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Purpose – The COVID-19 pandemic has generated exceptional response of the ﬁnancial markets and
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Design/methodology/approach – In this study, the methodological approach is developed upon a timevarying robust Granger-causality methodology, which is further designed to incorporate macroeconomic
variables using sentiment indices and policy uncertainty indices as additional control variables.
Findings – The analysis reveals that EMVID index has a vital role in driving both price and volatility of
the asset classes being investigated. It also has a considerably varying effect on these financial assets. It is
also shown that there are major differences of international response across the markets for equities, oil,
gold and cryptocurrency. Furthermore, the transmission of volatility spillovers in the early Asian
occurrence of the COVID-19 epidemic show that the financial markets that did not adequately identify
the threat in the earlier phase of the pandemic.
Discussion – The results help both investors and policymakers in their decision-making process as it is
shown that although oil and bond markets presented some early signs for the volatility transmission, it
was mainly currency and in particular cryptocurrency markets with more immediate and influential
effects. Furthermore, the results provide support for the increasing maturity of the cryptocurrency
ecosystem. On the other hand, they also present some important outcomes for regulatory authorities and
policymakers. For instance, while the currency markets demand for cash as a catalyst of volatility and oil
prices and demand adapt due to worldwide economic recession, cryptocurrency market would not be
expected to respond in the same way. This result has the implication that cryptocurrencies were employed
as a safe-haven vehicle during the onset of this incredible event.

1. INTRODUCTION
The outburst of the COVID-19 epidemic has become one of the defining international moments of a generation,
stifling economic growth and generating much in the way of social, political, behavioural and structural
change. While such international response has varied substantially by region, one key area of research through
which much value can be obtained surrounds the manner in which financial market response disseminated in
coordination with the expected level of severity of this developing pandemic. That is, to what extent and at
what specific time did volatility spillovers disseminate throughout traditional financial markets. Corbet et al.
(2021) previously identified that Chinese companies based at the epicenter of the battle against COVID-19
epidemic. In this paper, we set out to establish the impact of daily ambiguity around infective disease (EMVID
index) has generated volatility spillovers across traditional financial market assets, developing upon a timevarying robust Granger-causality methodology, adjusted to incorporate macroeconomic conditions and
economic policy-related events.
The timing of such dynamic volatility spillovers is of particular interest. A substantial amount of research has
already focused on dynamic variants of market interactions, including that of volatility, price discovery and
information flows (Alexakis et al., 2021), however, much of this work has determined that initial phases of
COVID-19 epidemic generated little of a substantiative effect on traditional financial assets. Some research has
however identified a potentially central role for cryptocurrency as a safe place during the initial stages of the
identification of financial markets as to the true extent of the severity of the COVID-19 epidemic (Adediran et
Suggested Citation
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al., 2020, Dutta et al., 2020, Ji et al., 2020, Chen et al., 2020, Kristoufek, 2020, Adediran et al., 2020). However,
such interactions have yet to be tested when considering indices such as that relating to uncertainty relating
to pandemics and infectious disease. Further, the dissemination of information and the rational underlying
certain market movements is also very much of interest. Within this context, much has been made of the
movements of WTI oil during the period around the incredible negative pricing issues of April 2020 (Corbet
et al., 2020), or indeed, a significant number of papers that concentrate on the effects of COVID-19 on the
markets for gold, currencies, bonds and equities (Adekoya et al., 2020, Ali et al., 2020, Hu et al., 2020). While
time-changing responses to the crises are central to this research, it is also important to note geographical
concerns. As presented in Figure 1-4, we observe the differential of response during the time intervals both
shortly earlier and later the Chinese outbreak of the COVID-19 pandemic (the shaded red region represents
the period of time surrounding the 1st of January 2020, representing the time of the WHO announcement of
the existence of a global pandemic, and the 31st March 2020), to which much limited western interaction had
been identified. It is quite clear that the response of financial markets varied substantially in a geographical
context, but also, quite broadly when considering the lack of forward-looking indices such as that of the VIX
and VSTOXX, incorporating option-defined volatility in both the US and Europe respectively.

Figure 1. SSEA (Shanghai Stock Exchange) response to the initial announcement of COVID-19.

Figure 2. DJIA (Dow Jones Industrial Average) response to the initial announcement of COVID-19.
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Figure 3. VIX (CBOE Volatility Index) response to the initial announcement of COVID-19.

Figure 4. VSTOXX (EURO STOXX 50 Volatility Index) response to the initial announcement of COVID-19.
In this research, we establish that the EMVID index is a significant factor driving not only the price, but the
volatility of the asset classes, while also possessing a varying effect on the financial assets analysed. However,
this time-varying volatility interaction did not appear to be a present entirely in January 2020 during the initial
WHO announcement of an international pandemic outbreak, however, generate significant effects during the
spread and escalation of the pandemic to the US and Europe throughout March and April 2020. Such shocks
are found to influence the markets for equities, oil, gold and cryptocurrency, where previous evidence
suggested the existence of a number of hedging and diversification dynamics during the associated investor
flight-to-safety due to the COVID-19 outburst. However, the transition of volatility spillovers presents
evidence of financial markets that did not adequately identify the threat evidence in the early Asian outbreak
of the COVID-19 contagion. It is very much of interest to note that while oil and bond markets presented some
evidence of early volatility transfer, it was largely currency, and indeed cryptocurrency markets that presented
the most immediate and substantiative effects. The later result, while presenting further evidence of a
maturing marketplace also presents quite a worrying outcome for regulatory authorities and policymakers.
The paper is organised as follows: Section 2 presents a detailed review of the related literature. Section 3
outlines the data used in this analysis. Section 4 describes the methodology utilized followed by prediction
results in Section 5. Section 6 concludes the paper.
2. LITERATURE REVIEW
Our research builds upon a number of key areas of development. First, we develop on the broad variety of
work that has focused on contagion between financial markets during crisis, and the spillover of financial
market volatility. One of the leading pieces of research based on directional volatility spillovers was presented
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by Diebold and Yilmaz (2012) which focus on US financial markets between January 1999 to January 2010 and
show that spillovers were most pronounced during the 2007 financial crisis. This had developed on Diebold
and Yilmaz (2009), where proof of differing behaviour in the dynamics of return spillovers is identified when
compared to volatility spillovers. Spillovers had also been identified to be far more likely in equity markets
than bond markets (Hartmann et al., 2004). Kodres and Pritsker (2002) provide evidence that cross-market
stabilization is mostly responsible for market interactions. Similar spillovers had been also identified within
market liquidity dynamics (Karolyi et al., 2012). Extreme interdependencies had previously been associated
between the BRIC (Brazil, Russia, India, China) markets and the US markets during the 2007 financial crisis
(Aloui et al., 2011, Kocaarslan et al., 2017). Evidence of shocks generating increased correlation dynamics and
spillovers were also identified throughout European stock markets (Baele, 2005, Bekaert et al., 2009), emerging
markets (Bae et al., 2003, Samarakoon, 2011), Japan (Karolyi and Stulz, 1996), Asia during the financial crisis
of 1997 through 1998 (Yang et al., 2003). Tiwari et al. (2020) found evidence of negative relationship structure
for the return series between machine learning and carbon prices.
The outburst of the COVID-19 contagion has generated very different financial market interactions, many of
which are the focus of the following research. Smales (2021) found that while monitoring for the impact of
pandemic and broad macroeconomic variables, elevated Google searching volumes have had less of an impact
on government bond yields because of small percentage involvement of retail depositors. Gupta et al. (2021)
identified significant effects of the pandemic on US interest rates, while using intraday gold and oil data, Mensi
et al. (2020) show convincing evidence of asymmetric multifractality that rises as the fractality scale grows.
Ramelli and Wagner (2020) identified that international firms, especially those more involved in trade with
China, under-performed. When focusing on elements of firm structure, Mirza et al. (2020) found that
creditworthiness of all firms weakens during COVID-19 in the European Union. (Corbet et al., 2020) identified
that those unlucky to share brand characteristics with the name of pandemic suffered substantial abnormal
impacts. Further, Wang et al. (2020) showed that the HAR-RV-VIX model exhibited higher prediction ability
during the turmoil period. Salisu et al. (2020) utilised an asymmetric VARMA-GARCH model, to analyse oil
and gold hedging during the pandemic, identifying that gold behaved as a important safe investment against
fluctuations in oil prices associated with pandemic-driven fear. Adekoya and Oliyide (2020) analyzed the
impact of disease on the connectedness between the markets. Other sectors and phenomena relating to the
pandemic analysed included that of the negative WTI oil price event (Corbet et al., 2020), the impacts of
spillovers upon the BRICS (McIver and Kang, 2020) and the effects of macroeconomic factors (Hu et al., 2020).

3. Data
Our data set includes daily return and volatility of a range of financial assets, namely, stock price index of S&P
500, gold, Brent oil, Bitcoin, DXY index, Bloomberg commodity index (BCOM) and ten-years U.S. treasury
bond yield over the periods of September 1, 2019 to September 30, 2020. Daily returns are computed as: rt,j=
ln Pt-ln Pt-1) x 100$ where Pt is the daily closing value for financial asset j. Following Forsberg and Ghysels
(2007) and Antonakakis and Filis (2013), we deﬁne the volatility of the ﬁnancial asset j as the absolute return:
$ Vt, j =|ln Pt - ln Pt-1| x 100. Figures 2 and 3 plot the daily series of the return and volatility of the financial
assets.
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Note: The above price series represent the use of the Generic 1st ’CL’ Future, XBTUSD BGN Currency, the
S&P500 Index, Gold Spot ($/Oz), the DXY US dollar index, the US Generic Govt 10 Year and the Bloomberg
Commodity Index respectively.
Figure 5. Prices of the selected series, 2019-2020
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Figure 6. Price volatility of the selected series, 2019-2020
To examine the eﬀects of COVID-19 contagion on ﬁnancial assets, daily measure of uncertainty due to
infectious diseases (EMVID) is used (Please see Baker et al. (2020) for the details of the index construction).
Figure 4 shows that the index increased sharply at the beginning of March and reached its peak around early
April due to the COVID-19’s quick contagious nature.
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Figure 7. Daily infectious disease equity market volatility tracker (1-week moving average)

We also consider that developments in macroeconomic conditions and economic policy related events might
contaminate the relationship between corresponding asset class j and COVID-19 pandemic index. We use the
US Federal Reserve Bank of San Francisco daily news economic sentiment index (ESI) and US economic policy
uncertainty (EPU) index as an additional control variable. All data are downloaded from Bloomberg terminal.
4. METHODOLOGY
In this paper we follow the methodology introduced by Rossi and Wang (2019) to the literature. Their model
brings important improvements over the linear model. One of the main advantages is that test results are more
robust in case of the instabilities compared to the conventional test results. Another advantage is that the
proposed test helps to identify the periods where Granger-causality is observed. In this paper, we employ this
methodology to analyze the time-varying causal dynamics between EMVID index and ﬁnancial variables
during the COVID-19 period and obtain more promising results compared to the conventional Granger
causality method. Specifically , the following reduced-form VAR with time-varying parameters is utilized:
𝐵𝑡 (𝐿)𝑦𝑡
𝐵𝑡 (𝐿)
𝑢𝑡

= 𝑢𝑡
= 𝐼 − 𝐵1,𝑡 𝐿 − 𝐵2,𝑡 𝐿2 − ⋯ − 𝐵𝑞,𝑡 𝐿𝑞

(1)

𝑖.𝑖.𝑑

∼ (𝑂, Σ)

where 𝑥𝑡 =[𝑥1,𝑡 , 𝑥,…, 𝑥𝑛,𝑡 ]' is an m×1 vector, and 𝐵i,𝑡 , i=1,…,q, is m×m time-varying coefficient matrice. In this
paper, 𝑥 consist of ESI, EPU, EMVID index and return (also volatility) of the asset i where i=oil, bitcoin, S&P
500, gold, DXY index, BCOM and 10-years US sovereign bond yield.
Furthermore, a straight-forward multi-step VAR-LP is implemented to explore the prediction power of
EMVID index. By repeating Eq. (1), 𝑦𝑡+𝑘 can be forecasted onto the linear space generated
′
by (𝑥𝑡−1 , 𝑥𝑡−2 , … , 𝑥𝑡−𝑞 ) make use of the subsequent equation:
𝑥𝑡+k = Φ1,𝑡 𝑥𝑡−1 + Φ2,𝑡 𝑥𝑡−2 + ⋯ + Φ𝑝,𝑡 𝑥𝑡−𝑝 + 𝜖𝑡+k

(2)

where Φ𝑖,𝑡 , 𝑖 = 1, … , 𝑝 are functions of 𝐵𝑖,𝑡 , 𝑖 = 1, … , 𝑞 in Eq.(1), and 𝜖𝑡+𝑘 is a moving average of the error term
𝑢𝑡 from time t to t+k. Hence we observe that Eq.(1) is a particular case of Eq.(2) when k=0. Thus, Eq.(2) is used
in the remaining part of the analysis.
Assume that 𝜃𝑡 is a proper subset of the vector (Φ1,𝑡 , Φ2,𝑡 , … , Φ𝑝,𝑡 ). We then check H0 hypothesis that EMVID
index does not Granger cause the return (also volatility) of financial variable j=oil, bitcoin, S&P 500, gold, DXY
index, BCOM and 10-years US sovereign bond yield where the null hypothesis is that:
𝐻0 : 𝜃𝑡 = 0, for each t = 1,2, … , T.
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By following a similar approach as in Rossi (2005), three different test statistics that are (MeanW), Nyblom
(Nybolm) and Quandt Likelihood Ratio (SupLR) tests are presented. Considering the Schwarz Information
Criterion (BIC), lag length for the VAR model is found to be one and the standard trimming parameter is
chosen to be 0.10 in order not to lose too much data.

5. Results
Table 1 presents the results from reduced-form TVP-VAR model in the top panel. From the first column of
Table 1 we observe that constant parameter Granger causality test cannot find causality between EMVID index
and asset returns. The null of no-Granger causality from the EMVID index to asset return is rejected with a
signiﬁcance level of 5%. In contrast, regardless of the test-statistic considered (MeanW, Nyblom, SupLR), there
exists a consensus among ﬁndings aﬃrming that the EMVID index Granger cause the returns for sample assets
when instabilities are considered. That is to say, H0 hypothesis of the robust Granger causality test can be
rejected at 5% significance level. Similarly, test results reported in the bottom panel of Table 1 show that the
EMVID index is also signiﬁcant factor for driving the volatility of the asset classes. The results also hold
independent of the test statistic and they are also verified by conventional Granger causality test with the
exception of oil price volatility. Therefore, it is observed that the outlook of the EMVID index is a crucial
element of anticipating the volatility of the ﬁnancial assets.
Table 1. TVP Granger causality tests results

Furthermore, Table 2 presents the results for 3, 6, and 9-months horizons coming from direct multi-step VARLP forecasting. We can observe from the top panel in Table 2 that null hypothesis can be rejected at 5%
signiﬁcance level. This result also shows that EMVID index contains valuable information for the prediction
of financial returns. The above-mentioned results do not change with the test statistic, the ﬁnancial asset class
of interest as well as the forecast horizons. Table 2 shows results associated with volatility in the bottom panel
of the table which again conﬁrm the signiﬁcance of the EMVID index. In addition, the lower panel of Table 2
shows the statistics associated with the volatility, which again conﬁrm the signiﬁcance of the EMVID index in
the VAR-LP forecasting setting. Put diﬀerently, the in-sample informative nature of the EMVID index for asset
volatility is supported by statistically signiﬁcant out-of-sample predictability indicating that the realization of
the EMVID index can be used to predict the course of volatility in the ﬁnancial markets when instability and
the time-varying nature are taken into consideration.
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Table 2. Robust Granger-causality tests results in the direct multi-step VAR-LP forecasting framework

In addition to the results explained above, we present the whole sequence of the Wald statistics across time in
Figure 5 which gives more information on when the Granger-causality occurs. We also observe that Wald test
statistic for oil price return is above the threshold level for most of the analysis period and obtains its highest
value in March. A substantial negative global demand shock from the proliferation of COVID-19 globally is
likely to result in a large hit to global discretionary demand which in turn led to oil prices down signiﬁcantly.
Furthermore, the failure of oil producers to agree on productions cuts has led to a price war which in turn
caused oil prices to plunge down nearly US$30/barrel. Similar conclusions are also valid for overall commodity
markets since mitigation measures have signiﬁcantly reduced transportation which resulted in unprecedented
disruptions to supply chains, while weaker economic growth led to reduced overall commodity demand
further. When we consider the estimation outcomes for Bitcoin returns, it is observed that signiﬁcant timevarying Granger causality results are apparent both around the mid of the March and early September. As
pointed out by Corbet et al. (2020) and Conlon et al. (2020), the safe heaven nature of the cryptocurrencies can
be deteriorated during the serious ﬁnancial and economic disruption. Hence, our results conﬁrm their ﬁndings
that cryptocurrencies have traded more in line with risky assets since early-March rather than performing like
safe heaven. In addition, the Granger-causality relationship between bitcoin returns and the EMVID index
seems to be strengthened again around early September periods because of the lingering concerns from the
second wave of COVID-19 infections.
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Figure 8. TVP-Wald statistics robust Granger-causality tests for asset returns
The relationship between the pandemic and equity market represents similar dynamics. Elevated numbers of
coronavirus cases have impacted markets across the globe, making investors more pessimistic about the speed
of global economic recovery from the pandemic, which leading to global sell-oﬀ in equity markets. Our results
validate the ﬁndings of Sharif et al. (2020), which identify a substantial coherence at the end of March because
of the combined eﬀect of the sharp drop in oil prices and COVID-19 fears. Furthermore, using a Wavelet
coherence analysis, they show that there is an anti-cyclic eﬀect between COVID-19 and US stock index where
COVID-19 is leading. In Figure 4, our results also provide evidence for the ﬂight-to-safety trend from
pandemic resulting turmoil to gold and bond markets (Baur and Lucey, 2010). At the same time, many Central
Banks start purchasing government bonds in the secondary market and oﬀer repo transactions to ﬁnancial
institutions to moderate the abnormal volatility and to increase the liquidity in the ﬁnancial markets. In this
regard, quantitative easing policies also increase the demand for government bonds and suppress the bond
yield.
A closer look at Figure 5 also reveals that the eﬀect of COVID-19 on DXY index is evident around early January,
coinciding with the start of the COVID-19 pandemic. The reason is that the meltdown in global markets due
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to the global recession fears has led to a huge demand for cash (Bouri et al., 2021). To further analyze the
relation between volatility of the selected ﬁnancial variables and COVID-19, Figure 6 again reports the timevarying Wald statistics for each ﬁnancial asset. It can be observed that the eﬀect of COVID-19 is mostly
inﬂuential over the whole sample periods and for all asset classes, although its impact is more prominent
around the mid of March. Hence, our results provide evidence for sharp and unusual volatility impacts that
have been produced within the COVID-19 period.
Overall, our ﬁndings suggest that the COVID-19 pandemic is causing the unprecedented response of the
ﬁnancial markets and exceptional increase in the volatility of asset classes. One policy implication of these
results could be the necessity of strong commitment to appropriate macroeconomic policies and prudential
tools to mitigate the eﬀects of volatility in the ﬁnancial market, which would improve investor conﬁdence
during times of elevated uncertainty. In other words, analysing the effect of the COVID-19 on ﬁnancial markets
can yield valuable information for investors and policymakers for the future deteriorating circumstances
which may appear as a result of second wave of pandemics. From the asset management perspective, our
results show the strong short-term impact of COVID-19 on the ﬁnancial markets. Hence, global investors could
use our ﬁndings to diversify/hedge their portfolios in periods of heightened uncertainty.

Figure 9. TVP-Wald statistics robust Granger-causality tests results for asset volatilities
İşletme Araştırmaları Dergisi

1697

Journal of Business Research-Turk

E. Akyıldırım 14/3 (2022) 1687-1700
6. CONCLUSION
In this research, we set out to establish the inﬂuence of daily uncertainty surrounding infectious disease as
introduced by Baker et al. (2020), to speciﬁcally test as to how the influences of the pandemic have generated
spillovers onto traditional ﬁnancial market assets. To complete such a task, we develop upon a time-varying
robust Granger-causality methodology, which is further designed to incorporate macroeconomic variables
through the use of sentiment indices and policy uncertainty indices as additional control variables.
We establish that under TVP-VAR methodology , that developed EMVID index Granger causes the returns
for sample assets when instabilities are accounted for, while also ﬁnding also that it is a signiﬁcant factor for
driving the volatility of the asset classes. While evidence suggest that the EMVID index is a crucial element of
anticipating the volatility of the ﬁnancial assets, evidence suggest that it possessed a substantially varying
eﬀect on the ﬁnancial assets analysed, and for the most part, did not appear to be a substantial driver. It is also
shown that the EMVID index can be used to predict the course of volatility in the ﬁnancial markets. Such
shocks are found to inﬂuence the markets for equities, oil, gold, and cryptocurrency, where previous evidence
suggested the existence of a number of hedging and diversiﬁcation dynamics during the associated investor’s
move to safe assets. However, the transition of volatility spillovers presents evidence of ﬁnancial markets that
did not identify the threat evidence in the initial Asian burst of the disease. The only market that appears to
have almost immediately responded to the January 2020 phased of the pandemic was that of the DXY index,
evidenced through broad identiﬁcation that recession fears would lead to a substantial increased demand for
cash, particularly due to the negative rate environment that exists in many countries towards savings and
bonds. When investors did eventually identify the deep-rooted economic consequences of the pandemic as
identiﬁed through signiﬁcant outbreak dates in the US and Europe, markets respond almost immediately.
While the existence of volatility spillovers, is in itself, not explicitly novel, however, the time-varying nature
of these volatility spillovers are very much of interest. The broad international response and spillover of
volatility based on the COVID-19 pandemic was signiﬁcantly slower than that presented in currency markets,
indicating that traders, while identifying that COVID-19 presented many international issues, they
underestimated the scale to which this event would inﬂuence daily life around the globe. It would be of
interest to traders and policymakers to note that while oil and bond markets presented some evidence of early
volatility transfer, it was currency, and indeed cryptocurrency markets that presented the most immediate
and substantiative eﬀects. The later result, while presenting further evidence of maturing markets also
presents quite a worrying outcome for regulatory authorities and policymakers, with evidence suggesting that
while currency markets identiﬁed demand for cash as a propellant of volatility, and oil demand and pricing
adjusted due to expectations of broad economic slowdown due to COVID-19, however, cryptocurrency would
not be expected to react in the same manner. Such result presents evidence that cryptocurrency was used as a
safe-haven vehicle during the onset of this incredible ‘black swan’ event.
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Purpose – The goal of capturing their ideal selves affects every step that individuals will take throughout
their lives. This aim has made cosmetic product usage a necessity for modern people. For this reason,
cosmetic products have a crucial role in transforming consumers into the person they want to be. The
research provides data that supports this role of individuals in the process of reaching the ideal self.
Today, the cosmetic product industry has reached gigantic dimensions, and it shows that it will continue
to progress day by day. It is vital to understand the behavior of the target audience of the sector, which
displays such dynamic growth. The purpose of this study is to determine the barriers experienced by
individuals who have the intention to purchase cosmetic products online.
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Design/methodology/approach – This study aims to determine the barriers experienced by individuals
who have the intention to purchase cosmetic products online. The main body of the research consists of
individuals who want to buy cosmetic products online. Data were collected through an online
questionnaire shared on social media using the convenience sampling method. A total of 466
questionnaires obtained in this way were evaluated. During the analysis process, path analysis was
performed to test the research hypotheses.
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Findings – When the research results are examined, with the effect of perceived enjoyment and perceived
price, the tradition barrier, one of the factors of resistance to innovation, emerges as the main factor
affecting the intention to purchase cosmetic products.
Discussion – The image barrier does not directly affect the purchase intention. However, a meaningful
causality relationship occurs between the image barrier and the purchase intention when the mediating
effect of the perceived price comes into play. At the same time, the mediating effect of perceived price also
causes a causal relationship between the value barrier and purchase intention. The tradition barrier factor
influences purchase intention directly and with the mediating effect of perceived enjoyment. The
mediating effect of perceived enjoyment in product presentation causes an increase in consumers'
purchase intention. The research results provide recommendations for academics and professionals in the
cosmetic industry.

1. INTRODUCTION
Today, with the introduction of cosmetic products into the daily needs lists (Chen et al., 2011), the interest of
both manufacturers and researchers in the sector is increasing day by day. The cosmetic product sector reached
a worldwide trade volume of 505 billion dollars in 2019, and the individuals who spent the most in this sector
were the citizens of Iceland, with 301 dollars per capita (Statista, 2020). Although there are products that people
generally buy by experience, there has been a significant increase in cosmetic product sales transactions over
the Internet in recent years. The cosmetics industry, which has an e-commerce volume of 31.9 billion dollars
in 2020 in the USA, is estimated to increase to 45.1 billion dollars in 2025 (Statista, 2021). Although the Internet,
which has become an established distribution channel, continues to increase rapidly, online retail sales of
products and services are lagging significantly behind (Rudolph, Rosenbloom, & Wagner, 2004: 55). To ensure
the lasting success of online shopping, it is necessary to identify and understand why consumers choose online
shopping and the barriers associated with the need for online shopping. The research problem of the study
1
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was formed "to determine the barriers that occur in individuals who intend to purchase cosmetic products
online." In a sector with a significant market share, it is crucial to identify the barriers that prevent people's
intention to buy cosmetics online and the solution proposals for minimizing these barriers. This study aims to
determine the factors that prevent individuals from purchasing cosmetic products on the Internet and
investigate the mediating effects of the perceived price and the perceived enjoyment on consumers' online
purchase intentions.
2. CONCEPTUAL FRAMEWORK
This study examines what affects the online purchase intention of consumers in their cosmetic product
purchases over the Internet and the mediating effects of perceived price and perceived enjoyment factors on
their online purchase intentions. Literature was scrutinized on variables such as innovation resistance barriers,
perceived enjoyment, and perceived price.
2.1. INNOVATION RESISTANCE BARRIERS
Compared to traditional retail channels, online shopping represents innovation (Dholakia & Uusitalo, 2002).
The conceptual starting point of this study is to identify the existing barriers that express consumers' resistance
to adopting innovations in the online shopping environment by Ram and Sheth (1989). According to the theory
of resistance to innovation, which was developed to understand why people create resistance to innovation
when consumers perceive a high level of change to use innovations, they resist it (Ram & Sheth, 1989). Even if
the innovation is met with the resistance of the consumers, it is necessary to make changes by the companies
to suit the consumer needs and reduce the resistance to innovation (Ram, 1989). Claudy et al. (2015) argue that
consumer barriers to innovation are much stronger than adoption factors, which raises the need for further
research on barriers to innovation. In previous studies on online purchasing of cosmetic products (Rudolph et
al., 2004; Lian & Yen, 2014; Sadiq et al., 2021), the barriers that create resistance to innovation have varied
across cultures, and different results have been obtained. For this reason, it is important to conduct research
that determines the obstacles that consumers show resistance to online cosmetics shopping in Turkish culture.
These barriers that cause resistance in the online environment are divided into two categories, functional and
psychological. While functional barriers include usage, value, and risk barriers, psychological barriers include
tradition and image barriers (Ram & Sheth, 1989). Psychological barriers occur when consumers think that
their choice is wrong and that they can buy a better product. These barriers can be listed as consumers' inability
to examine products online and before shopping and not trusting returns, exchanges, or payment methods
(Rasty et al., 2021). In addition, the fact that the risk of purchasing adversely affects the peace of mind of
consumers and the dissatisfaction of consumers when they buy a wrong product or service are also seen as
situations that cause mental pressure and disappointment and prevent consumers from shopping online
(Ariffin et al., 2018).
Parasuraman and Grewal (2000) state that the ratio of low performance and price in products creates a value
barrier for consumers to adopt innovations. The requirements of Internet users to fill in a registration form,
use a website, provide Internet access, or use a credit card for online shopping constitute a usage disability
(Dholakia & Uusitalo, 2002). Risk barriers in online environments; fear of credit card fraud, theft of personal
information, and failure to prove online transactions (for example, failure to receive receipts) (Ko et al., 2004).
Overcharged for product delivery, high prices compared to traditional stores, inability to use the product due
to poor quality, poor product warranty, or high transaction costs also involve risks for consumers. (Bashir et
al., 2018; Marriott & Williams, 2018). The image barrier, on the other hand, is associated with the perceived
complexity of the online shopping process, taking much more time, poor home delivery service, or difficult
return of purchased goods (Lian et al., 2012). Even if the user has a negative impression of the country or brand
where the product is produced, an image-based obstacle may occur (Lian & Yen, 2013). Some consumers do
not trust e-sellers by nature, which can be attributed to the negative image of the website and not providing
detailed information (about the product, payment method, delivery, etc.) (Rasty et al., 2021). In addition, a
traditional barrier arises when innovation negatively affects daily lives and can lead to rejection of innovation
(Laukkanen, 2016). For example, online transactions are more critical than traditional transactions (Lee et al.,
2018), and therefore, lack of trust poses a significant psychological barrier that prevents consumers from
purchasing online (Awad & Ragowsky, 2008). As a result of their study, An, Ji, & Jan (2021) stated that price,
performance, and usage barriers had a negative effect on purchase intention. In research conducted by Jain &
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Kulhar (2019), it was revealed that barriers related to payment security, including usage barriers and risk
barriers, negatively affect online purchase intention. Based on this, the following hypothesis was developed:
H1: Factors of resistance to innovation have a negative impact on online purchase intention.
2.2. PERCEIVED ENJOYMENT AND PERCEIVED PRICE
It is frequently stated in the literature that one of the strongest determinants of individuals' online shopping
intention is perceived enjoyment (Ahn et al., 2007; Close & Kukar-Kinney, 2010; Ramayah & Ignatius, 2005).
The fact that technology is at the forefront of shopping processes and the convenience of reaching the product
show that individuals are satisfied and enjoy online shopping (Igbaria et al., 1994; Ramayah & Ignatius, 2005).
As a result of this enjoyment and satisfaction, the enjoyment perceived by individuals is the strongest
determinant of online shopping intention (Childers et al., 2001; Ramayah & Ignatius, 2005). The enjoyment
perceived by consumers in online stores (Wu et al., 2014) is related to online purchase intention. Burke (1998)
and Jarvenpaa & Todd (1997) identified ease of use as the main factor for engaging in online purchases on
Internet retailing. Therefore, shopping online is more enjoyable than traditional methods, especially for people
who can use online transactions easily (Ramayah & Ignatius, 2005: 6). In addition, the “feeling of joy, pride,
pleasure” associated with the act of purchasing on the Internet by individuals is expressed as perceived
enjoyment. In Southeast Asia, Teo and Lim (1999) found that perceived enjoyment had a positive effect on
Internet users in Singapore. However, if consumers encounter barriers to innovation during their online
purchases, they prefer to buy from traditional channels. In other words, these barriers reduce the perception
of ease of use of online shopping and cause Internet users to develop a negative attitude. That reveals the
reluctance of the online shopper to shop online. Many studies show that perceived enjoyment in the shopping
process affects online purchase intention (Cheema et al., 2013; Childers et al., 2001; Close & Kukar-Kinney,
2010; Delafrooz et al., 2011; Ramayah & Ignatius, 2005).). From this point of view, hypotheses H2, H5, and H6
were formed as follows.
H2: Factors of resistance to innovation have a negative impact on perceived enjoyment.
H5: Perceived enjoyment has an impact on online purchase intention.
H6: Perceived enjoyment has an indirect effect on the effect of resistance to innovation factors on online
purchase intention.
Perceived price is one of the most important considerations in the consumer purchasing decision process, and
most consumers consider this factor more intensely when making a purchase decision (Chiang & Jang, 2007).
Individuals' purchase intentions are supported by lower prices (Tsakiridou et al., 2008). Not only in the faceto-face shopping process but also online stores, the prices perceived by the consumers are directly related to
the purchasing decision (Puri, 1996). Due to the advantages such as comparing the prices of the products and
making the orders at the most appropriate time in terms of price, online shopping alternatives are heavily
preferred by consumers (De Bellis & Johar, 2020). From this point of view, hypotheses H 3, H4, and H7 were
formed as follows.
H3: Factors of resistance to innovation have a negative impact on perceived price.
H4: The perceived price affects online purchase intention.
H7: The perceived price has an indirect effect on the effect of resistance to innovation factors on online purchase
intention.
3. METHOD
This study was determined as empirical research and was designed as a descriptive study. In the research
process (1), which obstacles affect the online purchase intention of individuals in their cosmetic product
purchases over the Internet? (2) Do perceived price and perceived enjoyment factors have a mediating effect
on online purchase intentions? seeking answers to questions.
3.1. DATA COLLECTION, POPULATION, AND SAMPLE
To find answers to the research questions, the participants were reached through online survey forms created
through Google Form and shared on social media. The data collection process, in which a total of 466 valid
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responses were received, covers the period between 16-27 April 2021. The main body of the research consists
of individuals who want to buy cosmetics online. Data were collected through an online questionnaire shared
on social media using the convenience sampling method. 475 answers were received from individuals between
the ages of 18-65, and 466 questionnaire forms were evaluated after the forms with incomplete answers and
incomplete answers to the control questions were eliminated.
3.2. RESEARCH MODEL
In the light of the hypotheses developed in connection with the literature, the research model in Figure 1 was
designed.

Figure 1: Research model
Path analysis was performed with the JAMOVI 2.3.12 program to test the research hypotheses. Path analysis
is a method used to estimate the structural relationship between quantitative variables and to determine
whether the effects of independent variables on dependent variables occur directly or indirectly (Alpar, 2011).
This method can operate over two or more equations (regression equation) to provide the solution to
regression problems and visualize these problems in a simple way (Turner & Sthevens, 1959).
3.3. DESCRIPTIVE ANALYSIS
First, the demographic characteristics of the participants in the study were examined during the data collection
process. Accordingly, 74.92% of the participants are women. Considering that the research subject is cosmetic
products, this value is considered to be acceptable. Considering the income levels of the individuals
participating in the survey; 30.9% (144 people) are in the income group of 2500 TL and below, 19.53% (91
people) are in the income group between 6001 TL and 8000 TL, 18.03% (84 people) are in the income group
between 2501 TL and 4000, 16.31% (76 people) are in the income group of 8001 TL and above, and 15.24% (71
people) are in the income group between 4001 TL and 6000 TL. While 108 participants enter online shopping
sites once a day, the number of participants who enter 2-3 times a day is determined as 92. While 46
participants visit these sites 4-5 times a day, 33 participants visit online shopping sites 6 or more times a day.
187 participants state that they log into online shopping sites several times a week.
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During the data collection process; resistance to innovation (Lian & Yen, 2013), perceived enjoyment (Sun &
Zhang, 2006), perceived price (Kim et al., 2012), and online purchase intention (Lian & Yen, 2013) scales are
used. The scale of resistance to innovation consists of 5 sub-dimensions (image barrier, tradition barrier, risk
barrier, value barrier, usage barrier) and consists of a total of 14 items. To test the consistency of the subdimensions of the resistance to innovation scale, the reliability values of the expressions of the relevant subdimensions are calculated with Cronbach's Alpha coefficient. Cronbach's Alpha coefficient is respectively;
0.894 for usage barrier, 0.867 for tradition barrier, 0.707 for value barrier, 0.733 for risk barrier, and 0.853 for
image barrier. The ratio of the general reliability coefficient of the resistance to innovation scale is calculated
as 0.882. The perceived enjoyment scale consists of 3 items, the perceived price scale consists of 4 items, and
the online purchase intention scale consists of 3 items. Cronbach's Alpha values are; 0.886 for perceived
enjoyment; 0.814 for perceived price and 0.901 for online purchase intention.
4. FINDINGS
As a result of the analysis, causality results were found between the independent variables and the mediating
variables, between the mediating variables and the dependent variable, between the independent variables
and the dependent variable, and between the independent variables and the dependent variable with the
influence of the mediating variables and are shown in Figure 2.

Figure 2: Direct and indirect significance chart of model variables
NOTE: (a) Significance of the mediating effect of perceived enjoyment, (b) Significance of the mediating effect
of perceived price
In the research model, the causality between independent variables and online purchase intention was
examined. When this situation is examined, it has been calculated that only the tradition barrier has a direct
effect on the purchase intention (p<0.001) and this direct effect is negative and has a size of 0.191 units.
According to the results of the analysis, the H1 hypothesis was supported only by the traditional barrier.
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Therefore, it was investigated whether the interaction in online purchase intention indirectly changed due to
these barriers.
According to the results, a significant causality was calculated between the perceived entertainment and
tradition barrier (p<0.001), risk barrier (p=0.005), value barrier (p=0.046), and usage barrier (p=0.001), and these
variables were found to have a negative direct effect. In terms of effect sizes, it is calculated as a tradition
barrier of 0.338 units, risk barrier of 0.124 units, value barrier of 0.096 units, and usage barrier of 0.182 units.
According to the results of the analysis, the H2 hypothesis is supported by a traditional barrier, risk barrier,
value barrier, and usage barrier.
Statistically, a significant causality was calculated between the perceived price and the image barrier (p=0.005)
and value barrier (p<0.001), and it was observed that these variables had a negative direct effect. The image
barrier has an effect size of 0.137 units, and the value barrier has an effect size of 0.195 units. According to the
results of the analysis, the H3 hypothesis is supported by the image barrier and value barrier.
When the causality between intermediary variables and purchase intention is examined; statistically
significant causality is calculated in both perceived enjoyment (p<0.001) and perceived price (p<0.001).
According to these results, H4 and H5 hypotheses were supported.
Statistically, significant causality is calculated for the indirect effect of perceived enjoyment through tradition
barrier (p<0.001), risk barrier (p=0.006), value barrier (p=0.048), and usage barrier (p=0.001), and it is seen that
the H6 hypothesis is supported for these variables. Similarly, statistically significant causality is calculated
between image barrier (p=0.008) and value barrier (p<0.001) through perceived price, and it was seen that the
H7 hypothesis is supported for these variables. Perceived enjoyment has an indirect effect on the effect of
resistance to innovation factors on online purchase intention.
According to the Bootstrap approach, there is a complete mediation of the perceived price in the causality
between the image barrier and the intention. It was determined that the causality between the value barrier
and the online purchase intention is mediated by the perceived price inconsistently.
5. CONCLUSION AND DISCUSSION
Online communication channels such as Twitter, Facebook, Wikipedia, YouTube, and Instagram provide a
communication infrastructure where users can share content, ideas, and suggestions and maintain social
relations (Dwivedi et al., 2015). It is important to minimize the barriers to online purchase intention in
consumers. It is seen that the individuals participating in the research behave with 100% purchase intention
towards purchasing cosmetic products, but when the factors of resistance to innovation come into play (except
for the risk barrier & image barrier), their purchase intention falls below the average. To eliminate these
obstacles, it may be beneficial to communicate the changes related to security, opportunities, innovations,
campaigns, and deliveries to consumers, especially through social media platforms.
When the direct effects were examined, it was calculated that the image barrier did not change the purchase
intention. However, through the mediation effect in perceived price, a significant causality was calculated
between the image barrier and purchase intention. From this point of view, companies that want to enter
markets where competition is intense can have a positive effect on consumer behavior by overcoming the
image barrier, they will encounter in the market due to other companies or the image loss they are exposed to
for any reason (image barrier for their products) with price changes.
Similarly, it has been calculated that the value barrier affects purchase intention through its mediation effect
on perceived price. Therefore, it has been concluded that in cases where the value of a product in the eyes of
individuals cannot be changed, the changes to be made to the price of the product may also affect the consumer
purchase intention. In situations where the functional benefit of the offered product cannot be increased, the
product design cannot be updated, or the product has been accepted in the market for a long time in its current
form, manipulating the price to influence the purchasing intentions of consumers might be a solution.
The traditional barriers affect the purchase intention directly, as well as through perceived enjoyment. When
the research results are examined, with the effect of perceived enjoyment and perceived price, the tradition
barrier, one of the factors of resistance to innovation, emerges as the main factor affecting the intention to
purchase cosmetic products. In the studies conducted in the literature, it is stated that the strongest barrier
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against innovation is the tradition barrier (Lian and Yen, 2013; Lian and Yen, 2014; Sadiq et al., 2021), and the
results of the research show parallelism with the literature. At this point, it is thought that incorporating the
enjoyment variable into the purchasing process of companies with traditional and classic product portfolios
will reduce the purchase intention of their target market.
In hypotheses H1, H2, and H3, the effects of “barriers of resistance to innovation” on online purchase intention,
perceived enjoyment, and perceived price are examined. As a result of the analysis, only the tradition barrier
for the H1 hypothesis; the tradition barrier, risk barrier, value barrier, and usage barrier for the H2 hypothesis;
and the image barrier and value barrier for the H3 hypothesis were supported.
In the numerical analysis of the results, the presence of the effect and the severity of the effect are determined
statistically. For this reason, it is natural to have positive results. However, due to its nature, “resistance to
innovation” has a negative meaning. Therefore, supporting these hypotheses shows that the independent
variable “resistance to innovation” affects all three dependent variables, but this effect is negative.
While value and usage barriers do not have a direct effect on purchase intention, the decrease in purchase
intention with the mediating effect of enjoyment is a significant result. If the value barrier and usage barrier
in the product are increasing, the presence of enjoyment in the presentation process may increase the doubts
of the consumers in the purchasing process, and this may negatively affect their purchase intentions. For
example, An, Ji, & Jan (2021) state that price barrier, performance barrier, and usage barrier has a significant
negative effect on purchase intention. To overcome this barrier, it may be a practical solution for companies
to provide free samples, especially for individuals with a usage disability. This practice will be highly effective
in increasing online sales and gaining new customers. In addition, sample submissions will allow both the
collection of demographic data of users and the potential customers around them to obtain information about
the product sent.
When enjoyment is included in the product presentation, increasing the risk perception, one of the factors of
resistance to innovation, causes an increase in the purchase intention of the consumers. However, in product
offerings that did not include enjoyment, an interaction between purchase intention and risk was not
predicted. To give an example of this situation, in recent years, dances in product presentation shows for some
presentations have been accepted by consumers. Based on this idea, if the companies do not have the situation
to decrease the product prices for the sale of cosmetic products, the increase in the perceived enjoyment of the
consumers may cause an increase in the purchase intention. Bedi, Kaur & Lal (2017) reveal that perceived
enjoyment has a partial mediating role in online purchase intention. Lee, Khong, Lang, & Guptan (2014) state
that enjoyment has a positive effect on online purchase intention owing to its effect on online products and
services. Even though there is no change in the products, consumers can purchase by accepting the risks
arising from price uncertainties owing to the enjoyment variable. In this context, to increase the perceived
enjoyment of individuals who shop online, it is recommended that companies create a detailed and easy-tounderstand web page, offer consumers the opportunity to compare products, and promote products with
entertaining visuals.
It is recommended that companies having value barriers for the products subject to sale should not engage in
marketing activities based on price and entertainment factors, as it will reduce the purchase intention of
consumers. Similarly, it should not be forgotten that in purchasing processes where tradition and usage
barriers exist, the intention to purchase cannot be increased by asserting the presence of the enjoyment feature
of the product. To increase the purchase intention of consumers; emphasizing the perception of price when
the image barrier is at the forefront and emphasizing the perception of enjoyment when the risk barrier is at
the forefront can be a successful sales strategy.
The effects of innovation resistance factors on online purchasing have been tried to be determined by
interviewing consumers who intend to purchase cosmetic products. In addition, the mediation effect
investigated was evaluated in terms of perceived price and perceived enjoyment. These two situations
constitute the limitations of the study. In future studies, it is recommended to conduct different studies on
different products apart from the cosmetic product group and to use other variables in the mediating effect.
In addition, investigating the regulatory effects instead of the mediating effect in future studies may help
enrich the results.
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Anahtar Kelimeler:

Amaç – Bu araştırmada pozitif psikolojik sermaye ile duygusal zekâ arasındaki ilişki incelenmektedir.
Araştırmanın amacı, pozitif psikolojik sermaye ve alt boyutları ile duygusal zekâ ve alt boyutları
arasındaki ilişkinin tespit edilmesidir.
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Yöntem – Bu araştırma nicel araştırma yöntemlerinden Bağıntısal (İlişkisel) Model çerçevesinde
tasarlanmıştır. Araştırma amacı doğrultusunda araştırmanın evrenini Karabük ili Merkez ilçesinde
bulunan devlet liselerinde görev yapmakta olan 538 öğretmen oluşturmaktadır. Örneklemi ise, kolayda
örnekleme yöntemiyle seçilen 217 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplamak için anket yönetimi seçilmiş
olup 24 ifadeden oluşan pozitif psikolojik sermaye ölçeği ile 37 ifadeden oluşan duygusal zekâ ölçeği
kullanılmıştır. Araştırmada kullanılacak olan verilerin toplanması için Karabük ili merkezinde görev
yapmakta olan 250 öğretmene anket dağıtılmış olup kullanılabilir toplam 218 anket elde edilmiştir.
Araştırma amacı kapsamında oluşturulan hipotezler Bağımsız Örneklem T-Testi, Tek Yönlü ANOVA ve
Pearson Korelasyon analizleriyle test edilmiştir.
Bulgular – Araştırma sonucunda pozitif psikolojik sermayenin boyutlarının duygusal zekânın
duygulardan faydalanma boyutu dışında tüm boyutlarıyla ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı
sıra pozitif psikolojik sermayenin eğitim durumu ve mesleki çalışma süresi, duygusal zekânın ise cinsiyet
ve haftalık verilen ek ders saati demografik değişkenlerine göre farklılaştığı tespit edilmiştir.
Tartışma – Yeteneklerinin ve kapasitesinin farkında olan bir bireyin kendisinin ve başkalarının
duygularını anlamada, yönetmede ve değiştirmede becerikli olduğu söylenebilir. Benzer şekilde
kendisinin ve başkalarının duygularının farkında olan ve yönetebilen kişilerin de iyimser ve psikolojik
olarak daha dayanıklı oldukları ifade edilebilir. Bunun yanında duygularından faydalanamayan ve
duygularını yönetemeyen bireylerin gelecekle alakalı umutlu ve iyimser beklentiler içinde olamayacağı
söylenebilir.
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Design/methodology/approach – For the purpose of research, the universe of the study consists of 538
teachers working in state high schools located in the central district of Karabuk province. In order to
collect the data to be used in the study, a questionnaire was distributed to 250 teachers working in the
central district of Karabuk province, and the total number of questionnaires available was determined as
218.
Findings – As a result of the research, it has been determined that the dimensions of positive
psychological capital are related to all dimensions of emotional intelligence, except the dimension of
benefiting from emotions. In addition, it has been determined that positive psychological capital differs
according to educational status and professional working time, and emotional intelligence differs
according to gender and weekly additional lesson hours demographic variables.
Discussion – It can be said that an individual who is aware of his abilities and capacity is skilled in
understanding, managing and changing his own and others’ emotions. Similarly, it can be stated that
people who are aware of and manage their own and others’ emotions are optimistic and psychologically
more resilient. In addition, it can be said that individuals who can’t benefit from their emotions and can’t
manage their emotions can’t have hopeful and optimistic expectations about the future.
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1. Giriş
Yönetim biliminin geçmişten günümüze kadar olan gelişimi incelendiğinde geçmişte bir örgütün yoğun
rekabet ortamında üstünlük sağlayabilmesi ve varlığını sürdürebilmesi için kaçınılmaz olan kaynağın sadece
ekonomik sermaye olarak kabul edildiği bir anlayışın hâkim olduğu görülmektedir. Ancak yaşanan teknolojik
değişimler ve artan yapay zekâ uygulamaları ile birlikte sadece insanlarda bulunan esneklik, sosyal ilişki
kurma, duyguları kullanma, icatçılık gibi özellikler örgütler için önemi giderek artan unsurlar haline
gelmektedir. Günümüzde insan kaynağı, örgütlere içinde bulundukları pazardaki diğer örgütlerle rekabet
edebilmeleri için farklılık sağlayacak önemli unsurlardan birisi olarak görülmektedir. Bu durum insan
kaynağına verilen önemin artmasıyla birlikte insan davranışlarının altında yatan nedenlerin araştırılmasının
önemli olduğu yönünde bir görüş birliğinin oluşmasına sebep olmuştur. Bireylerin verdikleri kararlarda ve
göstermiş oldukları davranışlarda ruh durumlarının ve duygu durumlarının büyük oranda etkisinin
olduğunun anlaşılmasıyla pozitif psikolojik sermaye ve duygusal zekâ üzerindeki araştırmaların sayısının
arttığı görülmektedir.
Pozitif psikolojik sermaye, bireyin karşılaştığı zorluklar karşısında kendine güven duymasını, şimdi ve ileride
başarılı bir birey olacağına yönelik inancını, önceden belirlemiş olduğu hedefler için kararlılığını korumasını
ve negatif koşullar karşısında kendine duyduğu inancı kaybetmemesini ifade etmektedir (Luthans, vd.,
2007:3). Bu kavram Seligman liderliğinde, bireylerin hâlihazırda var olan ruhsal yıkıntıyı onarmaya yönelik
psikoloji anlayışının yeterli olmadığı görüşüyle ortaya çıkmıştır. Psikolojiye özgü bu anlayışın aksine, pozitif
psikolojik sermaye bireylerde var olan kapasitenin ortaya çıkarılmasını temel almaktadır (Luthans ve Jensen,
2005:305). Örgütlerin rekabet ortamında benzersiz kaynağa sahip olmalarını sağlayan bireylerin
kapasitelerinin ortaya çıkarılmasının, motive edilmesinin ve yeteneklerinin geliştirilmesinin önemli olduğu
ifade edilebilir.
Duygusal zekâ kavramı Daniel Goleman’ın yazmış olduğu kitapla ünlenmiştir ve yaygınlaşmıştır. Duygusal
zekâ bireyin kendisinin ve diğer bireylerin duygularını anlamasını, yönetmesini ve değiştirmesini
içermektedir (Luthans, 2002:69). Yani, duygusal zekâ olumsuz duyguları bastırmak veya olumlu olanları
desteklemek değildir. O halde kısaca, duygusal zekâ için duygularla akıllı olmaktır denilebilir (Freedman,
2019). Kişisel becerilerin örgütler için fazlasıyla mühim olduğu günümüzde bu kavram aranan bir ölçüt olarak
görülmektedir (Ercan, vd., 2017:66). Duygusal zekâ bireylere kendi duygularını anlama ve yönetme diğer
bireylerin duygularını anlama ve bunun yardımıyla empati kurabilme ve kişilerarası ilişkileri geliştirebilme
yeteneği kazandırmaktadır. Bununla birlikte duygusal zekâ bireylerin dış çevresiyle iletişim kurabilmesine ve
çalışma hayatının da daha iyi olmasına destek olan bir unsur olarak ifade edilebilir (Yılmaz, vd., 2014:259260).
Duygusal zekâ, kişiler arası ilişkilerde diğerkâmlığı öne alan, yaşanabilir bir toplum oluşturmanın
etkenlerinden birisi olarak pozitif psikolojik sermayenin oluşmasına da katkıda bulunmaktadır.
Nemelazımcılık ve bireyselliğin yoğun olarak yaşandığı günümüz ortamlarında gerek duygusal zekâ gerekse
pozitif psikolojik sermaye sosyal yaşamı daha anlamlı hale getirerek iç huzura destek olmaktadır. Bu bilgiler
doğrultusunda öğretmenlerin duygularının ve kapasitelerinin farkında olmasının ve karşı karşıya kaldıkları
olumsuzluklar ile zoraki değişimler karşısında mücadeleci bir duruş sergilemesinin önemli olduğu
söylenebilir. Yaşamlarının büyük bir döneminde öğrencilerle yüz yüze ve birebir iletişim halinde olan
öğretmenlerin sınıf yönetimi, karar verme ve öğrencilere rehberlik etme gibi davranışları sırasında pozitif
psikolojik sermaye ile duygusal zekânın önemli rol oynadığı ifade edilebilir.
Araştırmanın amacı öğretmenlerin pozitif psikolojik sermayeleri ve duygusal zekâları arasındaki ilişkinin
saptanmasıdır. Bu doğrultuda pozitif psikolojik sermaye ve alt boyutları ile duygusal zekâ ve alt boyutlarının
ilişkisi saptanmaya çalışılmıştır. Araştırma amacına benzer şekilde literatürde yer alan Çiçen, 2021; Mellão ve
Mónico, 2013; Uslu, 2019; Mónico, vd., 2016; Şimşek ve Aktaş, 2016; tarafından yapılan araştırmalarda da
paralel sonuçlara rastlanılmaktadır. Bireylerin ruhsal ve duygusal durumlarının yönetim, karar alma, sosyal
ilişkiler vb. konularda etkili olduğu göz önünde bulundurulduğunda pozitif psikolojik sermaye ile duygusal
zekâ kavramlarının ilişkisinin saptanmasının mühim olduğu düşünülmektedir. Bundan dolayı kavramsal
çerçeve başlığı altında kısaca pozitif psikolojik sermaye ve duygusal zekâ kavramları incelenecek olup,
çalışmanın üçüncü bölümünde araştırma yöntemine ve dördüncü bölümde bulgulara değinilecektir.
Çalışmanın beşinci bölümünde ise sonuç ve tartışma yer almaktadır.
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2. Kavramsal Çerçeve
2.1. Pozitif Psikolojik Sermaye
Pozitif psikolojik sermaye kavramı ilk kez 2004 yılında Luthans vd. tarafından “bireylerin temel psikolojik
unsurları” olarak tanımlanmıştır (Zhao ve Hou, 2009:63). Pozitif psikolojik sermaye bireyin motive olmasının,
başarılı olmak için gerekli çabayı göstermesinin ve çalıştığı örgütte sergilediği performansının kaynağı olan
temel beceri olarak ifade edilmektedir. Psikolojik sermayenin temeli beşerî sermaye kuramı, çalışma
motivasyonu, pozitif psikoloji ile Bandura’nın (1977) sosyal bilişsel kuramından gelmektedir (Peterson, vd.,
2011:429-430; Wang, vd., 2014:332).
Uzun yıllar boyunca pozitif psikolojik sermaye, araştırmacılar, örgütler ve yöneticiler tarafından ihmal
edilmiştir. Pozitif psikoloji hareketinin ortaya çıkmasıyla birlikte pozitif psikolojinin nitelikleri umut,
iyimserlik, öz yeterlilik ve esneklik gibi becerilerin bireylerin davranışlarındaki etkileri konusunda
farkındalığın arttığı görülmektedir. Seligman liderliğinde başlayan Diener, Peterson ve Snyder gibi
araştırmacılardan oluşan çekirdek kadro, pozitif psikolojik sermayenin amacını bireylerin var olan ruhsal
hasarlarını onarmaya odaklı anlayışı yerine, bireyler ve örgütler içinde pozitif beceriler ve özellikler
oluşmasını sağlamak olarak açıklamaktadır. Pozitif psikolojik sermaye, bireysel eksiklikler ve ruhsal
bozuklukları onarmaya çalışmak yerine bireyde hâlihazırda var olan olumlu ve güçlü becerilere yoğunlaşarak
öz yeterlilik, iyimserlik, umut ve psikolojik dayanıklılık becerilerinin ilerletilerek bireylerin kendi
performansının ve örgütsel performansın artırılmasını sağlamaktadır (Luthans, vd., 2004:45; Luthans ve
Jensen, 2005:305). Pozitif psikolojik sermaye, çalışanların kendine güvenen, geleceğe dair umutlu ve iyimser
beklentiler içinde ve zorluklar karşısında esnek olmalarını ifade eden örgüt felsefesidir. Ve bu felsefe uzun
vadede geliştirilebilir ve yönetilebilir. Bu da örgüte rekabette avantaj sağlamaktadır. Bu sermaye türünün
ortaya çıkmasıyla birlikte geleneksel (ekonomik), beşerî ve sosyal sermaye türlerine olan ihtiyaç ortadan
kalkmamaktadır. Ancak bu yeni vizyona ve yönelime uzun süreli bağlılık gereklidir (Luthans ve Youssef,
2004:157).
Pozitif psikolojik sermayenin yararlı, eşsiz, ölçülebilir ve ilerletilebilir bir performansa sahip olabilme ölçütleri
olarak psikolojik dayanıklılık, iyimserlik, öz yeterlilik ve umut ifade edilmektedir (Luthans ve Youssef,
2004:151; Luthans, vd., 2004:47).
Öz yeterlilik, Bandura’nın kuramından ortaya çıkmıştır ve kişinin belirli bir amaç doğrultusunda harekete
geçebilmesi için gerekli olan motivasyonu, bilişsel kaynakları ve hedefini gerçekleştirebilmesi için
yeteneklerine güvenmesi olarak tanımlanmaktadır (Luthans ve Youssef, 2004:153).
Umut, bireylerin belirledikleri amaçlara ulaşabilmeleri için belirleyici rol oynayan bir kavram olarak
tanımlanmaktadır. Geleceğe dair umutlu olan bireyler yüksek amaçlar belirlerler ve alt amaçlar oluşturarak
belirledikleri bu yüksek amaçları gerçekleştirmeye çalışırlar (Hefferon ve Boniwell, 2018:108).
İyimserlik pozitif durumları içsel ve daimî sebeplere, negatif durumları dışsal, daimî olmayan ve vaziyete has
hadiselere dayanan pozitif açıklayıcı bir tarz olarak ifade edilebilir. Bunun yanında bireylerin olumsuz olaylar
karşısında depresyon, suçluluk duyma ve umutsuz hissetme gibi durumlarla başa çıkmasına ve içsel
saygısının ve motivasyonunun artmasına yardımcı olmaktadır (Luthans ve Youssef, 2004:153).
Psikolojik dayanıklılık, karşılaşılan güçlüklerden, sıkıntılardan ve mecburi değişikliklerle beraber yaşanılan
belirsiz durumlardan geri dönebilme becerisi olarak tanımlanmaktadır (Luthans ve Youssef, 2004:154).
Psikolojik dayanıklılığı yüksek olan bireylerin yaşanan değişimleri çok daha kolay ve hızlı şekilde takip
edebileceği ve adapte olabileceği, dış çevreden gelen eleştirileri olumlu ve yapıcı bir şekilde karşılayabileceği
ve birden fazla işi aynı anda yürütebileceği ifade edilmektedir (Baltaş, 2006:32).

2.2. Duygusal Zekâ
Son yıllarla birlikte psikoloji ile yönetim alanına yapılan en önemli katkılardan bir tanesi de duygusal zekâ
kavramıdır. Duygusal zekâ kavramı ilk olarak 1966 yılında Leuner tarafından “Duygusal Zekâ ve Kurtuluş”
adlı makalede kullanılmış olmasına karşın kökeni Thorndike’nin (1920) açıkladığı sosyal zekâ olgusuna
dayanmaktadır. Sosyal zekâ kavramı erkeklerin ve kadınların yani bireyler arasındaki ilişkilerde doğru
şekilde davranılması yönünde hem anlama hem de yönetme becerisidir (Matthews, vd., 2002:10; Bar-On, vd.,
2006:3; Shooshtarian, vd., 2013:30). Bu teorinin ardından Gardner (1983), “Çoklu Zekâ Teorisi” isimli
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çalışmasında zekânın yalnız tek türle sınıflandırılamayacağını, bireylerin farklı zekâ çeşitlerine sahip
olduğunu ve sosyal zekânın içsel zekâ ve kişilerarası zekâ türlerinden oluştuğunu belirtmiştir. İçsel zekâ türü
bireyin kendisiyle başa çıkabilme becerisini, kişilerarası zekâ ise bireyin diğer bireylerin içinde bulunduğu
duyguyu anlamasını ve sınıflandırılmasını içermektedir (Wong ve Law, 2002:245-246; Goleman, 2019:67).
Tüm bu gelişmelerin ardından Salovey ve Mayer 1990 yılındaki makalelerinde duygusal zekâyı ilk kez
kullanmışlardır (Caruso, 2008:8). Salovey ve Mayer (1990:189) duygusal zekâyı “bireyin kendi duyguları ile
karşısındakinin hislerini idrak etme, kavrama, duyguları ayırabilme ve bunu fikir ve hareketlerini
yönlendirmek için kullanabilme kabiliyetini içeren sosyal zekânın alt kümesi” şeklinde belirtmektedir. Bu
kavramın ünlenmesi ise Goleman’ın 1995 yılında yayımladığı kitabında duygusal zekâdan bahsetmesiyle
gerçekleşmiştir (Matthews, vd., 2002:9-10). Goleman iki tür beyin (akılcı ve duygusal), zihin ve zekâ
betimlemektedir. Bireylerin yaşamlarının ve davranışlarının sadece bilişsel zekâyla şekillenmeyeceğini
duygusal zekânın da bu konularda büyük oranda etkili olduğunu belirtmektedir (Goleman, 2019:57).
Duygusal zekâ seviyesi yüksek olan bir birey duyguları algılayabilme ve verimli şekilde kullanabilme
kapasitesine sahiptir (Ameriks, vd., 2009:2). Yine duygusal zekâ seviyesi yüksek bireyler karşılaştıkları
problemleri daha önce yaşamış oldukları içsel tecrübelerle ilişkilendirebilme becerisine sahiptir. Birey bu gibi
durumlarda sorunları kişiselleştirmektedir. Böylece, sorunların kişiselleştirilmesi çözüme ulaşmada esneklik
ve yenilik sağlayacağı söylenebilir. Bu ise, kişinin değişik çözümler üretmesinde ve karar verme
davranışlarında etkili ve faydalı olmaktadır (Abraham, 2000:171). Yine duygusal zekâ algısı yüksek olan
bireyler karşılaştıkları olumsuz olaylar ve problemler karşısında çözüm yolları geliştirmekte ve bu çözüm
yolları arasında seçim yaparken duygularını kullanmada diğer bireylere oranla daha esnektirler. Bireylerin
bu bakış tarzı kendilerinin ve karşısındakilerin duygusal deneyimlerine saygılı olmalarını sağlamaktadır
(Salovey ve Mayer, 1990:200) ki birlikte değerlendirildiklerinde sinerji oluşturarak daha yüksek bir katkı
sunmaktadırlar.

3. Yöntem
3.1. Araştırma Modeli ve Hipotezleri
Bu araştırmada pozitif psikolojik sermaye ile duygusal zekâ ilişkisinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu
araştırma nicel bir araştırma olarak planlanmıştır ve araştırma modeli Bağıntısal (İlişkisel) Model olarak
belirlenmiştir. Bu doğrultuda Karabük ili Merkez ilçesindeki devlet liselerinde görevini sürdüren lise
öğretmenlerinden veri toplanması için anket yöntemi seçilmiştir.
Pozitif psikolojik sermayenin ve duygusal zekânın bireylere çeşitli beceriler kattığı ifade edilebilir. Pozitif
psikolojik sermaye algısı yüksek olan bireyler kendi becerilerinin bilincinde olurlar. Bu bireyler olumsuz
durumlar karşısında diğer bireylere göre mücadelede daha özgüvenlidirler ve dayanıklıdırlar. Gelecekle
alakalı daha umutludurlar ve iyimser beklentiler içindedirler. Aynı şekilde duygusal zekâ algısı yüksek olan
bireyler olumsuz durumlarla karşılaştıklarında kendi duygularını anlamada ve yönetmede daha başarılıdırlar
ve bu bireyler yaşadıkları bu duyguları kendilerine fayda sağlayacak şekilde değiştirebilmektedirler. Yani
kendi becerilerinin ve özelliklerinin farkında olan, psikolojik olarak esnek olan bir birey kendisinin ve
karşısındakinin duygularını algılayabilir ve yönetebilir. Aynı şekilde kendi duygularını algılayabilen ve
yönetebilen bireyler olumsuzluklar karşısında daha mücadelecidir ve esnektir.
Araştırma amacı kapsamında belirlenen araştırma modeli ve oluşturulan hipotezler aşağıda yer almaktadır.
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Şekil 1. Araştırma Modeli
Mellão ve Mónico (2013) araştırmalarında pozitif psikolojik sermaye ve alt boyutları ile duygusal zekâ ve alt
boyutlarının ilişkili olduğunu tespit etmişlerdir. Mónico vd., (2016) araştırmalarında pozitif psikolojik
sermaye ile duygusal zekâ kavramlarının ilişkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Şimşek ve Aktaş (2016)
araştırmalarında pozitif psikolojik sermaye ve duygusal zekânın büyük oranda ilişkili olduğunu
saptamışlardır. Uslu (2019) tarafından yapılan çalışmada pozitif psikolojik sermaye ile duygusal zekânın
ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Çiçen (2021) çalışmasında pozitif psikolojik sermaye ile duygusal zekânın
ilişkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Tüm bu veriler ışığında ve araştırmanın doğrultusunda pozitif psikolojik
sermaye ile duygusal zekâ arasındaki ilişkiyi saptamak için oluşturulan hipotezler şu şekildedir:
H1: Pozitif psikolojik sermaye ile duygusal zekâ arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H1a: İyimserlik (PPS) ile duygulardan faydalanma arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H1b: İyimserlik (PPS) ile duyguların ifadesi arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H1c: Psikolojik dayanıklılık ile iyimserlik (DZ) arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H1d: Psikolojik dayanıklılık ile duygulardan faydalanma arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H1e: Psikolojik dayanıklılık ile duyguların ifadesi arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H1f: Umut ile iyimserlik (DZ) arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H1g: Umut ile duygulardan faydalanma arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H1h: Umut ile duyguların ifadesi arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H1i: Öz yeterlilik ile iyimserlik (DZ) arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H1j: Öz yeterlilik ile duygulardan faydalanma arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H1k: Öz yeterlilik ile duyguların ifadesi arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Göçet (2006) araştırmasında, duygusal zekânın cinsiyete dair farklılık gösterdiğini belirtmektedir. Tunca
(2010) araştırmasında, duygusal zekânın mesleki deneyim durumu, eğitim durumu ve yaş değişkenine dair
farklılaştığını belirtmektedir. Uygungil (2017) araştırmasında, pozitif psikolojik sermayenin yaşa, eğitim
seviyesine göre farklılık gösterdiğini ifade etmektedir. Yılmaz (2020) araştırmasında, pozitif psikolojik
sermayenin çalışma süresine, cinsiyete göre farklılaştığını belirtmektedir. Çiçen (2021) araştırmasında, pozitif
psikolojik sermaye ile duygusal zekânın yaşa, deneyime, medeni duruma göre farklılık gösterdiğini
belirtmektedir. Bu doğrultuda oluşturulan hipotezler şu şekildedir:
H2: Pozitif psikolojik sermaye algıları demografik değişkenlere göre farklılaşmaktadır.
H3: Duygusal zekâ algıları demografik değişkenlere göre farklılaşmaktadır.
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3.2. Araştırma Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evreni Karabük Merkez ilçesindeki görevli öğretmenleri kapsamaktadır. Bu çerçevede
Karabük’ün Merkez ilçesinde 538 öğretmenin çalıştığı tespit edilmiştir. Araştırmanın örneklemi belirlenirken
kolayda örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Çünkü, kolayda örnekleme yöntemi ankete cevap veren
tüm bireylerin örnekleme dâhil edilmesi olarak ifade edilmektedir (Coşkun, Altunışık ve Yıldırım, 2019:168).
Analiz için gerekli olan örneklem büyüklüğü ise Sekaran (2003) tarafından hesaplanan tabloda belirtildiği
üzere 500-549 evren için 217 örneklem olarak belirlenmiştir (Sekaran, 2003:242). Anket formu 250 kişiye eposta yoluyla ve elden ulaştırılmış olup, 225 kişi geri dönüş sağlamıştır. Toplanan anketlerden 7 tanesi analize
uygun olmadığından analiz dışı bırakılmıştır. Bu durumda araştırmanın örneklemi kapsamında 218 anket
analiz edilmiştir.

3.3. Veri Toplama Yöntemi
Araştırma Karabük-Merkez ilçesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet liselerinde görevine
devam eden öğretmenler vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin toplanabilmesi için hazırlanan
anket formu üç kısımdan oluşmaktadır. Anket formunun birinci kısmı demografik özelliklere ait 11 soru
ifadesinden oluşmaktadır.
Anket formunun ikinci kısmında ise Luthans vd. (2007) tarafınca gerçekleştirilen, Türkçe’ye uyarlaması ise
Çetin ve Basım (2012) tarafınca yapılmış ölçekten yararlanılmıştır. Pozitif psikolojik sermaye ölçeği 24 soru
ile 4 boyuta sahiptir. Ölçek 6’lı likert tipindedir. Pozitif psikolojik sermaye ölçeğinin Cronbach’s Alpha değeri
ise 0,91’dir (Çetin ve Basım, 2012). Geçerliliği ve güvenilirliği onaylanmış olan ölçekten Topçu ve Ocak (2012);
Yorulmaz ve Yavan (2018); Oruç (2015); Çetin, vd., (2013) ile Ocak ve Güler (2017) tarafından gerçekleştirilen
araştırmalarda da yararlanılmıştır. Bundan dolayı pozitif psikolojik sermaye ölçeğinin hem kullanılabilir hem
de güvenilir olduğu ifade edilebilir.
Ölçeğin son kısmında ise Schutte, vd., (1998) tarafınca oluşturulan, Austin, vd., (2004) tarafınca ise
genişletilmiş, Göçet (2006) tarafınca da Türkçe’ye uyarlaması yapılmıştır. Duygusal zekâ ölçeği kapsamında
37 soru ifadesi ve 3 alt boyut yer almaktadır. Ve ölçek 5’li likert tipindedir. Ölçeğin geçerliliğinin saptanması
için yapılan analiz sonucunda KMO testi 0,79 ve Barlett testi 2955,95 (p<0,001) şeklinde saptanmıştır. Duygusal
zekâ ölçeğinin Cronbach’s Alpha değeri 0,81 bulunmuştur (Göçet, 2006). Geçerliliği ve güvenirliliği
onaylanmış olan ölçek Önen (2012); Kartol ve Erçevik (2019); Koçak ve İçmenoğlu (2016) ile Herece ve Şener
(2017) tarafından gerçekleştirilen araştırmalarda da kullanılmıştır. Bundan dolayı duygusal zekâ ölçeğinin
hem kullanılabilir hem de güvenilir olduğu ifade edilebilir.
Araştırmada kullanılacak anket formunun oluşturulmasının ardından anketin uygulanabilirliğine ilişkin
gerekli izinlerin alınabilmesi için Karabük Üniversitesi Etik Kurulu’na gerekli başvuru yapılmıştır. 2020/4
sayılı kararla, oluşturulan anket formunun uygulanabilir olduğuna karar verilmiştir. Ardından belirlenen
evren ve örneklem doğrultusunda çalışmanın öğretmenlerle gerçekleştirilebilmesi için Karabük İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’ne başvuru yapılmıştır. Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 44653020-20-E. 17175253 sayılı
kararı ile anketin uygulanabilir olduğu bildirilmiştir.

3.4. Veri Analiz Yöntemi
Öncelikle, araştırmadaki iki ölçeğin güvenilirliklerinin test edilmesi amacıyla Cronbach’s Alpha () testi
uygulanmıştır. Daha sonra katılımcılara ait demografik değişkenlerin dağılımlarının tespiti için frekans analizi
kullanılmıştır. Araştırmanın amacı olan pozitif psikolojik sermaye ile duygusal zekâ ilişkisinin incelenmesine
ait hipotezlerin test edilmesi amacıyla ise Pearson korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Bu kavramların
demografik değişkenlere dair farklılıklarının belirlenmesi amacıyla bağımsız örneklem T-Testi ve Tek Yönlü
ANOVA testi uygulanmıştır.

4. Bulgular
4.1. Demografik Değişkenlere İlişkin Bulgular
Tablo 1’de Karabük ili Merkez ilçesinde bulunan devlet liselerinde görevini sürdüren ve çalışmaya katılım
sağlayan 218 öğretmenin demografik dağılımları yer almaktadır.
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Dağılımları
Değişken

Gruplar
F
%
Değişken
Kadın
135
61,9
Cinsiyet
Erkek
83
38,1
Toplam
218
100,0
Yaş
Lisans
170
78,0
Eğitim
Y. Lisans
48
22,0
Durumu
Toplam
218
100,0
Bekâr
23
10,6
Medeni
Evli
195
89,4
Durum
Toplam
218
100,0
1-6
21
9,6
Bir Haftada
7-12
34
15,6 Verilen Ek Ders
Saati
13-18
28
12,8
Mesleki
Çalışma
19-24
58
26,6
Süresi
25-30
63
28,9
31-36
14
6,4
Kişisel Gelişim
Toplam
218
100,0 Eğitimi Aldınız
Mı?
Sayısal
51
23,4
Sözel
101
46,3
Branş
Dil
33
15,1
Bir Haftada
Meslek
33
15,1
Verilen Ders
Toplam
218
100,0
Saati
4.000-5.000
129
59,2
5.501-7.000
81
37,2
7.001-8.500
3
1,4
Gelir
8.501-10.000
3
1,4
Öğrencileriniz
Kaçıncı Sınıf?
10.001-12.000
2
0,9
Toplam
218
100,0
*Öğretmenler farklı sınıf düzeylerinde derse girebilmektedir.

Gruplar
24-30
31-37
38-44
45-51
52-58
59-65
Toplam
0-5 saat
6-11 saat
12-17 saat
18-23 saat
24-29 saat
30-35 saat
Toplam
Evet
Hayır
Toplam
0-10 saat
11-21 saat
22-32 saat
33-43 saat
44-54 saat
Toplam
9.sınıf
10.sınıf
11.sınıf
12.sınıf

F
16
39
48
81
32
2
218
52
81
46
29
7
3
218
89
129
218
17
90
101
7
3
218
162
158
150
147

%
7,3
17,9
22,0
37,2
14,7
0,9
100,0
23,9
37,2
21,1
13,3
3,2
1,4
100,0
40,8
59,2
100,0
7,8
41,3
46,3
3,2
1,4
100,0
74,3
72,5
68,8
67,4

Tablo 1’deki bulgularda görüldüğü üzere anketi dolduranların 135’i kadın, 83’ü erkektir. Anketi
dolduranların 81’i 45 yaş-51 yaş, 48’i 38 yaş-44 yaş, 39’u 31 yaş-37 yaş, 32’si 52 yaş-58 yaş, 16’sı 24 yaş-30 yaş
ve 2’si 59 yaş-65 yaş aralığındadır. Anketi dolduranların 195’i evli, 23’ü bekârdır. Anketi dolduranların 129’u
4.000 TL- 5.000 TL, 81’i 5.501 TL-7.000 TL, 3’ü 7.001 TL-8.500 TL, 3’ü 8.501 TL-10.000 TL ve 2’si 10.001 TL-12.000
TL gelire sahiptir. Anketi dolduranların 170’i lisans programı, 48’i yüksek lisans programı mezunudur. Anketi
dolduranların 63’ü 25 yıl-30 yıl, 58’i 19 yıl-24 yıl, 34’ü 7 yıl-12 yıl, 28’i 13 yıl-18 yıl, 21’i 1 yıl-6 yıl ve 14’ü 31 yıl36 yıl mesleki deneyime sahiptir. Anketi dolduranların 89’u kişisel gelişim eğitimi alırken 129’u herhangi bir
kişisel gelişim eğitimi almamıştır. Anketi dolduranların 101’i sözel, 51’i sayısal, 33’ü dil ve 33’ü meslek dersleri
vermektedir. Anketi dolduranların 101’i 22 saat-32 saat, 90’ı 11 saat-21 saat, 17’si 0 saat-17 saat, 7’si 33 saat-43
saat ve 3’ü 44 saat-54 saat ders vermektedir. Anketi dolduranların 81’i 6 saat-11 saat, 52’si 0 saat-5 saat, 46’sı
12 saat-17 saat, 29’u 18 saat-23 saat, 7’si 24 saat-29 saat ve 3’ü 30 saat-35 saat ek ders vermektedir. Anketi
dolduranların 162’si 9. sınıflara, 158’i 10. sınıflara, 150’si 11. sınıflara ve 147’si 12. sınıflara ders vermektedir.

4.2. Güvenilirlik Analizi
Araştırma çerçevesinde kullanılan pozitif psikolojik sermaye ölçeği ve duygusal zekâ ölçeğinin
güvenilirliklerinin saptanması amacıyla uygulanan Cronbach’s Alpha testine dair bulgular Tablo 2’de
görülmektedir.
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Tablo 2. Ölçek Güvenilirlik Değerleri
Ölçekler
Pozitif Psikolojik Sermaye
 İyimserlik
 Psikolojik Dayanıklılık
 Umut
 Öz Yeterlilik
Duygusal Zekâ
 İyimserlik
 Duygulardan Faydalanma
 Duyguların İfadesi
N:218

İfade Sayısı
24
6
6
6
6
37
17
6
14

Cronbach’s Alpha ()
,934
,935
,878
,876
,882
,849
,853
,686
,838

Cronbach’s Alpha’nın en az 0,70 olması durumunda kabul edilebilir olduğu belirtilmektedir (Coşkun, vd.,
2019:149). Fakat 0,60 - 0,70 arasında bulunan Cronbach’s Alpha’nın da kabul edilebilir bir değer olduğu
söylenebilir (Şahin ve Danışman, 2017:756). Bu bilgilere dayanarak iki ölçeğin de güvenilirliğinin yüksek
seviyede olduğu ifade edilebilir.

4.3. Farklılıklara Dair Analizler
Bu başlıkta pozitif psikolojik sermayenin ve duygusal zekânın demografik değişkenlere dair farklılıklarının
saptanması amacıyla gerçekleştirilen analiz sonuçlarından bahsedilmektedir.
Tablo 3. Cinsiyet Değişkenine Dair Farklılık
Ölçekler
Pozitif Psikolojik
Sermaye

Kategori
Kadın
Erkek
Kadın
Duygusal Zekâ
Erkek
N:218, Kadın:135, Erkek:83, *p<0,05 anlamlıdır.

X̄
5,01
4,96
3,95
3,81

SS.
,513
,835
,028
,042

t

Sig.

,516

,607

2,75

,006*

Tablo 3’te cinsiyet değişkenine ilişkin farklılıklara ait analiz sonuçlarına bakıldığında pozitif psikolojik
sermayenin cinsiyete dair farklılık göstermediği saptanmıştır. Literatürdeki bazı araştırmalarda da paralel
sonuçlara rastlanılmıştır (Çiçen, 2021; Kelekçi ve Yılmaz, 2015; Uslu, 2019). Duygusal zekânın, cinsiyet
değişkenine dair farklılık gösterdiği saptanmıştır. Literatürdeki bazı araştırmalarda da paralel sonuçlara
rastlanılmaktadır (Koç Akran ve Bakır, 2019; Erdoğdu, 2008; Gürbüz ve Yüksel, 2008). Ortalamalara
bakıldığında ise kadınlar (X̄=3,95), erkeklere (X̄=3,81) göre daha üst düzeyde ortalamaya sahiptir.
Tablo 4. Yaş Değişkenine Dair Farklılık
Ölçekler
Pozitif Psikolojik
Sermaye
Duygusal Zekâ

SS.

F.

Sig.

Gruplar Arası
Gruplar İçi

X̄
,667
,422

,653

1,582

,166

Gruplar Arası
Gruplar İçi

,170
,129

,360

1,319

,257

*p<0,05 düzeyinde anlamlıdır.
Tablo 4’te yaş değişkenine ilişkin farklılıklara ait analiz bulgularına bakıldığında pozitif psikolojik sermaye ile
duygusal zekâ yaşa göre farklılaşmamaktadır. Literatürdeki bazı araştırmalarda da benzer neticelere
ulaşılmıştır (Yılmaz, 2020; Balcı Süslü, 2016; Bahadır ve Kahveci, 2020; Tekin Acar, 2001).
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Tablo 5. Medeni Durum Değişkenine Dair Farklılık
Ölçekler
Pozitif Psikolojik Sermaye
Duygusal Zekâ

Kategori
Evli
Bekâr
Evli
Bekâr

X̄
5,01
4,99
3,84
3,90

SS.
,453
,674
,344
,362

t

Sig.

,202

,840

-,763

,446

*p<0,05 düzeyinde anlamlıdır.
Tablo 5’te medeni durum değişkenine ilişkin farklılıklara ait analiz bulgularına bakıldığında pozitif psikolojik
sermaye ile duygusal zekâ medeni duruma dair farklılaşmamaktadır. Literatürdeki bazı araştırmalarda da
paralel sonuçlara rastlanılmaktadır (Sevin, vd., 2020; Oruç, 2015; Yalçın, 2019; Büyükgöze ve Kavak, 2017; Koç,
2019; Kabar, 2017).
Tablo 6. Gelir Değişkenine Dair Farklılık
Ölçekler
Pozitif Psikolojik
Sermaye

Gruplar Arası
Gruplar İçi
Gruplar Arası
Gruplar İçi

Duygusal Zekâ

X̄
,707
,422
,203
,128

SS.

F.

Sig.

,653

1,675

,360

1,581

,157
,180

*p<0,05 düzeyinde anlamlıdır.
Tablo 6’da gelir değişkenine dair farklılıklara ait analiz sonuçlarına bakıldığında pozitif psikolojik sermaye ile
duygusal zekânın gelire dair anlamlı farklılık göstermediği saptanmıştır. Literatürdeki bazı araştırmalarda da
paralel sonuçlara rastlanılmaktadır (Barutçu, vd., 2020; Sevin, vd., 2020).
Tablo 7. Eğitim Durumuna Dair Farklılık
Ölçekler
Pozitif Psikolojik Sermaye
Duygusal Zekâ

Kategori
Lisans
Yüksek Lisans
Lisans
Yüksek Lisans

X̄
5,04
4,82
3,91
3,85

SS.
,639
,685
,360
,358

t

Sig.

2,003

,046*

,863

,389

*p<0,05 düzeyinde anlamlıdır.
Tablo 7’de eğitim durumu değişkenine ilişkin farklılıklara ait analiz bulgularına bakıldığında pozitif
psikolojik sermaye eğitim değişkenine göre farklılaşmaktadır. Literatürdeki bazı araştırmalarda da paralel
sonuçlara rastlanılmaktadır (Demir, 2019; Oruç, 2015; Uygungil, 2017). Hangi gruplarda farklılık olduğunun
bilinmesi için yapılan analiz sonucunda bulgulara bakıldığında lisans programının ortalama değeri yüksek
lisans programından daha yüksektir. Bu bulgular ışığında, pozitif psikolojik sermaye algısının lisans programı
mezunlarının yüksek lisans programı mezunlarına oranla daha yüksek seviyede olduğu söylenebilir.
Duygusal zekâya dair analiz bulguları incelendiğinde duygusal zekâ eğitim durumuna göre
farklılaşmamaktadır. Literatürdeki bazı araştırmalarda da paralel sonuçlara rastlanılmaktadır (Durmuş, 2014;
Uslu, 2019; Balcı Süslü, 2016).
Tablo 8. Mesleki Çalışma Süresine Dair Farklılık
Ölçekler
Pozitif Psikolojik Sermaye

Duygusal Zekâ

X̄
1,263
,408

SS.

F.

Sig.

Gruplar Arası
Gruplar İçi

,653

3,096

,010*

Gruplar Arası
Gruplar İçi

,118
,130

,360

,911

,475

*p<0,05 düzeyinde anlamlıdır.
Tablo 8’de mesleki çalışma süresi değişkenine ilişkin farklılıklara ait analiz bulgularına bakıldığında pozitif
psikolojik sermaye mesleki çalışma süresine göre farklılaşmaktadır. Literatürdeki bazı araştırmalarda da
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paralel sonuçlara rastlanılmaktadır (Oruç, 2015; Kaplan, 2021; Temirhan, 2019). Duygusal zekâya dair
bulgulara bakıldığında ise duygusal zekâ mesleki çalışma süresine göre farklılaşmamaktadır. Literatürdeki
bazı araştırmalarda da paralel bulgulara rastlanılmıştır (Kabar, 2017; Koç Akran ve Bakır, 2019). Hangi grubun
farklılık gösterdiğinin belirlenmesi amacıyla Tukey testi sonuçları Tablo 9’da bulunmaktadır.
Tablo 9. Pozitif Psikolojik Sermaye Mesleki Çalışma Süresi Tukey Testi
Ölçek

Ort. Fark

1-6 yıl

POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE

7-12 yıl

13-18 yıl

19-24 yıl

25-30 yıl

31-36 yıl

7-12
13-18
19-24
25-30
31-36
1-6
13-18
19-24
25-30
31-36
1-6
7-12
19-24
25-30
31-36
1-6
7-12
13-18
25-30
31-36
1-6
7-12
13-18
19-24
31-36
1-6
7-12
13-18
19-24
25-30

,11333
,46181
,16670
-,06349
-,08730
-,11333
,34848
,05337
-,17682
-,20063
-,46181
-,34848
-,29510
-,52530*
-,54911
-,16670
-,05337
,29510
-,23019
-,25400
,06349
,17682
,52530*
,23019
-,02381
,08730
,20063
,54911
,25400
,02381

Standart Hata

P değeri

,17725
,18436
,16265
,16092
,22035
,17725
,16298
,13794
,13590
,20280
,18436
,16298
,14696
,14505
,20904
,16265
,13794
,14696
,11622
,19017
,16092
,13590
,14505
,11622
,18870
,22035
,20280
,20904
,19017
,18870

,988
,127
,909
,999
,999
,988
,272
,999
,784
,921
,127
,272
,341
,005*
,095
,909
,999
,341
,357
,765
,999
,784
,005*
,357
1,000
,999
,921
,095
,765
1,000

*p<0,05 düzeyinde anlamlıdır.
Tablo 9’daki analiz bulgularına bakıldığında 13 yıl-18 yıl ve 25 yıl-30 yıl mesleki çalışma süresi gruplarının
farklılaştığı görülmektedir. Hangi mesleki çalışma grubunun üstünlük sağladığının tespit edilebilmesi için ise
ortalamalar incelenmiştir.
Tablo 10. Pozitif Psikolojik Sermaye Mesleki Çalışma Süresi Ortalama Değerleri
Ölçek

Pozitif Psikolojik Sermaye

Kategori (yıl)
1-6
7-12
13-18
19-24
25-30
31-36

X̄
5,09
4,97
4,62
4,92
5,15
5,17

SS.
,421
,514
,851
,791
,472
,624

Std. Hata
,091
,088
,160
,103
,059
,166

Tablo 10’daki analiz sonuçlarına bakıldığında 25 yıl-30 yıl mesleki çalışma süresine sahip grubun 13 yıl-18 yıl
mesleki çalışma süresine sahip gruba oranla daha yüksek ortalamasının olduğu saptanmıştır. Analiz sonuca
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göre pozitif psikolojik sermaye algısının 25 yıl-30 yıl mesleki çalışma süresine sahip olanlardan daha yüksek
olduğu söylenebilir. Literatürdeki diğer araştırmalarda da pozitif psikolojik sermaye algısının çalışma
süresinin fazla olduğu grupta daha yüksektir (Kaya, vd., 2014; Kaplan 2021; Temirhan, 2019; Oruç, 2015; Çiçen,
2021).
Tablo 11. Kişisel Gelişim Eğitimi Farklılık Analizi
Kişisel Gelişim
Eğitimi Aldınız
Mı?
Evet
Hayır
Evet
Hayır

Ölçekler
Pozitif Psikolojik
Sermaye
Duygusal Zekâ

X̄

SS.

5,08
4,93
3,84
3,93

t

,585
,692
,366
,352

Sig.

1,667

,097

-1,762

,079

*p<0,05 düzeyinde anlamlıdır.
Tablo 11’de kişisel gelişim eğitimi değişkenine ilişkin farklılıklara ait bulgulara bakıldığında pozitif psikolojik
sermaye ile duygusal zekâ, kişisel gelişim eğitimine göre farklılaşmamaktadır. Bu bulgular ışığında bireyler
kişisel gelişim eğitimi alsın, almasın benzer pozitif psikolojik sermaye ile duygusal zekâ algısına sahiptir.
Tablo 12. Branş Değişkenine Göre Farklılıklar
Ölçekler
Pozitif Psikolojik Sermaye

Duygusal Zekâ

X̄
,653
,424

SS.

F.

Sig.

Gruplar Arası
Gruplar İçi

,653

1,537

,206

Gruplar Arası
Gruplar İçi

,093
,130

,360

,711

,546

*p<0,05 düzeyinde anlamlıdır.
Tablo 12’de branş değişkenine ilişkin farklılıklara ait analiz sonuçlarına bakıldığında pozitif psikolojik
sermaye ile duygusal zekâ, branşa göre farklılaşmamaktadır. Bu bulgular ışığında öğretmenler farklı
branşlarda dersler verseler de benzer pozitif psikolojik sermaye ile duygusal zekâ algısına sahiptir.
Literatürdeki bazı araştırmalarda da paralel bulgulara rastlanılmaktadır (Kelekçi ve Yılmaz, 2015; Barutçu,
vd., 2020; Koç Akran ve Bakır, 2019).
Tablo 13. Haftalık Ders Saati Değişkenine Göre Farklılık
Ölçekler
Pozitif Psikolojik Sermaye

Duygusal Zekâ

SS.

F

Sig.

Gruplar Arası
Gruplar İçi

X̄
,234
,431

,653

,542

,705

Gruplar Arası
Gruplar İçi

,169
,129

,360

,360

,266

*p<0,05 düzeyinde anlamlıdır.
Tablo 13’te haftalık ders saati değişkenine ilişkin farklılıklara ait analiz bulgularına bakıldığında pozitif
psikolojik sermaye ile duygusal zekâ, verilen ders saatine göre farklılaşmamaktadır. Bu bulguların ışığında
öğretmenler hafta boyunca vermiş oldukları ders saati farklı olsa da pozitif psikolojik sermaye ile duygusal
zekâ algı düzeyleri farklılaşmamaktadır.
Tablo 14. Haftalık Ek Ders Saati Değişkenine Göre Farklılık
Ölçekler
Pozitif Psikolojik Sermaye
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Gruplar Arası
Gruplar İçi

Duygusal Zekâ

,335
,125

,360

2,682

,022*

*p<0,05 düzeyinde anlamlıdır.
Tablo 14’te haftalık ek ders saati değişkenine ilişkin farklılıklara ait analiz bulgularına bakıldığında pozitif
psikolojik sermaye algı düzeyi ek derse dair farklılaşmazken, duygusal zekâ algı düzeyi tam tersi şekilde
haftalık ek ders saatine göre farklılık göstermektedir. Tespit edilen farklılığın hangi gruptan kaynaklandığının
tespiti için Tukey testi sonuçları Tablo 15’te gösterilmektedir.
Tablo 15. Duygusal Zekâ Ek Ders Saati Tukey Testi
Ölçek

0-5 saat

DUYGUSAL ZEKÂ

6-11 saat

12-17 saat

18-23 saat

24-29 saat

30-35 saat

6-11
12-17
18-23
24-29
30-35
0-5
12-17
18-23
24-29
30-35
0-5
6-11
18-23
24-29
30-35
0-5
6-11
12-17
24-29
30-35
0-5
6-11
12-17
18-23
30-35
0-5
6-11
12-17
18-23
24-29

Ort. Fark

Std. Hata

p değeri

-,12267
-,18676
,06948
-,13669
-,09256
,12267
-,06409
,19215
-,01402
,03011
,18676
,06409
,25624*
,05007
,09420
-,06948
-,19215
-,25624*
-,20618
-,16204
,13669
,01402
-,05007
,20618
,04413
,09256
-,03011
-,09420
,16204
-,04413

,06280
,07153
,08191
,14229
,20985
,06280
,06525
,07648
,13923
,20779
,07153
,06525
,08380
,14338
,21059
,08191
,07648
,08380
,14883
,21434
,14229
,13923
,14338
,14883
,24388
,20985
,20779
,21059
,21434
,24388

,373
,099
,958
,930
,998
,373
,923
,125
1,000
1,000
,099
,923
,030*
,999
,998
,958
,125
,030*
,736
,974
,930
1,000
,999
,736
1,000
,998
1,000
,998
,974
1,000

*p<0,05 düzeyinde anlamlıdır.
Tablo 15’teki Tukey testi sonuçlarına bakıldığında 12 saat-17 saat ek ders kategorisinin 18 saat-23 saat ek ders
kategorisine göre farklılaşmaktadır. Bu farklılığın hangi gruptan kaynaklandığının tespiti için ortalamalar
incelenmiştir.
Tablo 16. Duygusal Zekâ Ek Ders Saati Ortalama Değerleri
Ölçek
Duygusal Zekâ

İşletme Araştırmaları Dergisi

Kategori (saat)
0-5
6-11
12-17
18-23

X̄
3,81
3,94
4,00
3,74

1722

SS.
,350
,373
,330
,342

Std. Hata
,048
,041
,048
,063
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24-29
30-35

3,95
3,91

,348
,260

,131
,150

Tablo 16’daki analiz bulgularına bakıldığında 12 saat-17 saat ek ders kategorisi ortalamasının 18 saat-23 saat
ek ders saati kategorisi ortalamasından yüksek olduğu görülmektedir. Bu bulgular ışığında 12 saat-17 saat ek
ders veren öğretmenlerin 18 saat-23 saat ek ders görevi olanlara göre daha üst düzeyde duygusal zekâ algısı
olduğu ifade edilebilir.
Tablo 17. Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Farklılık
Snf. Düzeyi

POZİTİF PSİKOLOJİK
SERMAYE

Ölçekler

9.Sınıf
10.Sınıf
11.Sınıf
12.Sınıf

DUYGUSAL ZEKÂ

9.Sınıf
10.Sınıf
11.Sınıf
12.Sınıf

X̄
4,81
5,05
5,12
4,94
4,91
5,02
4,90
5,03
3,90
3,89
3,92
3,88
3,84
3,92
3,85
3,92

Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır

SS.
,857
,557
,588
,671
,678
,641
,743
6,41
,361
,360
,381
,352
,368
,354
,357
,360

t

Sig.

-1,909

,060

1,904

,058

-1,128

,261

-1,352

178

,031

,976

,743

,458

-1,445

,150

-1,355

,177

*p<0,05 düzeyinde anlamlıdır.
Tablo 17’de sınıf düzeyi değişkenine ilişkin farklılıklara ait analiz bulgularına bakıldığında pozitif psikolojik
sermaye ile duygusal zekâ, eğitim verilen sınıf düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği
görülmektedir. Bu bulgular ışığında eğitim verilen sınıf düzeyi değişmesine rağmen öğretmenlerin pozitif
psikolojik sermaye ve duygusal zekâ algı seviyelerinin paralel olduğu belirtilebilir.

4.4. Korelasyon Analizi
Bu başlıkta Pearson korelasyon analizi bulguları yer almakta olup, Tablo 18’de gösterilmektedir.
Tablo 18. Pozitif Psikolojik Sermaye ve Alt Boyutları ile Duygusal Zekâ ve Alt Boyutları Arasındaki
Korelasyon Analizi Bulguları
1
1

2
,819**
,000

3
,922**
,000

4
,925**
,000

5
,919**
,000

6
,457**
,000

7
,551**
,000

8
-,021
,757

9
,358**
,000

P.P.S

r
p

İ.Y.M

r
p

,819**
,000

1

,672**
,000

,648**
,000

,622**
,000

,458**
,000

,486**
,000

,066
,335

,358**
,000

P.D.Y

r
p

,922**
,000

,672**
,000

1

,819**
,000

,813**
,000

,417**
,000

,508**
,000

-,048
,478

,339**
,000

U.M.T

r
p

,925**
,000

,648**
,000

,819**
,000

1

,851**
,000

,371**
,000

,486**
,000

-,039
,569

,278**
,000

Ö.Y.T

r
p

,919**
,000

,622**
,000

,813**
,000

,851**
,000

1

,391**
,000

,494**
,000

-,052
,444

,309**
,000

r
p

,457**
,000

,458**
,000

,417**
,000

,371**
,000

,391**
,000

1

,799**
,000

,538**
,000

,845**
,000

D.Z
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r
p

,551**
,000

,486**
,000

,508**
,000

,486**
,000

,494**
,000

,799**
,000

1

,130
,056

,504**
,000

D.F

r
p

-,021
,757

,066
,335

-,048
,478

-,039
,569

-,052
,444

,538**
,000

,130
,056

1

,357**
,000

D.İ

r
p

,358**
,000

,358**
,000

,339**
,000

,278**
,000

,309**
,000

,845**
,000

,504**
,000

,357**
,000

1

İ.Y.M

**0,01 düzeyinde anlamlıdır. (P.P.S= Pozitif Psikolojik Sermaye, U.M.T= Umut, İ.Y.M= İyimserlik, P.D.Y= Psikolojik
Dayanıklılık, , D.Z= Duygusal Zekâ, D.F= Duygulardan Faydalanma, Ö.Y.T= Öz Yeterlilik İ.Y.M= İyimserlik, D.İ=
Duyguların İfadesi)

Tablo 18’deki analiz bulgularına bakıldığında pozitif psikolojik sermaye ile duygusal zekâ arasında anlamlı
bir ilişki olduğu görülmektedir (r=,457; p=,000). Pozitif psikolojik sermaye ile duygusal zekâ kavramları
arasında literatürdeki bazı araştırmalarda da paralel bulgulara ulaşılmıştır (Saeed, vd., 2017; Mellão ve
Mónico, 2013; Çiçen, 2021; Mónico, vd., 2016; Uslu, 2019; Şimşek ve Aktaş, 2016; Pradhan, vd., 2016). Bu
bulgular ışığında H1 hipotezi kabul edilmiştir.
Boyutlara dair korelasyon analizi bulgularına bakıldığında iyimserliğin ve duygulardan faydalanmanın
ilişkili olmadığı saptanmıştır (r=,066; p=,335). Bu bulgular ışığında H1a hipotezi kabul edilmemiştir. Yine
tablodaki bulgulara bakıldığında iyimserliğin ve duyguların ifadesinin ilişkili olduğu saptanmıştır (r=,358;
p=,000). Bulgular ışığında H1b hipotezi kabul edilmiştir. Psikolojik dayanıklılığın ve iyimserliğin ilişkili olduğu
saptanmıştır (r=,508; p=,000). Bulgular ışığında H1c hipotezi kabul edilmiştir. Psikolojik dayanıklılığın ve
duygulardan faydalanmanın ilişkili olmadığı saptanmıştır (r=-,048; p=,478). Bulgular ışığında H1d hipotezi
kabul edilmemiştir. Psikolojik dayanıklılık ile duyguların ifadesinin ilişkili olduğu saptanmıştır (r=,339;
p=,000). Bu bulgular ışığında H1e hipotezi kabul edilmiştir. Umut ile iyimserliğin ilişkili olduğu saptanmıştır
(r=,486; p=,000). Bu bulgular ışığında H1f hipotezi kabul edilmiştir. Umut ile duygulardan faydalanmanın
ilişkili olmadığı saptanmıştır (r=-,039; p=,569). Bulgular ışığında H1g hipotezi kabul edilmemiştir. Umut ile
duyguların ifadesinin ilişkili olduğu saptanmıştır (r=,278; p=,000). Bulgular ışığında H1h kabul edilmiştir. Öz
yeterlilik ile iyimserliğin ilişkili olduğu saptanmıştır (r=,494; p=,000). Bulgular ışığında H1i kabul edilmiştir. Öz
yeterlilik ile duygusal zekânın alt boyutu duygulardan faydalanmanın ilişkili olmadığı saptanmıştır (r=-,052;
p=,444). Bulgular ışığında H1j hipotezi kabul edilmemiştir. Öz yeterlilik duyguların ifadesinin ilişkili olduğu
saptanmıştır (r=,309; p=,000). Bulgular ışığında H1k hipotezi kabul edilmiştir.

5. Sonuç ve Tartışma
Araştırmanın amacı pozitif psikolojik sermaye ve boyutları ile duygusal zekâ ve boyutlarının ilişkisinin
belirlenmesidir. Araştırmanın evreni, Karabük ili Merkez’deki devlet liselerinde görevine devam eden
öğretmenlerden oluşmaktadır. Bu doğrultuda araştırma devlet liselerinde görevini sürdüren 218 öğretmenin
katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın amacı doğrultusunda pozitif psikolojik sermaye ile duygusal zekâ kavramlarının ilişkili olup
olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan analizler neticesinde pozitif psikolojik sermaye ile duygusal
zekânın ilişkili olduğu saptanmıştır. Pozitif psikolojik sermaye ve duygusal zekâ ilişkisinin belirlenmesi
amacıyla yapılan literatürdeki diğer araştırmalarda da benzer sonuçlara ulaşılmıştır (Mellão ve Mónico, 2013;
Çiçen, 2021; Şimşek ve Aktaş, 2016; Mónico, vd., 2016; Uslu, 2019). Yetenekleri ile becerilerinin bilincinde olan,
istikbale umutla bakan ve iyimser bireylerin, kendisi ile karşısındakilerin duygularını anlamada, yönetmede
ve ifade etmede daha iyi olacağı söylenebilir. Benzer şekilde kendisinin ve karşısındakilerin duygularını
anlayabilen, yönetebilen ve ifade edebilen bireylerin geleceğe umutla bakacağına ve iyimser olacağına ve
zorluklarla başa çıkabileceğine dair inancı artacaktır. Bu bireyleri sorunlarla karşılaştıklarında psikolojik
dayanıklılıklarının diğer bireylere oranla daha yüksek olacağı ifade edilebilir.
Pozitif psikolojik sermaye ve boyutları ile duygusal zekâ ve boyutlarının ilişkisinin saptanması için yapılan
analizler neticesinde boyutların çoğunluğunun ilişkili olduğu saptanmıştır. Yalnız duygusal zekânın alt
boyutlarından biri olan duygulardan faydalanmanın pozitif psikolojik sermayenin hiçbir boyutuyla ilişkisinin
olmadığı görülmektedir.
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Alt boyutların birbirleriyle olan ilişkileri incelendiğinde içinde bulunduğu duyguları anlayabilen ve
yönetebilen bireylerin geleceğe dair iyimser bir beklentide olduğu söylenebilir. Aynı şekilde bireyin
kendisinin ve karşısındakilerin duygularını algılamasının ve ifade etmesinin de geleceğe dair iyimser
bakmasına sebep olacağını söylemek mümkündür. Karşılaşılan zorluklar ve yaşanılan problemler karşısında
pes etmeyen ve mücadele eden bireyler psikolojik dayanıklılık düzeyi yüksek olan bireylerdir. Benzer şekilde
psikolojik dayanıklılık düzeyi yüksek olan bireyler de kendi duygularının ve bu duygularını kontrol
edebileceğinin farkındadır. Ve bu bireyler geçmişte yaşadıkları problemlerden kazanım sağlayabileceği
yönünde iyimser düşüncelere sahip olabilirler. Psikolojik dayanıklılık düzeyi yüksek olan bireylerin
kendisinin ve karşısındakilerin duygularını daha kolay anladığı ve kendi duygularını karşısındakine daha
doğru ifade edebildiği söylenebilir. Bireylerin zorunlu ve beklenmedik durumlarda umutlarını
kaybetmemeleri, bu durumdan avantaj sağlamalarına ve duygularını yönetebileceklerine dair iyimser
olabilmelerine fayda sağlamaktadır. Yine bireyin umut etme becerisinin de duygularına ve duygularını ifade
etmesinde etkili olacağı söylenebilir. Öz yeterlilik düzeyi yüksek olan bireylerin yaşanan negatif durumlarda
içsel motivasyonu sağlayabildikleri ve bu durumlardan ders çıkararak kazanım sağlayabildikleri ifade
edilebilir. Benzer şekilde bireylerin karşılaştıkları sorunlar karşısında motive olmasının ve bu durumlardan
kendilerine fayda sağlamasının da öz yeterliliklerini etkilediğini söylemek mümkündür. Kendi yeteneklerinin
ve becerilerinin farkında olan bireyler, kendisinin ve karşısındakilerin duygularını rahatlıkla algılayabilir ve
ifade edebilir. Kendisinin ve karşısındakilerin duygularını algılayabilen bireylerde kendi yeteneklerinin ve
becerilerinin farkındadır.
Duygusal zekânın boyutlarından olan duygulardan faydalanmanın, pozitif psikolojik sermayenin
boyutlarından hiçbiriyle anlamlı bir ilişkisinin olmamasının sebebi olarak duygulardan faydalanmanın bütün
alt boyutlar içinde en düşük algı seviyesine sahip olmasıyla açıklanabilir. Bu sonuçla verilerin pandemi
döneminde toplanması ve bu sebeple bireylerin bu karmaşık ve belirsiz ortamda kendisinin ve başkalarının
duygularını yönetmesi ve avantaj sağlayabilecek şekilde kullanması gibi konularda sorunlar yaşayabileceği
söylenebilir. Bununla birlikte yaşadığı duygulardan faydalanamayan ve yönetemeyen kişilerin geleceğe dair
iyimser ve umutlu bir beklenti içinde olamayacağı ifade edilebilir. Aynı şekilde birey duygularını
yönetemediğinde ve bundan faydalanamadığında yaşadığı olumsuz durumlar karşısında psikolojik olarak
dayanıklı olamayacağı ve kapasitesini kullanamayacağı söylenebilir.
Demografik değişkenlere ilişkin farklılıklara yönelik analiz bulgularına bakıldığında pozitif psikolojik
sermaye eğitim durumuna ve mesleki çalışma süresine dair farklılaşmaktadır. Eğitim durumuna ilişkin
farklılıklara ait ortalama değerler incelendiğinde lisans mezunu olan katılımcıların ortalamalarının yüksek
lisans mezunu katılımcılara göre daha yüksek seviyede olduğu saptamıştır. Bu bulguların ışığında lisans
programı mezunu olan katılımcıların pozitif psikolojik sermaye düzeyinin daha yüksek olduğu söylenebilir.
Bu farklılığın nedeni olarak katılımcıların büyük bir bölümünün lisans mezunu olması söylenebilir. Mesleki
çalışma süresi değişkenine ilişkin farklılıklara ait ortalama değerler incelendiğinde 25 yıl-30 yıl çalışan
öğretmenlerin ortalamasının 13 yıl-18 yıl olan öğretmenlerden daha yüksek seviyede olduğu görülmektedir.
Bundan hareketle çalışma süresi 25 yıl-30 yıl olan öğretmenlerin pozitif psikolojik sermaye algısının daha
yüksek olduğu söylenebilir. Bu farklılığın nedeni olarak öğretmenlerin çalışma hayatları boyunca yaşadıkları
sorunlar, problemler ile zaruri değişiklikler karşısında bu durumların tamamıyla baş edebildiğine yönelik
inancının edinilen tecrübelerle birlikte artması gerekçe gösterilebilir. Yine bireyin karşılaştığı sorunların
üstesinden zamanla gelebileceğini görmesinin psikolojik dayanıklılıklarını artırdığı ve geleceğe umutla
bakmalarına ve iyimser düşünmelerine neden olduğu ifade edilebilir.
Farklılıklara ilişkin yapılan analizler sonucunda duygusal zekâ cinsiyete ve haftalık verilen ek ders saatine
göre farklılaşmaktadır. Cinsiyete ilişkin farklılıklara ait ortalama değerler incelendiğinde kadınların
ortalamasının daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu bulgudan hareketle kadın katılımcıların duygusal zekâ
algısının erkek katılımcılara göre yüksek olduğu söylenebilir. Duygusal zekâdaki bu farklılaşmanın nedeni
olarak toplum içinde bireylere yüklenen kültürel özellikler, roller vb. etmenlerin etkilediği düşünülmektedir.
Duygusal ifade, erkekte ve kadında gelecekteki cinsiyet rollerinin oluşumunu tamamlayacak şekilde ortaya
çıkmaktadır. Biçilen rollere göre erkekler bazı istisnai durumlar dışında, karşısındakine duygularını en az
şekilde göstermektedir (Brody, 2001:3-4). Bunlardan hareketle duygusal zekânın cinsiyet değişkenine göre
farklılaşmasının beklenir olduğu ifade edilebilir. Bir haftada verilen ek ders saatine ilişkin ortalamalar
incelendiğinde ise 12 saat-17 saat ek dersi bulunan öğretmenlerin ortalamalarının 18 saat-23 saate göre yüksek
olduğu görülmektedir. Bundan hareketle 12 saat-17 saat ek ders görevi olan öğretmenlerin duygusal zekâ
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düzeylerinin daha yüksek olduğu söylenebilir. Bu farklılaşmanın nedeni olarak ek ders saati daha az olan
öğretmenlerin daha az duygusal yıpranma yaşamasından dolayı olduğu söylenebilir.
Pozitif psikolojik sermaye düzeyi yüksek öğretmenler yöneticileriyle, meslektaşlarıyla ve öğrencileriyle
yaşamış oldukları problemler karşısında çözüm sağlayabilecek öz yeterliliğe, zaruri değişimler karşısında baş
edebilecek psikolojik dayanıklılığa, geleceğe karşı umuda ve iyimser bakış açısına sahiptir. Bununla birlikte
duygusal zekâ düzeyi yüksek öğretmenler meslektaşlarının, yöneticilerinin ve öğrencilerinin duygularını
algılama, yönetme ve kullanma becerisine sahiptir. Bu becerilere sahip öğretmenler, öğrencilerin okula
bağlılığını artırabilir ve gelecekle alakalı yaşadığı kaygıları azaltabilir.
Zaman içinde teknolojide yaşanan gelişmeler ve ilerlemeler insan kaynağına daha az ihtiyaç duyulacağı
yönünde bir algının hâkim olmasına neden olmuş olsa da sosyal ilişkilerin şu anda da çok önemli olduğunu
ifade etmek mümkündür. Günümüzde örgütler için bireylerin negatif olaylardan ders çıkarması, değişime ve
gelişime ayak uydurması, açık olması, negatif duygularını tecrübe olarak görme ve bu duyguları avantaja
çevirme becerilerinin önemi yadsınamaz. Kuşkusuz öğretmenlerin de bu becerilerin tamamına sahip olması
önemlidir. Bireylerin (öğrencilerin), gelişim evresinin büyük bir bölümünde onlarla birebir iletişimde olan
öğretmenlerin, negatif durumlarda sorun çözme ile sınıf yönetiminde pozitif psikolojik sermayenin ve
duygusal zekânın büyük oranda etkisinin olduğu ifade edilebilir. Hâlihazırda yaşanmakta olan salgın ve
gelecekteki benzeri durumlarda da pozitif psikolojik sermaye ile duygusal zekânın eğitmenler için büyük
önem arz ettiğini söylemek mümkündür.
Araştırmanın yalnızca Karabük Merkez’deki devlet liselerinde gerçekleştirilmesi araştırmanın sınırlılığını
oluşturmaktadır. İlerideki dönemlerde yapılacak diğer araştırmalar için devlet ve özel liseler arasında
karşılaştırma yapılması önerilebilir. Benzer şekilde farklı düzeylerde eğitim veren okul öğretmenleri arasında
karşılaştırma yapılması da önerilebilir. Yine bu kavramlar arasında yapılacak çalışmaların değişik sektör
çalışanlarıyla gerçekleştirilmesinin örgütler için bu iki kavramın öneminin anlaşılabilmesi yönünde önemli
sonuçlar vereceği düşünülmektedir.
Duygusal zekâsı ve pozitif psikolojik sermayesi yüksek öğretmenlerin, geleceğin liderleri olacak gençleri
yetiştirmedeki rolü göz önüne alındığında, eğitim sektöründe bu kavramların öneminin artması sevindirici
bir durumdur. Herhangi bir toplum, yetiştirdiği bireyler kadar değer taşıyacağı ve geleceği karşılayacağı için,
bu sürecin en önemli katalizörlerinden birisi olarak eğitimcilerin yetkinliklerinin artırılması anlamında
yapılacak her türlü çalışma değerlidir. Uluslararası rekabette öne çıkmanın temel dinamiklerinden birisi olan
yetkin bireyler ancak yetkin öğreticilerin elinde yetişebilir. Bu itibarla yapılacak her türlü eğitim çalışmalarıyla
öğretmenlerin nitelikleri artırılmalıdır.
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Anahtar Kelimeler:

Amaç – İşe yüklenen anlam ve performans ilişkisi küresel salgın gibi olağanüstü dönemlerde daha da
önemli hale gelmiştir. Bu çalışmada işin anlamının iş performansı üzerindeki etkisi tespit edilmeye
çalışılmıştır.
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Yöntem – Araştırmanın amacına uygun olarak hazırlanmış modelde bağımsız değişken olan işin
anlamının 3 adet alt boyutu (işin pozitif anlamı, işten anlam yaratma, çoğunluğun iyiliği) ve bağımlı
değişken olan iş performansının 2 adet alt boyutu (görev performansı ve bağlamsal ve performans)
ele alınmıştır. Araştırmaya Isparta ilinde yer alan ilk ve orta dereceli kamu kurum ve kuruluşlarına
bağlı okullarda görev yapan 211 eğitim yöneticisi katılmıştır. Araştırmada nicel veri toplama aracı
olan anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklerin yapı geçerliliği AMOS 22.0 paket
programı sonucu yapılan analizlerden elde edilmiştir.
Bulgular – Değişkenlere ait boyutlar arasında gerçekleştirilen korelasyon analizinde değişkenler ve
alt boyutların tümü arasında orta düzeyde, pozitif yönlü ilişkiler olduğu görülmüştür. İşin anlamı ve
boyutlarının iş performansı boyutları üzerindeki en büyük etkisi bağlamsal performans üzerinde
gerçekleşmiştir. İşin anlamının bağlamsal performans üzerinde pozitif yönlü ve yüksek düzeyde
etkilemesinin temelde öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin yaptıkları işe profesyonel bir açıdan
ziyade daha derin anlamlar yükledikleri manası da çıkarılabilir.
Tartışma – Araştırma sonuçları, çalışanlar açısından işe yüklenen anlamın işgörenle iş arasında
anlamlı bir çalışma ilişkisi kurulmasını mümkün hale getirdiğini göstermektedir. Dolayısıyla
çalışanlar açısından işin doğru anlamlandırılması önemli hale gelmektedir. İnsan kaynakları
birimlerinin de iş ile işgören arasında anlamlı ilişkiler kurulması bağlamında doğru stratejiler kurgu
uygulaması gerekmektedir.
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Purpose – The relationship between meaning and performance at work has become even more
important in extraordinary times such as the pandemic. In this study, the effect of the meaning of
work on work performance was tried to be determined.
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Design/methodology/approach – In the model prepared in accordance with the purpose of the
research, 3 sub-dimensions of the meaning of work (positive meaning of work, creating meaning from
work, the goodness of the majority), which are independent variables, and 2 sub-dimensions of work
performance as a dependent variable (task performance and contextual and performance) were
considered. 211 education managers working in primary and secondary public schools in Isparta
province participated in the study. The survey method, which is a quantitative data collection tool,
was used in the research. The structural validity of the scales used in the study was obtained from the
analyses performed as a result of the Amos 22.0 package program.
Findings – In the correlation analysis performed between the dimensions of the variables, it was
observed that there were moderate, positive relations between the variables and all of the subdimensions. The greatest impact of job meaning and dimensions on job performance dimensions was
on contextual performance. It can also be inferred that the positive and high level of impact of the
meaning of work on contextual performance basically means that teachers and education managers
impose deeper meanings on their work, rather than from a professional point of view.
Discussion – The results of the research show that the meaning attributed to the job in terms of
employees makes it possible to establish a meaningful working relationship between the employee
and the job. Therefore, it becomes important to understand the job correctly for employees. Human
resources units also need to determine and implement the right strategies in the context of establishing
meaningful relationships between the job and the employee.
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1. GİRİŞ
Çalışma ve iş kavramları etimolojik olarak aynı kökten gelmelerine ve birbirlerinin yerine kullanılmalarına
rağmen, olgusal düzeyde farklılıklar içerir. Endüstrileşmeye dayalı olarak ücretli çalışmanın gelişmesi ve
kurumsallaşması işaret edilen farklılaşmayı desteklemiştir. Ancak “iş”, çalışmadan bağımsız, ayrı bir kavram
olarak değerlendirilememelidir. “Çalışma” belirli bir üretim ya da hizmeti amaçlayan fiziksel ve zihinsel
insan faaliyetlerinin toplamı olarak tanımlanırken, bu faaliyetler belirli bir gelir getirici bir amaçla
yapıldığında "ücretli çalışma" veya "iş" kavramından söz edilebilir. Bireyi, belirli amaçlara ulaşması için
harekete geçiren kuvvetlerden biri de çalışma güdüsüdür. Çalışma, ücret karşılığı çalışmanın yanında maddi
karşılığı olmayan gönüllü çalışmaları da kapsar. Bu bağlamda bireyin yeteneklerini ve kapasitesini
belirli/sınırlı bir süre işverene ücret karşılığı kiralaması iş olarak tanımlanırken çalışma, daha geniş bir anlamı
vurgulamaktadır.
Küreselleşmenin, küreselleşen ve derinleşen sorunların tüm dünyayı sardığı ve ülkeler arasındaki sorunlara
dayalı farklılıkların ortadan kalkarak, adeta dünya genelinde bir genelleşmeye doğru evrildiği günümüzde
artık örgütler her zamankinden daha zor koşulları barındıran bir rekabet ortamında faaliyetlerini
sürdürmektedirler. Yukarıda ifade edilen şartlara bağlı olarak çalışma yaşamındaki değişim hızı ve
öngörülemeyen risklerin yol açtığı belirsizlikler, yaşam koşullarının giderek güçleşmesi işgörenlerin
potansiyellerini işine yansıtmaya engel olabilmektedir.
Pahl (1994), ekonomik, teknolojik ve sosyo-demografik değişimlerin işgörenlerin işe yükledikleri anlamı
değişime uğrattığını ve bireyin iş, aile ve diğer yükümlülükleri ile ilgili yeni bir denge arayışına girdiğini iddia
etmektedir. Frankl (1992), işgörenlerin yaptıkları işte anlam bulma eğilimi içerisinde olduğunu
düşünmektedir. İşgörenlerce işin anlamlılığı, amaç, hedef ve değere uyumluluk halidir. Bu bağlamda
işgörenin amaç ve hedefleri ile örgütsel yapının değer ve hedefleri arasındaki etkileşimsel ilişki işin
anlamlılığını ortaya çıkarmaktadır. Örgütsel ortamda işgörenlerin yapmış oldukları iş ya da örgüte karşı
göstermiş bulundukları tutum ve davranışlarının sonuçları örgütün etkinliği ile yakından ilgili bulunmaktadır
(Yüksel, 2005: 291). Yaptıkları işi belirli bir amaca doğru şekillendirdiklerini algılayan çalışanlar işlerini
anlamlı olarak hissetme eğilimdedir (Bunderson ve Thompson, 2009). Dolayısıyla işin anlamı amaca sahip
olma ve doğru olanı yapmaya dayalıdır (Baumeister ve Vohs, 2002). İşgörenin işini anlamlı bulmasına ilgiyi
arttıran ise örgütsel çıktılar ile ilişkili olduğu varsayımı (Rosso vd., 2010) olup, işlerini anlamlı bulan çalışanlar
kendilerini daha iyi hissettiklerini ifade etmektedirler (Arnold vd., 2007). Diğer bir ifadeyle çalışanların değer
ve hedefleri ile örgütsel değer ve hedefler arasında etkileşimsel bir ilişkinin varlığı çalışanların işlerini anlamı
bulduklarını düşündürtmektedir (Pratt ve Asforth, 2003; May vd., 2004). Bu bağlamda Chalofsky (2003),
işgören açısından “işi anlamlı bulma”yı çalışma sürecindeki faaliyetler ile yaşamın anlam ve amacını ifade
etme yolu olduğunu düşünmektedir. İşin işgören tarafından anlamlı olarak algılanması ise; birey, diğer
insanlar, iş ortamı ve manevi yaşam gibi kaynakların varoluşu ile ortaya çıkmaktadır (Rosso vd., 2010).
Örgütler açısından önemli bir başarı kriteri olarak değerlendirilen performans, örgütler açısından hedeflerin
gerçekleşmesine katkı sağlayan ve bireyin kontrolü altında olan davranışlardır (Rotundo ve Sackett, 2002: 66).
İş, modern yaşamın önemli bir bileşeni olduğu kadar, doğrudan ve dolaylı olarak etkilediği ve etkilendiği
birçok değişkenle etkileşim halinde bir olgudur. Bu bağlamda birey, işte gündelik yaşamının önemli bir
kısmını geçiriyorken, psikolojik ve sosyolojik düzeyde anlamlar yüklemektedir. Bireylerin işe yükledikleri
anlamsal bütünlüğün maddi temelli çıktılarla uyuşma eğiliminin dışına taşmaya başlaması, iş-işgören
ilişkisinin temellerini ve boyutlarını da daha derinlerde arama zorunluluğunu bir hayli gündeme
getirmektedir. Bu çerçevede iş-işgören ilişkisinde işin anlamını performans değişkeni üzerindeki etkisinin
boyutlarını değerlendirmek gerekmektedir. Örgütsel çıktıları doğrudan etkilemesi anlamında performans
açısından işgörenlerin işe yükledikleri anlam önem kazanmaktadır. İşgörenin çalışma motivasyonunun ve iş
ortamındaki amaçların belirleyicileri, bireye özgü bir yapı göstermektedir. Dolayısıyla iş-işgören performans
ilişkisini doğrudan olumlu düzeyde etkileyecek tek bir stratejinin varlığından söz etmek mümkün değildir.
Alanyazında daha çok bağımlı değişken olarak konumlandırılan performans kavramı, farklı değişkenlerle
ilişki ve etki düzeylerinde değerlendirilmektedir (Rotundo ve Sackett, 2002; Rich vd., 2010). Ancak performans
kavramının ilişkili olduğu en önemli değişkenlerden birisinin işin anlamı olduğu ifade edilebilir (Harris vd.,
2007: 257).
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Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 hastalığı birçok sektörde yapısal, işlevsel değişim ve dönüşüme
sebebiyet verdiği kadar yeni paradigmaların da kapısını aralamıştır. Etkileşimin belirleyici bir karakteristik
olduğu eğitim sektöründe pandemiden kaynaklı bir zorunluluktan dolayı uzaktan eğitim süreci yeni normal
hale gelmiş, eğitimi gerçekleştirenler ve eğitimi yönetenler açısından “iş” anlamı açısından sorgulanmaktadır.
Bu çalışma; pandemi sürecinde görevlerini yerine getiren eğitim yöneticilerinin yaptıkları işe yükledikleri
anlama dayalı performanslarını değerlendirmek amacıyla yapılandırılmıştır. Bu bağlamda çalışmanın amacı,
işin anlamının performans üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Süresi öngörülemeyen bir pandemi sürecinde
dönemsel yükümlülükleri uzaktan ve denetimi güç şartlarda olan eğitim sürecini yönetmek zorunda kalan
eğitim yöneticilerinin yaptıkları işe dair yükledikleri anlam ve bu anlamın performansları üzerine elde
edilecek bulgular araştırmanın özgünlüğüne ciddi manada katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1 İşin Anlamı
İşin anlamı genel manada bireylerin kendileri için anlam, amaç veya önem taşıdığına inandıkları ücretli veya
ücretsiz bir iş (Steger, 2017: 61), çalışmalarını gerçekleştirerek değerli bir amaca pozitif, önemli ve yararlı bir
katkı sunduklarını düşündükleri pozitif bir psikolojik durum olarak tanımlanmaktadır (Albrecht, 2013: 239).
Hackman ve Oldman (1976: 162) ise, işin anlamını, çalışanın işine para kazanmanın dışında bir anlam
yüklemesi olarak ifade etmişlerdir. Kavram genel olarak bireysel deneyime, bilişsel ve duygusal boyuta atıf
yapmaktadır (Rosso vd., 2010: 94).
Steger vd. (2012: 324-325), işin anlamını; işin pozitif anlamı, işlerin kişisel gelişime imkân vermesi ve faydalılık
bağlamında 3 farklı kategoride değerlendirmektedir. Dik ve Duffy (2009), işin anlamında faydalılık
kategorisinin, anlamlı bir işin bireylerde tüm insanlığın yararına işler yapabilecek bir bakış açısı
oluşturabileceğini de ifade etmektedir. İşin pozitif anlamı, işin işgören tarafından bir anlam bütünlüğü
içerisinde olumlu bir şekilde algılanması durumudur (Steger, 2017: 62). İşin pozitif anlamı, işin anlamına
ilişkin diğer boyutların temeli olarak da değerlendirilebilir. İşin pozitif anlamı işin yarattığı anlama ilişkin
olması nedeniyle kavramın anlaşılması açısından kritik bir önem sahiptir. İşlerin kişisel gelişime imkân
vermesi işe ait özelliklerin ve bunların kişide yarattığı hislerin yine kişinin hayatına dokunması ve bu
dokunuşun hayatın anlamına katkı sunması durumu olarak tanımlanabilir. Steger (2017: 63), işin anlamı
çerçevesinde dikkate alınması gereken bir kavram olarak işten anlam yaratma boyutu olduğuna işaret
etmektedir. Bu boyut ile işgören çalışmalarının daha geniş yaşam bağlamlarını yakalamalarına yardımcı bir
özelliğe kavuşmaktadır. İşin anlamında faydalılık boyutu ise işin en yüksek anlama ulaşabilmesinin yolunun,
işin ancak başkaları üzerinde yaratacağı etkiyle mümkün olacağı temeline dayanmaktadır (Steger vd., 2012:
325). İşin anlamındaki bu boyutta çoğunluğun iyiliği anlamında faydalılık kavramı bütünsel olarak
tamamlamak üzere yerini almaktadır.
Araştırmalar bireylerin sahip oldukları işlerin ya da sahip olmayı planladıkları, hedefledikleri işlerin, bu
bireylerin hayatlarının bütününün önemli bir “anlam” kaynağı olduğunu ortaya koymaktadır (Steger ve Dik,
2010: 135). İşin anlamı kavramının, iş davranışı, motivasyon, absentizm, işe tutkunluk, iş tatmini, personel
güçlendirme, stres, örgütsel özdeşleşme, kendini gerçekleştirme ve performans gibi örgütsel çalışmaların
çıktıları üzerinde etkili olduğu vurgulanmaktadır (Rosso vd., 2010: 92). Bu bağlamda işin anlamı birçok
değişkenle ilişkilendirilebilmektedir.
Neck ve Milliman (1994) çalışanların işlerini anlamlı bulmalarını örgütsel performanstaki gelişmeler, etkin
değişim yönetimi ve yüksek örgütsel bağlılık gibi hem çalışan hem de örgüt için olumlu çıktılar ile ilişkili
kabul etmektedirler. Holbeche ve Springett (2004)’e göre çalışanların işlerine yükledikleri anlamın eksikliği
sinizm, tükenmişlik ve tatminsizlik gibi olumsuz çıktılar ile ilişkilidir. Avustralya’da Ghadi, Fernando ve
Caputi’nin (2011) tam zamanlı çalışanlara yönelik yapmış oldukları araştırmada çalışanların işlerini anlamlı
bulmalarının dönüşümsel liderlik ve işe bağlılık arasındaki ilişkide aracılık etkisinin olduğunu göstermiştir.
İşin anlamının performans üzerindeki etkisini ortaya koyan çok sayıda çalışmanın varlığından bahsedilebilir
(Harris vd., 2007: 257; Scroggins, 2008: 65; Petchsawang ve Duchon, 2012: 204; Özkan, 2017: 112; Van
Wingerden ve Van der Stoep, 2018: 7; Allan vd., 2018: 172). İşin anlamı ve çalışanların performanslarının
artması için işlerini anlamlı kılmalarına yönelik liderlik uygulamalarına (Kerns, 2013) yönelik çalışmalar da
bulunmaktadır. Ceylan, Çöl ve Gül (2005) tarafından yapılan çalışmada işin anlamlı bulunması düzeyinin
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duygusal bağlılığa yol açıp açmayacağı incelenmiş ve işlerini anlamlı bulan çalışanların kurumlarına duygusal
olarak bağlandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Çöl (2008) tarafından kamu üniversitesinde görev yapan
akademisyenler üzerinde yapılan başka bir araştırmanın analiz sonuçları ise çalışanlarda işi anlamlı bulma
boyutunun çalışan performansını olumlu yönde etkilediğini göstermiştir.
2.2. Performans
Performans genel anlamda amaçlı ve planlanmış bir etkinlik sonucunda elde edilen şeyin, nitelik ya da nicelik
olarak belirlenmesidir (Akal, 2005: 17). Örgütsel anlamda performans, belirlenmiş bir zaman içerisinde üretimi
gerçekleştirilen mal veya hizmetlerin üretildiği zamana oranıdır (Mowday vd., 1979). Örgütsel faaliyet
sonucunun nitel ya da nicel olarak karşılığıdır. Örgütün tüm birimleri ile birlikte planlanan amaçlarının
gerçekleştirilme derecesini ifade etmektedir. Performans, “belirlenen koşullara göre bir işin yerine getirilme
düzeyi veya işgörenin davranış biçimi” olarak tanımlanabilir (Bingöl, 2003: 273). Bir kişinin performansı, sahip
olduğu nitelikler ve yetenekler ile birlikte inanç ve değerlerine bağlıdır (Morillo, 1990: 270).
Performans değerleme ise çalışanın mevcut performansının ve gelecekteki potansiyelinin belirli kıstaslara
göre değerlendirilmesidir. Örgütler açısından önemli bir başarı kriteri olarak değerlendirilen performans,
örgütler açısından hedeflerin gerçekleşmesine katkı sağlayan ve bireyin kontrolü altında olan davranışlardır
(Rotundo ve Sackett, 2002: 66). Örgütler varlıklarını sürdürebilmek, insan kaynağını nasıl, ne şekilde verimli
kullanmanın ve performans değerlendirmenin çeşitli yollarını araştırarak uygulamaktadırlar. Dolayısıyla
kişisel anlamda da performansı arttırmak örgütler açısından çok önemli hale gelmektedir.
İş performansı birçok boyuttan oluşan ve işgörenlerin tutum, davranış, teknik beceri ve bilgi gibi vasıflarını
ortaya koyan bir kavramdır. Bu bağlamda Motowidlo; performans kavramını görev ve bağlamsal performans
olarak iki başlık altında değerlendirmiştir (Motowidlo vd., 1997: 75). Görev performansı, resmi iş tanımlaması
içerisinde yer alan temel dönüşümlerin sağlanması ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesiyle ilgili performans
türüdür. Bu performans düzeyinde sorumluluklar her bir iş için değişmektedir. Her resmi iş tanımında yer
alan fonksiyonları içeren, organizasyondaki temel dönüşümlerin sağlanması ve faaliyetlerin
gerçekleştirilmesine ilişkin performansı ifade etmektedir (Befort ve Hatturp, 2003: 23-25). Borman ve
Motowidlo (1993) organizasyondaki bütün işlere katkı sağlayabilmekte ve net bir şekilde iş tanımında yer
almasına gerek olmayan, fakat organizasyonun sosyo-psikolojik ortamına katkı sağlayan davranışları
bağlamsal performans olarak tanımlamıştır. Bu bağlamda bağlamsal performans, iş ile ilgili faaliyetlerin
gerçekleştirildiği psikolojik ve sosyal ilişkileri açıklayan davranış kalıplarını içeren performans türü olarak
tanımlanabilir (Oflazer, 2006: 10). Bağlamsal performans bireyin kendi istek ve iradesiyle işin bitmesinde etkili
olan motivasyon, uyumlu olmak ve fedakârlık gibi duygularla perçinlenen performans türü olarak da ifade
edilebilir.
Sorumluluğun ve beklentilerin arttığı günümüz dünyasında iş performansı ölçümü çok boyutlu bir anlayışla
sürdürülmektedir. İş performansını etkileyen birçok değişken bulunmaktadır. İşin anlamı, tecrübe, örgüt içi
insan ilişkileri, demografik özellikler, değerlendirme yöntemi ve zamanı gibi değişkenler iş performansını
etkileyebilmektedir. Alanyazında daha çok bağımlı değişken olarak konumlandırılan performans kavramı,
farklı değişkenlerle ilişki ve etki düzeylerinde değerlendirilmektedir (Rotundo ve Sackett, 2002; Rich vd.,
2010). İşgörenlerin işe yükledikleri anlam performans üzerinde etkisinin olup olmadığı araştırmanın önemli
bir yanını oluşturmaktadır
2.3. İşin Anlamı ile İş Performansı İlişkisi
Hackman ve Oldham’ın öne sürdüğü İş Özellikleri Kuramı (1975), işin anlamı ile iş performansı arasındaki
ilişki açısından temel bir dayanak oluşturmaktadır. İş Özellikleri Kuramına göre çalışanlar, bir işi iyi
yaptıklarında olumlu etki yaşamaktadırlar. Bu olumlu etki, içsel olarak motive edicidir ve yüksek kaliteli
performans, iş tatmini ve diğer faydalı iş çıktıları ile ilgili olumlu bir geri bildirim döngüsü oluşturmaktadır.
İş Özellikleri Kuramı önemli bir yapı olarak özellikle anlamlı işi ortaya koymaktadır (Allan vd., 2019: 502). İş
özellikleri kuramına göre, bir işin beş temel özelliğinden bahsedilebilir. Bunlar; beceri çeşitliliği, görevin
bütünlüğü, görevin önemi, özerklik ve geri bildirimdir. İşe dair özerklik çalışanın yaptığı işin sonuçları
hakkında sorumluluk duyması sonucunu ortaya çıkarırken, iş ile ilgili geri bildirim alınması ise çalışanın
performans düzeyi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayacaktır. Alanyazına göre işgörenin işe dair özellikleri
doğru algılaması ve anlam yüklemesi çalışanın kendisi, çalıştığı iş yeri açısından pozitif ve istenen bazı
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davranışlara ve sonuçlara neden olmaktadır (Bilgiç, 2008: 68). Dolayısıyla işin anlamını bu bağlamda
düşünmemiz gerekmektedir.

3. YÖNTEM
Çalışmanın bu kısmında; araştırmanın amacı, modeli, hipotezleri, örneklemi, veri toplama yöntemi ve
kullanılan ölçeklere dair bilgilere yer verilmektedir.
3.1. Araştırmanın Amacı ve Modeli
Bu araştırmanın amacı işin anlamının iş performansı üzerindeki etkisini tespit etmektir. Bu amaçla tasarlanan
araştırma modeli Şekil 1’de gösterilmiştir. Araştırmanın amacına uygun olarak belirlenmiş model betimsel bir
yöntemle oluşturulmuştur. Araştırma modelinde, bağımsız değişken olarak işin anlamı ve 3 alt boyutu,
bağımlı değişken olarak iş performansı ve 2 alt boyutu ele alınmıştır. Bu bağlamda eğitim yöneticilerine göre
işin anlamı ve iş performansı arasındaki ilişkiler, Şekil 1’de yer alan model üzerinden araştırılacaktır.

Şekil 1. Araştırma Modeli
Çalışmanın literatür taramasında yer verilen kuramsal yaklaşım çerçevesinde araştırma hipotezleri şu şekilde
oluşturulmuştur:
H1: İşin anlamının işin pozitif anlamı boyutu, görev performansını pozitif yönde etkilemektedir.
H2: İşin anlamının işten anlam yaratma boyutu, görev performansını pozitif yönde etkilemektedir.
H3: İşin anlamının çoğunluğun iyiliği boyutu, görev performansını pozitif yönde etkilemektedir.
H4: İşin anlamının işin pozitif anlamı boyutu, bağlamsal performansı pozitif yönde etkilemektedir.
H5: İşin anlamının işten anlam yaratma boyutu, bağlamsal performansı pozitif yönde etkilemektedir.
H6: İşin anlamının çoğunluğun iyiliği boyutu, bağlamsal performansı pozitif yönde etkilemektedir.
3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini Isparta ilinde kamuya ait ilk ve orta dereceli okullarda görev yapan 211 eğitim
yöneticisi oluşturmaktadır. Evreninin tamamı araştırmaya dâhil edilerek tam sayım yöntemi uygulanmıştır.
Tam sayım yöntemine göre evrenin tamamına gönderilen ve geri dönen anket formlarının incelenmesi üzerine
58 anket formunun gelişigüzel doldurulduğu, çok fazla kayıp veri olduğu tespit edilmiş ve bu anket formları
çalışmaya dâhil edilmemiştir. Sonuçta 153 geçerli anket formu üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir.
Bryman ve Cramer (2005), kullanılan madde sayısının 5 katı deneğe ulaşılmasının, evreni temsil için yeterli
olabileceğini ifade etmektedir. Bu doğrultuda araştırmada kullanılan işin anlamı ölçeğinde 10, iş performans
ölçeğinde 11 olmak üzere toplamda 21 madde bulunmaktadır. Dolayısıyla ulaşılan örneklem sayısının
araştırma için yeterli olduğu düşünülmektedir.
Araştırmaya kaynaklık eden verilerin temin edilmesinde gönüllü olur/onam formu imzalatılmıştır. Araştırma
verileri, Süleyman Demirel Üniversitesi Etik Kurulu’nun 05.07.2021 tarihli ve 109/1 sayılı kararı ile
onaylanmıştır.
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3.3. Veri Toplama Tekniği ve Ölçekler
Araştırmada kullanılan verilerin elde edilmesinde nicel veri toplama araçlarından biri olan anket
yönteminden yararlanılmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde eğitim yöneticilerinin işin
anlamına yönelik 10 madde; ikinci bölümde iş performansını ölçmek amacıyla 11 madde yer almaktadır.
Araştırmada katılımcıların işlerine yükledikleri anlamı değerlendirmek amacıyla “İşin Anlamı Ölçeği”, iş
performansı düzeylerini ölçmek için “İş Performansı Ölçeği” kullanılmıştır. İşin anlamına ilişkin veriler Steger
ve arkadaşları (2012) tarafından geliştirilen 10 ifade ve 3 boyuttan oluşan “İşin Anlamı Ölçeği” kullanılarak
elde edilmiştir. Ölçeğin Türkçe formu Polatçı ve Sobacı’nın (2021: 185-207) çalışmasından alınmıştır. Ölçekte
işin pozitif anlamı (IPA - 4 ifade), işten anlam yaratma (IAY - 3 ifade) ve çoğunluğun iyiliği (CI - 3 ifade)
şeklinde 3 boyut yer almaktadır.
Katılımcıların iş performanslarını ölçmek için Karakurum (2005)’un doktora tezinde kullanmış olduğu
“Performans Ölçeği” (PÖ) kullanılmıştır. Performans Ölçeği, iki alt boyuttan oluşmaktadır, ilk boyut görev
performansını, ikinci boyut bağlamsal performansı ölçmektedir. Görev performansı boyutunda 6 madde,
bağlamsal performans boyutunda 5 madde bulunmaktadır. Ölçek 5’li likert tipi derecelendirmeye dayalıdır.
Karakurum (2005), PÖ’nün görev performansının maddelerini Beffort ve Hattrup (2003)’un geliştirmiş olduğu
ölçekten elde etmiştir. 6 maddenin 4’ü Beffort ve Hattrup (2003)’un ölçeğinde yer alan görev performansı alt
boyutundan 2’si iletişim alt boyutundan alınarak görev performansı boyutu elde edilmiştir. Bağlamsal
performans boyutunu ise aynı ölçeğin uyum ve ekstra çaba alt boyutundan alınan 5 madde oluşturmaktadır.
Araştırmada kullanılan ölçeklerle elde edilen verilerin normal dağılım göstermesi, bağımlı bağımsız
değişkenlerin doğrusal ilişki içinde olması, hata varsayımlarının homojen dağılım göstermesi gerekmektedir
(Tabachnick ve Fidel, 2014: 112). Araştırma verilerinin çarpıklık ve basıklık değerlerinin +3, -3 arasında olduğu
tespit edilmiştir. Çarpıklık ve basıklık değerlerinin +3, -3 aralığında olması, dağılımın normalden aşırı sapma
göstermediği anlamına gelebilir (Kline, 2011: 62). Çalışmada işin anlamı ölçeğinin çarpıklık değerinin -.27
basıklık değerinin -.11, iş performansı ölçeğinin çarpıklık değerinin -.26, basıklık değerinin -.47 olduğu
görülmüştür. Ayrıca histogram grafiği ve P-P plotlar vasıtasıyla hata varyanslarının normal dağılım sergileyip
sergilemedikleri incelendiğinde normale yakın olduğu belirlenmiştir.
Ölçeklerinin yapı geçerliliğini sağlamak amacıyla AMOS 22.0 paket programından yararlanılarak birinci
düzey tek faktörlü doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda ölçeklere dair iyi uyum ve
kabul edilebilir uyum değerleri elde edilmiştir (Tablo 1).
Tablo 1. Ölçeklerin Uyum Değerleri
X2

df

X2/df

RMR

AGFI

NFI

IFI

GFI

CFI

RMSEA

İşin Anlamı

163.01

101

1.61

0.78

0.95

0.92

0.96

0.90

0.95

0.04

İş Performansı

221.81

121

1.83

0.67

0.93

0.94

0.95

0.91

0.97

0.06

≤3

≤3

≥0.95

≥0.95

≥0.95

≥ 0.90

≥0.97

≤ 0.05

≤ 4-5

≤8-10

≥0.90

≥0.90

≥0.90

≥0.89-0.85

≥0.95

≤0.06-0.08

İyi Uyum
Değerleri*
Kabul Edilebilir
Uyum Değerleri

*(Anderson ve Gerbing, 1984; Jöreskog ve Sörbom, 1993; Kline, 1998; Meydan ve Şeşen, 2015).
Tablo 1’de görüldüğü üzere ölçeklerin doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen İşin Anlamı Ölçeği
(X2/df= 1.61; RMSEA= 0.04; CFI= 0.95; GFI= 0.90, RMR=0.78, AGFI= 0.95, NFI=0.92, IFI=0.96 ) ve İş Performansı
(X2/df= 1.83; RMSEA= 0.06; CFI= 0.97; GFI= 0.91, RMR=0.67, AGFI==.0.93, NFI=0.94, IFI=0.95) ölçeğine ait uyum
değerleri, iyi uyum ve kabul edilebilir uyum değerlerinde olduğu için ölçeklerin yapı geçerliliği sağlandığı
söylenebilir.

4. BULGULAR
Katılımcıların cinsiyet, eğitim durumu, kıdem yılı, medeni durum ve yaş frekans dağılımları alınmış, işin
anlamı ile iş performansı arasındaki ilişki korelasyon analizi ile incelenmiş, katılımcılara göre işin anlamı iş
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performanslarını ne derecede yordadığını belirlemek maksadıyla çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Çalışma
kapsamındaki araştırmaya katılan 153 okul yöneticisinin demografik yapısı kapsamında cinsiyet, eğitim
durumu, kıdem yılı, medeni durum ve yaş gibi değişkenlerin frekans değerleri ve yüzdelik dilimleri Tablo
2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Değişken
Cinsiyet

Medeni Durum

Eğitim Durumu

Yaş

Mesleki Kıdem

Grup

Frekans (n)

Yüzde (%)

Erkek

81

52.94

Kadın

72

47.05

Evli

139

90.35

Bekar

14

9.65

Lisans

131

85.15

Yüksek Lisans

22

14.85

25-35

15

9.75

36-40

43

27.95

41-45

34

22.1

46-50

44

28.6

51 ve üzeri

17

11.05

6-10 Yıl

12

7.8

11-15 Yıl

40

26.1

16-20 Yıl

42

27.3

21 ve üzeri

59

38.35

153

100

Toplam

Araştırmaya katılanların %52.9’unun erkek, %47.05’nin kadın yönetici, %85.15’inin lisans, % 14.85’nin ise
yüksek lisans mezunu, % 38.35’inin 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip, % 90.3’ünün evli, %27.95’inin 36-40 yaş
aralığında olduğu görülmektedir.
4.1. İşin Anlamı ile İş Performansı Arasındaki İlişkiye İlişkin Bulgular
Değişkenler arasındaki ilişkiler Pearson korelasyon analizi yardımıyla tespit edilmeye çalışılmıştır.
Tablo 3. Değişkenlere Ait Korelasyon Analizi
İşin Pozitif
Anlamı
İşin Pozitif
Anlamı
İşten Anlam
Yaratma
Çoğunluğun
İyiliği
Görev
Performansı
Bağlamsal
Performans

İşten Anlam
Yaratma

Çoğunluğun
İyiliği

Görev
Performansı

Bağlamsal
Performans

1
.80**

1

.49**

.52**

1

.39**

.51**

.50**

1

.32**

.46**

.63**

.80**

1

n=151, **p<.01
Tablo 1’de görüldüğü gibi görev performansı ile işin pozitif anlamı (r=.39 p<.01) arasında düşük düzeyde,
işten anlam yaratma (r=.51 p<.01) ve çoğunluğu iyiliği (r=.50 p<.01 arasında orta düzeyde pozitif ve anlamlı
bir ilişki olduğu görülmektedir. Bağlamsal performans ile işin pozitif anlamı (r=.32 p<.01) ve işten anlam
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yaratma (r=.46 p<.01) arasında düşük düzeyde, çoğunluğu iyiliği (r=.63 p<.01) arasında orta düzeyde pozitif
ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Elde edilen verilere göre araştırmaya katılan eğitim yöneticilere
göre işin pozitif anlamı, işten anlam yaratma ve çoğunluğun iyiliği algıları arttıkça iş performansına bağlı
boyutlar olan görev performansı ve bağlamsal performansları da artmaktadır.
4.2. Hipotez Testine İlişkin Bulgular
Araştırmanın hipotezleri basit regresyon analizi yardımıyla sınanmıştır.
Tablo 4. Görev Performansı Regresyon Analizi Sonuçları
R

R2

Düzeltilmiş R2

Sd

.580

.337

.323

.858

p<.01, F=24.855, p=.000
Tablo 4’teki R2 değeri incelendiğinde katılımcıların işin pozitif anlamı, işten anlam yaratma ve çoğunluğun
iyiliği algılarının görev performansı algısının yaklaşık olarak %33’ünü açıkladığı görülmektedir. Yani görev
performansı boyutundaki varyansın %33’ü işin pozitif anlamı, işten anlam yaratma ve çoğunluğun iyiliği
boyutları ile açıklandığı söylenebilir. Yapılan analiz sonuçlarına göre F (3-147)=.24.855, p= .00 modelin istatistiksel
olarak anlamlı olduğu ifade edilebilir.
Tablo 5. Regresyon Analizi Sonuçları
B

Sd

β

t

p

İşin Pozitif Anlamı

-.13

.13

-.11

-.95

.34

İşten Anlam Yaratma

.49

.13

.42

3.64

.00

Çoğunluğun İyiliği

.40

.10

.32

4.09

.00

p<.05
Tablo 3’e göre işten anlam yaratma boyutunun görev performansı boyutuna pozitif yönde anlamlı olarak
yordadığı ifade edilebilir (β= .42; t =3.64; p< .05). Aynı zamanda çoğunluğun iyiliği boyutunun görev
performansı boyutuna pozitif yönde anlamlı olarak yordadığı ifade edilebilir (β= .32; t =4.09; p< .05). İşin
pozitif anlamı (β= -.11; t =-.95; p< .05) boyutunun görev performans boyutuna negatif yönde anlamlı olarak
yordamaktadır. Diğer bir ifade ile katılımcıların işten anlam yaratma boyutuna ilişkin algılarında bir birimlik
artışın görev performansı boyutuna ilişkin algılarını .49 birim arttıracağı, çoğunluğun iyiliği boyutuna ilişkin
bir birimlik artışın görev performansı boyutuna ilişkin algılarını .40 birim arttıracağı söylenebilir.
Bu sonuçlardan hareketle işin pozitif anlamı, işten anlam yaratma ve çoğunluğun iyiliği boyutlarının görev
performansını etkilediğine ilişkin H2, H3 hipotezi desteklenirken, işin pozitif anlamı boyutunun görev
performansını negatif yönlü etkilemesinden dolayı H1 hipotezi ise desteklenmemiştir.
Tablo 6. Bağlamsal Performans Regresyon Analizi Sonuçları
R

R2

Düzeltilmiş R2

Sd

.66

.44

.43

.835

p<.01, =39.697, p=.000
Tablo 6’deki R2 değeri incelendiğinde katılımcıların işin pozitif anlamı, işten anlam yaratma ve çoğunluğun
iyiliği algılarının bağlamsal performans algısının yaklaşık olarak %44’ünü açıkladığı görülmektedir. Yani
bağlamsal performans boyutundaki varyansın %44’ü işin pozitif anlamı, işten anlam yaratma ve çoğunluğun
iyiliği boyutları ile açıklandığı söylenebilir. Yapılan analiz sonuçlarına göre F (3-147)=.39.697, p= .00 modelin
istatistiksel olarak anlamlı olduğu ifade edilebilir.
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Tablo 7. Regresyon Analizi Sonuçları
B

Sd

β

T

p

İşin Pozitif Anlamı

-.32

.13

-.25

-.2.39

.01

İşten Anlam Yaratma

.46

.13

.38

3.54

.00

Çoğunluğun İyiliği

.74

.09

.55

7.67

.00

p<.05
Tablo 7’ye göre işin pozitif anlamı (β= -.25; t =-2.39; p< .05) boyutunun bağlamsal performans boyutuna negatif
yönde anlamlı olarak yordadığı ifade edilebilir. İşten anlam yaratma (β= .38; t =3.54; p< .05), ve çoğunluğun
iyiliği (β= .55; t =7.67; p< .05) boyutlarının bağlamsal performans boyutuna pozitif yönde anlamlı olarak
yordadığı ifade edilebilir.
Bu sonuçlardan hareketle işin pozitif anlamı bağlamsal performans üzerinde negatif yönlü bir etkide
bulunduğu için H4 reddedilmiştir. İşin anlamına dair işten anlam yaratma ve çoğunluğun iyiliği boyutlarının
bağlamsal performansını pozitif yönlü etkilediği için H5 ve H6 hipotezleri desteklenmiştir.

5. SONUÇ ve TARTIŞMA
Değişkenlere ait boyutlar arasında gerçekleştirilen korelasyon analizinde değişkenler ve alt boyutların tümü
arasında orta düzeyde, pozitif yönlü ilişkiler olduğu görülmüştür (p<0,01). Değişkenlere ait ulaşılan pozitif
yönlü ilişkiler, regresyon analizleri ile değerlendirilmeye çalışılmıştır. Basit regresyon analizleri sonucunda
değişkenlere dair beta katsayıları, işin anlamının işten anlam yaratma ve çoğunluğunun iyiliği boyutlarının
görev performansı ve bağlamsal performans düzeylerini pozitif şekilde etkilediğini ortaya koymuştur.
Ulaşılan sonuçlar alanyazındaki Polatçı ve Sobacı (2021), Özkan (2017), Harris vd., (2007), Van Wingerden ve
Van der Stoep (2018), Scroggins (2008), Allan vd., (2018), Petchsawang ve Duchon (2012) ve Çöl (2008)’ün
araştırma sonuçları ile örtüşmektedir.
İşin anlamı ve performans değişkenlerinin küresel bir salgının ağır etkisi altındaki eğitim örgütleri özelinde
incelendiği bu araştırma neticesi ulaşılan sonuçların özgünlüğü nedeniyle alanyazına katkı sunabileceği
düşünülmektedir. Araştırmada elde edilen verilere işin anlamın çoğunluğun iyiliği boyutu ile bağlamsal ve
görev performansı arasında oldukça yüksek bir düzeyde ilişkinin varlığı, eğitim yöneticilerinin topluma dair
sorumluluk kaygıları ile ilişkili olarak değerlendirmek gerekmektedir. İşin anlamı ve boyutlarının iş
performansı boyutları üzerindeki en büyük etki bağlamsal performans üzerinde gerçekleşmiştir. İşin
anlamının bağlamsal performans üzerinde pozitif yönlü ve yüksek düzeyde etkilemesinin temelde
öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin yaptıkları işe profesyonel bir perspektiften ziyade daha derin anlamlar
yükledikleri manasında da değerlendirilebilir.
İşin anlamından çoğunluğun iyiliği boyutunun bağlamsal performansı oldukça yüksek düzeyde (.74), görev
performansını ise kapsayıcı bir şekilde (.40) etkilemektedir. İşin anlamına dair çoğunluğun iyiliği boyutunun
etki oranının diğer boyutlara göre yüksek olması mesleki ve örgütsel özellikler bağlamında değerlendirilmesi
gerekmektedir.
Araştırmada elde edilen bulgular, bir il merkezindeki eğitim örgütü yöneticileri ile sınırlıdır ve sonuçlarla
ilgili genelleme yapma imkânının bulunmamasıdır. Bu durum araştırmanın önemli bir kısıtını
oluşturmaktadır. Araştırmanın bir diğer kısıtı ise katılımcıların tamamının kamuya ait eğitim örgütlerinde
görev yapmalarıdır.
Araştırma neticesi ulaşılan sonuçların çalışanlar açısından işe yüklenen anlamın işgörenle iş arasında anlamlı
bir çalışma ilişkisi kurulmasını mümkün hale getirdiğini göstermektedir. Dolayısıyla çalışanlar açısından işin
doğru anlamlandırılması önemli hale gelmektedir. İnsan kaynakları birimlerinin de iş ile işgören arasında
anlamlı ilişkiler kurulması bağlamında doğru stratejiler kurgulayarak uygulaması gerekmektedir.
Bu çalışmanın nitel bir yöntemle ele alınması ve özel sektörde de incelenerek farklı illerde karşılaştırmalı bir
çalışmayla yaklaşılması daha detaylı bir sonuca ulaşılmasına yardımcı olacaktır.

İşletme Araştırmaları Dergisi

1738

Journal of Business Research-Turk

A. Yıldırım – N. Kaplan 14/3 (2022) 1730-1740
KAYNAKÇA
Akal, Z. (2005). İşletmelerde Performans Ölçümü ve Denetimi, No. 473, Ankara, Milli Prodüktivite Merkezi
Yayınları.
Allan, B. A., Autin, K. L. and Duffy, R. D. (2013). Examining Social Class and Work Meaning Within the
Psychology of Working Framework, Journal of CareerAssessment, 22 (4), 543-561.
Baumeister, R. F. and Vohs, K. D. (2002). The Pursuit of Meaningfulness in Life. In Snyder, C. R., Lopez, S. J.
(Eds.), Handbook of Positive Psychology, New York, Oxford, Oxford University Press, 608-628.
Befort, N. and Hattrup K. (2003). Valuing Task and Contextual Performance: Experience, Job Roles, and
Ratings of The Importance of Job Behaviors, Applied H.R.M. Research, 8 (1), 17-32.
Bilgiç, R. (2008). İş Özellikleri Kuramı: Geniş Kapsamlı Gözden Geçirme, Türk Psikoloji Yazıları, 11 (22), 66-77.
Bryman, A., and Cramer, D. (2005). Quantitative Data Analysis with SPSS 12 and 13. A Guide for Social Scientists,
New York, Routledge. Taylor & Francis Group.
Bunderson, J. S., and Thompson, J. A. (2009). The Call of the Wild: Zookeepers, Callings, and The Dual Edges
of Deeply Meaningful Work, Administrative Science Quarterly, 54, 32-57.
Ceylan, A., Çöl, G. ve Gül, H. (2005). İşin Anlamlılığını Belirleyen Sosyal-Yapısal Özelliklerin Güçlendirmeye
Olan Etkileri ve Sonuçları Üzerine Bir Araştırma, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6 (1), 35-51.
Chalofsky, N. (2003). An Emerging Construct for Meaningful Work, Human Resource Development International,
6 (1), 69-83.
Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: Spss ve Lisrel
Uygulamaları. Ankara, Pegem Akademi.
Çöl, G. (2008). Algilanan Güçlendirmenin İşgören Performansı Üzerine Etkileri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(1),
35-46.
Frankl, V. (1992). Man’s Search for Meaning: An Introduction to Logotherapy, (Çev. I. Lasch), Boston, Beacon Press.
Ghadi, M. Y., Fernando M. and Caputi, P. (2013). Transformational Leadership and Work Engagement,
Leadership & Organization Development Journal, 34, 532-550.
Hackman, J. R. and Oldham, G. R. (1975). Development of the Job Diagnostic Survey. Journal of Applied
Psychology, 60(2), 159-170.
Harrıs, K. J., Kacmar, K. M. and Zıvnuska, S. (2007). An Investigation of Abusive Supervision as a Predictor of
Performance and the Meaning of Work as a Moderator of the Relationship, The Leadership
Quarterly, 18 (3), 252-263.
Holbeche, L. and Springett, N. (2004). In Search of Meaning in the Workplace, New York, Roffey Park Institute
Limited.
Kerns, C. D. (2013). Clarity of Purpose and Meaningfulness at Work: Key leadership practices, International
Leadership Journal, 27-44.
Kline, P. (2011). An Easy Guide to Factor Analysis, London, Routledge.
Morillo, C. R. (1990). The Reward Event and Motivation, The Journal of Philosophy, 87 (4), 270.
Motowidlo, S. J., Borman, W. C. and Schrnit, M. J. (1997). A Theory of Individual Differences in Task and
Contextual Performance, Human Performance, 10 (2), 71-83.
Neck, C. P. and Milliman, J. F. (1994). Thought Self-Leadership: Finding Spiritual Fulfillment in Organizational
Life, Journal of Managerial Psychology, 9 (6), 9-10.
Oflazer, M. S. (2008). Algılanan Aidiyet Durumunun (Perceived Insider Status), Görev Performansı, Bağlamsal
Performans ve Toplam Performans Üzerine Etkilerini Ölçmeye Yönelik Özel Sağlık

İşletme Araştırmaları Dergisi

1739

Journal of Business Research-Turk

A. Yıldırım – N. Kaplan 14/3 (2022) 1730-1740
Kurumlarında Bir Araştırma, 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, İstanbul,
142-148.
Özkan, C. (2017). İşin Anlamlılığının İş Performansı ve Sapma Davranışına Etkisi: Mersin İlinde Yapılan Bir
Araştırma, Mersin University Institute of Social Sciences.
Pahl, R. (1994). After Success, Fin-De Siècle Anxiety and Identity. Cambridge, Polity Press.
Petchsawang, P. and Duchon, D. (2012). Workplace Spirituality, Meditation, and Work Performance, Journal
of Management, Spirituality & Religion, 9 (2), 189-208.
Polatçı, S. ve Sobacı, F. (2021). Covid-19 Küresel Salgınında İş Performansı İçin Aranan Kaynak Olarak İşin
Anlamı: Doktorlar Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, 26 (2), 185-207.
Pratt, M. G. and Ashforth, B. E. (2003). Fostering Meaningfulness in Working and at Work. In K. S. Cameron,
J. E. Dutton and R. E. Quinn (Eds.), Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New
Discipline, San Francisco, CA: Berret-Koehler, 309-327.
Rich, B. L., Lepine, J. A. and Crawford, E. R. (2010). Job Engagement: Antecedents and Effects on Job
Performance, Academy of Management Journal, 53 (3), 617-635.
Richard, T. M. et. al. (1979). The Measurement of Organizational Commitment, Journal of Vocational Behavior,
14 (2), 224-247.
Rosso, B. D., Dekas, K.H. and Wrzesniewski, A. (2010). On The Meaning of Work: A Theoretical İntegration
and Review. Research in Organizational Behavior, 30, 91-127.
Rotundo, M. and Sackett, P. (2002). The Relative İmportance of Task, Citizenship, and Counterproductive
Performance to Global Ratings of Job Performance: A Policy-Capturing Approach, Journal of
Applied Psychology, 87 (1), 66-80.
Scroggins, W. A. (2008). The Relationship Between Employee Fit Perceptions, Job Performance, and Retention:
Implications of Perceived Fit, Employee Responsibilitiesand Rights Journal, 20(1), 57-71.
Tabachnick, B. G. and Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics, Boston, Allyn and Bacon.
Van Wingerden, J. and Van Der Stoep J. (2018). The Motivational Potential of Meaningful Work: Relationships
with Strengths Use, Work Engagement, and Performance, PLoS ONE 13 (6).
Yüksel, İ. (2005). İletişimin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Bir İşletmede Yapılan Görgül Çalışma, Doğuş
Üniversitesi Dergisi, 6(2), 291-306.

İşletme Araştırmaları Dergisi

1740

Journal of Business Research-Turk

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK
2022, 14(3), 1741-1752
https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1468

Getiri-Risk Oranına Göre Karınca Koloni Optimizasyonu Tabanlı Portföy Seçimi :
Bist-30 Örneği
(Ant Colony Optimization Based Portfolio Selection According to Yield-Risk Ratio: An
Example of Bist-30)
Salih Serkan KALELİ
a

a

Ardahan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Yüksek Okulu, Ardahan, Türkiye. salihserkankaleli@ardahan.edu.tr
MAKALE BİLGİSİ

ÖZET

Anahtar Kelimeler:

Amaç – Çalışmanın temel amacı, borsada işlem gören BİST-30 şirketlerinin Eylül 2019-Ağustos 2021
yılları arasındaki satışları incelenerek belirlenen kriterlere göre en iyi portföyün seçilmesidir.
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Yöntem – Bist-30 şirketlerinden elde edilen veriler MATLAP platformuna aktarılarak geliştirilen
Karınca Koloni Algoritması ile analiz edilmiş ve optimum portföy hesaplanmaya çalışılmıştır.
Şirketlerin verileri Borsa İstanbul adresinden alınmış ve şirketler 1’den 30’a kadar
numaralandırılmıştır. Kullanıcıların belirlediği risk değerlerine göre sistem çalıştırılmış ve optimum
portföyler belirlenmiştir.
Bulgular – Araştırmada alınan risk katsayısı Ϭ (Sigma) ile gösterilmiştir. Çalışma sonucunda Ϭ=0.20
olduğu durumlarda seçilen portföyün 14 adet olması beklenmektedir. Alınan risk katsayısı
yükseldikçe seçilmesi gereken portföy seçiminin arttığı görülmektedir. Bu durum aslında risk
katsayısı arttıkça geliştirilen algoritmasının performansının düştüğünü göstermektedir. Bu sonuçlara
göre karınca koloni algoritması ile portföy seçimi için büyük ölçüde değişimler yaşanmış ve bu
değişimlere bağlı olarak risk ve getiri eğrisinde değişimler gözlemlenmiştir.
Tartışma – Çalışma kapsamında gerçekleştirilen Karınca Koloni Algoritması tabanlı portföy
seçiminde elde edilen sonuçlara bakıldığında özellikle Ϭ=0.20 olduğu durumlarda oldukça verimli
sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. Ayrıca kullanıcılara bırakılmış olan risk ve getiri değerlerinin
seçimi için 6 farklı katsayıda bu algoritmanın performansı değerlendirilmiştir.
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Design/methodology/approach – The data obtained from Bist-30 companies were transferred to the
MATLAP platform and analyzed with the Ant Colony Algorithm developed and the optimum
portfolio was tried to be calculated. The data of the companies were taken from Borsa İstanbul and
the companies were numbered from 1 to 30. The system was run according to the risk values
determined by the users and optimum portfolios were determined.
Results – The risk coefficient taken in the study is shown with Ϭ (Sigma). As a result of the study, it
is expected that the selected portfolio will be 14 in cases where Ϭ=0.20. It is seen that as the risk
coefficient increases, the portfolio selection that should be selected increases. This fact shows that the
performance of the developed algorithm decreases as the risk coefficient increases. According to these
results, significant changes were experienced for portfolio selection with the ant colony algorithm and
changes were observed in the risk and yield curves depending on these changes.
Discussion – Considering the results obtained in the selection of the Ant Colony Algorithm-based
portfolio carried out within the scope of the study, it has been observed that it gives very productive
results, especially in cases where Ϭ=0.20. In addition, the performance of this algorithm was evaluated
at 6 different coefficients for the selection of risk and return values left to the users.
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1. GİRİŞ
İnsanlar için artık son zamanlarda yatırım, ayrı bir gelir kaynağıdır. Yatırımcılar, kâr veya gelir elde etmek
için taşınmaz varlıklara, yatırım fonlarına, hisse senetlerine ve tahvillere yatırım yapmaktadır. Son yıllarda,
finansal krizler, e-ticaret, ekonomik olumsuzluklar ve kripto para birimi gibi yüksek uçucu varlıkların
piyasaya sürülmesi gibi çeşitli faktörler, finansal risk yönetimine bakış açısını değiştirmiştir (Baygin & Zeren,
2015). Yatırımdaki çeşitlendirmeler portföy yönetiminde önemli bir etkiye sahiptir. Belirli bir portföyde çok
sayıda menkul kıymetler olduğu göz önüne alındığında, elde edilen getirilerin optimize edilmesi zorunlu hale
gelmiştir (Mahi vd., 2015).
Portföy optimizasyonunda yatırımlardan beklenen getiri ve riskler dikkat edilmesi gereken en önemli
kriterlerdendir. Çünkü yatırımcılar genellikle getiriyi en üst düzeye çıkarmayı, bununla beraber de riski
minimum düzeyde tutmayı amaçlamışlardır. Bu durumda ise yüksek getiri genellikle artan riskler
içermektedir (Yakut & Çankal, 2016). Getiri ve risk arasındaki ilişki, yüksek risklerin her zaman daha büyük
getiri ile telafi edilmesi gereken pozitif yönlü bir ilişkidir. (Deng vd., 2017). Portföy, yatırımcıların riskten
kaçınma eyleminde olduğu varsayımına dayanan varlık ve menkul kıymetlerin birleşimidir. Portföy
optimizasyon problemleri geleneksel olarak Markowitz portföy seçim modeli ve Kuadratik Programlama
kullanılarak incelenir (Fidanova, 2021). Markowitz modeli, standart sapma veya varyansla oluşturulan riski,
beklenen getiri ile ilişkilendiren optimal portföy oluşturulmasıdır (Varghese & Joseph, 2018). Çalışmada ise
getiri ve risk oranına göre kullanıcı tanımlı optimal portföy oluşturma işlemi karınca koloni algoritması
kullanılarak ele alınmıştır. Bu amaçla kullanıcı tanımlı risk değerlerine göre BİST-30 şirketlerinin satış verileri
ele alınarak optimum portföyler belirlenmiştir.
Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde portföy optimizasyon probleminin NP-zor doğası nedeniyle,
literatürde makine öğrenmesi tabanlı yöntemler ve metasezgisel algoritmalar gibi çok sayıda yaklaşım tekniği
kullanılmış ve sonuçlar paylaşılmıştır. Bu bağlamda çalışmanın literatür kısmında uygun portföy belirlenmesi
probleminin çözümlenmesi için karınca koloni algoritması ve diğer kullanılan algoritmalarla ilgili çalışmalara
yer verilmiştir. Sonrasında Karınca Koloni Algoritmasının kısa bir anlatımı ve elde edilen bulgulara yer
verilmiştir. Çalışmada Karınca Koloni Algoritmasının portföy seçiminde etkin ve verimli bir yöntem
olduğunun kanıtlanması amaçlanmıştır.
2.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Bugüne kadar optimum portföy seçimi konusunda çok sayıda çalışma yapılmış ve portföy yönetimi
probleminin çözümü için farklı koşullara ve kısıtlamalara göre tasarlanmış farklı modeller önerilmiştir.
Bu çalışmalardan birinde Mohamadtaghi Rahimi ve diğerleri (Rahimi vd., 2017) 2003-2013 yılları arasında
Tahran menkul Kıymetler Borsasında işlem gören 55 şirketin verilerini istatiksel olarak analiz etmiş, şirketlerin
en yüksek aktif getirisine ve en düşük risk seviyesini ölçmüşlerdir. Çalışmada en uygun portföyün seçilmesi
için karınca koloni algoritması kullanılmış ve sonuçlar MATLAB ortamına aktarılarak en düşük entropiye
sahip portföyler seçilmiştir.
Mahmoud Rahmani ve diğerleri (Rahmani vd., 2019), optimum porföy seçimi için 2005-2015 yılları arasında
Tahran menkul Kıymetler Borsasında işlem gören firmalardan veriler toplamış ve bu verileri genetik
algoritma, karınca koloni algoritması ve yapay bal arısı kolonisi algoritmalarını kullanarak incelemişlerdir.
Sonuç kısmında karınca koloni algoritması ve genetik algoritmanın anlamlı değerler verdiğini fakat yapay bal
arısı kolonisi algoritmasının belirlenen kritlerde anlamlı sonuçlar vermediği belirtilmiştir.
Saina Abolmaali ve diğerleri (Abolmaali and Roodposhti 2018), Karınca Kolonisi Algoritmasından esinlenen
bir portföyde yer alan varlık sayısı ile ilgili kısıtlamalara dayanan portföyler oluşturmaya çalışmışlardır.
Ayrıca çalışmada, önerilen algoritma için en verimli sınırı bulmayı hedeflemişlerdir. Cheong ve arkadaşları
(Cheong vd., 2017), optimum portföy için yatırımcı bilgilerine dayalı genetik algoritma kullanan kümeleme
tabanlı portföy şeması geliştirmişlerdir.
Karınca Koloni algoritması ve diğer optimizasyon algoritmaları kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalar Tablo
1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Gerçekleştirilen çalışmalar
Yıl
2020

Yazar
Ameer Hamza Khan (Khan
vd., 2020).

2020

Masoud
Rahiminezhad
Galankashi (Galankashi vd.,
2020).

2020

Ewa POŚPIECH (Pośpiech,
2020).

2019

Bilian
2020).

2019

Mohuya B. Kar (Kar vd.,
2019).

2019

Burcu Adıgüzel Mercangöz
(Mercangoz, 2019)

2019

Muhammed Kabir Ahmed
(Kabir Ahmed vd., 2019)

İşletme Araştırmaları Dergisi

Chen

(Chen

vd.,

Yöntem ve Bulgular
Çalışmada böcek anteni araştırma algoritması,
genetik algoritma, parçacık sürü optimizasyonu ve
model arama yöntemleri kullanılarak karşılaştırmalı
portföy analizi yapılmıştır. Böcek anteni araştırma
algoritması diğer algoritmalardan altı kat daha hızlı
sonuç verdiği görülmüştür.
Çalışmada Tahran Menkul Kıymetler Borsası’ndaki
portföyleri seçmek için bulanık analitik ağ
geliştirilmiştir. Çalışma da karar verme kriterleri
gelir ve riskten farklı olarak karlılık, büyüme, pazar
ve riskin portföy seçimin etkili olduğu söylenmiştir.
Araştırmada çok kriterli yöntemler kullanılarak
optimum portföyün bulunması amaçlanmıştır.
Çalışmada 3 etkin portföy belirlenmiş ve sonuçlar
WIG20 endeksinde temsil edilen portföylerle
karşılaştırılmış. sonuç olarak önerilen yaklaşımla
portföy seçerken piyasa portföyüne göre daha karlı
olduğu aktarılmıştır.
Çalışmada Şangay Borsası’ndan elde edilmiş
verilerle yatırımcıların karlı bir yatırım kararı
verebilmek için hibrit algoritma geliştirilmesi
amaçlanmıştır. Geliştirilen algoritma sayesinde
yüksek düzey momentli portföy seçim problemi
çözülmeye çalışılmıştır.
Çalışmada portföyün sharp oranı ve riske maruz
değer oranı adı altında iki amaçlı bulanık portföy
seçim modeli evrimsel algoritmalar kullanılarak
önerilmiştir. Yazarlar Shenzen Menkul Kıymetler
Borsası’ndan almış oldukları verileri hücresel
genetik algoritma, arşiv tabanlı hibrit dapılım
araması ve baskın olmayan genetik algoritması II
gibi çok amaçlı genetik algoritmalar kullanarak
optimum model oluşturmuşlar ve kullanılan bu
algoritmaların
karşılaştırmalı
sonuçlarını
aktarmışlardır.
Araştırmada Borsa İstanbul’da işlem gören
ulaştırma sektörü hisse senetleri için, sezgisel
algoritmalardan parçacık sürü otpimizasyonu (PSO)
kullanılarak minimum risk taşıyan optimum
portföyü oluşturmaktır. Çalışma sonucunda PSO
yönteminin optimum sonuç verdiği görülmüştür.
Çalışmada karınca koloni algoritması kullanarak
hisse senedi piyasası tahmin edilmeye çalışmıştır.
Araştırmada karınca koloni algoritmasının fiyat
momentum asilatörü, stokastik ve hareketli
ortalama yaklaşımında daha iyi sonuçlar verdiği
gözlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre geliştirilen
algoritma doğruluk, özgüllük ve duyarlılık kriterleri
için daha iyi bir tahmin sunmuştur.
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2018

Yuanyuan Zhang (Jing vd.,
2018).

2017

Oğuzhan Ece ve Ahmet
Serhat Uludağ (Ece &
Uludag, 2017).

2016

Emre Yakut ve Ahmet
Çankal (Yakut & Çankal,
2016).

2016

Mehmet
Aksaraylı
ve
Osman Pala (Aksarayli &
Pala, 2016).

3.

Yapılan bu çalışmada Harry Markowitz’in optimum
portföy seçimi için ortalama varyans modelinin
performansı, yazara göre belirlenen sınırlılıklar
çerçevesinde incelenmiştir. Çalışma sonucunda
optimum portföy seçilirken özellikle piyasa
belirsizleri, eliptik dağılım ve yatırım farklılıkları
dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır.
Çalışmada
bulanık
TOPSIS
yöntemi
ile
Markowitz’in
optimal
seçim
sonuçları
karşılaştırılarak incelenmiştir. Çalışma sonucunda
bulanık TOPSIS yöntemi ile optimum portföyün
seçibeilceği ve sistemin anlamlı çıktılar sunduğu
aktarılmıştır.
Yazarlar Bist-30 da işlem gören firmaların 2004-2013
dönemleri arasındaki aylık kapanış fiyatlarını
kullanarak Markowitz ortalama varyans modeli çok
amaçlı genetik algoritmaları kullanarak optimum
portföy seçimi yapmışlardır. Çalışmada firmalar
1’den 30’a kadar numaralandırılmış ve çalışma
sonucunda genetik algoritma için 7 no’lu portföy,
kuadratik hedef programlama için en iyi portföyün
4 no’lu portföy olduğu bulunmuştur.
Çalışmada en iyi portföy seçimi için iki aşamalı çok
amaçlı portföy seçim modeli önerilmiştir.
Uygulamada açıklayıcı örnek vererek portföy
performans ölçütlerine göre Pareto-optimum
portföyler sıralanmıştır.

YÖNTEM ve MATERYAL

Bu çalışmada Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören Bist-30 şirketlerinin verileri kullanılmıştır. Bist-30
Endeksi Borsa İstanbul’da işlem gören işlem hacmi ve piyasa değeri en yüksek 30 şirketin hisse senetlerinin
performansının ölçülmesiyle oluşan endekstir. Çalışmada Bist-30 şirketlerinin 2019 Eylül-2021 Ağustos
tarihleri arasındaki aylık satış tutarları Borsa İstanbul adresinden alınmış olup geliştirilen karınca koloni
algoritmasında kullanılmıştır. Yine bu şirketlerin isimleri gizlilik açısından verilmemiş, sistemde 1-30 arasında
numaralandırılmıştır. Bu dönemlere ait 23 aylık veriler MATLAB platformu kullanılarak geliştirilen karınca
koloni algoritması ile analiz ve optimize edilmiştir.
Gerçekleştirilen bu çalışmada optimum portföy seçimi için karınca koloni algoritması kullanılmıştır. Çalışma
ile en fazla getiriye sahip menkul kıymetler hisselerinin kullanıcıların seçimine bırakılan risk değerlerine göre
oluşturabileceği en iyi çözüm bulunmaya çalışılmıştır. Bu amaçla bir amaç fonksiyonu belirlenmiş olup sistem
bu amaç fonksiyonuna göre çalıştırılmıştır. Çalışmanın bu bölümünde karınca koloni algoritmasının kısa
anlatımına ve önerilen yönteme yer verilmiştir.
3.1. Karınca Koloni Algoritması (KKA)
Karınca kolonisi algoritmas ilk defa Marco Dorigo ve arkadaşları tarafından 1992 yılında ortaya konmuş
karmaşık optimizasyon problemlerini çözmek için geliştirilmiş meta-sezgisel algoritmadır (Fidanova, 2021).
KKA' nun en önemli özelliği, karıncaların yiyeceklerine ulaşmak için izledikleri yol üzerine feromon maddesi
bırakarak diğer karıncaların da bu yolu takip etmesi düşüncesine dayanır (Jing vd., 2018). Karıncalar eğer
yolları üzerinde bir engel çıkarsa bu engeli aşmak için öncelikle rastgele yolları tercih ederler. Kısa yolu seçen
karıncaların yuvaya daha çabuk ulaşacağı için yol üzerinde bırakacakları feromon maddesi daha kalıcı
olacaktır. Böylelikle feromon maddesinin yoğun olan yolu tercih edecek olan karıncalar da yuvaya en kısa
İşletme Araştırmaları Dergisi
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sürede ulaşacaklardır. Yani görme duyuları çok gelişmemiş olan karıncalar yol tercihlerini feromon izlerine
göre yapmaktadırlar. Aslında buna benzer yöntemler insanlar tarafından da kullanılmaktadır.
Karınca Koloni Algoritması diğer algoritmalarda olduğu gibi farklı optimizasyon problemleri çözmek için
kullanırlar. Algoritmadaki karınca sistemindeki karıncalar doğal karıncalardan biraz daha farklıdır. Yapay
karıncalardan oluşan KKA, yapay feromon izlerinin değişmesiyle sürekli tekrarlanan bir yapıya sahiptir. Şekil
1-a’ da görüldüğü üzere (Katiyar vd., 2015) karıncalar yuva ve yiyeceği arasındaki yola feromon bırakarak
ulaşırlar. Yuva ve yiyecek arasındaki engel bırakılan feromon izini bozar (b). Karıncalar bu engelin etrafından
dolanarak iki farklı yol bulurlar (c). Daha kısa olan yol boyunca feromon miktarı ve karınca sayısı artar (d).

A

C

B

D

Şekil 1. Karıncaların Yuva ile Yiyecek Arasındaki En Kısa Yol Bulma Tekniği
Optimizasyon sürecinde karıncalar tarafından değiştirilen feromon izleriyle en kısa yolu bulabilmek için
bilgiler oluşturmakta ve her turda bu bilgiler güncellenmektedir. Böylece kısa yolda olan feromon miktarları
uzun yoldaki feromon miktarlarından daha fazla olmaktadır. Bunun için ilk olarak tüm yollardaki feromonlar
belirlenen oranlarda buharlaştırılmaktadır (Katiyar vd., 2015). Daha sonra karıncaların geçtikleri yol
üzerindeki feromon miktarları, o yolu kullanan karıncaların toplam yol uzunluğuyla ters orantılı şekilde
artırılmaktadır. Kısa olan yolda biriken feromon miktarı uzun yollardakinden biraz daha fazladır. Böylece
kısa yoldan geçen karınca sayısı nispeten uzun yoldan geçen karınca sayısından fazla olacaktır. Dolayısıyla
herhangi iki nokta arasındaki yol üzerinde bulunan feromon miktarı, yolun uzunluğuyla ters orantılıdır.
Karınca sayılarının artırılması problemlerin çözümünde iyileşmeye sebep olabilir fakat bu durum işlem
sürelerinin uzamasına da yol açacaktır. Bu yüzden karınca sayısı problemin büyüklüğüne ve uygulama
alanına göre değişiklik gösterecektir.
Karınca Koloni Algoritmasında öncelikli hedef geçiş kuralı belirlemektir. Yani yol üzerinde engel olup
olmadığını kontrol etmek gerekir(Series 2018). Bu yüzden iki tür geçiş kuralı belirlenir. Öncelikle q0 denilen
feromon miktarının en yoğun olduğu yolun seçilmesidir. .

 (i , j )

i ve j noktaları arasındaki feromon

1 /  (i , j )

 (i , j )

miktarı, seçilebilirlik parametresi
, i ve j noktaları arasındaki mesafenin tersi (
),  ve 
ayarlanabilir parametreler olmak üzere, i noktasında bulunan bir karıncanın gideceği nokta aşağıdaki gibi
seçilmektedir: Bu durumla ilgili matematiksel formül Denklem 1’de verilmiştir (Kumar & Mishra, 2017).

j = max
uJ k  i 

 (i, u)   (i, u)
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İkinci geçiş kuralımız ise gidilmesi gereken yolları yollardaki feromon izleriyle orantılı olarak seçmektir. Bu
Durumla ilgili matematiksel formül Denklem 2’ de verilmiştir. Denklemdeki verilere göre feromon
yoğunluklarının kıyaslanması söz konusudur (Lai vd., 2019).

  (i , j )   (i , j )



   (i , u )   (i , u )
 u jk (i )
pk  i , j  = 


 0

eğer j  J k ( i )

(2)

Diğer durumlarda

Karınca Koloni Algoritması hesaplaması yapılırken öncelikli olarak karınca sayısının belirlenmesi gereklidir.
Her karınca rastgele bir düğüme yerleştirilir ve bu düğümler tek tek ziyaret edilir. Şekil ‘2 de genel bir karınca
koloni optimizasyonun süreçleri gösterilmiştir (Ece & Uludag, 2017).
Başla

Karıncalar için Yol Üret

Yapay Yoların Uzunluğunu
Hesapla ve Feromon İzlerini
Başlat

Feromon Maddesini Güncelle

Maks. İterasyon

Son

Şekil 2. Karınca Koloni Algoritması

Süreçteki adımları şöyle sıralanabilir:
Adım 1: Yapay karıncalar için yollar üret
Adım 2: Gidilecek yapay yolların uzunluğunu hesapla
Adım 3: Olasılıkları hesapla feromon izlerini başlat
Adım 4: Yapay yollar üzerindeki feromon maddesini güncelle
Adım 5: En kısa yolu bul
Adım 6: Maksimum iterasyon veya yeterli ölçüt sağlanıncaya kadar adımları tekrarla
Adım 7: Son

İşletme Araştırmaları Dergisi

1746

Journal of Business Research-Turk

S. S. Kaleli 14/3 (2022) 1741-1752
3.2. Önerilen Yöntem
Çalışmada Bist-30 şirketlerinin Eylül 2019-Ağustos 2021 yıllarına ait satış verileri kullanılmıştır. Yatırımcıların
en düşük riskle, alabileceği maksimum getiri sağlayan portföyün seçilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla karınca
koloni optimizasyonu yöntemi kullanılmış ve optimum portföy seçimi sağlanmıştır. Önerilen yöntem için
geliştirilen akış diyagramı Şekil 3’de verildiği gibidir.

KARINCA KOLONİ ALGORİTMASI

Giriş
Parametreleri

Çıkış
Parametreleri

Kovaryans Matrisi

Uygunluk Değeri

Getiri Matrisi

Getiri Değeri

Ağırlık Değeri

Risk Değeri
OPTİMUM PORTFÖY
SEÇİMİ

Rastgele Populasyon

Şekil 3. Önerilen yöntem akış diyagramı
Şekilden de görülebileceği üzere optimizasyon algoritmasının giriş parametreleri sırasıyla rastgele
oluşturulan popülasyon, ağırlık değeri (Ϭ), getiri matrisi ve kovaryans matrisidir. Bu parametrelerden ağırlık
değeri kullanıcı tanımlı olarak belirlenmektedir ve risk oranını göstermektedir. Uygulama kapsamında
kullanılan getiri matrisi ise Denklem (3)’de gösterildiği şekilde hesaplanmaktadır.
𝑃𝑆𝐷𝑖 − 𝑃𝑆𝐷𝑖+1
(3)
𝑃𝑆𝐷𝑖
𝑔𝑒𝑡 =
𝑇𝐴
Denklem 1’de 𝑔𝑒𝑡 getiri matrisini, 𝑃𝑆𝐷 portföy satış değerini, 𝑖 ilgili ayı ve 𝑇𝐴 toplam ay sayısını
göstermektedir. Uygulama geliştirilirken toplam 23 aylık veri seti kullanıldığından TA değeri 23 olmaktadır.
Denklemden de görülebileceği üzere mevcut ayın portföy satış değeri ve bir sonraki ayın portföy satış değeri
arasındaki fark, mevcut ayın portföy satış değerine oranlanmaktadır. En son olarak ise bulunan bu oranların
toplamı alınmakta ve toplam ay sayısına bölünerek ilgili portföy için ortalama getiri değeri hesaplanmaktadır.
∑𝑇𝐴
𝑖=1

Uygulama da getiri matrisi 30 hisse senedi için hesaplandıktan sonra kovaryans matrisi oluşturulmaktadır.
Kovaryans matrisi oluşturulurken uygulanan işlemin matematiksel karşılığı Denklem 4’de sunulmaktadır.
𝑘𝑜𝑣(𝑘, 𝑚) = (𝑃𝑆𝐷𝑘 − 𝑔𝑒𝑡𝑘 )𝑥(𝑃𝑆𝐷𝑚 − 𝑔𝑒𝑡𝑚 )
(4)
𝑘, 𝑚 = 1,2, … , 30
Denklem 2’de kovaryans matrisini temsil etmektedir. Ayrıca k ve m indisleri ise numaralandırılmış portföyleri
göstermektedir. Denklem 1 ve 2’de verilen matematiksel eşitlikler karınca koloni optimizasyonunda giriş
parametresi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca karınca koloni algoritmasında uygunluğu hesaplayabilmek için
bir amaç fonksiyonu kullanılmaktadır. Bu amaç fonksiyonunun detayı ise Denklem 5’de sunulmaktadır.
𝑎𝑓 = [(1 − Ϭ)𝑥𝑔𝑒𝑡] − [Ϭ𝑥𝑟𝑖𝑠𝑘]
(5)
Denklem 3’de 𝑎𝑓 uygunluk değerini, Ϭ ağırlık değerini, 𝑔𝑒𝑡 getiri değerini ve 𝑟𝑖𝑠𝑘 ilgili hisse senedinin risk
değerini göstermektedir. Denklem 3’de verilen risk değeri ise ilgili portföyün aylık ortalama varyansının ve bu
değere bağlı olarak standart değerinin hesaplanmasıyla elde edilmektedir. Denklem 3’de verilen af ile temel amaç
kullanıcının istediği maksimum getiriye karşılık alabileceği risk düzeyini belirlemektir. Böylelikle en yüksek
getiri en düşük riskle seçilmiş olacak ve buna göre optimum portföy belirlenecektir.
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Bu çalışmada Bist-30 Endeksi’nde işlem gören 30 şirketin verilerinden havuz oluşturulmuştur. Ayrıca Eylül
2019-Ağustos 2021 ayları arasını kapsayacak şekilde 23 aylık veri toplanmıştır. Bu kapsamda hesaplanan
getiri, kovaryans ve risk matrislerinin boyutları Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Uygulamada kullanılan parametreler
Parametre
Portföy Satış Değerleri Matrisi
Getiri
Risk
Kovaryans

Boyut
23 x30
1 x 30
1 x 30
30 x30

Uygulamanın ilk adımı olan rastgele popülasyon üretme sürecinde popülasyon boyutu 50 olarak belirlenmiş
olup, numaralandırılmış hisse senetlerine rassal olarak [0,50] arasında değerler verilmiştir. Bu değerler
kullanılarak kümülatif toplamlar hesaplanmış ve ilgili portföylerin ağırlıkları tespit edilmiştir. Daha sonra
amaç fonksiyonu kullanılarak belirlenen Ϭ değerine göre rastgele üretilen popülasyonun uygunluk değerleri
hesaplanmaktadır. Bu işlemin ardından ilgili popülasyonun olasılıkları hesaplanmakta ve feromon izleri
başlatılmaktadır. Her iterasyon sonucunda feromon maddesi güncellenmekte ve en uygun portföy tespit
edilmektedir. Uygulama her bir Ϭ değeri için 4500 iterasyon çalıştırılmış olup Ϭ değeri [0, 1] arasında 5 eşit
parçaya bölünmüştür.
4. BULGULAR
Çalışmada önerilen yaklaşım için Ϭ=[0,1] aralığındaki değerlere bağlı olarak başlangıç ve sonuç uygunluk
değerleri Tablo 3’de gösterildiği gibidir. Ayrıca yine tabloda her bir Ϭ değerleri için başlangıç ve sonucun
uygunluk değerlerinin yüzdesel değişimleri de verilmiştir.
Tablo 3. Karınca Koloni Algoritması ile Uygunluk Değer Değişimi
Katsayılar
Başlangıç Uygunluk
Sonuç Uygunluk
Yüzde
Ϭ=0.0
-0.0181
0.0099
154.6
Ϭ=0.2
0.0797
0.0918
15.18
Ϭ=0.4
0.1778
0.1846
3.82
Ϭ=0.6
0.2776
0.2809
1.18
Ϭ=0.8
0.3772
0.3796
0.63
Ϭ=1.0
0.4767
0.4802
0.72
Tabloya göre geliştirilen karınca koloni algoritmasının uygunluk fonksiyonu üzerine etkisi anlamlı ve pozitif
yönde olmuştur. Tablodaki yüzdesel değişimlere bakıldığında Ϭ değerleri arttıkça yüzdesel değerler
düşmektedir. En yüksek değişim ise Ϭ=0.0 değeri için olmuştur. Bu nokta başka bir deyişle alınan riskin
minimum bununla beraber getirinin de maksimum olduğu noktadır. Tabloya göre Ϭ=[0,1] aralığındaki
uygunlukların grafiksel gösterimi ise Şekil 4’de verilmiştir.

(a)
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(c)

(d)

(e)

(f)
Şekil 4. Sigma [0,1] Aralığındaki Değişim

Geliştirilen sistem Ϭ=[0,1] aralığındaki tüm değerler için ayrı ayrı çalıştırılmış ve çıkan sonuca göre optimum
portföy seçimi gerçekleşmiştir. Bu Ϭ değerleri için elde edilen portföy dağılımları ise Tablo 4’de verildiği
gibidir.
Tablo 4. Portföy Dağılımı

Menkul Kıymetler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
İşletme Araştırmaları Dergisi

Ϭ=0.0
6.976
14.728
-

Ϭ=0.2
11.851
0.246
5.679
11.604
7.654
1.728
-

Ϭ=0.4
7.475
1.162
2.990
3.488
1.328
2.491
5.149
7.308
5.813
3.654
2.823
2.491
1749

Ϭ=0.6
5.421
2.771
3.614
3.975
2.891
3.253
1.084
1.084
4.337
5.421
4.698
3.734
3.493
3.373

Ϭ=0.8
4.088
3.249
3.668
3.878
3.354
3.249
2.620
2.725
3.668
0.524
4.192
3.878
3.459
3.459
3.459

Ϭ=1.0
3.215
3.429
3.536
3.751
3.536
3.215
3.429
3.536
3.215
3.108
3.322
3.322
3.215
3.322
3.429
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

38.759
41.775

3.950
3.950
2.963
5.185
9.135
3.209
12.345
8.148

0.830
1.328
4.485
1.328
4.485
4.318
4.983
6.478
4.318
7.641
7.641
5.980

2.530
2.409
4.096
2.771
4.096
4.216
4.337
5.060
4.096
5.542
5.542
1.325
4.819

1.781
3.039
2.620
3.668
2.306
3.249
3.668
3.878
3.668
3.983
3.668
4.192
4.192
2.725
3.878

2.893
3.322
2.679
3.322
3.858
3.429
3.215
3.536
3.215
3.322
3.322
3.215
3.322
3.536
3.215

Tabloda görüldüğü üzere risk katsayısı yani Ϭ=0.0 iken optimum portföyün 4 farklı hisseden oluştuğu ön
görülmektedir. Yine Tabloya göre Ϭ=0.2 için sistem optimum portföyün 14 hisseden oluşması beklenmektedir.
Alınan risk katsayısı yükseldikçe seçilmesi gereken portföy seçiminin arttığı görülmektedir. Bu durum aslında
risk katsayısı arttıkça geliştirilen algoritmasının performansının düştüğünü göstermektedir. Ayrıca yine tespit
edilen portföydeki hisse senetlerinin ağırlıklarının portföydeki toplam hisse senetleri ağırlıklarına oranları da
Tablo 4’de gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre karınca koloni algoritması ile portföy seçimi için büyük ölçüde
değişimler yaşanmış ve bu değişimlere bağlı olarak risk ve getiri eğrisinde değişimler gözlemlenmiştir. Şekil
6’da ise risk-getiri eğrilerinin başlangıç ve sonuç durumları ve buna bağlı olarak değerlerin değişimi
gösterilmektedir.
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Şekil 6. Ϭ=[0,1] Araladığındaki Risk-Getiri Eğrileri
5. SONUÇ ve TARTIŞMA
Çalışmada gerçekleştirilen karınca koloni algoritması ile optimum portföy seçimi işlemi sonuçlardan da
görüleceği üzere risk getiri oranı göz önünde bulundurularak verilmiştir. Özellikle geliştirilen algoritmada
risk katsayısı 0.2 olduğu durumda sistem etkili ve verimli sonuçlar vermiştir. Bu durumda, sistem kullanıcının
alabileceği [0,1] aralığındaki risk katsayılarına göre ayrı ayrı alacağı değerler simüle edilmiş olup kullanıcının
isteğine bırakılmıştır. Sistem kullanıcının minimum risk maksimum getiri alması durumunda yaklaşık olarak
%160 performans artışı sağlarken tam tersi durumda ise yaklaşık %10 oranında performans sağlamaktadır.
Deng & Lin, (2010) yapmış oldukları çalışmada, karınca koloni algoritmasının optimum portföy seçiminde
düşük riskli yatırımlar için çok daha verimli sonuçlar verdiğini belirtmişlerdir. Çalışmada ise en etkili ve
verimli sonuç riskin düşük olduğu durumda ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak karınca koloni algoritmasının,
portföy optimizasyonu çalışmalarında kullanılabileceğini göstermiştir. Bu amaçlar doğrultusunda çalışmanın
genişletilebilmesi için bundan sonraki çalışmalarda daha çok veri ile BIST 100 endeksi içerisinde yer alan hisse
senetlerini dahil ederek parçacık sürü optimizasyonu, yapay sinir ağları gibi farklı portföy optimizasyon
modelleri kullanarak çalışmalar yapılabilir
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Yöntem – Araştırmada, X ve Y kuşağına mensup tüketicilerin katılım bankacılığına yönelik algıları
ile farkındalık, bilgi ve dini motivasyonları arasındaki ilişkiyi ölçmek için regresyon modeli
kullanılmıştır. Araştırma örneklemi yaş kuşakları arasında yer alan X ve Y kuşaklarına mensup Bolu
ilinde yaşan bireylerden oluşmaktadır. 408 kişinin katıldığı anket formları kolayda örnekleme
yöntemi ile elde edilmiştir.
Bulgular – Araştırmaya katılan bireylerin, katılım bankalarına yönelik algı düzeylerinde, demografik
özelliklere göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, X kuşağında
yer alan bireylerim Y kuşağında yer alan bireylere göre algı, bilgi, farkındalık ve dini motivasyon
düzeylerinin daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kuşakların tüketici algısı yönündeki
etkilerine bakıldığında ise, Y kuşağına mensup bireylerin dini motivasyonlarının daha yüksek
olduğu, X kuşağında bulunan bireylerin ise güncel bilgiye daha açık olduğu görülmüştür.
Tartışma – Katılım bankalarının, bankacılık sektöründeki pazar paylarını istenilen seviyeye
ulaştırabilmesi için hedef kitlesinde yer alan X ve Y kuşağına mensup tüketicilerin algı farklılıklarını
tam olarak bilmesi önem arz etmektedir. İşletmelerin, tüketicileri ve piyasayı tanıması, müşteri odaklı
kampanyalar düzenleyebilmesine ve farklı yatırım ürünleri ile finansman paketleri geliştirebilmesine
yardımcı olacaktır. Ayrıca X ve Y kuşaklara yönelik farklılıkların bulunması, katılım bankalarının
müşteri memnuniyetini ve banka performansını artıracak ortamın geliştirmesine fırsat yaratacaktır.
Katılım bankacılığına yönelik tüketici algısı, mevcut müşterilerin tercih etme nedenleri ve
memnuniyet düzeylerinin ölçümüne yönelik çalışmaların ağırlıkta olduğu görülmektedir. Fakat
katılım banka faaliyetlerine yönelik X ve Y kuşağına mensup tüketicilerin algısına göre farklılık
gösterip göstermediğini araştıran çalışmaların sınırlı olduğu görülmüştür. Dolayısıyla bu
araştırmanın literatüre ve sektöre katkı yapacağı beklenmektedir.
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Design/methodology/approach – Regression model was used to measure the perceptions of
consumers from generations X and Y of participation banking, as well as the correlations between
awareness, knowledge, and religious motivations. The study sample was composed of individuals
from generations X and Y living in Bolu, Turkey. Preliminary data was collected through a survey on
408 participants selected through convenience sampling methodology.
Results – The study findings indicated that study participants’ perceptions of participation banking
significantly differed according to their demographic attributes. In addition, individuals from
Generation Y had greater levels of perception, knowledge, awareness, and religious motivation
compared to their counterparts from Generation X. When it comes to how generations influenced
consumer perception, it was found that individuals of Generation Y had higher religious motivation,
whereas Generation-X individuals were more open to new information.
Discussion – It is of utmost importance for participation banks to know the differences in the
perceptions of their target audience, i.e., consumers from Generations X and Y, so that they can reach
their intended market share in banking. Knowing about their consumers as well as the market itself
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may enable participation banks to create consumer-oriented campaigns and develop financing
packages that offer various investment products. Moreover, awareness of the differences in
perceptions of individuals from Generations X and Y may enable participation banks to find ways to
improve their performance as well as consumer satisfaction. A review of the relevant literature reveals
that most studies investigated consumers’ perceptions of, motivations to choose, and levels of
satisfaction from participation bank, with very few that examined whether consumers from
Generations X and Y differ in their perceptions of participation banking. Hence, it is hoped that the
present study could address this need in the relevant literature and contribute to the participation
banking sector.

1.Giriş
Katılım bankacılığı sektörü 2025 yılına kadar bankacılık sektörü içindeki pazar payını %15’e çıkarmayı
hedeflemektedir (TKBB, 2021). Küreselleşmenin etkisi ve bankacılık sektöründe yaşanan yoğun rekabetle
birlikte pazarlama karması faaliyetlerine giderek daha yoğun bir şekilde başvurulmaya başlanmıştır. Katılım
bankalarının geleneksel bankalara karşı rekabet edebilmesi ve sektördeki paylarını istenilen seviyeye
ulaştırabilmesi için hedef kitlesinde yer alan X ve Y kuşağına mensup tüketicilerin beklenti ve algı
farklılıklarının tam olarak anlaşılabilmesi, tüketiciler ve piyasaya ilişkin daha derin bir iç görüye sahip olması
ve bu anlayış doğrultusunda doğru pazarlama faaliyetlerinin planlaması ve hayata geçirilmesi ile mümkün
olabilecektir. Buradan hareketle katılım banka ürün ve hizmetlerinin pazarlama stratejileri doğru hedef
kitlesine yönelik tasarlanabilecektir.
Pazarlama stratejisini başarılı bir şekilde oluşturmada, işletmelerce sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin
ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması oldukça önemlidir. Tüketicilerin olumlu tutumlara sahip olması için
ise öncelikle algılama sürecinin tamamlanmış olması gerekmektedir (Altunışık ve İslamoğlu, 2013). Bu
kapsamda çalışmanın amacı, Türkiye’de X ve Y kuşaklarında yer alan tüketicilerin katılım bankacılığı
konusundaki algılarını incelemek şeklinde belirlenmiştir. Bu amaçla öncelikle tüketicilerin katılım
bankacılığına yönelik algıları ve kuşaklarla ilgili daha önce yapılmış olan çalışmalar incelenmiştir. Kuşaklar
kapsamında X ve Y kuşakları baz alınarak, bu kuşaklara mensup tüketicilerin algılarının farklı olup olmadığı
tespit edilmeye çalışılmıştır. Son dönemde katılım bankaları ile ilgili akademik çalışmalar incelendiğinde
tüketici algısı, mevcut müşterilerin tercih etme nedenleri ve memnuniyet düzeylerinin ölçümüne yönelik
çalışmaların ağırlıkta olduğu görülmektedir. Fakat katılım bankacılık faaliyetlerine yönelik tüketici algısının
X ve Y kuşaklarına göre farklılık gösterip göstermediğini araştıran çalışmaların sınırlı olduğu gözlenmektedir.
Bu araştırma ülkemizde katılım bankacılığı faaliyetlerine yönelik X ve Y kuşağına mensup tüketicilerin
algılarını tespit etmesi açısından önemlidir. Bu açıdan, çalışmadan elde edilen sonuçların literatüre katkı
sağlayacağı umulmaktadır.

2.Kavramsal Çerçeve
2.1. Katılım Bankacılığı Kavramı
İslam inancına göre faizin haram olduğu ve dini inançları gereği, bireylerin atıl tasarruflarının ekonomiye
dâhil edilerek kazandırılması fikri İslami banka sisteminin doğmasında etkili olmuştur (Yildirim ve Cakar,
2016: 553). Katılım bankacılığı, sadece bankacılık etkinliği olarak değil aynı zamanda bütün insanlığa
ekonomik katkı yapacak, insani değerleri ve adaleti göz önünde bulunduracak bir sistemdir (Tunç, 2016: 2528).
Günümüzde katılım bankacılığı sistemi, küresel finans piyasasında sadece Müslüman ülkelerde değil, aynı
zamanda gayr-ı Müslim ülkelerde de giderek önem kazanmaktadır (Wajdi Dusuki, 2008: 132). Katılım
bankacılığı, İslami ilkelere dayalı fon toplayan ve fon kullandıran İslami finans kurumları olarak
tanımlanmaktadır (Odeduntan ve Adewale, 2015: 2). Başka bir ifadeyle katılım bankacılığı, Kur’an’daki
faizsizlik ilkesine dayalı işlemler yaparak, reel ekonomideki üretim ve alım-satım süreçlerinde müşterilerine
finansman sağlayan ya da bu faaliyetleri doğrudan gerçekleştiren ve bu işlemler sonucu oluşan kar ve/veya
zararı ortaklık anlayışıyla müşterileri ile paylaşan finansal kurumlar olarak ifade edilmektedir (Tunç, 2016:
113-114).
İslami bankacılık sistemi Dünya’da hızlı bir şekilde büyümektedir (Wajdi Dusuki, 2008: 132). 2019’da İslami
bankaların toplam bankacılık sektörü içindeki payı %6 civarında olup, toplam aktif büyüklüğü %14
büyüyerek 1,99 trilyon Amerikan dolarına ulaştığı görülmektedir. 2024 yılına kadar ise, 2,44 trilyon Amerikan
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dolarına ulaşması beklenmektedir. 2019 yılında Dünya’da toplam 526 adet İslami bankanın faaliyet gösterdiği
belirtilmektedir (Islamic Finance Development Report, 2020).
Dünya’da İslami banka ismiyle anılan katılım bankaları, 1983’de Türkiye’de çıkarılan kararname ile “Özel
Finans Kurumları” şeklinde kurulmuştur. 1999 yılında Bankacılık Kanununda yapılan değişiklikle yine aynı
isimle, yasal statüye ulaşmıştır. Özel Finans Kurumu ismi 2005 yılı itibariyle kaldırılarak “Katılım Bankası”
kavramı getirilmiştir (Bankacılık Kanunu, 2005). Katılım bankalarının finansal krizlere karşı daha dirençli
olması nedeniyle, 2008 yılı küresel ekonomik kriz sonrası hızlı bir büyüme göstermiştir. Katılım bankacılığı
faaliyetlerinde alacak borç ilişkisi yerine daha çok risk paylaşımı, faiz yasağı, ortaklık esası gibi İslami ilkelerin
temel alınması, tüketiciler açısından sistemin algısını olumlu yönde etkilemektedir. Türkiye’de katılım
bankacılığı sektöründe 6 adet banka faaliyet göstermektedir. Bu bankalar; Türkiye Finans, Albaraka Türk,
Kuveyt Türk, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım’dır. Devletin de desteğini alan katılım
bankalarının bankacılık sektörü içindeki payı %7 civarındadır. 2025 yılına kadar Türkiye için katılım
bankacılığı sektörü, bankacılık sektörü içindeki payını % 15’e yükseltme hedefindedir (TKBB, 2021).
Katılım bankaları, İslam hukuku sisteminin başarılı bir güncel uygulaması olarak dikkat çekmektedir. Katılım
bankacılığı sistemi ilk olarak ekonomik faaliyetlerin finansal boyutuna odaklanırken, katılım sistemi ile
birlikte toplumun yararını gözeterek finansal boyutla aynı ağırlıkta etik, ahlaki ve dini boyutlara da önem
vermektedir. Fakat günümüzde katılım bankalarının hem Müslümanların hem de Müslüman olmayanların
yanlış değerlendirilmelerine ve ön yargılarına maruz kaldığı görülmektedir (Tunç, 2016: 106-107). Katılım
bankalarının hedeflenen sektör payına ulaşmak için toplum nezdinde bilinirliğini arttırarak, banka ürün ve
hizmetlerinde farkındalık oluşturması önem arz etmektedir. Yolbulan ve Yalman (2013) X ve Y kuşaklarında
yer alan bireylere yönelik çalışmasında, reklamlara konu olabilecek ürün ve hizmetler konusunda X ve Y
kuşaklarında yer alan bireylerin algılarının farklı olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca araştırma kapsamında farklı
yaş aralıklarını hedefleyen ürün ve hizmetlerde tercih edilecek temaların dikkatle seçilmesi gerektiği
vurgulanmıştır. X ve Y kuşaklarına mensup tüketicilerin algılarını belirten bulgular, katılım bankacılığı
sektöründe müşteri odaklı alternatif ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi çabalarına olumlu etki oluşturacaktır.

2.2. Kuşak Olgusu
Kuşak kavramı Türk Dil Kurumuna göre; “Yaklaşık yirmi beş, otuz yıllık yaş kümelerini oluşturan bireyler
öbeği, göbek, nesil, batın, jenerasyon”, “Aşağı yukarı aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla
birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin oluşturduğu
topluluk” ifadeleriyle tanımlanmaktadır (http://www.tdk.gov.tr). Başka bir tanımda ise kuşak, belirli bir yaş
grubunu oluşturan, belirli hayat dönemlerini paylaşan ve belirli olayları içinde şekillendirilmiş insanlar olarak
ifade edilmektedir. Her kuşağın kendine özgü özellikleri, değerleri, tutumları, tercihleri, beklentileri, algıları
ve davranışları bakımından güçlü ve zayıf yönleri bulunmaktadır. Bu kuşakların doğru bir şekilde
anlaşılması, katılım banka pazarlamacılarının farklı kuşaklar için pazarlama stratejisi tasarlamalarına
yardımcı olacak ve geleneksel bankalara karşı daha güçlü rekabet avantajına sahip olma imkânı sunacaktır
(Tan ve Yusoff, 2012: 397). Kuşaklar genellikle; sessiz kuşak, bebek patlaması kuşağı, x kuşağı, y kuşağı ve z
kuşağı şeklinde sınıflandırılmaktadır. Türkiye nüfusunun yaklaşık %55’ini X ve Y kuşaklarına mensup
bireyler oluşturmaktadır. Ayrıca ekonomik faaliyetler içinde genellikle X ve Y kuşakları yaş aralığında
bulunan bireyler yer almaktadır (https://www.nufusu.com).

2.3. X Kuşağı
X kuşağı1 içerisinde yer alan bireyler, iş-yaşam dengesinin korunması ile aile, yaşam ve iş hayatı denkleminde
sürekli bir denge arayışında olmaya büyük önem vermektedir (Tan ve Yusoff, 2012: 397). Bu kuşak; teknoloji
ile sonradan tanışmıştır. Herhangi bir işte çalışma isteği yüksek, sadık ve kanaatkâr özelliklere sahiptir (Erdal
ve Aydıntan, 2018: 732). X kuşağı, ülke nüfusunun yaklaşık %25’ini oluşturmaktadır
(https://www.nufusu.com). X kuşağına mensup bireyler tüketim odaklı oldukları için zamanlarının çoğunu
alışveriş merkezlerinde geçirmektedir. Bu yüzden bu bireylerin para kazanıp mal ve hizmet alma eğiliminde
1

Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde X Kuşağı, 1961-1980 (Kuppersmith, 2000: 66), 1961-1981 (Parry ve Urwin, 2011: 80)
1966-1976 (Tan ve Yusoff, 2012: 397) yılları arasında doğanlar olarak farklı yazar tarafından farklı yıllar içinde ele alındığı
görülmektedir. Bu çalışmada 1961-1980 yılları arası doğanlar esas alınmıştır.
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olması şaşırtıcı değildir. X kuşağına mensup bireyler sıkı birer televizyon takipçisi olup televizyonla tanışan
ilk kuşak olmasından dolayı yoğun bir şekilde reklama maruz kalmıştır. Bu durum, kuşak üyelerinin
pazarlama faaliyetleri ve ürün tanıtımlarına yönelik tutum ve algılarını etkilemiştir (Cop ve Gülez, 2016: 52).
Ayrıca bu kuşak üyeleri günümüzde genel olarak, aktif gelirlidir ve büyüyen çocukları için daha büyük bir ev
ve eğitim tasarrufu gibi daha yüksek mali ihtiyaçları vardır. Öte yandan bu kuşak yüksek gelir kategorisinde
olduğu için bankaların hedef kitlesinde yer almaktadır. Bankalar X kuşağına mensup bireylerin atıl durumda
olan paralarına karşılık yüksek faiz vermeye ve reel ekonomiye katkı sağlama çabasındadır (Loo, 2010: 462).

2.4. Y Kuşağı
Y kuşağı2 “internet kuşağı”, “Echo-Boomers”, “Millenial” ve “Nexters” gibi isimlerle de anılmaktadır
(Broadbridge vd., 2007: 524). Y kuşağı üyeleri, değişime dair beklentileri olan bir tüketim anlayışına sahiptir
(Cop ve Gülez, 2016: 52). Y kuşağı, ülke nüfusunun yaklaşık %30’unu oluşturmaktadır
(https://www.nufusu.com). Y kuşağındaki bireyleri, X kuşağında yer alan bireylerden en önemli özellik, ileri
teknoloji ve tüketim toplumu içinde büyümüş olmalarıdır (Tan ve Yusoff 2012: 399). Bu kuşak üyeleri,
zamanının çoğunu gezmeye ayıran, hızlı tüketim eğiliminde olup para harcayan, hayallerinin peşinden koşan,
itaati sevmeyen ve çabuk iş değiştirme özelliklerine sahiptir (Erdal ve Aydıntan, 2018: 733). Doğdukları andan
itibaren reklamların etkisinde kalmıştır ve marka bilincine sahiptirler (Aydın ve Başol, 2014: 4). Duygusal,
sabırlı ve anlayışlı oldukları için tüketim anlayışları anlam ve değer üzerine kurgulanmıştır. Hedonik (hazsal)
satın alma davranışı gösterdikleri için tasarruf eğilimleri düşük ve tüketim harcamaları konusunda
isteklidirler. Bu yüzden kredi kartı ve banka kredisi kullanmaya ilişkin potansiyellerinin çok yüksek olduğu
değerlendirilebilir. Ayrıca bu kuşağın özelliklerinin bilinmesi katılım banka pazarlama uzmanlarının
pazarlama stratejilerini geliştirmek ve uygulamak için tüketicilere ilişkin gerekli bilgileri üretmede kolaylık
sağlayacaktır (Cop ve Gülez, 2016: 52-53).

2.5. X ve Y Kuşağının Tüketici Algısını Etkileyen Faktörler
Literatürde tüketicilerin katılım bankaları faaliyetleri ile ilgili algılarını ölçen çalışmalar incelendiğinde;
Ahmad ve Haron (2002) çalışmalarında, ankete katılanların çoğunluğu, İslami bankaların potansiyelini,
geleneksel bankalara iyi bir alternatif olarak değerlendirmiştir. Ayrıca, yapılan çalışmada müşterilerin İslami
bankacılık sistemi hakkında sınırlı bilgiye sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Wajdi Dusuki (2008)
çalışmasında, çeşitli paydaş gruplarının İslami bankacılığın felsefesi ve hedeflerine yönelik algıları hakkında
görüşlerini incelemiştir. Araştırmada, katılımcıların İslami bankacılığı sosyal hedefleri desteklemesi ile
müşterilerine, çalışanlarına ve toplumun geneline karşı İslami değerleri teşvik etmesi gereken bir kurum
olarak değerlendirdikleri belirtilmiştir. Bu sonuç ile İslami bankaların sadece şekil ve hukuki açıdan değil,
aynı zamanda İslam’ın özünü yansıtan ve sosyal ihtiyaçları da karşılayan kurumlar olması gerekliliği tespit
edilmiştir. Amin ve Isa (2008) çalışmalarında, Malezyalı Müslümanların İslami bankacılık ürün ve
hizmetlerine ilişkin farkındalıklarının Müslüman olmayan müşterilere oranla daha yüksek olduğunu tespit
etmişlerdir. Azeem Khattak ve Ur-Rehman (2010) çalışmalarında, İslami bankacılık ürünlerine yönelik
farkındalık düzeyinin bazı ürün ve hizmetlerde yüksek olduğu, fakat murabaha ve icara gibi farklı İslami
finansal ürün ve hizmetler hakkında yeterli bilgiye sahip olunmadığı sonucuna ulaşmışlardır.
Toraman vd. (2015) çalışmalarında, katılım bankacılığı işlem ve ürünlerine yönelik potansiyel ve mevcut
banka müşterilerinin algılarının ölçülmesini amaçlayan çalışmasında, katılımcıların, katılım bankacılığı
faaliyetleri hakkında yeterince bilgiye sahip olmadığı ve potansiyel müşterilerin katılım bankalarına yönelik
algılarının daha düşük olduğu sonucuna ulaşmıştır. Gençtürk ve Çobankaya (2015) çalışmalarında, katılım
bankacılığı müşterisi olan ve müşterisi olmayan kişilerin katılım banka faaliyetleri hakkında algılarını
ölçmüşlerdir. Araştırma sonucuna göre, katılım banka müşterilerinin çoğunun katılım bankacılık faaliyetlerini
diğer bankaların faaliyetlerinden farklı değerlendirdikleri tespit edilmiştir. Ancak araştırmada yer alan katılım
bankası müşterisi olmayan bireylerin çoğunluğu, katılım bankacılık faaliyetlerinin diğer banka türlerinden
farklı olmadığını ifade etmişlerdir. Ayrıca katılımcıların algı düzeyi ile ilgili yapılan analizlerde, katılım
2

Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde Y Kuşağı, 1977-1994 (Broadbidge vd., 2007: 524) 1980-2000 (Tan ve Yusoff 2012:
397) 1981-2000 (Kuppersmith, 2000: 66), 1982 ve sonrası (Parry ve Urwin, 2011: 80) yılları arasında doğanlar olarak farklı yazar
tarafından farklı yıllar içinde ele alındığı görülmektedir. Bu çalışmada 1981-2000 yılları arasında doğanlar esas alınacaktır.
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bankası müşterisi olan bireylerin, katılım bankası müşterisi olmayan bireylere göre, katılım bankalarının
faaliyetleriyle ilgili daha olumlu düşünceler içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Özen vd., (2016)
çalışmalarında, bireylerin katılım bankaları ile ilgili algılarını incelemişlerdir. Araştırma sonucuna göre,
katılımcıların katılım bankalarına yönelik algılarının düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Gönen ve Gökçen (2017) çalışmalarında, mevcut ve potansiyel kurumsal banka müşterilerinin algılarını
incelemişlerdir. Araştırma sonucuna göre, müşterilerin katılım bankacılık faaliyetleri ile geleneksel bankacılık
faaliyetleri arasında farklılık algılamadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca araştırma kapsamında katılım banka
faaliyetlerinin yeteri kadar tanıtılmadığı düşüncesine sahip olunduğu belirlenmiştir. Belwal ve Al Maqbali
(2019) çalışmalarında, katılımcıların bazılarının, geleneksel ve İslami bankalar arasında bir fark algılamadığını
tespit etmiştir. Ayrıca katılımcıların İslami bankaların ürün ve hizmetleri hakkında yeterli bilgi sahibi
olmadığını ifade etmişlerdir. Rahmi vd. (2020) çalışmalarında, katılımcıların çoğunun İslami bankacılık ürün
ve hizmetlerine aşina olduğunu ve İslami bankacılık ürün ve hizmetlerini geleneksel bankalar kadar faydalı
gördüklerini belirtmişlerdir. Fakat katılımcıların İslami bankaların İslami ilkelere bağlılığı, verimliliği ve
yardımseverliği konusunda daha az ikna oldukları tespit edilmiştir. Ustaahmetoğlu (2020) çalışmasında,
işletmelerin tüketicilere yönelik yapmış oldukları reklamlarda dini mesajların tüketici tutumları üzerindeki
etkisini ve satın alma davranışlarında farklılık gösterip göstermediğini araştırmıştır. Araştırma sonucuna
göre, tüketicilerin farklı reklam mesajlarına ve satın alma davranışlarına yönelik tutumları dindarlık düzeyine
göre farklılaştığı tespit edilmiştir.
Er (2020) çalışmasında, geleneksel bankalar ile katılım bankalarına ilişkin, müşterilerin dini hassasiyet
düzeylerinin demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini incelemiştir. Araştırma sonucuna
göre, göre inanç faktörünün, meslek, yaş, medeni durum, faize ilişkin görüş ve katılım bankasına ilişkin görüş
gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada katılım
bankaların faizsiz banka olarak isimlendirilmesi ile ürün ve hizmetlerinin tanıtımında reklam ya da müşteri
çekme stratejilerine bunu yerleştirmiş olmaları, faiz hassasiyeti olan kişilere daha çok hitap etmelerinin
gerekliliği vurgulanmıştır. Dini hassasiyetleri yüksek olan tüketicilerin katılım bankalarını daha çok tercih
etmeleri, stratejinin doğru olduğunu fakat topluma yeterince izah edilemediği şeklinde ifade edilmiştir. Er ve
Durmuş (2020) çalışmalarında, Katılım sigortacılığı (tekâfül) ile ilgili bireylerin algılarının belirlenmesine
yönelik araştırmalarında, Katılım sigortacılığının yeterince bilinmediği ve potansiyel müşterilerin katılım
sigortacılığına yönelik algılarının düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Saad ve Alshehri (2021) çalışmalarında, Malezya'daki tüketicilerin İslami bankacılık hizmetlerinden
algıladıklarından daha fazlasını aradıklarını tespit etmişlerdir. İslami bankaların, müşterilerin beklentilerini
takip ederek müşteri algısı politikasını geliştirmesi ve bunlara uyması gerektiğini ifade etmişlerdir. Ayrıca,
İslami bankaların müşterinin algı politikasına uyması ve onların beklentilerine daha fazla odaklanması
gerektiğini önermişlerdir. Bashir vd. (2021) çalışmalarında, İslami banka müşterilerinin, banka ürün ve
hizmetlerinin adlarının farkında olduğunu ancak ürün ve hizmetlerin işleyişi hakkında tam bir anlayışa sahip
olmayabileceğini belirtmişlerdir. İslami bankalar, ürün ve hizmetlerine ilişkin anlayış ve farkındalığı
geliştirmek için, Müslüman ve Müslüman olmayan müşteriler için ürün ve hizmetlerini daha anlaşılır hale
getirmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.
Literatürde X ve Y kuşaklarına mensup tüketicilerin algılarını ölçen çalışmalar incelendiğinde; Loo (2010)
çalışmasında, Bebek patlaması kuşağında ve X kuşağında yer alan 100 Müslüman ve 100 Gayrimüslimden
oluşan toplam 200 kişiyle İslami bankacılık konusundaki algı ve tutum farklılıklarını araştırmıştır. Araştırma
sonucuna göre, Müslüman olmayanlar arasında X kuşağının İslami bankacılığa, Bebek patlaması kuşağına
göre daha olumlu bir algısı olduğu tespit edilmiştir. Tan ve Yusoff (2012), çalışmalarında elektrik elektronik
işletmesindeki X ve Y kuşağı çalışanları için motivasyon faktörlerini ve kuşaklar arası farklılıkları araştırmak
için yaptıkları çalışmada, X ve Y kuşaklarının İçsel ve Dışsal motivasyon faktörlerinde bazı farklılıklar
gösterdiğini ortaya koymaktadır. Motivasyon faktörlerinden en belirgin olanı, X kuşağı çalışanlarının Y kuşağı
çalışanlarına göre daha çok işinden memnun olması tespit edilmiştir.
Yüksekbilgili (2016) çalışmasında, X ve Y kuşağında yer alan tüketicilerin, karar verme tarzlarında anlamlı bir
fark olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda, pazarlama faaliyetlerinin belirlenmesinde kuşakların da önemli
ayırt edici bir özellik olduğu vurgulanmıştır. Çetin ve Karalar (2016) çalışmalarında, Y kuşağı mensubu
öğrencilerin çok yönlü ve sınırsız kariyer algılarının diğer kuşaklara göre daha yüksek olduğu tespit
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edilmiştir. Erdal ve Aydıntan (2018) çalışmalarında, Y kuşağında yer alan işe alım uzmanlarının personel
bulma süreçlerinde sosyal medya ağlarını kullanmaya, X kuşağında yer alanlara göre daha yatkın olduklarını
belirlemişlerdir.
Riza (2019) çalışmasında, İslami bankaların, müşterilerce algılanan değerin arttırılması gerektiğini ifade
ederek, müşterilere dijital bankacılığı tercih etmenin fayda ve kullanım kolaylığı sağlayacağına ikna etmeleri
gerektiğini ifade etmiştir. Özellikle Y kuşağına mensup tüketicilerin, İslami dijital bankacılığı benimsemeye
yönelik tutum ve davranışsal niyetini etkileyebileceklerini tespit etmiştir. Ayrıca, İslami bankalar, tüketicilerin
dijital bankacılığı kullanma konusundaki algı, tutum ve davranışlarını anlamak için ürün ve hizmetlerini
yenilemeye devam etmeleri gerektiğini belirtmiştir. Shams vd. (2020) çalışmalarında, X, Y ve Z kuşaklarına
sahip müşteriler arasındaki mobil bankacılık deneyimlerini ve beklentilerini araştırmıştır. Çalışma sonucuna
göre, farklı kuşakların mobil bankacılık hizmetlerinden deneyim ve beklentilerine ilişkin belirli özellikler
tespit etmişlerdir. X kuşağı müşterileri mobil bankacılığı karmaşık olarak algıladıkları; Y kuşağı müşterileri
daha hızlı ödemelerde mobil bankacılığı tercih ettikleri, Z kuşağı müşterileri, daha özelleştirilmiş hizmetlere
sahip olmayı istedikleri tespit edilmiştir.
Fauzia (2020) İslami fintech ürünlerini finansal okuryazarlık ile incelediği araştırmasında, X kuşağına mensup
bireylerin Y ve Z kuşaklarındaki bireylerden daha fazla İslami fintech okuryazarı olduğunu tespit etmiştir.
Ayrıca araştırmada İslami fintech okuryazarlık düzeyinin ve popülerliğinin arttırılması ve halkın güveninin
kazanılması için İslami fintech uygulamalarının diğer kuşaklara mensup bireyler arasında da yayılması
önerilmiştir.
Algı, tutum, inanç, kişilik, güdülenme ve öğrenme gibi unsurlar tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen
psikolojik faktörler olarak ifade edilmektedir (Mucuk, 2012: 78). Özellikle algılama faktörü, bireylerin iç ve dış
çevresi hakkında bilgi sahibi olması, bu bilgileri seçmesi, düzenlemesi ve yorumlaması şeklindedir (Durmaz,
2008: 67). Son yıllarda tüketici davranışları hızlı bir şekilde değişim göstermekte ve literatürde yapılan
çalışmalar incelendiğinde algı, tutum, farkındalık, inanç gibi faktörlerin tüketicilerin satın alma kararlarını
önemli ölçüde etkilediği görülmektedir (Hirschman, 1983; Delener, 1994; Mathras vd., 2016). Ayrıca X ve Y
kuşağına mensup tüketicilerin algıları arasındaki farklılıklar birçok sektörde olduğu gibi bankacılık
sektöründe de yer alan ürün ve hizmetleri satın almada tüketicilerin kararlarını da etkileyeceği söylenebilir.
Literatür incelendiğinde, katılım bankacılığı faaliyetlerine yönelik tüketici algısının X ve Y kuşaklarına göre
farklılık gösterip göstermediğini araştıran çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Bu çalışmadan elde
edilen sonuçların literatüre ve bankacılık sektörüne katkı sağlaması beklenmektedir.

3. Araştırmanın Metodolojisi
3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu çalışmanın amacı, X ve Y kuşaklarının katılım bankacılığı konusundaki algılarını incelemektir. Bu
araştırmanın odaklandığı sorular, “X ve Y kuşağına mensup tüketicilerin katılım bankacılığı faaliyetlerine yönelik
algı düzeyleri demografik özelliklere göre farklılık gösterir mi?” ve “X ve Y kuşağına mensup tüketicilerin katılım
bankacılığı faaliyetlerine yönelik algı düzeyleri ile farkındalık, bilgi ve dini motivasyon arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık var mı?” şeklinde belirlenmiştir. Bu bağlamda, X ve Y kuşağına mensup tüketicilerin katılım
bankacılığı ürün ve hizmetlerine yönelik algılarının tespit edilmesi, katılım bankalarının sektör paylarını
hedeflenen düzeye ulaştırabilmeleri ve bankacılık ürün ve hizmetlerini etkili bir şekilde pazarlamalarına katkı
vermesi açısından önem arz etmektedir. Ayrıca literatürde katılım bankacılığı faaliyetlerine yönelik tüketici
algısının X ve Y kuşaklarına göre farklılık gösterip göstermediğini araştıran çalışmalar sınırlı olduğu ve bu
çalışmadan elde edilen sonuçların literatüre ve katılım bankacılığından hareketle bankacılık sektörüne katkı
sağlaması hedeflenmektedir.

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklem Çerçevesi
Araştırmanın evrenini Bolu ilinde yaşamakta olan 20-39 (Y kuşağı) ve 40- 59 (X kuşağı) yaş grubunda yer alan
bireyler oluşturmaktadır. 2020 yılı verilerine göre Bolu ili merkez nüfusu 212.641’dir
(https://www.nufusu.com). Sosyal bilimler alanında, zaman ve maliyet kısıtları sebebiyle, evrenin tamamına
ulaşmanın mümkün olmadığından, bu evreni temsil edecek örneklem büyüklüğünün %95 güven aralığı ve
%5 hata payıyla 385 kişi olarak belirlendiği görülmektedir (Krejcie ve Morgan, 1970). Çalışma Bolu ilinde
yaşayan kişiler ile sınırlandırılmıştır. Araştırma kapsamında 9 Eylül – 9 Kasım 2020 tarihleri arasında nicel
İşletme Araştırmaları Dergisi

1758

Journal of Business Research-Turk

M. Er – H. Er – R. Altunışık 14/3 (2022) 1753-1766
araştırma yöntemi kullanılarak kolayda örnekleme yöntemi ile 205 X kuşağında ve 203 Y kuşağında mensup
kişilere olmak üzere toplamda 408 adet anket uygulanmıştır. Anket uygulamaları yüz yüze olarak başlanmış
olup yaşanılan Covid-19 pandemi sürecinin imkânları kısıtlamasından dolayı çevrimiçi (online) ortamında
devam edilmiştir. Online ve offline veriler çeşitli yönlerden karşılaştırılarak iki grup veri arasında araştırma
bulguları üzerinde etki edecek düzeyde bir farklılığın olmadığı kanaati hasıl olmuştur.

3.3. Araştırmanın Modeli
Araştırmanın amacı X ve Y kuşaklarına mensup tüketicilerin katılım bankacılığı konusunda algılarını
incelemektir. Bu amaç doğrultusunda geliştirilen araştırma modeli Şekil 1’de belirtilmektedir.

Şekil 1. Araştırma modeli
Şekil 1’deki araştırma modelinde X ve Y kuşağına mensup tüketicilerin algıları (bağımlı değişken) ile
farkındalık, bilgi ve dini motivasyon (bağımsız değişken) olarak kurgulanmıştır. Bu kurgulara dayalı olarak
araştırmanın hipotezi aşağıdaki gibi oluşturulmuştur;
H1: X ve Y kuşağına mensup tüketicilerin katılım bankacılığı faaliyetlerine yönelik farkındalık düzeyleri ile
algıları arasında bir ilişki vardır.
H2: X ve Y kuşağına mensup tüketicilerin katılım bankacılığı faaliyetlerine yönelik bilgi düzeyleri ile algıları
arasında bir ilişki vardır.
H3: X ve Y kuşağına mensup tüketicilerin katılım bankacılığı faaliyetlerine yönelik dini motivasyonları ile
algıları arasında bir ilişki vardır.

3.4. Araştırmanın Etik Yönü
Araştırmada kullanılan soru formu, ‘Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Araştırmaları Etik
Kurulu’nun (Protokol NO.2020/163) 25.06.2020 tarihli ve 2020/06 toplantısında uygunluğu alınmış ve izin
doğrultusunda Bolu ilinde yaşayan kişilere anket yöntemi kullanılarak elde edilmiştir.

3.5. Araştırmanın Yöntemi
Araştırmada nominal ve ordinal veriler frekans analizi şeklinde özetlenmeye çalışılmıştır. Sürekli veri
yapısındaki ölçek değerleri ise ortalamalar ve standart sapmalar şeklinde verilmiştir. Hipotez testi
uygulamadan önce değişkenlerin her biri için öncelikle normallik şartının ihlal edilip edilmediğinin tespiti
için Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmıştır.
Test sonucu normal dağılım gösteren verilerin iki grup arasındaki farkın anlamlılığının tespit edilmesi için
Bağımsız Örneklem T-testi uygulanmıştır. Normal dağılım şartının ihlal edildiği değişkenler için ise, ikili grup
olarak farkın anlamlılığının tespit edilmesi için, Mann Whitney U testi ve ikiden fazla grup arası farklılığın
sorgulanması için ise Kruskal Wallis testi kullanılmıştır.
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Regresyon analizinde, bağımlı değişkenin normal dağılıma uymaması nedeniyle logit yönteminin uygun
analiz tekniği olduğu kanaatine varılmıştır. Öncelikle verilere logaritmik dönüşüm uygulanmış ve ardından
da lojistik regresyon analizi uygulanmıştır. Tüm analizler %95 güven aralığında ve ‘SPSS 17.0 for Windows’
paket programında gerçekleştirilmiştir.

3.6. Araştırmada Kullanılan Ölçekler İle Güvenilirlik ve Geçerlilik Analiz Sonuçları
Riaz vd., (2017) yılında geliştirilen ölçek, katılım bankası müşterilerinin algılarını 5’li Likert tasarımı ile 18
madde ve 4 boyutta incelemektedir. İlk altı madde tüketici algısı, devam eden 4 madde farkındalık düzeyi,
ardından gelen 4 madde bilgi düzeyi ve son 4 madde ise dini motivasyonu ölçmeye yöneliktir. Araştırmada
ölçeğin Türkçe versiyonu için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmış ve ölçeğin madde yapısının faktör
yüklerinin 0.40 sınırından yüksek olduğu, Türk popülasyonunda kullanılabilir olduğu tespit edilmiştir.
Güvenilirlik analizi sonuçlarına göre algı puanı Cronbach Alpha değeri 0.892, farkındalık düzeyi için 0.842,
bilgi düzeyi için 0.932 ve dini motivasyon için 0.882 olarak bulunmuştur. Her bir madde için Doğrulayıcı
Faktör Analizi faktör yükleri aşağıdaki Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları
TÜKETİCİ ALGISI FAKTÖRÜ
1
Katılım bankacılığı ürünleri İslam hukuku ilkelerine dayanmaktadır.
Katılım bankacılığı ürünleri geleneksel banka ürünlerinden daha iyi fırsatlar
sunar.
Katılım bankalarının faaliyetleri geleneksel bankalardan daha rekabetçidir.
Bireyler geleneksel bankalardan daha çok katılım bankalarına karşı ilgilidir.
Katılım bankaları bireyler tarafından yeterince bilinir.
Devlet katılım bankacılığının gelişmesine katkı vermektedir.
FARKINDALIK FAKTÖRÜ
Katılım bankacılığı ürünleri konusunda bireyler bilinçlidir.
Katılım bankacılığının var olma amacı konusunda bireyler arasında farklı
düşünceler vardır.
Katılım bankaları bireylere ürünleri hakkında bilgilendirmek için iyi reklam
stratejilerine sahiptir.
İslami kurumlar katılım bankacılığı ürünleri hakkında bireyleri
bilgilendirmek için çeşitli yöntemler kullanır.
BİLGİ FAKTÖRÜ
Katılım bankacılığı kolay ve anlaşılır bir sistemdir.
Katılım bankası hizmetlerinden olan mudarebe (emek-sermaye ortaklığı)
kavramı bireyler tarafından yeterince bilinir.
Katılım bankası hizmetlerinden olan murabaha (sipariş üzerine karlı satım)
kavramı bireyler tarafından yeterince bilinir.
Katılım bankacılığında kullanılan Arapça kökenli ifadeleri (Sukuk, Tekafül,
Garar, Selem vb.) bireyler anlayabilmektedir.
DİNİ MOTİVASYON FAKTÖRÜ
Katılım bankaları geleneksel bankaların İslami kurallara göre iyi bir
alternatifidir.
Bireyler İslam’da faizin yasak olmasından dolayı katılım bankacılığı
ürünlerini tercih etmektedir.
Katılım bankaları tüm işlemlerinde ve raporlarında şeffaf bir yol
izlemektedir.
Bireyler dini inançları nedeniyle katılım bankalarını tercih etmektedir.

2

3

4

,568
,737
,781
,815
,861
,714
,857
,500
,725
,715

,847
,819
,827
,768

,720
,675
,782
,661
KMO: 0.896; X2: 8729.847

Tablo 1’de görüldüğü üzere, her bir maddenin faktör yükü, literatürde kabul edilen 0.40 değerinin
üzerindedir. KMO değeri ise örneklemin yeterli olduğunu göstermektedir (KMO: 0.896 >0.50).
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4. Bulgular
Araştırmaya katılan katılımcıların demografik özellikleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Katılımcıların demografik özellikleri
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş
20-39 arası (Y kuşağı)
40-59 arası (X kuşağı)
Medeni durum
Evli
Bekâr

Kişi sayısı (n)

Yüzde (%)

222
186

54.4
45.6

203
205

49.8
50.2

175

42.9
57.1

233

Aylık gelir
1000 TL ve altı
1001-3000 TL arası
3001-5000 TL arası
5001-7000 TL arası
7001 TL ve üzeri
Mezuniyet
İlkokul
Ortaokul
Lise
Ön lisans
Lisans
Lisansüstü
Meslek
Memur
İşçi
Serbest meslek
Ev hanımı
Öğrenci
Esnaf
Diğer
Katılım bankasından hizmet alma
Evet
Hayır
Katılım bankasından memnuniyet
Evet
Kararsızım
Hayır

90
85
122
57
54

22.1
20.8
29.9
14.0
13.2

4
9
167
94
77
57

1.0
2.2
40.9
23.0
18.9
14.0

115
69
44
8
150
18
4

28.2
16.9
10.8
2.0
36.8
4.4
1.0

304
104

74.5
25.5

198
35
71

65.1
11.5
23.4

Araştırmaya katılanların %54.4’ü kadın ve %45.6’sı erkektir. Katılımcıların %49.8’i 20-39 arası ve %50.2’si 4059 arası yaşa sahiptir. Diğer bir ifadeyle, araştırmaya katılanların %49.8’i Y, %50.2’si X kuşağındadır.
Araştırmaya katılanların %42.9’u evli ve %57.1’i bekâr olduklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların %22.1’i
1000 TL ve altında, %20.8’i 1001-3000 TL arasında, %29.9’u 3001-5000 TL arasında, %14.0’ü 5001-7000 TL
arasında ve %13.2’si 7001 TL ve üzerinde gelire sahiptir. Katılımcıların %1.0’i ilkokul, %2.2’si ortaokul, %40.9’u
lise, %23.0’ü ön lisans, %18.9’u lisans ve %14.0’ü lisansüstü düzeyde eğitime sahiptir. Katılımcıların %28.2’si
mesleklerini memur, %16.9’u işçi, %10.8’i serbest meslek, %2.0’si ev hanımı, %36.8’i öğrenci, %4.4’ü esnaf ve
%1.0’i diğer olarak belirtmişlerdir. Araştırmaya katılanların %74.5’i katılım bankasından hizmet aldıklarını,
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%25.5’i ise almadıklarını ifade etmişlerdir. Hizmet alanların %65.1’i memnun olduklarını, %23.4’ü ise
memnun olmadıklarını ifade etmişlerdir.
Tüketici algı düzeyinin demografik özelliklere göre farkı için yapılan analiz sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Tüketici algı düzeyinin demografik özelliklere göre farkı için yapılan analiz sonuçları
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş
20-39 arası (Y kuşağı)
40-59 arası (X kuşağı)
Medeni durum
Evli
Bekâr
Aylık gelir
1000 TL ve altı
1001-3000 TL arası
3001-5000 TL arası
5001-7000 TL arası
7001 TL ve üzeri
Mezuniyet
İlkokul
Ortaokul
Lise
Ön lisans
Lisans
Lisansüstü
Meslek
Memur
İşçi
Serbest meslek
Ev hanımı
Öğrenci
Esnaf
Diğer
Katılım bankasından hizmet alma
Hayır
Evet
Katılım bankasından memnuniyet
Evet
Kararsızım
Hayır

Ortalama

ss

Test değeri

p

18.35
19.15

6.31
6.33

18992.500 (U)

0.162

19.23
18.20

6.25
6.37

18969.500 (U)

0.122

19.30
18.27

6.55
6.13

18336.000 (U)

0.081

16.47
18.41
20.24
18.28
19.94

6.11
5.54
6.87
5.66
6.23

23.570 (X2)

0.000

24.50
16.11
18.32
19.60
19.42
17.46

5.51
9.25
6.45
6.47
6.15
5.05

10.069 (X2)

0.073

19.22
18.77
20.41
21.38
17.88
18.33
12.25

5.79
7.17
5.69
5.01
6.45
6.28
4.03

12.569 (X2)

0.050

20.74
18.02

6.41
6.15

11771.000 (U)

0.000

18.21
18.09
17.45

6.27
6.37
5.76

0.806 (X2)

0.668

ss: Standart Sapma, U: Mann Whitney U Testi değeri, X2: Kruskal Wallis Test Değeri.
Tüketici algı düzeyi erkeklerde, Y kuşağında, evlilerde, aylık 3001-5000 TL arasında gelire sahip olanlarda,
ilkokul mezunlarında, ev hanımlarında, katılım bankasında hizmet almayanlarda ve katılım bankasından
aldığı hizmetten memnuniyeti konusunda evet yanıtı verenlerde daha yüksek düzeydedir. Fark analizi
sonuçlarına göre aylık gelir ve katılım bankasından hizmet alma durumuna göre tüketici algı düzeyleri
istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir (p<0.05).
X ve Y kuşağındaki katılımcıların ölçek ortalamaları ve fark analizi sonuçları Tablo 4’te verilmiştir.
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Tablo 4. X ve Y kuşağındaki katılımcıların ölçek ortalamaları ve fark analizi sonuçları
20-39 arası
(Y kuşağı)
Yaş
Tüketici algısı
Farkındalık
Bilgi
Dini motivasyon

40-59 arası
(X kuşağı)

Toplam

Ortalama

ss

Ortalama

SS

Ortalama

ss

19.23
12.45
11.98
14.57

6.25
4.20
5.40
4.64

18.20
12.18
10.80
13.70

6.37
4.22
5.19
4.93

18.71
12.31
11.39
14.13

6.33
4.21
5.32
4.80

U

p

18969.500
19996.500
18247.500
18936.000

0.122
0.494
0.031
0.113

ss: Standart sapma, U: Mann Whitney U Testi değeri.

Y kuşağındaki katılımcıların tüketici algısı, bilgi, farkındalık ve dini motivasyon düzeyleri, X kuşağına göre
daha yüksektir. Fark analizi sonuçları ise bilgi puanının kuşaklar arasında farkının anlamlı olduğunu (p<0.05),
diğer farkların ise anlamlı olmadığını ortaya koymuştur.
X ve Y kuşakları için tüketici algısı ile farkındalık, bilgi ve dini motivasyon arasındaki ilişki için yapılan
regresyon analizi sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. Regresyon analizinde dini motivasyon, farkındalık, bilgi ve
tüketici algısı puanları standart normal dağılıma uymadığı için, logaritmaları alınmış ve logit yöntemi
kullanılmıştır.
Tablo 5. X ve Y kuşakları için tüketici algısı ile farkındalık, bilgi ve dini motivasyon arasındaki ilişki
için yapılan regresyon analizi sonuçları
Standart olmayan katsayılar
B

Standart katsayılar

Std. Hata

Beta

t

p

8,648

,000

Y kuşağı
(Constant)

,939

,109

Log_bilgi

,299

,044

,399

6,844

,000

Log_motivasyon

,375

,048

,425

7,860

,000

Log_Farkındalık

,110

,061

,114

1,802

,073

R2:0.651; F: 126.710; p<0.05
X kuşağı
8,751

,000

,420

7,636

,000

,043

,441

8,458

,000

,058

,088

1,492

,137

(Constant)

,943

,108

Log_bilgi

,333

,044

Log_motivasyon

,366

Log_Farkındalık

,087

R2:0.648; F: 126.035; p<0.05
*Bağımlı Değişken: Tüketici Algıları
*Bağımsız Değişken: Farkındalık, Bilgi ve Dini Motivasyon

X ve Y kuşağına mensup tüketicilerin algıları (bağımlı değişken) ile farkındalık, bilgi ve dini motivasyon
(bağımsız değişken) değişkenlerin regresyon analizi sonuçlarına göre; her iki grupta da bilgi ve dini
motivasyon değişkenlerinin tüketici algısı üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Regresyon
katsayılarına bakıldığında, Y kuşağında motivasyonun algı üzerindeki katkısı X kuşağından daha fazladır. X
kuşağında ise bilginin katkısı Y kuşağına göre daha fazladır. Her iki grupta da, regresyon katsayılarına göre
dini motivasyonun katkısı en fazla olup hemen ardından bilgi unsuru gelmektedir.

5.Sonuç ve Tartışma
Katılım bankacılığının bankacılık sektörü içindeki pazar payını ve karlılığını artırabilmesi, geleneksel
bankalara karşı rekabet edebilmeleri için hedef kitlesinde yer alan tüketicilerin algılarını, istek ve ihtiyaçlarını
tespit etmesi önem arz etmektedir. Katılım bankalarının özellikle X ve Y kuşaklarında yer alan olan tüketicileri
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tanıyıp onların istek ve ihtiyaçlarına yönelik stratejik planlamalar yapılması katılım bankalarına rekabet
ortamında üstünlük sağlayıcı bir değerdir. Bu çalışmanın amacı, X ve Y kuşaklarının katılım bankacılığına
yönelik algılarını belirlemektir. Kuşaklar kapsamında ele alınan bu çalışma ile X ve Y kuşaklarına mensup
tüketicilerin algılarının demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesi ve algılar
ile farkındalık, bilgi ve dini motivasyon unsurları arasında bir ilişki olup olmadığının belirlenmesi
hedeflenmiştir. Araştırma, Bolu ilinde yaşayan 20-39 (Y kuşağı) ve 40- 59 (X kuşağı) yaş grubunda yer alan
kişiler ile sınırlandırılmıştır.
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, tüketici algısı, aylık gelir ve katılım bankasından hizmet alma
durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç ile genellikle orta
gelire sahip olan kesimin katılım bankalarını tercih ettiği ifade edilebilir. Nitekim ülkemizde de, dini yaşam
ve inanış düzeyinin orta gelire sahip kesimde daha yüksek olduğunu ifade etmek mümkündür. Ayrıca Y
kuşağındaki katılımcıların bilgi, dini motivasyon, farkındalık ve tüketici algı düzeyleri X kuşağına göre daha
yüksektir. Bilgi düzeyinde farkının istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Bilgi kavramı dışında
ise, her iki kuşakta da katılım bankalarına olan yaklaşım ve düşüncelerin birbirine yakın olduğu ifade
edilebilir.
Araştırma sonuçlarından da görüleceği gibi hem X kuşağında, hem de Y kuşağında tüketicilerin katılım
bankalarına yönelik algıları, bilgi ve dini motivasyon çerçevesinde şekillenmektedir. Farkındalığın tüketici
algısı üzerindeki etkisi ise dini motivasyon ve bilgi değişkenlerinin yanında istatistiksel olarak anlamlı
olmadığı görülmektedir. Bu iki değişkenin tüketici algısı yönündeki etkilerine bakıldığında ise X kuşağında
bilgi, Y kuşağında ise dini motivasyon düzeyi daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonuç, literatürdeki X
ve Y kuşağı ile ilgili çalışmalar ve tanımlamalar ile uyumlu ve Loo (2012), Yüksekbilgili (2016) ve Yolbulan ve
Yalman (2013) çalışmaları ile de örtüşmektedir. İki kuşak kıyaslandığında Y kuşağına mensup bireylerin dini
motivasyonlarının daha yüksek olduğu, X kuşağında bulunan bireylerin ise güncel bilgiye daha açık olduğu
görülmüştür. Bilgi doğru bilgi ise, peşinden güveni de getirecektir. Dolayısıyla müşteriler açısından katılım
bankaları faaliyetlerine yönelik doğru bilgi sahibi olmak arkasından güven unsuru ile taçlanabilir.
Katılım bankalarının çalışmadan elde edilen sonuçlarla, X ve Y kuşaklarında yer alan bireylerin algılarına
yönelik pazarlama stratejileri geliştirmeleri, farklı kuşaklara yönelik özel bankacılık ürünleri ve finansman
paketleri oluşturmaları yoğun rekabet ortamında faaliyetlerin doğrudan hedef kitlesine ulaşmasını
sağlayabilir. Ayrıca, katılım bankalarının mevcut ürün ve hizmetlerinin yanı sıra kuşaklara yönelik yeni ürün
ve hizmetlerini kullanımı artırarak tüketici odaklı kampanyalar düzenleyebilmeleri önemli görülmektedir.
X ve Y kuşaklara yönelik farklılıkların bulunması, katılım bankalarının müşteri memnuniyetini ve banka
performansını artıracak ortamın geliştirmesine fırsat oluşturacaktır. Literatürde, katılım bankacılığına yönelik
tüketici algısı, mevcut müşterilerin tercih etme nedenleri ve memnuniyet düzeylerinin ölçümüne yönelik
çalışmaların ağırlıkta olduğu görülmektedir. Fakat katılım banka faaliyetlerine yönelik X ve Y kuşağına
mensup tüketicilerin algısına göre farklılık gösterip göstermediğini araştıran çalışmaların sınırlı olduğu
görülmüştür. Dolayısıyla bu araştırmanın literatüre ve sektöre katkı yapacağı beklenmektedir.
Gelecek araştırmacılara öneriler ise, araştırma örnekleminin daha farklı demografik özelliklerde, çok merkezli
ve çapraz karşılaştırmalar ile genişletilmesi, literatür çalışmaları ve alan uygulamalarına olumlu katkı
sağlayabilir. Yine katılım bankalarından hizmet alan bireylerin aldıkları hizmet türünden hizmet alma
nedenlerine kadar çeşitli sorularla, araştırma bulgularının çeşitlenmesi ve genişletilmesi, saha uygulamalarına
daha fazla katkı sağlayabilecek şekilde geliştirilmesi mümkündür.
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Amaç – İşletmeler finansal raporlarının yanı sıra birçok farklı rapor yayınlamaktadır. İşletmelerin farklı
raporlar yayınlaması yatırımcıların işletmeler hakkında bilgi toplamasını zorlaştırmaktadır. Rapor
sayılarındaki çeşitlilik yatırımcılar için istenmeyen bir durumdur. Bu nedenle entegre rapor işletmeler
ve yatırımcılar için önem arz etmektedir. Çalışmada Türkiye’de entegre rapor yayınlayan bankaların
2015-2020 yılları arasındaki finansal etkinliklerini ölçmek amaçlanmıştır.
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Yöntem – İlk olarak bankaların bilanço ve gelir tablolarından elde edilen veriler ile araştırma modeli
oluşturulmuştur. Daha sonra elde edilen bu veriler literatürde en çok kullanılan finansal performans
göstergelerinden olan finansal oran analizleri ile analiz edilmiş ve sonrasında bankaların finansal
etkinlikleri Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden olan girdi odaklı veri zarflama analizi (CCR
Modeli) ile ölçülmüştür. Bu doğrultuda finansal kaldıraç oranı, toplam borç/toplam öz sermaye oranı
ve faiz giderleri girdi değişkeni olarak kullanılırken, aktif karlılık oranı, hisse başına kar oranı ve faiz
gelirleri de çıktı değişkeni olarak kullanılmıştır.
Bulgular – Çalışmada incelenen yıllar ve bankalar itibariyle entegre raporun bankaların finansal
performansı üzerinde doğrudan ve düzenli bir etkisinin olmadığı görülmektedir. Çünkü entegre rapora
geçişten önce finansal olarak etkin bulunan bazı bankalar entegre rapor yayınladıktan sonra etkin
bulunmamıştır. Ayrıca bazı bankalar entegre rapor yayınlamaya başladıktan sonra finansal etkinliği
yakalarken, entegre rapor yayınlamaya devam ettiği diğer yıllarda finansal etkinliği yakalayamamıştır.
Tartışma – Entegre raporun bankaların finansal performansı üzerinde doğrudan ve düzenli bir etkisinin
bulunmaması farklı ekonomik ve sosyal sebeplere dayanabilir. Çünkü finansal etkinlik mikro ve makro
düzeyde birçok farklı faktörden etkilenmektedir. Ayrıca bu durum üzerinde entegre raporun yeni bir
raporlama sistemi olmasının da etkisinin olduğu söylenebilir.
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Purpose – Businesses issue several different reports in addition to their financial reports. Diversity in
the reports makes it difficult to analyze holistically. Also, a variety of reports is undesirable for
inventors. Therefore, the integrated report is substantial for businesses and investors. In this
phenomenon, this study aimed to measure the financial efficiencies of banks which publish integrated
reports in Turkey between the years 2015-2020.
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Design/methodology/approach –Firstly, a research model was constituted with the obtained data from
balance sheets and income statements of banks. After that, these were analyzed with financial ratio
analysis, which is one of the most preferred financial performance indicators in the literature.
Subsequently, the financial efficiency of banks was measured via the input-oriented data envelopment
analysis (CCR Model-DEA). In this context, financial leverage, total debt/total equity ratios, and interest
expense were used as input variables, return on asset (ROA), earning per share ratio, and interest income
were used as output variables.
Findings – According to findings, the integrated report does not have a direct and regular effect on the
financial performance of banks in terms of examined years and banks. Because, certain banks were
financially efficient before integrated reports, while some of them were not efficient after integrated
reports. In addition, certain banks achieved financial efficiency after integrated reports, but in the
following years, some of them failed to achieve financial efficiency.
Discussion – The integrated report does not have a direct and regular effect on the financial
performance of banks due to distinct economic and social reasons. Because financial efficiency is affected
by several different factors at the micro and macro level. The fact that integrated report is a new
reporting system also affects this situation.
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1. Giriş
İşletmeler finansal raporlarının yanı sıra faaliyet raporu, kurumsal yönetim raporu, sosyal sorumluluk raporu,
sürdürülebilirlik raporu, entelektüel sermaye raporu vb. birçok rapor yayınlamaktadır. İşletmelerin
yayınladıkları raporlardaki çeşitlilikten dolayı bu raporların karşılaştırılması ve tek tek incelenmesi
zorlaşmaktadır. Rapor sayılarındaki fazlalık yatırımcılar için bilgi kirliliği anlamına gelmektedir. Ayrıca farklı
nedenlerle hazırlanan ve farklı bilgiler içeren bu raporlar arasında ilişki kurmak zordur. Çünkü farklı
raporlardaki finansal ve finansal olmayan bilgilerin bütünsel bir şekilde incelenmesi imkânsız hale gelmiştir.
Bu perspektifte gelişen kurumsal raporlama sisteminin önemli parçalarından biri olan entegre düşünce,
raporlama sistemindeki sorunları çözmek için önemli bir yaklaşımdır (IIRC, 2021). Entegre rapor ile birlikte
işletmeler birçok farklı raporda sundukları bilgileri bir araya getirmektedir. Böylece kurumsal raporlardaki
bütünsellik, kalite ve şeffaflık artmaktadır. Bu durum yatırımcıların işletmelere daha çok güvenmesini ve
işletmelerin daha kolay finansman bulmasını sağlamaktadır (Entegre Raporlama Türkiye, 2021c).
Türkiye’de 2’si düzenleyici kurum, 2’si eğitim kurumu, 11’i farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletme
(çimento, demir-çelik, denetim, kimya, sigorta, telekomünikasyon, hızlı tüketim ürünleri), 3’ü sivil toplum
kuruluşu ve 9’u banka olmak üzere toplam 27 işletme entegre rapor yayınlamaktadır (Entegre Raporlama
Türkiye, 2021b). Bu çalışmada Türkiye’de entegre rapor yayınlayan bankaların 2015-2020 yılları arasındaki
finansal etkinliklerini ölçmek amaçlanmıştır. Analiz birimi olarak bankaların seçilmesinin nedeni benzer
finansal tablolara sahip olmalarıdır. Böylece karar verme birimlerinin özdeşliği sağlanmış olup analizlerin
güvenilirliği artırılmıştır. Ayrıca Türkiye’de entegre rapor yayınlayan işletmelerin sektörleri incelendiğinde
bankacılık sektörünün 9 banka ile öne çıktığı görülmektedir. Bu da çalışmada analiz birimi olarak bankaların
seçilmesinin bir nedenidir.
Türkiye’de güncel olarak 35’i mevduat ve 16’sı kalkınma ve yatırım bankası olmak üzere 51 banka
bulunmaktadır. Mevduat bankalarının 3’ü kamusal sermayeli, 8’i özel sermayeli ve 21’i yabancı sermayelidir.
Bunların 3’ü ise tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredilmiştir. 16 kalkınma bankasının 3’ü kamusal
sermayeli, 9’u özel sermayeli ve 4’ü de yabancı sermayelidir. (TBB, 2022). Entegre Raporlama Türkiye’ye göre
aktif olarak faaliyet gösteren 3 kamusal sermayeli mevduat bankasının tamamı, 8 özel sermayeli mevduat
bankasının 3’ü ve 21 yabancı sermayeli mevduat bankasının ise 1’i entegre rapor yayınlamaktadır. Ayrıca
kamusal sermayeli kalkınma bankalarından 1’i ve özel sermayeli kalkınma bankalarından da 1’i entegre rapor
yayınlamaktadır. (Entegre Raporlama Türkiye, 2021b).
İlgili bankaların her biri farklı yıllarda entegre rapor yayınlamaya başlamıştır. Verilerin aynı yıllarda ve özdeş
olması amaçladığından tüm bankaların entegre rapor yayınlamadıkları yıl olan 2015 yılı verileri analizlere
dahil edilmiştir. Böylece araştırmada bankaların entegre rapor öncesi (2015) ile entegre rapor sonrası (her
banka için farklı olmakla birlikte genel itibariyle; 2016-2017-2018-2019-2020) finansal etkinlikleri
karşılaştırılmış ve yıllar içerisindeki değişim değerlendirilmiştir. İşletmelerin finansal tablolarından elde
edilen veriler ilk olarak önemli finansal performans göstergelerinden olan finansal oran analizleri ile analiz
edilmiş ve sonrasında bankaların finansal etkinlikleri girdi odaklı veri zarflama analizi (CCR Modeli) ile
ölçülmüştür. Bu bağlamda finansal kaldıraç oranı, toplam borç/toplam öz sermaye oranı ve faiz giderleri girdi
değişkeni olarak kullanılırken, aktif karlılık oranı, hisse başına kar oranı ve faiz gelirleri çıktı değişkeni olarak
kullanılmıştır.
Veri zarflama analizi literatürde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin finansal etkinliklerini ölçmek
amacıyla kullanılmıştır. Bu kapsamda Münyas (2018), gayrimenkul yatırım ortaklıklarının; Çağlar ve Öztaş
(2016), sigorta şirketlerinin; Ayanoğlu vd. (2010), hastanelerin; Ağ ve Kuloğlu (2020), enerji işletmelerinin;
Cenger (2011), çimento şirketlerinin; Çelik ve Ayan (2017), imalat sektöründeki işletmelerin; Tektüfekçi (2010),
teknoloji şirketlerinin; Battal (2020), havaalanı grup şirketlerinin; Neves ve Laurenço (2009), otel işletmelerinin;
Brandenburg ve Hahn (2021) otomobil üreticilerinin; ; Halkos ve Salamouris (2004), Seyrek ve Ata (2010),
Ersoy (2018), bankaların finansal etkinliklerini veri zarflama analizi ile ölçmüştür.
Literatür incelendiğinde entegre raporlama ile ilgili birçok çalışmanın bulunduğu ve bu çalışmaların entegre
raporlamayı çeşitli yönleriyle ele aldığı görülmektedir. Örneğin; Gençoğlu ve Aytaç (2016), entegre
raporlamayı kurumsal sürdürülebilirlik açısından ele almış ve BIST sürdürülebilirlik endeksindeki işletmeler
üzerine bir çalışma yapmıştır. Vargün vd. (2021), Türkiye’de entegre rapor yayınlayan işletmelerin sektörel
dağılımlarını, entegre raporlardaki içerik öğelerinin açıklanma düzeylerini ve sermaye öğelerinin açıklanma
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düzeylerini inceleyen özetleyici bir çalışma yapmıştır. Çalışma kapsamında içerik analizi kullanılmıştır. Kaya
vd. (2016), 13 farklı ülkede yayınlanan entegre raporları içerik öğeleri ve kapsam bağlamında incelemiş ve
farklılıkları ortaya koymuştur. Kızıltan ve Doğan (2021), çimento ve bankacılık sektöründe faaliyet gösteren
ve entegre rapor yayınlayan işletmelerin finansal performansını değerlendirmiştir. Çalışma kapsamında
işletmelerin entegre rapor yayınlamadan önceki ve yayınladıktan sonraki üç yılına ait veriler finansal oranlar
(finansal kaldıraç oranı, finansman oranı, öz kaynak karlılık oranı, aktif karlılık oranı, hisse başına kar,
sermaye yeterlilik oranı) kullanılarak analiz edilmiş olup sonrasında entegre raporun finansal performans
üzerindeki etkisi tartışılmıştır. Yüksel (2018), Türkiye ve Güney Afrika’da faaliyet gösteren ve entegre rapor
yayınlayan katılım bankalarının finansal performansını değerlendirmiştir. Çalışmada bankaların 2014, 2015
ve 2016 yıllarına ait finansal verileri finansal oranlar (firma büyüklüğü, varlık devir hızı, net kar/satışlar, öz
kaynak karlılığı, aktif karlılık, finansal kaldıraç oranı, toplam borç/toplam öz kaynak) kullanılarak analiz
edilmiştir.
Öztürk (2019), Garanti Bankası’nın 2017 yılında yayınlamış olduğu entegre raporu IIRC’nin sunmuş olduğu
Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi kapsamında incelemiş ve Garanti Bankası’nın entegre raporunu
çerçeveye uygun bulmuştur. Kevser (2020), entegre raporlamanın kamu bankalarında uygulanabilir olup
olmadığını araştırmış olup Ziraat Bankası ve Vakıfbank’ın 2019 yılındaki entegre raporlarını karşılaştırmalı
bir şekilde incelemiştir. Pistoni vd. (2018), 2013 ve 2014 yıllarında yayınlanan 58 şirkete ait 116 entegre raporu
içerik analizi yöntemi ile değerlendirmiş ve entegre rapor puanlama modeli geliştirmiştir. Belirlenen kriterler
kapsamında değerlendirildiğinde genel bulgular entegre raporların kalitesiz olduğu yönündedir. Matemane
ve Wentzel (2019), Güney Afrika Johannesburg Menkul Kıymetler Borsası'nda (JSE) faaliyet gösteren
bankaların entegre rapor kalitesi ile finansal performansları arasındaki ilişkiyi incelemiştir.
Horasan ve Tazegül (2021), Entegre raporlamanın işletmelerin finansal performansı üzerindeki etkisini
araştırmıştır. Çalışmanın veri setini Entegre Raporlama Türkiye’nin web sitesinde entegre raporları bulunan
ve BIST’te yer alan işletmeler oluşturmaktadır. Çalışmada işletmelerin 2014 ve 2019 yılları arasındaki finansal
verileri finansal oranlar (öz kaynak karlılığı, aktif karlılık, piyasa değeri/defter değeri, hisse başına kar, fiyat
kazanç oranı) kullanılarak analiz edilmiştir. Yüksel ve Kayalı (2020), BİST Banka Endeksinde yer alan entegre
rapor yayınlayan ve yayınlamayan bankaların finansal performanslarını incelemiştir. Bu kapsamda 10
mevduat bankasının 2017 ve 2018 yıllarına ait finansal oranları TOPSİS yöntemi ile analiz edilmiştir. Emir vd.
(2021), BIST Banka Endeksinde yer alan 12 bankanın finansal performanslarını CAMELS (Sermaye YeterliliğiAktif Kalite-Yönetim Kalitesi-Karlılık- Likidite-Piyasa Riskine Duyarlılık) Analizi ile değerlendirmiştir.

2. Kavramsal Çerçeve
2.1. Veri Zarflama Analizi
Birden çok benzer girdi ve çıktı üreterek karar verme birimlerinin göreli etkinliklerini ölçen veri zarflama
analizi doğrusal programlama tabanlı bir metottur (Sarraf ve Nejad, 2020: 3; Tütek vd., 2012: 223). Veri
zarflama analizi Charnes, Cooper ve Rhodes tarafından 1978’de geliştirilmiş olup Farrell’in 1957’de yapmış
olduğu çalışmaya dayanmaktadır (Aldamak ve Zolfaghari, 2017: 162). Literatürde birçok veri zarflama modeli
bulunmakla birlikte en yaygın kullanılan modeller CCR (Charness, Cooper ve Rhodes, 1978) model ve BCC
(Banker, Charnes ve Cooper, 1984) modeldir.
Veri zarflama analizinde benzer nitelikteki karar verme birimleri için belirlenen girdi ve çıktılar ile ilgili
kapsamlı verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Elde edilen verilerle karar verme birimlerinin karşılaştırılmasını
sağlayan göreli etkinlik skoru hesaplanmaktadır (Ji ve Lee, 2010: 268; Brandao vd., 2020). Bu bağlamda karar
verme birimlerinin etkinlik skoru aşağıda verilen eşitlik 1’deki notasyon kullanılarak hesaplanmaktadır (Cook
vd., 2014: 2; Tarım ve Karan, 2001: 68; Maruf, 2021: 19).
𝑗. 𝐵𝑖𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑖𝑛 𝐸𝑡𝑘𝑖𝑛𝑙𝑖ğ𝑖 =

𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑛𝑑𝚤𝑟𝚤𝑙𝑚𝚤ş Ç𝚤𝑘𝑡𝚤𝑙𝑎𝑟 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝚤
𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑛𝑑𝚤𝑟𝚤𝑙𝑚𝚤ş 𝐺𝑖𝑟𝑑𝑖𝑙𝑒𝑟 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝚤

(1)

Karar verme birimlerinin etkinlik skorları 0-1 arasında değer almakta olup 0’a yaklaştıkça düşerken, 1’e
yaklaştıkça artmaktadır. Etkinlik skorları 1 olan karar verme birimleri etkin kabul edilmektedir (Budak, 2011:
98-101). Benzer nitelikteki karar verme birimlerinin göreli etkinliklerinin değerlendirilmesinde kullanılan veri
zarflama analizi;
- Karar verme birimi seçimi
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- Girdi ve çıktıların belirlenmesi
- Uygulanacak modelin belirlenmesi
- Analizde kullanılacak verilerin elde edilmesi ve veri güvenilirliğinin sağlanması
- Karar verme birimlerinin göreli etkinliklerinin hesaplanması
- Göreli etkinlik skorlarının yorumlanması aşamalarından oluşmaktadır (Budak, 2011: 98; Tütek vd., 2012: 228230).
Veri zarflama analizi için seçilecek karar verme birimlerinin benzer nitelikte olması ve bu birimlerin sayısı
önem arz etmektedir (Ramanathan, 2003: 173). Bu doğrultuda karar verme birimi sayısı ile ilgili literatürde
farklı görüşler bulunmaktadır. Örneğin, Dyson vd. (2001: 248) “m” girdi sayısı, “n” çıktı sayısı olmak üzere
karar verme birimi sayısının en az “2m+n” sayısı kadar olması gerektiğini, Norman ve Stoker (1991) karar
verme birimi sayısının en az yirmi olması gerektiğini, Ramanathan (2003) karar verme birimi sayısının girdi
ve çıktı sayısının toplamının 2 ya da 3 katı olması gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca karar verme birimleri
belirlendikten sonra etkinlikleri en iyi şekilde ölçebilecek girdi ve çıktıların belirlenmesi gerekmektedir. Bu
perspektifte karar verme birimlerinin etkinliğine katkısı olmayan ve birbirleri ile arasında çoklu ilişki bulunan
girdi ve çıktılar analize dâhil edilmemelidir (Budak, 2011: 98; Günay, 2015: 21).
Girdi ve çıktılar belirlendikten sonra karar verme birimlerinin göreli etkinliklerinin tespit edilmesi için uygun
veri zarflama modeli belirlenmektedir. Daha sonra tüm karar verme birimleri için ayrı modeller
oluşturulmakta ve bu modeller doğrusal programlama modeline dönüştürülerek veri zarflama analizi ile
modellerin çözümü yapılmaktadır. Böylece karar verme birimlerinin göreli etkinlik skorları hesaplanmaktadır
(Budak, 2011: 97-99; Tütek vd., 2012: 231). Bu çalışmada uygulanan girdi odaklı veri zarflama analizi modeli
(CCR) aşağıdaki eşitliklere göre oluşturulmaktadır.
Amaç Fonksiyonu:
𝑠

𝑀𝑎𝑘𝑠 𝜂𝑘 = ∑ 𝜇𝑟 𝑦𝑟𝑘

(2)

𝑟=1

Kısıtlar:
𝑚

∑ 𝑤𝑖 𝑥𝑖𝑘 = 1
𝑖=1
𝑠

(3)

𝑚

∑ 𝜇𝑟 𝑦𝑟𝑗 − ∑ 𝑤𝑖 𝑥𝑖𝑗 ≤ 0
𝑟=1

(𝑗 = 1 … . 𝑛)

(4)

𝑖=1

𝜇𝑟 , 𝑤𝑖 ≥ 𝜀 > 0

(𝑟 = 1 … . . 𝑠) 𝑣𝑒 (𝑖 = 1 … . 𝑚)

(5)

Yukarıdaki eşitliklerde (2), (3), (4) ve (5) yer alan;
𝜇𝑟 : r. çıktının ağırlık değerini,
𝑦𝑟𝑘 : r. karar verme biriminin k. çıktı değerini,
𝑤𝑖 : i. girdinin ağırlık değerini,
𝑥𝑖𝑘 : i. karar verme biriminin k. girdi değerini ifade etmektedir.

2.2. Entegre Rapor
Entegre rapor Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (International Integrated Reporting Council-IIRC)
tarafından işletmelerin stratejilerinin, yönetimlerinin, performanslarının ve gelecek beklentilerinin nasıl değer
yarattığını vurgulayan bir rapor olarak tanımlanmaktadır (Entegre Raporlama Türkiye, 2021a). Entegre rapor
işletmelerin mevcut raporlarında bulunan ve önem arz eden finansal ve finansal olmayan bilgileri bir araya
getirmekte olup bu bilgilerin bütünleştirilmesini sağlamaktadır. Bir araya getirilen bilgiler işletmelerin
paydaşları için değer yaratma potansiyelini ortaya koymaktadır (Aras ve Sarıoğlu, 2015: 42-43).
Değer yaratma sürecinde entegre raporda açıklanması beklenen işletmenin sermaye öğeleri önemli rol
oynamaktadır. İşletmeler sahip oldukları sermaye öğeleri ile nasıl değer yarattıklarını açıklamaktadır. Bu
İşletme Araştırmaları Dergisi

1770

Journal of Business Research-Turk

K. Özdemir 14/3 (2022) 1767-1780
sermaye öğeleri finansal sermaye, üretilmiş sermaye (binalar, ekipmanlar, altyapı), fikri sermaye (patentler,
telif hakları, lisanslar, yazılımlar vb.), insan sermayesi (insanların yeterlilikleri, becerileri, deneyimleri,
vizyonları vb.), sosyal ve ilişkisel sermaye (ortak değerler, normlar vb.) ve doğal sermayeden (hava, toprak,
su, madenler vb.) oluşmaktadır (IIRC, 2021: 19).
Kurumsal raporlamanın evrimi olarak nitelendirilen entegre raporlama, işletme faaliyetlerinin kısa, orta ve
uzun vadede nasıl değer yarattığı konusunda yatırımcılara kısa ve öz bilgiler vermektedir. Bu bağlamda
entegre raporlamayla işletmeler stratejilerini ve performanslarını daha açık bir şekilde ifade edebilme imkanı
elde etmektedir (KPMG, 2021). Böylece işletmeler finansal sermaye sağlayan yatırımcılara sundukları
bilgilerin niteliklerini artırabilmektedir. Çünkü entegre raporlama farklı raporlarda sunulan finansal ve
finansal olmayan birçok bilgiyi bütünsel ve etkili bir yaklaşım ile tek bir raporda sunmaktadır. Bütünsel bir
şekilde sunulan bilgiler işletmelerin değer yaratma kabiliyetleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir (IIRC,
2021: 2).
Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi tarafından yayınlanan entegre raporlama çerçevesinde entegre
raporunun temelini oluşturan kılavuz ilkeler (raporun içeriği hakkında bilgiler vermekte ve bilgilerin nasıl
sunulduğunu anlatmaktadır) ve içerik öğelerinin (her bir öğe birbiri ile bağlantılıdır) bulunması gerektiği
vurgulanmaktadır. Entegre raporun kılavuz ilkeleri eksiksiz bir şekilde uygulandığında ve içerik öğeleri tam
ve doğru bir şekilde açıklandığında entegre raporun kalitesi artmaktadır. (IIRC, 2021: 7-8; Aras ve Sarıoğlu,
2015: 56-65) Bu doğrultuda bir entegre raporda bulunması gereken yedi kılavuz ilke ve sekiz içerik öğesi Tablo
1’de özetlenmiştir.
Tablo 1: Entegre Raporda Kılavuz İlkeler ve İçerik Öğeleri
Kılavuz İlkeler
İçerik Öğeleri
Stratejik odak ve geleceğe yönelim
Kurumsal genel görünüm ve dış çevre
Bilgiler arası bağlantı
Kurumsal yönetim
Paydaşlarla ilişkiler
İş modeli
Önemlilik
Riskler ve fırsatlar
Kısa ve öz olma
Strateji ve kaynak aktarımı
Güvenilirlik ve eksiksizlik
Performans
Tutarlılık ve karşılaştırabilirlik
Genel Görünüş
Sunum temeli
Kaynak: (IIRC, 2021)

3. Yöntem
3.1. Araştırmanın Modeli
Entegre Raporlama Türkiye’ye göre Türkiye’de 2020 yılı itibariyle beşi özel ve dördü ise kamu bankası olmak
üzere dokuz banka entegre rapor yayınlamıştır. Bu bağlamda araştırmanın amacı Türkiye’deki entegre rapor
yayınlayan bankaların 2015-2020 yılları arasındaki finansal etkinliklerini analiz etmektir. Araştırmanın
evrenini entegre rapor yayınlayan dokuz banka oluşturmaktadır. İlgili bankaların her biri farklı yıllarda
entegre rapor yayınlamaya başlamıştır. Bankaların entegre rapor yayınladıkları yıllar Tablo 2’de özetlenmiştir.
Tablo 2: Bankaların Entegre Rapor Yayınladıkları Yıllar
Banka

2016

2017

2018

2019

2020

Akbank
Garanti BBVA
Halkbank
Türkiye İş Bankası
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası
Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası
Vakıfbank
Yapı Kredi Bankası
Ziraat Bankası
Kaynak: (Entegre Raporlama Türkiye, 2021b)
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Tablo 2’ye bakıldığında Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası’nın entegre raporun Türkiye’de ilk uygulanmaya
başlandığı yıl olan 2016 yılından itibaren entegre rapor hazırladığı görülmektedir. Türkiye Sınai ve Kalkınma
Bankasından sonra Garanti BBVA 2017 yılında entegre rapor hazırlamaya başlamıştır. Daha sonra Türkiye İş
Bankası 2018 yılında entegre rapor yayınlayarak Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası ile Garanti BBVA’yı takip
etmiştir. Bu bankalara ilaveten 2019 yılında Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası ve Ziraat Bankası entegre rapor
hazırlamaya başlamış ve son olarak 2020 yılında ise bu bankalara Akbank, Halkbank ve Türkiye Kalkınma ve
Yatırım Bankası eklenerek Türkiye’de entegre rapor yayınlayan banka sayısı dokuza ulaşmıştır (Entegre
Raporlama Türkiye, 2021). Bu kapsamda bankaların entegre rapor yayınladıkları yıllara ait finansal
tablolardan elde edilen veriler ile araştırma modeli oluşturulmuştur.

3.2. Veri Toplama Aracı ve Veri Seti
Araştırmada bankaların entegre rapor yayınlamaya başlamadan önceki finansal etkinlikleri ile entegre rapor
yayınlamaya başladıktan sonraki finansal etkinlikleri karşılaştırılmış ve yıllar içerisindeki değişim
değerlendirilmiştir. Bu kapsamda entegre rapor öncesi dönemi değerlendirmek amacıyla bankaların 2015
yılındaki verileri de analiz edilmiştir. Analizlerde kullanılan veriler bankaların ilgili yıllarda yayınlamış
oldukları bilanço ve gelir tablolarından elde edilmiş ve düzenlenip analize uygun hale getirilmiştir. Elde
edilen verilerin düzenlenmesinde en önemli finansal performans göstergelerinden olan finansal oran
analizlerinden yararlanılmıştır. Finansal oranlar işletmelerin finansal tablolarından elde edilen verilerin
birbirleriyle oranlanmasıyla bulunmaktadır (Karaca, 2017: 83-84; Akyüz ve Yangıbayev, 2020:48). Bu
doğrultuda analizlerde kullanılan finansal oranlar şunlardır; Finansal Kaldıraç Oranı: Toplam Borçlar/Toplam
Varlıklar, Toplam Borç/Toplam Öz kaynak Oranı, Aktif Kârlılık Oranı: Net Kâr/Toplam Varlıklar, Hisse Başına
Kâr: Dönem Sonu Net Kâr/Toplam Hisse Sayısı.
Bankaların etkinlik ölçümünde çok geniş bir literatür bulunmaktadır. Fakat girdi ve çıktı değişkenleri için
ortak bir uygulama söz konusu değildir. Farklı çalışmalarda birçok farklı girdi ve çıktı değişkeni
kullanılmıştır. Bu çalışmada ise literatürden yararlanılarak Finansal Kaldıraç Oranı, Toplam Borç/Toplam Öz
kaynak Oranı ve Faiz Giderleri girdi değişkeni olarak kullanılırken, Aktif Kârlılık Oranı, Hisse Başına Kâr ve
Faiz Gelirleri çıktı değişkeni olarak kullanılmıştır (Battal, 2020: 179; Tektüfekçi, 2010: 73; Torun ve Özdemir,
2015: 135-136). Veri zarflama analizi ile işletmelerin göreli etkinlikleri tespit edilmektedir. Dolayısıyla farklı
girdi ve çıktı değişkenleri kullanılarak farklı sonuçlar elde edilebilir.

3.3. Verilerin Analizi
Kullanılan finansal oranlar literatürde genel olarak kullanılan finansal performans ölçütleridir. Finansal
oranlar hesaplanıp veriler düzenlendikten sonra bankaların finansal etkinlikleri Çok Kriterli Karar Verme
Yöntemlerinden olan girdi odaklı veri zarflama analizi (CCR Modeli) ile ölçülmüştür. (Battal, 2020: 179;
Tektüfekçi, 2010: 73). Kullanılan üç girdi ve üç çıktı sayısı ile karar verme birimi sayısı (bankalar) etkinlik
analizi için yeterlidir (Dyson vd., 2001: 248; Ramanathan 2003).

4. Bulgular
Bankaların finansal etkinliklerinin veri zarflama analizi ile ölçülmesinden önce bankaların ilgili yıllarda
yayınlamış oldukları bilanço ve gelir tablolarından elde edilen veriler ile finansal oran analizleri yapılmıştır.
Çalışmada kullanılan girdi ve çıktı değişkenleri literatürde sıklıkla kullanılan finansal etkinlik ölçütleridir.
Entegre raporlama yayınlayan bankalara ait 2015-2020 yılları arasındaki girdi ve çıktı değişken değerleri
aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
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Tablo 3: 2015 Yılı Girdi ve Çıktı Değerleri
Girdi

Bankalar
Akbank
Garanti BBVA
Halkbank
Türkiye İş Bankası
TKYB
TSKB
Vakıfbank
Yapı Kredi Bankası
Ziraat Bankası

Toplam
Borç/Toplam
Öz Kaynak
Oranı
7,8
7,2
8,7
6,9

Finansal
Kaldıraç
Oranı
0,89
0,88
0,9
0,8

Çıktı

5,79
7,33

0,85
0,88

Faiz
Giderleri
7.909.944
8.178.674
7.994.102
10.214.805
40.445
454.727

9,91
8,5
8,6

0,91
0,9
0,89

8.143.569
10.765.717
11.541.569

Aktif
Karlılık
Oranı
0,01
0,01
0,01
0,01

Hisse Başına
Kar
0,01
0,81
1,85
0,02

0,01
0,02

0,01
0,19

15.104.804
17.420.007
13.656.908
19.200.361
186.125
1.079.798

0,01
0,01
0,02

0,77
0,01
1,04

13.630.050
16.900.228
22.050.495

Faiz Gelirleri

Tablo 4: 2016 Yılı Girdi ve Çıktı Değerleri
Girdi

Bankalar
Akbank
Garanti BBVA
Halkbank
Türkiye İş Bankası

Toplam
Borç/Toplam Öz
Kaynak Oranı
7,8
7
9,86
7,66

TKYB
TSKB
Vakıfbank
Yapı Kredi Bankası
Ziraat Bankası

Finansal
Kaldıraç
Oranı
0,89
0,87
0,91
0,88

8,08
7,19

0,89
0,87

10,04
8,68
8,32

0,71
0,9
0,89

Çıktı

Faiz
Giderleri
10.071.770
9.818.275
9.997.281
11.490.304
54.036
599.292
9.590.985
11.732.216
13.342.418

Aktif
Karlılık
Oranı
0,02
0,02
0,01
0,02

Hisse Başına
Kar
0,01
1,22
2,04
0,04

0,01
0,02

0,01
0,23

0,01
0,01
0,01

1,08
0,01
1,3

Faiz Gelirleri
18.018.311
20.915.217
16.953.999
22.327.585
219.891
1.376.480
16.557.626
19.751.183
27.290.689

Tablo 5: 2017 Yılı Girdi ve Çıktı Değerleri
Girdi

Bankalar
Akbank
Garanti BBVA
Halkbank
Türkiye İş Bankası
TKYB
TSKB
Vakıfbank
Yapı Kredi Bankası
Ziraat Bankası

Toplam
Borç/Toplam Öz
Kaynak Oranı
7,4
7,63
11,33
9,2

İşletme Araştırmaları Dergisi

Finansal
Kaldıraç
Oranı
0,88
0,87
0,92
0,9

6,15
7,17

0,86
0,87

11,24
9,63
8,23

0,91
0,9
0,89

Çıktı

Faiz
Giderleri
12.549.749
12.139.432
15.293.393
14.447.809
95.587
786.945
12.822.668
13.250.685
18.561.385

1773

Aktif
Karlılık
Oranı
0,01
0,02
0,01
0,01

Hisse Başına
Kar
1,29
1,51
3,23
1,23

0,01
0,02

0,16
0,22

0,01
0,01
0,01

1,57
0,54
1,5

Faiz Gelirleri
23.094.726
26.607.782
23.093.994
27.655.465
375.009
1.826.236
21.444.094
22.985.702
35.463.463
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Tablo 6: 2018 Yılı Girdi ve Çıktı Değerleri
Girdi

Bankalar
Akbank
Garanti BBVA
Halkbank
Türkiye İş Bankası
TKYB
TSKB
Vakıfbank
Yapı Kredi Bankası
Ziraat Bankası

Toplam
Borç/Toplam Öz
Kaynak Oranı
7,1
7,5
12,26
9

Çıktı

Finansal
Kaldıraç
Oranı
0,87
0,88
0,92
0,9

10,1
8,23

0,91
0,89

Faiz
Giderleri
19.022.869
19.110.205
28.591.260
21.788.130
232.346
1.281.465

11,15
8,57
8,3

0,91
0,89
0,89

23.113.130
21.011.923
31.137.996

Aktif
Karlılık
Oranı
0,01
0,02
0,01
0,01

Hisse Başına
Kar
1,22
1,58
2,12
1,48

0,01
0,01

0,1
0,24

33.588.997
38.713.573
36.670.838
38.840.381
689.072
3.034.857

0,01
0,01
0,01

1,82
0,55
1,4

33.953.817
35.508.387
53.053.807

Faiz Gelirleri

Tablo 7: 2019 Yılı Girdi ve Çıktı Değerleri
Girdi

Bankalar
Akbank
Garanti BBVA
Halkbank
Türkiye İş Bankası

Toplam
Borç/Toplam Öz
Kaynak Oranı
6,12
6,9
13,69
8,6

TKYB
TSKB
Vakıfbank
Yapı Kredi Bankası
Ziraat Bankası

Çıktı

Finansal
Kaldıraç
Oranı
0,86
0,87
0,93
0,89

7,22
7,21

0,88
0,87

12,25
8,98
8,2

0,92
0,89
0,89

Faiz
Giderleri
18.795.325
20.657.218
36.118.146
23.183.222
425.427
1.323.131
29.060.127
22.320.754
40.290.277

Aktif
Karlılık
Oranı
0,01
0,01
0,01
0,01

Hisse Başına
Kar
1,07
1,47
1,66
1,34

0,02
0,01

0,23
0,26

0,01
0,01
0,01

1,35
0,43
1,01

Faiz Gelirleri
34.508.262
39.684.410
46.730.182
43.042.350
1.133.146
3.254.968
42.074.839
37.851.770
65.602.283

Tablo 8: 2020 Yılı Girdi ve Çıktı Değerleri
Girdi

Bankalar
Akbank
Garanti BBVA
Halkbank
Türkiye İş Bankası
TKYB
TSKB
Vakıfbank
Yapı Kredi Bankası
Ziraat Bankası

Toplam
Borç/Toplam Öz
Kaynak Oranı
6,6
7
15,37
9,6

Çıktı

Finansal
Kaldıraç
Oranı
0,86
0,82
0,94
0,9

6,8
7,62

0,87
0,88

14,34
9,22
9,1

0,93
0,9
0,9

Faiz
Giderleri
13.925.781
13.460.416
34.985.167
17.274.293
479.089
1.267.018
27.376.148
16.969.223
34.861.528

Aktif
Karlılık
Oranı
0,01
0,01
0,01
0,01

Hisse Başına
Kar
1,2
1,5
1,11
1,48

0,02
0,01

0,25
0,25

0,01
0,01
0,01

1,62
0,6
0,75

Faiz Gelirleri
33.456.476
37.228.620
53.738.351
42.516.332
1.216.379
3.266.501
47.263.551
35.000.149
69.476.028

2015-2020 yılları arasındaki veriler elde edildikten sonra bankaların finansal etkinlikleri girdi odaklı veri
zarflama analizi (CCR Modeli) ile ölçülmüştür. Oluşturulan CCR modeli Excel Solver eklentisi kullanılarak
çözülmüştür. Veri zarflama analizi ile elde edilen finansal etkinlik değerleri Tablo 9’da sunulmuştur.
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Tablo 9: VZA Sonucunda Elde Edilen Finansal Etkinlik Değerleri
Banka

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Akbank

0,901

0,977

0,875

0,893

1

0,991

Garanti BBVA

1

1

1

1

1

1

Halkbank

1

1

1

1

1

0,915

Türkiye İş Bankası

1

1

0,919

0,927

0,994

0,960

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası
Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,950

Vakıfbank

0,816

0,924

0,830

1

0,928

1

Yapı Kredi Bankası

0,802

0,807

0,807

0,863

0,917

0,838

1

1

1

1

1

1

Ziraat Bankası

Girdi odaklı veri zarflama analizi sonucunda Akbank’ın yıllar itibariyle göreli finansal etkinlik değerleri
sırasıyla 2015 (0,901), 2016 (0,977), 2017 (0,875), 2018 (0,893), 2019 (1) ve 2020 (0,991) olarak bulunmuştur.
Akbank sadece 2019 yılında göreli olarak etkin bulunmuştur. Garanti BBVA’nın göreli finansal etkinlik
değerlerine bakıldığında 2015 (1), 2016 (1), 2017 (1), 2018 (1), 2019 (1) ve 2020 (1) olduğu görülmektedir. Garanti
BBVA analize dahil edilen tüm yıllarda göreli olarak etkin bulunmuştur. Halk Bankasının göreli finansal
etkinlik değerleri 2015 (1), 2016 (1), 2017 (1), 2018 (1), 2019 (1) ve 2020 (0,915)’tir. Halk Bankası 2015-2019 yılları
arasında göreli olarak etkin iken, 2020 yılında ise göreli olarak etkin değildir.
Türkiye İş Bankası’nın göreli finansal etkinlik değerleri 2015 (1), 2016 (1), 2017 (0,919), 2018 (0,927), 2019 (0,994)
ve 2020 (0,960)’tır. Türkiye İş bankası 2015 ve 2016 yıllarında göreli olarak etkin iken diğer yıllarda etkinlik
sağlayamamıştır. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın göreli finansal etkinlik değerleri 2015 (1), 2016 (1),
2017 (1), 2018 (1), 2019 (1) ve 2020 (1)’dir. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası analize dahil edilen tüm
yıllarda göreli olarak etkin bulunmuştur. Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası’nın göreli finansal etkinlik
değerleri 2015 (1), 2016 (1), 2017 (1), 2018 (1), 2019 (1) ve 2020 (0,950)’dir. Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası
2020 yılı hariç analize dahil edilen tüm yıllarda göreli olarak etkin bulunmuştur.
Vakıfbank’ın göreli finansal etkinlik değerleri 2015 (0,816), 2016 (0,924), 2017 (0,830), 2018 (1), 2019 (0,928) ve
2020 (1)’dir. Vakıfbank 2018 ve 2020 yıllarında göreli olarak etkin bulunmuştur. Yapı Kredi Bankası’nın göreli
finansal etkinlik değerleri 2015 (0,802), 2016 (0,807), 2017 (0,807), 2018 (0,863), 2019 (0,917) ve 2020 (0,838)’dir.
Yapı Kredi Bankası hiçbir yıl göreli olarak etkin bulunmamıştır. Ziraat Bankası’nın göreli finansal etkinlik
değerleri 2015 (1), 2016 (1), 2017 (1), 2018 (1), 2019 (1) ve 2020 (1)’dir. Ziraat Bankası analizlere dahil edilen tüm
yıllarda göreli olarak etkin bulunmuştur.

5. Sonuç ve Tartışma
İşletmeler finansal raporlarının yanı sıra birçok farklı rapor yayınlamaktadır. İşletmelerin yayınladıkları
raporlardaki çeşitlilik bu raporların bütünsel bir şekilde incelenmesi zorlaşmaktadır. Rapor sayılarındaki
çeşitlilik yatırımcılar için istenmeyen bir durum olup bilgi kirliliği oluşturmaktadır. Bu perspektifte gelişen
kurumsal raporlama sisteminin önemli parçalarından biri olan entegre düşünce, raporlama sistemindeki
sorunları çözmektedir.
Entegre raporlama işletmelerin paydaşları için nasıl değer yarattığını vurgulamakta olup entegre rapor ile
birlikte işletmeler birçok farklı raporda sunulan niceliksel ve niteliksel bilgileri bütünleştirmektedir.
İşletmelerin farklı faaliyetlerinden elde ettikleri bilgileri bütünleşmiş bir şekilde raporlaması karar alma
süreçlerini hızlandırmaktadır. Çünkü entegre rapor işletmeleri sahip oldukları niceliksel ve niteliksel bilgileri
ayrı ayrı analiz etme maliyetinden kurtarmaktadır. Ayrıca entegre raporlama ile artan rapor kalitesi,
bütünsellik ve şeffaflık yatırımcılar için önem arz etmekte olup güvenlerini artırmaktadır. Bu durum
işletmelerin daha kolay finansman bulmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda entegre raporlamanın önemi
anlaşılmakta olup entegre rapor yayınlamaya başlayan işletme sayısı gün geçtikçe artmaktadır.
Bu çalışmada Türkiye’de entegre rapor yayınlayan bankaların 2015-2020 yılları arasındaki finansal
etkinliklerini ölçmek amaçlanmıştır. Analiz birimi olarak bankaların seçilmesi benzer finansal tablolara sahip
olmalarıdır. Böylece karar verme birimlerinin özdeşliği sağlanmış olup analizlerin güvenilirliği artırılmıştır.
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İşletmelerin finansal tablolarından elde edilen veriler ilk olarak önemli finansal performans göstergelerinden
olan finansal oran analizleri ile analiz edilmiş ve sonrasında bankaların finansal etkinlikleri girdi odaklı veri
zarflama analizi (CCR Modeli) ile ölçülmüştür. Bu bağlamda finansal kaldıraç oranı, toplam borç/toplam öz
sermaye oranı ve faiz giderleri girdi değişkeni olarak kullanılırken, aktif karlılık oranı, hisse başına kar oranı
ve faiz gelirleri de çıktı değişkeni olarak kullanılmıştır.
Girdi odaklı veri zarflama analizi sonucunda 2015 yılının göreli etkinlik değerleri incelendiğinde Garanti
BBVA, Halk Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye Sınai ve Kalkınma
Bankası ve Ziraat Bankası’nın finansal olarak etkin olduğu görülmektedir. 2015 yılında analizlere dahil edilen
hiçbir banka entegre rapor yayınlamamıştır. 2016 yılında da aynı bankalar göreli olarak etkin bulunmuştur.
2017 yılında Garanti BBVA, Halk Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye Sınai ve Kalkınma
Bankası ve Ziraat Bankası finansal olarak etkin bulunmuş olup 2015 ve 2016 yıllarında göreli olarak etkin olan
İş Bankası etkinliğini kaybetmiştir. Ayrıca 2017 yılında Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankasına ek olarak Garanti
BBVA da entegre rapor yayınlamaya başlamıştır. Önceki yıllarda da göreli olarak etkin olan Garanti BBVA
etkinliğini sürdürmüştür. Yani, entegre raporun herhangi bir olumsuz etkisi gözlemlenmemiştir.
2018 yılının göreli etkinlik değerleri incelendiğinde Garanti BBVA, Halk Bankası, Türkiye Kalkınma ve
Yatırım Bankası, Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’nın finansal olarak etkin
bulunduğu görülmektedir. 2018 yılında Türkiye İş Bankası da entegre rapor yayınlamaya başlamıştır. Fakat
İş Bankası 2018 yılında da göreli olarak etkin bulunmamıştır. Bu doğrultuda entegre raporun, yayınlandığı yıl
itibariyle Türkiye İş Bankası üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu söylenemez. Ayrıca 2018 yılında diğer
yıllardan farklı olarak Vakıfbank da göreli olarak etkin bulunmuştur.
2019 yılında ise Akbank, Garanti BBVA, Halk Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye Sınai
ve Kalkınma Bankası ve Ziraat Bankası göreli olarak etkin bulunmuştur. 2019 yılında diğer bankalara ek olarak
Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası ve Ziraat Bankası’nın entegre rapor yayınladığı görülmektedir. Son olarak 2020
yılının göreli etkinlik değerleri incelendiğinde Garanti BBVA, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası,
Vakıfbank ve Ziraat Bankası’nın finansal olarak etkin olduğu görülmektedir. 2020 yılında analizlere dahil
edilen 7 banka da entegre rapor yayınlamıştır.
Akbank 2020 yılında entegre rapor yayınlamaya başlamıştır fakat Akbank’ın finansal etkinliği entegre rapor
ile birlikte artış göstermemiştir. Akbank sadece 2019 yılında göreli olarak etkin bulunmuştur. Bu bağlamda
entegre raporlamaya geçişin Akbank’ın finansal etkinliği üzerinde henüz bir etkisinin olmadığı sonucuna
ulaşılabilir. Garanti BBVA 2017 yılında entegre rapor yayınlamaya başlamıştır. Garanti BBVA analizlere dahil
edilen tüm yıllarda göreli olarak etkin bulunmuştur. Bu nedenle entegre raporun Garanti BBVA’nın finansal
etkinliği üzerinde olumlu ya da olumsuz bir etkisinin olmadığı söylenebilir. Halk Bankası sadece 2020 yılında
entegre rapor yayınlamıştır fakat Halk Bankası 2015-2019 yılları arasında etkin bulunurken 2020 yılında etkin
bulunmamıştır. Bu doğrultuda entegre raporlamaya geçiş Halk Bankası’nın finansal etkinliği üzerinde bir etki
oluşturmamıştır.
Türkiye İş Bankası 2018 yılında entegre rapor yayınlamaya başlamıştır fakat Türkiye İş Bankası sadece 2015
ve 2016 yıllarında etkin bulunmuştur. Bu doğrultuda entegre raporlamaya geçiş Türkiye İş Bankası’nın
finansal etkinliği üzerinde bir etki oluşturmamıştır. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 2020 yılında entegre
rapor yayınlamıştır. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası analizlere dahil edilen tüm yıllarda göreli olarak
etkin bulunmuştur. Bu bağlamda entegre raporun Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın finansal etkinliği
üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı söylenebilir. Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası 2016 yılından
itibaren entegre rapor yayınlamaktadır. Fakat Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası sadece 2015-2019 yılları
arasında finansal olarak etkin bulunurken 2020 yılında etkin bulunmamıştır. Bu bağlamda entegre raporun
Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası’nın finansal etkinliği üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı söylenebilir.
Vakıfbank 2019 yılında entegre rapor yayınlamaya başlamış olup 2018 ve 2020 yıllarında finansal olarak etkin
bulunmuştur. Bu doğrultuda entegre raporun Vakıfbank’ın finansal etkinliği üzerinde etkisinin olmadığı
söylenebilir. Yapı Kredi Bankası 2019 yılında entegre rapor yayınlamaya başlamıştır fakat incelenen yıllar
kapsamında Yapı Kredi Bankası finansal olarak etkin bulunmamıştır. Bu bağlamda entegre raporlamaya
geçişin Yapı Kredi Bankası’nın finansal etkinliği üzerinde bir etki oluşturmadığı görülmektedir. Ziraat
Bankası da 2019 yılında entegre rapor yayınlamaya başlamış olup analizlere dahil edilen tüm yıllarda finansal
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olarak etkin bulunmuştur. Bu doğrultuda entegre raporun Ziraat Bankası’nın finansal etkinliği üzerinde
etkisinin olmadığı söylenebilir.
Genel itibariyle entegre raporlamaya geçisin bankaların finansal performans üzerinde doğrudan ve düzenli
bir etkisinin olmadığı görülmektedir. Çünkü entegre rapora geçişten önce finansal olarak etkin bulunan bazı
bankalar entegre rapor yayınladıktan sonra etkin bulunmamıştır. Bu durumun farklı ekonomik ve sosyal
etkilerden dolayı oluştuğu söylenebilir. Çünkü finansal etkinlik mikro ve makro düzeyde birçok farklı
faktörden etkilenmektedir. Ayrıca bu durum üzerinde entegre raporun yeni bir raporlama sistemi olmasının
da etkisinin olduğu söylenebilir. Entegre raporlama bankaların finansal etkinliklerini daha uzun vadede
etkileyebilir. Literatürde entegre raporun bankaların finansal performansı üzerinde doğrudan ve düzenli bir
etkisinin bulunmaması Yüksel ve Kayalı (2020), Yüksel (2018), Horasan ve Tazegül (2021), Matemane ve
Wentzel (2019)’un çalışmalarıyla desteklenmektedir.
Bununla birlikte literatür incelendiğinde entegre rapor yayınlayan işletmelerin finansal performanslarının
Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinden olan veri zarflama analizi ile ölçülmediği görülmektedir. Önceki
çalışmalarda entegre rapor yayınlayan işletmelerin finansal performansları en küçük kareler yöntemi
(Matemane ve Wentzel, 2019), Mann-Whitney U Testi (Horasan ve Tazegül, 2021), korelasyon analizi (Yüksel,
2018) ve TOPSIS analizi (Yüksel ve Kayalı, 2020) kullanılarak ölçülmüştür. Bu yönüyle çalışmanın farklılaştığı
ve literatüre katkı sunacağı düşünülmektedir.
Ayrıca çalışmada genel finansal performans göstergelerinden olan finansal kaldıraç, toplam borç/toplam öz
kaynak, faiz giderleri, aktif karlılık oranı, hisse başına kar oranı ve faiz gelirleri kullanılmıştır. Bu durum
çalışmanın kısıtlarından biridir. İleriki çalışmalarda finansal performansın ölçülmesinde cari oran, asit test
oranı, toplam borç oranı, varlık devir hızı, stok devir hızı, alacak devir hızı, net kar marjı, varlık karlılığı, öz
sermaye karlılığı ve ortalama tahsil süresi gibi farklı finansal oranlardan da yararlanılabilir. İleriki
çalışmalarda farklı girdi ve çıktı değişkenlerinin kullanılması çalışmanın sonuçlarını farklılaştıracaktır.
Çalışmanın bir diğer kıstı da kullanılan yöntemdir. Çünkü veri zarflama analizi ile göreli etkinlik
ölçülmektedir. Bu çalışmada kullanılan girdi ve çıktı değişkenleri bağlamında ele alınan karar verme
birimlerinin (bankalar) birbirlerine göre etkinlikleri ölçülmüştür. Dolayısıyla çalışmada elde edilen sonuçlar
bu çalışmada kullanılan girdi ve çıktı değişkenleri ve karar verme birimleri (bankalar) bağlamında geçerli olup
genellenemez. Kısaca, farklı karar verme birimleri ile farklı girdi ve çıktı değişkenleri kullanılarak yapılacak
çalışmaların sonuçları farklı olacaktır.
Çalışmanın kısıtlarından biri de 2015-2020 yılları arasını kapsamasıdır. Bu nedenle ileriki çalışmalarda daha
geniş bir zamansal aralık ele alınabilir. Bununla birlikte benzer çalışmalar farklı sektörlerde faaliyet gösteren
ve entegre rapor yayınlayan işletmeler üzerinde de uygulanabilir. Ayrıca, entegre rapor yayınlayan ve
yayınlamayan işletmelerin de yıllar itibariyle finansal performanslarındaki değişim incelenip karşılaştırmalar
yapılabilir.
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Amaç – Bu çalışmanın amacı psikolojik sermaye ve işe gönülden adanmanın iş tatminine olan
etkisinin incelenmesidir. Ayrıca işe gönülden adanmanın psikolojik sermaye ve iş tatmini arasında
aracılık etkisini ortaya koymak hedeflenmektedir.
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Yöntem – Araştırmada veri toplama aracı olarak yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın
verileri ABC Maden İşletme Müdürlüğü’ne bağlı bulunan fabrikada çalışmakta olan 265 kişiden
toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak Psikolojik Sermaye Ölçeği, İşe Gönülden Adanma Ölçeği ve
Minnesota İş Tatmini Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilere, IBM SPSS 22.0 programı aracılığıyla;
faktör, korelasyon ve hiyerarşik regresyon analizi uygulanmıştır ve sonuçlar detaylı olarak
yorumlanmıştır.
Bulgular – Araştırmada psikolojik sermayenin işe gönülden adanma ve iş tatmini üzerinde doğrudan
ve pozitif etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte işe gönülden adanmanın psikolojik
sermaye ile iş tatmini arasında aracılık etkisi olduğu tespit edilmiştir.
Tartışma – Araştırma bulguları psikolojik sermaye, işe gönülden adanma ve iş tatmini arasında pozitif
yönde ilişkiler olduğunu göstermektedir. Ayrıca araştırmanın işe gönülden adanmanın psikolojik
sermaye ile iş tatmini arasında aracılık etkisini ortaya koyan sınırlı sayıda çalışma olması nedeniyle
literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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Design/method/approach – Face-to-face survey method was used as a data collection tool in the
research. The data of the research were collected from 265 workers working in the factory, which is
affiliated to the ABC Maden Operations Directorate. As data collection tools, Psychological Capital
Scale, Work Engagement Scale and Minnesota Job Satisfaction Scale were used. The obtained data
were subjected to t test, one-way ANOVA, factor, correlation and hierarchical regression analysis
using SPSS 22.0 package program, the results were interpreted in detail.
Results – In the research, it was determined that psychological capital has a direct effect on job
dedication and job satisfaction. However, it has been determined that wholehearted work dedication
has a mediating effect between psychological capital and job satisfaction.
Discussion – Research findings show that there are positive relationships between psychological
capital, job dedication and job satisfaction. In addition, it is thought that the research will contribute
to the literature due to the limited number of studies that reveal the mediating effect of wholehearted
work dedication between psychological capital and job satisfaction.

Bu çalışma, Hale Arlı’nın “Psikolojik Sermaye ve İşe Gönülden Adanmanın İş Tatminine Etkisi Üzerine Bir Araştırma” başlıklı
Yüksek Lisans tezini temel almaktadır.
1

Bu çalışmanın literatür taraması 17.09.2020- 18.09.2020 tarihleri arasında “5th International Management and Social Research
Conference”da özet bildiri olarak sunulmuştur.

2

Önerilen Atıf/Suggested Citation
Arlı, H., Uncuoğlu Yolcu, İ. (2022). Psikolojik Sermaye İle İş Tatmini Arasındaki İlişkide İşe Gönülden Adanmanın Aracılık Rolü, İşletme
Araştırmaları Dergisi, 14 (3), 1781-1794.

H. Arlı – İ. Uncuoğlu Yolcu 14/3 (2022) 1781-1794
1. Giriş
Kar elde edebilmek için kurulmuş olan işletmeler önceleri klasik yönetim yaklaşımının da getirisiyle sermaye
faktörünün maddi olan kısmıyla ilgilenmişler ve insan unsuruna daha az değer vermişlerdir. Başlarda bu
sistem iyi bir şekilde devam etse de giderek kar oranlarında azalma, verimlilik ve performansta düşüş
görülmeye başlamış ve yeni bir yönetim sistemi arayışı içine girilmiştir. İşletmeler bu düşüşün nedenlerini
araştırırken insana verilen değerin artırılması gerektiği kanaatiyle sermaye türlerinde maddi olmayan yani
sosyal ve insan sermayesi üzerine araştırmalara yoğunlaşmışlardır. Teknoloji, bilim, ekonomi, sosyal ve
siyasal her alanda olan gelişmelerle birlikte insan faktörünün, kurulan sistemin her alanında önemli bir değere
sahip olduğu ve diğer işletmelere karşı rekabet avantajı kazanmanın da insana verilen değerden geçtiği görüşü
hızla yayılmıştır. Günümüzde işletmelerin rekabet dışı kalmamak ve inovasyon trendini yakalamak için
çalışanlarına maddi desteğin yanında psikolojik, ruhsal ve fiziksel açıdan da desteğini artırdığı görülmektedir.
Çalışanların etkinliği ve verimliliğini artırmada yaşanan olumsuzluklar üzerinden giden psikoloji bilimi,
etkinliğini yitirerek yerini, pozitif olaylar üzerinden bireyin mutlu olduğu ve işine odaklanabildiği anları ele
alarak çözüme ulaştıran pozitif psikolojiye bırakmıştır. Geniş bir alanı ifade eden psikoloji bilimi zamanla
yerini, birbirini tamamlar nitelikte olan iki kavrama bırakmıştır. Pozitif örgüt okulu, işverenler (örgütler)
tarafından makro anlamda performansın maksimum seviyeye nasıl çıkarılacağı, işgörenlerin motivasyon
düzeylerinin, işleri üzerinde hakimiyetlerinin ve üretime olan katkı seviyelerinin nasıl arttırılacağı konuları
üzerinde duran bilimsel bir harekettir (Cameron ve Caza, 2004: 733). Pozitif örgütsel davranış kavramı ise
örgütlerde iş gören performansının maksimum seviyelerde olabilmesi için ölçümlerin en doğru ve hatasız
yapılması ve gelişimleri için eğitimlerin verilmesi gibi mikro düzeyde bilgi toplamaya yarayan bir hareket
şeklinde tanımlanır (Luthans, 2002a: 59). Pozitif örgütsel davranış üzerine araştırmaların artırılması psikolojik
sermaye kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Çalışmayı oluşturan kavramlardan biri olan psikolojik sermaye, örgütlerin çalışanlarının psikolojik ruh
hallerinin pozitif olaylar üzerinden şekillenip verimliliğini artırmayı, çalışanlarının yeteneklerine göre
görevlendirilmesini ve çalışanları için eğitici seminerler verilmesini savunan, diğer sermaye türlerinin aksine
soyut olaylarla ilgilenen, bilime dayanarak ölçülebilir bir boyuta sahip olan bir kavramdır (Nelson ve Cooper,
2007: 11-13). Psikolojik sermaye kavramı umut, öz-yeterlilik, iyimserlik ve psikolojik dayanıklılık alanlarını
birleştirip geniş bir araştırma alanı oluşturmuştur.
Pozitif psikolojinin literatüre kazandırdığı bir diğer kavram adı üzerinde tam bir fikir birliğine varılamamış
olan işe gönülden adanma kavramıdır. Bu kavram alanyazında birçok farklı isimle adlandırılmıştır. Bu
çalışma da işe gönülden adanma şeklinde kullanılacaktır. İşe gönülden adanma 3 alt boyutuyla (dinçlik,
adanmışlık, yoğunlaşma) birlikte bir bütün olan, kişinin zihni içerisinde oluşturulan pozitif bir durum
şeklinde tanımlanabilmektedir (Schaufeli vd., 2002a: 74). İşe gönülden adanma bireyin yaptığı işten zevk
alması ve işiyle arasında bağ kurması ile meydana gelen pozitif bir durumdur.
Çalışmayı oluşturan son kavram ise iş tatmini kavramıdır. Yine psikolojik sermaye ve işe gönülden adanma
kavramları gibi bu kavram da örgütlerde istenilen kar marjlarına ulaşılamaması sonucunda, çalışanlara
verilen değerin artırılmasını savunan bir sisteme geçilmesi gerektiği görüşüyle ortaya çıkmıştır. İş tatmini iş
görenlerin etrafında olup biten tüm etmenler ve beyninde oluşan psikolojik etmenlerin pozitif bir bağlantı
oluşturması sonucunda işini sevdiği ve tatmin olduğunu kabullenmesi durumudur (Hoppock, 1937: 300- 303).

2. Kavramsal Çerçeve
2.1. Psikolojik Sermaye
Genel olarak negatif duygular besleme ve bireyin her durumda hayatının kötü işlediğinden yakınması olarak
tanımlanabilen negatiflik teriminin tam tersine pozitiflik terimi, pozitif bir düşünce eğilimi, pozitif duygular,
refah içinde yaşama ve çoklu düşünmeye sahip olabilmeyi içermektedir (Keyes ve Annas, 2009: 199). Bilim
dünyasında araştırma ve uygulamalarda ön plana çıkmış olan bu pozitiflik kavramı sayesinde pozitif
psikoloji, kısa zamanda toplumun tüm kurum ve kuruşları içerisinde yerini almıştır (Donaldson ve Ko, 2010:
177). Pozitif psikoloji akımı insanların normal olmayan davranışları üzerinde değerlendirme yapan psikoloji
bilimine bir tepki olarak ortaya çıkmıştır (Luthans, 2002a: 58). Dönemin önemli psikologlarından Martin
Seligman önderliğinde bir topluluk, pozitif psikolojinin asıl amacının, bireyin en başarılı ve mutlu hissettiği
anlara odaklanmanın ve refahının en yüksek olduğu dönemlerin daha da iyi olması için çalışmalar yapılması
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gerektiğinin üzerinde durmuşlardır. Psikoloji biliminin yaptığı insan davranışlarında negatif olaylar üzerinde
durmanın, bireye sağlıklı bir sonuç vermeyeceğini savunmuşlardır (Luthans, 2002b: 697).
Pozitif psikoloji akımının devamında örgütleri de bu bakış açısıyla içinde inceleyen pozitif örgütsel psikoloji
yaklaşımı oluşmuştur. Pozitif örgütsel psikoloji, örgütlerdeki pozitif bireysel deneyim, pozitif karakteristik
özellikler ve pozitif kurumlarla ilgili bilimsel çalışmalar olarak tanımlanabilir (Donaldson ve Ko, 2010: 178).
Ortaya çıkan pozitif örgütsel psikoloji yaklaşımı birbirini tamamlayan iki temel akımın oluşmasına neden
olmuştur. Bunlardan birincisi Michigan Üniversitesi akademisyenleri tarafından ortaya atılan “pozitif örgüt
okulu”, diğeri ise Nebraska Üniversitesi Gallup Liderlik Enstitüsü araştırmacılarından doğan “pozitif örgütsel
davranıştır”. Pozitif örgüt okulu akımının amacı, pozitif örgütsel boyutları ve bu boyutların ortaya çıkardığı
etkinliği anlamak, örgüt bireylerinin pozitif duygularını (güven, merhamet, mükemmellik, erdem ve
dayanıklılık) geliştirmek ve örgütsel başarıyı olumlu düzeyde artırmaktır (Cameron vd., 2003: 3). Nebraska
Üniversitesi araştırmacıları tarafından ortaya atılan Pozitif Örgütsel Davranış akımı ise, birey performansının
daha etkin bir şekilde gelişmesini sağlayabilmek için, ölçümü yapılabilir, gelişimi sağlanabilir ve bireyin kendi
güçlerini kolay yönetilebilir hale getirebilmesi ve psikolojik yeteneklerinin pozitif yönlü çalışması olarak
tanımlanabilir (Luthans, 2002a: 59). Pozitif örgütsel davranış hareketinin üzerinde durduğu umut, özyeterlilik, iyimserlik ve psikolojik dayanıklılık kavramlarının birbirlerine eklemlenmesi sonucunda pozitif
psikolojik sermaye kavramı ortaya çıkmıştır.
Psikolojik sermaye, bireylerde var olan olumsuz durumları ortaya çıkartıp, bu durumlar üzerinde birtakım
araştırmalar yapıp gelecek yıllarda bu olumsuz durumların olmaması için motivasyona önem vermek gibi
yeni ve farklı bir perspektif oluşturmayı amaçlamaktadır. Psikolojik sermayenin diğer yaklaşımlarla ve
sermaye boyutlarıyla aralarındaki farkın anlaşılabilmesi için bazı özelliklerinin bulunduğunu Nelson ve
Cooper (2007: 11-13) çalışmasında belirtmiştir. Bu özellikler; psikolojik sermaye, diğer yaklaşımlardan farklı
olarak ölçülebilir bir boyuta sahiptir. Alt boyutlarının esnekliği ile geliştirilebilir bir yaklaşım türüdür. Yine
diğer yaklaşımlardan farklı olarak bilime dayanır. Üzerinde araştırma yapılabilir bir kavramdır. Çalışan
motivasyonu ve başarısını odak noktası ve araştırma evreni olarak belirlemiştir. Bu kavramları odak noktası
olarak araştırmalarına konu edinen başka bir yaklaşım türü bulunmamaktadır. Psikolojik sermaye negatif
olayları bir kenara bırakıp, pozitif olayların araştırılması gerektiğini ve çözümlerin bu olaylar üzerinden
bulunması gerektiğini savunur. Psikolojik sermaye yaklaşımı, diğer sermaye türlerinin çözüme ulaştıramadığı
konular üzerine yoğunlaşır ve bu sermaye türlerinden daha fazlası olduğunu savunmaktadır.
Psikolojik sermayeye yeni bileşenler eklense de Luthans’a göre 4 bileşenden oluşmaktadır. Bunlar, Umut, Özyeterlilik, İyimserlik ve Psikolojik dayanıklılıktır (Harms ve Luthans, 2012: 590-591; Luthans vd., 2004: 47).
Luthans bu 4 bileşeni İngilizce baş harfleri olan HERO (hope, efficacy, resilience ve optimism) kelimesiyle
anlatmaya çalışmıştır, bunun nedeni bileşenlerin çalışanlarda bıraktığı üstün yeteneklilik duygusu ve
sonuçlarıdır. Umut, öz-yeterlilik, iyimserlik ve psikolojik dayanıklılık boyutlarını bir bütün olarak kapsayan
psikolojik sermaye, çalışan motivasyonu, örgütsel bağlılığı ve iş tatmini açısından daha kapsamlı inceleyen
bir kavramdır (Luthans vd., 2007: 543).
Umut, çalışanların hedefe ulaşmak için eyleme geçmeleri ve bu ilerledikleri yol esnasında olumsuz durumlar
çıkabileceği düşüncesiyle farklı alternatif yollar geliştirebileceği inancından ortaya çıkmış bilişsel bir durumu
ifade etmektedir (Luthans vd., 2007: 545; Luthans vd., 2008: 287). Öz-yeterlilik, kişilerin kendi psikolojik
dünyasında yaşadığı zorluklar karşısında, nasıl davranması gerektiğini planlayabilen ve bu zorlukları
aşabileceğine olan inancıdır (Bandura, 1994: 71). İyimserlik, olumlu olayları kişisel, kalıcı ve yaygın nedenlerle
ve olumsuz olayları dışsal, geçici ve duruma özel olarak açıklayan bir yükleme tarzı olarak tanımlanmaktadır
(Seligman, 1998; Luthans vd., 2007:778). Psikolojik dayanıklılık, bireylerin yaşadıkları olumsuz durumlar
karşısında, hüsrana kapılmadan sorun çözümüne odaklanması, kendisini motive edebilmesi ve planlar
doğrultusunda ilerlemesi olarak tanımlanabilir (Richardson, 2002: 307). Kavramı oluşturan bu 4 bileşen her
daim geliştirilmeye açık, esneklik payı olan, ölçümlere konu olabilen, benzerleri olmayan, daima pozitif ve
çalışan performansını da pozitif etkileyebilen bir güce sahiptir (Luthans ve Youssef, 2004: 153; Luthans vd.,
2006a: 3; Luthans, 2002a: 69; Luthans vd., 2004: 47; Luthans vd., 2006b: 388; Nelson ve Cooper,2007: 77).
2.2. İşe Gönülden Adanma
2000’li yılların başından itibaren pozitif psikolojinin getirdiği yenilikler, örgütlerin ve bireylerin olayları
negatif durumlar üzerinden çözmekten alıkoymuş ve pozitif olaylar üzerinden çözüme ulaşmaya
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yöneltmiştir. Böylelikle bireyin duygu, düşünce ve davranışları önemli hale gelmiş ve işe gönülden adanma
kavramı üzerine araştırmalar çoğalmıştır (Schaufeli ve Bakker, 2004: 294). Türkçe literatürde işe gönülden
adanma kavramının karşılığı üzerinde tam bir fikir birliği hala oluşturulamamıştır. Kavram, çalışmaya
tutkunluk, işe bağlanma, işe kapılma, işe tutkunluk, işine kendini kaptırma, işine cezbolma ve işe angaje
(üstlenmek) olmak gibi birçok isimle araştırmalara konu olmuştur.
İşe gönülden adanma üzerine ilk çalışmalar William Kahn tarafından 1990 tarihli çalışmasıyla; “Çalışanların
görevlerini tamamlarken, bazen bilişsel, fiziksel ve duygusal olarak farklı roller sergiledikleri ve bu rollerin
hem kendi hayatlarında hem de iş deneyimlerinde farklı sonuçlar doğurur” şeklinde söylemiş olduğu önerme
ile ortaya atmıştır (Kahn, 1990: 692). Kahn’dan sonra işe gönülden adanma üzerinde araştırma yapan ve
yaklaşım geliştirenler Maslach ve Leiter olmuştur. Maslach ve Leiter’e göre işe gönülden adanma kavramı,
tükenmişlik kavramının birey üzerinde devam etmemesi sonucu ortaya çıktığını ve tükenmişliğin tam zıttı bir
kavram olduğunu belirtmişlerdir. Başka bir ifadeyle tükenmişlik kavramının, adanmanın bozulması ve
işlevini kaybetmesi sonucu oluştuğunu savunmuşlardır (Maslach vd., 2001: 400). Maslach ve Leiterden sonra
işe gönülden adanma kavramı üzerinde farklı bir yaklaşım ortaya atanlar Schaufeli ve arkadaşlarıdır.
Schaufeli vd. (2002: 71) çalışmalarında işe gönülden adanma kavramı ve tükenmişliği incelemiş ve bu iki
terimin birbirlerinin zıttı olan iki kavram olmadıklarını, sadece birbirleriyle ilişki içinde olan ve birbirlerinden
bağımsız iki terim olduklarını belirtmişlerdir. Schaufeli ve arkadaşları işe gönülden adanmanın, 3 boyutu olan
dinçlik, adanmışlık ve yoğunlaşma boyutlarıyla tanımlandığını ve kavramın olumlu tatmin yaratan bir durum
olduğunu belirtmişlerdir (Schaufeli vd., 2002: 74-75)
İşe gönülden adanma kavramı, dinçlik, adanmışlık ve yoğunlaşma kavramlarıyla bir bütün oluşturmuş,
bireyin işi ile ilgili zihnindeki pozitif bir durum olarak tanımlanmıştır (Schaufeli vd., 2002: 74). Diğer bir
tanıma göre işe gönülden adanma kavramı, çalışanın sorumluluk sahibi olduğu işi üzerinde kendisini bilişsel,
duygusal ve fiziksel olarak ifade etmesidir (Kahn, 1990: 694; May vd., 2004: 13). Bu üç unsur sırasıyla, çalışanın
işine kendini adayarak diğer her şeyi ikinci plana atması, işini yaparken tüm kalbiyle işine odaklanması ve işi
için tüm gücünü ve kuvvetini harcamasıdır (Ashforth ve Humphrey, 1995: 100-102).
İşe gönülden adanma, bireyin işini yaparken maksimum seviyede bir canlılığa sahip olmasını, mutluluğunu
etrafındaki herkese yansıtmasını ve görevini en iyi şekilde yapacağına olan inancını ifade ederken
kullanılmaktadır (Markos ve Sridevi, 2010: 90-92). İşine gönülden adanmış bireyler, işlerine anlam dolu
bakarlar, amaca ulaşmak için işlerine sahip çıkarlar, enerjilerini hiç kaybetmezler ve işlerinden dolayı
kendileriyle sürekli övünürler. İşiyle anlamlı, tutkulu ve güçlü bağ kuran çalışanlar işlerine gönülden adanmış
çalışanlardır. Schaufeli vd. (2002: 74-75), işe gönülden adanma kavramını inceleyerek, çalışanların işlerine olan
bağlılıklarının nedenlerini araştırmışlardır. Yaptıkları araştırmalardan 17 önerme çıkartmışlar ve bu
önermeleri 3 boyutta toplamışlardır. Bu 3 boyut, dinçlik (azimli olma-zinde kalma), adanmışlık (işe bağlılık)
ve yoğunlaşma (işe kendini kaptırma-İşini benimsemek)’dır.
Dinçlik, bir bireyin işine gösterdiği çabanın, gayretin, dayanıklılığın, enerjinin ve fedakârlığının
devamlılığının sağlanabilmesi anlamına gelmektedir (Schaufeli vd., 2002a: 74; Schaufeli vd., 2002b: 465;
Salanova vd., 2005: 1218). Adanmışlık, bireyin işi ile arasında pozitif bir ilişki olduğu, işini isteyerek yaptığı,
işini yaparken kendisiyle gurur duyduğunu ve mutlu olduğunu, işine coşkuyla bağlılığını ve işinin üzerindeki
baskınlığına yani meydan okuma hissi yaşaması anlamına gelmektedir (Schaufeli vd. 2002a: 465-467; Schaufeli
vd., 2002b: 73-75). Yoğunlaşma ise bireyin gün boyu dinlenme sürelerini çok az kullanıp çalışması ve bu
durumdan mutluluk duyması ile sıkılmamasını içeren bir kavramdır. İşine yoğunlaşan birey, yapacağı işte
kendisini daha güçlü görür, işi üzerinde baskın bir karaktere sahiptir, o işi yapabilecek tüm yeteneklere
kendinin sahip olduğunu düşünür ve kendine güvenip işini hakkıyla yapabilmektedir (Schaufeli vd., 2002a:
465-467; Schaufeli vd., 2002b: 73-75; Alarcon ve Lyons, 2011: 464; Turgut, 2011: 156; Maslach vd., 2001: 417).
2.3. İş Tatmini
Günümüzde işletmelerin aldığı etkisi en düşük karardan, tüm işletmeyi etkileyecek olan kararlara kadar her
aşamada iş tatmini, ikinci plana atılmaması gereken bir olgudur. Kavram üzerine ilk araştırmaların Elton
Mayo ve arkadaşları tarafından 1920’li yıllardan sonra yapıldığı bilinmektedir. Çalışma sonuçlarında iş
tatmini kavramını günümüz anlamına yakın bir anlamda tanımlamalarına rağmen kavram kurumsal bir
nitelik kazanamamıştır. Hatta Elton Mayo ve arkadaşlarının bu çalışması çok sert eleştirilere maruz kalmıştır.
En sert eleştiri de Brayfield ve Crockett tarafından yapılmıştır (Brayfield ve Crockett, 1955: 405-424).
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İş tatmini kavramı literatürde ilk defa 1935 yılında Hoppock tarafından tanımlanmıştır. Hoppock, çalışanların
işinden elde ettiği tatmini ifade edebilmek için iş tatmini kavramını kullanmıştır (Yew, 2008: 30). Hoppock’a
göre iş tatmini, bireyin işinden tatmin olduğunu kabullenebilmesi için etrafındaki tüm etmenlerin ve
psikolojik tüm etmenlerin pozitif bir kombinasyon oluşturması eylemidir (Hoppock, 1937: 300-303). Mrayyan
(2005: 40-41) iş tatminini, işinden ötürü oluşan mutluluğu ve işi ile arasındaki pozitif bağı, çalışanın ifade etme
biçimi, şeklinde tanımlamıştır. Başka bir tanıma göre iş tatmini, işinden ötürü çalışanın içinde oluşmuş olan
huzuru sadece kendinin anlatış şeklidir ve çalışandan başka kimse bu durumu gözlemleyemez (Mercer, 1997:
57).
İş tatmini kavramı tarihi çok eskilere dayanmasına rağmen günümüzde halen önemini koruyan bir kavramdır.
Kavramın çıkış tarihinin 1920’lere dayandığı daha önce de belirtilmiştir. Neoklasik yaklaşımın benimsendiği
1940- 50’li yıllara kadar kavramın önemi tam anlamıyla hissedilememiştir. Neoklasik yaklaşımın devamında
yani 1960’lara doğru çalışanlara olan bakış açısı değişmiş ve yeni bir yaklaşım türü olan, yönetimde insan
ilişkileri yaklaşımı doğmuştur. Bu yaklaşım çalışanların kar sağlayıcı makine gibi görülmesi düşüncesini
kaldırıp, insan olarak değer görmeleri gerektiğini savunmuştur (Türk, 2003: 75). İş tatmini kavramı, literatürde
iş doyumu ve iş memnuniyeti şeklinde de görülmektedir. Bu yıllardan sonra iş tatmini kavramı hem
araştırmacılar için hem de örgütler için önemli bir kavram haline gelmiştir.
Literatürde iş tatmini kavramı dinamik bir kavram olarak görülmektedir. Böyle görülmesinin sebebi, kavram
içerisine dahil edilen özelliklerin sürekli değişiyor, ekleniyor veya çıkarılıyor olmasıdır. İnsanlar yaradılış
gereği birbirinden farklı bir yapıda olduğu için iş tatmini dereceleri ve aynı şeyden etkilenme durumları
farklılık göstermektedir. Bu farklılığa zamansal olarak fikir değişim de eklenmektedir. Birey, bir iş üzerinde
yüksek oranda bir iş tatminine sahipken, bir süre sonra o iş üzerinde aynı tatmin derecesine sahip olmayabilir
(Bil, 2018: 58-59).
İş tatmininin bireyde bıraktığı etkiler ve sonuçlarına değinmek gerekirse, birçok araştırmacı tatmin
kavramının sadece işle ilgili olmadığını, bireyin psikolojik, ruhsal ve fiziksel sağlığıyla da etkili olduğunu
savunmuştur. Bayrak Kök (2006: 296)’ün araştırmasından aktarıldığı üzere Locke (1976) iş tatmininin bireyde
bıraktığı sonuçları dört madde olarak gruplandırmıştır. Bunlardan ilki, yaşam tatminine etkisidir. Yaşam
tatmini ile iş tatmini kavramları birbirleri ile iç içe geçmiş kavramlardır. Bazı araştırmacılar yaşam tatmininin
iş tatminini etkilediğini savunurken bazı araştırmacılar da iş tatmininin yaşam tatminini etkilediğini
savunmaktadır (Iverson, 2000: 807-811). İş tatmini sonuçları içerisinde ikinci grup, fiziksel sağlığa etkisidir. İş
tatmini yüksek seviyelerde olan çalışanlarda düzenli beslenme, bedenen dinç olma ve nadir hastalanma
görülmektedir. Üçüncü grup ruhsal sağlığa etkisi maddesidir. Bu grup içerisine kısaca değinmek gerekirse
yine iş tatmini yüksek olan çalışanlarda anksiyete bozukluğu, depresyon ve unutkanlık gibi sağlık sorunları
görülmemektedir. Verimliliğe etkisi ise Locke’nin (1976) oluşturduğu son gruptur. Bu grup, bireyi etkilerken
örgütünde etkilenmesine olanak sağlayan yani örgütün çalışanından en çok istediği durumdur. İş tatmini
seviyesi yüksek olan çalışanların işi üzerindeki hâkimiyeti, çalışma isteği, azami enerji seviyesi ve sorumluluk
seviyesi maksimum seviyelerde görülür bu da bireyin verimliliğini artırmaktadır.
Araştırmanın Hipotezleri;
H1: Çalışanların psikolojik sermayeleri ile işe gönülden adanma seviyeleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki
vardır.
H2: Çalışanların psikolojik sermayeleri ile iş tatminleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır.
H3: Çalışanların işe gönülden adanma seviyeleri ile iş tatminleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır.
H4: Çalışanların psikolojik sermaye düzeyleri ile iş tatminleri arasındaki ilişkide işe gönülden adanmanın
aracılık etkisi vardır.
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3. Yöntem
3.1. Araştırmanın Modeli

İşe Gönülden Adanma

İş Tatmini

Psikolojik Sermaye

Şekil 1. Araştırma Modeli
3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Bu çalışmanın evreni ABC Maden İşletme Müdürlüğü’ne bağlı bulunan fabrikada çalışmakta olan 209 memur
ve 540 kadrolu işçiden oluşan toplam 750 kişi olarak belirlenmiştir. Ancak bulunduğumuz olağanüstü durum
(Covid19) dolayısıyla fabrikada esnek çalışma, ücretsiz izin gibi durumları içeren yeni çalışma düzenine bağlı
olarak, anket çalışmamıza 265 kişi dönüş sağlamıştır. Araştırmaya 265 kişi üzerinden devam edilmiştir.
3.3. Araştırmadaki Veri Toplama Araçları
Öncelikle literatür taraması yapılarak geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş ölçekler tespit edilmiş ve
oluşturulmuş olan hipotezlerin analiz edilmesi için araştırma kapsamında ölçüm araçları kullanılmıştır.
Araştırma için oluşturulan anket formunda, Luthans ve diğerleri (2007) tarafından geliştirilen, Psikolojik
Sermaye Ölçeği; Schaufeli ve diğerleri (2006) tarafından oluşturulan; Uwes İşe Gönülden Adanma Ölçeği,
ve Minnesota İş Tatmini Ölçeği kullanılarak oluşturulmuş 53 soru ve 8 sorudan oluşan demografik
değişkenlerle birlikte toplam 61 soru yer almıştır.
3.4.Verilerin Analizi
Araştırmada anket yöntemi kullanılarak verilere ulaşılmıştır. Elde edilen verilere, IBM SPSS 22.0 programı
aracılığıyla t testi, ANOVA, faktör, korelasyon ve hiyerarşik regresyon analizi uygulanmıştır.

4. Bulgular
Bu bölümde ABC Maden İşletme Müdürlüğü’nde çalışmakta olan bireylerin psikolojik sermaye, işe gönülden
adanma ve iş tatmini seviyelerinin ölçülmesi amacıyla, araştırmanın hipotezleri dâhilinde yapılan analizlere
göre ortaya çıkan sonuçlara yer verilmiştir.
4.1. Demografik Bilgiler
Çalışmaya katkıda bulunan ABC Maden İşletme Müdürlüğü’nde çalışmakta olan bireyler demografik
değişkenlere göre değerlendirilmiş ve tablolar halinde gösterilmiştir.
Tablo 1. Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler

Cinsiyet
Medeni Durum

Yaş
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Kadın
Erkek

N
36
229

Yüzde
%13,6
%86,4

Evli
Bekar
18-24
25-34
35-44
45-54

215
50
7
114
72
66

%81,1
%18,9
%2,6
%43,0
%27,2
%24,9
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Mezuniyet Durumu

Kurumda
Süresi

Çalışma

Maaş

Çalışılan Pozisyon

55 ve üzeri
Ortaokul
Lise
Ön Lisans
Lisans
Lisans Üstü
0-5
6-10
11-15
16-20
21 ve Üzeri
3000 ve Altı
3001-4500
4501-6000
6001-7500
7500 ve Üzeri
Memur
Kadrolu İşçi

6
9
84
80
88
4
85
68
30
37
45
3
140
45
76
1
105
160

%2,3
%3,4
%31,7
%30,2
%33,2
%1,5
%32,1
%25,7
%11,3
%14,0
%17,0
%1,1
%52,8
%17,0
%28,7
%0,4
%39,6
%60,4

Tablo 1’den hareketle 265 katılımcının çoğunluğunu erkeklerin (%86,4) oluşturduğu görülmektedir. Yine
katılımcıların çoğunluğunun evli (%81,1) olduğu tespit edilmiştir. Yaş dağılımı ele alındığında katılımcıların
çoğunluğunun 25-34 yaş aralığı (%43,0)’nda olduğu görülmektedir. Katılımcıların mezuniyet durumları
incelendiğinde, en yüksek sayının lisans mezunu 88 (%33,2) kişilerde olduğu bilinmektedir. Araştırmaya
katılanların kurumlarında çalışma sürelerine bakıldığında katılımcıların çoğunun (%32,1) 0-5 yıl çalışma
süresine sahip olduğu görülmüştür. 265 katılımcının maaş durumlarına bakıldığında katılımcıların yarıdan
fazlasının (%52,8) 3001-4500 TL arasında maaşa sahip olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılanların
çalıştığı pozisyon ele alındığında katılımcıların çoğunluğunun (%60,4) kadrolu işçi olarak çalıştığı
görülmüştür.
4.2. Ölçeklerin Güvenilirlik ve Faktör Analizleri
Yapılacak olan araştırmada daha önce yapılmış olan araştırmalardaki sonuçlara benzer veyahut yakın
sonuçlar elde edebilmek için öncelikle anket sorularının güvenilirliğinin ve tutarlılığının test edilmesi
gerekmektedir. Buradan hareketle öncelikle Cronbach Alpha güvenilirlik kat sayısı incelenmiştir. Cronbach’s
Alpha değerinin 0.7 üzerinde olması verilerin tutarlı ve güvenilir olduğu anlamını taşımaktadır (Nunnally
ve Bernstein, 1994:264-265). Yapılan analizde psikolojik sermaye ölçeği soruları içerisinden 3 sorunun (s13-s20
ve s23) ters sorular olduğu ve tersine çevrildiğinde güvenilirliği artırdığı görülmüştür. Sonrasında sorular
tersine çevrilmiş ve analize devam edilmiştir. Sonuçlar Tablo 2’de görüldüğü üzere çalışmada kullanılan üç
ölçek için hazırlanmış olan soruların tutarlı ve güvenilir olduğunu (0.7’den büyük) göstermektedir.
Tablo 2. Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Cronbach Alfa Katsayıları, KMO ve Barlett Değerleri
Ölçekler
Psikolojik Sermaye Ölçeği
İşe Gönülden Adanma Ölçeği
Minnesota İş Tatmini Ölçeği

Cronbach’s Alpha
0,874

KMO
(Kaiser-Meyer Olkin)
0,805

0,894

0,837

0,916

0,829

Barlett Testi

,000

Tablo 2’de Cronbach’s Alpha ile gösterilmiş olan testler sırasıyla ölçek sorularının faktör analizi için
uygunluğunu test etmek ve değişkenlerin korelasyon değerlerini belirlemek için yapılmıştır. Kaiser-Mayer
Olkin testinde, 0.70 üzerinde bir değer, Barlett testinde de p değerinin (0,000)<0,05 olması gereken değer olarak
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bilinmektedir (Hill, 2011: 37-43). Çalışmamızda Alpha testinin yanında yapılan bu iki testte sonuçların kabul
edilebilir bir düzeyde ve faktör analizi için kullanılabilir veriler olduğu görülmüştür.
Faktör analizinde dikkat edilen önemli bir etken faktör ağırlığı dağılımıdır. Psikolojik sermaye ölçeğine ilişkin
yapılan testte ölçek sorularından 6, 8, 10 ve 12. soruların faktör ağırlığı dağılımına uyum sağlamadığı
görülmüş ve ölçek soruları arasından çıkarılmıştır. Araştırmaya psikolojik sermaye ölçeğinin 20 sorusu ile
devam edilmiştir.
İşe Gönülden Adanma Ölçeğinde faktör ağırlığı dağılımına bakıldığında ölçeğe uyum sağlamayan soru
bulunmamaktadır. Tüm ölçek sorularının faktör ağırlıklarının 0,50 üzerinde olduğu görülmüş ve analize bu
şekilde devam edilmiştir.
Minnesota İş Tatmini Ölçeği için hazırlanmış olan soruların faktör ağırlığı dağılımı incelenmiş ve 37, 44, 45 ve
47. soruların olası faktör ağırlığı seviyesi 0.50’nin altında olduğu görülmüş, bu sorular ölçek soruları
içerisinden çıkarılmıştır. Faktör ağırlığının 0,50 ve üzerinde olması esas alınabilmektedir (Hair vd., 2018:151).
Araştırmaya 16 soru ile devam edilmiştir.
4.3. Değişkenlere Ait Bulgular
Tablo 3. Psikolojik Sermaye, İşe Gönülden Adanma ve İş Tatmini Değişkenlerinin Korelasyon Testi

Pearson Correlation
Psikolojik
Sermaye

İşe Gönülden
Adanma

İş Tatmini

Psikolojik Sermaye

İşe Gönülden
Adanma

İş Tatmini

1

0,347**

0,544**

0,000

0,000

Sig. (2 Tailed)
N

265

265

265

Pearson Correlation

0,347**

1

0,453**

Sig. (2 Tailed)

0,000

N

265

265

265

Pearson Correlation

0,544**

0,453**

1

Sig. (2 Tailed)

0,000

0,000

N

265

265

0,000

265

**Korelasyonlar 0,01 düzeyinde anlamlıdır. (2-tailed)
Yukarıdaki Tablo 3’te görüleceği üzere psikolojik sermaye, işe gönülden adanma ve iş tatmini arasında
ilişkinin incelenmesi için korelasyon analizi yapılmıştır. Bu analiz sonuçlarına göre çalışanların psikolojik
sermayesi ile işe gönülden adanmaları, psikolojik sermayeleri ile iş tatminleri, işe gönülden adanmaları ile iş
tatminleri arasında orta düzeyle, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Değişkenler arasında en
yüksek korelasyon psikolojik sermaye ile iş tatmini arasında, en düşük korelasyon ise psikolojik sermaye ile
işe gönülden adanma arasında olduğu söylenebilir.
4.3.1. Değişkenler Arasında Aracılık İlişkisi
Regresyon analizinde değişkenler arasındaki ilişki içerisinde aracılık etkisine sahip bir değişkenin olup
olmadığının bulunması için Baron ve Kenny (1986) dört aşamadan oluşan bir model önermişlerdir (Meydan
ve Şeşen, 2011: 130). İlk aşama, bağımsız değişken olarak seçilen değişkenin (Psikolojik Sermaye) bağımlı
değişken (iş tatmini) üzerinde anlamlı bir etkisi olmalıdır. İkinci aşama, yine bağımsız değişkenin aracı
değişken olarak seçilen değişkenin (işe gönülden adanma) üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olması gerekir.
Üçüncü aşama da aracı değişkenin bağımlı değişken üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olması gerekir. Son
aşamada ise kilit nokta olarak, aracı değişken ile bağımsız değişken birlikte analiz edildiğinde, bağımsız
değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisi azalırken, aracı değişkenin de bağımsız değişken üzerinde
anlamlı bir etkisi olmalıdır. Verilen dört aşamaya göre aracılık etkisinin varlığı kabul edilmektedir. Buradan
hareketle araştırmayı oluşturan değişkenler arasındaki aracılık ilişkisine dair sonuçlar aşağıda yer alan Tablo
4’te verilmiştir.
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Tablo 4. İşe Gönülden Adanmanın Psikolojik Sermaye ve İş Tatmini Arasında Aracılık Etkisinin
Belirlenmesine Yönelik Regresyon Analizi Sonuçları
1.Aşama:
Değişkenler
Model 3
Sabit Değer
Psikolojik Sermaye

B

R2
0,120

F
35,944

ß

P(Sig.)

0,347

0,000
0,000

ß

P(Sig.)

0,544

0,258
0,000

ß

P(Sig.)

1,695

Bağımlı Değişken: İş Tatmini
2. Aşama:
Değişkenler
Model 1
Sabit Değer
Psikolojik Sermaye

B

R2
0,296

F
110,432

0,389

Bağımlı Değişken İşe Gönülden Adanma
3. Aşama:
Değişkenler
Model 2
Sabit Değer
İşe Gönülden
Adanma

B

R2
0,205

F
67,924

2,129

0,000
0,453

0,000

ß

P(Sig.)

0,143
0,376

0,000
0,029
0,000

Bağımlı Değişken: İş Tatmini
4. Aşama:
Değişkenler
Model 4
Sabit Değer
Psikolojik Sermaye
İşe Gönülden
Adanma

B

R2
0,220

F
36,855

1,564

Bağımlı Değişken: İş Tatmini
Yukarıda aşamalı olarak gösterilmiş Tablo 4’te psikolojik sermaye ile iş tatmini arasındaki ilişkide işe
gönülden adanmanın aracılık etkisinin varlığı test edilmiştir. Buradan hareketle Baron ve Kenny (1986)’nin
oluşturduğu dört aşamalı modele göre ilk aşamada görüldüğü gibi bağımsız değişken olan psikolojik
sermayenin, bağımlı değişken olan iş tatmini üzerinde pozitif ve anlamlı (ß = 0,347; p < 0,05) bir etkisinin
olduğu görülmüştür. Ortaya çıkan sonuçlar, çalışanların psikolojik sermaye seviyelerinin iş tatmini
seviyelerini etkilediğini göstermektedir.
İkinci aşamada bağımsız değişken olan psikolojik sermayenin aracı değişken olan işe gönülden adanma
üzerinde pozitif ve anlamlı (ß = 0,544; p < 0,05) bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmış ve çalışanların
psikolojik sermaye seviyelerinin işe gönülden adanma düzeylerini olumlu yönde etkilediği görülmüştür.
Üçüncü aşamaya gelindiğinde aracı değişken olan işe gönülden adanmanın, bağımlı değişken olan iş tatmini
üzerinde pozitif ve anlamlı (ß = 0,453; p < 0,05) bir etkisi olduğu görülmüş ve çalışanların işe gönülden adanma
düzeylerinin iş tatminleri üzerinde etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Son aşamada regresyon analizi sonuçlarına göre işe gönülden adanmanın psikolojik sermaye ve iş tatmini
arasındaki ilişkide pozitif yönlü (ß = 0,143; p < 0,05) bir aracılık etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Aracılık
etkisinin kanıtlanabilmesi için 1. ve 4. aşama sonuçlarına bakılmıştır. 1. aşamada gösterilen regresyon analizi
sonuçlarında ß= 0,347 iken 4. aşamada bu değerin ß=0,143 olduğu görülmüştür. Bu değerin düşmesi, işe
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gönülden adanma değişkeninin psikolojik sermaye ile iş tatmini arasındaki ilişkide aracı etkiye sahip olduğu
anlamına gelmektedir.
Gerçekleştirilen çoklu regresyon sonuçlarından elde edilen bulgular ışığında işe gönülden adanmanın
psikolojik sermaye ile iş tatmini arasında kısmi aracılık etkisine sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu kısmi
aracılığın anlamlılığını belirlemek amacı ile Sobel testi uygulanmıştır. Sobel testi aşağıdaki formül vasıtasıyla
gerçekleştirilmektedir.
𝑧=

𝑎𝑏
√(𝑏 2 𝑆𝐸𝑎2 )

+ (𝑎2 𝑆𝐸𝑏2 )

Regresyon sonuçları kullanılarak Sobel testi sonucunda z değeri şu şekilde bulunmuştur:
𝑧=

0,405 ∗ 0,729
√(0,7292 ∗ 0,0492𝑎 ) + (0,4052 ∗ 0,0692𝑏 )

= 6,5099

Sobel testi ile hesaplanan z değeri 1,96’dan büyük olduğu için aracılık etkisinin anlamlı olduğu ortaya
konulmuştur (Yay,2017:124). Psikolojik sermayenin iş tatmini üzerindeki etkisinde işe gönülden adanmanın
dolaylı etkisi 0,544*0,376=0,204 olarak bulunmuştur.

5. Sonuç ve Tartışma
Akademik çalışmalar, örgütlerin gelişiminde çalışanın önemli bir rolü olduğunu, bu nedenle örgütün en
faydalı şekilde çalışacak kişiyi örgütte tutması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu nedenle çalışanların örgüt
içinde pozitif duygu ve davranışlar içerisinde olması son zamanlarda yöneticilerin ilgilenmesi gereken önemli
bir konu haline gelmiştir. Örgütlere ve yöneticilere bu konuda ışık tutacak çalışmalara olan ihtiyaç giderek
artmaktadır. Bu araştırmanın psikolojik sermaye, iş tatmini ve işe gönülden adanma literatürünü
zenginleştireceği düşünülmektedir. Ortaya koyulan bu çalışmanın genel amacı bundan sonraki
araştırmacılara ve uygulayıcı işletmelere yol göstermek için örgütsel davranış literatürüne katkı sağlamaktır.
Bu nedenle hızla gelişen ve değişen sistemler doğrultusunda işletmelerde üretim faktörlerini örgütsel
davranış alanı olmadan etkin kullanıp kullanmadıkları, kar elde edip etmedikleri ve bulundukları konumu
koruyup koruyamadıkları, daha önce yapılmış olan çalışmalar incelenerek değerlendirilmiş ve araştırma alanı
olarak seçilmiştir. Seçilen bu alan neticesinde çalışmanın özel amacı, psikolojik sermaye ile işe gönülden
adanmanın iş tatminine etkisini araştırmaktır. Seçilen bu konu hem örgütsel davranış alanının bel kemiği olan
kavramları içermesi bakımından hem de bu üç kavramın birbirleriyle olan ilişkisinin daha önce araştırılmamış
olması bakımından önem arz etmektedir.
Çalışma sırasıyla psikolojik sermaye, işe gönülden adanma ve iş tatmini değişkenlerinin tanımı, gelişimi, alt
boyutları ve ayrı ayrı literatür taramaları şeklinde hazırlanmıştır. Araştırmanın uygulama kısmına gelinecek
olursa ilk olarak yapılacak olan testlere uygunluğunun test edilmesi için Cronbach Alpha, KMO ve Barlett
testleri yapılmış ve ölçek sorularının bir sonraki aşamada yapılacak olan test için uygun olduğu, korelasyon
sonuçlarının da kabul edilebilir bir düzeyde olduğu görülmüştür. İkinci aşamada ölçek soruları içerisinde
birbirleriyle bağlantı olan soruları aynı kategoride değerlendirebilmek, uyumsuz olan soruların elenerek az
sayıda değişkenle daha anlamlı ve nitelikli sonuçlar elde edebilmek için faktör analizi yapılmış ve sonuçta
Psikolojik Sermaye ölçeği ile Minnesota İş Tatmini ölçeği soruları üzerinde yapılan testte faktör ağırlığı
dağılımına uyum sağlamayan 4 soru bulunmuş ve ölçekler içerisinden çıkarılmıştır. İşe Gönülden Adanma
Ölçeği sorularında ise tüm soruların faktör ağırlığı 0.50’nin üstünde bulunmuş ve bir sonraki teste bu şekilde
devam edilmiştir.
İki değişken arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla psikolojik sermaye, işe gönülden adanma ve iş tatmini
değişkenleri ikişerli gruplandırılarak korelasyon analizi yapılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar neticesinde
araştırmanın değişkenleri arasında orta düzeyde pozitif anlamlı bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. İkişerli
olarak test edilen değişkenlerde en yüksek korelasyon psikolojik sermaye ve iş tatmini arasında, en düşük
korelasyon da psikolojik sermaye ile işe gönülden adanma arasında gözlemlenmiştir.
Korelasyon analizi sonrasında değişkenlerin biri bağımlı diğerleri bağımsız olarak aralarında neden sonuç
ilişkisi ile iki değişken arasındaki ilişkide diğer değişkenin aracılık etkisinin araştırılması için regresyon analizi
yapılmıştır. Üçlü olarak test edilmeden önce araştırmanın hipotezleriyle eş değer ikili gruplar halinde analiz
edilmiştir. Değişkenler üzerinde yapılan ilk regresyon testinde H1 hipotezi (çalışanların psikolojik sermayeleri
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ile işe gönülden adanma seviyeleri arasında pozitif anlamlı bir ilişki vardır) test edilmiştir. Yapılan test
sonuçlarında çalışanların psikolojik sermayelerinin işe gönülden adanma düzeylerini %29.6 oranında
açıkladığını yani onun üzerinde etkisi olduğu görülmüştür. Bu bulgu literatürdeki benzer çalışmalarla uyum
göstermektedir (Alessandri vd.,2018; Kodaş,2018; Tisu vd., 2020). Yapılan ikinci regresyon testinde H2 hipotezi
(çalışanların psikolojik sermayeleri ile iş tatminleri arasında pozitif anlamlı bir ilişki vardır) doğrulanmaya
çalışılmış ve psikolojik sermayenin iş tatminini açıklama oranı %12 bulunmuş ve aralarında pozitif yönlü bir
ilişkinin varlığı kabul edilmiştir. Elde edilen bu bulgular ile literatürdeki çeşitli araştırmaların uyumlu olduğu
görülmüştür (Erkuş ve Fındıklı, 2013; Biçkes vd., 2014; Akdemir ve Açan 2017; Doğan ve Aslan, 2018, Şen ve
Mert, 2019). Üçüncü regresyon testinde çalışanların işe gönülden adanma seviyeleri ile iş tatminleri arasında
pozitif anlamlı bir ilişki vardır, varsayımını içeren H3 hipotezi test edilmiştir. Analiz sonuçlarında hipotez
doğrulanmış ve işe gönülden adanmanın %20.5’lik kısmının iş tatmininden kaynakladığı görülmüştür. Bu
bulgu literatürdeki benzer çalışmalar ile uyum göstermektedir (Çetin ve Varoğlu,2015; Arslan ve Demir,2017).
Aracılık etkisinin araştırılması öncesi yapılan son regresyon testinde psikolojik sermaye ve işe gönülden
adanmanın iş tatminini % kaçlık bir oranda etkilediği araştırılmıştır. Test sonuçlarında iş tatminindeki
değişimin %22’lik kısmının psikolojik sermaye ve işe gönülden adanma seviyelerinden kaynakladığı
görülmüştür.
H4 hipotezinin (çalışanların psikolojik sermaye düzeyleri ile iş tatminleri arasında işe gönülden adanmanın
pozitif yönlü aracılık etkisi vardır) test edilmesi amacıyla yapılan regresyon testinde aracılık etkisinin
bulunması için oluşturulmuş olan aşamalar sırasıyla uygulanmış ve analiz sonuçlarında H4 hipotezi
doğrulanmıştır. Sonuç olarak işe gönülden adanmanın, psikolojik sermaye ve iş tatmini arasındaki ilişkide
aracılık etkisi olduğu görülmüştür. Elde edilen bulguların literatürdeki çalışmalarla kısmen uyumlu olduğu
görülmektedir (Ülbeği, vd.,2018; Bayram, 2019; Aslan,2020).
Çalışmayı ana hatlarıyla özetlemek gerekirse, bu çalışma çalışanların psikolojik sermayeleri ve işe gönülden
adanmalarının iş tatminleri üzerindeki etkisini ve psikolojik sermaye ile iş tatmini arasındaki ilişkide işe
gönülden adanmanın aracılık etkisinin varlığını araştırmayı amaçlayan bir çalışmadır. Bulunduğumuz
olağanüstü dönemde (Covid-19 pandemisi) toplanan veriler ile yapılan analizlerde çalışmanın amacı olumlu
bir şekilde belirlenen hipotezlerle doğrulanmış, literatürde yapılmış olan birçok çalışmanın sonuçlarıyla
paralel sonuçlar elde edilmiştir. Araştırmayı ortaya koyan değişkenler arasındaki ilişkinin tespiti bu çalışmada
maden sektörü çalışanları üzerinden gerçekleştirilmiştir. Diğer sektörlerde çalışmakta olan kişiler üzerinde de
uygulanması, literatürde daha geniş bir kitle üzerinde araştırılmış bir konu olmasına yarar sağlayacaktır.
Gelecekte yapılması planlanan çalışmalarda Covid-19 salgının etkisinin ortadan kalkması ile elde edilecek
bulgular ile yapılacak karşılaştırmaların literatüre önemli katkısı olacağı düşünülmektedir.
İşletmelere fayda sağlamak amacıyla yapılmış olan bu çalışmanın sonuçlandırılmasıyla, çalışanların iş
tatminlerinin öncelikle bireyin psikolojik sermayesinden etkilendiği, devamında ise bu durumun işine olan
adanmışlığını etkilediği ve bütünsel olarak iş tatmininde artışa neden olduğu görülmektedir. İşletmeler
çalışanlarından daha fazla verim alabilmek ve kar sağlayabilmek için öncelikle çalışanlarının güçlü oldukları
ve güçsüz kaldıkları yanlarını anlamalı ve geliştirilmesi için gerekli olan ortamı sağlamaları gerekmektedir.
Daha sonra çalışılan ortamın fiziki özelliklerinin (çalışılan ortamın ışıklandırılması, havalandırılması, ısısı ve
dışarıdaki gürültüden uzaklaştırılması vb.) iyileştirilmesi gerekmektedir. Bunlar sağlandıktan sonra kurum
içi ilişkilerin sağlıklı sürdürülmesinin sağlanması, iş ile orantılı olarak dinlenme sürelerinin artırılması, iş
üzerinde teknolojik olanakların sağlanması, zaman, emek ve ücret dengesinin iyi kurulması gerekmektedir.
Bu önerilerin uygulanması halinde çalışanlardan daha yüksek verim elde edilmesi ve karın artması
beklenmektedir. Özellikle araştırmanın uygulama alanı olan maden işletmesinde çalışanlarda elde edilen iş
tatmini noktasının kaybedilmeden artırılması için bireylerin psikolojik sermayelerini artıracak ve işe gönülden
adanmalarını destekleyecek örgütsel ortamın devamlılığının sağlanması işletme açısından oldukça faydalı
olacağı düşünülmektedir.
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Amaç – Bu çalışmanın amaçlarından biri, Ding vd. (2019) tarafından geliştirilen bilge liderlik ölçeğini
Türkçeye uyarlamaktır. Diğer amacı da, ölçeğe ait psikometrik özelliklerin ortaya konularak ölçeğin
geçerli ve güvenilir olduğunu kanıtlamaktır.
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Yöntem – Veri toplama aracı olarak anket formu tercih edilmiştir. Ana kütleyi Kayseri Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki kimya sektöründe faaliyet gösteren işletmeler oluşturmaktadır. Örneklem 199 kişiden
oluşmaktadır. Analizler için SPSS ve AMOS programı kullanılmıştır.
Bulgular – Ölçek faktör yapısının uygunluğu için açımlayıcı (AFA), doğrulayıcı (DFA) faktör ve iç
tutarlılık analizleri uygulanmıştır. Ölçeğin açıkladığı toplam varyans oranı %71.549’dur. AFA’ya göre
madde faktör yük aralığı .80-.87’dir. DFA bulguları uyum iyiliği değerleri, χ2/df=1.76; RMSEA=.06;
SRMR=.02; CFI=.99; IFI=.99; GFI=.97 olup, iç tutarlılık katsayıları ise α=.92; CR>.93; AVE>.65 şeklindedir.
Belirtilen değerler kabul edilebilir düzeydedir.
Tartışma – Yapılan analizler sonucunda, “Bilge Liderlik Ölçeği’’nin Türk kültürüyle olan uyumu
psikometrik özellikleriyle kanıtlanmıştır.
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research’s aims. The other aims are reveal the psychometric properties of the scale and to prove that the
scale is valid and reliable.
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Design/methodology/approach – In accordance with the purpose of scale adaptation, a questionnaire
was preferred as a data collection tool. The universe is the chemical businesses in the Kayseri Organized
Industrial Zone. The sample consists of 199 employees. SPSS and AMOS program were used for
analysis.
Findings – Exploratory (EFA), confirmatory (CFA) factor and internal consistency analyzes were
applied for the suitability of the scale factor structure. The total variance rate explained by the scale is
71.549%. According to the EFA, the item factor load range is .80-.87. CFA findings goodness of fit values,
χ2/df=1.76; RMSEA=.06; SRMR=.02; CFI=.99; IFI=.99; GFI=.97 and internal consistency coefficients α=.92;
CR>.93; AVE>.65. The specified values are at an acceptable level.
Discussion – As a result of the analysis, the compatibility of the “Phronetic (Wise) Leadership Scale”
with the Turkish culture was proven with its psychometric properties.

1.GİRİŞ
Bilgisayar ve iletişim teknolojisinin hızlı dönüşümü bilginin önemine dikkat çekmektedir. Rekabeti
sürdürmek, belirsizlik ortamı ile başa çıkabilmek, bilginin üretilip örgüt içindeki diğer bireylere aktarımını
gerekli kılmaktadır (Nonaka, 1991). Nonaka’nın bilginin stratejik konumuna yaptığı bu vurgu, Grant’ın (1996)
“bilgi temelli görüşü” ile desteklenmektedir. Bilgi, örgüte özgü bir kaynaktır (Davenport ve Prusak, 1998) ve
kolayca taklit edilemeyen bir özellik gösterir. Endüstri toplumundan bilgi toplumuna geçişte, bilginin
ekonomik bir kaynak oluşu, onu hammadde ve sermayeden daha kıymetli bir konuma getirmektedir (Stewart,
1998). Örneğin, hammadde almak için sermaye var, ancak nereden alınması gerektiğine dair bir bilgi yoksa
sermaye kaynak olarak tek başına yeterli değildir. Bilgi yaratma ve aktarım teorisi, sürdürülebilir rekabet
avantajı sağlamada bilgi kaynaklarının, örgütsel öğrenme ve yenilik yaratmada nasıl kullanıldığını açıklayan
bir temel sağlamaktadır (Nonaka vd., 2006). Bu teoriye göre rekabeti sürdürülebilir kılmak; bilgiyi yaratma,
geliştirme, paylaşma, özümseme ve uygulama süreciyle gerçekleştirilebilir. Sürecin dinamikleri ise bilginin
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varlıkları, bilgi yaratmada liderliğin rolü, bilginin yaratıldığı ve paylaşıldığı atmosferdir (Von Krogh vd., 2012;
Martín-de-Castro ve Montoro-Sánchez, 2013: 126).
Bilgi yaratma ve aktarım teorisinin temelini anlayabilmek için bilgi üretme sürecinde adı geçen kavramlara
değinmek gereklidir. Bellinger (2004); veri, enformasyon, bilgi ve bilgelik aşamalarını takip eden bir hiyerarşi
ile bilgi kavramını açıklamıştır: Veri; sonuçların veya var olanların değeridir. Enformasyon, veriler veya diğer
ilişkiler arasındaki bağlantıları temsil edebilme kapasitesidir. Bilgi ise; enformasyon sonucunda fayda
sağlamak amacına yönelik davranışa yönelten anlayıştır. Veri, enformasyon ve bilgi verimliliği esasına
dayanırken; bilgelik ise, etkinlik yaratır (Ackoff, 1996). “Neden mevduata parasını yatıran herkes zengin
olmuyor?” sorusunun yanıtı bilgelikte saklıdır. Bilgeliğin temel unsurlarının bilgiyi ve etiği yönetmek olduğu
belirtilirken; bilge liderin özelliklerine de dikkat çekilmiştir (Nonaka ve Takeuchi, 2011; Von Krogh vd., 2012;
Martín-de-Castro ve Montoro-Sánchez, 2013: 126). MacIntyre (1999), bilgeliği, erdemli davranışlarla iyiliği
aramak olarak tanımlar. İyilik arayışı “herkes” için iyi olan girişimlerdir. Diğer taraftan bilge liderliğin yüksek
ahlak standartlarına sahip oluşu, Batı’daki şirket skandallarından kurtuluşun yolunu da açmaktadır
(Ledbetter, 2005).
Bilge liderlik, özünde felsefe barındıran bir kavram olarak yönetim ve davranış alanında çalışan araştırmacılar
tarafından incelenmeye başlanmıştır (Küpers, 2016; Nonaka ve Takeuchi, 2011). Bilgeliğin, beklenilen ahlaki
standartlarda liderlik sürecini sürdürülebilir kılması, bilginin yaratılması ve transfer edilir hale getirilmesi
bilge liderlik ile sağlanabilir (Chen ve Huang, 2009: 111). Bu bağlamda bilge liderlik ile insan sermayesi, bilgi
yaratma ve organizasyonel yaratıcılık ilişkisi araştırılmıştır (Khan ve Altaf, 2015). Bilgi paylaşımı ve aktarımı
daha ziyade sosyal sermaye odağında ele alınmıştır (Wei vd., 2011; Obeidat vd., 2016). Bilgi paylaşımında rol
oynayan aktörler, bu aktörler arasındaki ilişkinin kalitesi ve güven (Levin ve Cross, 2004) unsurunun
etkinliğini, organizasyonlarda bilgi yönetiminin yenilikçi davranışlar üzerinde pozitif etkisini (Chen ve
Huang, 2009: 112) ortaya koyan çeşitli araştırmalar olduğu görülmektedir. Bilginin paylaşımı, takipçilerin
katılım duygusunu destekler, lider ile takipçiler arasındaki etkileşim seviyesini yüksek tutar. Lider bilgeliği,
motive edici ve yönlendirici gücüyle yenilikçi davranışlar üzerindeki olumlu etkisiyle (Ding vd., 2019: 310),
güçlü bir pozitif davranışsal değişim ve gelişim yaratır. Bilgi paylaşım kültürünün yaratılması bilge liderlik
yoluyla gerçekleştirilebilir. Bilge liderlik ayrıca koçluk görevi üstlenir (Martín-de-Castro ve Montoro-Sánchez,
2013: 130). Bu noktada insan kaynakları bağlamında da incelenmesi gereken bir konu olduğu
düşünülmektedir. Nonaka ve Takeuchi (2011), kültürel bağlam açısından Japonya’da bilge liderliğin
örneklerinin olduğunu belirtmektedir. Bu noktadan hareketle araştırma bilge liderliğin Türkiye
örnekleminden ampirik çalışmaların yolunu açarak, Türk kültüründe bilge liderliği sorgulama ve diğer
kültürlerle karşılaştırma yapabilme olanağı sunacaktır.
Kavramın teorik alt yapısını güçlendirmek, liderlikle ilişkili örgütsel davranış kavramlarıyla incelenmesini,
Türk kültürü ile uyumu ve Türkiye örneklemi açısından ele alınmasını sağlamak amacıyla ölçeğin
Türkçeleştirilmesi uygun görülmüştür. Bu bağlamda kendi alanına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Bilgi ve bilgi paylaşımının günümüz organizasyonlarında rekabetin sürdürülebilirliği için önemli bir kaynak
olduğu aşikardır (Davenport ve Prusak, 1998; Nonaka ve Takeuchi, 2011: 58). Böylece bilginin kullanımı ve
paylaşımı stratejik yönetimin merkezine taşınmıştır.
Stratejik yönetim, geleceğe ilişkin vizyon geliştirmeyi hedefler. Misyon, “neyi (vizyonu) başarmaya
çalışıyoruz” sorusunu cevaplayan aksiyonlardır (Bellinger, 2004; Garick, 2013). Bu aşama veri ve
enformasyonun kullanılmasına dayanır. Bilgi; rakam, sembol gibi ifadelerle bu bilgiye erişen herkesin aynı
değeri algıladığı biçimdeyse açık bilgidir. Örtük bilgi ise; ona erişen kişilerin deneyimleriyle anlamlandırdığı
bilgi türüdür (Bellinger, 2004). Bilginin çeşitlendirilmesine yönelik diğer bir ayırım da Aristoteles’e aittir.
Aristoteles bilgiyi, episteme olarak “geçerli evrensel bilimsel bilgi” ve techne olarak “beceri temelli teknik
bilgi” olmak üzere ikiye ayırır (Garick, 2013). “Episteme” niçin ve “techne” nasıl ise (Nonaka ve Takeuchi,
2011), “phronesis” nasıl ve niçin yapılması gerektiğini bilmektir (Khan ve Atlaf, 2015: 264). Bilgelik, niçin ve
nasıl sorularını cevaplamak için parçalara değil bütüne odaklanır, gelecek sonuçlar (performans) için sezgi ve
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tecrübelerini (bilgelik) de kullanılır (Garick, 2013). Kavramın özü nasıl ve niçin sorularına cevap verecek
bilgiyi üretmekte ve aktarmakta gizlidir.
Bilgelik, günümüz organizasyonlarında karar alma ve eylemleri yönlendirme (Rooney vd., 2010), kar
maksimizasyonu için etik davranıştan fazlasını içermektedir (Melé, 2010). Hamaya ve Oya (2013) bilge
liderliği, “ortak faydaya ulaşılacak yolda doğru cevabı bulma becerisiyle yol gösterici, erdemli bir alışkanlık”
olarak özetlemektedir. Bilge lider, hem ekonomik hem de sosyal değer yaratmak için çaba gösterir. Bu nedenle
bilge liderler; bilginin yayılma, kullanma ve yeniden inşa edilmesi sürecinde önemli rol üstlenirler.
Thomas’a (2017: 6) göre bilge lider kavramsal, duygusal, teknik ve varoluşçuluk olmak üzere dört temel
yeteneğe sahiptir. Kavramsal yetenek; farkındalık, kavramları kullanma ve sistemli düşünmeyi sağlar.
Duygusal yetenek; içsel ve kişilerarası zeka gerektirir. Teknik yetenek; bilgi paylaşımı ve ağlar, bilgi yönetimi,
sürekli öğrenme ve geliştirme ve koçluk gibi becerileri içerir. Varoluşçuluk yeteneği; her varlığın nihai
amacının, bilgelik, özgürlük, tutku ve herkesin iyiliğiyle mutluluk olduğunu bilir (Vanharanta vd., 2021: 324).
Bilge liderliğin süreci ise Thomas (2017: 3)’a göre beş basamağı takip eder. İlk basamak tabandır ve değer ile
erdem odaklıdır. İkinci basamak ise meydana getirme; kişilik, biliş, algı, müzakere etmek üzerine kurulu bir
etkileşim sergilenir. Üçüncü basamakta kaynakların kullanım ve yönetimine ilişkin eylemlerde bulunma gelir.
Dördüncü sırada; bireysel ve organizasyon odaklı optimum sonuçlara ulaşmak yer alır. Son basamak ise
vizyondur.
Bilge liderlik kavramını yönetimsel anlamda araştıran ve kuramsal alt yapısını kuran Nonaka ve Takeuchi
(2011), bilge liderin sahip olması gereken altı niteliği şu şekilde sıralamıştır:







Kurumsal sosyal sorumluluk temelli etik yargılarda bulunmak.
Bilgiyi paylaşma fırsatı yaratmak ve bilgiyi paylaştığı kişiyle iyi derecede etkileşim kurmak.
Olayların özünü kavrayan, isabetli tahmin yeteneğine sahip olmak.
Sanatsal iletişim yeteneğine sahip olmak.
Günlük iletişim ve yeterli düzeyde etkileşim yaratabilmek için politik gücünü kullanmak.
Kural koyarak ve örnek vererek öğretmeye çalışmak, akılcı olmayı teşvik etmek.

Stratejik liderlikten farklı olarak bilge liderlik sadece üst kademe yöneticilere ait bir vasıf değildir. Aynı
zamanda orta düzey yöneticiler de bilge lider olabilir (Vera ve Crossan, 2004; Chen ve Huang, 2009: 112). Bu
nedenle de bilginin dağıtımı söz konusudur.
Bilgi yaratmak, sentezleyen liderlik türünü gerektirir (Nonaka ve Toyama, 2007). Bilge liderlik davranışları,
bilgi yaratma ve aktarım teorisiyle açıklanabilir (Nonaka vd., 2006; Martín-de-Castro ve Montoro-Sánchez,
2013: 126). Bu teori sürekli rekabet edebilme gücünün bilgi varlıkları, bilgi yaratmada liderlik, bilginin
yaratılması ve paylaşılmasıyla gerçekleştirilebileceğini öne sürmektedir (Von Krogh vd., 2012; Martín-deCastro ve Montoro-Sánchez, 2013: 126). Bilgi, kişinin anlayışı geliştikçe sürekli ilerler (Bellinger, 2004). Bu
açıdan bilge liderlik, bilgi yaratmadaki rolü ile rekabetin sürdürülebilirliğini etkilemektedir.
Geleceği tasarlayan bilgelik dinamiktir, rasyonel düşünce ile yeteneğin yoğrulmasıdır. Bu nedenle durumsal
ve bağlamsal olarak değişebilir. Bilge liderlik, ihtiyaçlar için pratik çözümler yaratırken, etik ve iş değerlerini
göz önünde bulundurur. Bu nedenle organizasyonun değerini artıran katma değer yaratır, bu katma değer
insan zekası ve organizasyonun kaynakları ile sağlanır (Vanharanta vd., 2021: 322). Lider; sosyal destek
sunarak, takipçilerinin gelişimini destekler ve onların içindeki cevheri ortaya çıkarır. Bu durum bireysel ve
örgütsel anlamda performansın artırılması ve yaratıcılığın geliştirilmesi gibi çıktılar sunar. Öyle ki bilgi
toplumunda bilginin üretilmesi, dağıtılması ve korunması lidere ait özellikler yoluyla yürütülür.
Sürdürülebilir rekabet, lider ve takipçilerin koordinasyonundan ileri gelir. Örgütlerin ayakta kalması bu
koordinasyonun yükseltilmiş kalitesine bağlıdır.
Türkçe alan yazında bilge liderlik kavramını inceleyen araştırmalara rastlanılmamakla birlikte, Taş ve
Alparslan’ın (2020) araştırmasının derleme olduğunu belirtmek yerinde olacaktır. Bilge liderliğin;
inovasyondan, örgüt kültürü yaratma, örgütsel öğrenme, personel güçlendirme, kaynakların korunması,
lider-üye, lider-grup ilişkisine kadar davranışsal her alanda ele alınabilecek bir kavram olduğu görülmektedir.
Tüm bu bilgiler ışığında bilge liderliğin yönetimsel ve operasyonel anlamda önemini keşfedebilmeyi sağlayan
ölçüm aracının Türkçeleştirilmesinin değerli olduğuna karar verilmiştir.
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3.YÖNTEM
3.1.Evren ve Örneklem
Bu araştırma, 25 Ekim-05 Kasım 2021 tarihleri arasında Kayseri organize sanayi bünyesinde yer alan kimya
sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar bu bünye içerisinde yer alan özel
sektör çalışanlarıdır. Araştırma evreninde yer alan tüm katılımcılara ulaşmanın rasyonel olmaması sebebi ile
çalışmada basit tesadüfi örnekleme tekniği kullanılmıştır. Örneklem büyüklüğü için ölçekteki madde
sayısının on katı rakamındaki kişi sayısına ulaşılmaya çalışılmıştır (Bryman ve Cramer, 2001; Hair vd., 2010).
Etik kurul kararı alınmış, katılımcılara onam formu hakkında bilgi verilmiş, anket formu çevrimiçi dağıtılmış
ve 256 kişinin ankete katılımı sağlanmıştır. Anket formuna iki adet doğrulayıcı soru eklenmiştir. Doğrulayıcı
soruların amacı, katılımcıların soruları okuyup okumadıklarını kontrol edebilmektir. Doğrulayıcı sorulara
yanlış cevap veren 57 kişinin cevapları analiz dışında bırakılmıştır. Araştırmanın nihai çalışma grubu 199
katılımcıdan oluşmaktadır. Madde sayısının on katı rakamındaki kişi sayısı göz önünde bulundurulduğunda,
araştırma örnekleminin yeterli büyüklükte olduğu söylenebilir.
3.2.Veri Toplama Aracı ve Uyarlama Süreci
Bilge (Phronetic) Liderlik Ölçeği: Ding vd. (2019) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek soruları Nanoka ve
Takeuchi (2011)’in bilge liderlik yeteneklerinin özetlenmiş halinden oluşmaktadır. Araştırmacılar madde
havuzu oluşturmuşlar, soruları aralarında tartışarak, ölçeğin nihai şekline karar vermişlerdir. Ding vd. (2019)
yapmış oldukları araştırmada ölçeği Çin şirketleri üzerinde uygulamıştır.
Ölçeğin Türkçeye uyarlanmasına ilişkin çeviri sürecinde, Brislin (1980) tarafından ortaya konulan beş
basamaklı teknik kullanılmıştır. Dil geçerliliği iki Türk dili ve üç yabancı dil uzmanı olan beş akademisyenin
görüşleriyle sağlanmaya çalışılmıştır. Ölçek, araştırmaya katkı sunan akademisyenler tarafından tekrar
değerlendirilmiştir. Son adımda ölçeğe mevcut araştırmada kullanılan nihai şekli verilmiştir.
3.3.Verilerin Analizi
Araştırmaya başlamadan önce ölçme aracının güvenilir ve anlaşılır olduğunu pekiştirmek için 50 katılımcı
üzerinde bir pilot araştırmaya gidilmiştir. Katılımcılardan yargılara, 5’li Likert ölçeği kullanarak (1=Kesinlikle
Katılmıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum) cevap vermesi istenmiştir. Pilot uygulama sonucunda ölçek
maddelerinin katılımcılar tarafından anlaşılır olduğu ve maddelerin güvenirliği ile ilgi bir sorun olmadığı
tespit edilmiştir.
Ding vd. (2019) tarafından geliştirilen ve bu araştırmanın yazarları tarafından Türkçeye uyarlanan altı
maddelik “Bilge (Phronetic) Liderlik Ölçeği” tek faktörden oluşmaktadır. Verilerin değerlendirilmeye
başlanabilmesi için ilk adım veri setinin normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemektir. Bu nedenle
veri setinin çarpıklık ve basıklık değerleri SPSS programıyla hesaplanmıştır. Ölçek maddelerinin çarpıklık
değerleri (-.351 ile -.8269), basıklık değerleri (-.110 ile -.899) arasında değişmekle birlikte, ilgili değerlerin
beklenilen değer aralığında olduğu görülmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2013; Kline, 2015).
Araştırmada yapılan güvenirlik ve geçerlik analizleri SPSS 25.0 ve AMOS 21.0 programları kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Güvenirlik çalışmaları kapsamında, “madde toplam korelasyonundan ve Cronbach Alfa”
analizinden yararlanılmıştır. Bilge liderlik ölçeğinin faktör yapısı Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA)
kullanılarak incelenmiş, Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile de ölçeğin Türk kültürüne uyum sağladığı
görülmüş ve örtük yapısı doğrulanmıştır.

4.BULGULAR
Ankete cevap veren katılımcıların yaş grupları değerlendirildiğinde; yaşı 20 ve altında olanların oranı %2; 2131 arası olanların oranı %19.1; 32-42 arası olanların oranı %38.2; 43-53 arası olanların oranı %32.2; 54 ve üzeri
olanların oranı %8.5’tir. Katılımcıların cinsiyetlerine ilişkin dağılım oranları ise; erkekler %64.8, kadınlar
%35.2’dir. Katılımcıların medeni durumları incelendiğinde evlilerin oranı %68.8 iken bekarların oranı
%31.2’dir. Katılımcıların %14.1’i lise; %27.1’i ön lisans; %46.2’si lisans ve %12.6’sı lisansüstü mezunuyken;
mesleki deneyimi 5 ve altında olanların oranı %7; 6-14 yıl arası olanlar %33.2; 15-23 yıl arası olanlar %30.2; 2432 yıl arası olanlar %16; 33 ve üzeri olanlar %13.6’dır.
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Tablo-1 Ölçeğin AFA, Güvenirlik, Ortalama, Faktör Yükü, Standart Hata, t, p, CR, AVE ve Uyum İndeks
Değerleri
Faktör
(AFA)

Madde

Bilge Liderlik

BL1
BL2
BL3
BL4
BL5
BL6

Faktör
(DFA)

Bilge Liderlik

Madde
BL1
BL2
BL3
BL4
BL5
BL6

Faktör
Değer.
.82
.86
.87
.86
.84
.80
Faktör
Değer.
.78
.84
.86
.82
.81
.72

KMO

Bartlett’s x2

p

.91

796.608

.000

S.H.

t

p

-0.07
0.08
0.08
0.08
0.08

-12.922
13.241
12.443
12.336
10.707

Açıklanan
Varyans %

α

̅
𝒙

71.549

.92

3.41

CR

AVE

√𝐀𝐕𝐄

.93

.65

.81

-***
***
***
***
***

Uyum İndeksleri
χ2/df=1.76; RMSEA=.06; RMR=.02; SRMR=.02; CFI=.99; NFI=.98; IFI=.99; RFI=.96; GFI=.97; AGFI=.94
Not: n=199; ***p<.001; KMO=Kaiser-Meyer-Olkin; α=Cronbach Alfa; x̅=Ortalama; CR=Birleşik Güvenirlik;
AVE=Ortalama Açıklanan Varyans.
Ölçek madde analizinde, madde toplam korelasyonları .71 ile .80 arasında değiştiğinden, ölçekten herhangi
bir madde çıkarılmasına gerek olmadığına karar verilmiştir (Büyüköztürk, 2011). Tablo 1’e göre bilge liderlik
ölçeğinin ortalaması 3.41, güvenirlik katsayısı ise .92 olarak hesaplanmış ve içsel tutarlılık seviyesinin yüksek
olduğu bulgulanmıştır (Nunnally, 1978; Voegtlin, 2011).
AFA neticesinde, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterlilik değerinin .91 olduğu ve örneklem
büyüklüğünün faktör analizi için yeterli olduğu saptanmıştır (Kalaycı, 2018). Bartlett küresellik testinin
anlamlı olması [χ2(15)=796.608; p<.001], maddeler arasındaki korelasyon ilişkilerinin faktör analizi için uygun
olduğuna işaret etmektedir. Analiz sonucunda tek faktörlü olarak elde edilen yapının faktörlerinin toplam
varyansa yaptığı katkı %71.549 olarak hesaplanmıştır. Bilge liderliği ölçmeyi amaçlayan ölçeğin faktör
modelini ortaya koymak için yapılan analizde, faktör değerleri için kabul düzeyi .40 olarak belirlenmiştir.
Ölçeğin geneline bakıldığında, faktör değerlerinin .80 ile .87 arasında olduğu görülmektedir. AFA
aşamasında; faktör değerinin en az .40 olmasına, maddelerin tek bir faktörde yer almasına ve iki farklı faktör
arasında yeterli faktör değerine sahip olan maddelerde en az .10 fark olmasına dikkat edilmiştir (Seçer, 2013).
DFA sonucunda, elde edilen uyum iyiliği değerlerinin, önerilen altı maddeli ve tek faktörlü modelin veriler
ile uyumlu ve kabul edilebilir olduğunu göstermektedir. Tablo 1’deki uyum değerleri dikkate alındığında;
χ2/df, RMR, SRMR, CFI, NFI, IFI, RFI, GFI, AGFI’ın mükemmel düzeyde, RMSEA’nın ise kabul edilebilir
düzeyde olduğu söylenebilir (Schermelleh-Engel ve Moosbrugger, 2003). Ölçeğin DFA sonuçlarına ilişkin
parametre değerlerinin olduğu yol şeması Şekil 1’de sunulmuştur. Bunun yanı sıra, tablodaki maddelere
ilişkin t istatistikleri incelendiğinde bütün maddelerin anlamlı olduğu görülmektedir (p<.001). Faktör
değerleri için kabul gören sınır olan .40 dikkate alınarak ölçeğe ilişkin faktör değerleri incelendiğinde, .40
altında bir madde olmadığı ve faktör değerlerinin kabul edilebilir sınırlarda olduğu anlaşılmaktadır.
Araştırmada yapısal geçerlik analizinden sonra birleşme geçerliği de test edilmiştir. Birleşme geçerliğinde
ölçeğe ilişkin birleşik güvenirlik (CR) değerlerinin ortalama açıklanan varyanstan (AVE) yüksek olduğu, AVE
değerlerinin ise .50’den büyük olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar modelin yeterli düzeyde birleşme
geçerliğine sahip olduğunu ortaya koymaktadır (CR>.70; AVE>.50; CR>AVE).
Araştırmada gerçekleştirilen testlere göre bilge liderlik ölçeğinin kabul edilebilir seviyelerde güvenilir olduğu
ve geçerliliğinin sağlandığı, aynı zamanda öngörülen kuramsal yapısı (tek faktörlü model) ile uyuştuğu
değerlendirilmektedir.
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Şekil 1. Bilge Liderlik Ölçeğine İlişkin DFA Modeli

5.SONUÇ VE TARTIŞMA
Araştırmada, yönetim literatürüne yeni girmiş bir kavram olan bilge liderlik kavramı açıklanmaya çalışılmış,
bilge liderlik kavramının ölçülmesine olanak sağlayan ölçeğin Türkçeleştirilmesi gaye edinilmiştir.
Bilge liderlik kavramıyla ilgili çalışmaların geçmişinin çok olmadığı ve az sayıdaki araştırmacı tarafından
incelendiği görülmüştür. Nonaka ve Takeuchi (2011) tarafından ortaya konulan bilge liderlik kavramıyla ilgili
ölçeği Ding vd. (2019) geliştirmiştir. Literatürde kendine yer bulan ölçek maddelerinin korelasyon
değerlerinin kabul edilebilir olduğu görülmüştür. Ayrıca maddelere ilişkin faktör yük değerlerinin .80-.87
arasında değiştiği ve t değerlerinin istatistiksel açıdan anlamlı olduğu belirlenmiştir. Türkçeye uyarlanan
ölçeğin orijinalindekiyle uyum halinde olduğu tespit edilmiştir. Ölçek tek boyutlu bir yapıya sahip ve altı
maddeden oluşmaktadır. Psikometrik nitelikleri (χ2/df=1.76; RMSEA=.06; SRMR=.02; CFI=.99; IFI=.99; GFI=.97;
CR>.93; AVE>.65; CR>AVE) açısından ölçeğin, bilge liderlik kavramını ölçme kabiliyetine sahip olan bir araç
olduğunu ifade etmek yerinde görülmektedir.
Ölçeğin Türkçeleştirilmesine ilişkin yapılan bu araştırma bazı kısıtlara sahiptir. Örneklem sadece Kayseri
Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan kimya fabrikalarının çalışanlarını kapsamaktadır. Geçerlik ve güvenirlik
sonuçlarının elde edildiği verilere pandemi nedeniyle çevrimiçi ulaşılmıştır.
Ölçeğin Türkçe literatürde, bilginin ilişkili olduğu inovasyon, bilgi yönetimi, stratejik yönetim, liderlik,
örgütsel davranış gibi kavram ve alanlarda yapılacak araştırmalarda kullanılabileceği ve bu noktadaki
boşlukları doldurabileceği düşünülmektedir. Bu ölçek, bilginin üretilmesi, paylaşımı ve dağıtımıyla ilgili her
noktada; çalışan davranışlarının nasıl şekillendirilebileceğine ilişkin her türlü olumlu çıktıya ulaştırabilecek
örgütsel kavramlarla çalışılabilecek bir ölçek özelliği göstermektedir.
Gelecek araştırmalar için; daha genellemeye müsait sonuçlara ulaşılması açısından ölçeğin farklı örneklem
gruplarına uygulanması, neden ve sonuç veya aracılık ilişkisi yaratabilecek değişkenlerle çalışılması
önerilmektedir. Bu çalışmayla bilge liderlik ölçeğinin Türk dilinde ve kültüründe uygulanabileceği tespit
edilmiş, ölçeğin geçerlik ve güvenirliği kanıtlanmıştır.
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Ek: Ölçek Maddeleri
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Lütfen aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyarak, mevcut duygu ve düşüncelerinizi en iyi yansıtan seçeneği
(X) ile işaretleyiniz.
1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 4-Katılıyorum, 5Kesinlikle Katılıyorum
S.N.
1
2
3
4
5
6

Sorular

1

2

3

4

5

Amirim, örgütsel sosyal sorumluluk temelli etik
yargılarda bulunur.
Amirim, bilgiyi paylaşma fırsatı verir ve bilgiyi
paylaştığı kişiyle iyi derecede etkileşim kurar.
Amirim, olayların özünü kavrayan, isabetli tahmin
yeteneğine sahiptir.
Amirim, etkili bir iletişim yeteneğine sahiptir.
Amirim, günlük iletişim kurabilmek ve yeterli
düzeyde bir etkileşim yaratabilmek için politik
gücünü kullanır.
Amirim, yaşamdan örnekler vererek pratik bilgeliği
(akılcı olmayı) teşvik eder.
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ÖZET

Anahtar Kelimeler:

Amaç – Bu çalışmada; 191 ülke için Küresel Risk Endeksleri dikkate alınmış ve toplumların maruz
kaldıkları olumsuz şartlar değerlendirilerek kümeleme analizi ile ilgili bir veri madenciliği çalışması
gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı ülkelerin kümeleme analizi ile gruplandırılmasını sağlamak,
ortaya çıkan kümelerin risk açısından derecelendirilmesi ve ülkelerin katlandıkları risk açısından
hangi kümede yer aldıklarını belirlemektir.
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Yöntem – Çalışmada, Beklenti Maksimizasyonu Algoritması ile kümeleme analizi yapılmış daha
sonra Kolmogorov-Smirnov Normallik Testi, Levene Statistic Varyansların Homojenliği Testi ve
Kruskal-Wallis Anlamlılık Testinin Uygulanması ile değişkenler bazında anlamlı farklılığın olup
olmadığı incelenmiştir. Ülkeler katlandıkları risk açısından 10 kümeye ayrılmış ve kümeler risk
açısından değerlendirilmiştir.
Bulgular – Beklenti Maksimizasyon Algoritmasının kümeleme analizinde anlamlı sonuçlar ortaya
koyduğu görülmüş olup, sonuçların incelenmesi neticesinde küresel risk göstergeleri açısından riskli
ve risksiz olan ülkeler belirlenmiştir.
Tartışma – Ülkelerin kendi değerlendirmelerini yaparak risk konusunda gerekli önlemleri almalarına
yardımcı olunabileceği düşünülmektedir. Günümüzde yaşanan ve dünyada etkisi hala devam
etmekte olan Covid-19 da küresel bir risktir. Bu tip risklere tüm dünyadaki ülkelerin ne kadar
hazırlıksız olduğu görülmüştür.
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Purpose – In this study; Global Risk Index for 191 countries were taken into consideration and a data
mining study was conducted on cluster analysis by evaluating the negativities faced by societies. The
aim of the study is to ensure that countries are grouped with cluster analysis, to rank the clusters in
terms of risk and to determine which cluster countries are in in terms of risk.
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Design/Mothodology/Approach – In this study, clustering was performed with the Expectation
Maximization Algorithm, and then it was examined whether there was a significant difference on the
basis of variables with the Kolmogorov-Smirnov Normality Test, the Levene Statistic Test of
Homogeneity of Variances and the Kruskal-Wallis Significance Test. The 18 variables used in the
study were divided into 10 clusters for 2019, taking into account the literature review and expert
opinions, and the clusters were evaluated in terms of risk.
Findings – The Expectation Maximization Algorithm reveals significant results in the clustering
analysis and when the clustering results are analyzed, risky and risk-free countries are seen in terms
of global risk indicators.
Discussion – In this context, it is thought that countries can be helped to take the necessary
precautions regarding risk by making their own evaluations. Covid-19, which is experienced today
and continues to affect the world, is also a global risk. It has been seen how unprepared the countries
all over the world are for such risks.
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1.GİRİŞ
Verilerin dijital ortamda saklanmaya başlaması ile birlikte yeryüzünde bulunan mevcut bilgi miktarının gün
geçtikçe artması veri kayıtlarını değersiz hale getirmektedir. Ham veri tek başına değersizdir. Ancak bir amaç
doğrultusunda yığın halde bulunan veriler arasından seçilen ham verinin işlenerek anlamlı hale
dönüştürülmesi sonucunda veri madenciliği ortaya çıkmaktadır. Veri madenciliğinin; finans, pazarlama,
sigortacılık, bankacılık, elektronik ticaret, iletişim, borsa, sanayi, bilim ve mühendislik, risk analizi, eğitim,
sağlık gibi alanlarda uygulandığı görülmektedir (Wu ve Chen, 2002: 88).
Bu çalışmada; 191 ülke için Küresel Risk Endeksi dikkate alınarak, toplumların maruz kaldıkları olumsuz
şartlar değerlendirilerek kümeleme analizi ile ilgili bir veri madenciliği çalışması gerçekleştirilmiştir. Pek çok
ülkenin de içinde bulunduğu bu olumsuz koşullar ile ilgili buna benzer bir çalışmaya rastlanılmamış olması
bakımından literatüre katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.
Çalışmada ortaya çıkan kümeler yardımıyla risk derecelendirilmiştir. Kümeler risk açısından azdan çoğa
doğru isimlendirilerek, ülkelerin katlandıkları risk açısından hangi kümede yer aldıkları tespit edilmiştir. Bu
bağlamda ülkelerin kendi değerlendirmelerini yaparak risk konusunda gerekli önlemleri almalarına yardımcı
olabileceği düşünülmektedir.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Risk Kavramı
Risk, gelecekte meydana gelmesi istenmeyen bir olayın ortaya çıkma olasılığı olarak tanımlanır (Berk, 1993:
1). Riskin bir olaya dönüşebilmesi ise belirsiz koşullar altında her ortamda gerçekleşebilmesi ve yönetilmesi
mümkün olmayan olumsuz sonuçlar doğurması gerekmektedir (Uzun, 2007: 53). Riski oluşturan kaynaklar
Şekil 1.’de ayrıntılı şekilde gösterilmiştir (Graham, 2011: 16):

Şekil 1. Risk Kaynakları
Riskler; finansal, operasyonel, stratejik, dış çevre ve diğer riskler olmak üzere dört ana başlık altında sıralanır
(Kalyoncu, 2013: 10). İnsanoğlu dış çevre risklerinden ekonomik, çevresel, sosyal, jeopolitik ve teknolojik
olmak üzere bu beş alt kategorideki risklere maruz kalmaktadır (Amorim ve Guerra, 2020: 2).
Küresel risk endeksi, insani açıdan krizler ve afetler ile ülke sıralamalarının yapıldığı bir değerlendirmedir.
Küresel risk endeksi sıralamasında kullanılan risk tanımında tehlike ve maruz kalma, savunmasızlık ve
kapasite yetersizliği ile ifade edilmektedir (Ersoy, 2016: 14). Tehlike, yaşamı tehdit eden, etrafını ve sahip
olduğu varlıklara zarar vermesine sebep olabilecek ekonomik ve çevresel kayıplara yol açan olgudur (Taştan
ve Aydınoğlu, 2015: 369). Savunmasızlık durumunda toplum, mevcut varlık, sistem süreçleri istenmeyen
şekilde etkilenecek olumsuz durumlar yaşanacaktır (Oran, 2022: 209). Kapasite yetersizliğinde ise altyapı,
kurumsal, yönetim ve sağlık sisteminde faaliyetlerin yürütülmesinde yaşanacak aksaklıklar ifade
edilmektedir (Poljanšek vd., 2018: 9).
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2.2. Veri Madenciliği
Dijital ortamda, kullanışlı ve kullanışsız verilerin sayısı oldukça artış göstermiştir. Her yerde bulunabilen
kişisel bilgisayarlar sayesinde, daha önceden işe yaramayacağı düşünülen ve silinen verileri saklamak oldukça
kolaylaşmıştır. Günümüzde neredeyse her alanda bulunabilen elektronik aletler sayesinde karar verme,
market alışverişi, banka seçimi, finansal kurum seçimi, internetten yapılan alışverişler kaydedilmektedir. Bu
verilerin oldukça fazla olması, bilgilerin içinde yer alan gizli bilginin görülmemesine neden olur. Ancak gizli
bilgiler içerisinde kullanılabilir potansiyel bilginin ortaya çıkarımı, veriler içindeki örüntülerin keşfedilmesi
veri madenciliği süreci olarak ifade edilmektedir (Witten ve Frank, 2005: 4).
Veri madenciliği, depolarda saklanan büyük miktarda verinin elenerek anlamlı örüntü ve eğilimlerin;
istatistiksel ve matematiksel teknikler kullanılarak keşfedilme sürecidir. Veri madenciliğinde bilginin
keşfedilmesi çeşitli faktörlere dayanmaktadır (Chawla, 2005: 11) ve bilgi keşfi süreci; veri temizleme, veri
birleştirme, veri seçimi, veri dönüşümü, veri madenciliği, veri değerlendirme ve bilgi sunumu aşamalarından
oluşmaktadır (Han vd., 2011: 6-7).
Veri madenciliği sürecinde kullanılan teknikler karar vericinin kullandığı veri türüne ve elde edilen sonuçların
kullanım amacına göre farklılık göstermektedir. Veri madenciliğinde yer alan modeller tahmin edici
(predictive) ve tanımlayıcı (descriptive) olmak üzere ikiye ayrılır (Han vd., 2006: 21). Tahmin edici modeller;
sonuçları bilinen verilerden elde edilmiş örüntülerden sonucu bilinmeyen değerlerin tahminlemesinde
kullanılırken (McCue, 2006: 12); tanımlayıcı modeller, karar verme aşamasında kullanılacak olan örüntülerin
tanımlanmasında kullanılmaktadır (Dimić vd., 2019: 388).
Veri madenciliğinde; sınıflandırma ve regresyon analizi tahmin edici modeller, kümeleme ve birliktelik
kuralları tanımlayıcı modeller olarak bilinmektedir (Han ve Kamber, 2006: 23-24). Bu çalışmada tanımlayıcı
modeller sınıfına giren kümeleme analizi ile ilgili bir uygulama yapılmıştır.

2.3. Kümeleme Analizi
Kümeleme analizi, bir veri kümesinde yer alan grupları belirli yakınlık kriterlerine göre gruplara ayırma
işlemidir. Ayrılan bu grupların her birine ‘küme’ adı verilmektedir. Kümeleme işlemi yapılırken küme
içerisinde yer alan elemanların benzerliği, birbirine yakınlığı çok olması gerekirken, kümelerin birbirine
benzerlikleri de o kadar az olmalıdır (Neil, 2002: 515).
Kümeleme analizi veya basit söylemle kümeleme; bir dizi veri nesnesini (veya gözlemini) alt kümelere bölme
işlemidir. Her alt küme bir kümedir, kümede yer alan nesneler birbirine benzer, ancak diğer kümelerdeki
nesnelere benzemez. Bundan dolayı farklı kümeleme yöntemleri aynı veri kümesinde farklı kümeler
oluşturabilir. Bölümleme işlemi insanlar tarafından değil, kümeleme algoritması tarafından gerçekleştirilir ve
veriler içinde daha önce bilinmeyen grupların keşfedilmesine olanak sağlar (Han vd., 2011: 444).
Kümeleme analizi kullanım amacına ve kullanım alanına göre şu amaçlara sahiptir (Everitt, 1974: 3): Doğru
tiplerin belirlenmesi, uygun model, grupların tahmini, hipotez testleri ve hipotez testlerinin türetimi, verilerin
araştırılması ve indirgenmesi gerekmektedir.
Kümeleme analizinde hiyerarşik ve hiyerarşik olmayan iki tür kümeleme yöntemi mevcuttur (Ahmad ve Dey,
2007: 504).
Hiyerarşik kümeleme analizinde; kaç küme olacağı bilinmemektedir. Burada n birey ve n tane küme olduğu
kabul edilir. En yakın iki küme birleştirilir ve küme sayısı bire düşürülerek yinelenmiş uzaklık matrisi
bulunur. Bu işlem yalnızca n-1 kere tekrarlanır. Kümeleme analizinde, ağaç diyagramları olarak gösterilen
sonuçlara dendogram denilmektedir (Sharma ve Wadhawan, 2009: 12). Hiyerarşik olarak kullanılan
kümeleme analizleri ayırıcı ve birleştirici yöntemler olarak ikiye ayrılır. Ayırıcı yöntemler; Otomatik Etkileşim
Yöntemi ve Bölünmüş Ortalamalar Yöntemidir. Birleştirici Yöntemlerde ise Merkezleştirme Teknikleri,
Bağlantı Teknikleri (Tek Bağlantı, Tam Bağlantı, Ortalama Bağlantı), Varyans Teknikleri Wards Yöntemi
kullanılır (Hair vd.,2014: 440).
Hiyerarşik olmayan (bölümleyici) kümeleme yönteminde; birimlerin uygun oldukları kümelerde
toplanmaları, n birimin k sayıda kümeye parçalanması amaçlanır. Burada küme sayısına önceden karar
verilmektedir. Hiyerarşik olmayan kümeleme, hiyerarşik kümelemelerin aksine aşamalı süreçleri içermez ve
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küme sayısı belirlendikten sonra gözlemler kümelere atanır. Hiyerarşik olmayan kümeleme yöntemleri
arasında; K-Ortalama Yöntemi, Medoid Parçalama Yöntemi, Yığılma Yöntemi ve Bulanık Kümeleme Yöntemi
yer alır (Parmar vd., 2017: 2210).
Çalışmada; görüntü segmentasyon yöntemlerinden biri olan Beklenti Maksimizasyon algoritması
kullanılmaktadır. Bu algoritmada görüntü segmentasyonu yapılırken istatistiksel bir yaklaşım uygulanır ve
verinin ulaşacak maksimum olasılığını bulmak için kullanılmaktadır (Özer, 2014: 52).

2.3.1. Beklenti Maksimizasyonu Algoritması
Beklenti Maksimizasyonu (BM - Expectation Maximization - EM) Algoritması kavramı, Gauss Karışım
Modelinden (GMM) gelmektedir. GMM yönteminde, verilerin dağılımını modellemek amacıyla; çoklu Gauss
yoğunluk fonksiyonuna sahip olan tek bir yoğunluk tahmini modellenerek, veri kümesinin yoğunluğunun
arttırılması amaçlanır. Genel olarak verilerin logaritma olasılığına ilişkin örnek bir veri kümesi verildiğinde,
her bir GMM yoğunluk tahmini parametrelerini elde edebilmek için BM Algoritması tarafından belirlenir
(Jung vd., 2014: 45).
BM Algoritması, her kümenin pek çok farklı kriterlere sahip olarak bir araya gelmesi karma dağılımlı bir veri
seti oluşturmakta ve genellikle karma dağılım modellerinde kullanılmaktadır (Yang vd., 2012: 3950).
BM Algoritmasının adımları şu şekilde gösterilmektedir (Yang vd., 2012: 3951):
𝑿𝟏,𝑿𝟐,…,𝑿𝒏 çok kriterli karma bir modelden çekilen n birimlik bir örneklem için, normal dağılım modeli şu
şekildedir:
𝑓(𝑥; 𝜋, 𝜃) = ∑𝑘𝑔=1 𝜋𝑔 𝑓(𝑥; 𝜃𝑔 )

(1)

Eşitlik 1’de πg>0 karışım parametresi olarak kabul edilir. πg buradaki g’nci kümeye ait gözlemlerin tüm
gözlemler içerisindeki oranını gösterir. θg ise g’nci kümeye ait çok kriterli normal dağılım vektörünü temsil
eder.
BM Algoritmasında 𝑿𝟏,𝑿𝟐,…,𝑿𝒏 verileri tamamlanmamış olarak kabul edilir. Bu durumdan dolayı veri setine
yeni bir kriter eklenir. Bu kritere 𝒁 etiket kriteri denir.
𝒁 etiket kriteri 𝒁 ={𝒁𝟏, 𝒁𝟐,…, 𝒁𝒏} ve 𝒁i’ ={ 𝒁𝟏i, 𝒁𝟐i,…, 𝒁𝒏i} olarak tanımlanır. Zgi=1 olduğu durumda, i’nci
gözlemin g’nci kümede olduğu anlamına gelmektedir. Eğer bu durum gerçekleşmezse Zgi=0 olacaktır. 𝑿𝟏
gözlem vektörlerinden oluşan veri setine, etiket kriteri (𝒁) eklenerek tamamlanmış veri seti elde edilir. Bu veri
setinin {𝑿𝟏,𝑿𝟐,…,𝑿𝒏, 𝒁𝟏, 𝒁𝟐,…, 𝒁𝒏} olabilirlik fonksiyonu şu şekildedir:
𝐿 = 𝐹(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 , 𝑧1 , 𝑧2 , … , 𝑧𝑛 ; 𝜋, 𝜃) = ∏𝑛𝑖=1 ∏𝑘𝑔=1[𝜋𝑔 𝑓(𝑥; 𝜃𝑔 ]𝑧𝑔𝑖

(2)

Eşitlik (2)’de olabilirlik fonksiyonu gösterilir. Devamında log olabilirlik fonksiyonu şu şekildedir:
𝑙𝑛𝐿 = 𝐹(𝜋, 𝜃; 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 , 𝑧1 , 𝑧2 , … , 𝑧𝑛 ) = ∑𝑛𝑖=1 ∑𝑘𝑔=1 𝑧𝑔𝑖 ln[𝜋𝑔 𝑓(𝑥; 𝜃𝑔 )]

(3)

BM algoritmasının amacı; lnL log olabilirlik fonksiyonunun değerini maksimum yapan Zgi değerleri yer
almaktadır. Burada yer alan Zgi değerleri gözlemlerin hangi kümede yer aldığını belirttiği için, bu değerlerin
yer alması ile gözlemler kümelenmiş olmaktadır. BM Algoritması B (Beklenti) ve M (Maksimizasyon)
adımlarından oluşmaktadır.
B Adımı: Zgi değerleri bilinmediğinden, Zgi’nin Bayes teoremine göre denklemi hesaplanır.
𝜋𝑔 𝑓(𝑥;𝜃𝑔 )

ẑ𝑔𝑖 = 𝐸(𝑧𝑔𝑖 |𝑥; 𝜋, 𝜃) = ∑𝑘

(4)

𝑔 𝜋𝑔 𝑓(𝑥;𝜃𝑔 )

Eşitlik (4)’de E(Zgi│x;π,θ) şartlı beklenen değer olarak gösterilir ve yukarıdaki formülle hesaplanır.
M Adımı: Bu adımda 𝑙𝑛𝐿 log-olabilirlik fonksiyonu gösterilir.
̃ = (𝜋, 𝜃; 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 , 𝑧1 , 𝑧2 , … , 𝑧𝑛 ) = ∑𝑛𝑖=1 ∑𝑘𝑔=1 𝑧𝑔𝑖 ln[𝜋𝑔 𝑓(𝑥; 𝜃𝑔 )]
𝑙𝑛𝐿

(5)

Eşitlik (5)’te ∑𝑘𝑔=1 𝜋𝑔 = 1 kısıtı ile maksimize olarak parametrelerin güncellenmesi sağlanır. BM Algoritması
iteratif bir yaklaşımdır ve logaritmik-olabilirlik değeri durağanlaşana kadar devam ederek ilerler (Do ve
Batzoglou, 2008: 897).
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2.4. Literatür Araştırması
Bu bölümde kümeleme analizi, endeksler ve risk üzerine yapılmış çalışmalardan bazılarına yer verilmiştir.
Do ve Batzoglou (2008) Beklenti Maksimizasyonu Algoritması üzerine bir araştırma yapmışlardır (Do ve
Batzoglou, 2008: 897-899). Altun Ada (2011) Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma
düzeyi için kalkınma kriterleri açısından hiyerarşik ve hiyerarşik olmayan kümeleme analizi yapmıştır (Altun
Ada, 2011: 319-332). Öztürk vd. (2011) Ülkemizde yer alan 81 ilin 18 afet riski değişkenini kullanarak
kümeleme analizi gerçekleştirmişlerdir (Öztürk, 2011: 41-42). Tapkan vd. (2011) WEKA programında
sınıflandırma, kümeleme ve birliktelik kuralları algoritmalarını incelemişlerdir (Tapkan vd., 2011: 247-262).
Wang vd. (2011) Gauss ve Beklenti Maksimizasyon Algoritmasına dayanan ses algoritmaları üzerine çalışma
yapmışlardır (Wang vd., 2011: 389-393). Sharma vd. (2012) WEKA programında geçmiş veri havuzunda yer
alan ISBSG ve PROMISE veri setlerini kullanarak kümeleme analizlerini gerçekleştirmişlerdir (Sharma vd.,
2012: 73-80). Özbek ve Atik (2013) Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki yerini belirleyebilmek için
29 ülkenin, 13 inovasyon göstergesinin kullanılması ile hiyerarşik kümeleme analizi uygulamışlardır (Özbek
ve Atik, 2013: 193-210). Alan (2014) Sınıflandırma ve Kümelendirme yöntemi ile Sivas Erzincan Kalkınma
Projesine ait verileri kullanarak en başarılı algoritmayı bulmayı amaçlamıştır. (Alan, 2014: 129-144). Prajwala
ve Sangeeta (2014) WEKA programında hava durumu verilerinden yararlanarak Beklenti Maksimizasyonu ve
DBSCAN algoritmalarında kümeleme analizlerini yapmışlardır (Prajwala ve Sangeeta, 2014: 19-24). Srivastava
(2014) veri madenciliği kavramı ve WEKA programında veri madenciliğinin farklı aşamaları üzerinde çalışma
yaparak; veri ön işleme, sınıflandırma, kümeleme ve birliktelik analizi kurallarının nasıl gerçekleştirildiği
üzerinde bir araştırma yapmıştır (Srivastava, 2014: 26-29). Bircan ve Çam (2016) kümeleme yöntemlerinde veri
tiplerini göz önünde bulundurarak K-Ortalamalar ve Yoğunluk tabanlı küme teorisi üzerine çalışmışlardır
(Bircan ve Çam, 2016: 85-96). Ali ve Hamed (2018) trafik kazaları ile ilgili verileri kullanarak Apriori ve
Beklenti Maksimizasyonu algoritmalarından yararlanarak kümeleme analizlerini WEKA programını
kullanarak gerçekleştirmişlerdir (Ali ve Hamed, 2018: 231-245). Widya ve Sudarma (2018) WEKA uygulaması
kullanılarak Bali eyaletinde kadın kooperatiflerinin başarı performanslarını Beklenti Maksimizasyon
algoritması ile değerlendirmişlerdir (Widya ve Sudarma, 2018: 75-79). Aslan vd. (2019) çalışmalarında, Toprak
erozyon riski üzerine iklim değişikliğinin kümelenmesi ve yapay sinir ağı ile değerlendirmişlerdir (Aslan vd..
2019: 937-949). Lueg vd. (2019) bankacılık sektöründe yer alan 2007-2012 dönemleri arasında, 63 Avrupa ve
ABD bankasının belirlenen borç verme, yatırım, ticaret ve piyasa yatırımı, ödemeler,
komisyonculuk/danışmanlık/varlık yönetimi, risk taşıma durumu ve yeniden yapılandırma kriterleri ile
kümeleme analizi gerçekleştirmişlerdir (Lueg vd., 2019: 79-107). Takaoğlu ve Takaoğlu (2019) Kandilli
rasathanesinden alınan ortalama rüzgâr şiddeti verilerini kullanarak K-Ortalamalar ve Hiyerarşik kümeleme
algoritmasını WEKA ve MATLAB programlarından yararlanarak uygulamışlardır (Takaoğlu ve Takaoğlu,
2019: 303-317).
Peduzzi vd. (2009) Afet risk endeksi ile 1980-2000 dönemi için küresel ölçekte doğal afetlerden kaynaklanan
insan kayıplarının düzeyini etkileyen faktörlerin modelini sunmuşlardır. İnsan kırılganlığının çoğunlukla
ülkelerin gelişmişlik düzeyi ve çevre kalitesi ile bağlantılı olduğunu ortaya koymuşlardır (Peduzzi vd., 2009:
1149-1159). Bulut (2019) çalışmasında, Türkiye’de illerin yaşam memnuniyet endeksleri değerlerine göre
kümeleme analizi üzerine bir uygulama gerçekleştirmiştir. İllerde yaşam endeksleri, illere ait memnuniyet
göstergeleri; konut, çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, alt yapı
hizmetlerine erişim, sosyal yaşam, yaşam memnuniyet endeksi kriterleri belirlenmiştir (Bulut, 2019: 74-82).
Eckstein vd. (2021) 2021 yılı küresel iklim risk endeksi ülke ve bölgelerin iklim değişikliğine maruz kalarak
aşırı hava olaylarından etkileneceği sonucuna ulaşmışlardır (Eckstein vd., 2021: 1-50). Oran (2022) 191 ülke
için Hofstede’in uzun dönemli odaklanma ve belirsizlikten sakınma amaçlı ülkelerin risk endekslerinin doğal
ve insan kaynaklı afetlerle karşılaşmalarında risk yönetimi üzerine çalışmıştır (Oran, 2022: 24-54).
Ercan Kalkan ve Deniz (2013) risk kavramı üzerine genel bir çalışma yapmışlardır (Ercan Kalkan ve Deniz,
2013: 43-48). Bono ve Mora (2014) küresel ölçekte doğal tehlikelerin bir sonucu olarak ekonomik kayıp riskini
değerlendirmesini yapmışlardır (Bono ve Mora, 2014: 442-451). Winsemius vd. (2018) afet riski ile iklim
değişikliği ve yoksul insanların sel ve kuraklıklara küresel olarak maruz kalması gelecekte bir iklimin nasıl
değişebileceğini bulmak için 52 ülke için hane halkı anket verilerini ve hidrolojik nehir sel ve kuraklık
verilerini analiz etmişlerdir (Winsemiusvd., 2018: 328-348). Hamer vd. (2020) İngiltere’de ikamet eden erkek
ve kadınlar için yaşam tarzı risk faktörleri (sigara, fiziksel hareketsizlik, obezite, aşırı alkol) COVID-19 nedenli
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hastaneye yatış verilerinde etkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır (Hamer vd., 2020: 184-187). Marzi vd. (2021)
İnsani kriz yönetim kararlarını desteklemek amacıyla mevcut iklimin ve nüfusun göz önünde
bulundurulmasıyla tehlikeler, maruz kalma, kırılganlık ve başa çıkma kapasitesi eksikliği göstergelerini
birleştiren küresel bir gösterge tabanlı afet risk değerlendirmişlerdir (Marzi vd., 2021: 1-16).

3. YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı
Araştırma bir kümeleme çalışması olup, Beklenti Maksimizasyon Algoritması kullanılmıştır.
adres:data.europe.eu’dan elde edilen veriler ile Küresel Risk Endeksi açısından ülkelerin bulundukları
durumlar gösterilerek nasıl bir yol izlemeleri gerektiğine yönelik fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

3.2. Veri Seti Hakkında Bilgi
Çalışmada, kümeleme analizinin gerçekleştirilebilmesi için adres:data.europe.eu’dan veriler elde edilmiştir.
Bu web sitesinde 2019 yılı için 191 ülke ile ilgili bilgiler mevcuttur. Küresel risk; tehlike ve maruz kalma
durumu, savunmasızlık ve kapasite yetersizliği olmak üzere 3 ana kriterde gösterilmiştir. Tehlike ve maruz
kalma durumu; doğal ve insan kaynaklı tehlikeler, savunmasızlık; sosyo-ekonomik ve savunmasız gruplar,
kapasite yetersizliği; kurumsal ve alt yapı hizmetleri olmak üzere alt kriterlere ayrılmıştır. Bu alt kriterler de
kendi içinde; deprem, sel, tsunami, tropikal siklon, kuraklık, salgın, mevcut çatışma yoğunluğu, öngörülen
çatışma riski, kalkınma ve yoksulluk, eşitsizlik, yardım bağımlılığı, yerinden edilmiş insanlar, diğer
savunmasız gruplar, afet riskinin azaltılması, yönetim, iletişim, fiziksel altyapı ve sağlık hizmetlerine erişim
olmak üzere 18 değişkene ayrılmış ve kodları yanlarında belirtilmiştir. Küresel risk endeksi Tablo 1’de
ayrıntılı bir şekilde görülmektedir.
Tablo 1. Küresel Risk Endeksi Hakkında Bilgilendirme
KÜRESEL RİSK ENDEKSİ

Sağlık Hizmetlerine Erişim :K18

Fiziksel Altyapı :K17

Alt Yapı
Hizmetleri

İletişim :K16

Yönetim :K15

Afet Riskinin Azaltılması :K14

Savunmasız Kurumsal
Gruplar
Hizmetler

Yardım Bağımlılığı :K11
Yerinden Edilmiş İnsanlar
(Göçmenler vd.) :K12

Eşitsizlik :K10

Kalkınma ve Yoksunluk :K9

Öngörülen Çatışma Riski :K8

Mevcut Şiddet İçeren Çatışma
Yoğunluğu :K7

Salgın :K6

Kuraklık :K5

Tropikal Siklon (Hortum vd.) :K4

Tsunami :K3

Sel :K2

Deprem : K1

SosyoEkonomik
Savunmasızlık

İnsan Kaynaklı
Tehlikeler

Doğal Tehlikeler

KAPASİTE
YETERSİZLİĞİ

SAVUNMASIZLIK

Diğer Savunmasız Gruplar :K13

TEHLİKE VE MARUZ KALMA DURUMU

Adres:data.europe.eu’dan alınan veri seti 191 ülke için Tablo 1’de yer alan kriterler dikkate alınarak
toplanmıştır. Bu veri seti endeks şeklinde gösterilmiş olup, ülkelerin endekslere göre puanlandırılması 0 ile 10
arasında yapılmıştır. Puanlama standardı ise; 0 hiç riskin olmadığı, 10 riskin çok yüksek olduğunu
göstermektedir. Bu kriterler çalışmada kriter olarak dikkate alınmıştır. Tablo 1.’de gösterilen kriterler
adres:data.europa’da yer alan bilgilendirme ve Cambridge Üniversitesi’nin Küresel Risk Endeksi için
hazırlamış olduğu çalışmadan yararlanılarak oluşturulmuştur (Cambridge Centre for Risk Studies, 2018: 9).

3.3. Verilerin Analizi
Bu çalışmada toplumların maruz kalabilecekleri riskler dikkate alınarak 191 ülkenin gruplandırılabilmesi için
kümeleme analizi yapılmıştır. Çalışmanın temel amacı ülkelerin maruz kalabilecekleri risk düzeyini
derecelendirmek ve aynı risk grubundaki ülkeleri belirlemektir. Ortaya çıkan kümeler risk açısından azdan
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çoğa doğru isimlendirilmiştir. Bu bağlamda ülkelerin katlandıkları risk açısından hangi kümede yer aldıkları
tespit edilerek ve kendi değerlendirmelerini yapmaları sağlanarak, risk konusunda gerekli önlemlerin
alınması konusunda yardımcı olacaktır.
Kümeleme analizi için Waikato Üniversitesi tarafından geliştirilen ve ücretsiz bir yazılım olan WEKA
(Waikato Environment for Knowledge Analysis) programı tercih edilmiştir. Kümeleme analizi için programda
yer alan bütün kümeleme algoritmaları ile analiz gerçekleştirilmiştir. Ancak konunun spesifik bir konu olması
olması sebebiyle algoritmaların verdiği sonuçların değerlendirilmesi oldukça zordur. Canopy Algoritması ve
Beklenti Maksimizasyonu algoritması bazı kümelerde benzer sonuçlar vermiştir. Beklenti Maksimizasyonu
algoritmasının kümelenecek birim sayısının fazla olmadığı problemlerde iyi sonuçlar verdiği literatürde yer
almaktadır (Thiesson vd., 2001: 296). Bu sebeple çalışmada Beklenti Maksimizasyonu algoritmasının
sonuçlarına yer verilmiştir. Kümeleme analizinden sonra kriterler bazında kümeler arasında anlamlı bir
farklılık olup olmadığı Kruskal Wallis testiyle incelenmiştir.

4. BULGULAR
Bu bölümde Beklenti Maksimizasyon Algoritması ile Kümeleme Analizi ve Kolmogorov-Smirnov Normallik
Testi, Levene Statistic Varyansların Homojenliği Testi ve Kruskal-Wallis Anlamlılık Testinin Sonuçlarına yer
verilmiştir.

4.1. Beklenti Maksimizasyon Algoritması İle Kümeleme Analizi Sonuçları
Çalışmada ilk olarak veri matrisi oluşturulmuştur. Veri matrisi 191 ülke ve 18 kriterden oluşan, 191*18
şeklinde bir matris olup Tablo 2.'de gösterilmektedir. Ancak 191 ülke olduğu için satırlarda ilk 5 ülke ve son 2
ülke, sütunlarda ise kriterler gösterilmektedir. Ülkelerin sayısı çok fazla olduğundan dolayı hepsi
gösterilmemiştir.

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

K11

K12

K13

K14

K15

İK16

K17

K18

9.7

7.2

0

0

7.9

6.9

10

10

8.5

8.7

4.8

9.6

7.4

6.3

8.1

6.3

7.3

7.6

2

Arnavutluk

9.3

4.7

7.8

0

6.8

4.9

0.1

0

2.4

2.1

1.8

0.9

0.8

?

5.6

2

1.7

3.7

3

Cezayir

8.8

5.2

4.6

0

4.1

3.4

7.6

0

2.9

3.3

0.2

5.4

0.6

3.5

6.4

3.6

4.1

3.8

4

Angola

0.1

5.1

0

0

4.2

6.7

6.7

0

8

4.4

0.1

5.1

4.7

5.3

7.6

7

8

8.1

5

Antigua ve
Barbuda

5.2

0.1

0

8.4

0

3.5

0

0

2.4

?

1.8

0

2.1

5.4

5

1

0.7

4.3

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

190

Ülkeler

1

Afganistan

Zambiya

2.8

5.5

0

0

3.3

6.5

1.3

0

7.9

7.5

1.5

5

6.1

3.5

6.4

5.7

8.6

6.1

191

Sıra No

Tablo 2. Veri Matrisi

Zimbabve

2.2

6

0

0.4

9

4.8

5.2

0

7.7

5.9

2

4

5.9

2.6

7.6

5.6

7.7

6.6

Ayrıca veri matrisi 191*18 şeklinde bir matris olup; arff formatında programa yüklenmiştir. Şekil 2.’de
verilerin yer aldığı WEKA ara yüzü görülmektedir.

İşletme Araştırmaları Dergisi

1810

Journal of Business Research-Turk

D. Yalçıner Çal – M. Karaatlı – N. Ömürbek 14/3 (2022) 1804-1823

Şekil 2. Verilerin Düzenlendiği WEKA Ara Yüzü
Şekil 2.’de yer alan ekranda “Current Relation” başlığı altında çalışmada dikkate alınan kriterler yani
öznitelikler ve seçilen özniteliklere ait minimum, maksimum, standart sapma ve ortalama parametrelerine ait
değerler ve bu değerlerin dağılımları gösterilmektedir. Şekilde ülkelerin maruz kaldıkları riskler ile ilgili
özniteliğin/kriterin detayları yer almaktadır.
Küme sayısının belirlenebilmesi için literatürde yer alan çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Yapılan çalışmada
ise yaygın bir şekilde uygulanan, klasik yöntem olarak da bilinen formül uygulanmıştır (Günay Atbaş, 2008:
21; Zeytinoğlu, 2014: 306).
k=√

n

(6)

2

Eşitlik (6) yardımıyla küme sayısı belirlenmiştir (Everitt, 1974: 122). Eşitlikte yer alan k, küme sayısını ve n ise
191

kümelenecek birim sayısını göstermektedir. Bu eşitlik yardımıyla k = √

2

çözümlenerek, çalışmada 10 adet

küme sayısı kullanılması gerektiği hesaplanmıştır.
Kümeleme analizi 10 küme oluşacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Küme 0’a 18 (%9), Küme 1’e 20 (%10), Küme
2’ye 10 (%5), Küme 3’e 22 (%12), Küme 4’e 22 (%12), Küme 5’e 23 (%12), Küme 6’ya 20 (%10), Küme 7’ye 12
(%6), Küme 8’e 32 (%17) ve Küme 9’a 12 (%6) ülke olarak belirlenmiştir.
Kümeleme analizi sonucunda, kümelere ayrılan ülkelerin detayları Tablo 3.’de verilmektedir.
Tablo 3. Ülkelerin Kümeleme Sonuçları
Küme 0

Küme 1

Küme 2

Küme 3

Küme 4

Küme 5

Küme 6

Küme 7

Küme 8

Küme 9

Benin

Komorlar

Avusturya

Afganistan

Cibuti

Bahreyn

Orta Afrika
Cumhuriye
ti

Angola

Bangladeş

Brezilya

Cezayir

Arnavutluk

Antigua ve
Barbuda

Burkina
Faso

Belize

Kolombiy
a

Arjantin

Avustralya

Bahamalar

Botsvana

Gine

Belarus

Demokratik
Kongo
Cumhuriye
ti

Haiti

Belçika

Etiyopya

Burundi

Çin

Mısır

Ermenistan

Barbados

Bruney

Cabo
Verde

Kamerun

Dominik
Cumhuriye
ti

Lübnan

Azerbaycan

Kanada

Küba

Kamboçya
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Çad

ElSalvador

Libya

Butan

Şili

Dominika

Ekvator
Ginesi

Liberya

Çek
Cumhuriye
ti

Irak

Kongo

Guatemala

Meksika

Bolivya

Kostarika

Fiji

Esvatini

Madagaska
r

Danimarka

Mali

Fildişi
Sahili

Honduras

Filistin

Bosna
Hersek

Hırvatistan

Grenada

Gabon

Mozambik

Estonya

Nijerya

Eritre

Hindistan

Güney
Afrika

Bulgaristan

Kıbrıs

Jamaika

Gambiya

Papua Yeni
Gine

Finlandiya

Somali

Kenya

Endonezya

Türkiye

Gürcistan

Ekvador

Kiribati

Gana

Sierra
Leone

Fransa

Güney
Sudan

Malavi

İran

Ukrayna

Ürdün

Yunanistan

Maldivler

Gine
Bissau

Solomon
Adaları

Almanya

Sudan

Moritany
a

Kuzey Kore

Kazakistan

İsrail

Marşal
Adaları

Guyana

Doğu
Timor

Macaristan

Suriye

Nepal

Myanmar

Kırgızistan

İtalya

Mauritius

Lao PDR

Vanuatu

İzlanda

Yemen

Nijer

Nikaragua

Moldova
Cumhuriyeti

Japonya

Mikronezy
a

Lesoto

İrlanda

Ruanda

Pakistan

Fas

Kore
Cumhuriye
ti

Nauru

Moğolista
n

Kuveyt

Tanzanya

Peru

Kuzey
Makedonya

Malezya

Palau

Namibya

Letonya

Uganda

Filipinler

Romanya

Karadağ

Saint Kitts
ve Nevis

Paraguay

Lihtenştayn

Zambiya

Sri Lanka

Suudi
Arabistan

Yeni
Zelanda

Saint Lucia

Sao Tome
ve
Principe

Litvanya

Senegal

Lüksembur
g

Zimbabv
e

Tayland

Sırbistan

Umman

Saint
Vincent ve
Grenadinle
r

Venezuela

Tacikistan

Panama

Samoa

Surinam

Malta

Vietnam

Tunus

Rusya
Federasyon
u

Seyşeller

Togo

Hollanda

Türkmenista
n

Birleşik
Arap
Emirlikleri

Tonga

Norveç

Özbekistan

Amerika
Birleşik
Devletleri

Trinidad
ve Tobago

Polonya

Tuvalu

Portekiz
Katar
Singapur
Slovakya
Slovenya
İspanya
İsveç
İsviçre
Birleşik
Krallık
Uruguay

Tablo 4.’te yer alan değerlendirmeler göz önünde bulundurularak kümelerle ilgili tanımlamalar yapılmıştır.
Kümelerin her biri kriter bazında incelenerek ortalamaları hesaplanmış ve bu ortalamalar dikkate alınarak
sıralama yapılmıştır. Sıralamaların da ortalaması alınarak 0’ a yakın sıra ortalaması riski en düşük küme olarak
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adlandırılmış, diğer kümeler de bu bağlamda tanımlanmıştır. Bu bilgiler Tablo 4.’te ayrıntılı şekilde
gösterilmektedir.
Tablo 4. Kümelerle İlgili Parametreler

Ortalama

Sıralama

Ortalama

Sıralama

Ortalama

Sıralama

Ortalama

Sıralama

Ortalama

Sıralama

Ortalama

Sıralama

9. Küme

Sıralama

8. Küme

Ortalama

7. Küme

Sıralama

6. Küme

Ortalama

5. Küme

Sıralama

4. Küme

Ortalama

3. Küme

Sıralama

2. Küme

Ortalama

1. Küme

Kriterler

0. Küme

K1

2,65

3

7,62

10

5,50

7

6,82

9

6,58

8

2,79

4

0,37

1

4,28

6

1,90

2

3,26

5

K2

5,75

8

7,14

10

5,36

6

5,45

7

4,40

4

0,45

1

4,73

5

3,43

2

3,56

3

6,93

9

K3

1,17

2

7,66

9

5,37

7

1,00

1

7,69

10

5,07

6

1,59

4

6,87

8

1,39

3

1,60

5

K4

0,12

4

5,39

10

1,22

6

0,00

1

2,59

7

3,99

9

0,38

5

3,13

8

0,01

2

0,08

3

K5

5,14

10

3,76

6

3,56

5

4,54

8

3,08

3

1,46

2

3,79

7

3,09

4

1,38

1

4,60

9

K6

6,64

9

6,08

7

4,55

4

4,58

5

3,65

2

3,77

3

5,57

6

6,38

8

2,03

1

6,92

10

K7

6,65

7

6,75

8

8,89

9

3,86

6

1,92

3

0,30

1

2,47

4

3,43

5

0,42

2

9,90

10

K8

0,00

1

1,85

2

6,50

3

0,00

1

0,00

1

0,00

1

0,00

1

0,00

1

0,00

1

9,25

4

K9

8,51

9

5,13

6

3,38

5

3,09

3

1,10

2

3,09

4

6,76

7

8,35

8

0,47

1

8,59

10

K10

5,76

8

4,90

7

4,19

4

3,24

3

2,91

2

4,20

5

5,91

9

4,56

6

1,60

1

6,40

10

K11

2,18

7

1,02

3

1,99

5

1,70

4

0,35

2

3,71

8

2,11

6

4,11

9

0,19

1

4,76

10

K12

6,25

8

4,59

7

8,07

9

3,15

4

4,23

6

0,50

1

1,58

2

2,35

3

3,69

5

9,18

10

K13

4,86

9

2,94

6

0,98

3

1,06

4

0,68

2

2,86

5

3,32

7

4,86

8

0,46

1

5,13

10

K14

4,25

5

4,08

3

4,14

4

4,68

6

2,75

2

4,82

7

5,51

9

5,48

8

2,54

1

5,64

10

K15

6,91

8

6,37

7

6,22

5

5,80

4

3,89

2

4,99

3

6,23

6

7,14

9

2,91

1

8,07

10

K16

6,72

8

3,62

6

2,82

4

2,51

3

1,77

2

2,94

5

4,73

7

6,91

10

1,56

1

6,82

9

K17

8,08

10

3,81

6

2,50

4

2,78

5

1,63

3

1,36

2

5,77

7

7,46

9

0,40

1

7,42

8

K18

7,06

9

4,55

6

3,52

4

3,16

3

2,04

2

4,21

5

5,79

7

7,04

8

1,07

1

7,81

10

Arit. Ort.

6,77

6,05

4,83

3,77

3,05

3,77

5,50

6,33

1,50

8,44

Risksiz
Bölge

8.Sıra

6.Sıra

4.Sıra

3.Sıra

2.Sıra

3.Sıra

5.Sıra

7.Sıra

1.Sıra

9.Sıra

Riskli Bölge

2.Sıra

4.Sıra

6.Sıra

7.Sıra

8.Sıra

7.Sıra

5.Sıra

3.Sıra

9.Sıra

1.Sıra

Tablo 4 dikkate alınarak Küme 0’dan Küme 9’a kadar risk açısından kümeler değerlendirildiğinde riski en
düşük ve en yüksek olan kümeler belirlenmiştir.
Küme 0, tüm kriterler açısından değerlendirildiğinde risk açısından ikinci derecede riskli sırada
bulunmaktadır.
Küme 1, tüm kriterler açısından değerlendirildiğinde risk açısından dördüncü derecede riskli sırada
bulunmaktadır.
Küme 2, tüm kriterler açısından değerlendirildiğinde risk açısından altıncı derecede riskli sırada
bulunmaktadır.
Küme 3 ve Küme 5, tüm kriterler açısından değerlendirildiğinde risk açısından yedinci derecede riskli sırada
bulunmaktadır.
Küme 4, tüm kriterler açısından değerlendirildiğinde risk açısından sekizinci derecede riskli sırada
bulunmaktadır.
Küme 6, tüm kriterler açısından değerlendirildiğinde risk açısından beşinci derecede riskli sırada
bulunmaktadır.
Küme 7, tüm kriterler açısından değerlendirildiğinde risk açısından üçüncü derecede riskli sırada
bulunmaktadır.
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Küme 8, tüm kriterler açısından değerlendirildiğinde risk açısından dokuzuncu derecede riskli sırada
bulunmaktadır. Riskin oldukça az seyrettiği bölgelerin bulunduğu kümedir.
Küme 9, tüm kriterler açısından değerlendirildiğinde risk açısından birinci derecede riskli sırada
bulunmaktadır. Riskin oldukça fazla seyrettiği, en yüksek olduğu bölgelerin bulunduğu kümedir.
Kümeleme analizi gerçekleştirildikten sonra kriterler dikkate alınarak kümeler arasında anlamlı bir fark olup
olmadığı istatistiki testlerle analiz edilmiştir. Bunun için ilk olarak kriterlerin normal dağılım gösteripgöstermediğine bakılmıştır. Kriterler arasında yalnızca eşitsizlik kriterinin normal dağılım gösterdiği
diğerlerinin göstermediği görülmüştür. Varyansların homojenliği kontrol edildiğinde ise; eşitsizlik kriterinin
varyansların homojenliği şartını taşımadığı görülmüştür. Bu durumdan ötürü kümeler arasında anlamlı bir
farklılık olup olmadığı parametrik olmayan Kruskal-Wallis testiyle sonuçlandırılmıştır.

4.2. Kolmogorov-Smirnov Normallik Testi, Levene Statistic Varyansların Homojenliği Testi ve
Kruskal-Wallis Anlamlılık Testinin Sonuçları
Çalışmanın bu aşamasında kümeleme analizi sonucunda elde edilen kümeler arasında anlamlı bir fark olup
olmadığını analiz etmek için SPSS paket programı kullanılarak Kolmogorov-Smirnov normallik testi
uygulanmıştır. Kriterler arasında yalnızca eşitsizlik kriterinin normal dağılım gösterdiği diğerlerinin
göstermediği görülmüştür. Ancak varyansların homojenliği de (Levene Statistic testi) kontrol edildiğinde
Eşitsizlik kriterinin varyansların homojenliği şartını taşımadığı görülmüştür. Bu durumda tüm kriterlere
parametrik olmayan Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Kolmogorov-Smirnov, Levene Statistic ve KruskalWallis testleri ile ilgili yer alan bütün detaylar Tablo 5.’te yer almaktadır.
Tablo 5. Normallik, Varyansların Homojenliği ve Anlamlılık Testinin Sonuçları
Normallik Testi
DEĞİŞKENLER

Deprem

Sel

Kolmogoro
v-Smirnov
Testi p
Değeri

0.000<0.01

0.000<0.01

Leven
e
Statist
ic

_

_

Anlamlılık Testi
Kruskal
-Wallis
Testi p
Değeri

0.000<0.
01

0.000<0.
01

Mean
Rank

DEĞİŞKENL
ER

Kolmogoro
v-Smirnov
Testi p
Değeri

Levene
Statistic

Anlamlılık Testi
Kruskal
-Wallis
Testi p
Değeri

Mean
Rank

Küme 0:
75.89

Küme 0:
142.47

Küme 1:
148.60

Küme 1:
126.28

Küme 2:
121.85

Küme 2:
105.80

Küme 3:
137.23

Küme 3:
75.11

Küme 4:
134.75
Küme 5:
75.26

Eşitsizlik

0.064

0.000<0.
01

0.000<0.
01

Küme 4:
71.00
Küme 5:
70.37

Küme 6:
35.80

Küme 6:
146.65

Küme 7:
97.21

Küme 7:
116.25

Küme 8:
67.58

Küme 8:
36.48

Küme 9:
85.00

Küme 9:
154.96

Küme 0:
121.53

Küme 0:
121.97

Küme 1:
148.18
Küme 2:
117.45
Küme 3:
113.59
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Yardım
Bağımlılığı

0.000<0.01

_

0.000<0.
01

Küme 1:
84.05
Küme 2:
102.75
Küme 3:
99.32
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Tsunami

Tropikal Siklon

Kuraklık

0.000<0.01

0.000<0.01

0.001<0.01

_

_

_

0.000<0.
01

0.000<0.
01

0.000<0.
01

Küme 4:
88.93

Küme 4:
46.91

Küme 5:
23.22

Küme 5:
123.80

Küme 6:
91.78

Küme 6:
118.83

Küme 7:
77.71

Küme 7:
153.17

Küme 8:
76.63

Küme 8:
42.42

Küme 9:
150.08

Küme 9:
149.63

Küme 0:
58.33

Küme 0:
138.67

Küme 1:
152.95

Küme 1:
108.55

Küme 2:
115.35

Küme 2:
163.65

Küme 3:
57.57

Küme 3:
83.95

Küme 4:
153.09
Küme 5:
117.26

0.000<0.01

_

0.000<0.
01

Küme 4:
104.66
Küme 5:
30.91

Küme 6:
65.53

Küme 6:
56.33

Küme 7:
136.83

Küme 7:
68.83

Küme 8:
62.81

Küme 8:
96.52

Küme 9:
64.96

Küme 9:
177.58

Küme 0:
75.14

Küme 0:
159.06

Küme 1:
160.33

Küme 1:
120.93

Küme 2:
88.60

Küme 2:
61.20

Küme 3:
60.50

Küme 3:
65.45

Küme 4:
115.84
Küme 5:
141.85

Diğer
Savunmasız
Gruplar

0.000<0.01

_

0.000<0.
01

Küme 4:
44.70
Küme 5:
117.83

Küme 6:
72.45

Küme 6:
129.98

Küme 7:
125.42

Küme 7:
158.13

Küme 8:
62.48

Küme 8:
28.16

Küme 9:
66.29

Küme 9:
159.25

Küme 0:
138.06

Küme 0:
96.17

Küme 1:
115.83
Küme 2:
101.90
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Afet Riskinin
Azaltılması

0.000<0.01

_

0.000<0.
01

Küme 1:
104.73
Küme 2:
97.60
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Salgın

0.037<0.05

_

0.000<0.
01

Küme 3:
130.43

Küme 3:
110.39

Küme 4:
94.55

Küme 4:
63.00

Küme 5:
52.78

Küme 5:
109.59

Küme 6:
109.28

Küme 6:
119.88

Küme 7:
90.38

Küme 7:
137.92

Küme 8:
50.36

Küme 8:
55.53

Küme 9:
122.54

Küme 9:
114.17

Küme0:
155.86

Küme 0:
145.17

Küme 1:
138.13

Küme 1:
121.80

Küme 2:
89.15

Küme 2:
114.70

Küme 3:
89.91

Küme 3:
101.30

Küme 4:
65.59
Küme 5:
64.24

Yönetim

Öngörülen Çatışma
Riski

0.000<0.01

0.000<0.01
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_

_

0.000<0.
01

0.000<0.
01

_

Küme 4:
47.45
Küme 5:
72.50

Küme 6:
122.45

Küme 6:
117.30

Küme 7:
145.96

Küme 7:
154.33

Küme 8:
25.56

Küme 8:
28.41

Küme 9:
163.29

Küme 9:
174.42

Küme 0:
140.53

Küme 0:
164.81

Küme 1:
140.75

Mevcut Şiddet İçeren
Çatışma Yoğunluğu

0.000<0.01

0.000<0.
01

0.000<0.
01

0.000<0.01

Küme 1:
110.15

Küme 2:
165.25

Küme 2:
89.40

Küme 3:
108.98

Küme 3:
76.00

Küme 4:
75.02

Küme 4:
42.95

Küme 5:
32.09

İletişim

_

Küme 5:
85.65

Küme 6:
88.30

Küme 6:
133.18

Küme 7:
101.25

Küme 7:
168.50

Küme 8:
43.22

Küme 8:
31.59

Küme 9:
182.42

Küme 9:
165.75

Küme 0:
83.50

Küme 0:
170.11

Küme 1:
105.85
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Altyapı

0.000<0.01

_

0.000<0.
01

Küme 1:
111.80
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Kalkınma ve
Yoksunluk

0.000<0.01

_

0.000<0.
01

Küme 2:
157.95

Küme 2:
84.50

Küme 3:
83.50

Küme 3:
89.55

Küme 4:
83.50

Küme 4:
60.45

Küme 5:
83.50

Küme 5:
58.15

Küme 6:
83.50

Küme 6:
141.45

Küme 7:
83.50

Küme 7:
163.38

Küme 8:
83.50

Küme 8:
26.77

Küme 9:
183.17

Küme 9:
159.13

Küme 0:
164.69

Küme 0:
163.92

Küme 1:
115.90

Küme 1:
106.83

Küme 2:
90.65

Küme 2:
80.80

Küme 3:
81.11

Küme 3:
72.50

Küme 4:
39.05
Küme 5:
83.85

Sağlık
Hizmetlerine
Erişim

0.008<0.01

_

0.000<0.
01

Küme 4:
47.05
Küme 5:
97.48

Küme 6:
140.50

Küme 6:
136.95

Küme 7:
162.13

Küme 7:
163.33

Küme 8:
24.91

Küme 8:
25.11

Küme 9:
168.54

Küme 9:
172.21

Kolmogorov-Smirnov normallik testi verilere %95 güven aralığında uygulanmıştır. Tablo 5.’te yer alan
Kolmogorov-Smirnov normallik testine göre; sel, tsunami, tropikal siklon, kuraklık, salgın, ön görülen çatışma
riski, mevcut şiddet içeren çatışma yoğunluğu, kalkınma ve yoksunluk, yardım bağımlılığı, yerinden edilmiş
insanlar, diğer savunmasız gruplar, afet riskinin azaltılması, yönetim, fiziksel altyapı, sağlık hizmetlerine
erişim açısından p değeri %5’in altında kaldığından dolayı kriterlerin normal dağılım göstermediği
görülmektedir.
Ancak eşitsizlik kriteri açısından p değeri %5’in üzerinde olduğundan dolayı varyansların homojenliği şartını
taşıyıp taşımadığına bakmak için Levene Statistic testine bakılmıştır. Levene istatistiği değeri %5’ten küçük
olduğundan dolayı ANOVA testi gerçekleştirilmemiştir.
Bu bağlamda kriterler bazında kümeler arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığının irdelenmesi için
Kruskal Wallis testi gerçekleştirmiş ve sonuçlar incelendiğinde tüm kriterlerin p değerleri %5’ten küçük
olduğundan dolayı kümeler arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna varılmıştır
Kruskal-Wallis anlamlılık test sonuçlarında yer alan mean rank (ortalama sıra) değeri küçük olan küme o
kriter bazında riski en düşük küme anlamı taşımaktadır.

5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışmada dünya üzerinde yer alan belirli ülkeler için toplumların maruz kalacağı riskler göz önünde
bulundurularak 191 ülke belirlenen 18 kriter çerçevesinde oluşturulan küresel risk endeksine göre
gruplandırılmıştır. Çalışmada ortaya çıkan kümeler yardımıyla risk derecelendirilmiştir. Kümeler risk
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açısından azdan çoğa doğru isimlendirilerek, ülkelerin katlandıkları risk açısından hangi kümede yer aldıkları
tespit edilmiştir. Bu bağlamda ülkelerin kendi değerlendirmelerini yaparak risk konusunda gerekli önlemleri
almalarına yardımcı olacaktır.
Çalışmanın sonucunda en iyi gruplandırmayı BM Algoritması’nın verdiği görülmektedir. Kümeleme
algoritması gerçekleştirildikten sonra anlamlı bir farklılık olup olmadığını test etmek amacıyla Kruskal-Wallis
testi uygulanmıştır. Belirlenen tüm kriterler açısından kümeler arasında anlamlı bir farklılığın olduğu tespit
edilmiştir.
Çalışmada Tehlike ve Maruz Kalma, Savunmasızlık ve Kapasite Yetersizliği durumlarına bakıldığında küresel
riskin en az olduğu Küme 8 birinci sırada, Küme 4 ikinci sırada, Küme 3 ve Küme 5 üçüncü sırada, Küme 2
dördüncü sırada, Küme 6 beşinci sırada, Küme 1 altıncı sırada, Küme 7 yedinci sırada, Küme 0 sekizinci sırada
ve küresel riskin en fazla olduğu Küme 9 ise son sırada belirlenmiştir.
Tehlike ve Maruz Kalma Başlığı Altında Doğa kriteri içerisinde yer alan ‘Deprem’ kriteri içerisinde ortalama
sıra (mean rank) değeri 148.60 en yüksek olan 1. kümede de deprem riskinin en çok olduğu yerler
gösterilmektedir. Bu küme içerisinde Bangladeş, Belize, Çin, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Hindistan, Endonezya, İran, Kuzey Kore, Myanmar, Nikaragua, Pakistan, Peru, Filipinler, Sri
Lanka, Tayland, Venezuela ve Vietnam yer almaktadır. Türkiye ise en yüksek dördüncü 121.85 mean rank
değeri ile 2. küme içerisinde yer almaktadır. Deprem riski açısından en yüksek 4. riskli alanda olduğu
söylenebilir.
Tehlike ve Maruz Kalma Başlığı Altında Doğa kriteri içerisinde yer alan ‘Sel’ kriteri içerisinde mean rank
değeri 150.08 en yüksek olan 9. kümede de sel riskinin en çok olduğu ülkeler gösterilmektedir. Bu küme
içerisinde Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Irak, Mali,
Nijerya, Somali, Güney Sudan, Sudan, Suriye ve Yemen yer almaktadır. Türkiye ise en yüksek dördüncü
117.45 mean rank değeri ile 2. küme içerisinde yer almaktadır. Sel riski açısından en yüksek 4. riskli alanda
olduğu söylenebilir.
Tehlike ve Maruz Kalma Başlığı Altında Doğa kriteri içerisinde yer alan ‘Tsunami’ kriteri içerisinde mean rank
değeri 153.09 en yüksek olan 4. kümede de tsunami riskinin en çok olduğu yerler gösterilmektedir. Bu küme
içerisinde Arnavutluk, Avustralya, Barbados, Kanada, Şili, Kosta Rika, Hırvatistan, Kıbrıs, Ekvador,
Yunanistan, İsrail, İtalya, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Malezya, Karadağ, Yeni Zelanda, Umman, Panama,
Rusya Federasyonu, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri yer almaktadır. Türkiye ise en
yüksek beşinci 115.35 mean rank değeri ile 2. küme içerisinde yer almaktadır. Tsunami riski açısından en
yüksek 5. riskli alanda olduğu söylenebilir.
Tehlike ve Maruz Kalma Başlığı Altında Doğa kriteri içerisinde yer alan ‘Tropikal Siklon (Hortum vs.)’ kriteri
içerisinde mean rank değeri 160.33 en yüksek olan 1. kümede de Tropikal Siklon (Hortum vs.) riskinin en çok
olduğu yerler gösterilmektedir. Bu küme içerisinde Bangladeş, Belize, Çin, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Hindistan, Endonezya, İran, Kuzey Kore, Myanmar, Nikaragua, Pakistan, Peru,
Filipinler, Sri Lanka, Tayland, Venezuela ve Vietnam yer almaktadır. Türkiye ise en yüksek beşinci 88.60 mean
rank değeri ile 2. küme içerisinde yer almaktadır. Tropikal Siklon (Hortum vs.) riski açısından en yüksek 5.
riskli alanda olduğu söylenebilir.
Tehlike ve Maruz Kalma Başlığı Altında Doğa kriteri içerisinde yer alan ‘Kuraklık’ kriteri içerisinde mean rank
değeri 138.06 en yüksek olan 0. kümede de Kuraklık riskinin en çok olduğu yerler gösterilmektedir. Bu küme
içerisinde Angola, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Çad, Kongo, Fildişi Sahili, Eritre, Kenya, Malavi,
Moritanya, Nepal, Nijer, Ruanda, Tanzanya, Uganda, Zambiya ve Zimbabve yer almaktadır. Türkiye ise en
yüksek altıncı 101.90 mean rank değeri ile 2. küme içerisinde yer almaktadır. Kuraklık riski açısından en
yüksek 6. riskli alanda olduğu söylenebilir.
Tehlike ve Maruz Kalma Başlığı Altında Doğa kriteri içerisinde yer alan ‘Salgın’ kriteri içerisinde mean rank
değeri 163.29 en yüksek olan 9. kümede de Salgın riskinin en çok olduğu yerler gösterilmektedir. Bu küme
içerisinde Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Irak, Mali,
Nijerya, Somali, Güney Sudan, Sudan, Suriye ve Yemen yer almaktadır. Türkiye ise en yüksek yedinci 89.15
mean rank değeri ile 2. küme içerisinde yer almaktadır. Salgın riski açısından en yüksek 7. riskli alanda olduğu
söylenebilir.
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Tehlike ve Maruz Kalma başlığı altında İnsan kriteri içerisinde yer alan ‘Mevcut Şiddet İçeren Çatışma
Yoğunluğu’ kriteri içerisinde mean rank değeri 182.42 en yüksek olan 9. kümede de Mevcut Şiddet İçeren
Çatışma Yoğunluğu riskinin en çok olduğu yerler gösterilmektedir. Bu küme içerisinde Afganistan, Orta
Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Irak, Mali, Nijerya, Somali, Güney Sudan,
Sudan, Suriye ve Yemen yer almaktadır. Türkiye ise en yüksek ikinci 165.25 mean rank değeri ile 2. küme
içerisinde yer almaktadır. Mevcut Şiddet İçeren Çatışma Yoğunluğu riski açısından en yüksek 2. riskli alanda
olduğu söylenebilir.
Tehlike ve Maruz Kalma başlığı altında İnsan kriteri içerisinde yer alan ‘Öngörülen Çatışma Riski’ kriteri
içerisinde mean rank değeri 183.17 en yüksek olan 9. kümede de Öngörülen Çatışma Riski’nin en çok olduğu
riskli yerler gösterilmektedir. Bu küme içerisinde Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo
Cumhuriyeti, Etiyopya, Irak, Mali, Nijerya, Somali, Güney Sudan, Sudan, Suriye ve Yemen yer almaktadır.
Türkiye ise en yüksek ikinci 157.95 mean rank değeri ile 2. küme içerisinde yer almaktadır. Öngörülen Çatışma
Riski açısından en yüksek 2. riskli alanda olduğu söylenebilir.
Savunmasızlık başlığı altında Sosyo-Ekonomik Savunmasızlık kriteri içerisinde yer alan ‘Kalkınma ve
Yoksunluk’ kriteri içerisinde mean rank değeri 168.54 en yüksek olan 9. kümede de Kalkınma ve Yoksunluk
risk durumunun en çok olduğu yerler gösterilmektedir. Bu küme içerisinde Afganistan, Orta Afrika
Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Irak, Mali, Nijerya, Somali, Güney Sudan, Sudan,
Suriye ve Yemen yer almaktadır. Türkiye ise en yüksek altıncı 90.65 mean rank değeri ile 2. küme içerisinde
yer almaktadır. Kalkınma ve Yoksunluk riski açısından en yüksek 6. riskli alanda olduğu söylenebilir.
Savunmasızlık başlığı altında Sosyo-Ekonomik Savunmasızlık kriteri içerisinde yer alan ‘Eşitsizlik’ kriteri
içerisinde mean rank değeri 154.96 en yüksek olan 9. kümede de Eşitsizlik Riski’nin en çok olduğu yerler
gösterilmektedir. Bu küme içerisinde Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti,
Etiyopya, Irak, Mali, Nijerya, Somali, Güney Sudan, Sudan, Suriye ve Yemen yer almaktadır. Türkiye ise en
yüksek altıncı 105.80 mean rank değeri ile 2. küme içerisinde yer almaktadır. Eşitsizlik durumu açısından en
yüksek 6. riskli alanda olduğu söylenebilir.
Savunmasızlık başlığı altında Sosyo-Ekonomik Savunmasızlık kriteri içerisinde yer alan ‘Yardım Bağımlılığı’
kriteri içerisinde mean rank değeri 153.17 en yüksek olan 7. kümede de Yardım Bağımlılığı Riski’nin en çok
olduğu yerler gösterilmektedir. Bu küme içerisinde Komorlar, Cibuti, Gine, Haiti, Liberya, Madagaskar,
Mozambik, Papua Yeni Gine, Sierra Leone, Solomon Adaları, Doğu Timor ve Vanuatu yer almaktadır. Türkiye
ise en yüksek altıncı 102.75 mean rank değeri ile 2. küme içerisinde yer almaktadır. Yardım Bağımlılığı
açısından en yüksek 6. riskli alanda olduğu söylenebilir.
Savunmasızlık başlığı altında Savunmasız Gruplar kriteri içerisinde yer alan ‘Yerinden Edilmiş İnsanlar
(Göçmenler vd.)’ kriteri içerisinde mean rank değeri 177.58 en yüksek olan 9. kümede de Yerinden Edilmiş
İnsanlar (Göçmenler vd.) Riski’nin en çok olduğu yerler gösterilmektedir. Bu küme içerisinde Afganistan, Orta
Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Irak, Mali, Nijerya, Somali, Güney Sudan,
Sudan, Suriye ve Yemen yer almaktadır. Türkiye ise en yüksek ikinci 163.65 mean rank değeri ile 2. küme
içerisinde yer almaktadır. Yerinden Edilmiş İnsanlar (Göçmenler vd.) açısından en yüksek 2. riskli alanda
olduğu söylenebilir.
Savunmasızlık başlığı altında Savunmasız Gruplar kriteri içerisinde yer alan ‘Diğer Savunmasız Gruplar’
kriteri içerisinde mean rank değeri 159.25 en yüksek olan 9. kümede de Diğer Savunmasız Gruplar Riski’nin
en çok olduğu yerler gösterilmektedir. Bu küme içerisinde Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik
Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Irak, Mali, Nijerya, Somali, Güney Sudan, Sudan, Suriye ve Yemen yer
almaktadır. Türkiye ise en yüksek sekizinci 61.20 mean rank değeri ile 2. küme içerisinde yer almaktadır. Diğer
Savunmasız Gruplar açısından en yüksek 8. riskli alanda olduğu söylenebilir.
Kapasite Yetersizliği başlığı altında Kurumsal kriteri içerisinde yer alan ‘Afet Riskinin Azaltılması’ kriteri
içerisinde mean rank değeri 137.92 en yüksek olan 7. kümede de Afet Riskinin Azaltılması durumunun en çok
olduğu yerler gösterilmektedir. Bu küme içerisinde Komorlar, Cibuti, Gine, Haiti, Liberya, Madagaskar,
Mozambik, Papua Yeni Gine, Sierra Leone, Solomon Adaları, Doğu Timor ve Vanuatu yer almaktadır. Türkiye
ise en yüksek yedinci 97.60 mean rank değeri ile 2. küme içerisinde yer almaktadır. Diğer Savunmasız Gruplar
açısından en yüksek 7. riskli alanda olduğu söylenebilir.
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Kapasite Yetersizliği Başlığı altında Kurumsal kriteri içerisinde yer alan ‘Yönetim’ kriteri içerisinde mean rank
değeri 174.42 en yüksek olan 9. kümede de Yönetim riskinin en çok olduğu yerler gösterilmektedir. Bu küme
içerisinde Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Irak, Mali,
Nijerya, Somali, Güney Sudan, Sudan, Suriye ve Yemen yer almaktadır. Türkiye ise en yüksek altıncı 114.70
mean rank değeri ile 2. küme içerisinde yer almaktadır. Yönetim açısından en yüksek 6. riskli alanda olduğu
söylenebilir.
Kapasite Yetersizliği başlığı altında Altyapı Hizmetleri kriteri içerisinde yer alan ‘İletişim’ kriteri içerisinde
mean rank değeri 168.50 en yüksek olan 7. kümede de İletişim sorunu riskinin en çok olduğu yerler
gösterilmektedir. Bu küme içerisinde Komorlar, Cibuti, Gine, Haiti, Liberya, Madagaskar, Mozambik, Papua
Yeni Gine, Sierra Leone, Solomon Adaları, Doğu Timor ve Vanuatu yer almaktadır. Türkiye ise en yüksek
altıncı 89.40 mean rank değeri ile 2. küme içerisinde yer almaktadır. İletişim açısından en yüksek 6. riskli
alanda olduğu söylenebilir.
Kapasite Yetersizliği Başlığı altında Altyapı hizmetleri kriteri içerisinde yer alan ‘Fiziksel Altyapı’ kriteri
içerisinde mean rank değeri 170.11 en yüksek olan 0. kümede de Fiziksel Altyapı sorunu riskinin en çok
olduğu yerler gösterilmektedir. Bu küme içerisinde Angola, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Çad, Kongo,
Fildişi Sahili, Eritre, Kenya, Malavi, Moritanya, Nepal, Nijer, Ruanda, Tanzanya, Uganda, Zambiya ve
Zimbabve yer almaktadır. Türkiye ise en yüksek yedinci 84.50 mean rank değeri ile 2. küme içerisinde yer
almaktadır. Fiziksel Altyapı açısından en yüksek 7. riskli alanda olduğu söylenebilir.
Kapasite Yetersizliği Başlığı altında Altyapı hizmetleri kriteri içerisinde yer alan ‘Sağlık Hizmetlerine Erişim’
kriteri içerisinde mean rank değeri 172.21en yüksek olan 9. kümede de Sağlık Hizmetlerine Erişim sorunu
riskinin en çok olduğu yerler gösterilmektedir. Bu küme içerisinde Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti,
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Irak, Mali, Nijerya, Somali, Güney Sudan, Sudan, Suriye ve Yemen
yer almaktadır. Türkiye ise en yüksek yedinci 80.80 mean rank değeri ile 2. küme içerisinde yer almaktadır.
Sağlık Hizmetlerine Erişim açısından en yüksek 7. riskli alanda olduğu söylenebilir.
Türkiye; mevcut şiddet içeren çatışma yoğunluğu, öngörülen çatışma riski ve yerinden edilmiş insanlar
(göçmenler vd.) kriterleri açısından 2. sırada riskli bölge içerisinde yer almaktadır. Türkiye’nin bu riskli
konumu kendi ekonomik, sosyal ve siyasi istikrarsızlığından daha çok bulunduğu coğrafyadan
kaynaklanmaktadır. Özellikle son zamanlarda Türkiye’nin komşuları olan Suriye ve Irak’da yaşanan iç
gerilim ve savaşlar ile bu bölgeden yaşanan göç dalgası Türkiye’nin istikrarını zedelemektedir. Bu durumda
da çatışma yoğunluğu, öngörülen çatışma riski ve göçmenler bağlamında kriteri Türkiye’yi yüksek riskli
olarak 2. riskli bölge içinde göstermektedir.
Literatürde riskle ilgili teorik çalışmaların yanı sıra afet riski, küresel iklim riski, ekonomik kayıp riski, yaşam
tarzı risk faktörleri üzerine yapılmış bazı çalışmalara rastlanmıştır. Bu çalışmaların bir kısmında anket
çalışması yapılmış bir kısmında da bu çalışmada olduğu gibi endeksler yardımıyla bir takım analizler
yapılmıştır. Bu çalışmada ise diğer çalışmalardan farklı olarak, 191 ülke için Küresel Risk Endeksleri dikkate
alınmış ve toplumların maruz kaldıkları olumsuz şartlar değerlendirilerek kümeleme analizi ile ilgili bir veri
madenciliği çalışması gerçekleştirilmiştir.
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Design/methodology/approach – A case study approach and primary data collection method were used
to gathered quantitative data for the study through structured, self-administered questionnaires with
five-point Likert scale. A stratified random sampling technique was used to obtain sample population,
including 692 full-time employees in Salaam Bank Mogadishu-Somalia. The collected data was coded
to Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).
Findings – According to the results, planning and recruitment, training programs, employee
compensation, and performance appraisal have all significant impact on employees’ satisfaction.
Moreover, coefficient analyses of three independent variables, namely planning and recruitment,
employee compensation, and performance appraisal crossed with organizational justice imply existence
of a moderating effect between each of these three independent variables and organizational justice;
while no moderating effect was found between training programs and organizational justice.
Discussion – The outcome of the research provides a basis for bank managers to recognize the HRM
practices that leads to higher employee job satisfaction. Accordingly, bank managers should adopt an
efficient planning and recruitment, training, compensation, and appraisal system to achieve further job
satisfaction. Since this research’s focus is on private sector, future research is required to be extended to
other districts and consider public institution as well.

1. Introduction
Employee satisfaction is one of the main drivers of organization success. Employee satisfaction means “an
enjoyable or positive emotional state caused by the evaluation of one’s job” (Andrisani, 1978). Long and Thean
(2011) were of the view that determining the important components that inspire personnel at work is essential
for the firms; additionally, steps that could be undertaken to support the firm so as to develop suitable and
perfect practices and boost the performance of their staffs in order for them to be satisfied with their day-today responsibilities seems to be indispensable role of organizations. Moreover, the success, survival and
competitive capability of the banks tend to be connected to the employees’ commitment. For the employees to
be fully committed to their jobs, they should be satisfied with their work (Zopiatis et al., 2014). This implies
that one of the critical prerequisites for employees’ commitment to their organization is their job satisfaction.
Therefore, it is argued that the cost incurred as a result of staff turnover, absenteeism, and low productivity is
less likely to take place when staff is satisfied with their job. Staff members, along with their working capacity,
are affected by their feeling of job satisfaction and this job satisfaction is argued to be interconnected with
recruiting, training, fair compensation, and appraisal (Jung et al., 2004). In that way, for personnel to be
attracted to any organization and for the organization to be able to retain existing workforce, regular Human
Resource Management (HRM) practices which comprise all these elements ought to be put into consideration
and be among top priorities when designing HRM strategy.
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Naturally, every organization is, at all times, reflecting that its most valuable resource is people. For all
organizations, qualified employees with required skills are needed to carry out job responsibility and reach
the set goals (Bon et al., 2018). The success of financial services providers such as Banks like many other service
oriented firms is largely dependent on their employees’ skills and expertise. For that reason, more attention is
given to organization of human resources, considering that adoption of human resource practices involves
directing staffs’ efficiency towards achieving organizational goal. An organization such as a bank has more
competitive advantage when the right and competent employees and effective HRM practices are adopted.
These banks employ policies and practices of recruiting and training these competent workforce. Therefore,
these personnel in turn will give the best to move the bank or organization towards achieving its goals. Indeed,
training exercises are regular human resources management (HRM) activities to aid the personnel adaptation
for new role or job settings, as well as to enhance problem-solving abilities in the work settings. Therefore,
training is an indication of the value given to the workers and comprises a crucial aspect of the investments
made by people (Pfeffer, 2007; Salleh et al., 2012; Zopiatis et al., 2014).
Lately, scholars’ attention has been drawn toward organizational justice. (Yvonne et
al., 2014). Organizational justice, nowadays, is not simply summarized to staff members; it, at the same time,
lends itself across the organization which in turn leads to strong value of organizational justice within a firm
structure and culture. It should be noted that this is not just essential for the wellness of staff members but
likewise for organizations themselves. The growth of an organization could be influenced by the nature of
organizational justice existing in the organization system. Different studies in different locations have reported
positive relationship between high organizational justice and employee job satisfaction, employees’
commitment, job attitudes, and employees conducts (Karkoulian et al., 2016). This, therefore, suggests that
establishment of an impartial appraisal system which provides staff members with justice is essential for any
organizations to motivate them to improve products, services and operations.

1.1. Research Problem
The focus of the most organization management approaches revolve around the design and activities of their
company and less attention has yet been given to inspiring the personnel for optimum growth and
development which is the primary purpose of founding an organization. Despite the obvious significance of
human resources in organizations, their wellbeing over time has largely been taken for granted by some
organizations. Some organizations’ human resources practices rarely showed concerned on the wellbeing of
their workforce. While, it should be noted that for any organization to meet its set goals, job satisfaction should
be given priority for growth and development (Vidal-Salazar et al., 2012). In this regard, HRM practice of a
banks can be a prime example where poor employees’ treatments can influence the productivity and affect
banks performance negatively, which in turn may lead to the banks’ deteriorating performance and fall in
financial system as a whole. Hence, the broad objective of this study is to analyze the role of human resources
management practices in employee job satisfaction in salaam bank of Somalia. The outcome of the research
study will be useful not only to the Banking sector in Somalia but also to other sectors of the economy; it will
help the banks to recognize the human resources management practices that lead to higher jobs’ satisfaction
among bank employees for effective services delivery to the customers. Having a good understanding of HRM
practices can play a key role in addressing challenges related to poor financial services delivery to customers.
Furthermore, understanding the role of human resources in sustaining an organization such as banks can be
a core strategy in ensuring and meeting customers’ needs in terms of various financial services they sort for
and therefore bring about an improved businesses and economy for the country. The study will likewise
present an organized basis in the aspect of assessing how HRM strategies affect employees’ satisfaction that
can serve as basis to effectively determine HRM in organizations for future studies.

1.2. Research Objectives
Particularly, this research aims to achieve the following objectives:
i.
ii.
iii.
iv.

To determine the impact of planning and recruitment on employees’ job satisfaction in Salaam Bank.
To determine the impact of training programs on employees’ job satisfaction in Salaam Bank
To determine the impact of employee compensation on employees’ job satisfaction in Salaam Bank.
To determine the impact of performance appraisal on employees’ job satisfaction in Salaam Bank.
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1.3. Literature Review and Hypothesis Development
1.3.1. Job Satisfaction
Job satisfaction has captured the attention of researchers in the field of human resources, behavioral studies,
and organizational studies. According to Macintosh and Doherty (2010), it is commonly acknowledged in the
organizational behavior field that employees’ job satisfaction is the most essential and often analyzed attitude;
this is most likely because job satisfaction plays a crucial role in determining employee’s job performance and
invariably the organizational growth and development. In every organization, HRM department places more
emphasis on job satisfaction as this helps to retain the employees and raises their growth and development
level. Similarly, Aninkan (2014) posited that job satisfaction is largely an important requirement for the growth
of any organization. Accordingly, employees who are satisfied with their jobs, perform better towards
achieving the goal of the organization. As per study by Addis et al. (2019), when an employee’s job
performance develops, it in turn leads to increase in organizational productivity. A similar point of view by
Abdulla et al., (2011) sees job satisfaction in this present business environment to be an important parts of
effective organizational management practice, most especially in the time competition among organization
has become intense due to improved technology, and organizations continue to strive to meets people's
demands by making their workforce much more productive. Furthermore, Alsughayir (2014) found out that
employees who are satisfied with their job tend to be more motivated and as well more committed toward
their job duties. Besides, employees who are satisfied with their job will have more pride doing their jobs. In
the same manner, (Jabeen and Isakovic, 2018) were of the opinion that employees satisfaction bring about
outstanding quality and because of this, there is high employees’ tendency towards working as a team towards
expected outcome (Daniels and Bailey, 1999). For this reason, scholars have constantly tried to acknowledge
the impacts of HRM practice on employees’ satisfaction, considering that a satisfied employee produce high
job performance which in turn set the organization in the right path of growth and development.

1.3.2. Human Resource Management Practices
Prior to the developing a definition of HRM, the term personnel management, tracking back to the 1920s, was
used by organizations to address various issues concerning their workforce. It involves issues mainly
concerning the human administration department charged with the responsibility of recruiting and selecting
qualified persons for organizations. In addition, there are different functions performed by this department
which include dealing with complaint, registration, evaluation, compensation, and retirement (HaddockMillar et al., 2016). In the late 1970s, institutions from all around the world began experiencing increase in
competitive pressures as a result of the factors such as fast growing technological change, deregulation as well
as globalization. Hence, an effective management system became necessary and in response to that, HRM was
designed. As outlined by DuBois and DuBois (2012), for an organization to be flexible as well as adaptable,
human capital is an important factor. Moreover, in accordance with AlZgool, (2019) the effective response of
an organization when it comes to the competitive environment is essential to structure human resource in the
organization. Based on the present structural backdrop, HRM could be seen as organized procedures through
which an organization employ and manage human capital in such a manner that it aids the firm to reach its
goals. HRM Practice is an approach that was employed by firms to manage and control it employees for
effective service delivery and better performance. Employing appropriate human resources management
practices enable the organization to achieve sustainable business growth. In accordance with the statement of
Addis et al. (2019), a business cultivates and obtains their resources in accordance to their needs and necessities
for the smooth firm operation. HRM involves not just the business but at the same time concern the wellbeing
of the human capital engaged; therefore, it pays attention not only towards hiring but to motivating their
existing workforce for growth and development. HRM practice helps organizations to make the right decision
in the selection of qualified and experience personnel for job role in a changing business environment as
Seuring and Müller (2008) have already discussed. The effectiveness of the human resources employed by a
business goes a long way in determining the successful running of the business. As a result, an organized
arrangement for employee hiring, training and development, motivation, manpower development,
performance appraisal, industrial relation and reward control must receive more attention. In addition, HRM
likewise involves employees' skill development, capability and expertise in the recruited human resources.
Four HRM practices to be considered for this study are performance evaluation, employees’ compensation,
recruitment and selection, and training programs. A study by Cherif (2020) to determine how HRM are
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adopted by banks in Saudi Arabia. Analysis of the study indicates that there was positive correlation between
HRM practice and employee job satisfaction. Also employee job satisfaction and organizational commitment
were positively correlated. The above findings were also similar to the report of Sila (2020) which proved that
HRM practice in terms of employee recognition has significant effect on job satisfaction or staff of some
organizations in Nigeria.

1.3.3. Planning and Recruitment
Generally, an organizational human resource teams are charged with the responsibility to recruits qualified
individuals based on the merit and skill level of applicants. In addition to operational procedure, organizations
have many activities such as promotion, maintenance, as well as financial activities. Besides, organizations
comprise a number of different positions (e.g., security, parking and housekeeping). HRM plays central role
in selecting specialized and non-specialized applicants to fill the vacant positions in an organization (Meyer
et al., 2002; Valaei and Rezaei, 2016). In any organization, the process of recruitment is an important aspect
that primarily drives an organization output and performance. The process of employees’ recruitment for
organizations is largely managed by the human resource department of organizations. It involves sorting out
applicants’ curriculum in accordance with the organizations' positions requirement for aptitude test
(Rathanweera, 2010). In accordance with the above insights, the following hypothesis is formulated:
H1: Planning and recruitment is positively and significantly related to employee’s job satisfaction.

1.3.4. Training Programs
At the present time, organization success and competitive advantage is based upon giving more priority to
human due to the fact that lots of the resources possessed by organizations could be imitated, except for
human resources. For that reason; it is necessary to make sure that human resources carry out their job
responsibility effectively. This means that when employees are trained well, they become more able to achieve
the organizational goals. Training as one of the HRM practices is an indicator of the significance of employees
and makes an essential part of the investments made by people. Training is a HRM activity with the aim of
improving the employees’ efficiency for better organization outcome (Harrison, 2005). When it comes to staff
participation in organized training programs, organizations could allow the employees to improve their
know-how and abilities. By doing this, assigned responsibilities are carried out effectively and timely. A study
by Tan and Nasurdin (2011) researched the top 100 mid-size businesses in South Africa and found out training
possesses a great impact on workforce overall performance. DuBois and DuBois (2012) in support of the above
views stated that with the help of trainings, required skills and know-how, employees will be capable of
effectively executing their job responsibilities. In a situation that employees lack necessary skills to efficiently
deliver on their job tasks, it will most likely negatively impact their level of productivity. Apart from that, an
employee with required training is expected to effectively manage encountered pressures in the course of
carrying out their job function. Organizations, that are successful, understand that the performance
evaluations of their employees is strongly connected to training and development designed for the employees'
growth (Si and Li, 2012). This is to make sure that in every given assessment period, every employee has a
chance to improve their general performance through training. Taken together, we develop the following
hypothesis:
H2: Training programs are positively and significantly related to employee’s job satisfaction.

1.3.5. Employee Compensation
Compensation for employees is an important component of HRM practices employed by organizations to give
rewards to their workforce. For employees, it is among key issues to be taken into consideration when
discussing an employment contract. A clear employment contract design can graphically explain the
commitments and goals of the firm and the staffs in a manner to avoid future discrepancies. Studies have
shown that compensation practices are considered as one of the best rewards to inspire employee and it could
be used to enhance quality, creativity, and a variety of other positive results important in an ideal work
environment (Albrecht et al., 2015). What is more, it has been argued by many that one of the best ways to
categorize employee’s behaviors is through compensation system so as to establish their present positions and
organize for potential opportunities. At the same time, experts assumed that businesses that have large
number of more engaged workforce do better than their peers in terms of organizational performances (Harter
et al., 2002). It should be noted that the effects of constrictive changes in compensation systems can lead to
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combination of benefits and consequences. Study signifies that whenever compensation changes are
constructively made in an organization, the response is connected with returns. An example can be given from
the study of Salleh et al. (2012) whereby 25% of employees claimed that receiving decent compensation from
their organization was the single most vital thing they asked for. Without doubt, personnel need to be
effectively managed and encouraged by giving the best rewards and compensation according to the business
principles. Thus, this will also help the organization to attract and retain the best workforces. Additionally,
there is a strong belief that an employee who is motivated is on the right path to achieve high level of job
satisfaction and this can be invariably translated to enhanced customer service and be efficient, with the
organizational rewards in terms of higher returns, market share, and effective service (Rubin and Babbie,
2016). There are different strategies employed by organizations to motivate their employees and among these
strategies is robust employees' reward practices which have proved to inspire and make employees to be more
satisfied and be committed towards assigned job responsibility. Poor reward practice in some organizations
result in low employee satisfaction, therefore bring about low commitments among employees towards
organization goal. In other words, when organization adopts an effective reward management strategy, it in
turn meets the employees’ needs with significant impacts on organizational productivity. Supporting the
above view point, Alsughayir (2014) was of the opinion that an organization cannot satisfy its workforce if a
robust reward system to motivate them is not followed. In addition, Addis et al. (2019) argued that employees
reward is strongly connected to employees’ job satisfaction. Organizations staff members are pleased when
the rewards are in step with the efforts expended in carrying out the job function. This is how we hypothesize:
H3: Employee compensation is positively and significantly related to employee’s job satisfaction.

1.3.6. Performance Appraisal
Human resource purists state a number of variations between performance evaluation and performance
appraisal although these two, in practice, are interchangeably used considering that both terms make reference
to a process through which employers assess the performance of an employee and decides the benefits. In
strict terms, even so, an evaluation usually preceded an appraisal (Harrison, 2005). Performance evaluation is
the formal process to determine an employee’s job associated activities and their outcomes within a specific
position. It is well known that organizations commonly have annually performance assessments with the
immediate manager to discuss and examine the remarks on the performance employee in an organization. It
is usually a means of creating team work, minimizing complaints, discovering employees’ strengths and
weaknesses as well as a sort of training they may be required for effectively delivering task assigned to them
(Agyen-Gyasi and Boateng, 2015). The aim of performance appraisal systems is to encourage as well as inspire
workforce for the success of an organization; and increasing job satisfaction that could help reduce the rate of
employee turnover. Therefore, we hypothesize that:
H4: Performance appraisal is positively and significantly related to employee’s job satisfaction.

1.3.7. Organizational Justice
DuBois and DuBois (2012) defined organizational justice as the perceptions of fairness that employees perceive
within an organizational setting. Organizational justice contributes significantly to relationships that
employees perceive at work, and how they react towards these perceptions, and the consequential impact of
their job performance. According to them, it has been widely accepted that organizational justice contributes
to employee performance. What is more, the study by Salleh et al. (2012) indicated a significant relationship
between employee performance and organizational justice, and hence concluded that organizations should
enhance employee’s relations not only with perceived justice but also with actual justice in terms of equity in
work and payments. According to Sila (2020), there are three forms of organizational justice that shape
employees’ relationship with work performance. These consist of distributive, interactional, and procedural
justice. In this regard, distributive justice in an organizational setting referring to outcomes and performance
that is consistent with implicit allocation and distribution of equity or equality at work. Procedural justice,
however, refers to employees’ actual or perceived voice, or involvement decision making process that
influences the outcome of their work. In fact, it means that there has to be a perceived relationship particularly
in fairness in the procedures that are utilized in decision at work. Last but not least, interactional justice in
organizational setting refers to the perceived fairness and relationship in interpersonal treatment between
employees and those who make decisions on how performance outcomes will be arrived at. This type of
organizational justice reflects and determines the degree to which people feel valued, celebrated or tolerated,
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which in turn influences employees’ commitment to enhancing performance or reducing their performance.
As such, the following hypotheses are developed:
H5a: Organizational justice has a moderating effect on planning and recruitment-employee’s job
satisfaction relationship.
H5b: Organizational justice has a moderating effect on training programs-employee’s job satisfaction
relationship.
H5c: Organizational justice has a moderating effect on employee compensation-employee’s job
satisfaction relationship.
H5d: Organizational justice has a moderating effect on performance appraisal-employee’s job
satisfaction relationship.

2. Method and Data Collection
The study utilized survey research approach to gather quantitative data needed to achieve the objective of the
study. This approach will be suited for this study considering the fact that it will help the researcher to select
a small sample from a larger population to act as an inference. The researcher used primary data collection
method to gathered relevant data for the study. Primary data was collected from the bank’s employees
through self-administered questionnaire. The study was conducted in Salaam Bank Mogadishu-Somalia. The
target population for the study was 692 employees from every unit of the bank who were all full-time staffs.
A sample is the true representation of a particular given population. This study sample size was calculated
based on Berman’s (2006) formula for determining sample size for a given population.

2.1. Research Model
It should be noted that HRM is a strategic tool in the hand of an organization to set policies that help personnel
acquire basic skill and know how to effectively discharge their duties and work towards achieving
organizational goal. Therefore, a study of this nature is set to look at how Human Resources Management
practices (independent variables) can bring about job satisfaction (dependent variable) of workers in an
organization. In this regard, organizational justice, as a number of recent studies have already shown,
contributes significantly to relationships that employees perceive at work, and how they react towards these
perceptions, and the consequential impact of their job performance. According to the literature review already
developed, a schematic diagram of the model is illustrated to visualize the theorized relationship among the
variables. Figure 1 shows the relation between the independents and dependent variable.

Organizational
Justice

Figure 1. Relationship between HRMP and Job Satisfaction.
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2.2. Population and Sample
The study targeted and sampled the employees working in Salam Bank. The study comprised those who have
been working in the bank for more than 6 months, or have had a minimum of one year working experience in
a bank. A stratified random sampling technique was used to obtain sample population, including 692 fulltime employees in Salaam Bank Mogadishu-Somalia to gather required quantitative data. A survey
questionnaire was designed and used to gather data about basic socio-demographic attribute of the
respondents and HRM practices information relevant to the study. With regard to gathering information on
HRM practices, Structured questionnaires in the form of self-administered questionnaires with five-point
Likert scale ranging from strongly agree to strongly disagree was used to best represent the entire population.

2.3. Data Analysis
The data collected from the survey was coded to Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 25.
Following entry of data collected, it was analyzed and the needed information obtained through the SPSS
analysis was used to address the specific study objectives. In addition, the impact of HRM practices on job
satisfaction was determined through regression model analysis.
This study like any other ethical survey research followed ideal ethical guide lines appropriate for the use of
human participants in research. The target respondents for the study were informed of the fact that this survey
was voluntary, and they would have the right to withdraw if they wished.
We have chosen Exploratory Factor Analysis method to find out the core factors that drive the employees to
be satisfied. To find out whether the data is suitable for factor analysis, KMO (Kaiser Mayer Olkin) and
Bartlett's tests were applied. Bartlett’s test of sphericity has been used to test the null hypotheses that the
variables in the study are not correlated. A large value of the test statistic will favor the rejection of the null
hypotheses. KMO index compares the magnitudes of the observed correlation coefficients to the magnitudes
of the partial correlation coefficients. Small values (below 0.5) of the KMO statistic indicate that the correlations
between pairs of variables cannot be explained by other variables and that factor analysis may not be
appropriate.
Table 1. KMO and Bartlett’s Test
Keiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy

.915

Bartlett’s Test of Sphericity

Approx. Chi.Square

355.891

Df

45

Sig.

.000

According to Table 1, because Barttles test of spericity is significant (here is .000 so it is less than 0.05) and at
the same time KMO is higher than 0.6 (here 0.915), our dataset is suitable for running factor analysis.
We included 59 items to measure five desired factors, namely planning and recruitment, training programs,
employees’ compensation, performance appraisal, and employees’ satisfaction, and it was believed that these
items were measuring the factors. As a result of the factor analysis through principal component analysis
(PCA) applied to the statements in the questionnaire form, presence of five factors that explain 60.8 % of the
variables were validated. As shown in Table 2, Q54, Q40, Q34, Q25, and Q24 were excluded from the analysis.
Remaining 54 Likert type questions were analyzed.
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Table 2. Factor Analysis
Measurement Item
PR
TP
PA
ES
ES
OJ
Q51
.901
Q53
.881
Q52
.865
Q50
.834
Q55
.739
Q49
.724
Q42
.798
Q48
.785
Q47
.743
Q46
.740
Q44
.739
Q45
.722
Q43
.711
Q37
.803
Q41
.774
Q35
.762
Q36
.740
Q39
.736
Q33
.721
Q38
.710
Q32
.748
Q31
.746
Q29
.744
Q26
.734
Q27
.723
Q28
.720
Q30
.711
Q20
.839
Q21
.820
Q16
.814
Q22
.810
Q15
.796
Q17
.743
Q18
.733
Q19
.711
Q23
.703
Q14
.701
Q13
.912
Q3
.910
Q1
.902
Q5
.897
Q10
.877
Q4
.822
Q3
.808
Q8
.799
Q7
.789
Q6
.780
Q11
.750
Q9
.734
Q2
.712
Q12
.706
Notes: PR, TP, PA, ES, and OJ stand for planning and recruitment, training programs, employees’
compensation, performance appraisal, employees’ satisfaction, and organizational justice respectively.
The results of the factor analysis and the distribution of the questions to the factors can be seen in Table 3.
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Table 3. Detailed Analysis of the Factors
Label
PLANNING AND
RECRUITMENT
PR1
PR2
PR3
PR4
PR5
PR6

Construct

Mean

Std.

The bank attracts employees with high qualities.
The bank retains employees with high qualities.
The bank’s web page is regularly updated with vacant positions.
The banks’ recruitment process is unbiased or discriminate.

3.9817
4.0138
3.9266
4.2018

1.03827
.72785
1.44137
1.10949

There exist high level of transparency in the bank’s planning and
recruitment process.
The employees’ are included in the bank’s planning process.

4.1284

.97054

3.9266

.99498

Quality of training is paramount to the bank.
The company provides new employees with an orientation.
The bank implements constant training to enhance performance.
The bank plan ahead before embarking on any training
programs.
Advanced technologies are adopted for training Programs.
The bank occasionally considered cross-departmental training
programs.
The bank adopts new methods for training programs.
The bank places emphasis on team-work seminars.

4.0505
3.8028
4.0596
4.0550

1.07000
1.27817
.57692
.85690

3.6009
4.4064

.88583
.83614

3.8807
3.9511

1.01350
.41879

The bank’s takes employees’ needs into consideration.
Necessary rewards are given to the employees by the
organization.
The bank makes available employees’ benefits that compete
favorably in the Somali banking sector.
Non-cash compensation alternatively are sometimes given the
employees.
The bank’s compensation programs sometimes depends on
performance.
An unbiased incentive system is used by the bank.
The bank periodically reviews its compensation system.

4.0000
4.1330

1.25540
.72843

2.7477

1.65883

3.5963

.95637

4.0000

1.02053

3.8761
4.2706

1.30518
.57213

Employees’ complains are well handled by the bank.
The bank has a structured professional appraisal system.
The bank make sure that employees are responsible for their
assigned task.
The bank gives prompt feedback to the employees’.
The bank take into consideration its employees’ ideas and
suggestions.
The evaluation system in the bank is impartial and
straightforward.
Support for employees’ development is one of the top priority of
the bank.

4.0734
4.1330
3.7431

.99034
1.02760
1.07252

3.8670
3.4128

.96277
1.54031

4.1376

.49825

3.9266

1.06218

4.6055

.60746

4.0505

1.07000

3.7385
4.1376

1.00711
1.25517

TRAINING
PROGRAMS
TR1
TR2
TR3
TR4
TR5
TR6
TR7
EMPLOYEES’
COMPENSATIO
N
EC1
EC2
EC3
EC4
EC5
EC6
EC7
PERFORMANCE
APPRAISAL
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
EMPLOYEES'
SATISFACTION
ES1
ES2
ES3

The reason I enjoying my job responsibility is because I am sure
my effort will be adequately recognized.
I am satisfied with my relations with my other colleagues.
I am satisfied with the career that I had while working in this
organizations.
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ES4
ES5
ES6
ES7
ES8
ES9
ES10
ORGANIZATIO
NAL JUSTICE
OJ1
OJ2
OJ3
OJ4
OJ5

OJ6
OJ7
OJ8

OJ9
OJ10
OJ11

OJ12
OJ13
OJ14

I got joy from my job due to the recognition I receive for job
performance.
My work load is fair for me in my work place.
I feel proud of myself and my job when I am praised for job well
done.
I am ok with my job responsibility in my job.
I have enough time to socialize with my job schedule.
I have the feelings that my job is secure in my place of work.
I feel myself happy in this organization.

Distributive Justice
I see my work load to be reasonably fair.
I get a reasonably fair reward.
I consider that my job task are reasonably fair.
Procedural Justice
My supervisor clarifies decisions and offers other information
when the employees request for them.
My supervisor collects accurate and complete information from
me concerning my job
I am allowed to challenge or appeal job conclusions reached by
my supervisors.
Interactional Justice
When certain decisions are made concerning my job
responsibility, the supervisor address me in a truthful manner.
The manager offers adequate justification for decisions made
about my job.
Regarding decisions made concerning my job, the manager
discusses with me the consequences of such decisions.
Temporal Justice
I have time to socialize, spend time with friends, go to gym or
indulge in your hobbies etc. during a week.
I am not able to spend armful time with my children as a result
of work load.
I am not able to spend more time with my spouse as a result of
work load.
Spatial Justice
Across various branches of this organization in different
locations there is discrimination in the budget allocation.
Facilities like cafeteria, washrooms etc. are located at a fair
amount of distance from my work station.
Office necessary machines such as printers, scanners,
photocopiers are located at a fair amount of distance from my
office.

4.0092

1.21052

4.3349
3.9908

.47303
.89541

3.5963
4.3440
4.1927
4.6055

1.15299
.78932
.82559
.60746

2.7248
3.5872
2.9266
4.5275
4.6789

1.33973
1.35912
1.39258
.50039
.46797

2.7339

1.57540

4.0092

.96478

3.4083
4.1330

1.14535
.49487

4.0550

1.29753

3.8165

1.46960

2.6743
3.3578

1.49635
1.18767

2.8899

1.59110

3.7202

1.07748

2.7248
3.5872

1.33973
1.35912

2.9266

1.39258

4.5275

.50039

3. Findings
3.1. The Demographic Attributes of the Responses
Additionally, results on occupational status of the bank’s employees revealed that, a total of 183 (83.9%) of the
bank’s employees are operational staffs, a total of 29 (12.3%) of the bank’s employees are senior staffs, while a
total of 6 (2.8%) of the bank’s employees are management executive staffs. This implies that lager percentage
of the employees for this study are operational staffs which is good for this study because there is a general
belief that the operational staffs in the banks carry much workload and can effectively attest to how satisfied
they are with their job.

3.2. Validity and Reliability of the Scales
Berman (2006) stated that based on validity criterion, variables must measure what they are supposed to
measure. In this study, the data for relevant indicators which were related to desired variables were gathered.
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Thus, with respect to the data collection methods adopted, the study satisfies validity criterion. Moreover,
Berman (2006) described reliability as when repeating measurements results in the same findings. In this
regard, Cronbach’s alpha is a most common measure used to assess reliability which represents the internal
consistency of a questionnaire made up of Liker-type scales. The Table 4 shows Cronbach’s alpha as well as
the Pearson’s correlation of the study variables. As observed from the Table 4, there exist positive and
significant correlation between all the variables the R-values of which range between 0.102 – 0.620 are
statistically significant at 0.01. However, the correlation values are < 0.8 indicating that there is no problem of
multicolliniarity among the study model variables.
Table 4. Correlation Matrix and Reliability Estimates for the Study Variables
S/No

Variables

Cronbach’s
1
Alpha
1.
Planning
0.79
1
2.
Training
0.80
.034
3.
Compensation
0.84
.174*
4.
Performance
0.90
.307**
5.
Satisfaction
0.85
.327**
6.
Justice
0.97
.203**
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2

1
.245**
.140*
.296**
.102

3

1
.163*
.257**
.150*

4

5

6

1
.612**
.410**

1
.597**

1

3.3. Effect of the Human Resources Practices on Employees’ Job Satisfaction in Salaam Bank
A simple regression analysis was used to determine the effect of HRM practices in Salaam bank.
Table 5. Effect of Human Resource Management Practice (HRM) on Employees’ Satisfaction

Model

R

R Square

1

.671

a

.450

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

.440

.31146

Change Statistics
R Square
Change

F Change

.450

43.653

Sig. F
Change
.000

2
.815
.665
.657
.24388
.214
135.401
a. Predictors: (Constant), Performance, Planning, Training, Compensation
b. Predictors: (Constant), Performance, Planning, Training, Compensation, Organizational Justice
b

.000

As seen in Table 5, a high correlation coefficient of R= 0.67 revealed that a positive relationship exist between
the dependent and independent variables. Coefficient of Determination (R2 = 0.45) shows that 45% of variation
in HRM practice accounted for employees satisfaction in Salaam bank. Therefore, HRM practice had
significant impact on employees’ satisfaction (sig. < 0.05). However, R-square change of 21% with significant
value less than 0.05 implies that organizational justice does moderate the relationship between HRM practice
and job satisfaction. In the same manner, Wang et al., (2011) study on the effects of employee’s recognition
and pay on job satisfaction and performance showed that there exists a positive significant relationship
between pay, employees’ recognition, job satisfaction, and job performance.
Table 6. Coefficient Table
Unstandardized Coefficients

Model

1

Standardized
Coefficients

t

Sig.

3.692

.000

B

Std. Error

(Constant)

.913

.247

Planning

.098

.037

.142

2.643

.009

Training

.100

.027

.194

3.671

.000

Compensation

.071

.038

.099

1.854

.065

Performance

.577

.059

.525

9.709

.000

İşletme Araştırmaları Dergisi

1834

Beta

Journal of Business Research-Turk

A. Addow– M. Hahani – M. Yeşiltaş 14/3 (2022) 1824-1840
The result in Table 6 shows employees’ level of agreement with planning and recruitment practice in Salam
bank is high as indicated by the employees. A simple regression result indicates positive relationship (β =
0.098, sig. = 0.009) exists between the planning & recruitment and employees’ job satisfaction. Thus, planning
and recruitment practice has significant impact on employees’ satisfaction in Salaam Bank. The study revealed
that employees’ level of agreement with training practice in Salam bank is high as indicated by the
respondents. A simple regression result indicates positive relationship (β = 0.100, sig. = 0.000) exists between
the training programs and employees’ satisfaction. Therefore, training programs practice has significant
impact on employees’ satisfaction in Salaam Bank. Similarly, employees’ level of agreement with
compensation practice in Salam bank is high as indicated by the employees. A simple regression result
indicates positive relationship (β = 0.071, sig. = 0.065) exists between the compensation and employees’ job
satisfaction. Therefore, compensation practice has significant impact on employees’ satisfaction in Salaam
Bank. In addition, employees’ level of agreement with performance appraisal practice in Salam bank is high
as indicated by the employees. A simple regression indicates a positive relationship (β = 0.204, sig. = 0.003)
exists between the performance appraisal practice and employees satisfaction in Salaam bank. Therefore,
performance appraisal practice has significant impact on employees’ satisfaction in Salaam Bank. Therefore,
this implies that HRM practice has significant impact on employees’ satisfaction. Similarly, moderating effects
exist between planning, compensation and employee performance, while no moderating effects exist between
training and organizational justice.
Table 7 shows the moderating effects of organizational justice on HRM practice considered for the study. For
planning human resource practice, the result revealed that the coefficient of planning crossed with
organizational justice is significant (B = 0.130, Sig. = 0.003), which implies that organizational justice has a
contingent effect on the planning and recruitment-job satisfaction relationship. For training human resource
practice, the result revealed that the coefficient of planning crossed with organizational justice is not significant
(B = 0.490, Sig. = 0.135), which implies that organizational justice has a contingent effect on the training
programs-job satisfaction relationship. Additionally, for compensation human resource practice, the result
revealed that the coefficient of compensation crossed with organizational justice is significant (B = 0.100, Sig.
= 0.027), which implies that organizational justice has a contingent effect on the employee compensation-job
satisfaction relationship. Lastly, for employee performance human resource practice, the result revealed that
the coefficient of employee performance crossed with organizational justice is significant (B = 0.962, Sig. =
0.000), which implies that organizational justice has a contingent effect on the performance appraisal-job
satisfaction relationship. To sum up, organizational justice has an interaction with each of the HRM factors in
explaining job satisfaction and modifies each of the independent-dependent relationships.
Table 7. Moderating Effects of Organizational Justice on Human Resources Management practices
Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

Model
B

Std. Error

t

Sig.

Beta

Planning × Organizational Justice.

.130

.043

.203

3.045

.003

Training × Organizational Justice.

.490

.033

.102

1.502

.135

Compensation × Organizational Justice.

.100

.045

.150

2.225

.027

Performance × Organizational Justice.

.962

.015

.973

62.082

.000

4. Conclusion and Discussion
The outcomes of the research indicate that the coefficient for each of the HRM variables. Planning and
recruitment recorded a coefficient indicating that it has positive and significant impacts on job satisfaction
among the bank employees. This finding can be supported by the finding of Rathanweera (2010) conducted
in Jordan which revealed that planning and recruitment practice in Jordanian telecommunication companies
have significant impacts on employees’ job satisfactions. Moreover, training and recruitment recorded a
coefficient indicating that they have positive and significant impact on job satisfaction among the bank
employees. The result also agrees with the findings of Si and Li (2012). This result suggests that the bank
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occasionally considered cross-departmental training programs in Salam Bank which is expected to bring about
improved productivity among the bank's employees as well as improved job satisfaction. Furthermore,
compensation recorded a coefficient indicating that compensation has positive but non-significant impact on
job satisfaction among the bank employees. This study result is contrary to the findings by Zaid et al., (2018)
who revealed, in his study, that compensation had significant impact on employees' satisfaction. This suggests
that the bank periodically reviews its compensation system. In addition, performance appraisal recorded a
coefficient indicating that performance appraisal has positive and significant impacts on job satisfaction
among the bank employees. The outcome is similar to that of (Si and Li, 2012) who reported that performance
appraisal had significant impact on employees’ job satisfaction. Besides, the result also validates the finding
of Harrison (2005) who in their study revealed that performance appraisal practice had significant impact on
employees’ satisfaction in Ghana service sector.
Furthermore, the generated outcomes from the moderating effects of organizational justice on HRM practice
revealed that organizational justice has an interaction with each of the HRM factors in explaining job
satisfaction and modifies each of the independent-dependent relationships. This view gives a strong support
for the study already performed by DuBois and DuBois (2012) who argued that organizational justice
contributes significantly to relationships that employees perceive at work, and how they react towards these
perceptions, and the consequential impact of their job performance. The outcome of this study can also be a
complement to the prior study by Salleh et al. (2012) who indicated a significant relationship between
employee performance and organizational justice, and hence concluded that organizations should enhance
employee’s relations not only with perceived justice but also with actual justice in terms of equity in work and
payments.
Based on the findings on the objective of this study, it is recommended that future research should be
conducted in order for the bank’s management to look into how it can improve the bank project on the human
resource needs regularly as this item had less agreement among the banks’ employees. In addition to this, the
bank’s management should adopt more advanced technologies for employees training programs to achieve
efficiency and further improve job satisfaction. Likewise, the bank’s management should look into how it can
improve its evaluation system in the bank so as to make it impartial and straightforward. In this research, as
the bank is a private owned institution and the staff who was expected to answer respective questions about
HRM practice employees was reluctant to participate in the study, the authors had to follow rigorous process
before having full cooperation of the employees. Since this study’s focus is on private sector, a future research
that would considered private and public institution is recommended so as to examine if there would be any
variation in HRM practices between public and private sector. Other studies to examine HRM practice could
consider different organizations in the same sector and by doing so some sectoral similarities and difference
could arise. Finally, this study focused on analyzing the impact of HRM practice in banking industry.
However, future study could be extended to other district in Somalia in order to investigate other
organizations in terms of human resource management practice in such settings.
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Appendix 1
Questionnaire

PLANNING AND RECRUITMENT
1

The bank attracts employees with high qualities.

2

The bank retains employees with high qualities.

3

The bank’s web page is regularly updated with vacant positions.

4

The banks’ recruitment process is unbiased or discriminate.

5

There exist high level of transparency in the bank’s planning and recruitment process.

6

The employees’ are included in the bank’s planning process.

7

The bank project the human resource needs regularly.
TRAINING PROGRAMS

8

Quality of training is paramount to the bank.

9

The company provides new employees with an orientation.

10

The bank implements constant training to enhance performance.

11

The bank plan ahead before embarking on any training programs.

12

Advanced technologies are adopted for training Programs.

13

The bank occasionally considered cross-departmental training programs.

14

The bank adopts new methods for training programs.

15

The bank places emphasis on team-work seminars.
EMPLOYEES’ COMPENSATION

16

The bank’s takes employees’ needs into consideration.

17

Necessary rewards are given to the employees by the organization.

18

The bank makes available employees’ benefits that compete favorably in the Somali banking
sector.

19

Non-cash compensation alternatively are sometimes given the employees.

20

The bank’s compensation programs sometimes depends on performance.

21

An unbiased incentive system is used by the bank.

22

The bank periodically reviews its compensation system.
PERFORMANCE APPRAISAL

23

Employees’ complains are well handled by the bank.

24

The bank has a structured professional appraisal system.

25

The bank make sure that employees are responsible for their assigned task.

26

The bank gives prompt feedback to the employees’.

27

The bank take into consideration its employees’ ideas and suggestions.

28

The evaluation system in the bank is impartial and straightforward.

29

Support for employees’ development is one of the top priority of the bank.
EMPLOYEES' SATISFACTION

30

The reason I enjoying my job responsibility is because I am sure my effort will be adequately
recognized.

31

I am satisfied with my relations with my other colleagues.

32

I am satisfied with the career that I had while working in this organizations.

33

I got joy from my job due to the recognition I receive for job performance.

34

My work load is fair for me in my work place.

35

I feel proud of myself and my job when I am praised for job well done.
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36

I am ok with my job responsibility in my job.

37

I have enough time to socialize with my job schedule.

38

I have the feelings that my job is secure in my place of work.

39

I feel myself happy in this organization.
ORGANIZATIONAL JUSTICE
Distributive Justice

40

I see my work load to be reasonably fair.

41

I get a reasonably fair reward.

42

I consider that my job task are reasonably fair.
Procedural Justice

43
44

My supervisor clarifies decisions and offers other information when the employees request for
them.
My supervisor collects accurate and complete information from me concerning my job

45

I am allowed to challenge or appeal job conclusions reached by my supervisors.
Interactional Justice

46
47

When certain decisions are made concerning my job responsibility, the supervisor address me in
a truthful manner.
The manager offers adequate justification for decisions made about my job.

48

Regarding decisions made concerning my job, the manager discusses with me the consequences
of such decisions.
Temporal Justice

49
50

I have time to socialize, spend time with friends, go to gym or indulge in your hobbies etc. during
a week.
I am not able to spend armful time with my children as a result of work load.

51

I am not able to spend more time with my spouse as a result of work load.
Spatial Justice

52
53
54

Across various branches of this organization in different locations there is discrimination in the
budget allocation.
Facilities like cafeteria, washrooms etc. are located at a fair amount of distance from my work
station.
Office necessary machines such as printers, scanners, photocopiers are located at a fair amount
of distance from my office.
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MAKALE BİLGİSİ

ÖZET

Anahtar Kelimeler:

Amaç – Bu çalışmanın amacı, Scopus veri tabanı üzerinden etkinlik pazarlaması alanının bilimsel
gelişimini panoramik açıdan incelemektir.

Etkinlik Pazarlaması
Bibliyometrik Analiz
Scopus
Rekreasyon

Gönderilme Tarihi 20 Mayıs
2022
Revizyon Tarihi 5 Eylül 2022
Kabul Tarihi 10 Eylül 2022
Makale Kategorisi:
Araştırma Makalesi

Yöntem – Araştırmanın amacı doğrultusunda, Scopus veri tabanında 1990-2020 yılları arasında etkinlik
pazarlaması ile ilgili yayınlanan 140 makale, araştırma örneklemi olarak seçilmiştir. Elde edilen veriler,
R-Studio bibliyometrik analiz programı (faktör, iş birliği, birlikte oluşum ağları ve betimsel veri
analizleri) ile çözümlenmiştir.
Bulgular – Araştırma sonucuna göre konuyla ilgili en fazla makalenin yayınlandığı yıl 2016'dır. Event
Management dergisi, bu alanda en çok makale yayınlayan dergi olurken, Tourism Management en fazla
atıf yapılan dergi olmuştur. Yayın sayısı açısından Angeline G. Close’nin ve Russell Lacey’in bu alana
önemli katkı sağlayan yazarlar olduğu; makalelerdeki kelimelerin farklı boyutlarda birlikte kullanıldığı
(başlıklarda 3, özetlerde 3 ve anahtar kelimelerinde 7), konuyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri’nin,
Çin’in ve Avustralya’nın çok sayıda yayın çıkaran ülkeler olduğu ve makalelerde ağırlıklı olarak marka,
davranışsal niyetler, sosyal medya, iletişim ve sponsorluk konularının ele alındığı saptanmıştır.
Tartışma – Scopus veri tabanında etkinlik pazarlaması ile ilgili makaleler incelendiğinde, özellikle belirli
konular (marka vb.) ve etkilikler (spor ve festival) üzerinde durulduğu görülmektedir. Dolayısıyla diğer
konuların oldukça kısıtlı olduğu ortaya çıkmaktadır (seyahat, konaklama, eğlence, eğitim, bilimsel,
gastronomi, kültürel miras ve inanç vb.). Bu bağlamda araştırma sonuçları dikkate alınarak bazı
çıkarımlara ve geleceğe yönelik önerilere yer verilmiştir.
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1. Giriş
Tüketicilerin giderek geleneksel tanıtım faaliyetlerine daha az ilgi göstermesi, pazarlama alanında yeni
iletişim araçlarına olan ihtiyacı zorunlu kılmaktadır (Belch ve Belch, 2007; Martensen vd., 2007; Mpuon vd.,
2021; Zarotis, 2021). Ayrıca tüketicilerin tüketime yönelik duygusal yönlerinin baskın olması, işletmeleri
duygusal faydalar sağlama yoluyla farklı alternatifler yaratma arayışına sevk etmektedir. Bu faydaları
sağlama ise işletmelerin pazarlama faaliyetlerindeki başarısının anahtarlarından biridir (Desmet, 2005;
Zarotis, 2021). Bu noktada etkinlik pazarlaması, yaratıcı ve duygusal pazarlama iletişim araçları arasında
önemli bir role sahiptir (Gupta, 2003; Sneath vd., 2005). Etkinlik endüstrisinin dünyanın en büyük istihdam
yaratıcılarından biri olması, ekonomiye canlılık kazandırması (Theocharis, 2008) ve hızla büyüyen bir endüstri
olması, etkinlik pazarlamasının önemini artırmaktadır (Miller ve Washington, 2012; Mpuon vd., 2021). Bu
doğrultuda hem turizmin gelişmesine (Wu, 2016) hem de işletmelerin rekabet ortamında ayakta kalmasına
katkı sağlamaktadır. İşletmeler; etkinlik pazarlaması yoluyla marka bilinci, satışlar ve imaj geliştirme gibi
hedeflere ulaşabilmektedir (Sneath vd., 2005). Ayrıca bütünleşmiş pazarlama iletişiminden kaynaklanan
etkinlik pazarlaması, işletmeler ve tüketiciler arasındaki doğrudan iletişimi en iyi şekilde artırabilmektedir.
Bunun nedeni, etkinliğin tüketiciye sağladığı doğrudan deneyimin, tüketiciler ve marka arasındaki etkileşimi
teşvik etmesi ve bağı güçlendirmesidir. Bu yönleriyle etkinlik pazarlaması, doğrudan etkileşimli iletişim
aracılığıyla ekonomiye canlılık getiren önemli bir araç niteliğindedir (Hsu ve Wang, 2009).
Bir diğer husus, etkinlik pazarlaması ile girişimcilik arasındaki sıkı ilişkidir. Örneğin etkinlik pazarlaması;
turist akışını sağlayarak ve altyapıyı geliştirerek yeni işletmelerin ve ticari faaliyetlerin ortaya çıkmasına ve
istihdam olanaklarının arttırılmasına önemli katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla etkinlik pazarlaması,
girişimcilik ile ilgili bilgi, beceri, yaratıcılık ve yenilik gibi birçok faktörü harekete geçirerek yeni iş sahalarını,
türlerini ve istihdam şekillerini meydana getirmektedir (Mpuon vd., 2021). Buna ek olarak etkinlik
pazarlaması; duygusal ve fiziksel uyarıcıları harekete geçiren ayrıca ürünlerin, hizmetlerin ve işletmelerin
deneyim odaklı sunumunu gerçekleştiren önemli bir mekanizmadır. Buna göre etkinlik pazarlamasının
başarısının dayanağı, daha çok niş pazarlara ve bireysel deneyimlere (yaşam kalitesi) hitap ederek duygusal
bir etki yaratmasıdır. Bu yönleriyle etkinlik pazarlamasının; turizm açısından bireysel, sosyal, ekonomik ve
çevresel çıktılar üzerinde önemli etkisi olduğu ileri sürülebilir (Zarotis, 2021). Bu bilgilerden, etkinlik
pazarlamasının deneyimsel pazarlama ile yakından ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. Bu özellikleri ile etkinlik
pazarlaması; tüketicilerin memnuniyetini, inançlarını, motivasyonunu, deneyimlerini ve davranışsal
niyetlerini dolayısıyla destinasyon imajını (Mainolfia ve Marinob, 2020) ve markalaşmasını (Demir Akgül,
2017) etkileyebilmektedir. Ancak daha istikrarlı ve sürdürülebilir bir başarı için etkinlik pazarlamasına yönelik
güncel ve yeni yaklaşımların geliştirilmesi gerektiği aşikardır (Mpuon vd., 2021; Zarotis, 2021).
İlgili literatür gözden geçirildiğinde, turizm ve diğer birçok sektör için oldukça önemli olan etkinlik
pazarlaması konusunun üzerinde yeterince durulmadığı ve özellikle panoramik bir bakış açısı ile
değerlendirilmediği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu çalışma ile alanyazındaki bu boşluğun doldurulması
amaçlanmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı, Scopus veri tabanı üzerinden etkinlik pazarlaması
alanının bilimsel gelişim sürecini panoramik açıdan incelemektir. Çalışmanın sonuçları itibariyle etkinlik
pazarlaması alanına panoramik bir bakış açısı sunması açısından gelecekte bu konuyu çalışacak
araştırmacılara ışık tutacağı düşünülmektedir.

2. Literatür Taraması
2.1. Etkinlik Pazarlaması Kavramı
Etkinlikler; toplantı, spor, gösteri, performans (Damm, 2011), festival, karnaval, konser, kültür ve turizm gibi
birçok faaliyeti kapsamaktadır (Mpuon vd., 2021). Bu etkinlikler, bir deneyimin yaratılması ve insanları bir
araya getirerek bu deneyime katılmalarını sağlamaktadır (Silvers, 2004). Dolayısıyla etkinlikler; mikro
düzeyde insanları sosyalleştiren ve yaşam kalitesini artıran, makro düzeyde ise ekonomiye katkı sağlayan
dinamik bir yapıya sahiptirler. Her iki boyut açsından ise etkinlikler, detaylı planlama ve yoğun bir çaba
gerektirmektedir (Köse vd., 2011). Bu doğrultuda etkinliklerin, katılımcı deneyimi, sosyal ve ekonomik
gelişmeler gibi birçok iç ve dış faktörden etkilenen hassas bir yapısı olduğu da bilinmektedir (Järvenpää, 2015).
Etkinlik pazarlaması kavramı birçok açıdan tanımlanmaktadır. Örneğin etkinlik pazarlaması, "organizasyonu
belirli bir faaliyetle ilişkilendirerek bir kuruluşun ve markalarının ilgi alanlarını teşvik etme uygulaması" olarak
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tanımlanmaktadır (Shimp, 1993:8; Van Heerden, 2001). Etkinlik pazarlaması, “bir etkinliğe katılan müşterilerin
ihtiyaçlarını karşılayarak, işletme hedeflerine ulaşma sürecidir” (Raj ve Rashid 2013:210). Shimp’e (1993:8) göre
etkinlik pazarlaması; “işletmeyi belirli bir faaliyetle ilişkilendirerek, işletmelerin ve markalarının çıkarlarını geliştirme
uygulamasıdır”. Gupta (2003:119) ise etkinlik pazarlamasını, “marka ve kurumsal imaj için farkındalık yaratmada
değerli bir araç” şeklinde ifade etmektedir. Diğer bir açıdan etkinlik pazarlaması, “bir işletmenin reklam
karmaşasını aşması ve hedef pazarını bir etkinlikle ilişkilendirme yoluyla bir imaj oluşturması, mal ve hizmeti tüketici
zihninde konumlandırması ve satışları artırmasıdır” (Gupta, 2003:87). Bu tanımlar göz önüne alındığında, etkinlik
pazarlaması; işletmelerin kurumsal (halkın farkındalığını artırma, kurumsal imaj, topluluk katılımı vb.),
pazarlama (hedef pazarlara ulaşma, marka konumlandırma, satışları artırma vb.), medya (görünürlük
oluşturma, reklam kampanyalarını geliştirme vb.) ve kişisel (yönetimin ilgisi vb.) gibi farklı hedeflerine
ulaşması çabasıdır (Pope, 1998). Etkinlik faaliyetleri, işletme veya üçüncü bir tarafa ait olabilir ve sponsorluk
programları aracılığıyla şirket tarafından da onaylanabilir (Kotler ve Armstrong, 2010). Birinci duruma göre
etkinliği düzenleyen işletmeyken, ikinci duruma göre işletme bir etkinlik boyunca tanıtılması karşılığında
üçüncü bir tarafa mali veya ayni yardım sağlamaktadır. Dolayısıyla etkinlik pazarlamasının, sadece etkinlik
sponsorluğu ile sınırlı olmadığı anlaşılmaktadır (Sneath vd., 2005).
Etkinlik pazarlaması, etkili bir bütünleşmiş pazarlama iletişimi stratejisidir. Bu bağlamda, ABD’de birçok
şirket, etkinlik pazarlamasını özendirme stratejilerine de dâhil etmektedir (George P. Jolinson / MPl
Foundation, 2005). Böylece etkinlik pazarlaması, hem işletme yönetimi hem de tüketiciler açısından değer
yaratıcı bir konuma gelmektedir (Close vd., 2006). Etkinliğin planlayıcıları ise tabela, isim rozetleri, grafikler,
powerpoint sunumları, broşürler, davetiyeler, özendirme ürünleri, afişler, bültenler, günlük ticaret fırsatı vb.
tipik etkinlik mesajlaşma veya dağıtım kanalları vasıtasıyla iletileri tüketiciye aktarabilmektedirler (Memiş ve
Cesur, 2020; Tinnish ve Mangal, 2012). Bu sebeple etkinlikler; kitle medyası reklamcılığının uzak, tek yönlü ve
geniş tabanlı doğasının ve hatta çoğu yeni dijital medyanın aksine, tüketicilerin markayı doğrudan/anında
deneyimleyebilecekleri son derece etkileşimli yerel tüketici-marka karşılaşmalarına olanak tanımaktadır
(Miller ve Washington, 2012). Bir başka ifadeyle etkinlikler, geniş tabanlı kitle iletişim araçlarından ziyade
deneyimler yoluyla tüketicilerle daha derin ve anlamlı marka değeri oluşturan bir bağlantı
oluşturabilmektedir. Dolayısıyla yerel bir etkinliğin doğrudan etkileşimin akılda kalıcı marka deneyimleriyle
sonuçlanabilmesi için etkinlik pazarlaması, deneyimsel pazarlama ile ilişkilendirilmektedir (Wood ve
Masterman, 2008).
Etkinlik pazarlaması, bölgesel kalkınma ve turizm gelişimi için vazgeçilmez bir pazarlama aracıdır. Bu
noktada etkinlik pazarlaması; bölge ekonomisini güçlendirerek, yerel özellikleri geliştirerek ve çeşitlendirerek
hem turiste hem de yatırımcıya ve halka yönelik olumlu çıktıların ortaya çıkması için güçlü bir zemin
sunmaktadır (Chang, 2008). Turizm sektörü kapsamında gerçekleştirilen etkinlik pazarlaması, bölgesel imaj
ve fiziksel çevrenin özelliklerinden etkilenebilmektedir (McLuhan, 2000). Bölgesel imaj, etkinlik
pazarlamasının başarısı için önemli soyut faktörlerden birisidir. Turistler bölgesel imajı, bölgedeki etkinlik
pazarlama faaliyetleri ve seyahat deneyimi aracılığıyla hafızalarında derinlemesine tutabilmektedir (Qu vd.,
2011). Bu nedenle bölgesel imaj, bölgesel kalkınmayı teşvik etmek ve etkinlik pazarlamasının başarısı için
önemli bir anahtardır (Chalip ve Green, 2001). Fiziksel çevre ise alan planlaması, atmosfer, bina tasarımı,
ulaşım planlaması, park yeri, tabela, doğal peyzaj vb. faktörler dâhil olmak üzere bölgesel kalkınma için somut
bir etki faktörüdür (Zeithaml ve Bitner, 2000). Fiziksel çevre ve atmosfer, turistlerin duygularını etkileme
yoluyla tüketim davranışını etkileyebilmektedir (Moon vd., 2016). Turistlerin duyguları, genellikle
davranışlarını (satın alma kararı vb.) etkileyecek olan fiziksel çevre ile ilişkilidir (Baker vd., 1994). Etkinlik
pazarlama faaliyetleri, çevresel olanaklar ve bölgenin sunduğu olumlu imaj yoluyla tüketicilerle etkileşimi
güçlendirerek tüketicilerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmakta ve böylece deneyimsel değeri
artırabilmektedir. Bu nedenle, deneyimsel değer, turistlerin memnuniyetini ve destinasyon çekiciliğini
arttırabilmektedir (Wu, 2016). Bu doğrultuda, şehir bazlı bölgesel etkinlik pazarlaması, her ülkede bölgesel
rekabette ana güç kaynağı haline gelmektedir (Liu, 2010). Ancak yapılan etkinliklerle söz konusu bölgenin
özeliklerinin turistlerin zihninde nasıl konumlandırıldığı ve bu durumun sürdürülebilirlik açısından beklenen
sonuçlara ulaşılıp ulaşılamadığının tespit edilmesi oldukça önemlidir (Wu, 2016).
2.2. Etkinlik Pazarlamasına Yönelik Yapılan Çalışmalar
Yapılan alanyazın taraması sonucunda, etkinlik pazarlaması konusunun farklı bakış açıları ile incelendiği
tespit edilmiştir. Örneğin Mainolfi ve Marino (2020) tarafından yapılan çalışmada; destinasyona yönelik
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inançların etkinlik tatminini, etkinlik tatmininin ziyaret sonrası etkinliğe yönelik tutumları, turist itme
motivasyonunun etkinlik tatminini ve turist çekme motivasyonunun etkinliğe yönelik ziyaret sonrası
tutumları etkilediği saptanmıştır. Tinnish ve Mangal (2012), MICE olarak adlandırılan toplantı ve etkinlik
turizmi kapsamında sürdürülebilir etkinlik pazarlamasının rolünü kavramsal olarak incelemişlerdir.
Araştırmacılar, etkinlik planlayıcılarına, sürdürülebilirlik bağlamında çevresel ve sosyal sorumluluğu
geleneksel etkinlik pazarlama planlarına entegre etmek için bir model sunmuşlardır. Bu modelde,
sürdürülebilirliğin başka bir mercek olarak kullanılmasının (ekonomik hususların dışında) farklı bir ürün
(etkinlik) yaratabileceğini ve aynı zamanda süreci (etkinlik planlamasını) etkileyebileceğini öne sürmüşlerdir.
Zarantonello ve Schmitt (2012), etkinlik pazarlamasının marka değeri üzerindeki etkisindeki marka
deneyiminin ve tutumunun aracı rollerinin belirlemesine yönelik bir çalışma yapmışlardır. Çalışmada,
etkinlik sonrası marka değeri seviyesinin, etkinlik öncesi marka değeri seviyesinden önemli ölçüde daha
yüksek olduğu; marka tutumunun, etkinlik öncesi ve etkinlik sonrası marka değeri arasındaki ilişkiye kısmen
aracılık ettiğini; marka deneyiminin etkinlik öncesi ve etkinlik sonrası marka değeri arasındaki ilişkiye aracılık
ettiğini; marka deneyiminin, marka tutumundan daha güçlü bir arabuluculuk rolüne sahip olduğu ve marka
deneyiminin, marka tutumunu olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir.
Ferrari ve Adamo (2006), etkinlik pazarlaması ve destinasyon imajı arasındaki ilişkiyi incelediği
araştırmalarında; festivallerin, destinasyonların imaj gelişimine ve tanınırlığına katkı sağladıklarını ortaya
koymuşlardır. Mau, Weihe ve Silberer (2006), etkinlik pazarlamasının ve etkinlik sponsorluğunun tutumsal
etkilerine yönelik karşılaştırmalı olarak yaptıkları araştırmada, etkinliğe karşı daha olumlu bir tutumun,
markaya ve iletişim etkinliğine karşı daha olumlu bir tavır uyandırdığını ayrıca iletişim faaliyetine yönelik
daha olumlu bir tutumun, markaya karşı daha olumlu bir tavır uyandırdığını bulmuşlardır. Destinasyon
pazarlamasında spor etkinliklerinin rolünü inceleyen Dimanche (2003), spor etkinliklerinin destinasyonun
genel olarak pazarlama faaliyetlerinde önemli rol alabilmesi için iki ana koşulun karşılanması gerektiğini öne
sürmüşlerdir. Bunlardan birincisinin destinasyonun sponsorluk hedeflerinin açıkça belirlenmesi ve ilgili
stratejilerin uygulanması, ikincisi ise etkinliklerin hedef pazarlarının destinasyonun hedef pazarlarıyla tutarlı
hale getirilmesidir. Gupta (2003) tarafından yapılan etkinlik pazarlamasının sorunları ve zorlukları isimli
çalışmada, etkinlik pazarlamasındaki temel sorunlar olarak; hedeflerin belirlenmesi, etkinlik seçimi,
sponsorların, ünlülerin reklamlarda rol alması gibi unsurları ileri sürmüştür.
Diğer bazı çalışmalar incelendiğinde; etkinlik pazarlaması yoluyla tüketicinin ilgisini çekme (Close vd., 2006),
marka imajı oluşturma (Drengner vd., 2008), destinasyon ve etkinlik pazarlamasında bilgiye dayalı ağ katılımı
(Breukel ve Go, 2009), şehir pazarlaması ve etkinlik pazarlaması (Zhang vd., 2009), boş zaman sporlarında
festival özel etkinlik pazarlaması (Zhang vd., 2010), etkinlik pazarlaması ve deneyimsel pazarlama (Khotimah
vd., 2016), markaların tanıtım aracı (Nikitin vd., 2018), etkinlik pazarlaması, reklam harcamaları ve şirket
gelirleri (Liu vd., 2018), destinasyon inançları, etkinlik memnuniyeti (Mainolfi ve Marino, 2020) etkinlik
pazarlaması ve sosyal ağlar (Asim ve Rasul, 2020) gibi çeşitli konular üzerinde durulduğu görülmektedir.
Ancak etkinlik pazarlaması konusunun bibliyometrik bir yöntemle incelendiği çalışmalara rastlanmamıştır.
Dolayısıyla bu çalışmanın temel sorusu, Scopus veri tabanında etkinlik pazarlaması alanının nasıl bir gelişim
süreci geçirdiğidir.
3. Yöntem
Bu çalışmada, bibliyometri yöntemi ile Scopus veri tabanında etkinlik pazarlaması alanıyla ilgili yayınlanan
makaleler panoramik bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Dolayısıyla araştırma, nitel araştırma
yöntemlerinden bibliyometrik yönteme dayanmaktadır. Çalışmada, bibliyometrik yöntemin tercih
edilmesinin nedenleri; son yıllarda turizm alanına yönelik çalışmalarda bu yöntemin tercih edilmesi, bu
yöntem ile belirli bir alanın bilimsel temellerini (nicel ve teorik), yapısını (epistemolojik, entelektüel, sosyal
vb.), evrimini, eğilimlerini, gelişimini ve geleceğe yönelik yol haritasını ortaya koymak şeklinde sıralanabilir
(Hall, 2011; Köseoğlu vd., 2016; López-Bonilla ve López Bonilla, 2020; Omerzel, 2016). Bibliyometri, “belirli bir
disiplinin veya derginin konularının entelektüel yapısını, bilgi alanlarını, coğrafi alanlarını, belirli araştırma temalarını
ve yöntemlerini ve olgunluk düzeylerini inceler” (Guzeller ve Çeliker, 2019:108). Bibliometrik analiz ise “temel
olarak belirli bir alanla ilgili yayınların nicel çalışmasına dayanmaktadır. Araştırmacının bir alanın nasıl geliştiğini
anlamak için etkili bir yöntemdir ve belirli bir bilimsel alanın belirli bir süre boyunca akademik üretim ve üretkenlik
yoluyla gelişimini ölçmektedir” (López-Bonilla ve López-Bonilla, 2020:2). Bibliyometrik analiz yöntemi,
sistematik literatür taraması çalışmalarında sıklıkla kullanılan bir yöntemdir (Sop, 2020). Bu yöntem ayrıca
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belirli bir alanla ilgili konulardan yazarlara ve yayınlandığı dergilerden atıflara kadar birçok açıdan detaylı
bilgileri ortaya çıkarmaktadır (Huang vd., 2006; Murathan vd., 2020).
3.1. Araştırmanın Soruları
Çalışmada, bibliyometrik yönteme dayalı olarak etkinlik pazarlaması alanının bilimsel gelişimi ele
alınmaktadır. Bu doğrultuda, etkinlik pazarlaması alanının gelişiminin incelenmesine yönelik 11 adet
parametre/soru belirlenmiştir. Bu parametreler aşağıda sunulmaktadır:












Etkinlik pazarlaması araştırmalarının yıllara göre yayın ve yayınlan dergilerin dağılımı nedir?
Etkinlik pazarlaması araştırmalarının yıllara göre atıf ve atıf yapılan dergilerin dağılımı nedir?
Etkinlik pazarlaması alanında yayın yapan yazarların ve yazarların yayın yılı dağılımı nedir?
Etkinlik pazarlaması en çok yayın çıkaran ve atıf alan ülke dağılımı nedir?
Etkinlik pazarlaması makalelerin başlıklarında geçen kelimelerin faktör analizi dağılımı nasıldır?
Etkinlik pazarlaması makalelerin özetinde geçen kelimelerin birlikte ortak oluşum ağı nasıldır?
Etkinlik pazarlaması makalelerin anahtar kelimelerinin birlikte ortak oluşum ağı nasıldır?
Etkinlik pazarlaması alanında yayın yapan yazar ve üniversite işbirlikleri ağı nasıldır?
Etkinlik pazarlaması alanında yayın yapan ülkelerin işbirliği ağı nasıldır?
Etkinlik pazarlaması alanında yayınlanan makalelerin anahtar kelimeleri, yayınlanan ülke ve
dergilerin 3’lü karşılaştırılması nasıldır?
Etkinlik pazarlaması alanında yayınlanan makalelerin konu dağılımı nasıldır?

3.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evreni Scopus veri tabanı ve örneklemi ise bu veri tabanında 1990-2020 yılları arasında (30 yılda)
yayınlanan ve başlığında, özetinde ve anahtar kelimelerinde “etkinlik pazarlaması” geçen makalelerdir.
Makale belirleme ölçütü olarak başlık, özet ve anahtar kelimelerin seçilmesinin nedeni ise konuyla doğrudan
ilgili makalelerin tespit edilebilmesidir. Araştırmada Scopus veri tabanının seçilmesinin nedenleri; veri
tabanının güvenilir bilgi sağlaması (Janik vd., 2020), gelişmişlik açısından Web of Science (WOS) veri tabanına
göre daha ileride olması (Benckendorff ve Zehrer, 2013; Martin-Martin vd., 2018) ve ulusal ve uluslararası
turizm çalışmalarında sıklıkla kullanılmasıdır (Çinbilgel ve Ergün, 2022; Gök, 2021; Sánchez vd., 2017).
3.3. Veri Seti
Yukarıda sıralanan makale tespit ölçütlerine göre 140 adet makalenin analizlere uygun olduğu belirlenmiştir.
Tek yazarlı makalelerdeki yazar sayısı 28 iken çok yazarlı makalelerdeki toplam yazar sayısı 290’dır. Bu
yayınlara yapılan ortalama atıf sayısı 12,46’dir. Anahtar kelime sayısı 456, kullanılan referans sayısı 5550 ve
konu etiketi sayısı ise 179’dur.
3.4. Verilerin Analizi
Araştırmada bibliyometrik analizler, bibliyometrix R-paketi kullanılarak yapılmıştır (Aria ve Cuccurullo,
2017). Bu paket, bibliyometri ve bilimetri alanında yapılacak kantitatif araştırmalar için çok sayıda araç
sunmaktadır. Bibliometrix yönteminde iş akışı; (1) verilerin elde edilmesi ve dönüştürülmesi, (2) tanımlayıcı
bibliyometrik analizler elde edilmesi, (3) dokümanların matris formatına dönüştürülmesi, (4) normalleştirme,
(5) veri azaltma, (6) ağ matrisi oluşturma ve (7) haritalama olarak sıralanmaktadır (Ariaa ve Cuccurullob, 2017;
Dönbak, 2020). Hall’a (2011) göre bibliyometrik analizler iki şekilde yapılmaktadır: İlişkilendirme ve
değerlendirme. İlişkilendirme, ortak oluşum analizlerini (birlikte-yazar, birlikte-kelime, vb.) gerçekleştirmek
amacıyla anahtar kelimeleri, alıntılarını, yazarlarını, yazarlar arasındaki ilişkileri inceler (Köseoğlu vd., 2016).
Değerlendirme ise etki, verimlilik ve hibrit ölçümler ile analiz ederek bilimsel araştırmaların etkisine
odaklanmaktadır (Hall, 2011). Bu çalışmada ise her iki teknik birlikte kullanılmıştır. Ayrıca betimsel veri
analizleri, faktör analizi, birlikte oluşum ağları ve işbirliği analizleri yapılmıştır.

4. Bulgular
4.1. Yıllara Göre Yayın ve Yayınlanan Dergilerin Dağılımı
Şekil 1’de, etkinlik pazarlaması alanında yayınlanan 140 makalenin yıllara göre dağılımı gösterilmektedir. Bu
alanda, 1990 yılında 1 makale yayınlanmıştır. 1990 yılından sonra yayınlanan ilk makale 11 yıl sonra 2001
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yılına tarihlenmektedir. Yıllara göre yayınlanan makalelerin sayıları şu şekildedir: 2001 (s*=1), 2002 (s=1), 2003
(s=1), 2004 (s=2), 2005 (s=3), 2006 (s=5), 2007 (s=5), 2008 (s=4), 2009 (s=9), 2010 (s=11), 2011 (s=6), 2012 (s=4), 2013
(s=4), 2014 (s=8), 2015 (s=9), 2016 (s=17), 2017 (s=9), 2018 (s=16), 2019 (s=13) ve 2020 (s=11).

Şekil 1. Makalelerin Yıllara Göre Dağılımı

Şekil 2. En Fazla Yayın Yapılan Dergi

Şekil 2’de ise konuyla ilgili en çok makale yayınlayan dergilerin dağılımı gösterilmektedir. Yayın sıklığı
açısından önde gelen dergiler şunlardır: Event Management (s=6), International Journal of Sports Marketing and
Sponsorship (s=6), International Journal of Sport Management and Marketing (s=5), Journal of Business Research (s=5),
Journal of Convention and Event Tourism (s=5), Journal of Advertising Research (s=4), Journal of Consumer Marketing
(s=4), Journal of Promotion Management (s=3), Marketing Intelligence and Planning (s=3) ve Asia Pacific Journal of
Marketing and Logistics (s=2).
4.2. Yıllara Göre Atıf ve Atıf Yapılan Dergilerin Dağılımı
Scopus veri tabanında etkinlik pazarlaması alanında yayınlanan makalelere en fazla atıf 2004, 2012 ve 2019
yıllarında yapılmıştır (Şekil 3). Şekil 4’te de görüldüğü üzere bu alanda yayınlanan makalelerin referans
kaynakları incelendiğinde en fazla Tourism Management (s=134) dergisinde yayınlanan çalışmalara atıf
yapılmıştır. Referans kaynaklarında Journal of Marketing dergisinde yayınlanan 110 makale ve Journal of
Advertising Research dergisinde yayınlanan 100 makale yer almaktadır. En fazla atıf yapılan diğer dergiler
arasında; Journal of Consumer Research (s=99), Journal of Travel Research (s=96), Sport Marketing Quarterly (s=80),
Journal of Advertising (s=71), Journal of Marketing Research (s=67), Annals of Tourism Research (s=66) ve Journal of
Business Research (s=62) dergileri bulunmaktadır.

*

s:Sayı
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Şekil 3. Atıfların Yıllara Göre Dağılımı

Şekil 4. Atıfta En Fazla Kullanılan Dergiler

4.3. Yazar Bilgileri (Yayın Sıklığı ve Yılları Dağılımı)
Bu alanda 6 makale çalışması ile en fazla yayın yapan yazar A. G. Close’dir (Şekil 5). R. Lacey ise 4 makale
yayınlamıştır. Close’un bu konudaki makalelerinin yayın aralığı incelendiğinde, ilk yayınını 2006 yılında (s=1)
yaptığı görülmektedir (Şekil 6). Close’un ilk makalesi olan “Engaging the Consumer Through Event Marketing:
Linking Attendees with the Sponsor, Community, and Brand” adlı çalışmasını Journal of Advertising Research
dergisinde yayınlamıştır (Makalenin Google Akademik’teki atıf sayısı 367). Close, bu alandaki “How the
Anticipation Can Be As Great As The Experience: Explaining Event Sponsorship Exhibit Outcomes Via Affective
Forecasting” adlı son makalesini, 2014 yılında Journal of Current Issues and Research in Advertising dergisinde
yayınlamıştır (Makalenin Google Akademik’teki atıf sayısı 17).

Şekil 5. En Fazla Yayın Yapan Yazarlar

Şekil 6. Yazarların Yayın Aralığı

Lacey, bu konuda Close ile birlikte 2006 (s=1), 2010 (s=1) ve 2014 yıllarında (s=1) yayın çıkarmıştır. Lacey’in
2015 yılında hazırlamış olduğu, “Event Social Responsibility: A Note to Improve Outcomes for Sponsors and Events”
başlıklı çalışma, Journal of Business Research dergisinde yayınlanmıştır (Makalenin Google Akademik’teki atıf
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sayısı 49). Son üç yılda bu konuda makale yayınlayan yazarlar arasında, Addis (2018, s=1), Zhang (2018, s=1),
Burton (2019, s=2), Ma (2019 s=1; 2020, s=1) ve Adam (2020, s=1) yer almaktadır.

4.4. Ülkelerin Yayın ve Atıf Dağılımı
Şekil 7’de etkinlik pazarlaması alanında yayınlanan makalelerin ülkelere göre dağılımına yer verilmiştir. Bu
konuda en fazla makale yayınlayan ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (s=95), Çin (s=29), Avustralya (s=14),
Kanada (s=13), Almanya (s=13), İngiltere (s=13), Güney Afrika (s=7), İtalya (s=6), Fransa (s=5), Hindistan (s=5),
Litvanya (s=5), Türkiye (s=5), Yunanistan (s=4), Norveç (s=4), Ukrayna (s=4), Brezilya (s=3), Slovakya (s=3), İspanya
(s=3), Ürdün (s=2) ve Malezya’dır (s=2). Bu konuda yayınlanan makalelerde en fazla atıf alan ilk beş ülke ise
Amerika Birleşik Devletleri (s=896), Çin (s=104), İngiltere (s=90), Fransa (s=5) ve Danimarka’dır (s=66) (Tablo 1).

Şekil 7. En Fazla Yayın Yapılan Ülke

Tablo 1. En Fazla Atıf Alan Ülke

4.5. Başlıklarda Geçen Kelimelerin Faktör Analizi

Şekil 8. Etkinlik Pazarlaması Alanında Yayınlanan Makalelerin Başlıklarında Geçen Kelimelerin Faktör
Analizi
Şekil 8’de etkinlik pazarlaması alanında yayınlanan makalelerin başlıklarında kullanılan kelimelerin faktör
analizi sonucu gösterilmektedir. Başlıklarda yer alan kelimeler, 3 boyutlu bir dağılıma sahiptir. İlk grup
incelendiğinde, marka (s=14), sponsor (s=12), katılım (s=6), etki (s=6), tüketici (s=6), keşif (s=5) ve FİFA (s=4)
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kelimelerinin sıklıkla birlikte kullanıldığı tespit edilmiştir. İkinci grupta; etkinlikler (s=24), sosyal (s=14), medya
(s=8), spor dalları (s=8), festival (s=7), iletişim (s=6) ve tüketiciler (s=4) kelimeleri bir arada kullanılmıştır. Son
grupta ise pazarlama (s=68), etkinlik (s=52), sponsorluk (s=12), endüstri (s=8), pazar (s=7), yönetim (s=6), turizm (s=6),
oyunlar (s=5), başarı (s=4), destinasyon (s=4), ürün (s=4), gelir (s=4) ve spor (s=4) kelimeleri yer almaktadır.

4.6. Özetlerde Geçen Kelimelerin Birlikte Ortak Oluşum Ağı
Şekil 9’da bu alanda yayınlanan makalelerin özetlerinde geçen kelimelerin birlikte ortak oluşum ağı sonuçları
yer almaktadır. Makalelerin özetlerinde geçen kelimeler, 3 ana grup şeklinde birlikte kullanılmıştır. İlk grupta;
marka/markalar (s=128), tüketici/tüketiciler (s=72), sponsorluk (s=38), ürünler (s=36) ve aktivite (s=26) kelimeleri
sıklıkla bir arada yer almıştır. İkinci grupta bir arada kullanılan kelimeler ise etkinlik/etkinlikler (s=502),
pazarlama (s=337), sosyal (s=105), medya (s=80), spor/spor dalları (s=63), yönetim (s=41), pazar (s=37) ve şehir (s=24)
kelimeleri birlikte kullanılmıştır. Üçüncü grupta; turizm (s=41), grup (s=36), endüstri (s=35), strateji (s=33) ve
algıdır (s=29).

Şekil 9. Etkinlik Pazarlaması Alanında Yayınlanan Makalelerin Özetinde Geçen Kelimelerin Birlikte Ortak
Oluşum Ağı

4.7. Anahtar Kelimelerin Birlikte Ortak Oluşum Ağı

Şekil 10. Etkinlik Pazarlaması Alanında Yayınlanan Makalelerin Anahtar Kelimelerinin Birlikte Ortak
Oluşum Ağı
Etkinlik pazarlaması alanında yayınlanan makalelerin anahtar kelimelerinin ortak oluşum ağı sonucunda 7
grubun birlikte kullanıldığı tespit edilmiştir (Şekil 10). 1. Grup; sponsorluk (s=13), tuzak pazarlama (s=6), etkinlik
sponsorluğu (s=4), kurumsal sosyal sorumluluk (s=4), spor sponsorluğu (s=3), ilişki pazarlaması (s=3), deneysel
pazarlama (s=3), Çin (s=3), pazarlama iletişimi (s=2), etkinlik pazarlaması (s=2), olimpiyatlar (s=2), büyük (mega)
etkinlikler (s=2) ve marka deneyimi (s=2); 2. Grup; pazarlama (s=7), markalaşma (s=2) ve etkinlikler (s=2); 3. Grup;
etkinlik yönetimi (s=7), spor pazarlaması (s=5), katılımcı motivasyonu (s=2), oyun katılımı (s=2), tüketici karar verme
(s=2), otomobil yarışı hayranları (s=2) ve hayran katılımı (s=2); 4. Grup; pazarlama stratejisi (s=2) ve doğrudan
pazarlama (s=2); 5. Grup; katılımcı seçimi (s=2), çevrimdışı etkinlik pazarlaması (s=2) ve konum tabanlı sosyal ağlar
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(s=2); 6. Grup; spor turizmi (s=3), destinasyon pazarlaması (s=3) ve konaklama (s=2); 7. Grup; etkinlik pazarlaması
(s=54), sosyal medya (s=10), pazarlama iletişimi (s=2), tutundurma (s=3), sosyal sermaye (s=3), turizm (s=3), facebook
(s=2), etkinlik (s=5), hizmetler (s=2), bulanık pazarlama (s=2), spor pazarlaması (s=3), etkinlik pazarlama / halkla ilişkiler
(s=2) ve tüketici davranışları (s=3) kelimelerinden oluşmaktadır.

4.8. Yazar ve Üniversite İş Birlikleri Ağı
Şekil 11’de bu alanda birlikte yayın yapan yazarlar gösterilmektedir. Yazar iş birliği analiz sonucuna göre,
Close, Lacey, Finney ve Sneath’in birlikte makale yayınladıkları tespit edilmiştir. Drengner ve Jahn’nun da bu
konuda birlikte yayın taptığı görülmektedir. Birlikte çalışan diğer bir yazar grubu ise, Goss, Jubenville ve
Roy’dan oluşmaktadır. Şekil 12’de de bu alandaki yayınlanan makalelere yönelik üniversite iş birlikleri
sunulmaktadır. Bu alanda Nevada Üniversitesi, New Orleans Üniversitesi, Massachusetts Üniversitesi ve Güney
Alabama Üniversitesinden yazarların birlikte çalıştığı saptanmıştır. Diğer işbirliği içinde olan üniversiteler ise
Arizona Eyalet Üniversitesi, Tapınak Üniversitesi, Macau Üniversitesi, Griffith Üniversitesi ve Turizm Çalışmaları
Enstitüsü’dür.

Şekil 11. Yazar İşbirlikleri

Şekil 12. Üniversite İşbirlikleri

4.9. Ülkelerin İş Birliği Ağı
Bu alanda yayın yapan ülkelerin iş birlikleri Şekil 13’te verilen ilişki haritasında gösterilmektedir. Diğer ülkeler
ile en fazla iş birliği yapan ülke, Amerika Birleşik Devletleri’dir. ABD; Kanada (s=3), Avustralya (s=2), Fransa (s=2),
Singapur (s=2), Çin (s=1), Yunanistan (s=1), Hong Kong (s=1), İtalya (s=1), Ürdün (s=1), Kore (s=1) ve Güney Afrika
(s=1) ile ortak çalışma yayınlamıştır. İtalya; Fransa (s=2), Singapur (s=1) ve İsviçre (s=1) ile çalışma yapmıştır.
Çin; Avustralya (s=2), Hong Kong (s=2), Kanada (s=1), Fransa (s=1) ve İngiltere (s=1) ile makale yayınlamıştır.

Şekil 13. Ülke İş Birlikleri
Avustralya; İran (s=1), Malezya (s=1) ve Pakistan (s=1) ile makale yayınlamıştır. İngiltere; Fransa (s=1), Portekiz
(s=1) ve Güney Afrika (s=1) ile; Fransa; Singapur (s=1) ve İsviçre (s=1) ile; Malezya; İran (s=1) ve Pakistan (s=1) ile;
Polonya; Macaristan (s=1) ile; Katar; Tunus (s=1) ile; Slovakya; Macaristan (s=1) ve Polonya (s=1) ile; Güney Afrika;
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Fransa (s=1) ve Yunanistan (s=1) ile; Ukrayna; Polonya (s=1) ile; Hong Kong; Singapur (s=1) ile; Almanya; Hong
Kong (s=1) ve Japonya (s=1) ile; Brezilya ise Portekiz (s=1) ile ortak çalışma yapmıştır.

4.10. Anahtar Kelimeler, Yayınlanan Ülke ve Dergilerin 3’lü Karşılaştırılması
Şekil 14’te etkinlik pazarlaması alanında yayınlanan makalelerin anahtar kelime, ülke ve dergilerin üçlü
karşılaştırma analiz sonuçları verilmiştir. Bu alanda Türkiye tarafından gönderilen ve Event Management
dergisinde yayınlanan makalelerde kullanılan anahtar kelimeler arasında etkinlik pazarlaması ve pazarlama
kelimelerinin birlikte kullanıldığı tespit edilmiştir. Çin’in; Icic Express Letters, Asia Pacific Journal of Marketing
and Logistics , Journal of Advertising Research, Journal of Convention and Event Tourism ve International Journal of
Event and Festival Management dergilerinde yayınladığı makalelerde kullandığı anahtar kelimeler sıklıkla,
etkinlik pazarlaması, etkinlik yönetimi ve sosyal medyadır.

Şekil 14. Anahtar Kelime, Ülke ve Dergilerin Üçlü Karşılaştırma Tablosu
ABD’nin Journal of Business Research, International Journal of Hospitality Management, Journal of Consumer
Marketing, Sport Management Review, Journal of Travel and Tourism Marketing, International Journal of Sports
Marketing and Sponsorship, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Journal of Advertising Research, Journal
of Convention and Event Tourism, Journal of Promotion Management, Marketing Intelligence and Planning,
International Journal of Sport Management and Marketing ve International Journal of Event and Festival Management
dergilerinde yayınladığı makalelerin anahtar kelimeleri arasında pazarlama, etkinlik pazarlaması, etkinlik
yönetimi, sosyal medya, destinasyon yönetimi, spor turizmi, ilişkisel pazarlama, spor pazarlaması, Çin, sosyal sermaye,
deneyimsel pazarlama, sponsorluk, spor sponsorluğu, tüketici davranışı, etkinlik sponsorluğu, tutundurma ve tuzak
pazarlama kelimeleri geçmektedir.

4.11. Konu Dağılımları
Tablo 2’de, yayınlanan makalelerin konu dağılımları gösterilmektedir. Tabloya göre etkinlik pazarlaması ile
ilişkilendirilen konuların başında genel pazarlama konuları (s=70), tüketici davranışları (s=32), teknoloji (s=16) ve
yönetim (s=13) gelmektedir. Genel pazarlama konularından marka (s=13), iletişim (s=8), sponsorluk (s=5), tanıtım
(s=4), deneyimsel pazarlama (s=3) ve özel etkinlik pazarlaması (s=3) gibi konuların ağırlıkta olduğu tespit edilmiştir.
Tüketici davranışları açısından davranışsal niyetler (s=13) ile ilgili konuların çoğunlukta olduğu saptanmıştır.
Teknolojiye yönelik sosyal medya (s=8) ve bilgi bankası/paylaşımı (s=5) ve yönetime ilişkin etkinlik yönetimi (s=9)
ile ilgili konuların baskın olduğu görülmektedir.
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Tablo 2. Makalelerin Konu Dağılımları
n

Konular
Temel Konular

70

32

16

13
9
8

31

Pazarlama (değer öz kaynak oluşturma, deneyimsel ihtiyaçlar, deneyimsel pazarlama, deneyimsel temeller, dini
etkinlik deneyimleri, dini temalar oluşturma, düşen pazarlar, entegre pazarlama, etkinlik öncesi ve sonrası
pazarlama, hedef pazar, hizmet pazarlaması, işbirliği pazarlaması, marka bilinirliği, marka değeri, marka
deneyimi, marka imajı, marka kimliği, marka tutumu, marka, markalı pazarlama, nedensel pazarlama, özel
etkinlik pazarlaması, pazar direnci, pazar zekası, pazarlama çerçevesi, pazarlama fırsatları, pazarlama iletişim
sistemleri, pazarlama iletişimi, pazarlama stratejileri, sosyal medya pazarlamacılığı, sosyal pazarlama,
sponsorluk, spor etkinlikleri pazarlaması, stratejik pazarlama, sürdürülebilir pazarlama, şehir markası,
destinasyon pazarlaması, tasarım, toplum ve etkinlikler, turist değeri arttırma, tüketici değeri oluşturma, ürün
bilgisi, yenilik pazarlaması, tanırım, etkinlik tanıtımı, promosyonda dökülme etkisi, şehir tanıtımı, tanıtım
yöntemleri, reklam, satış, satış promosyonu, iletişim, görsel, hikayelendirme, kitle medyası, medya tüketim
davranışı, sosyal ağlar, yüz yüze )
Tüketici Davranışları (beklentiler, duygular, ilgiler, etkinliklere katılma niyetleri, etkinlik kaynaklarına tepkiler,
ilişkiler, istekler, niyetler, karar verme, kalite algıları, katılım, marka tutumu, memnuniyet, sadakat, motivasyon,
algılanan prestij, satın alma niyeti, tutumlar, tüketim-mutluluk ilişkisi)
Teknoloji (kültürel dijital arşivler, arttırılmış gerçeklik, bilgi paylaşımı, bilgi tabanlı ağ, büyük veri denetimi,
büyük veri oluşturma, çevrimiçi marka toplulukları oluşturma, hafıza oluşturma, sanal gerçeklik, sosyal ağlar,
teknoloji kabul, yeni medya teknolojileri)
Yönetim (etkinlik yönetimi, bölgesel yönetim, ticari haklar yönetimi, kamu algısı, sosyal sermaye, yenilik, sporda
yenilik, yeni perspektifler, yenilik hareketleri yönetimi, sosyal sorumluluk, siyasi sosyalizasyon)
Ekonomi (işletme geliri, kentsel büyüme, piyasa türbülansı, sektör algıları, sektör gelirleri, ticari ilişkiler,
verimlilik, rekabet)
Sürdürülebilirlik ve Çevre (sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir etkinlikler, iklim değişikliği, üretim ve
ekoloji)
Etkinlikler
Etkinlikler (spor, festivaller, inanç, kültürel miras, yeme-içme, akademik toplantılar, öğretim ve sınav etkinliği,
eğlence, konaklama, turizm, seyahat)

Tablo 2’deki diğer sonuçlara göre ise etkinliklerin spor (s=12), festivaller (s=7), inanç (s=3), kültürel miras (s=2),
yeme-içme (s=2), akademik toplantılar (s=1), öğretim ve sınav etkinlikleri (s=1), eğlence (s=1), konaklama (s=1) ve
seyahat (s=1) ile ilgili olduğu saptanmıştır.

5. Sonuç ve Tartışma
Bu çalışmada, 1990-2020 yılları arasında Scopus veri tabanında yayınlanan ve başlığında, özetinde ve anahtar
kelimelerinde “etkinlik pazarlaması” geçen makaleler bibliyometrik analiz yöntemiyle incelenmiştir. Elde
edilen bulgulara göre birtakım çıkarımlar ve öneriler sunulmuştur. Örneğin 30 yıllık bir süreçte Scopus’ta
konuyla ilgili sadece 140 makalenin yayınlanmış olması dikkat çekicidir. Bu sonuç, söz konusu veri tabanının
bu konuyla ilgili yeterli makalelere sahip olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla bu durum, gelecekte
yapılacak çalışmalar için önemli bir fırsat olduğu söylenebilir. Diğer bir husus, etkinlik pazarlaması alanıyla
ilgili ilk makalenin 1990 yılında yayınlanması ve akabinde 11 yıl (2001’e kadar) hiçbir makalenin
yayınlanmamış olmasıdır. Dolayısıyla bu dönemde, konuyla ilgili diğer veri tabanlarının tercih edildiği
tahmin edilmektedir. Ayrıca 2001’den itibaren konuya yönelik makalelerin yayınlanmasında Scopus’a ilgi
duyulduğu ortaya çıkmaktadır. En fazla makale yayını ise sırasıyla 2016, 2018, 2019, 2010 ve 2020 yıllarında
gerçekleşmiştir. Bu 5 yıldaki yayın sayısı, toplam yayın sayısının yaklaşık yarısına denk gelmektedir (%48,6).
Bu durumun, söz konusu yıllarda küresel boyutta etkinliklere yönelik gelişmelerden kaynaklı olduğu
düşünülmektedir.
Etkinlik pazarlaması konusunda en fazla yayın yapan dergiler arasında; Event Management, International
Journal of Sports Marketing and Sponsorship, International Journal of Sport Management and Marketing,
Journal of Business Research ve Journal of Convention and Event Tourism dergileri yer almaktadır. Bu
dergilerin pazarlama ağırlıklı yayın yapan dergiler oldukları anlaşılmaktadır. Bu dergilerin tercih edilmesi,
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doğrudan etkinliklere yönelik içeriğe sahip olan dergilerin ilgi gördüğünü göstermektedir. Dolayısıyla
gelecekte bu alanla ilgili yapılacak araştırmalar için bu dergilerin alternatif dergiler olduğu söylenebilir. Atıf
durumu incelendiğinde, etkinlik pazarlaması alanında yayınlanan makalelere en fazla atıf 2004, 2012 ve 2019
yıllarında yapılmıştır. Dolayısıyla bu sonuç, söz konusu yıllarda yayınlanan makalelerin etki alanının oldukça
güçlü olduğunu ortaya koymaktadır. Konuyla ilgili yayınlanan makalelerin referans kaynakları
incelendiğinde ise en fazla atıf yapılan dergilerin Tourism Management, Journal of Marketing ve Journal of
Advertising Research dergileri olduğu görülmektedir. Ancak etkinlik pazarlaması alanında en fazla yayın
yapan Event Management dergisi olmasına rağmen, bu alanda yayınlanan makalelerin atıf alan dergiler
arasında 14. sırada yer aldığı görülmektedir. Bu durum da Scopus dışındaki veri tabanlarına ilginin daha fazla
olduğunu ortaya koymaktadır.
En fazla yayın yapan yazarlar arasında Close ve Lacey yer almaktadır. Addis (2018), Zhang (2018), Burton
(2019), Ma (2019, 2020) ve Adam’ın (2020) da bu konu üzerine çalışmaları bulunmaktadır. Close; 2006 ve 2014
yılları arasında; Lacey ise 2006 ve 2015 yılları arasında makale yayınlamıştır. Genel olarak her iki yazarın
Google Akademik üzerinden yayınları incelendiğinde, ikisinin de etkinlik pazarlaması konusunda nitelikli
dergilerde yayınlarının olduğu ve güçlü bir atıf oranına sahip oldukları görülmektedir. Diğer bir sonuç ise
etkinlik apzarlaması konusunda en fazla makale yayınlayan ülkelerin; Amerika Birleşik Devletleri, Çin,
Avustralya, Kanada, Almanya ve İngiltere olmasıdır. Konuyla ilgili yayınlanan makalelerde en fazla atıfı
Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İngiltere, Fransa ve Danimarka’ya yapılmıştır. İngiltere en fazla yayın yapan
ülkeler arasında 4. sırada yer alırken en fazla atıf alan ülkeler arasında 3. sırada yer almaktadır. En fazla yayın
yapan 3. sıradaki Avustralya ile 4. sıradaki Kanada ve Almanya’nın en fazla atıf yapılan 5 ülke arasında
olmadığı tespit edilmiştir. Türkiye ise en fazla makale yayınlanan ülkeler arasında 9. sırada yer almaktadır.
Oysaki Türkiye’de ulusal ve uluslararası boyutta birçok etkinlik düzenlenmektedir. Gelecekte bu durum
dikkate alınıp Türkiye merkezli daha fazla çalışmalar yapılabilir.
Etkinlik pazarlaması alanında yayınlanan makalelerdeki kelimelere yönelik faktör analizi sonucunda;
başlıklarında 3, özetlerinde 3 ve anahtar kelimelerinde 7 boyut ortaya çıkmıştır. Bu kelimeler, ortak oluşum
ağı sonucunda birlikte kullanılan kelimelerdir. Başlıklarda ortaya çıkan kelime gruplarından; birinci boyutun
marka, sponsorluk ve tüketici davranışları; ikinci boyutun spor ve festival alanlarının iletişim teknolojileri,
üçüncü boyutunun ise üretimden pazarlamaya ve çıktılarına ayrıca destinasyon bazlı turizm hareketlerine
kadar etkinliklerin farklı yönlerinin vurgulandığı ileri sürülebilir. Özetlerdeki kelimelerden; birinci boyutun
marka, sponsorluk, tüketici davranışları ve ürünler; ikinci boyutun pazarlamadan yönetime, pazar yapısından
şehir etkinliklerine ve iletişim teknolojilerine kadar farklı alanlar ve üçüncü boyutun ise turizm
hareketlerinden sektörün yapısına ve stratejilerine kadar birçok konuyu içerdiği anlaşılmaktadır. Anahtar
kelimelerinden ise birinci boyutun sponsorluk, çeşitli pazarlama dalları (tuzak, ilişki, deneyimsel, iletişim,
etkinlik pazarlaması), kurumsal sosyal sorumluluk ve marka deneyimi; ikinci boyutun pazarlamada
markalaşmanın önemi; üçüncü boyutun yönetimden pazarlamaya ve tüketici davranışlarına; dördüncü
boyutun pazarlama stratejilerine; beşinci boyutun tüketici davranışları ve teknolojiye (sosyal ağlar); altıncı
boyutun spor turizmi, destinasyon pazarlaması ve üstyapı (konaklama); yedinci boyutun ise pazarlama
iletişiminden teknolojiye, sosyal sermayeden tüketici davranışlarına kadar etkinliklerin farklı açılarla ele
alındığını göstermektedir. Genel olarak bu sonuçlardan, Scopus’ta yayınlanan makalelerin temel odağının
etkinlik pazarlamasının marka, sponsorluk, teknoloji ve tüketici davranışları hususları olduğu ileri sürülebilir.
Ayrıca Scopus’ta konuyla ilgili farklı açılardan turizm faaliyetleri üzerinde önemle durulduğu söylenebilir.
Yazar iş birliği analiz sonucuna göre Close ve Lacey gibi konuyla ilgili en çok makaleye sahip olan yazarlar
birlikte çalışmışlardır. Bu durum, konuya derinlemesine ilgi duyan yazarların güçlerini birleştirdiğini
göstermektedir. Genel olarak son on yıldan beri ortak yazar sayısında artış olduğu gözlenmektedir. Bunun
temel sebeplerinden biri de bir konuya yönelik farklı bakış açılarının bir araya getirilmesi ile daha nitelikli
yayınların ortaya çıkarılması olduğu düşünülmektedir. Nitekim belirli bir konuya odaklanarak söz konusu
konunun eksikliklerini kapatma ve gelişimini farklı bakış açılarıyla değerlendirme hususu, ilgili alana önemli
katkılar sağlamaktadır. Aynı durum kurumlar ve ülkeler açısından aynı etkiye ve öneme sahiptir. Örneğin
konuya yönelik üniversite iş birlikleri incelendiğinde; Nevada Üniversitesi, New Orleans Üniversitesi,
Massachusetts Üniversitesi ve Güney Alabama Üniversitesinden yazarların bu alanda birlikte yayın yaptığı
görülmektedir. En fazla iş birliği olan ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin olduğu göze
çarpmaktadır. ABD; Avustralya, Kanada, Çin, Fransa, Yunanistan, Hong Kong, İtalya, Ürdün, Kore, Singapur
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ve Güney Afrika gibi birçok ülke ile ortak çalışma yayınlamıştır. Ayrıca etkinlik pazarlaması alanında
yayınlanan makalelerin anahtar kelime, ülke ve dergilerin üçlü karşılaştırma analizi sonuçlarına göre ülkeler,
konuya yönelik benzer ve farklı hususlara odaklanmışlardır. Örneğin Türkiye, dergi açısından Event
Management’a ve konu açısından ise etkinliklerin pazarlaması stratejilerine odaklanırken; Çin, farklı
dergilerde pazarlama ile beraber yönetim ve teknoloji konularına; ABD ise daha fazla sayıda dergide
pazarlamadan yönetime, teknolojiden tüketici davranışlarına kadar daha geniş bir konu yelpazesine
odaklanmıştır. Bu sonuç, etkinlik pazarlamasının disiplinlerarası bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir.
Dolayısıyla gelecekte yapılacak çalışmalarda bu hususun dikkate alınması önerilebilir.
Son olarak da Scopus’ta söz konusu yıllar arasında yayınlanan makalelerin konu dağılımları incelendiğinde,
marka, davranışsal niyetler, sosyal medya, iletişim ve sponsorluk konularının etkinlik pazarlaması alanında en çok
çalışılan konular olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre etkinlik pazarlaması alanının; ağırlıklı olarak genel
pazarlama, tüketici davranışları ve teknoloji gibi temel konular ile çerçevelendiği ortaya çıkmaktadır. Etkinliklere
yönelik ise en çok spor ve festival etkinliklerinin ön planda olduğunu göstermektedir. Ancak seyahat,
konaklama, eğlence, eğitim, bilimsel, gastronomi, kültürel miras ve inanç ile ilgili etkinliklere yönelik
araştırmaların oldukça kısıtlı olduğu ileri sürülebilir. Ayrıca sağlık turizmi, ekoturizm ve turist rehberliği gibi
konulara yönelik de önemli boşluklar olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu sonuçlar, konu açısından
gelecekte Scopus’ta yayın yapmak isteyen araştırmacılara önemli bir yol haritası çizmektedir. Bu bağlamda
turizm alanı kapsamında etkinlik pazarlamasına ile ilgili geleceğe yönelik yapılabilecek araştırmalar açısından
bir model önerisi sunulabilir (bkz. Şekil 15).

Şekil 15. Turizmde Etkinlik Pazarlaması Araştırma Konuları Modeli
Bu çalışmada; gastronomi, sağlık turizmi, ekoturizm, rekreasyon, spor, konaklama, seyahat, turist rehberliği,
bölgesel kalkınma ve diğer etkinlikler gibi konuların etkinlik pazarlaması açısından birbiriyle yakın ilişkisi
olduğu düşüncesiyle bir model önerisinde bulunulmuştur (bkz. Şekil 15). Araştırmalar ile ilgili önerilen
modelin temel özelliği, etkinlik pazarlaması alanının disiplinlerarası bir yapıya sahip olduğu dolayısıyla farklı
ve çalışılmamış konuların birlikte değerlendirilerek bu alana yönelik daha geniş bir gelişim tablosunun elde
edilmesine katkıda bulunmasıdır. Bilindiği üzere turizm sektörü, yapı olarak birden çok endüstri ile ilişkisi
olduğundan geniş bir ağa (sosyal, ekonomik, psikolojik vb.) sahiptir. Bir etkinliğin tek bir cephe (endüstri)
üzerinden meydana gelmediği de hesaba katılırsa, turizm sektörünün tüm alt endüstrilerinin diğer
endüstrilerle birlikte aynı anda üretim, dağıtım ve sunum süreçlerine dâhil olduğu söylenebilir. Dolayısıyla
bu hususlar, etkinlik pazarlaması alanının turizmden bağımsız düşünülemeyeceği gerçeğini ortaya
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koymaktadır. Bu nedenle gelecekte yapılacak bu çalışmaların ilgili alana önemli katkı sağlayacağı
öngörülmektedir.
Bu araştırmanın kısıtı, etkinlik pazarlaması alanıyla ilgili sadece Scopus veri tabanında 1990-2020 yılları
arasında yayınlanan makaleleri kapsamasıdır. Araştırma, bulguları açısından ilgili alanyazına farklı katkılar
sunmaktadır. Örneğin bibliyometrik bir analiz ile önemli bir veri tabanı olan Scopus’ta etkinlik pazarlamasına
yönelik makalelerin yayın sıklığı, atıfları, en fazla yayın yapan yazarları, dergiler ve ülkeler, yazar ve ülke iş
birlikleri ve konu dağılımı gibi birçok bulgu ortaya çıkarılmış olup, alana yönelik panoramik bir bakış açısı
sunulmaktadır. Özellikle Türkiye’deki araştırmacıların, etkinlik pazarlaması alanında uluslararası ve
disiplinlerarası daha fazla yayın yapması gerekmektedir. Ayrıca bu konuda 30 yılda 140 makale çalışılmış
olması ve hala konuyla ilgili birçok boşluğun olması, Scopus’ta etkinlik pazarlaması alanında daha farklı
açılardan araştırmaların yapılması gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. Gelecekte yapılacak çalışmalarda, Web
of Science, Elsevier ve Science Direct gibi farklı veri tabanlarında yayınlanan makaleler incelenerek, etkinlik
pazarlaması alanının gelişimi ile ilgili daha kapsayıcı sonuçlara ulaşılmalıdır. Böylece etkinlik pazarlaması
alanının farklı yönleriyle bilimsel gelişimi ile ilgili net bir profil elde edilebilecektir.
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Anahtar Kelimeler:

Amaç – Bu araştırmanın amacı Covid-19 salgınının elektronik alışverişte tüketici satın alma davranışlarına
ve panik satın alma davranışına etkisinin incelenmesidir.
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Yöntem – Araştırmada veri toplama aracı olarak üç bölümden oluşan online anket formu kullanılmıştır.
Anket formunun ilk bölümünde tüketicileri tanıtıcı genel bilgilere, ikinci bölümünde tüketicilerin Covid 19
salgını süresince internet üzerinde alışveriş yapma durumları belirlemeye yönelik sorulara, son bölümünde
de Lins ve Aquino (2020) tarafından geliştirilen yedi ifadeden oluşan ‘Panik Satın Alma Ölçeği’ne yer
verilmiştir. Araştırmada kar topu örnekleme yönteminden yararlanarak , Google formlar aracılığı ile
oluşturulan çevrim içi hazırlanan anket formu gönüllük esasına dayalı olarak 882 kişiye uygulanmış, 16
adet anket hatalı/eksik doldurulması sebebi ile araştırılmaya dahil edilmemiştir. Elde edilen veriler SPSS
26 programı aracılığıyla analiz edilmiştir.
Bulgular – Yapılan analiz sonucuna göre bireylerin panik satın alma davranışının eğitim durumuna göre
farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca salgın sürecinde katılımcıların çoğunluğunun satın almanın
kolay olması ve zaman tasarrufu sağlaması nedeniyle internetten alışverişi tercih ettiği, en çok tercih edilen
e-ticaret sitelerinin Trendyol olduğu, en çok talep gören ürünlerin sırasıyla giyim, kişisel bakım, elektronik
ürünler ve gıda ürünleri olduğu, ödemelerinde kredi kartı (şifre girerek) kullandığı, en çok kullanılan
kargo şirketinin Yurtiçi kargo olduğu, bu süreçte birçok katılımcının e-ticaret sitelerinden yaptıkları
alışverişlerde herhangi bir sorun ile karşılaşmadığı belirlemiştir.
Tartışma – Yapılan çalışmalar incelendiğinde tüketicilerin internet üzerinden yaptıkları alışverişte satın
alma davranışlarına ilişkin çok sayıda araştırma olduğu ancak pandemi döneminde bireylerin panik satın
alma davranışlarını inceleyen çok az çalışma bulunduğu görülmektedir. Bu nedenle, bu araştırmanın ilgili
alandaki literatüre önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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Design/methodology/approach – An online questionnaire consisting of three parts was used as a data
collection tool in the research. In the first part of the questionnaire, general information about consumers
was included, in the second part, questions about determining the online shopping situation of consumers
during the covid 19 epidemic, and in the last part, the "Panic Buying Scale" consisting of seven statements
developed by Lins and Aquino (2020). In the research, using the snowball sampling method, the online
questionnaire prepared through Google forms was applied to 882 people on a voluntary basis, and 16
questionnaires were not included in the research due to incorrect/incomplete filling. The obtained data
were analyzed using SPSS 26 program.
Findings – According to the results of the analysis, it has been determined that the panic buying behavior
of individuals differs according to their education level. In addition, during the epidemic, the majority of
the participants preferred to shop online because it was easy to buy and save time, the most preferred ecommerce sites were Trendyol, the most demanded products were clothing, personal care, electronic
products and food products, respectively, and credit payments were made. It has been determined that the
most used cargo company is Yurtiçi Kargo, which uses the card (by entering a password), and that many
participants did not encounter any problems in their purchases from e-commerce sites in this process.
Discussion – When the studies are examined, it is seen that there are many studies on the purchasing
behavior of consumers in their online shopping, but there are very few studies examining the panic buying
behavior of individuals during the pandemic period. For this reason, it is thought that this research will
make an important contribution to the literature in the related field.
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1.GİRİŞ
Dünya daha önce hiç yaşanmamış bir küresel kriz ile karşı karşıya kalmıştır. 2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan
kentinde başlayan Covid-19 salgını kısa zamanda tüm dünyaya yayılarak salgın haline gelmesi nedeniyle
küresel bir kriz olarak nitelendirilmektedir. Türkiye de Mart 2020’de ilk vakaların görülmeye başlamasıyla
birlikte bu salgına dahil olmuştur.
Covid-19 virüsü hızlı bulaşma ve yayılma yeteneğine sahip olması nedeniyle kısa sürede neredeyse tüm
dünya ülkelerine yayılarak birçok insanın ölümüne neden olmuştur. Bu nedenle de tüm dünyada küresel kriz
olarak tarihe geçmiştir.
Covid-19 krizi, sağlık krizi olduğu kadar aynı zamanda sosyal ve ekonomik hayatı da olumsuz etkileyen bir
krizdir. Krizi önlemek amacıyla tüm dünya ülkeleri çeşitli önlemler almakta ve farklı politikalar
uygulamaktadır. Türkiye de salgını önleyebilmek amacıyla sosyal izolasyon, sokağa çıkma yasağı, restoran ve
kafe gibi işletmelerin sadece paket servis sunması, yarı zamanlı çalışma, ücretsiz izin uygulamaları, okulların
kapanması, seyahat kısıtlamaları, uçuşların kapatılması gibi birçok uygulama yapılmıştır.
Yapılan tüm bu uygulamalar neticesinde bireylerin hane gelirinde meydana gelen azalmalar, salgının
psikolojik etkileri ve arzdaki kısıtlamalar sonucu sektörel talep değişikleri meydana gelmekte ve salgın hem
üretimi hem de üretime olan talebi etkiler hale gelmektedir (Deloitte,2020).
Covid-19 krizi yarattığı talep şoku, arz şoku ve turizm şoku ile bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Krizin genel
özellikleri arasında atipik olması, finansal veya ekonomik çıkışlı olmaması, sağlık temelli olması, pandemi
kaynaklı olması, yalnızca finansal ve ekonomik çözümler uygulanarak aşılabilecek bir kriz olmaması,
pandemi ne zaman ortadan kaldırılırsa ancak o zaman sona erecek olması, ülkelerin kendi kendine
yeterliliğini odak haline getirmiş olması ve ticari sistemlerin işleyişini tamamen değiştirmiş olması gibi
özellikler sayılabilir (Balcı ve Çetin 2020).
Salgın sürecinden herkes farklı şekilde etkilenmektedir. Kamu sektöründe yarı zamanlı çalışmaya geçilmesi
ile memurların belirli gün ve saatlerde dönüşümlü çalışması sağlanmıştır. Bu süreçte maaşlarını kesintisiz
almaya devam etmeleri sağlanmıştır. Bireylerin pandemi sürecini çoğunlukla evde geçirdikleri için, normal
zamanda yaptıkları harcamalardan çok daha azını yaparak tasarruf ettikleri gözlemlenmektedir. Diğer
yandan özel sektör çalışanlarından kimisinin iş yeri kapanmakta, kimisi işten çıkarılmakta ya da kimisi çok az
bir ücret karşılığı çalışmak zorunda kalmaktadır Bu süreçte tasarruf edebilen bir kesimin yanı sıra sıfırı
tüketmiş ya da tüketmeye az kalmış kişilerin de olduğu görülmektedir.
İşsizliğin artmasıyla birlikte hane halkı gelirlerinde azalmalar yaşanmaktadır. Bu süreçte bireyler ilk olarak
gıda harcamalarına yönelmişlerdir. Gıdaya ayrılan bütçe artarken, gıda arzında yaşanan problemler ve
bireylerin artan talebi sonucunda gıda fiyatlarında artış yaşanmaktadır (Hatipoğlu,2020).
Pandemi sürecinde iş yerlerinin kapanması, birçok insanın işsiz kalması, üretimin yavaşlaması hatta bazı
sektörlerin durma noktasına gelmesi, satışların azalması gibi nedenlerle birçok insan kredi kartı borçlarını
ödeyememekte, bankalardan kredi almakta ve bu kredileri de ödeyememektedir. Bunun sonucunda da
bankacılık ve finans sektörü de zarara uğramaktadır (Duran ve Acar,2020).
Yapılan birçok araştırma sonucuna göre salgın nedeniyle bazı faaliyet alanları durma noktasına gelirken, bazı
sektörlerde ise büyüme yaşandığı belirlenmiştir. Bu süreçten lojistik, üretim, tedarik zinciri, ulaşım, turizm
gibi birçok sektör olumsuz etkilenirken, sağlık, temizlik, hijyen maddeleri üreten sektörlerde büyüme
yaşandığı görülmektedir. Örneğin, kolonya, dezenfektan, maske, eldiven gibi virüsten korunmaya yardımcı
olabilecek medikal ve tıbbi ürünlerin üretiminde ve satışında artış görülmektedir (Deloitte, 2020).
Yine bu dönemde uygulanan sokağa çıkma yasakları ve kapanmalar nedeniyle insanlar alışverişlerini fiziksel
olarak yapamadıklarından internet üzerinden yapmaya yönelmişler ve bunun sonucunda da e-ticaret hız
kazanmıştır. Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) tanımına göre e-ticaret ‘’telekomünikasyon ağları üzerinden
mal ve hizmetlerin üretiminin, reklamının, satışının ve dağıtımının yapılması’’ anlamına gelmektedir (Budak,
2010:17).
E-ticaretin ortaya çıkışı 1979 yılına dayanmaktadır. Ünlü mucit Michael Aldrich 1979 yılında ürün seçmenin
ve sipariş vermenin mümkün olduğu bir sistem geliştirmiş ancak trafik kapasitesinin düşük olması nedeniyle
bu ürünü sadece belirli firmalar kısa süreliğine kullanabilmiştir. 1994’te Jeff Bezos, kendi eşyalarını satmak
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amacıyla online bir satış sistemi oluşturmuştur. 1995 yılında ise internet kullanımının artmasıyla birlikte
ticaretin elektronik ortamda yapılması söz konusu olmaya başlamıştır.
Elektronik ticaretin birçok tanımı yapılmaktadır. E-ticaret, mal ve hizmetlerin sunumunun, pazarlamasının,
reklamının, sipariş ve satış sürecinin telekomünikasyon ağları aracılığıyla gerçekleştirilmesidir (Taşlayan,
2006:47). Elektronik ticaret veya e-ticaret, çevrim içi olarak gerçekleştirilen perakende alışveriş, yatırım,
bankacılık gibi her türlü ticari faaliyeti içine alan bir kavramdır (Niranjanamurthy,vd., 2013).
Teknolojinin ilerlemesi, küreselleşme ile sınırların kalkması, internetin birçok eve girmesi ile birlikte online
alışverişe olan talep her geçen gün artmaktadır. Günümüzde e-ticaretin neredeyse tüm dünya ülkelerinde bu
kadar gelişmesinin ve yayılmasının temel nedeni tüketicilere alışverişte sağladığı rahatlık ve kolaylıktır
(Mansur, vd., 2019). Nüfusun artması, internete girmek için kullanılan araçların çeşitlenmesi, mobil
kullanıcıların sayısının artması, bireylerin satın alma gücünün iyileşmesi ve kredi kartı kullanıcılarının
sayısının gün geçtikçe artması gibi faktörler de e-ticaretin gelişmesini etkileyen diğer nedenler arasındadır
(Demirdöğmez, Gültekin ve Taş, 2018).
E-ticaretin tüketicilere sağladığı faydalar arasında, günün her saati alışveriş yapabilme imkanı sunması, ürünfiyat karşılaştırmasının mümkün olması, zamandan tasarruf sağlaması, sipariş verilen ürünün eve
teslimatının sağlanması gibi özellikler sayılabilir. İçinde bulunduğumuz bu süreç düşünüldüğünde e-ticaretin
sağladığı diğer faydalar ise tüketicilerin mağazalara fiziksel olarak gitmesine gerek kalmadan, uzun kasa
kuyrukları beklemeden, virüs bulaşma kaygısı yaşamadan evlerinde rahatça alışveriş yapabilme imkanı
sunmasıdır.
Pantano vd (2020)’ne göre pandemi sürecinde bireylerin tüketim alışkanlıkları değişmiş ve kısıtlamalar
nedeniyle daha önce internetten alışveriş yapmayan bazı tüketiciler de e-ticaret sitelerine yönelmiş, eve
teslimat ve temassız ödeme gibi sunulan imkanların faydalarını keşfetmişlerdir. (Pantano, vd., 2020)
Bireyler salgın sürecinde ihtiyaçlarını karşılamak için en hızlı ve pratik yol olan e-ticareti tercih etmeye
başlamışlardır. E-ticaret, kargonun teslim alınması dışında fiziksel teması sıfıra indiren bir yöntemdir.
Bununla birlikte ürüne doğrudan ulaşmak yalnızca sağlık açısından değil; pratiklik, zaman ve enerji tasarrufu
gibi nedenlerden dolayı da son derecede önemlidir (Aka, 2021).
Çevrimiçi market alışverişi son yıllarda istikrarlı ama sınırlı bir büyüme gösterirken (Harris,vd., 2017), Covid19 salgını ile birlikte hızlı bir artış göstermektedir (Pantano, vd., 2020).
Chikhi (2021) Cezayirliler ile ilgili yaptığı çalışmasında salgın sürecinde e-ticaretin arttığını ve en çok tercih
edilen ürünün çocuk giyim ürünleri ve ev eşyaları olduğunu belirlemiştir.
Türkiye’de en son açıklanan e-ticaret verilerine göre; 2021 yılında e-ticaret hacmi 2020 yılının aynı dönemine
göre %69 artarak 381,5 milyar TL olmuştur. En fazla artış gösteren sektörler sırasıyla; konaklama (%175 artış),
gıda ve süpermarket (%162 artış), seyahat (%113 artış), taşımacılık ve depolama (%113 artış), havayolu (%98
artış), yemek (%78), beyaz eşya ve küçük ev aletleri (%73 artış), elektronik (%59 artış), giyim, ayakkabı ve
aksesuar (%25 artış) sektörü olmuştur. Ödeme yöntemleri içinde en çok tercih edilen yöntem kartlı ödeme
yöntemi olarak belirlenmiştir (ETBİS, 2022).
Covid-19 salgını dünya ekonomisinde ve sağlık hizmetlerinde üzerinde yıkıcı bir etki yaparak insanların
belirsizlik, panik ve korku yaşamasına da neden olmuştur. Salgının ilk çıktığı dönemde bireyler panik satın
alma davranışı göstererek gıda ürünleri istiflemeye başlamışlardır. Tedarik zincirlerinde aksamalar yaşanmış
ve ürünler raflarda tükenmeye başlamıştır. Bu da insanları da daha da fazla istifçiliğe yöneltmiştir (İslam, vd.,
2021).
Geçmişten günümüze yaşanan savaşlar, salgınlar, depremler, krizler gibi olağanüstü haller bireylerin tüketim
alışkanlıklarında değişmeler yaşanmasına neden olmuştur. Günümüzde yaşanan ve tüm dünyayı etkisi altına
alan Covid-19 salgını da bu olağanüstü durumlardan bir tanesidir.
1.1.Araştırmanın Amacı ve Önemi
Yaklaşık iki senedir tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkisi her alanda farklı
hissedilmektedir. Özellikle getirilen kısıtlamalar, iş yaşamında yapılan değişiklikler, çoğu iş yerinin kapalı
olması gibi birçok uygulama sonucunda bireylerin gelirlerinde azalma meydana gelmektedir. Ayrıca salgın
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sürecinde bireylerin virüs kapma korkusu ile evden alışveriş yapmaya başlamaları ile birlikte e-ticaret
sitelerine olan talep hızla artmaktadır. Bütün bunlar düşünüldüğünde bu süreçte tüketici satın alma
davranışlarını incelemek son derece önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı Covid-19 salgınının
elektronik alışverişte tüketici satın alma davranışlarına ve panik satın alma davranışına etkisinin
incelenmesidir.
Alan yazına bakıldığında tüketicilerin internet üzerinden yaptıkları alışverişte satın alma davranışlarına
ilişkin çok sayıda araştırma olduğu görülmektedir. Buna karşın Covid-19 salgınının güncel ve benzersiz bir
olay olması nedeniyle yapılan araştırmalar henüz sınırlı sayıda kalmaktadır.
Danışmaz’ın 2020 yılında yaptığı 200 katılımcı üzerinde gerçekleştirdiği ‘Covid-19 Salgınının Tüketicilerin
Online Alışveriş Tercihine Etkisi’ adlı çalışmasının sonucunda tüketicilerin online alışveriş sitelerini kullanma
eğilimlerinde artış olduğunu ve en çok aldıkları ürünün de gıda olduğunu ortaya koymuştur.
Güven’in 2020’de yaptığı çalışmada pandemide tüketici davranışlarının değiştiğini, bireylerin e-ticarete
yöneldiklerini, sağlık, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin tercihinde bir artış yaşanırken, giyim ve aksesuar
gibi ürün taleplerinde azalma görüldüğünü belirlemiştir.
Kayabaşı 2020 yılında Covid-19’un piyasalara ve tüketici davranışlarına etkisini incelediği çalışmasının
sonucunda getirilen sokağa çıkma yasaklarının piyasaları etkilediğini ve bireylerin yaşadıkları ekonomik
sıkıntılar sonucunda zorunlu ihtiyaçları dışındaki ürünleri almayı tercih etmediklerini ortaya koymuştur.
Keskin 2020’de salgın boyunca yapılan kısıtlamaların ve yaşanan endişelerin tüketici davranışlarına etkilerini
incelemiş ve sonuçta virüs kapma korkusu nedeni ile bireylerin alışveriş sırasında temassız ödeme yapmayı
tercih ettiğini belirtmiştir.
Long ve Khoi 2020’deki çalışmalarının sonucunda gıda istifleme niyeti ile risk algısı arasındaki ilişkiyi
incelemiş ve aralarında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır.
Bayır (2021) çalışmasında koronavirüs ile birlikte dijital dünyada tüketici tercihlerinin değiştiğini ve online
alışverişlerin temas gerektirmemesi, fiyat karşılaştırması sunması gibi nedenlerle e-ticaret sitelerinin tercih
edildiğini dile getirmiştir.
Guthrie, Fosso-Wamba ve Arnaud’un 2021 yılında yaptıkları çalışmalarında bir Fransız online perakende
şirketinin verilerini incelemişler ve en çok tüketilen ürünlerin dezenfektan, sabun ve kişisel bakım ürünleri
olduğunu belirtmişlerdir.
Hacıalioğlu ve Sağlam (2021) Covid salgını sırasında bireylerin hem hastalık korkusu hem de kısıtlamalar
nedeniyle satın alma alışkanlıklarının değişerek e-ticaret sitelerine yönelimin arttığından bahsetmişlerdir.
İri 2021 yılında yaptığı ‘’Niğde ve Yöresindeki Tüketicilerin İnternet Üzerinden Satın Alma Davranışlarına
Etkisi’’ adlı çalışmasında salgın sürecinde tüketicilerin temel ihtiyaçlarını internet üzerinden karşıladıklarını
ve online alışverişte bir artış yaşandığını belirlemiştir.
İslam vd. (2021) pandemi sürecinde birkaç ülkede eş zamanlı olarak tüketicilerin panik satın alma davranışını
incelemişlerdir. Çalışmanın sonucuna göre, Pakistan gibi gelişmekte olan ülkelerin pirinç, un ve yağ gibi temel
gıda ihtiyaçlarını istiflerken; ABD, Çin ve Hindistan gibi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin tuvalet kağıdı,
maske ve deterjan gibi ürünleri istiflediğini ortaya koymuşlardır.
Chikhi (2021)’de yaptığı çalışmada virüsün yarattığı korkunun Cezayirli bireylerin tüketim alışkanlıklarını
değiştirdiğini ortaya koymuştur. İnternetten alışverişin bu dönemde arttığını ve en çok çocuk giyimi
ürünlerinin tercih edildiğini belirtmiştir. Bu süreçte gıda israfının azaldığını, karbondioksit salınımının
azaldığını, yerel ürün tüketiminin arttığını ve yurtiçi tasarrufların arttığını belirterek Covid-19’un olumlu
yönlerine de dikkat çekmiştir.
Kawasaki vd.’nin 2022 yılında yayımlanan çalışmasında Japon tüketicilerin Covid 19 salgını ile birlikte
enfeksiyon riskinden kaçınmak ve sosyal mesafe kuralına uymak adına mağazalara gitmediklerini ve bu
dönemde e-ticarete verdikleri önemin arttığını ortaya koymuşlardır.
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Tepe vd. (2022) ‘Covid-19 Pandemi Sürecinde Tüketicilerin Gıda Alışveriş Davranışlarındaki Değişim: Bursa
ve Eskişehir İlleri Örnekleri’ adlı çalışmalarında 97 kişiye anket uygulayarak pandemi döneminde online gıda
alışverişlerinde artış olduğunu belirlemişlerdir.
Daha önce yapılan araştırmalarda görüldüğü üzere covid 19 salgını süresince değişen tüketici satın alma
davranışlarını belirlemeye yönelik nicel açıdan yeterli sayıda saha araştırmasına pek rastlanmamakla birlikte
az sayıda yapılmış olan çalışmaların da katılımcı sayılarının yeterli olmadığı dikkati çekmiştir.
Dolayısıyla bu çalışmanın gerek katılımcı sayısının temsil yeteneği zenginliği açısından gerekse e-ticaret
ortamında değişen tüketici satın alma davranışlarının yorumlanmasında hem işletmelere ve araştırmacılara
yol göstericiliği hem de pazarlama literatürüne önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
1.2.Araştırmanın Hipotezleri
Çalışma kapsamında oluşturulan hipotezler aşağıdaki gibidir:
H1: Panik satın alma davranışı ile bireylerin demografik özellikleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.
H1a: Panik satın alma davranışı ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık vardır.
H1b: Panik satın alma davranışı ile eğitim durumu arasında anlamlı bir farklılık vardır.
H1c: Panik satın alma davranışı ile meslek durumu arasında anlamlı bir farklılık vardır.
H1d: Panik satın alma davranışı ile medeni durum arasında anlamlı bir farklılık vardır.
H1e: Panik satın alma davranışı ile gelir durumu arasında anlamlı bir farklılık vardır.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1.Tüketici Davranışı
Tüketim, mal ve hizmetlerin bireylerin ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla kullanılması anlamına gelmektedir
(Üner, 2015:195). Kendisinin ve ailesinin ihtiyaç ve isteklerini karşılamak amacıyla ürün veya hizmet satın alan
gerçek kişiye “tüketici” denilmektedir (Yorgancılar, 2015:5).
Tüketici davranışı ise tüketicinin istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmek amacıyla bir ürünü nasıl seçtiğini, nasıl
satın aldığını, nasıl kullandığını ve nasıl elden çıkardığını inceleyen bir bilim dalıdır (Süer, 2014: 64).
Kotler ve Armstrong’a (2008) göre tüketicinin satın alma kararına kişisel, sosyal, kültürel ve psikolojik
faktörler etki etmektedir (akt. Süer, 2014:67). Bunlardan ilki olan kişisel faktörler demografik ve durumsal
faktörlerden oluşmaktadır. Demografik faktörler, yaş, cinsiyet, eğitim durumu, meslek, gelir durumu, medeni
hal, yaşam tarzı gibi kişilere özgü özelliklerdir. Örneğin, bireyin içinde bulunduğu yaş dilimine göre satın
alacağı ürün ve hizmetler farklılık gösterecektir. Durumsal faktörler ise tüketicilerin satın alma kararı verirken
içinde bulundukları şartlar ve koşullardır. Tüketicilerin satın alma kararı bazen ani olarak meydana gelen bir
durumdan etkilenebilir. Covid-19 salgını sürecinde tüketicilerin yaşadığı panik satın alma davranışı ya da
virüsten korunmak için aldıkları maske, dezenfektan gibi daha önce sıklıkla alınmayan ürünlerin satın
alınması buna örnek olarak verilebilir. İkinci faktör, kültür, alt kültür, referans grupları, aile, sosyal sınıf, roller
ve statülerden oluşan sosyal-kültürel faktörlerdir. Üçüncü faktör ise güdüleme, algılama, öğrenme, inanç ve
tutumlardan meydana gelen psikolojik faktörlerdir (Mucuk, 2013: 48).
Tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen faktörler olduğu gibi tüketici alışkanlıklarını değiştiren bazı
durumlar da vardır. Bunlardan ilki şehir değişiklikleri, çocuk sahibi olma gibi bireylerin sosyal hayatlarında
yaşadıkları değişimlerdir. İş yeri, çevre, arkadaşlar ve komşular sosyal kaynakları oluşturur.
İkincisi ise teknolojidir. Teknoloji geliştikçe, değiştikçe bireylerin eski alışkanlıkları da değişmektedir. Akıllı
telefonlar, internet, e-ticaret son yıllarda hayatımıza etki eden teknolojik gelişmelerdir. Çevrimiçi arama ve
çevrimiçi siparişin giderek yaygınlaşması bireylerin alışveriş yapma şekillerinde değişikliklere neden
olmaktadır.
Üçüncüsü, kamusal ve ortak alanlar ile ilgili düzenlemeler ve getirilen kurallardır. Salgın sürecinde kapalı
alanlarda uygulanan maske takma zorunluluğu buna örnek verilebilir.
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Dördüncüsü ise depremler, savaşlar ve günümüzde yaşadığımız koronavirüs salgını gibi küresel
pandemilerdir. Bu olağanüstü durumlar üretimi, tüketimi ve tedarik zincirini önemli ölçüde etkilemektedir
(Sheth, 2020).

Şekil 1. Tüketici Karar Verme Süreci
Kaynak: Lake, 2009:28 (akt. Mete, 2020:84)
Tüketiciler kendilerini etkileyen çok çeşitli uyaranlar karşısında beş aşamadan oluşan bir karar süreci
sonrasında satın alım davranışını gerçekleştirirler. Bu aşamalar; ihtiyacın ortaya çıkması, bilgi toplanması,
ihtiyacı giderecek alternatiflerin değerlendirilmesi, satın alma kararı ve satın alma sonrası değerlendirmedir
(Şekil 1). Tüketiciler ihtiyaçları söz konusu olduğunda harekete geçerek bu sorunu gidermeye çalışırlar. Şayet
sorunu çözmek için birden çok alternatif var ise tüketiciler en uygun olanı seçebilmek için bilgi toplamaya
başlarlar. Topladıkları bilgiler ışığında alternatifler arasında değerlendirme yaparak kendisi için en uygun
alternatifi seçerler. Eğer alternatiflerden biri öne çıkmışsa satın alma kararı verirler. Satın alma sonrası
davranışlar ise en az ürün kadar önemlidir. Tüketiciler satın alım sonrası memnuniyet / memnuniyetsizlik
durumunu yakın çevresi paylaşırlar. (Karafakıoğlu, 2012:154-158).
2.2.Panik Satın Alma Davranışı
İnsanlar korku, panik veya belirsizlik ile karşı karşıya kaldıklarında panik satın alma davranışı göstererek
ihtiyacı olan miktardan daha fazlasını alma eğilimindedirler. Bu dönemlerde bireylerin internetten alışveriş
yapma eğilimleri de artmaktadır. Bu tarz tüketici davranışları tarih boyunca ekonomik kriz (Odabaşı,2010),
deprem (Wei, Wen-Wu ve Lin,2011), savaş, terör saldırısı (Predmore, vd., 2007), Sars (Forster ve Tang,2005),
kuş gribi, domuz gribi gibi salgınları (Chung, 2015) kapsayan olağanüstü durumlarda görülmüştür.
Yapılan araştırmalarda bireylerin stres, korku ve belirsizlik gibi duygusal sıkıntı söz konusu olduğunda bu
durumla başa çıkmak, kendini korumak ve güvende hissetmek için farklı satın alma davranışı gösterdiğini
ortaya koymuştur. Bazı bireyler ürün satın alarak, bazıları gereğinden daha fazla ürün satın alarak, bazı
bireyler de belirli ürünlere önem vererek duygusal sıkıntılarından kurtulma yolunu seçmektedirler (Sneath,
vd,2009; Arndt, vd,2004; Lins ve Aquino, 2020; Fransen, vd,2019).
Virüsün ilk etkilerinin görünmesiyle birlikte bireylerde korku, belirsizlik ve panik gibi duygular hakim
olmuştur. Bu duygular satın alma kararlarını da etkilemiştir. Neredeyse tüm dünya ülkelerinde benzer
davranışlar görülmüştür. Bireyler korku nedeniyle panik satın alma davranışına yönelmişlerdir.
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Cezayir’de bireyler virüs korkusu nedeniyle bakkallardaki ürünleri çok kısa sürede tüketmiştir. Maske,
dezenfektan, vitamin gibi sağlık ürünleri ile irmik, konserve, şeker, yağ gibi gıda ürünlerine olan talep
artmıştır (Chikhi, 2021).
ABD’de tüketiciler dezenfektan, tuvalet kağıdı, su, süt gibi ürünlerle alışveriş sepetlerini doldurarak
dükkanlarda uzun kuyruklar oluşturmuşlardır. Kanada da ABD’de olduğu gibi tüketiciler panik satın alma
davranışı göstermişlerdir (Crabble, 2020; Iyer, vd. 2020).
Bu dönemde medyada çıkan Covid-19 haberleri de bireyleri panik satın alma davranışına yönlendirmiştir.
Haberlerde bireylerin süpermarketlere koşarak donmuş hazır gıdaları, makarna, su gibi ürünleri panikle satın
alması, oluşan uzun kuyruklar ve boşalan rafların görüntüsü insanları satın alma ve istifçiliğe yönlendirmiş
ve panik satın alma davranışı göstermelerine neden olmuştur (Crabble, 2020; Iyer,vd., 2020; Addo, 2020; Kim
ve Su, 2020).
Ahmed vd’ nin (2020) yaptıkları çalışmada da ABD’de Tüketicilerin virüs korkusu ve sokağa çıkma yasağı
nedeniyle panik satın alma davranışı gösterdiklerini ve medyada çıkan haberlerin bu davranışı pekiştirdiğini
ortaya koymuşlardır.
2.3.Covid-19 Salgınının Tüketici Davranışlarına Etkisi
Tarih boyunca salgın hastalıklar birçok insanın ölümüne neden olmuştur. Salgın ile mücadele edebilmek için
karantina uygulamalarına başvurulmuştur (Alpago ve Alpago,2020). Dünya ülkelerinin birçoğunda
uygulanan karantina ve sosyal mesafe kuralları ile birlikte bireylerin alışveriş yapacakları yer seçimleri
kısıtlanmaktadır. Tüketiciler koşullar değiştikçe neyi, nerede ve ne zaman tüketecekleri ile ilgili yeni
alışkanlıklar kazanmaktadır (Sheth, 2020). Değişen tüketim alışkanlıkları bireylerin satın alma davranışlarını
da etkilemektedir.

İstifçilik
Yeteneklerin
Keşfedilmesi

Arkadaşlarla ve
Aile ile
Buluşmalar

Doğaçlama

Covid-19'un
Tüketim Davranışı
Üzerindeki Ani
Etkisi

Bastırılan
Talep

Dijital
Teknolojiyi
Benimsemek

İş Hayatı
Sınırlarının
Bulanıklaşması

Eve Gelen
İşletmeler

Şekil 2. Covid-19'un Tüketim Davranışı Üzerindeki Ani Etkisi (Sheth, 2020).
Şekil 2’de Covid-19 pandemisinin tüketim ve tüketici davranışı üzerinde sekiz ani etkisi gösterilmektedir.
Bunlar;
İstifçilik: İstifleme davranışı bir tehdit söz konusu olduğunda görülen içgüdüsel bir davranıştır (Frost ve
Gross, 1993). Salgın başladığında tüketiciler gıda, temizlik maddesi gibi temel ihtiyaç ürünlerini stok
yapmışlardır. Tüketicilerin belirsizlik ve korku nedeniyle panik satın alma davranışı göstermeleri ve stoklama
eğilimleri sonucunda perakendecilerin raflarında birçok ürün kalmamıştır. Bireyler ihtiyaçları olabilecek
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ürünlerden yoksun kalacağını düşündüklerinden istifçilik yapmışlardır (Kirk ve Rifkin, 2020). Tedarik
zincirinde yaşanan aksamalarla birlikte durum daha da kötüleşmiş ve geçici ürün kıtlıkları yaşanmıştır.
Doğaçlama: Bireyler kısıtlamalar söz konusu olduğunda alışkanlıklarından vazgeçerler, tüketim
davranışlarını değiştirerek doğaçlama yapmayı öğrenirler ve geçici önlemler geliştirirler. Örnek olarak bu
süreçte yapılan kaldırım düğünleri ve Zoom üzerinden yapılan cenaze hizmetleri verilebilir.
Bastırılan talep: Bireyler kriz veya belirsizlik durumlarında ihtiyaç dışı mal ve hizmet alımlarını erteleme
eğilimlerindedirler. Bu dönemde tüketiciler ev, araba gibi büyük harcama gerektiren yatırımlar yapmayı
ertelemektedirler. Aynı şekilde eğlence mekanlarına, restoranlara ve spor merkezlerine gitmek gibi temel
ihtiyaç dışı hizmet alımını da ertelemektedirler.
Dijital teknolojiyi benimsemek: Bireyler salgın sürecinde yapılan zorunlu uygulamalar nedeniyle hayatımıza
giren yeni teknolojik uygulamaları da benimsemişlerdir. Örneğin, okullara uygulanan tam kapanma
nedeniyle dersler internet üzerinden canlı olarak yapılmaktadır. Aynı şekilde evden çalışma döneminin
başlamasıyla birlikte toplantılar Zoom ya da Meet gibi uygulamalar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Hatta
bu süreçte doktorlar internet üzerinden muayeneye bile yapmaktadırlar. Evde çok boş zamanın olması
nedeniyle bu süreçte Whatsapp, Youtube, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya uygulamalarında
geçirilen süre artmıştır. Bu uygulamaların bireylerin tüketim ve satın alma davranışları üzerindeki etkisi de
oldukça fazladır.
Eve gelen işletmeler: Karantina ve kapanmalar nedeniyle tüketiciler alışveriş merkezlerine, mağaza ya da
marketlere gidememektedirler. Bu süreçte işletmeler ancak paket servis yapabildiği için evlere servis yapmaya
başlamıştır. Bir başka deyişle bu dönemde tüketiciler mağazalara gidemediği için mağazalar eve gelmektedir.
İş hayatı sınırlarının bulanıklaşması: Salgın sürecinde bireylerin çoğu evden çalışmaya başlamasıyla birlikte
ev ve iş arasındaki sınır ortadan kalkmıştır.
Aile ve arkadaş buluşmaları: Bireylerin kendilerine ve sevdiklerine virüs bulaşma veya bulaştırma korkuları,
kafe ve restoranların kapalı olması gibi nedenlerle aile büyükleri ve arkadaşlar ile yapılan buluşmalar
ertelenmektedir. Bu dönemde birçok insan internet üzerinden sevdikleriyle görüşerek özlemlerini
gidermektedir.
Yeteneklerin keşfedilmesi: Kısıtlamalar ve kapanmalar nedeniyle insanlar evlerinde daha çok vakit geçirme
imkanı bulmuştur. Bu süreçte bazı bireyler yeni tarifler deneyerek yemek yaparken bazıları müzik aleti
çalmayı öğrendiler. Spor merkezlerine gidemeyen bireyler evde spor yapmaya başladılar. Evlerini kendileri
boyamaya ve eski eşyalarını dönüştürerek yenilemeye başladılar (Sheth, 2020).
Wolf ve McQuitty (2014)’e göre ürün kıtlığı olması bireyleri ‘kendin yap’ projelerine teşvik etmektedir. Yoğun
çalışma programı ve şehir hayatının getirdiği zorluklar nedeniyle hobileri için vakit bulamayan bireyler bu
süreçte hobilerine yöneldiler. Bu salgın dönemi birçok birey için yeteneklerini keşfederek geliştirme imkanı
bulduğu bir dönem olmaktadır.

3. YÖNTEM
3.1.Araştırmanın Türü
Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nicel araştırma yönteminde objektif olmak, nesnelliğin
bulunduğu, neden-sonuç ilişkisi içerisinde ne kadar, ne miktarda gibi soruları cevaplamak amacıyla belirli bir
örneklem üzerinde yapılan ölçümleri evrene genellemek amacıyla yapılan araştırmalardır (İslamoğlu ve
Alnıaçık, 2016:14).
3.2.Evren ve Örneklem
Araştırmanın evreni, çalışmada belirlenen hedefler doğrultusunda gerçekleştirilecek alan uygulamasının
verilerinin geçerli kabul edildiği kümenin tanımıdır. Örneklem ise evreni en iyi şekilde yansıtan ve belli
kriterlere göre evren içerisinden alınan daha küçük bir alt kümedir (Nakip, 2006:96). Mevcut araştırmanın
evrenini Türkiye’de yaşayan bireyler oluşturmaktadır.
Araştırmada kar topu örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Kar topu örnekleme yönteminde öncelikle ulaşılması
zor olan ana kütleden bir birime ulaşılır, sonra o birimin yardımı ile diğer bir birime, sonra onların yardımıyla
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başka birimlere ulaşılarak hedeflenen örneklem büyüklüğüne ve çeşitliliğine varılmaya çalışılır (Ünal,
2013:15). Mevcut araştırmada da Google formlar aracılığıyla oluşturulan çevrimiçi hazırlanan anket formu
öncelikle yakın çevreye gönderilmiş, onlardan da kendi çevrelerine anket formunu göndererek doldurmaları
istenmiştir.
Örneklem büyüklüğünün hesaplanmasında Gürbüz ve Şahin (2016) tarafından nicel değişkenli araştırmalar
için kullanılan farklı evrenler için Kabul Edilebilir Örneklem Büyüklüğü formülünden yararlanılmıştır.
Formüle göre 100 milyon birimden oluşan bir evren için %95 güven aralığı (z), +5 -5 hata payı ve 0,50
popülasyon oranına (p) göre örneklem sayısı (n) 384 olarak hesaplanmıştır. Çalışma kapsamında 882 kişiye
elektronik ortamda anket formu uygulanmıştır. Hatalı/ eksik doldurulan anketler (16 anket) çalışma kapsamı
dışında bırakılmıştır. Araştırma verilerinin analizleri 866 adet anket üzerinden gerçekleştirilmiştir.
3.3.Veri Toplama Aracı
Mevcut araştırmada verilerin objektif ve istatistiksel analizlere uygun olarak toplanabilmesi için sosyal
bilimlerde çoğunlukla kullanılan en pratik ölçüm araçlarından biri olan anket formundan yararlanılmıştır.
Anket formu konu ile ilgili daha önce yapılmış benzer yurtiçi ve yurtdışı araştırmalardan, ilgili literatürden
ve uzman görüşlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Araştırma verileri Google formlar aracılığı ile
oluşturulan çevrim içi hazırlanan anket formu gönüllük esasına dayalı olarak 22.11.2021-26.12.2021 tarihleri
arasında toplanmıştır. Anket formu uygulanmadan önce Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin Etik
Kuruluna başvuru yapılmış, kurulun 17.11.2021 tarih ve 09 sayılı toplantısında konu görüşülmüş olup,
ilgilinin çalışmanın gerçekleştirilmesinin etik açıdan bir sakınca oluşturmadığı görüşüne oybirliği ile karar
verilmiştir. Araştırmada kullanılan anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların
demografik özelliklerini belirlemeye yönelik cinsiyet, yaş, eğitim durumu, meslek, medeni durum ve gelir
durumuna ilişkin sorulara yer verilmiştir. İkinci bölüm tüketicilerin Covid-19 salgını sürecinde internet
üzerinden alışveriş yapma durumlarını belirlemek amacıyla altı adet sorudan oluşmaktadır. Son bölümde ise
Lins ve Aquino (2020) tarafından geliştirilen yedi maddelik ‘’Panik Satın Alma Ölçeği’’ kullanılmıştır.
Ölçekteki tüm sorular 5’li Likert ölçeği 1= Hiçbir Zaman, 5= Her Zaman şeklinde Hazırlanmıştır.
3.4.Verilerin Analizi
Anket sonucunda elde edilen veriler SPSS 26 programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Anket formunun birinci
ve ikinci formunda yer alan sorulardan elde edilen verilere ilişkin sayı ve yüzde değerleri verilmiştir. Anket
formunda yer alan bazı sorularda tüketiciler birden fazla seçeneği işaretlemişlerdir. Birden fazla cevap
belirtilen sorulara ait tablolar cevap sayısına göre düzenlenmiştir. Bu şekildeki sorularda yüzde değeri,
seçeneği işaretleyenlerin sayısının soruyu cevaplandırması gereken kişi sayısına bölünmesi ile bulunmuştur.
Formun üçüncü bölümünde yer alan Panik Satın Alma Ölçeği 200 kişiye uygulanarak pilot çalışma
gerçekleştirilmiştir. Pilot uygulama sonrasında yedi ifadeden oluşan ölçeğin geçerliğini test etmek ve ölçek alt
boyutlarını belirleyebilmek için faktör analizi yapılmıştır. Yapılan pilot uygulaması sonucu elde edilen
verilerin faktör analizine uygunluğunu test edebilmek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem
yeterliliği testi ve Bartlett küresellik testleri uygulanmış, KMO değeri 0,50’nin üzerinde olduğu ve Bartlett testi
de 0,05 önem derecesinde anlamlı olduğundan veri seti faktör analizine uygun bulunmuştur (KMO=0,915 ve
X2 Bartlett test (21) =1519,534, p=0,000).
Temel bileşenler yöntemi ve Varimax döndürme yöntemi kullanılarak sorular analiz edilmiştir. Yapılan faktör
analizi sonucunda 7 alt boyut elde edilmiştir. Toplam açıklanan varyans %79,416 olarak bulunmuştur. Daha
sonra faktörün güvenilirlik analizi yapılarak Cronbach Alpha değeri 0,956 olarak bulunmuştur. Bu değer
faktörün güvenilirliğinin yüksek olduğunu göstermektedir. Araştırmada Levene testi ile varyansları homojen
olmayan değişkenlere Welch ve Brown-Forsythe testi uygulanmıştır.
Faktör analizinin sonuçları tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Faktör Analizi Sonuç Tablosu
Faktörün Adı

PANİK

SATIN

ALMA

Soru İfadesi

Faktör
Ağırlıkları

P1: Covid-19 virüsü korkusu
nedeniyle evde ürün stoğu
yapıyorum. (yiyecek, içecek,
temizlik maddesi)

Açıklanan
Varyans

Cronbach’s
Alpha

0,842

P2: İhtiyacım olan ürünlerin
kalmayacağı
korkusuyla
ihtiyacımdan daha fazla ürün
satın alıyorum.

0,938

P3: Temel ürünlerin raflarda
tükenebileceğini düşündüğümde
paniğe kapılıyorum, bu yüzden
onları toplu olarak almayı tercih
ediyorum.

0,933
83,330

0,966

0,952

P4:
Korku
beni
normalde
aldığımdan daha fazlasını satın
almaya itiyor.
0,946

P5: Panik, normalde aldığımdan
daha fazla şey satın almamı
sağlıyor.

0,901

P6: Belirsizlik hissini gidermenin
bir yolu, evde ihtiyacım olan
ürünlerin
bol
miktarda
bulunduğundan emin olmaktır.

0,873

P7: Belirsizlik hissi satın alma
alışkanlıklarımı etkiliyor.
Toplam

83,330

Kaiser Meyer Olkin (KMO) Ölçek Geçerliliği

0,925

Bartlett Küresellik Testi

8031,217

Ki-Kare
sd.
p değeri

21
0,000

Yapılan son faktör analizinin sonucunu gösteren Tablo 1 incelendiğinde KMO değerinin (0,925) 0,50’nin
üzerinde olduğu ve Bartlett testinin de 0,05 önem düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Yani veri seti
analizler için uygun hale gelmiştir.
Araştırmanın güvenilirliği Alpha katsayısı ile ölçülmüştür ve 0,966 olarak hesaplanmıştır. Panik satın alma
faktörünün Cornbach Alpha değerinin 0,80 ve üzerinde hesaplanması ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir bir
yapı sergilediğini gösterdiğinden hesaplanan Cronbach’s Alpha güvenirlik kat sayısının yüksek düzeyde
güvenilir olduğu söylenebilir (Kalaycı, 2009: 405).
Faktör ağırlığı incelendiğinde, tüm faktör ağırlıklarının 0,50’nin üzerinde olduğu görülmektedir. Ayrıca
toplam açıklanan varyans %83,330’dur. Bu durumda araştırmada kullanılan ölçeğin geçerlilik şartlarını yerine
getirdiği söylenebilir.
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Maddelere ilişkin normallik varsayımını kontrol etmek amacıyla basıklık ve çarpıklık katsayıları hesaplanmalı
ve hiçbir maddenin basıklık ve çarpıklık katsayı değerinin -10 <basıklık<10 ve -3<çarpıklık<3 aralığı dışında
olmaması gerekmektedir (Kline, 2005). Veri seti incelendiğinde basıklık değerlerinin -0,748 ile 0,166 arasında;
çarpıklık değerlenin -0,645 ile 0,083 arasında değiştiği belirlenmiştir. Buna göre ölçeğin alt boyutlarının normal
dağılımdan gelmesi sonucunda analize parametrik testlerle devam edilmiştir.

4. BULGULAR
Bu bölümde katılımcıların genel özelliklerine, Covid 19 salgını süresinde tüketicilerin internet üzerinden
alışveriş yapma durumlarına ve tüketicilerin salgına bağlı olarak gösterdikleri panik satın alma davranışlarına
ilişkin verilere yer verilmektedir.
Tüketicilerin Demografik ve Sosyo-Ekonomik Özelliklerine İlişkin Bilgiler
Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımları
Özellikler

Sayı

Yüzde (%)

Kadın

517

59,7

Erkek

349

40,3

Toplam

866

100,0

18-24

96

11,1

25-34

209

24,1

35-44

288

33,3

45-54

183

21,1

55-64

80

9,2

65 ve üstü

10

1,2

Toplam

866

100,0

İlkokul

10

1,2

Ortaokul

16

1,9

Lise

123

14,2

Önlisans

100

11,5

Lisans

479

55,3

Lisansüstü

138

15,9

Toplam

866

100,0

Cinsiyet

Yaş

Eğitim Durumu
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Meslek
Kamu Çalışanı

303

35,0

Özel Sektör Çalışanı

197

22,7

Serbest Meslek Sahibi

88

10,2

Emekli

93

10,7

Ev Hanımı

96

11,1

Diğer (öğrenci)

79

9,1

Diğer (işsiz)

10

1,2

Toplam

866

100,0

Medeni Durum
Evli

588

67,9

Bekar

278

32,1

Toplam

866

100,0

1500 TL ve altı

92

10,6

1501-3500 TL

120

13,9

3501-5500 TL

175

20,2

5501-7500 TL

210

24,2

7501 TL ve üstü

269

31,1

Toplam

866

100,0

Gelir Durumu

Tablo 2’de araştırmaya katılan katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin frekans ve yüzde dağılımları
incelendiğinde, katılımcıların %59,7’sinin kadın, %40,3’ünün erkek olduğu görülmektedir.
Katılımcıların yaşa göre dağılımına bakıldığında; %33,3’ünün 35-44 yaş aralığında, %24,1’inin 25-34 yaş
aralığında, %21,1’inin 45-54 yaş aralığında olduğu görülmektedir.
Katılımcıların eğitim düzeyleri incelendiğinde %55,3’ünün lisans mezunu, %15,9’unun lisansüstü mezunu,
%14,2’sinin ise lise mezunu olduğu belirlenmiştir.
Araştırmaya katılanların mesleğe göre dağılımları incelendiğinde; büyük bir kısmının (%35,0) kamu çalışanı
olduğu, bunu sırasıyla özel sektör çalışanı (%22,7), ev hanımı (%11,1), emekli (%10,2) ve öğrenci (%9,1)’nin
oluşturduğu saptanmıştır.
Araştırmaya katılanların yarısından fazlasının evli (%67,9) evli ve %32,1 ise bekardır.
Katılımcıların gelir durumuna göre dağılımlarına bakıldığında ise; %31,1’inin 7501 TL ve üstü gelir aralığında,
%24,2’sinin 5501-7500 TL aralığında, %20,2’sinin 3501-5500 TL aralığında olduğu görülmektedir.
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Covid 19 Salgını Süresince Tüketicilerin İnternet Üzerinden Alışveriş Yapma Durumları
Tablo 3. Katılımcıların Salgın Sürecinde İnternet Üzerinden Alışveriş Yapma Sıklığı
Katılımcıların Salgın Sürecinde İnternet Üzerinden
Alışveriş Yapma Sıklığı
Her gün
Haftada 1 defa
Haftada birkaç defa
İki haftada bir defa
Ayda 1 defa
Toplam

Sayı

Yüzde

41
142
156
181
346
866

4,7
16,4
18,0
20,9
40,0
100,0

Katılımcıların %40’ı ayda bir defa internet üzerinden alışveriş yaptığını, %20,9’u iki haftada bir, %18’i haftada
birkaç defa, %16,4’ü haftada bir defa, %4,7’si ise her gün alışveriş yaptığını belirtmiştir. Bu sonuca göre
katılımcıların yarısına yakının salgın sürecinde ayda bir kez internet üzerinden alışveriş yaptığı belirlenmiştir.
Tablo 4. Katılımcıların COVİD-19 Salgını Sürecinde İnternet Üzerinden Satın Aldıkları Ürünler
Katılımcıların Salgın Sürecinde İnternet Üzerinden Satın
Aldıkları Ürün Grupları
Gıda ürünleri (yiyecek, içecek, vs.)
Giyim ürünleri (kıyafet, ayakkabı, aksesuar vs.)
Temizlik ürünleri (deterjan, dezenfektan, kolonya, wc
kağıdı, vs.)
Elektronik ve Teknolojik ürünler (telefon, tablet, küçük ev
eşyası, vs.)
Kişisel Bakım ürünleri (kozmetik vs.)
Sağlık ürünleri (ilaçlar, vitaminler, tıbbi maske vb)
Anne ve Bebek ürünleri (bebek bezi, ıslak mendil, mama,
hamile ürünleri, vs.)
Hobi dünyası (kitap, dergi, gazete, kırtasiye, oyuncak, film
vs.)
Pet shop ürünleri (evcil hayvan ürünleri, mama vb.)
Ev ve Yaşam ürünleri (ev dekorasyon, yapı market, vs.)
Spor ve outdoor ürünler (spor aletleri, katlanır sandalye,
çadır, kamp malzemeleri, vs.)
Seyahat ve konaklama ürünleri (uçak, tren, otobüs bileti,
otel rezervasyonu, vs.)

Sayı

Yüzde

285
577
231

33,0
66,6
26,7

305

35,2

331
161
103

38,2
18,6
11,8

271

31,3

102
223
145

11,7
32,4
16,7

168

19,4

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.
Katılımcıların salgın sürecinde e-ticaret siteleri üzerinden aldıkları ürün grubu sıralaması; giyim (%66,6),
kişisel bakım ürünleri (%38,2), elektronik ve teknolojik ürünler (%35,2), gıda (%33,0), ev ve yaşam ürünleri
(%32,4), hobi ürünleri (%31,3), temizlik ürünleri (%26,7), seyahat ve konaklama (%19,4), sağlık ürünleri
(%18,6), spor ve outdoor ürünleri (%16,7), anne ve bebek ürünleri (%11,8) ve pet shop ürünleri (%11,7) olarak
belirlenmiştir.
Covid 19 Salgını döneminde Danışmaz’ın (2020) yaptığı çalışmada bireylerin internetten en çok almayı tercih
ettiği ürün gıda olarak belirlenmiştir. Güven ise 2020 yılında yaptığı çalışmada Covid 19 salgınında giyim
ürünlerine olan talebin azaldığını, sağlık, temizlik ve kişisel bakım ürünleri tercihinin arttığını belirlemiştir.
Bu çalışmada ise diğer iki çalışmadan farklı olarak katılımcıların en çok almayı tercih ettiği ürün grup
sıralamasının giyim, kişisel bakım, elektronik ve teknolojik ürünler, gıda şeklinde olduğu belirlenmiştir.

İşletme Araştırmaları Dergisi

1871

Journal of Business Research-Turk

A. Bayazıt – N. Saygılı Akkaya 14/3 (2022) 1859-1879
Tablo 5. Katılımcıların COVİD-19 Salgını Sürecinde İnternet Üzerinden Yaptıkları Alışverişlerde
Kullandıkları E- Ticaret Siteleri
Katılımcıların COVİD-19 Salgını Sürecinde İnternet
Sayı
Yüzde
Üzerinden Yaptıkları Alışverişlerde Kullandıkları
ETicaret Siteleri
Trendyol
661
76,3
E-ptt avm
46
5,3
Hepsi Burada
403
45,6
Gitti Gidiyor
212
24,5
Amazon
99
11,4
E-bay
4
0,5
Alibaba
13
1,5
Morhipo
95
11,0
N 11
217
25,1
*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.
Katılımcıların salgın döneminde en çok kullandığı site Trendyol (%76,3) olarak belirlenmiştir. Bunu Hepsi
Burada (%45,6), N11 (%25,1) ve Gitti Gidiyor (%24,5) siteleri takip etmektedir. En az kullanılan e- ticaret siteleri
ise e-bay (%0,5), alibaba (%1,5) ve e-pttavm (%5,3) olarak belirlenmiştir.
Tablo 6. Katılımcıların COVİD-19 Salgını Sürecinde İnternet Üzerinden Yaptığınız Alışverişlerde
Kullandıkları Ödeme Araçları
Katılımcıların Salgın Sürecinde İnternet Üzerinden
Sayı
Yüzde
Yaptığınız Alışverişlerde Kullandıkları Ödeme Araçları
Kredi kartı ile ödeme (şifre girerek)
637
73,6
Temassız Ödeme
74
8,5
Kapıda Ödeme (Nakit veya Kredi Kartı)
79
9,1
Havale veya EFT yoluyla ödeme
54
6,3
Diğer (sanal kart)
22
2,5
Toplam
866
100,0
Katılımcıların salgın döneminde en çok tercih ettikleri ödeme aracı, kredi kartı ile şifre girerek ödeme (%73,6)
olarak belirlenmiştir. Diğer seçeneğinde tercih belirten 22 kişinin ise sanal kart kullandıkları (%2,5) tespit
edilmiştir.
Keskin ise 2020 yılında yaptığı çalışmada bireylerin salgın sürecinde temassız ödeme yapmayı tercih ettiğini
ortaya koymuştur.
Tablo 7. Katılımcıların COVİD-19 Salgını Sürecinde Kullandıkları Kargo Şirketleri
Katılımcıların Salgın Sürecinde Kullanmayı Tercih
Ettikleri Kargo Şirketleri
PTT Kargo
Yurtiçi
Aras
MNG
UPS
Diğer

Sayı

Yüzde
293
554
375
328
97
19

33,8
64,0
43,3
37,8
14,1
2,7

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.
Katılımcıların salgın sürecinde tercih ettikleri kargo şirketleri sırasıyla; Yurtiçi Kargo (%64,0), Aras Kargo
(%43,3), MNG Kargo (%37,8), PTT Kargo (%33,8), UPS (%14,1) olarak belirlenmiştir. Diğer seçeneğii
işaretleyen katılımcılardan 4 kişinin Sürat Kargo’yu (%0,5), 8 kişinin Trendyol Express’i (%0,9), 7 kişinin ise
firmaların kendi anlaştığı kargo şirketlerini (%0,8) seçtikleri belirlenmiştir.
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Tablo 8. Katılımcıların COVİD-19 Salgını Sürecinde E-Ticaret Siteleri Üzerinden Yaptıkları
Alışverişlerde Karşılaştıkları Sorunlar
Katılımcıların COVİD-19 Salgını Sürecinde ESayı
Yüzde
Ticaret Siteleri Üzerinden Yaptıkları Alışverişlerde
Karşılaştıkları Sorunlar
Hiçbir sorun yaşamadım.
440
50,8
Ürünü yenisiyle veya başka bir ürün ile değiştirme
76
8,7
sorunu yaşadım.
Satış sonrası hizmetlerle sorun yaşadım.
60
6,9
Ürünlerim hiç teslim edilmedi.
10
1,1
Ürünlerim zamanında teslim edilmedi.
141
16,3
Ürün iadesinde sorun yaşadım.
53
6,1
Aldatıcı ve yanıltıcı reklam kampanyaları ile
60
6,9
karşılaştım.
Ödeme sırasında sorun yaşadım.
6
0,7
Güvenlik sorunu yaşadım.
4
0,5
Alışveriş sırasında ürünlerin gramaj farklılığından
24
2,8
kaynaklandığı belirtilen hesaplanan miktardan daha
fazla ödeme istenmesi sorunu ile karşılaştım
*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.
Katılımcıların yarısının salgın sürecinde e-ticaret siteleri üzerinden yaptıkları alışverişlerde herhangi bir
sorunla karşılaşmadığı (%50,8) görülmektedir. Katılımcıların %16,3’ünün ürünlerinin zamanında gelmediği,
%8,7’sinin kişinin ürünü yenisiyle veya başka bir ürünle değiştirmede sıkıntı yaşadığı, %6,9’unun ise hem
satış sonrası hizmetlerle sorun yaşadığı hem de aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ile karşılaştığı belirlenmiştir.
Tablo 9. Katılımcıların COVİD-19 Salgını Sürecinde E-Ticareti Kullanma Nedenleri
Katılımcıların Salgın Sürecinde E-Ticareti Kullanma
Nedenleri
Virüs bulaşma korkusu (Covid-19)
Virüsü bulaştırma korkusu
İnternet alışverişinin kolay olması ve zamandan tasarruf
sağlaması
Yaşanılan şehirdeki alışveriş imkansızlıkları
Sokağa çıkma yasağının olması
Ürün-fiyat karşılaştırma imkanı sunması

Sayı

Yüzde

344
172
531

39,7
19,8
61,3

119
415
356

13,7
47,9
41,1

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.
Katılımcıların salgın sürecinde e-ticaret kullanma nedenleri incelendiğinde sırasıyla; internetten alışverişin
kolay olması ve zaman tasarrufu sağlaması (%61,3), sokağa çıkma yasağının olması (%47,9), ürün fiyat
karşılaştırma imkanı sunması (%41,1), virüs bulaşma korkusu (%39,7), virüs bulaştırma korkusu (%19,8),
yaşanılan şehirdeki alışveriş imkansızlıkları (%13,7) olarak belirlenmiştir.
Bayır 2021’de yaptığı çalışmada bireylerin e-ticaret sitelerini tercih etme nedenleri arasında fiyat karşılaştırma
imkanı sunmasının olduğunu belirleyerek bu çalışma ile benzer bir bulguya yer vermiştir.
Tüketicilerin Panik Satın Alma Davranışları
Araştırmada Covid-19 salgınının yarattığı korku nedeniyle katılımcıların panik satın alma davranışının
demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla
t-Testi ve Anova
analizleri yapılmıştır.
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Tablo 10. Cinsiyete Göre Farklılık
Panik
Satın
Alma

Sayı
517

Kadın
Erkek

Ort.
3,67

349

Std. Sap.
1,11

3,64

t değeri

p değeri

0,30

0,764

1,24

Araştırmaya katılanların panik satın alma davranışlarına ait görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre
farklılığının istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını test etmek için yapılan t-Testi sonucuna göre, panik
satın alma davranışının cinsiyet değişkenine göre farklılığının istatistiksel olarak %95 güven seviyesinde
anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). Dolayısıyla H1a doğrulanamamıştır.
Lins ve Aquino’nun 2020 yılında yaptığı çalışmada erkeklerin panik satın alma eğilimlerinin kadınlara göre
daha fazla olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu çalışmada ise cinsiyet ile panik satın alma davranışı arasında
anlamlı bir fark bulunmamıştır.
Tablo 11. Eğitim Durumuna Göre Farklılık
Sayı
10
16
123
100
479
138

İlkokul
Ortaokul2
Lise3
Önlisans4
Lisans5
Lisansüstü6
1

Panik
Satın
Alma

Ort.
3,17
3,37
3,52
3,36
3,76
3,71

Std. Sap.
0,99
1,35
1,13
1,31
1,13
1,15

F değeri

p değeri

Anlamlı Fark

2,986

0,011

(4-5)

Panik satın alma davranışının eğitim durumu değişkenine göre farklılık gösterip göstermeyeceğini belirlemek
amacıyla yapılan analizde, panik satın alma davranışı ile eğitim durumu değişkeni arasında anlamlı bir
farklılık bulunmuştur (p<0,05). Yapılan Levene testi sonucuna göre bu değişken için grup varyansları homojen
değildir (p=0,012, p <0,05). Bu durumda tek yönlü Anova testinin ön şartı sağlamamıştır. Anova testinin uygun
olmadığı durumlarda alternatif olarak Welch ve Brown-Forsythe testleri uygulanmaktadır Her iki test
uygulanmış ve p değerleri 0,05’den küçük bulunmuştur. Bu farklılığın hangi eğitim gruplarından
kaynaklandığını tespit etmek için Post hoc testlerinden varyans eşitliğinin reddedilmiş olması nedeniyle
uygun olan Games-Howell testi yapılmıştır. Analiz sonucuna göre önlisans ve lisans mezunu olan
katılımcıların panik satın alma davranışının %90 güven seviyesinde farklı olduğu sonucuna varılmıştır.
Dolayısıyla H1b doğrulanmıştır.
Tablo 12. Mesleğe Göre Farklılık
Kamu Çalışanı
Özel Sektör2
Serbest Meslek3
Emekli4
Ev Hanımı5
Diğer6 (öğrenci)
Diğer7 (işsiz)
1

Panik
Satın
Alma

Sayı
303

Ort.
3,66

Std. Sap.
1,12

197
88
93
96
79

3,61
3,79
3,59
3,43
3,95

1,24
1,23
1,20
1,11
1,05

10

3,97

1,19

F değeri

p değeri

1,849

0,087

Araştırmaya katılanların panik satın alma davranışlarına ait görüşlerinin meslek değişkenine göre
farklılığının istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını test etmek için yapılan Anova sonucuna göre, panik
satın alma davranışının meslek değişkenine göre farklılığının istatistiksel olarak %95 güven seviyesinde
anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). Dolayısıyla H1c doğrulanamamıştır.
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Tablo 13. Medeni Duruma Göre Farklılık
Panik
Satın
Alma

Evli
Bekar

Sayı
588
278

Ort.
3,66

Std. Sap.
1,15

3,67

t değeri

p değeri

0,06

0,951

1,20

Araştırmaya katılanların panik satın alma davranışlarına ait görüşlerinin medeni durum değişkenine göre
farklılığının istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını test etmek için yapılan Anova sonucuna göre, panik
satın alma davranışının medeni durum değişkenine göre farklılığının istatistiksel olarak %95 güven
seviyesinde anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). Dolayısıyla H1d doğrulanamamıştır.
Tablo 14. Gelir Durumuna Göre Farklılık

Panik
Satın
Alma

1500 TL ve altı1
1501-3500 TL2
3501-5500 TL3
5501-7500 TL4
7501 TL ve üstü5

Sayı

Ort.

Std. Sap.

F değeri

p değeri

92
120
175
210
269

3,87
3,47
3,65
3,72
3,63

1,16
1,15
0,14
1,10
1,23

1,691

0,15

Araştırmaya katılanların panik satın alma davranışlarına ait görüşlerinin medeni durum değişkenine göre
farklılığının istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını test etmek için yapılan Anova sonucuna göre, panik
satın alma davranışının medeni durum değişkenine göre farklılığının istatistiksel olarak %95 güven
seviyesinde anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). Dolayısıyla H1e doğrulanamamıştır.
5.SONUÇ VE TARTIŞMA
Günümüzde yaşanan Covid-19 virüsü hızlı yayılma ve bulaşma yeteneği sayesinde tüm dünyayı kısa bir
sürede etkisi altına almıştır. Salgını önlemek amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağı, evden çalışma, tam
kapanma gibi tedbirler neticesinde tüketicilerin satın alma davranışında değişiklikler meydana gelmiştir.
Yaşanan çok sayıda ölümler ve belirsizlik nedeniyle insanlar korkuya kapılmış ve panik satın almalar
yapmışlardır. Virüs bulaşma korkusu ve sokağa çıkma yasağı insanları e-ticaret sitelerinden alışverişe
yönelmelerini sağlamıştır.
Araştırmada Covid-19 salgını sürecinde tüketicilerin demografik ve sosyo-ekonomik özelliklerine göre panik
satın alma davranışının farklılık gösterip göstermediği hem de bu süreçte tüketicilerin e-alışveriş şekilleri
değerlendirilmektedir.
Buna göre araştırmaya katılan bireylerin; yarısından fazlasının kadın (%59,7) olduğu, yarısına yakının yaş
aralığının 35 ve 44 yaş arasında (&33,3), kamu çalışanı (%35,0) ve gelirlerinin 7501 TL ve üstünde olduğu
(%31,1), yarısından fazlasının ise lisans mezunu (%55,3) ve evli (%67,9) olduğu belirlenmiştir.
Covid 19 salgını süresince tüketicilerin yarısına yakınının internet üzerinden alışveriş yapma sıklığının ayda
bir kez olduğu, satın alınan ürünler arasında ilk sırayı giyim ürünlerin aldığı bunu sırasıyla kişisel bakım,
elektronik ve teknolojik ürünler, gıda ve hobi ürünlerinin izlediği görülmektedir. Katılımcıların en az aldıkları
ürünler ise anne bebek ürünleri ve pet shop ürünleri olarak belirlenmiştir. Bu dönemde evde geçirilen süre
ve insanların boş vakti arttığı için hobi ürünlerine olan talep de artmıştır.
Ayrıca katılımcıların çoğunluğunun e-ticareti kullanma nedenleri arasında ilk sırayı internetten alışverişin
kolay olması ve zaman tasarrufu sağlaması şeklinde ifade ettikleri, katılımcıların yarısından fazlasının da
internet alışverişinde hiçbir sorunla karşılaşmadıkları belirlenmiştir.
İnternetten yapılan alışverişlerde en çok tercih edilen sitenin Trendyol olduğu, en az kullandıkları
eticaret sitelerinin ise e-ppt avm, e-bay ve alibaba olduğu saptanmıştır. Trendyol uygulamasının bu kadar
tercih edilmesinin nedenlerden biri sosyal medyada, televizyonda sürekli kampanyaları hakkında reklam
vermeleri olabilir. Ayrıca sitenin kullanımı kolay, ürün çeşitliliği fazla, fiyatları birçok siteye göre uygun ve
kargolama süreci kısadır. Bu kadar olumlu özelliğe sahip bir e-ticaret sitesinin başarısı tesadüf değildir.
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Araştırmaya katılan bireylerin çoğunun online alışverişlerde kredi kartı kullandığı ve şifre girerek ödemelerini
gerçekleştirdiği ortaya konmuştur. Keskin 2020 yılında yaptığı çalışmada bireylerin salgın sürecinde temassız
ödeme yapmayı tercih ettiğini belirlemişken, bu çalışmada temassız ödeme yolunu tercih edenler
katılımcıların %7 ‘sini oluşturmuştur. Salgının ilk çıktığı 2020 yılında bireylerin belirsizlikten dolayı yaşadığı
panik ile temassız ödeme yöntemine yönelmiş olabilir. Temassız ödeme her ne kadar virüs bulaşması yolunda
bir koruma gibi görünse de çalınması ya da kaybolması durumunda herkes tarafından kolayca alışveriş
yapmasına imkan sağladığı için bireyler tarafından tercih edilmiyor şeklinde yorumlanabilir.
Katılımcıların online alışverişte en çok tercih ettikleri kargo şirketi Yurtiçi Kargo olmuştur. Bunu sırasıyla;
Aras, MNG ve PTT kargo takip etmiştir. Katılımcıların yarısından çoğunun bu süreçte hiçbir sorun yaşamadığı
ortaya konmuştur. Bunun nedeni de kapanmalar olmasına rağmen kargo şirketlerinin çalışmalarına ara
vermemesi olabilir.
Araştırmaya katılan bireylerin demografik özelliklerinin panik satın alma davranışına göre anlamlı olarak
farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için yapılan analiz sonunda araştırmaya parametrik testler olan T-testi
ve Anova testleri ile devam edilmiştir. Kullanılan panik satın alma ölçeğinin güvenilirlik analizi yüksek
çıkmıştır. Yapılan analizler sonucunda araştırmaya katılanların panik satın alma davranışlarının eğitim
değişkenine göre farklılık gösterdiği ortaya konmuştur.
Panik Satın Alma Davranışının eğitim değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan
Anova testine göre, lisans mezunlarının önlisans mezunlarına göre daha fazla panik satın alma davranışı
gösterdikleri belirlenmiştir. Cinsiyet, meslek, medeni durum ve gelir bağımsız değişkenlerine göre panik satın
alma davranışı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.
Salgının ilk çıktığı 2020-2021 yıllları arasında yapılan çalışmalarda bireylerin panik satın alma davranışı
gösterdiği bilinmektedir. 2021 yılında yapılan bu çalışmada ise araştırmaya katılan bireylerin yarısından çoğu
ölçekte yer alan ifadelere katılmadıklarını ya da kesinlikle katılmadıklarını belirtmiştir. Dolayısıyla bireylerin
artık panik satın alma davranışına bağlı olarak istifçilik yapmadıklarını söyleyebiliriz. Yapılan uygulamalar,
alınan tedbirler ve özellikle aşılamanın artması ile birlikte insanların salgının yarattığı panikten kurtulduğunu,
yeni normallere alıştığını görmekteyiz.
Bu çalışmanın farklı örneklem grupları üzerinde belirli aralıklarla tekrarlanarak yapılmasının bireylerin panik
satın alma davranışlarını ve çevrimiçi alışveriş davranışlarını kıyaslayabilmek açısından önemli sonuçlar
ortaya koyacağı söylenebilir. Sonuçların literatürde yer alan Covid-19 salgını ile birlikte ortaya çıkan tüketici
davranışlarının kalıcı mı yoksa geçici mi olduğu tartışmasına da ışık tutabileceği düşünülmektedir.
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ÖZET

Anahtar Kelimeler:

Amaç – Bu çalışmanın amacı Borsa İstanbul’da işlem gören mevduat bankalarının hisse senetlerine etki
eden banka finansal faktörlerine ait verileri analiz etmektir.

Hisse senedi getirisi
Panel Veri Analizi
Bankacılık

Yöntem – Bu araştırmada, 2012-2021 yılları arasında Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat bankalarından,
belli büyüklükte ve ortaklık yapısına göre seçilen altı mevduat bankasının hisse senetlerine etki eden banka
finansal faktörlerine (Banka Kısa Vadeli Borçlarındaki Değişim, Faiz Gelirlerindeki Değişim, Faaliyet
Karındaki Değişim ve Varlıklardaki Değişim) ait verileri Dinamik Panel Veri yöntemi ile analiz edilmiştir.
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Bulgular – Banka kısa vadeli borçlarındaki değişim bir önceki döneme göre hisse senedi getirileri üstünde
ters yönlü ve anlamlı, varlık hacmindeki ve faaliyet karındaki değişim ise aynı yönlü ve anlamlı bir etki
gösterdiği ortaya konmuştur. Sonuç olarak, bankacılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların hisse senedi
getirilerine kısa vadeli borçlardaki artışın olumsuz, varlıklardaki ve faaliyet karındaki artışın ise olumlu
etki gösterdiği tespit edilmiştir.
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Tartışma – Türkiye'de ki mevduat bankalarının hisse senedi getirilerinin, banka içi faktörler olarak
adlandırılabilecek finansal faktörlerin kısa vadeli borçlardaki değişime, varlıklar ve faaliyet karındaki
değişime karşı duyarlı olduğu ortaya konmuştur.
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Design/methodology/approach – In this research, the financial factors (Change in Bank's Short-Term Debt,
Change in Interest Income, Change in Operating Profit, and Change in Operating Profit, and Changes in
Assets) affecting the stocks of six deposit banks selected according to a certain size and partnership structure
among the deposit banks operating in Turkey between the years 2012-2021 have been analyzed with the
Dynamic Panel Data method.
Findings – In this research, I found that the change in the short-term debt of the bank has an opposite and
significant effect on the stock returns compared to the previous period, while the change in the asset volume
and operating profit has the same directional and significant effect. As a result, it has been determined that
the increase in short-term debts has a negative effect on the stock returns of the companies operating in the
banking sector, while the increase in assets and operating profit has a positive effect.
Discussion – In this research, I found that the stock returns of the deposit banks in Turkey and the financial
factors, which we can call intra-bank factors, are sensitive to the changes in short-term debts, assets, and
operating profit.

1. GİRİŞ
Finansal sistemin en önemli aktörü olan bankalar, sadece gelişmekte olan ekonomilerde değil gelişmiş
ekonomilerde başat aktör pozisyonundadır. Bankaların ve finansal piyasaların baz alındığı finansal
sistemlerde fon transfer mekanizması fonksiyonunu yerine getirmektedir. Bankalar teknolojide ki hızlı
değişmeler, ülke bazında sermaye stokunun artması, reel sektör firmalarının büyümesi, sanayileşmenin hız
kazanması, ekonominin gelişimi ve büyümesi açısından önemli etkilere sahiptir (Menicucci ve Paolucci, 2016,
Işık, 2017, Okuyan ve Karataş, 2017, Aydın, 2019 ). Bankacılık bu gelişmelerden ve gelişmelerin getirdiği
ekonomik süreçten en hızlı şekilde etkilenen sektörlerdendir. Bu gelişmeler sektörü, çeşitli risk faktörleri karşı
karşıya bırakmıştır.
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Bankacılık sektörü finansal sistem içinde aracılık ve diğer fonksiyonlarını yerine getirirken, kredi, finansal ve
likidite riski başta olmak üzere birçok riske maruz kalmaktadır (Delis ve Kouretas (2011), Tan ve Floras (2014),
Yağcılar ve Demir (2015), Chakroun ve Abid (2015), Trabelsi ve Trad (2017), Bikker ve Vervliet (2017) ve
Ghafoori, Akbari ve Farzam (2018). Finansal ve ekonomik krizlerin devamında düzenleyici otoritelerin yasa
ve yönetmelikler koyduğu sınırlamalarla baskı altında bulunmaktadır. Teknolojinin gelişimi ve artan rekabet
sonucu işlevlerine bir yenisini eklemekte, dolayısıyla yeni bir risk daha almaktadırlar. Bankacılık sektörü de
sadece kredi sağlayarak veyahut mevduat toplama ile faiz geliri elde eden bir anlayıştan öte, hazine işlemleri
ile aktif ve pasiflerini yönetimini uygulamaya başlamışlardır(Cinskızan ve diğ, 2020). Türk bankacılık sektörü
de bankacılık sektöründe son çıkan trendlere kendini adapte ederek, uluslararası sermaye piyasasında daha
ulaşılabilir olmaya gayret göstermektedir.
Literartürde hisse senetleri ve bankacılık sektörü birçok çalışmaya konu olmaktadır. Özellikle halka açık
borsalarda işlem gören bankaların hisse senedini etkileyen faktörler bu çalışmaların odak noktası olarak
gözlemlenmektedir (Kasman (2006), Özmen (2007), Sayılgan ve Süslü (2011), Özer, Kaya ve Özer (2011),
Kendirli ve Çankaya (2016) ve Topaloğlu ve Karakozak (2018)). Borsalarda işlem yapan yatırımcıların
kararlarına etki eden en önemli faktör yatırım yapılan veya yapılması planlanan hisse senedinden beklenen
getiridir. Yatırımcılar açısından hisse senedi getirilerinin ilişki içinde olduğu değişkenler ile bilgi sahibi
olunması, hisse senedi getirilerinin bu değişkenlere vereceği tepkilerin yönünün ve derecesinin doğru tahmin
edilmesi önem arz etmektedir(Yümlü, ve diğerleri, 2019).
Bankacılık sektöründe de banka hisse senedi getirilerine etki eden sistematik olmayan ve her bankaya özel
finansal faktörlerin etkisi literatürde fazla yer almamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyet
gösteren belli büyüklükteki ve belli sermaye sahipliğine haiz, Borsa İstanbul’da işlem gören mevduat
bankalarının hisse senetlerine etki eden banka finansal faktörlerine ait verileri analiz etmektir. Çalışmada, ilk
olarak banka ve hisse senedi ilişkilerini inceleyen literatür kısmına yer verilmiştir. Daha sonra sırayla
çalışmanın yöntemi, araştırma bulguları ve sonuç bölümleri yer alacaktır.

2. LİTERATÜR
Yatırımcılar için hisse senedi getirilerine etki eden finansal faktörlerin bilinmesi önem arz etmektedir.
Dolasıyla literatürde finansal faktörlerin ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışma
bulunmaktadır. Bankalar özelinde bu ilişkiyi inceleyen yeterli çalışma ile karşılaşılmamıştır.
Fama ve French (1992), The New York Borsasında ve NASDAQ’da işlem gören hisse senetlerinin getiri
oranındaki değişimi; beta katsayısı, işletme büyüklüğü, borç oranları, PD/DD ve F/K oranları gibi finansal
göstergeler yardımıyla incelemişlerdir. Araştırmada kullanılan portföy ve regresyon analiz sonuçları işletme
büyüklüğü ve PD/DD oranının hisse senedi getirilerindeki değişimi açıklama gücünün olduğu; buna karşılık,
beta ve F/K oranının hisse senedi getirilerindeki değişimini açıklama gücünün olmadığı sonucuna
varmışlardır.
Canbaş, Düzakın ve Kılıç (1997), Borsa İstanbul’da işlem gören 173 sanayi şirketinin 1993-1997 yılları arasında
finansal tablolarından elde edilmiş likidite, kârlılık, finansal yapı ve borsa performans oranlarının hisse senedi
getirilerini tahmin etmedeki etkisini incelemişlerdir. Söz konusu oranların hisse senetlerinin değerlemesinde
ve getirilerinin açıklanmasında istatistiksel olarak anlamlı olduğunu sonucuna ulaşmışlardır.
Chui ve Wei (1998), 1977 -1993 yılları arasındaki dönemi kapsayan çalışmada Hong Kong, Kore, Malezya,
Tayvan ve Tayland piyasalarındaki hisse senedi getirileri ile PD/DD oranı ve şirket büyüklüğü arasındaki
ilişkiyi araştırmışlardır. Çalışmaya göre, Hong Kong, Kore ve Malezya’da hisse senedi getirileri ile PD/DD
oranı arasında pozitif bir ilişkinin mevcut olduğu ve Tayvan hariç diğer tüm ülkelerde şirket büyüklüğünün
hisse senedi getirilerini etkilediğini tespit etmişlerdir.
Lewellen (2004), 1946-2000 yılları arasındaki finansal oranları kullanarak; temettü verimi, PD/DD ve F/K
oranının gibi finansal göstergelerin hisse senedi getirilerini öngörme gücünü araştırmıştır. Araştırma
sonucunda, PD/DD oranının uzun dönem getirileri tahmin edebilmesine rağmen, kısa dönem getirilerin
tahmin edilemediğini verilerden anlaşılmıştır. Yine çalışmada, temettü veriminin uzun dönem getirilerini, F/K
oranının ise kısa dönem getirilerini açıklayan en iyi finansal oran olduğunu iddia etmişlerdir.
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Yalçıner, Atan ve Boztosun (2005), Finansal oranlarla hisse getirileri arasındaki ilişkiyi “Veri Zarflama Analizi
Yöntemi (VZA)” ve “Malmquist Toplam Faktör Verimliliği (TFV)” İndeksi kullanılarak incelemişlerdir.
Çalışma sonucuna göre, VZA ile etkin olduğu belirlenen şirket ve hisse senedinin ilgili dönem getirisi arasında
yakın bir ilişki bulunmaktadır. Şirketlerin etkinliğinin zaman içerisinde ne şekilde değiştiğini ortaya koyan
TFV İndeksi analizinde bir önceki dönemde etkin olarak nitelendirilen şirketlerin sonraki dönemlerde hisse
senetlerine bu etkinliğin yansımadığı sonucuna ulaşmışlardır.
Ege ve Bayraktaroğlu (2009), Lojistik Regresyon Analizi ile BİST 30 endeksinde işlem gören şirketlerinin hisse
senedi getirilerinin, 2004 yılı tahinde yıllık finansal tablolardan elde edilen finansal oranlarla açıklanıp
açıklanamadığını araştırmışlardır. Çalışma sonucunda, ilgili dönem dikkate alınarak hisse senedi getirilerini
açıklamada F/K oranı, nakit oran ve toplam varlıkların devir hızı oranı önemli birer açıklayıcı değişken olarak
görülürken, literatürde büyük ağırlığı olan PD/DD oranı, tahmini yapılan logit modele göre önemli bir
açıklayıcı değişken olarak görülememiştir.
Oruç (2010), halka açık şirketlerin getirilerini ve seçilmiş finansal göstergeleri portföy yöntemiyle araştırmıştır.
1997-2008 döneminde atmış şirketin aktif devir hızı, özkaynakların toplam aktiflere oranı, kâr sermaye oranı,
satış hacmi, aktif büyümesi ve piyasa değerinin defter değerine oranı verilerini bağımsız değişken olarak
kullanmıştır. Çalışmada aktif devir hızı, satış hacmi, varlık büyümesi ve piyasa değerinin defter değerine oranı
verilerinin hisse senedi getirilerini tahmin etmek için kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
Büyükşalvarcı (2010), finansal oranlar ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi hem doğrusal hem de
doğrusal olmayan formlarda on modelle tahmin etmiştir. Likidite, varlıkların etkin kullanımı, finansal yapı,
karlılık ve hisse senedi performans durumu gibi 20 farklı finansal oran ele alınmaktadır. Çalışmaların
sonucunda finansal oranlar ile hisse getirileri arasında doğrusal olmayan ilişkiler ortaya çıkarılmıştır.
Aydemir (2012), Finansal oranların hisse senedi fiyatlarını belirlemedeki rolü başlıklı çalışmasında 1990-2009
yılları arasında 73 sanayi şirketini panel veri analizi ile incelemiştir. Kârlılık oranı ve finansal kaldıraç oranının
hisse senedi getirilerini anlamlı ve olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Diğer yandan, faaliyet oranlarının
hisse senedi getirileri üzerinde önemli bir etkisi olmadığı sonucuna ulaşmıştır.
Yamuna (2013), sermaye oranı, faaliyet karışımı, genel giderler ve likiditenin bankaların karlılığı üzerindeki
etkilerini belirlemek için Sri Lanka Commercial Bank verileri ile analiz yapmışlardır. Çalışmada, bankaların
finansal performansı ile hisse senedi gelirleri arasındaki ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bu çalışma
neticesinde sermaye oranı ve likidite bankaların karlılığı üzerinde olumlu bir etkiye sahipken, faaliyet ve genel
giderler bankaların kârlılığını olumsuz yönde etkilemektedir.
Adeusi ve diğ.( 2014), Nijeryalı mevduat bankaların getirilerini test etmek için bir panel veri yöntemi
kullanarak bir zaman serisi analizi oluşturmuşlardır. Yapılan analizde değişken olarak sermaye yeterlilik
oranı, aktif kalitesi, yönetsel yeterlilik, likidite oranı, enflasyon ve ekonomik büyümeyi kullanmışlardır. Aktif
kalitesi, yönetsel yeterlilik ve ekonomik büyüme, çalışmada temel değişkenler olarak banka getirilerini
etkilediği görülmüştür.
Bektaş ve Tekin (2013), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki mevduat bankaları için 2011 yılı veri setini
kullanarak hisse senedi performansı ve finansal oranların hareketlerini belirlemek için kanonik korelasyon
analizi uygulamıştır. Yatırımcıların net dönem karının toplam aktiflere oranını ve piyasa değerinin defter
değerine oranını hisse senedi getirilerinde dikkate almaları gerektiği sonucuna varılmıştır.
Sakarya ve Aytekin (2013), Promethee yöntemini kullanarak mevduat bankalarının performansını ve hisse
senedi getirilerini 2007-2011 dönemleri için 10 farklı oran kullanarak analiz etmiştir. Finansal performans ile
hisse senedi getirileri arasında ne bireysel bankalar ne de sektör için anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
Güngör ve Kaygın (2015), BİST’te işlem gören sanayi şirketlerinin 2005-2011 yılları arasındaki finansal
tablolarına dayanılarak işletme içi ve işletme dışı faktörlerin hisse senedi fiyatı arasındaki ilişkiyi
incelemişlerdir. Çalışma sonucunda işletme içi ve dışı faktörler ile hisse senetleri arasında pozitif ve negatif
ilişkilere ulaşmışlardır.
Başarır ve Ülker (2015), Borsa İstanbul'da işlem gören bankaların hisse senedi getirileri ile finansal oranları
arasında bir ilişki olup olmadığını tespit etmek amacıyla seçilen bankaların üçer aylık mali oran verileri ve
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2002Ç1-2013Ç2 arasındaki borsa verileri Panel Veri Yöntemi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda kârlılık
ölçüm verileri dışındaki tüm oranlar anlamlılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Babuşcu ve diğerleri (2019), Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören 13 adet banka hisse senedi verileri kullanarak
yaptıkları çalışmada, finansal tablo açıklamaları sonucunda olay günü (finansal tabloların açıklanma günleri)
etrafındaki günler için kümülatif ortalama normal olmayan getirileri (CAAR), Olay Etüdü (Event Study)
yöntemi ile hesaplamışlardır. Yatırımcıların, araştırmaya konu banka hisse senetlerinden 2013-2018 yılları için
yapılan finansal tablo açıklamalarının yapıldığı gün (olay günü) etrafında normal olmayan getiriler elde
edebilecekleri sonucuna ulaşılmıştır.
Koçoğlu ve Tanrıöven (2019), BİST’te işlem gören enerji şirketlerinin hisse senedi getirilerine etki eden finansal
verilerini incelemişlerdir. Çalışmalarında, kısa vadeli borçlardaki yüzdesel değişimin hisse senedi getirileri
üstünde ters yönlü ve anlamlı, satış hacmindeki yüzdesel değişimin ise aynı yönlü ve anlamlı bir etki
gösterdiği ortaya konmuştur. Enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hisse senedi getirilerine kısa
vadeli borçlardaki artışın olumsuz, satışlardaki artışın ise olumlu etki yaptığı sonucuna ulaşmışlardır.
Çalış ve Sakarya (2020), BİST’te faaliyet gösteren bankaların hisse senedi getirileri ile finansal performans
arasındaki ilişki incelemişlerdir. Çalışmada, çok kriterli karar verme tekniklerinden PROMETHEE yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmada 12 bankanın 2015 – 2017 yılları arasındaki verilerinden yararlanılarak finansal
performansı ölçmek için 15 finansal oran hesaplanarak analiz tamamlanmıştır. Çalışmaya neticesinde,
bankaların bir kısmında finansal performans ile hisse senedi getirileri arasında kuvvetli ilişki bulunurken
diğerlerinde ilişkinin zayıf olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

3. YÖNTEM
Bu araştırmanın amacı Borsa İstanbul’da işlem gören mevduat bankalarının hisse senetlerine etki eden banka
finansal faktörlerine ait verileri analiz etmektir.
Bu araştırmada kullanılan veriler Borsa İstanbul, Türkiye Bankalar Birliği ve Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Birliği’nin veri tabanları kullanılarak elde edilmiştir. Analizlerin yapıldığı zaman aralığı, 2012
Ocak-2021 Aralık ayı arası, 3 aylık dönemler olarak belirlenmiştir. Araştırmada yer alan altı bankanın Borsa
İstanbul sayfasında yayımlanmış üçer aylık bağımsız denetim raporlarında açıklanmış finansal tablolarında
yer alan hesap kalemleri ile hisse senedi getirileri bağımlı ve bağımsız değişkenlerin bir kısmını
oluşturmaktadır.
Analiz kapsamında yer alan bankalar, Türk Bankacılık sisteminde yer alan mevduat bankalarının aktif
büyüklükleri itibariyle % 65‘ni temsil etmektedir. Aşağıda yer alan Tablo 1’de analizde verileri kullanılan
Borsa İstanbul’da 2012-2021 yılları arasında işlem gören ve süreklilik gösteren mevduat bankaları
gösterilmektedir.
Tablo 1. Borsa İstanbul’da 2012-2021 Yılları Arasında İşlem Gören ve Süreklilik Gösteren Mevduat
Bankaları.
Bankalar
1
AKBNK
2
GARAN
3
HALKB
4
ISBTR
5
VAKBN
6
YKBNK

Şirket Adı
Akbank T.A.Ş.
T.Garanti Bankası A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.

Bu araştırmada, 2012-2021 yılları arasında Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat bankalarından, belli
büyüklükte ve ortaklık yapısına göre seçilen altı mevduat bankasının hisse senetlerine etki eden banka
finansal faktörlerine ait verileri Dinamik Panel Veri yöntemi ile analiz edilecektir. Panel veri analizinde 3 farklı
model kullanılacaktır. Bankaların kullandırdıkları ortalama hisse senedi fiyatları, bağımlı değişken olarak
modelde yer alacaktır.
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Analizde kullanılan modelde Hisse Senedi Fiyatlarındaki Değişim bağımlı değişken, Banka Kısa Vadeli
Borçlarındaki Değişim, Faiz Gelirlerindeki Değişim, Faaliyet Karındaki Değişim ve Varlıklardaki Değişim
bağımsız değişkenlerdir.
Tablo 2. Bağımlı, Bağımsız Değişkenler ve Kısaltmaları
Bağımlı Değişken
Hisse Senedi Fiyatlarındaki Değişim (%)
Bağımsız Değişkenler
Banka Kısa Vadeli Borçlarındaki Değişim (%)
Faiz Gelirlerindeki Değişim (%)
Faaliyet Karındaki Değişim (%)
Varlıklardaki Değişim (%)

HSFYT
BKV
FG
FK
VARLK

4. BULGULAR
Analiz öncesinde ilk olarak bağımlı ve bağımsız değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri hesaplanmıştır.
Tablo 3. Tanımlayıcı İstatistikler
Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
Jarque – Bera
Probability
Sum
Sum Sq. Dev.
Observations

HSFYT
-0.008958
0.005720
0.424188
-0.550702
0.171600
-0.300818
3.122405
3.392534
0.183367
-1.935032
6.330988
216

BKV
0.047821
0.043734
0.381856
-0.435670
0.074645
-0.955640
13.79595
1081.850
0.000000
10.32925
1.197951
216

FG
-0.307199
0.326773
0.546536
-3.637655
1.271145
-1.339803
2.934333
64.66145
0.000000
-66.35508
347.3990
216

FK
-0.844579
0.285919
1.295051
-83.73647
6.042959
-12.25965
166.2215
245182.1
0.000000
-182.4291
7851.232
216

VARLK
0.049757
0.045831
0.244269
-0.215266
0.059120
-0.228251
8.039582
230.4520
0.000000
10.74762
0.751475
216

Araştırmada ilk olarak değişkenler arasında çoklu doğrusal bağıntı sorunu olup olmadığı belirlenebilmesi için
korelasyon analizi yapılmıştır. Korelasyon katsayısının 0.80’inin üzerinde olmamasına dikkat edilmelidir.
Çünkü 0.80’in üzerindeki değerler olumlu ilişki saptandığını kanıtlar.
Tablo 4. Değişkenlere ait Korelasyon Analizi
HSFYT
VARLK
FK
FG
BKV

HSFYT
1.000
1

VARLK
-0.035
1.000

FK
0.152
0.023
1.000

FG
0.117
-0.047
0.350
1.000

BKV
-0.134
0.799
0.009
-0.006
1.000

Analiz sonucuna göre değişkenler arasında 0.80’in üzerinde korelasyon değeri saptanmamıştır. Bu durumda
değişkenler arasında çoklu bağlantı sorunu bulunmadığı görülmektedir.
Panel veri analizinin yapılabilmesi için ilk olarak birim kök testleri yapılması gerekmektedir. Sabitli model
için sonuçlar Tablo 5’te yer almaktadır. Levin, Lin & Chu t., Im, Pesaran & Shin W-ist., ADF – Fisher Ki – Kare
İst. ve PP – Fisher Ki Kare İst. testlerinde tüm veri setleri için birim kök vardır hipotezi reddedilmektedir.
Diğer testlerin bir kısmında ise birim kök vardır hipotezi kabul edilmekle birlikte sabitli model için genel
olarak birim kök vardır hipotezi reddedilmektedir.
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Tablo 5. Birim Kök Test Sonuçları (Sabitli)
Levin, Lin & Chu t
Im, Pesaran & Shin Wist.
ADF - Fisher Ki-Kare ist.
PP - Fisher Ki-Kare ist.
Hadri Z-ist
Heteroscedastic
Consistent Z-ist
*1.Dereceden fark alınmıştır.

BKV
-8.33189
(0.0000)
-10.9195
(0.0000)
115.228
(0.0000)
112.858
(0.0000)
0.97962
(0.1636)*
1.32676
(0.0923)

FG
-68.5842
(0.0000)*
-9.40074
(0.0000)
102.740
(0.0000)
212.895
(0.0000)
0.02710
(0.4892)
0.01013
(0.4960)

FK
-40.5842
(0.0000)*
-1.30604
(0.0958)
31.3968
(0.00179
217.562
(0.0000)
2.59554
(0.0047)
1.44240
(00746)

HSFYT
-15.7742
(0.0000)
-15.8518
(0.0000)
171.163
(0.0000)
225.626
(0.0000)
2.53150
(0.0057)
3.62024
(0.0001)

VARLK
-89.6422
(0.0000)
-11.6506
(0.0000)
124.419
(0.0000)
123.343
(0.0000)
0.80548
(0.2103)
0.69818
(0.2425)

İkinci model olarak Tablo 6’da sabitli ve trendli birim kök testinden elde edilen sonuçlara göre ise Breitung tist. Testinde birim kök varken diğer testlerin hepsinde birim kök vardır hipotezi reddedilmektedir. Bunun
sonucu olarak, veri setinin panel veri analizi yapmak için uygun olduğu kararına varılmıştır.
Tablo 6. Birim Kök Test Sonuçları (Sabitli ve Trendli)
BKV
FG
-8.33189
-62.0176
(0.0000)
(0.0000)*
Breitung t-ist.
-0.04414
-2.41730
(0.4824)
(0.0078)*
Im, Pesaran & Shin Wist.
-9.25710
-6.72930
(0.0000)
(0.0000)
ADF - Fisher Ki-Kare ist.
89.5604
74.7327
(0.0000)
(0.0000)
PP - Fisher Ki-Kare ist.
96.3385
1215.55
(0.0000)
(0.0000)
Hadri Z-ist
3.06341
4.31826
(0.0011)
(0.0000)
Heteroscedastic
3.82547
4.33364
Consistent Z-ist
(0.0001)
(0.0000)
*1.Dereceden fark alınmıştır. **2.Dereceden fark alınmıştır.
Levin, Lin & Chu t

FK
-34.1245
(0.0000)*
-5.8040
(0.0000)
-1.37019
(0.0853)
27.0968
(0.0075)
1076.56
(0.0000)
5.83863
(0.0000)
5.96473
(0.0000)

HSFYT
-12.6736
(0.0000)
-1.80218
(0.0358)
-13.2430
(0.0000)
143.030
(0.0000)
511.035
(0.0000)
13.2142
(0.0000)
16.4137
(0.0000)

VARLK
-7.66498
(0.0000)
0.10582
(0.5421)**
-10.3864
(0.0000)
101.760
(0.0000)
119.109
(0.0000)
3.97916
(0.0000)
4.03303
(0.0000)

Panel veri analizinde 3 farklı model kullanılmıştır. İlk olarak en küçük kareler yöntemi uygulanmıştır. Bu
analizin sonuçları Tablo 7’de gösterilmiştir. Analiz sonucunda, bankaların hisse senedi fiyatları üzerindeki
değişime istatistiki olarak anlamlı yönde etki eden ilk faktör banka kısa vadeli borçlardaki değişim olmuştur
ve etkinin negatif olduğunu yani artan banka kısa vadeli borcundaki değişimin hisse senedi fiyatları
üzerindeki değişime negatif etki ettiği görülmektedir. İstatistiksel olarak diğer anlamlı iki faktör ise
varlıklardaki değişim ve faaliyet karındaki değişimdir. Bu iki faktöründe hisse senedi fiyatları değişimi
üzerinde olumlu etki yarattığı tespit edilmiştir. Faiz gelirlerindeki değişimin ise hisse senetleri fiyatları
değişimi üzerinde bir etkisi olmadığı görülmüştür. R2 0,06 bulunmuş ve modelin uygunluğu testi sonucunda
F istatistiği %1 seviyesinde anlamlı bulunmuştur.
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Tablo 7. En Küçük Kareler Panel Veri Analiz Sonuçları
VARLK
FK
FG
BKV
C
R2
Adj. R2
F İstatistiği

Katsayı
0.594591
0.003442
0.011112
-0.688121
0.000683
0.061223
0.043426
3.440119
(0.0009507)

Standart Hata
0.323364
0.002026
0.009649
0.255613
0.015166

T istatistiği
1.838764
1.699530
1.151604
-2.692044
0.045064

Olasılık
0.0674
0.0907
0.2508
0.0077
0.9641

Diğer model türleri ise sabit etkiler panel veri analizi ve rassal etkiler panel veri analizidir. Bu analizler Tablo
8 ve Tablo 9’da paylaşılmıştır. Bu analizler sonucunda da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Sabit etkiler
modelinde varlıklardaki değişim ve banka kısa vadeli borçlarındaki değişim anlamlı etki yaratırken, rassal
etkiler modelinde varlıklardaki değişim, faaliyet karındaki değişim ve banka kısa vadeli borçlarındaki
değişim anlamlı etki yaratmıştır. Sabit etkiler panel veri analizi ve rassal etkiler panel veri analizlerden
hangisinin seçilmesi gerektiği Tablo 10’da verilmiş olan Hausman testi ve bazı ölçütlerle belirlenmiştir.
Tablo 8. Sabit Etkiler Panel Veri Analizi Sonuçları
Katsayı
Standart Hata
T istatistiği
0.615304
0.328489
1.873133
0.003130
0.002088
1.499080
0.011837
0.009794
1.208524
-0.687844
0.258471
-2.661206
-0.000402
0.015390
-0.026117
0.064419
0.023544
1.576008
(0.124194)
Sabit etkiler modelinde R2 0.06 iken, F istatistiğine göre bu model anlamlı bulunmamıştır.
VARLK
FK
FG
BKV
C
R2
Adj. R2
F İstatistiği

Olasılık
0.0625
0.1354
0.2282
0.0084
0.9792

Tablo 9. Rassal Etkiler Panel Veri Analizi Sonuçları
VARLK
FK
FG
BKV
C
R2
Adj. R2
F İstatistiği

Katsayı
0.594591
0.003442
0.011112
-0.688121
0.000683
0.061223
0.043426
3.440119
(0.009507)

Standart Hata
0.326708
0.002046
0.009749
0.258255
0.015323

T istatistiği
1.819948
1.682139
1.139820
-2.664496
0.044603

Olasılık
0.0702
0.0940
0.2557
0.0083
0.9645

Rassal etkiler modelinde R2 0.06 çıkmıştır. Aynı zamanda F istatistiği de anlamlıdır. İki model de birbirine
benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bundan sonraki süreçte iki model arasında seçim yapabilmek için ek olarak
Hausman Testinin de yapılması gerekmektedir.
Tablo 10. Hausman Testi Sonuçları
Ki – Kare İstatistiği
Hausman Testi
0.700469
Tablo 10’da elde edilen Hausman Testinin hipotezleri şu şekildedir;
H0: Rassal etkiler vardır.
H1:Rassal etkiler yoktur.
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Bu doğrultuda H0 hipotezi kabul edilirken H1 hipotezi reddedilir. Yani modelin incelenmesinde Rassal etkiler
panel veri analizi uygundur. Elde edilen bulgulara göre finans teorisine uyumlu görünmektedir. Bu sonuçlar,
literatürde yer alan çalışmalarla paralellik göstermektedir(Koçoğlu ve Tanrıöven, 2019; 7 Oruç, 2010; Güngör
ve Kaygın, 2015). Banka kısa vadeli borçlarındaki artış hisse senedi fiyatlarını olumsuz etkilerken,
varlıklardaki artış hisse fiyatlarına pozitif olarak yansımaktadır.

5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Finansal sistemin en önemli aktörü bankacılık sektörü olarak kabul edilmektedir. Günümüzde bankacılık
sektörü, finansal işlemlerin hacmini ve derinliğini belirlemekte, finansal aracılık işlevini yerine getirmekte ve
refahın oluşumuna yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla bankacılık sektörünün hisse senetlerinin getirilerinin
nasıl etkilendiği finansal sistemi oluşturan bütün ekonomik birimler açısından önem arz etmektedir.
Bu çalışmada, genel olarak bankacılık sektörünün önemine değinilmiş, literatür ile ilgili araştırmalara yer
verilmiştir. Son olarak Türkiye’de faaliyet gösteren belli büyüklükteki ve belli sermaye sahipliğine haiz, Borsa
İstanbul’da işlem gören mevduat bankalarının hisse senedi getirilerine etki eden banka finansal faktörlerine
ait veriler, dinamik panel data yöntemlerine göre analiz edilmiştir. Bu çalışmada daha önce yapılan
araştırmalardan farklı olarak, Borsa İstanbul’a kayıtlı olan altı mevduat bankası belli büyüklükte ve ortaklık
yapısına göre seçilerek örneklem grubu oluşturulmuş ve analiz edilmiştir.
Çalışmada, öncelikle verilerin birim kök testleri yapılmış ve elde edilen bulguların panel veri analizine
uygunluğu test edilmiştir. Daha sonra, varlıklar, faiz gelirleri, faaliyet karı ve banka kısa vadeli borçlarının
hisse senedi fiyatlarına etkisini ölçmek için sıra ile, en küçük kareler panel veri analizi, sabit ve rassal modeller
uygulanmıştır.
Sonuç olarak hisse senedi fiyat değişimi ile varlıklardaki değişim ve faaliyet karındaki değişim arasında
olumlu ilişki olduğu, hisse senedi fiyat değişimi ile bankanın kısa vadeli borçları değişimi arasında negatif
yönlü bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Hisse senedi fiyatı değişimi ile faiz gelirlerindeki değişim arasında
anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Elde edilen sonuçlar finans teorisi ile de uyumludur. Hisse senedi fiyatları
arttıkça varlıklar ve faaliyet karı da artmakta, hisse senedi fiyatları azaldıkça varlıklar ve faaliyet karında da
azalma olacaktır. Yine hisse senetleri fiyatları arttıkça banka kısa vadeli borçları düşecekken hisse senedi
fiyatları düştükçe banka kısa vadeli borçları artış şeklinde görülecektir.
Bu çalışma sonuçlarının, Borsa İstanbul’a kayıtlı belli büyüklük ve ortaklık yapısına göre seçilen altı
mevduat bankasının; üçer aylık yayımlanan finansal raporlarındaki verilerin kullanıldığı, düşünülerek
değerlendirilmesi gerekir. Çalışmada kullanılan dinamik panel veri analizi modeli ile Türk bankacılık
sektöründeki hisse senedi fiyatları ile bankaya özgü finansal kalemlerin ilişkisi ortaya konulmuştur. Sonraki
çalışmalarda, hisse senetlerini etkileyen makro faktörler veyahut sistemdeki katılım bankalarının hisse
senetlerini etkileyen finansal faktörler incelenebilir.
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Anahtar Kelimeler:

Amaç – Ülkenin kalkınması, ekonomik olarak düzen ve istikrarın sağlanması, uluslararası alanda rekabet
edebilme gücüne sahip olabilmesi için devletin yardım ve desteğine ihtiyaç duyulur. Bu desteğe ihtiyaç
duyulan sektörlerden birisi olan turizm sektörünün, yatırım maliyeti yüksek bir sektör olduğunu göz
önünde bulundurursak devlet teşviklerine duyulan ihtiyaçta artmaktadır. Ayrıca turizm sektörü hizmet
odaklı bir sektör olduğundan diğer sektörlere göre daha maliyetlidir. Bu nedenle turizm odaklı olarak
devlet birçok teşvik vermektedir. Çalışma içerisinde yer alan enerji ile ilgili teşviklerin BOBİ FRS, TMS-20,
MSUGT raporlama sistemlerine göre nasıl muhasebeleştirildiği ve aralarındaki farklılıkların neler
olduğunun gösterilmesi amaçlanmıştır.
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Yöntem – Çalışma da Mersin ilinde bulunan otelin kullanmış olduğu raporlama sistemlerine göre
muhasebeleştirdikleri teşvikleri örneklendirerek açıklamak ve karşılaştırmak amaçlanmıştır. Devletin
turizm sektörüne vermekte olduğu teşvikleri ve bu teşvikler hakkında bilgilendirme yaparak BOBİ FRS,
TMS-20, MSUGT raporlama sistemlerinin karşılaştırmalı olarak nasıl muhasebeleştirildiği hakkında bilgiler
verilmiştir. Çalışmada kullanılan otel işletmesinde enerji teşviki ile ilgili yapılan giderler, raporlama
sistemlerine göre ayrı ayrı muhasebeleştirilerek kayıtlar ile örneklendirilip karşılaştırılmıştır. İşletmeden
alınan muhasebe kayıtları BOBİ FRS, TMS-20, MSUGT’e göre ayrı ayrı raporlanarak aralarındaki benzerlik
ve farklılıklara değinilmektedir.
Bulgular – Kullanılan muhasebe hesapları, raporlama sistemlerine göre değişkenlik göstermiştir. Yevmiye
kayıtlarında da net bir şekilde bu değişkenlikler görülmektedir. Turizm teşviklerinin gelirde kayıt edildiği
raporlama sistemlerinin çoğunlukta olduğu dikkat çekmektedir. Sermaye yaklaşımının benimsendiği
raporlama sistemlerinde fonlar ve öz kaynaklar gibi sermayeye yönelik hesaplar daha ağırlıklı
kullanılmaktadır. Teşviklerin doğru ve anlaşılır kayıt edilmesi ve raporları inceleyecek yetkili kişilere şeffaf
bilgi vermesi, her bir raporlama sistemine göre inceleme yapıp önerilerde bulunulması amaçlanmıştır.
Verilen işletme örneğinde finansal raporlama çerçevesinde bulunan benzer ve farklı raporlama yöntemleri
ele alınmış, bu raporlama yöntemleri hakkında yorumlar yapılmıştır.
Tartışma – İşletmeler açısından doğru ve şeffaf bilgiler ile devlet teşviklerinin muhasebeleştirilmesi çok
önemlidir. Teşvikler turizm firmalarında gelir olarak muhasebeleştirildiğinde kar gibi görünür. Bu sebeple
firmanın raporlamalarını takip eden yetkili kişilere kar olduğundan fazla görünecektir. Satışlardan elde
edilen brüt kar finansal tablolara yansıyacaktır. Bu durumda devletten alınan teşvikin öz kaynaklarda takip
edilmesi ya da duran varlığın maliyetinden düşülmesi önerilebilir. TMS-20’de gelir yaklaşımı ve sermaye
yaklaşımı olarak iki ayrı raporlama yöntemi vardır. TMS-20’ de yer alan sermaye yaklaşımına göre özel
fonlara aktarılması daha sağlıklı bilgi verilmesini sağlayacaktır.
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Design/methodology/approach – In the study, it is aimed to explain and compare the incentives that the
hotel business in Mersin has accounted according to the reporting systems it has used over the years. By
informing about the incentives given by the government to the tourism sector, information was given about
how BOBI FRS, TMS-20, MSUGT reporting systems should be accounted for comparatively. In the hotel
business we have given as an example, the accounting records of the expenses related to energy incentives
are exemplified and compared according to the reporting systems. Accounting records taken from the
enterprise are reported separately according to BOBI FRS, TMS-20, MSUGT, and the similarities and
differences between them are mentioned.
Findings – The acconting accounts used varied according to the reporting systems. These variations are
also clearly seen in the journal entries. It is noteworthy that the reporting systems in which tourism
incentives are added to income are in the majority. In reporting systems where the capital approach is
adopted, capital-oriented accounts such as funds and equities are used more heavily. It is aimed to examine
and make suggestions according to each reporting system in order to ensure that the incentives are correct
and understandable and that they provide transparent information to the authorized persons who will
examine the reporting. In the given business examples, similar and different reporting methods within the
framework of financial reporting were discussed and comments were made about these reporting methods.
Discussion – It is very important for businesses to account for government incentives by providing accurate
and transparent information. When incentives are accounted for in revenue in the tourism company, they
may appear as profits and may appear more than profits to authorized persons who follow the company’s
reports. Gross profit from sales will be reflected in the financial statements. In such a cade, it may be
suggested to monitor the incentive received from the government in own resources or to deduct it from the
cost of the fixed asset.There are two separate reporting methods in TAS-20 as income approach and capital
approach. Transferring it to private funds according to the capital approach in TAS-20 will provide more
reliable information.

1. Giriş
Küreselleşen dünya ile ülkelerin ekonomik kalkınmalarında devlet teşvikleri önemli rol almaya başlamıştır.
Gelişmiş ülkeler rekabeti korumak, bölgesel dengesizlikleri gidermek, işsizliği azaltmak vb. politikalar
uygularken Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler yatırım, istihdam gibi teşvik araçlarıyla ekonomiyi canlı ve
güçlü tutmayı amaçlar (Altınkaynak, Doğan, 2020: 80) Teşvik ‘belirli bir sosyal ve iktisadi amaca ulaşabilmek
için maddi destek ve hukuki kolaylıklar biçiminde verilen ödül’ olarak tanımlanmıştır (www.tcmb.gov.tr).
Ülkemizde vergi muafiyeti, istisnası, vergi indirimi, düşük vergi oranları, vergi tatilleri, vergi ertelemeleri,
vergi afları, vergi yapılandırmaları gibi teşvikler uygulanmaktadır(Yoruldu 2020:60). Bu doğrultuda Turizm
ve Kültür Bakanlığı’nın 2364 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle turist sayısı ve turizm
gelirlerinde artış kaydedilmiştir. Ülkenin turizm talebine ve bölgelere göre yapılacak olan yatırımların
belirlenmesi, bu yatırımlara karşılık olarak devletten alınacak teşvikler ile ilgili bilgilendirmeler
yapılmaktadır. Yatırım yerinin büyüklüğünü etkilemek amacıyla yapılabileceği gibi bölgeler arasındaki
gelişmişlik düzeyini azaltmakta amaçlanmaktadır. İstihdama yönelik olarak enerji sektörüne teşvikler daha
çok ön plana çıkmaktadır. Turizm sektörü hizmet sektörü olarak faaliyet göstermektedir. Ülkemizde yapılan
turizm faaliyetleri sayesinde döviz girdisi, sosyo-ekonomik farklılıkların oluşmasının engellenmesi, doğal ve
tarihi yerlerin bir değere kavuşması, vergi değerlerinin artması açısından ülke ekonomisine önemli derecede
katkıda bulunan bir sektördür. Yapılan muhasebeleştirmelerde genel olarak gelirde kayıt altına alındığı ve
vergilendirme de ne gibi etkiler yaratacağından bahsedilmiştir. TMS-20 Teşviklerin Muhasebeleştirilmesi ve
Devlet Yardımlarının Açıklanması olarak adlandırılmaktadır (Karataş,Tetik 2018:6). BOBİ FRS Avrupa Birliği
düzenlemeleriyle ve uluslararası muhasebe ve finansal raporlama sistemleriyle uyumludur. Büyük ve orta
ölçekli işletmelerde bulunmayan detaylardan arındırılarak dili anlaşılır, yalın ve sade bir raporlama sistemi
oluşturulmuştur (Doğan 2018: 118).Verilen teşviklerin BOBİ FRS, TMS-20 ve MSUGT açısından örnekte
yapılan yevmiye kayıtlarının benzerlik ve farklılıklarının karşılaştırması yapılarak önerilerde bulunulmuştur.
BOBİ FRS ve TMS-20 gelir yaklaşımına göre yevmiye kayıtlarında gider esası kullanılırken, TMS-20 sermaye
yaklaşımına göre yapılan yevmiye kaydında teşvik sermaye olarak 549-Özel Fonlar hesabında
muhasebeleştirilir. MSUGT’de ise aynı şekilde gider esasına göre muhasebeleştirme yapılmaktadır. Yapılan
araştırmada kullanılan raporlama sistemlerinde ne gibi farklılıklar ve ne gibi benzerlikler olduğu ele
alınmıştır. İşletmenin turizm alanında aldığı teşviklere değinilmiştir. Bu teşviklerin işletmeyi ne kadar
kalkındırdığı, istihdama ne gibi katkısı olduğu hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamıştır. Turizm
teşviklerinin ülkemiz açısından işletmeler ve işletme sahipleri açısından önemi vurgulanmak istenmiş, aynı
zamanda işletme sahiplerinin devletten aldığı teşvikleri muhasebeleştirirken kullanılan hesapların göstermiş
olduğu değişkenlikler ve benzerlikler konusunda da önerilerde bulunulmak amaçlanmıştır.

İşletme Araştırmaları Dergisi

1891

Journal of Business Research-Turk

B. Açık Ateş – S. Elden Ürgüp 14/3 (2022) 1890-1903

2.Literatür Taraması
Barton, Jan ve Gregory (2004) raporlama standartlarında şeffaflık önlemlerinden bahsedilmektedir. Tablo
verilerinin ayrıştırılması konusunda detay verirken daha kısıtlı finansal raporlama bilgi güvenilirliğini
artırabilir. Güvenilir olmayan finansal raporlama yöneticilerin yatırımcılar için gelir ve net varlıklarını
yükseltmeye çalıştıkları düşüncesini akla getirebilmektedir.
Toker (2007) Bu çalışmada turizm işletmelerine sağlanan teşviklere yer verilmiştir. Teşvik sisteminin tarihsel
gelişimi ile ilgili bilgiler verilmiştir. İşletmede devir yapıldığında teşvikler hakkında neler yapılması gerektiği
gösterilmiştir. Teşvikin temel amacı olan kıt kaynakların seçilerek ekonomik anlamda fayda sağlaması
istihdam ve ihracatın artırılması hedef alınmıştır.
Kavcar (2011) TMS-20 Standardı kapsamında birçok yatırımcıya, işletmeye sağlanan destek ile yatırımda,
kalkınmada, üretimde halkın refah seviyesini yükselterek devlet teşviklerinin muhasebeleştirilmesini ve
raporlanmasını göstermiştir. Örnek işletme ile çalışma yapılmış ve ihracat teşvikleri, vergisel teşvikler, Ar-Ge
teşvikleri, yatırım teşvikleri ile ilgili açıklamalar yapılmıştır.
Özer (2015) altıncı bölgede uygulanan devlet teşvikleri ile Mardin ilinde yapılan turizme yönelik devlet
teşvikleri açıklanmıştır. Mardin’in turizm açısında önemli bir il olduğu ancak sürdürülebilir turizm anlamında
gelişmesi gerektiği vurgulanmıştır. Kentsel alt yapı, hizmet alanındaki kişilere eğitim teşviki gibi iyileştirmeler
yapılması gerektiğinden bahsedilmiştir. Mardin ilinin ihtiyacı olan teşvikler ve bu teşriklerim TMS-20
kapsamında muhasebeleştirilmesi açıklanmıştır.
Onocak (2018) devlet teşviklerinde KAYİK’ler muhasebeleştirilirken TMS-20 kapsamına alınmamaktadır.
Bağımsız denetime tabi olan işletmelerde TMS-20, BOBİ FRS’deki muhasebeleştirmeler açıklanırken, 1 sıra
Nolu MSUGT’de bağımsız denetime tabi olmayan işletmeler açıklanmış ve muhasebeştirilmiştir.
Altınkaynak ve Doğan (2020) turizm işletmelerinde alınan devlet teşviklerinin ilgili kişilere, işletme hakkında
fikir sahibi olmak isteyen kişilere teşviklerin en şeffaf ve güvenilir şekliyle gösterilmesi için uygun
raporlamanın nasıl sağlanacağı açıklanmıştır. BOBİ FRS, TMS-20, MSUGT hükümlerine göre nasıl
muhasebeleştirileceğinden bahsedilmiştir.
Kendir ve Ateş (2020) yapılan proje ile sağlanan teşvikin BOBİ FRS ve TMS/TFRS’ye göre
muhasebeleştirilmesinde farklılık gösterdiğini açıklamaktadır. AR-GE için yapılan giderlerin
muhasebeleştirilmesinde benzerlik olduğuna dikkat çekilmiştir. Proje aşamasında ve projeye başlanmadan
önce de kullanılan teşviklerin muhasebeleştirilmesinde TMS/TS ve BOBİ FRS hükümleri arasında farklılık
olduğu görülmektedir.
Dinç ve Yıldırım (2020) doğrudan teşviklerin 602 Diğer Gelirler hesabında izlendiği satışlar dışında olanların
ise 649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar hesabında muhasebeleştirildiği görülmektedir. Devlet teşviklerinin
istihdamı artırması, kamu ekonomisinin büyümesini desteklemesi amacıyla verildiği gözlemlenmektedir.
Onur (2020) devlet teşvikleri makul bir güvence olmadıkça finansal tablolara alınmamaktadır. İşletmenin
kendisine bağlanan koşullara uyması halinde finansal tablolarda yerini alabilir. Devletin vermiş oldu
teşvikleri yerine getirmeyen bir işletme hibe almaya hak kazanamamaktadır. Yapılan diğer araştırmalardan
farklı olarak tek tek bütün raporlama sistemlerinde uzun vadede ve kısa vadede verilen teşviklerin hangi
hesap kodlarıyla muhasebeleştirildiğini ve aradaki farkların veya benzerliklerin neler olduğuna değinilmiştir.
Ayrıca gelirde muhasebeleştirmenin ve sermayede muhasebeleştirmenin ne gibi farklılıklar doğuracağı
konusunda da belirli noktalara değinilerek, finansal raporlamaların hassasiyetinin, öneminin, şeffaf ve
güvenilir olmasının ne kadar önemli olduğu konusunda vurgular yapılmaktadır.

3.YÖNTEM

3.1. Araştırmanın Modeli
Açık Turizm A.Ş Mersin’in Aydıncık ilçesinde 2011 yılında kurulan 2 yıllık AR-GE çalışması sonucu 2013
yılında faaliyete geçen 5 yıldızlı bir oteldir. Açık Turizm 12 çalışanlı bir Anonim Şirkettir. On tane işçi asgari
ücret üzerinden maaş almakta, bir işletme müdürü ve bir satış danışmanı da diğer ücretli olarak çalışmaktadır.
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Otelin bulunduğu yer 10 yıllığına yatırım yeri tahsisi adlı devlet teşviki ile alınmıştır. Otel içerisinde bulunan
jeneratör, havuz devir daim makinesi, büyük işlevli kahve makineleri gibi büyük çapta kullanılan makine ve
teçhizatlar için 5 yıllığına devletten teşvik alınmıştır. 5084 sayılı kanun ile %20 oranında elektrik teşvikinden
yaralanmıştır. Yurtdışı reklamlarında ve yurtdışı fuarlarına katılımda turizmde ülkemize katkıda bulunmak
amacıyla %50 oranında reklam teşvikinden yararlanmıştır. Sigorta primi işveren desteği almıştır. Açık Turizm
işletmesinin devletten aldığı elektrik teşvikinin yevmiye kaydı örnekler ile gösterilmiştir. Her bir yevmiye
kaydının TMS-20, BOBİ FRS, MSUGT açısından karşılaştırılmasını ve bu karşılaştırma sonucu yevmiye
kayıtlarında ne gibi benzerlikler veya ne gibi farklılar olduğunu inceleyeceğiz.

3.2.Veri Toplama Aracı ve Veri Seti
Çalışma kapsamı içerisinde TMS-20, BOBİ FRS, MSUGT hükümlerine yer verilmiştir. Bu hükümler
çerçevesinde muhasebe hesapları kullanılmıştır. Kullanılan muhasebe hesapları içerisinde raporlamalara göre
muhasebe hesaplarında farklılıklar olduğu görülmüştür. İşletme hakkında bilgi sahibi olmak isteyen yetkili
kişilere şeffaf, güvenilir ve doğru bilginin verilmesinin önemi vurgulanmıştır.
3.3. Verilerin Analizi
Yapılan araştırmada kullanılan raporlama sistemlerine göre ne gibi farklılıklar ve ne gibi benzerliklerle
muhasebeleştirme yapıldığı ele alınmıştır. Çalışma kapsamı içerisinde TMS-20, BOBİ FRS, MSUGT
hükümlerine yer verilmiştir. İncelemeye BOBİ FRS ve MSUGT arasındaki fark ile başlanmıştır. Ardından
TMS-20 ve MSUGT en sona da TMS-20 ve BOBİ FRS arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu hükümler
çerçevesinde muhasebe hesapları kullanılmıştır.

3.4.Turizm Teşviklerinin BOBİ FRS ve MSUGT Açısından Karşılaştırılması
Açık Turizm işletmesinin aldığı teşviklerden biri olan enerji teşviki ile ilgili örnek verilmiştir.Verilen örnekte
devlet teşviklerinin BOBİ FRS’ye göre ve MSUGT’e göre nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiğine yer verilmiştir.
Örnekte işletmenin yevmiye kayıtlarıyla BOBİ FRS ile MSUGT arasında ne gibi farklılıklar bulunduğu
karşılaştırılmaktadır.

BOBİ FRS’ye göre teşviklerin muhasebeleştirilmesi
Örnek: İşletmenin temmuz ayına ait elektrik fatura tutarı KDV dâhil 11.800 TL’dir.5084 Sayılı Kanun’a
başvurularak %20 oranında enerji teşvikinden yararlanılmasına karar verilmiştir (KDV oranı %18 olarak
alınacaktır). Buna bilgilere göre TMS-20 gelir yaklaşımı standardına göre bu teşvikin yevmiye kaydı şu şekilde
olacaktır;

BOBİ FRS’ye göre;
Fatura geldiğinde yapılması gereken kayıt;

770-GENEL ÜRETİM GİDERİ HESABI

10.000

-Temmuz Ayına ait Elektrik Faturası 10.000
191-İNDİRİLECEK KDV

1.800

381-GİDER TAHAKKUKLARI

11.800

-Temmuz Ayına Ait Elektrik Faturası 11.800

İşletmeye fatura geldiğinde gider tahakkuku alacaklandırılarak yevmiye kaydı yapılmıştır.
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Fatura ödendiğinde yapılması gereken kayıt şu şekilde olmalıdır;

381-GİDER TAHAKKUKLARI

11.800

-Temmuz Ayına ait Elektrik Faturası 11.800

11.800

102-BANKALAR
-Temmuz Ayına Ait Elektrik Faturası
11.800

Fatura bankadan ödenmiştir. Bu sebeple gider tahakkukunu bankayı alacaklandırarak kapatmış oluruz.
Teşvik verildiğinde yapılması gereken kayıt;

102-BANKALAR

2.000

-Devletten alınan teşvik
644-ESAS FAAL.DiĞER ÇEŞİTLİ GELİR VE KAZANÇLAR

2.000

-Devletten Alınan Teşvik

Son olarak devlet işletmeye teşviki ödediğinde BOBİ FRS yöntemine göre esas faaliyet geliri olarak
yevmiye kaydını yapılır.
MSUGT’e göre
Örnek: İşletmenin temmuz ayına ait elektrik fatura tutarı KDV dâhil 11.800 TL’dir.5084 Sayılı Kanun’a
başvurularak %20 oranında enerji teşvikinden yararlanılmasına karar verilmiştir.(KDV oranı %18 olarak
alınacaktır.) Buna bilgilere göre TMS-20 gelir yaklaşımı standardına göre bu teşvikin yevmiye kaydı şu şekilde
olacaktır;
Fatura geldiğinde yapılacak olan kayıt şu şekildedir;

770-GENEL ÜRETİM GİDERİ HESABI

10.000

-Temmuz Ayına ait Elektrik Faturası 10.000
191-İNDİRİLECEK KDV

1.800

381-GİDER TAHAKKUKLARI
-Temmuz Ayına Ait Elektrik Faturası 11.800

11.800

Fatura ödendiğinde yapılması gereken kayıt şu şekilde olmalıdır;
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381-GİDER TAHAKKUKLARI

11.800

-Temmuz Ayı Elektrik Faturası
102-BANKALAR

11.800

-Temmuz Ayı Elektrik Faturası

Teşvik alındığında yapılması gereken kayıt şu şekildedir;

102-BANKALAR

2.000

-Enerji Teşviki
602-DİĞER GELİRLER
-Enerji Teşviki

2.000

İşletmeye fatura geldiğinde öncelikle tutar giderleştirilerek yevmiye kaydı yapılmalıdır. Bu kayıt BOBİ FRS
ve MSUGT için aynıdır. Fatura ödendiğinde kullanılan ödeme yöntemi alacaklandırılır. Devlet turizm
sektörüne %20 enerji teşviki vermekte ve bu teşvikten Açık Turizm yararlanmaktadır. Teşvik alındığı zaman
ise yevmiye kaydı BOBİ FRS ve MSUGT için değişiklik göstermektedir. KDV hariç rakamın %20’si üzerinden
devlet teşvik vermektedir. Verilen teşvik BOBİ FRS’de 644-Esas Faal.Diğer Çeşitli Gelir ve Kazançlar hesabı
alacaklandırılır. İşletmenin esas faaliyeti dışında olan ama olağan sayılan bir gelir olduğundan bu hesabın
kullanılması işletmenin raporlanma kısmında yetkili kişilere doğru bilgi sunacaktır. MSUGT’de ise 602-Diğer
Gelirler hesabı alacaklandırılır
3.5.Turizm Teşviklerinin TMS-20 ve MSUGT Açısından Değerlendirilmesi
Örnek: İşletmenin temmuz ayına ait elektrik fatura tutarı KDV dâhil 11.800 TL’dir.5084 Sayılı Kanun’a
başvurularak %20 oranında enerji teşvikinden yararlanılmasına karar verilmiştir (KDV oranı %18 olarak
alınacaktır). Buna bilgilere göre TMS-20 gelir yaklaşımı standardına göre bu teşvikin yevmiye kaydı şu şekilde
olacaktır;
TMS-20 Gelir Yaklaşımına göre;
Fatura geldiğinde yapılması gereken kayıt;
770-GENEL ÜRETİM GİDERİ

10.000

-Temmuz ayı elektrik faturası
191-İNDİRİLECEK KDV

1.800
381-GİDER TAHAKKUKLARI

11.800

Faturanın yevmiye kaydında gider tahakkuku alacaklandırılarak tahakkuk kaydı yapılmış olur.
Fatura ödendiğinde yapılması gereken muhasebe kaydı;
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381-GİDER TAHAKKUKLARI

11.800

102-BANKALAR

11.800

İşletme teşvik aldığı zaman yapılacak olan muhasebe kaydı;

136-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
2.000
Enerji Desteği 10.000 TL
602-DİĞER GELİRLER
Enerji Desteği 10.000 TL

2.000

Fatura geldiğinde diğer yöntemlerde olduğu gibi burada da gider tahakkukuna yevmiye kaydı yapılır.
Buradaki farklılık alınan teşvik çeşitli alacaklarda yevmiye kaydına alınır ve gelir olarak gösterilir.
TMS-20 Sermaye Yaklaşımına göre;
Örnek: İşletmenin temmuz ayına ait elektrik fatura tutarı KDV dâhil 11.800 TL’dir.5084 Sayılı Kanun’a
başvurularak %20 oranında enerji teşvikinden yararlanılmasına karar verilmiştir (KDV oranı %18 olarak
alınacaktır). Buna bilgilere göre TMS-20 gelir yaklaşımı standardına göre bu teşvikin yevmiye kaydı şu şekilde
olacaktır;
Fatura geldiğinde yapılması gereken kayıt;

746-GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HİZMET MALİYETİ

10.000

Temmuz Ayı Elektrik Faturası 10.000
191-İNDİRİLECEK KDV

1.800

381-GİDER TAHAKKUKLARI

11.800

Fatura banka aracılığıyla ödendiğinde yapılacak kayıt şu şekildedir;

381-GİDER TAHAKKUKLARI

11.800

102-BANKALAR

11.800

İşletme %20 oranında devletten teşvik aldığında yapılması gereken kayıt şu şekilde olacaktır.
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102-BANKALAR

2.000

Enerji Desteği 2.000
2.000

549-ÖZEL FONLAR
Enerji desteği 2.000

TMS-20 Sermeye Yaklaşımı’na göre yapılan yevmiye kaydında ise teşviki gelir olarak kaydetmekten
kaçınılır. İşletmenin karını olduğundan fazla göstereceği düşünülerek sermaye olarak özel fonlar yevmiye
hesabında muhasebeleştirilir.
MSUGT’egöre ;
Örnek: İşletmenin temmuz ayına ait elektrik fatura tutarı KDV dâhil 11.800 TL’dir.5084 Sayılı Kanun’a
başvurularak %20 oranında enerji teşvikinden yararlanılmasına karar verilmiştir (KDV oranı %18 olarak
alınacaktır). Buna bilgilere göre TMS-20 gelir yaklaşımı standardına göre bu teşvikin yevmiye kaydı şu şekilde
olacaktır;
Fatura geldiğinde yapılacak olan kayıt şu şekildedir;

770-GENEL ÜRETİM GİDERİ HESABI

10.000

-Temmuz Ayına ait Elektrik Faturası 10.000
191-İNDİRİLECEK KDV

1.800

381-GİDER TAHAKKUKLARI

11.800

-Temmuz Ayına Ait Elektrik Faturası 11.800
Fatura bankadan ödendiğinde yapılması gereken kayıt şu şekilde olmalıdır;

381-GİDER TAHAKKUKLARI

11.800

-Temmuz Ayı Elektrik Faturası
102-BANKALAR
-Temmuz Ayı Elektrik Faturası
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İşletme %20 oranında devletten teşvik aldığında yapılması gereken kayıt şu şekilde olacaktır.

102-BANKALAR

2.000

-Enerji Teşviki
602-DİĞER GELİRLER
-Enerji Teşviki

2.000

TMS-20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması’nda iki yaklaşım
bulunmaktadır. Bunlar gelir yaklaşımı ve sermaye yaklaşımıdır. Gelir yaklaşımına göre yapılan kayıtlar
MSUGT ile benzerlik göstermektedir. TMS-20 standardında iki seçenekten birine göre muhasebeleştirme
işlemi yapılmalıdır. Bunlardan ilki gelir yaklaşımına göre muhasebeleştirmedir ve teşvikler dönem
gelirlerinde muhasebeleştirilir. Gelir yaklaşımında teşviklerin hissedarların haricinde elde edilmiş olması
gerekmektedir. Ya da belirli koşulları yerine getirilince verilen teşvikler amortismana tabi teşviklerin
muhasebeleştirilmesinde kullanılmaktadır. Diğeri ise sermaye yaklaşımıdır. Bu yaklaşım Devletin vermiş
olduğu teşvikin sermayeye eklenmesiyle kullanılan yaklaşım türüdür. Sermaye yaklaşımında teşviklerden
geri ödeme beklenmemesi, maliyet veya koşul olmadan devlet tarafından teşvik verilmesi, kazanılmış bir gelir
olmaması sermaye yaklaşımının benimsenmesine sebep olacak etkenlerdendir. TMS- 20 bu noktalar dikkate
alınarak muhasebeleştirilir. TMS-20’de Gelir yaklaşımına göre ertelenmiş gelir olarak zamanı geldikçe
sistematik bir şekilde amortismanın faydalı ömrü boyunca kar ya da zarar olarak muhasebeleştirilir. Sermaye
yaklaşımına göre ise varlığın defter değeri hesaplandıkça kar ya da zarar olarak muhasebeleştirilir. MSUGT’e
göre teşvikin tahsil edildiği zamanda gelir olarak kayıt edilmesi görüşü benimsenmektedir.
3.6.Turizm Teşviklerinin TMS-20 ve BOBİ FRS Açısından Karşılaştırılması
TMS-20 Gelir Yaklaşımına göre;
Örnek: İşletmenin temmuz ayına ait elektrik fatura tutarı KDV dâhil 11.800 TL’dir.5084 Sayılı Kanun’a
başvurularak %20 oranında enerji teşvikinden yararlanılmasına karar verilmiştir (KDV oranı %18 olarak
alınacaktır). Buna bilgilere göre TMS-20 gelir yaklaşımı standardına göre bu teşvikin yevmiye kaydı şu şekilde
olacaktır;
Fatura geldiğinde yapılması gereken kayıt;

746-GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HİZMET MALİYETİ

10.000

Temmuz Ayı Elektrik Faturası 10.000
191-İNDİRİLECEK KDV

1.800

381-GİDER TAHAKKUKLARI
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Fatura banka aracılığıyla ödendiğinde yapılacak kayıt şu şekildedir;

381-GİDER TAHAKKUKLARI

11.800

102-BANKALAR

11.800

İşletme %20 oranında devletten teşvik aldığında yapılması gereken kayıt şu şekilde olacaktır.

136-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

2.000

Enerji Desteği 2.000

2.000

602-DİĞER GELİRLER
Enerji desteği 2.000

Burada gelir yaklaşımıyla yapılan yevmiye kaydı mevcuttur. Bu kayıt mali tablolar açısından gelir elde
edildiği yaklaşımını benimser.
TMS-20 Sermaye Yaklaşımına göre;
Örnek: İşletmenin temmuz ayına ait elektrik fatura tutarı KDV dâhil 11.800 TL’dir.5084 Sayılı Kanun’a
başvurularak %20 oranında enerji teşvikinden yararlanılmasına karar verilmiştir (KDV oranı %18 olarak
alınacaktır). Buna bilgilere göre TMS-20 gelir yaklaşımı standardına göre bu teşvikin yevmiye kaydı şu şekilde
olacaktır;
Fatura geldiğinde yapılması gereken kayıt;

746-GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HİZMET MALİYETİ

10.000

Temmuz Ayı Elektrik Faturası 10.000
191-İNDİRİLECEK KDV

1.800

381-GİDER TAHAKKUKLARI
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Fatura banka aracılığıyla ödendiğinde yapılacak kayıt şu şekildedir;

381-GİDER TAHAKKUKLARI

11.800

102-BANKALAR

11.800

İşletme %20 oranında devletten teşvik aldığında yapılması gereken kayıt şu şekilde olacaktır.

136-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

2.000

Enerji Desteği 2.000

2.000

549-ÖZEL FONLAR
Enerji desteği 2.000

TMS-20’de turizm teşviklerinin gelir tablosunda yer almasını ve sermaye kısmında yer almasını benimseyen
iki yaklaşık bulunur. TMS-20 de bulunan bu iki yaklaşım diğer raporlama seçeneklerinin haricinde kendi içinde de mali
tablolarda farklılık gösterecek iki seçenek olarak ayrılıyor.
BOBİ FRS’ye göre;
Örnek: İşletmenin temmuz ayına ait elektrik fatura tutarı KDV dâhil 11.800 TL’dir.5084 Sayılı Kanun’a
başvurularak %20 oranında enerji teşvikinden yararlanılmasına karar verilmiştir (KDV oranı %18 olarak
alınacaktır). Buna bilgilere göre TMS-20 gelir yaklaşımı standardına göre bu teşvikin yevmiye kaydı şu şekilde
olacaktır;
Fatura geldiğinde yapılması gereken kayıt;

770-GENEL YÖNETİM GİDERİ HESABI

10.000

-Temmuz Ayına ait Elektrik Faturası 10.000
191-İNDİRİLECEK KDV

1.800
381-GİDER TAHAKKUKLARI

11.800

-Temmuz Ayına Ait Elektrik Faturası 11.800
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Fatura banka aracılığıyla ödendiğinde yapılması gereken kayıt şu şekilde olmalıdır;

381-GİDER TAHAKKUKLARI

11.800

-Temmuz Ayına ait Elektrik Faturası 11.800

102-BANKALAR

11.800

-Temmuz Ayına Ait Elektrik Faturası 11.800
İşletme %20 oranında devletten teşvik aldığında yapılması gereken kayıt şu şekilde olacaktır.

102-BANKALAR

2.000

-Devletten alınan teşvik
644-ESAS FAAL.DİĞ.ÇEŞ.GELİR VE KAZANÇLAR
-Devletten Alınan Teşvik

2.000

Dikkat çekilmesi gereken fark TMS-20 yaklaşımlarında 746-Hizmet Üretim Giderleri Hizmet Maliyeti
kullanılmıştır. BOBİ FRS’de ise tek düzen hesap planı benimsenmiş ve 770-Genel Yönetim Gideri hesabı
kullanılmıştır. Hizmet üretim maliyeti mi genel yönetim maliyeti mi olduğu konusunda pek çok fikir
ayrılıkları bulunmaktadır. İşletmenin gösterdiği faaliyet koluna göre değişmektedir. Bir turizm işletmesi
hizmet odaklı olduğundan hizmet üretim maliyetinin borçlandırılması en makul kayıttır. Örnekte herhangi
bir koşul olmadığından BOBİ FRS’de direkt olarak giderleştirilmiştir. Devletten %20 oranında enerji teşviki
alan işletme sadece sermaye yaklaşımında gelir hesabını kullanmayarak teşviki 549-Özel Fonlar hesabında
alacaklandırılmıştır.
4.Sonuç Ve Öneriler
Turizm sektöründe devlet teşviklerinin ne şekilde veriliği ve nasıl muhasebeleştirildiği konusunda bilgiler
verilmiştir. Kamu idaresinin teşvik vermekteki amacı, istihdamı artırmak, yatırımları desteklemektir.
İşletmeler için yatırım amaçlı devlet teşvikleri işletmelerin ve ülke ekonomisinin geleceğini etkilemektedir.
Yapılan literatür taramasında ve teşvikleri muhasebeleştiren birçok firmada farklı fikirler ve farklı muhasebe
kayıtlarının mevcut olduğu ortaya çıkmıştır. TMS-20, BOBİ FRS, MSUGT çerçevesinde işletmede yevmiye
kayıtları aynı örnek üzerinden yapılmıştır ve her bir raporlama çerçevesinde ne gibi farklılıklar ve benzerlikler
olduğu karşılaştırılmıştır. Doğrudan teşvik alan işletmelerin 602-Diğer Gelirler hesabında muhasebeleştirdiği
veya 644-Esas Faaliyetlerden Diğer Çeşitli Gelir ve kazançlar hesabında muhasebeleştirildiği görülmektedir.
Sermaye yaklaşımına göre kayıtta ise 549-Özel Fonlar hesabında kayıt edilmektedir. İşletmeler açısından
doğru ve şeffaf bilgi vererek devlet teşviklerinin muhasebeleştirilmesi çok önemlidir. Teşvikler turizm
firmasında gelirde muhasebeleştirildiğinde kar gibi görünerek firmanın raporlarını takip eden yetkili kişilere
kar olduğundan fazla görünebilir. Satışlardan elde edilen brüt kar olarak finansal tablolara yansıyacaktır.
Böyle bir durumda devletten alınan teşvikin öz kaynaklarda izlenmesi ya da duran varlığın maliyetinden
düşülmesi önerilebilir. TMS-20’de gelir yaklaşımı ve sermaye yaklaşımı olarak iki ayrı raporlama karşımıza
çıkmaktadır. TMS-20’ de yer alan sermaye yaklaşımına göre özel fonlara aktarılması daha sağlıklı bilgi
verilmesini sağlayacaktır.
MSUGT’ de ise 602-Diğer Gelirler hesabında muhasebeleştirme işlemi yapılmaktadır. TMS-20 ve BOBİ FRS’de
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ise 644-Esas Faaliyetlerden Diğer Gelir ve Kazanç hesabı kullanılmaktadır. Satış harici yatırım amaçlı yapılan
teşviklerde 649-Diğer Faaliyetlerden Çeşitli Gelir ve Kazançlar hesabı kullanılabilir. Uygulamalarda
Teşviklerin koşula bağlandığı durumlarda ise TMS-20 ve BOBİ FRS’de 482-Ertelenmiş Teşvik gelirleri hesabı
kullanılır. Teşvik gelirinin alınması yaklaştıkça bir yıldan daha az süreye düştüğünde 482 hesabı kapatılarak
382- Ertelenmiş Teşvik Gelirleri hesabı kullanılmaya başlanmıştır. MSUGT’de ise Ertelenmiş Gelirler hesabı
yoktur. Bunların yerine 480 ve 380 Gider Tahakkukları hesabı kullanılmaktadır. Turizm ülkemiz açısından
çok önemli bir gelir kaynağıdır. Bu kaynağın doğru veriler ışığında kayıtlar altında tutulması ve bu verilere
göre yatırım, istihdam gibi alanlarda ne gibi yenilikler yapılacağı konusunda daha kolay çözümler bulunması
amaçlanmalıdır. Devletin vermiş olduğu teşviklerin yeterli olup olmadığı, hangi amaçlarla nerelerde
kullanıldığı bu kullanıma göre işletmeye ne gibi kar ve gelir kazandırdığı konusunda yeterli şeffaf ve güvenilir
bilgiler elde etmek için muhasebe kayıtlarının düzgün ve titizlikle yapılması çok önemlidir. Her bir raporlama
sistemine göre farklı farklı kayıtlar mevcuttur. Her bir raporlama sistemininde kendi içinde benzerlikleri
bulunmaktadır. Buradaki en temel amaç ise turizm sektörüne verilen devlet teşviklerinin kayıtlara olabilecek
en düzgün, en şeffaf ve en güvenilir şekilde yansıtılmasıdır.
Öneri: Satışlardan elde edilen brüt kar olarak finansal tablolara yansıyacaktır fakat bu işletmenin vermiş
olduğu hizmet karşılığında elde etmiş olduğu bir kar değildir. Devletin vermiş olduğu teşviklerin karda kayıt
altına alınması yerine TMS-20 Sermaye yaklaşımında olduğu gibi özel fonlarda kayıt altına alınması işletmeyi
fazladan kar göstermekten kurtaracaktır. Ayrıca teşviklerin öz kaynaklarda veya duran varlığın maliyetinden
düşülerekte yevmiye kaydı yapılması önerilebilir. Literatür çalışmasına katkısı açısından devlet teşviklerinin
raporlama sistemleri arasındaki farkları ve işletmelerin hangi yevmiye kaydıyla mali verilerini hazırlayarak
işletme açısından daha doğru bilgi vereceğini gösterilmiştir. Konuya ilişkin yapılacak olan diğer çalışmalara
ışık tutmak amacıyla iki ayrı firmada gelir ve sermaye olarak gösterilen teşviklerin gelir tablosunda ve finansal
tablolarda firmalar arası ne gibi farklılıklar görüldüğü nelere etkileri olduğu araştırılabilir.
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MAKALE BİLGİSİ

ÖZET

Anahtar Kelimeler:

Amaç – Bu araştırma, otel işletmelerinde çalışanların bireysel değerleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki
ilişkinin tespit edilmesine odaklanmaktadır.

Bireysel Değerler
Örgütsel Bağlılık
Otel Çalışanları

Yöntem – Bu araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden betimsel araştırma türündedir. Araştırmanın
evrenini, Türkiye’de 1995 yılından beri faaliyet gösteren ve 9 adet işletmesi bulunan bir zincir otel
işletmesinde çalışan yerli işgörenler oluşturmaktadır. Araştırma örneklemi ise bu zincir otel işletmesinde
Gönderilme Tarihi 10 Ocak çalışan 215 yerli işgörenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi
kullanılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, frekans, korelasyon ve kanonik korelasyon
2022
analizlerinden yararlanılmıştır.
Revizyon Tarihi 24 Ağustos
Bulgular – Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre bireysel değerler ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı
2022
ancak düşük bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca bireysel değerler setinde örgütsel bağlılığı en fazla
Kabul Tarihi 30 Ağustos
etkileyen değişkenin muhafazacı boyut olduğu tespit edilmiştir. Örgütsel bağlılık setinde ise devam
2022
bağlılığı bireysel değerleri en fazla etkileyen değişken olarak öne çıkmaktadır.

Araştırma Makalesi

Tartışma – Bu araştırma otel işletmeleri yöneticilerine, çalışanların bireysel değerlerini ve örgütsel bağlılığı
öngören değerleri anlamaları açısından katkı sağlamaktadır. Ayrıca bireysel değerler ve örgütsel bağlılık
arasındaki ilişkiyi incelemesi açısından alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

Purpose – This research focuses on determining the relationship between the individual values of
employees in hotel businesses and their organizational commitment.

Makale Kategorisi:

Personal Values
Organizational
Commitment
Hotel Employees

Received 10 January 2022
Revised 24 August 2022
Accepted 30 August 2022
Article Classification:
Research Article

Design/methodology/approach – This research is in the type of descriptive research, which is one of the
quantitative research methods. The universe of the research consists of local employees working in a chain
hotel business that has been operating in Turkey since 1995 and has 9 businesses. The research sample
consists of 215 local employees working in this chain hotel business. Questionnaire method was used as
data collection tool in the research. In the analysis of the data, arithmetic mean, frequency, correlation and
canonical correlation analyzes were used.
Findings – According to the results obtained from the research, it was revealed that there is a significant
but low relationship between individual values and organizational commitment. In addition, it has been
determined that the variable that most affects organizational commitment in the set of individual values is
conservation. In the organizational commitment set, on the other hand, continuance commitment stands
out as the variable that most affects individual values.
Discussion – This research contributes to hotel managers in terms of understanding the individual values
of the employees and the values that predict organizational commitment. In addition, it is thought that it
will contribute to the literature in terms of examining the relationship between individual values and
organizational commitment.
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1. Giriş
Turizm sektöründe faaliyette bulunan işletmeler için çalışanlar kritik bir öneme sahiptir. Özellikle benzer
nitelikte hizmet sunan otel işletmelerinin, hizmet kalitesini artırarak rekabet avantajı elde etmesinde ve diğer
otel işletmelerinden farklılaşmalarında çalışanlar hayati bir rol üstlenmektedir (Sung vd., 2019: 35). Otel
işletmelerinde kaliteli hizmet sunumunun gerçekleştirilebilmesi ise büyük oranda çalışanların işletmeye karşı
olumlu tutum ve davranışlarının diğer bir ifadeyle bağlılıklarının geliştirilmesiyle mümkündür (Dhar, 2015:
421; Sung vd., 2019: 35; Yeh, 2019: 76). Çalışan bağlılığı, 1950’li yılların sonlarından beri araştırmacıların ilgisini
çeken bir araştırma konusu olmuş (Morrow, 1983: 486; Morrow ve McElroy, 1986: 139) ve iş ortamında
bağlılığın öncüllerini ve sonuçlarını incelemek için çok sayıda araştırma yapılmıştır (Cohen, 2007: 336; WeiBo
vd., 2010: 12). Çalışanların örgütte kalma ve onun için çaba gösterme arzusuyla örgütün amaç ve değerlerini
benimseme olarak tanımlanan örgütsel bağlılık (Morrow, 1983: 486), devamsızlık, işten ayrılma niyeti ve işten
ayrılmanın (Marsh ve Mannari, 1977; Angle ve Perry, 1981; Blau ve Boal, 1987; Somers, 1995; Chang, 1999;
Wasti, 2003; Mowday vd., 2013; Jehanzeb vd., 2013; Guzeller ve Celiker, 2020) yanı sıra iş tatmini (Testa, 2001;
Yoon ve Thye, 2002; Trimble, 2006; Kuruüzüm vd., 2008; Gunlu vd., 2010; Ozturk, vd., 2014; Vujičić vd., 2015)
ve örgütsel vatandaşlık (Meyer vd., 2002; Bakhshi vd., 2011; Mohamed ve Anisa, 2012; Uçanok ve Karabatı,
2013; Devece vd., 2016; Grego-Planer, 2019; Yeh, 2019) gibi diğer olumlu tutum ve davranışlarla
ilişkilendirilmiştir. Yapılan çalışmalarla, çalışan bağlılığının örgüt üzerinde bir etkisi olduğunu gösteren
sonuçlar elde edilmiştir (Finegan, 2000: 150). Çok boyutlu bir yapıya sahip olan örgütsel bağlılığın (Allen ve
Meyer, 1990: 2), çalışanların bireysel değerleriyle ilişkilendirilmesi de oldukça olası görülmektedir. Çünkü
bireysel değerler, tek başına tutum ve davranışları etkileyebilecek bir özellik göstermektedir (Finegan, 2000:
152: Glazer vd., 2004; Desa, 2021: 334).
İnsanların hayatına rehberlik eden ilkeler olarak tanımlanan değerler, çalışanların örgütsel bağlılık biçimlerini
etkilemesinden dolayı (Glazer vd., 2004: 338) son yirmi yıllık süreçte araştırmacıların da ilgisini çekmektedir
(Wasti, 2003; Glazer vd., 2004; Cohen, 2007; Cohen ve Shamai, 2010; Schwartz, 2012; Desa, 2021; Jamaludin
vd., 2021). Değer araştırmalarının önemli bir kısmı, bireylerin, örgütlerin ve kültürlerin sahip oldukları
değerler açısından nasıl farklılık gösterdiğine ve bu farklılıkların davranışı nasıl etkilediğine odaklanmıştır
(Abbott vd., 2005: 531). Farklı ülkelerde ve farklı sektörlerde bireysel değerler ve örgütsel bağlılık arasındaki
ilişkiye odaklanan araştırmalar (Glazer vd., 2004; Abbott vd., 2005; Cohen ve Shamai, 2010; Desa, 2021;
Jamaludin vd., 2021) olmasına rağmen Türkiye bağlamında ve turizm sektöründe bu ilişkiye odaklanan
çalışmalara rastlanmamıştır. Ayrıca değişen işgücü piyasası da dikkate alındığında bireysel değerler ve
örgütsel bağlılık ilişkisine yönelik daha fazla araştırma yapılması gerekliliği araştırmacılar tarafından
vurgulanmaktadır (Finegan, 2000; Glazer vd., 2004; Cohen, 2007; Jamaludin vd., 2021). Bu bağlamda bu
araştırmanın amacı, bireysel değerler ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin tespit edilmesidir. Araştırma
kapsamında bireysel değerler ve örgütsel bağlılık çok boyutlu yapılar olarak ele alınmıştır. Böylece farklı
bağlılık türleri ile farklı değer boyutları arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç
doğrultusunda araştırma kapsamında; “Otel çalışanlarının sahip oldukları bireysel değerleri ile örgüte
bağlılıkları arasında bir ilişki var mıdır?” “Hangi bireysel değerler hangi örgütsel bağlılık türüyle ilişkilidir?”
sorularına cevap aranmaktadır.

2. Kavramsal Çerçeve
2.1. Bireysel Değerler
Değer kavramı, birey, örgüt ve toplum açısından birçok farklı disiplinde incelenmiştir. Dolayısıyla kavrama
yönelik tanımlar, yaklaşımlar ve kavramın çerçevesi ele alındığı disipline göre şekillenmiş ve bu durum değer
kavramının ortak bir tanıma sahip olamaması sonucunu doğurmuştur. Buna karşın hangi disiplin bakış
açısıyla ele alınırsa alınsın kavram, bireylerin duygusal ve davranışsal tepkileri üzerinde yarattığı etkiden
dolayı (Kumar, 2012: 307) önemli bir değişken olarak vurgulanmıştır.
Rokeach (1973) değeri, belirli bir davranış veya durumun, kişisel ve toplumsal bağlamda, karşıt davranış veya
durumdan daha iyi olduğuna dair güçlü bir inanç olarak tanımlamıştır (Desa, 2021: 335). Hofstede (1980: 19)
değerlerin, kültürden etkileneceğini vurgusuyla, değeri, belirli bir durumu diğer durumlara göre tercih
etmeye yönelik büyük eğilim olarak tanımlamıştır. Schwartz (1994) ise bireyin veya başka bir sosyal varlığın
yaşamında yol gösterici ilkeler olarak hizmet eden, önemleri değişen ve arzu edilen durumlar ötesi amaçlar
olarak ele almaktadır. Amaç olarak ifade edilen değerlerin bu tanımında örtük bir biçimde; (a) sosyal
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varlıkların çıkarlarına hizmet ettikleri, (b) bireyleri yönlendirerek ve duygusal olarak etkileyerek aksiyonda
bulunmaya motive edebildikleri, (c) aksiyonları yargılayan ve doğrulayan standartlar olarak işlev gördükleri
ve (d) hem baskın grupların değerlerinde sosyalleşme hem de bireylerin benzersiz öğrenme deneyimleri
yoluyla edinildikleri ifade edilmektedir (Schwartz, 1994: 21). Bu çerçevede genel anlamda değerler, (a) ahlaki
çıkarımları olmayan salt tercihlere karşı ahlaki düşünceleri ne ölçüde somutlaştırdıkları ve (b) belirli bir
kültürün üyelerinin, belirli bir değerin herkes için önemli olduğu konusunda hemfikir olma derecesi ile bu
değerin kişisel olarak sahiplenilme derecesine göre sınıflandırılabilmektedir (Finegan, 2000: 165).
Değerlere ilişkin araştırmalarda, Rokeaach (1973) tarafından geliştirilen değerler listesi (Finegan, 2000: 155) ile
Schwartz (1992) tarafından geliştirilen değer kuramı sıklıkla kullanılmaktadır. Schwartz, değerleri, kişinin
yaşadığı motivasyonel hedefler veya kişisel ilkeler açısından ele almaktadır. Schwartz tarafından geliştirilen
kuramın temelinde ihtiyaçların altında yatan motivasyonlara göre Tablo 1’de yer alan on değer oluşmakta ve
değerleri birbirinden ayıran motivasyonel amaç tipleri bulunmaktadır. Değer tipleri kendi içinde dört üst
düzey değer türüyle eşleşen iki ana boyut üzerinde gruplanmaktadır. Bunlardan ilki öz-aşkınlık ve özgenişletim olarak adlandırılmıştır. Bu boyutun öz-aşkınlık ucu evrenselcilik ve iyilikseverlik değer tiplerini;
öz-genişletim ucu ise, güç ve başarı tiplerini kapsamaktadır. Buna göre öz-genişletim, kişisel çıkarları, özaşkınlık ise; başkalarına ilgi ve refah anlayışını içermektedir.
Tablo 1. Schwartz’ın Değer Tipleri ve Tanımları
Değer
Öz-genişletim
Güç
Başarı
Hazcılık
Yeniliğe Açıklık
Hazcılık
Uyarılım
Öz-yönelim
Öz-aşkınlık
Evrenselcilik

İyilikseverlik
Muhafazacı
Geleneksellik

Uyma

Güvenlik

Tanımları
Sosyal statü ve prestij, insanlar ve kaynaklar üzerindeki kontrol ve hakimiyet/
Sosyal güç, otorite, refah, umuma ilişkin imajın korunması
Sosyal standartlara göre yeterlilik yoluyla bireysel başarı yönelimi/ Başarılı,
yetenekli, hırslı, etkili
Zevk ve bireyin duygusal tatmini/ Hayattan zevk alma, bireyin rahatına
düşkünlüğü
Zevk ve bireyin duygusal tatmini/ Hayattan zevk alma, bireyin rahatına
düşkünlüğü
Heyecan, yenilik ve yaşama meydan okuma/ Cesur, değişken ve heyecan
verici bir hayat
Bağımsız düşünme ve eylem seçme, yaratıcılık ve keşfetme/ Yaratıcı, özgür,
bağımsız, kendi hedeflerini seçme, meraklı
Tüm insanların ve doğanın refahı için anlayış, takdir edici, hoşgörülü olma ve
korumacı/ Geniş fikirlilik, bilgelik, sosyal adalet, eşitlik, barış ve güzellikler
içinde bir dünya, doğayla birlik, çevreyi koruma
Sık sık bireysel ilişki içinde olunan kimselerin refahının korunması ve
arttırılması/ Yardımsever, dürüst, bağışlayıcı, sadık, sorumlu
Geleneksel kültürün veya dinin geleneklerini ve fikirlerini kabul etme, bağlılık
ve saygı gösterme/ Alçakgönüllü, dindar, geleneklere saygılı, ılımlı, hayattaki
payını kabul etme
Başkalarını üzmesi veya onlara zarar vermesi ve sosyal beklentileri veya
normları ihlal etmesi muhtemel eylemlerin, eğilimlerin ve dürtülerin
kısıtlanması/ İtaatkar, nezaket, özdisiplin, aileye ve yaşlılara saygılı olma
Toplumun, ilişkilerin ve benliğin güvenliği, uyumu ve istikrarı/ Aile
güvenliği, ulusal güvenlik, sosyal düzen, temiz, iyiliklerin karşılılığı

Kaynak: Schwartz ve Huismans, 1995: 90.
İkinci boyut ise yeniliğe açık olma ve muhafazacı yaklaşım boyutu olarak adlandırılmıştır. Bu boyutun
yeniliğe açık olma ucu, öz-yönelim ve uyarılım değer tiplerinden; muhafazacı boyutu ise, güvenlik, uyma ve
geleneksellik değer tiplerinden oluşmaktadır. Birincisi, bağımsız hareket etmeyi, yeni düşünce, duygulara
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açık olmayı, ikincisi ise, kişisel sınırlanmayı, kuralları ve değişime direnmeyi ifade etmektedir. Hazcılık ise
yeniliğe açık olma ve muhafazacı değerlerin unsurlarını paylaşmaktadır. Bu dört yüksek dereceli değer türü,
10 değer türünden daha istikrarlı ve genelleştirilebilir olma eğilimindedir (Schwartz, 2006: 1-3).
Schwartz (1992) tarafından geliştirilen değer kuramına göre değerler, iş yeri davranışı da dahil olmak üzere
davranışın itici güçlerini oluşturmaktadır (Abbott vd., 2005: 531: Kumar, 2012: 307). Bu bağlamda çalışanların
bireysel değerlerinin bilinmesi, farklı çalışanları yönetmenin daha iyi yollarına ilişkin içgörü sağlayabilir.
Ayrıca davranışın anlaşılmasında ve örgütsel bağlılığın geliştirilmesinde önemli unsurların tespit edilmesine
de yardımcı olabilir (Cohen ve Shamai, 2010: 31-32).
2.2. Örgütsel Bağlılık
Örgütsel bağlılık, yönetim, örgütsel davranış ve insan kaynakları alanında yapılan araştırmalarda önemle
üzerinde durulan kavramlardan biridir (Cohen, 2007: 336). Örgütsel bağlılık, farklı şekillerde
kavramsallaştırılmış ve ölçülmüştür. Örgütsel bağlılık, bir bireyin belirli bir örgütle özdeşleşmesini ve örgüte
katılım düzeyini ifade etmektedir (Porter vd., 1974: 4). Morris ve Sherman (1981), bağlılığın girdiler ve
sonuçlar arasındaki denge olduğunu ileri sürmektedir. Bu kapsamda bir çalışan, örgüte yatırım yaptığından
veya katkıda bulunduğundan daha fazlasını elde ederse, örgütsel bağlılığı gelişmektedir (Yeh, 2019: 78). Allen
ve Meyer’e (1990: 14) göre örgütsel bağlılık, bireyi örgüte bağlayan diğer bir ifade ile işten ayrılma olasılığını
azaltan psikolojik bir durumu ifade etmektedir. Örgütsel bağlılığa ilişkin geliştirilen tanımlar, (a) örgütün
amaç ve değerlerine güçlü bir inanç ve kabul; (b) örgüt adına kayda değer çaba sarf etme istekliliği ve (c) örgüt
üyeliğini sürdürmek için güçlü bir isteği ifade etmektedir (Porter vd.,1974: 4; Morrow, 1983: 491; Cohen,
2007: 351). Çok boyutlu bir kavram olarak değerlendirilen örgütsel bağlılık, Mowday vd. (1979) tarafından
duygusal bağlılık ve tutumsal bağlılık olarak, O’reilly ve Chatman (1986) tarafından uyum bağlılığı,
özdeşleşme bağlılığı ve içselleştirme bağlılığı boyutlarıyla incelenmiştir. Allen ve Meyer (1990) ise örgütsel
bağlılığa ilişkin geliştirdikleri modelde bağlılığın, duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık
olarak üç boyutlu olduğunu ifade etmişlerdir. Duygusal bağlılık, çalışanların örgüte duygusal bağlılığını,
özdeşleşmesini ve örgüte katılımını ifade etmektedir (Allen ve Meyer, 1990: 1). Özdeşleşme, örgüte ait olma
arzusunu ve bireyin gruba ait olmaktan duyduğu gurur duygusunu vurgulamaktadır. Bu kapsamda bireyler
örgüte ait olmak istedikleri için kendilerini örgüte bağlı hissederler. Örgüte ait olmaktan belli bir gurur
duyarlar. İçselleştirme süreci boyunca, örgütü karakterize eden değerleri benimserler (Pohl, 2002: 15). Devam
bağlılığı, çalışanların örgütten ayrılma ile ilişkilendirdiği maliyetlere dayalı bağlılığı ifade etmektedir (Allen
ve Meyer, 1990: 1). Devam bağlılığı, örgütten ayrılmanın maliyetinin çok yüksek olması veya çalışanın başka
seçeneklerinin çok az olması gerçeğine dayanmaktadır (Finegan, 2000: 163). Normatif bağlılık ise işe devam
etmek için bir zorunluluk duygusu olarak tanımlanmıştır. Normatif bağlılığı yüksek olan çalışanlar, örgüt
içinde kalmaları gerektiğini düşünürler (Allen ve Meyer, 1991: 67). Normatif bağlılık, kişinin örgütten elde
edebileceği beklenen faydalar ve ödüller açısından örgütle yapılan alışverişin kalitesi hakkındaki genel
beklentilerinden türetilen ve örgüte karşı genel ahlaki yükümlülüğü ifade etmektedir (Cohen, 2007: 337). Bu
üç bağlılık türünün ortak noktası, çalışan ve örgüt arasında işten ayrılma olasılığını azaltan bir bağlantı
olmasıdır. Bununla birlikte bu bağlantının doğası birbirinden farklıdır. Çalışanlar, güçlü duygusal bağlılığa
sahip ise istedikleri için, güçlü devam bağlılığına sahip ise ihtiyaç duydukları için, güçlü normatif bağlılığa
sahip ise bunu yapmaları gerektiğini düşündükleri için örgütte kalmaya devam etmektedir (Allen ve Meyer,
1990: 3).
Allen Meyer (1990), duygusal ve devam bağlılığının, farklı bağıntılara sahip deneysel olarak ayırt edilebilir
yapılar olduğunu ifade ederken duygusal ve normatif bağlılığının, ayırt edilebilir olsalar da bir şekilde ilişkili
olduğunu belirtmektedirler. Ayrıca araştırmalarda her bir bağlılık türünün, farklı öncüllerin bir işlevi olarak
diğerlerinden bağımsız olarak geliştiği ifade edilmiştir. Buna göre duygusal bağlılığın öncülleri, bireysel
özellikler, işin özellikleri, iş deneyimleri ve yapısal özellikler; devam bağlılığının öncülleri, bireyin yaptığı
yatırımların büyüklüğü ve/veya sayısı ve algılanan alternatif eksikliği; normatif bağlılığın öncülleri ise bireyin
hem örgüte girişten önceki (aile/kültürel sosyalleşme) hem de örgüte girişten sonraki (örgütsel sosyalleşme)
deneyimlerinden etkileneceği ileri sürülmektedir (Allen ve Meyer, 1990: 4). Farklı öncüllere sahip olan her
bağlılık türü farklı etkiler üretmektedir. Duygusal bağlılık, daha yüksek üretkenlik, daha olumlu iş tutumları
ve daha büyük bir örgütsel vatandaşlığa katılma olasılığıyla ilişkilidir. Benzer bulgular normatif bağlılık için
de ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte devam bağlılığı performans göstergeleri ile çok az pozitif ilişkiye
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sahiptir (Finegan, 2000: 152). Ancak Allen Meyer (1990) örgütsel bağlılığın üç boyutuyla değerlendirilmesi
durumunda çalışanın örgütle olan ilişkisinin daha iyi anlaşılabileceğini ileri sürmüştür.
2.3. Bireysel Değerler ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki
Bireysel değerler ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiye odaklanan çalışmalarda, farklı değer türlerinin farklı
bağlılık boyutlarıyla ilişkili olduğu tespit edilmiştir (Glazer vd., 2004; Abbott vd., 2005; Cohen ve Shamai,
2010; Desa, 2021; Jamaludin vd., 2021). Örneğin, Glazer, Daniel ve Short (2004), Macaristan, İtalya, Birleşik
Krallık ve ABD’de çalışan hemşireler üzerine yaptıkları çalışmada, değerlerin örgütsel bağlılığı etkilediği ve
insanların benimsediği değerlerin ulusal kültürden etkilenebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmadan elde
ettikleri sonuçlara göre değişime açıklık değerleri ile duygusal bağlılık arasında negatif korelasyon, grup
bütünlüğünü koruyan koruma değerleri ile duygusal bağlılık pozitif korelasyona sahiptir. Ayrıca koruma
değerleri ile duygusal bağlılık arasındaki ilişki Macaristan ve İtalya'da ABD ve İngiltere'den daha güçlü bir
etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Cohen ve Shamai (2010), İsrail’de polis memurlarının bireysel
değerleri, psikolojik iyi oluş ve duygusal bağlılıkları arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında, örgütsel
bağlılığın başarı ile negatif ve güç ile pozitif ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Kumar (2012) kamu sektörü
kuruluşlarında çalışanların, bireysel değerlerinin örgütsel bağlılıkla ilişkisini araştırdığı çalışmasında ise
açıklık, adalet, mantık ve ahlaki bütünlük değerlerine daha fazla önem veren kişilerin duygusal olarak bağlı
olduklarını ve kuruluşlarını açıklık, adalet, mantık ve ahlaki bütünlük değerlerini teşvik edecek şekilde
algılayanların normatif olarak bağlı oldukları sonucuna ulaşmıştır. Desa (2021) tarafından yapılan
araştırmada, devlet üniversitesinde çalışanların, örgütsel bağlılıkları (duygusal, devam ve normatif) ile kişisel
değerleri (iş değeri, bilgelik, sadakat, sorumluluk) arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen
sonuçlara göre çalışanların duygusal bağlılıklarının bilgelik ve sorumluluktan, devam bağlılıklarının iş değeri
ve sorumluluktan, normatif bağlılıklarının ise iş değeri, bilgelik ve sorumluluktan etkilendiği sonucuna
ulaşılmıştır. Sadakat değerinin ise hiçbir bağlılık boyutu ile ilişkisi tespit edilememiştir. Jamaludin, Azhar,
Salizawatee ve Jamil (2021) ) inşaat sektöründe farklı ülkelerden gelen çalışanların kişisel değerlerinin örgütsel
bağlılıkları üzerindeki etkisini inceledikleri çalışmalarında, yabancı çalışanların başarı ve öz-yönelim
değerlerinin örgütsel bağlılık üzerinde önemli etkilere sahip olduğunu tespit etmişlerdir.
Örgütsel bağlılığın arttırılmasında bireysel değerlerin bilinmesi bir başlangıç noktasını oluşturmaktadır
(Jamaludin vd., 2021: 130). Cohen ve Shamai (2010: 32) tarafından da ifade edildiği gibi, çalışanların bireysel
değerlerinin bilinmesi, davranışın anlaşılmasında ve örgütsel bağlılığın geliştirilmesinde önemlidir. Ayrıca
değerler ve bağlılık arasındaki ilişkinin anlaşılması, organizasyonun, öğrenme ortamının, yeteneğinin
büyümesine ve kaliteli insan sermayesinin güçlendirilmesine katkıda bulunacaktır (Jamaludin vd., 2021: 131).

3. Yöntem
3.1. Araştırma Modeli ve Hipotezler
Bu araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden betimsel araştırma türündedir. Ayrıca araştırmada genel tarama
modellerinin bir alt türü olan ilişkisel tarama modeli benimsenmiştir. İlişkisel tarama modeli, iki ve daha fazla
sayıdaki değişken arasında birlikte değişimin varlığını ve/veya derecesini tespit etmeyi amaçlayan araştırma
modelidir (Karasar, 2022: 111-114).
Araştırmada;
1. Otel işletmesinde çalışanlar hangi bireysel değerlere sahiptirler?
2. Otel işletmesinde çalışanlar, işletmeye yönelik ne tür bağlılık göstermektedirler?
3. Otel işletmesinde çalışanların bireysel değerleri ile örgütsel bağlılıkları arasında bir ilişki var mıdır?
4. Otel işletmesinde çalışanların hangi bireysel değerleri hangi örgütsel bağlılık türüyle ilişkilidir?
sorularına cevap aranacaktır. Bu sorulara cevap bulmak amacıyla Şekil 1’de sunulan araştırma modeli
oluşturulmuş ve modelin kanonik korelasyon analizi kullanılarak sınanması amaçlanmıştır.
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Şekil 1. Araştırma Modeli
Kanonik korelasyon analizinde, bağımlı ve bağımsız değişken seti veya kümesi ayrımı yapılması zorunlu
değildir. Bununla birlikte değişken setleri ve kümeleri, bağımlı ve bağımsız değişken setleri veya kümeleri
olarak incelenebilmektedir. Bu nedenle bu araştırmanın bağımlı değişkeni (Yi) örgütsel bağlılık, bağımsız
değişken ise (Xi) bireysel değerler olarak ele alınmıştır. Kanonik değişkenler gizli değişkenleridir. Diğer bir
ifadeyle ilgili veri setinde yer alan gözlenebilen değişkenlerdir. Kanonik korelasyon analizindeki temel amaç
kümeler arasındaki ilişkilerin diğer bir ifadeyle bağımlı kanonik değişkenler (Yi*) ile bağımsız kanonik
değişkenler (Xi*) arasındaki doğrusal ilişkiyi maksimize etmektir. Kanonik Korelasyon Analizi, bir veri
setindeki değişkenlerin doğrusal bileşimi (Yi*) ile diğer veri setindeki değişkenlerin doğrusal bileşimi (Xi*)
arasındaki ilişkilerin belirlenmesine dayanmaktadır. Bu değişkenler arasındaki ilişkiler ise kanonik
korelasyon katsayıları (İ ) aracılığıyla ölçülmektedir (Çilan ve Can, 2013: 289).
3.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini, Türkiye’de 1995 yılından beri faaliyet gösteren ve farklı turistik merkezlerde 9 adet
işletmesi bulunan bir zincir otel işletmesinde çalışan yerli işgörenler oluşturmaktadır. Evrenin tamamına
ulaşmak maliyet ve zaman açısından güç olduğundan dolayı örnekleme yöntemlerinden kararsal örnekleme
yöntemine başvurulmuş ve araştırma, zincire bağlı 3 otel işletmesi üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın
yürütüldüğü 3 otel işletmesinde değişiklik göstermekle birlikte yaklaşık 1200 işgören çalıştığı ve bu
işgörenlerin yaklaşık 200 tanesinin yabancı uyruklu olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Dolayısıyla araştırma
yaklaşık olarak 1000 işgören üzerinde yürütülmüştür. Bu işgörenlerden 215 tanesinden veri toplanmıştır.
3.3. Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan anket formu üç
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, katılımcıların demografik özelliklerinin tespit edilmesi amacıyla 9
soru bulunmaktadır.
İkinci bölümde katılımcıların bireysel değerlere ilişkin yönelimleri 1992 yılında Schwartz tarafından
geliştirilen Schwartz Değerler Listesi aracılığıyla ölçülmeye çalışılmıştır. Bu ölçek 57 değer ifadesinden ve on
alt boyuttan oluşmaktadır. Schwartz Değerler Listesi’nin geçerlik ve güvenirliğinin sınanması ve Türkçeye
uyarlanması Kuşdil ve Kağıtçıbaşı (2000) tarafından yapılmış ve yazarlar tarafından kullanılan Türkçe
adlandırmalar esas alınmıştır. Schwartz Değerler Listesi’nde yer alan 57 madde, güç, başarı, hazcılık, uyarılım,
öz-yönelim, evrenselcilik, iyilikseverlik, uyma, güvenlik ve geleneksellik olmak üzere 10 alt değer tipinden
oluşmaktadır. Bu değer tipleri ise yine; muhafazacı yaklaşım, özaşkınlık, yeniliğe açıklık ve özgenişletim
olmak üzere dört ana değer boyutu altında toplanmaktadır. Kuşdil ve Kağıtçıbaşı (2000), tarafından yapılan
çalışmada değer tipleri için güvenirlik katsayıları 0.51-0.77 değerleri arasında, ana değer boyutları için ise 0.770.83 değerleri arasında değişmektedir. Katılımcılar toplam 57 değere ilişkin önerme şeklindeki ifadeleri
okuduktan sonra her bir ifadenin kendi hayatlarını yönlendiren bir ilke olmaları açısından taşıdıkları öneme
göre 1 (bana hiç benzemiyor) ile 6 (bana çok benziyor) arasında değişen Likert tipi bir ölçek üzerinde
değerlendirmişlerdir.
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Anketin üçüncü bölümünde ise katılımcıların örgütsel bağlılığa yönelik tutum ve davranışları Meyer ve
Allen’in (1990) tarafından geliştirilen ve örgütsel bağlılığı, duygusal, devam ve normatif bağlılık olarak üç
boyutta ele alan ölçek kullanılarak ölçülmeye çalışılmıştır. Ölçekte 24 adet önerme şeklinde ifade
bulunmaktadır. Bu ifadelerden 8 tanesi duygusal bağlılığı, 8 tanesi devam bağlılığını, 8 tanesi ise normatif
bağlılığı ölçmek üzere geliştirilmiştir. Katılımcılar bu ifadeleri, taşıdıkları öneme göre 1 (kesinlikle
katılmıyorum) ile 7 (kesinlikle katılıyorum) arasında değişen Likert tipi ölçek üzerinden değerlendirmişlerdir.
3.4. Verilerin Analizi
Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde
aritmetik ortalama, frekans, korelasyon ve kanonik korelasyon analizlerinden yararlanılmıştır.
4. Bulgular
Bu bölümde araştırma verilerinin analizi sonucunda elde edilen bulgulara yer almaktadır.
4.1. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri
Katılımcılara ait demografik bilgiler Tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Ana Değişken
Cinsiyet

Yaş Grubu

Medeni Durum

Eğitim Durumu

Çalışılan Departman

İşletmedeki Pozisyonu

Bulunduğu
Pozisyonda
Süresi

İşletmede
Süresi

Çalışma

Çalışma

Alt Gruplar

n

%

Erkek
Kadın
25 yaş altı
25-34 yaş arası
35-44 yaş arası
45 yaş ve üzeri
Bekâr
Evli
İlk/ortaokul
Lise
Ön lisans
Lisans
Yiyecek ve İçecek/ Mutfak Departmanı
Kat Hizmetleri Departmanı
Önbüro Departmanı
Teknik Servis ve Güvenlik Departmanı
Satış Pazarlama Departmanı
Animasyon Departmanı
Muhasebe/Finansman Departmanı
İnsan Kaynakları Departmanı
Halkla İlişkiler /Misafir İlişkileri
Departmanı
SPA

118
97
49
110
47
9
110
105
30
83
36
66
65
34
25
23
23
16
13
7
6

54,9
45,1
22,8
51,2
21,9
4,2
51,2
48,8
14
38,6
16,7
30,7
30,2
15,8
11,6
10,7
10,7
7,4
6
3,3
2,8

3

1,4

Departman Müdürü
Departman Müdür Yardımcısı
Şef
Şef Yardımcısı
Departmanda çalışan diğer personel
1-3 yıl arası
4-6 yıl arası
7-9 yıl arası
10 yıl ve üstü
1-3 yıl arası
4-6 yıl arası
7-9 yıl arası
10 yıl ve üstü

16
6
45
40
108
68
59
32
56
140
47
15
12

7,4
2,8
20,9
18,6
50,2
31,6
27,4
14,9
26
65,4
22
7
5,6
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Katılımcılara ait demografik bilgilerin yer aldığı Tablo 2 incelendiğinde katılımcı sayısı 215 kişi olup, bunların
118 kişi erkek (%54,9), 97 kişi ise kadınlardan (%45,1) oluşmaktadır. Medeni durumlarına göre 110 katılımcının
bekar (%51,2), 105 katılımcının ise evli (%48,8) olduğu anlaşılmaktadır. Yaş grupları değişkenine göre ilk
sırada 110 kişi (%51,2) ile 25-34 yaş arasındaki katılımcılar yer almaktadır. Daha sonra sırasıyla 49 kişinin
(%22,8) 25 yaş altı, 47 kişinin (%21,9) 35-44 yaş arasında, 9 kişinin ise (%4,2) 45 yaş ve üzerinde olduğu
görülmektedir. Eğitim düzeyi değişkenine göre ilk sırada 83 kişi ile lise mezunlarının yer aldığı görülmektedir
(%38,6). Bunu sırasıyla 66 kişi ile lisans mezunları (%30,7), 36 kişi ile ön lisans mezunları (%16,7) ve 30 kişi ile
ilköğretim mezunları (%14) takip etmektedir. Katılımcıların çalıştıkları departmanlara göre dağılımında ise
ilk sırada 65 kişi ile yiyecek içecek departmanı (%30,2) bulunmaktadır. Bunu 34 kişi ile kat hizmetleri
departmanı (%15,8) ve 25 kişi ile önbüro departmanı (%11,6) takip etmektedir. Teknik servis/güvenlik
departmanından 23 kişi ve satış/pazarlama departmanından 23 kişi (%10,7) araştırmaya katılmışlardır. Diğer
departmanlar ise sırasıyla animasyon 16 kişi (%7,4), muhasebe-finansman 13 kişi (%6), insan kaynakları 7 kişi
(%3,3), halkla ilişkiler/misafir ilişkileri departmanı 6 kişi (%2,8) ve spa 3 kişi (%1,4) şeklindedir.
Çalıştıkları pozisyona göre katılımcıların dağılımları ise şu şekildedir: 108 kişi departmanlarda çalışan diğer
personel (%50,2), 45 kişi şef (%20,9), 40 kişi şef yardımcısı (%18,6), 16 kişi departman müdürü (%7,4) ve 6 kişi
departman müdür yardımcısı (%2,8) olarak görevini sürdürmektedir. Katılımcıların çalıştıkları
departmandaki çalışma sürelerine göre dağılımlarına bakıldığında 68 katılımcının (%31,6) 1-3 yıl arası, 59
katılımcının (%27,4) 4-6 yıl arası, 56 katılımcının (%26) 10 yıl ve üzeri, 32 katılımcının (%14,9) 7-9 yıl arası aynı
pozisyonda görev yaptığı anlaşılmaktadır. Katılımcıların işletmede çalışma sürelerine göre dağılımlarına
bakıldığında 140 katılımcının (%65,4) 1-3 yıl arası, 47 katılımcının (%22) 4-6 yıl arası, 15 katılımcının (%7) 7-9
yıl arası, 12 katılımcının ise (%5,6) 10 yıl üzeri aynı işletmede çalıştıklarını görülmektedir.
4.2. Bireysel Değerler ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilere Yönelik Bulgular
Bu araştırmada, örgütsel bağlılık ile bireysel değerler arasındaki karşılıklı ve çoklu ilişkiyi tespit edebilmek
amacıyla kanonik korelasyon analizi uygulanmıştır. Kanonik korelasyon analizi, birden fazla sayıda bağımlı
ve bağımsız değişkenin bulunduğu durumlarda, bu değişkenler arasındaki ilişkiyi ölçmek için
kullanılabilmektedir. (Temurtaş, 2016:101-102).
Kanonik korelasyon analizinin uygulanması için sağlanması gereken bazı varsayımlar bulunmaktadır. Bu
varsayımların birincisi, elde edilen verilerin normal dağılım göstermesidir. Verilerin normal dağılıma
uygunluğu çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerlerine bakılarak incelenmiş ve bu değerler Tablo
3’de sunulmuştur. Tabachnick ve Fidell (2013) dağılımın normal dağılım olarak kabul edilebilmesi için
çarpıklık ve basıklık değerlerinin +1,5 ve -1,5 değerleri arasında olması gerektiğini belirtmişlerdir. Kunnan
(1998) ise bu katsayılarının ±2 aralığında olduğu durumlarda, dağılımın normallik varsayımını karşıladığını
ifade etmiştir. Tablo 3’de veri setlerinin tanımlayıcı istatistik değerleri sunulmuştur.
Tablo 3. Veri Setleri ve Tanımlayıcı İstatistik Değerleri
Değişken
X1
X2
X3
X4

X Değişken Seti
A.O
S.S.
Çarpıklık
5,40
,479
-,345
5,24
,657
-1,306
5,24
,810
-1,144
5,37
,510
-,631

Basıklık
-,485
1,996
-2,806
,519

Değişken
Y1
Y2
Y3

Y Değişken Seti
A.O
S.S.
Çarpıklık
4,34
1,868
-,177
5,01
1,16
-,585
4,71
1,27
-4,72

Basıklık
-1,218
,201
-,165

Tablo 3 incelendiğinde sadece X3 değişkenin basıklık değerinin bu sınırlar dışında olduğu görülmekle birlikte,
diğer tüm değişkenlerin çarpıklık ve basıklık değerlerinin normal dağılım varsayımını karşıladığı
görülmektedir. Bireysel değerler ana boyutlarına ilişkin ortalamaların birbirine yakın olduğu göze
çarpmaktadır. Bununla birlikte en yüksek ortalamaya sahip olan ana değer boyutunun X1 (özaşkınlık) boyutu
olduğu görülmektedir. Örgütsel bağlılık alt boyutlarına bakıldığında ise yine ortalama değerlerinin birbirine
yakın olduğu görülmekle birlikte, en yüksek ortalamaya sahip bağlılık boyutunun devam bağlılığı olduğu
anlaşılmaktadır.
Kanonik korelasyon analizinin uygulanabilmesi için karşılanması gereken ikinci varsayım ise, aynı veri
setindeki değişkenler arasında çoklu bağlantı sorununun olmamasıdır (Temurtaş, 2016: 102). İki değişken
arasındaki korelasyon değerinin 0.80 üzerinde olması, çoklu bağlantı sorunu olduğunu ifade eder (Özdamar,
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2009: 523). Çoklu Doğrusal Bağlantı sorununun olup olmadığına her bir veri seti için ayrı ayrı bakılmalıdır.
Bununla birlikte veri setleri arasında da gözlenebilen değişkenlerin birbirleri ile yüksek korelasyona sahip
olmamalarına dikkat edilmelidir Bu nedenle değişkenler arasında çoklu bağlantı olup olmadığını test etmek
için ikili korelasyonlar incelenmiştir.
Araştırmanın bağımsız değişkenlerinin yer aldığı ve Set1 olarak ifade edilecek olan bireysel değerlere ait
değişkenlerin, birbirleriyle olan korelasyonları Tablo 4’de sunulmuştur.
Tablo 4. Bireysel Değerler Değişkenlerine Ait Korelasyon Analizi
Değişken
X1
X2
X3
X4

X1
X2
X3
1
,672**
1
,610**
,784**
1
,755**
,683**
,616**
X1:Özaşkınlık, X2:Özgenişletim, X3:Yeniliğe Açıklık, X4:Muhafazacı **p0,01

X4

1

Tablo 4 incelendiğinde bağımsız değişken seti içinde yer alan değişkenlerin hepsinin birbirleri ile istatistiksel
olarak anlamlı ve yüksek düzeyde pozitif bir ilişki içerisinde oldukları görülmektedir. Bununla birlikte en
yüksek korelasyon X2 (özgenişletim) ile X3 (yeniliğe açıklık) değişkenleri arasındadır.
Araştırmanın bağımlı değişkenlerinin yer aldığı ve Set 2 olarak adlandırılan örgütsel bağlılığa ait
değişkenlerin birbirleriyle olan korelasyonları ise Tablo 5’te sunulmuştur. Tablo 5’e göre tüm bağlılık alt
boyutları arasında anlamlı ve pozitif ilişkiler bulunmaktadır. Örgütsel bağlılık boyutları arasındaki en yüksek
korelasyon değerinin ise Y2 (devam bağlılığı) ile Y3 (normatif bağlılık) arasında olduğu görülmektedir.
Tablo 5. Örgütsel Bağlılık Değişkenlerine Ait Korelasyon Analizi
Değişken
Y1
Y2
Y3

Y1
Y2
1
,183**
1
,338**
,539**
Y1:Duygusal Bağlılık, Y2:Devam Bağlılığı, Y3:Normatif Bağlılık **p0,01

Y3

1

Set1 ve Set2 içindeki bağımlı (bireysel değerler) ve bağımsız (örgütsel bağlılık) değişkenler arasındaki
korelasyonlar ise Tablo 6’da sunulmuştur.
Tablo 6. Bireysel Değerler-Örgütsel Bağlılık Değişkenlerine İlişkin Korelasyon Analizi
Değişken
X1
X2
X3
X4

Y1
Y2
,145*
,156*
-,063
,077
-,093
-,004
,119
,233**
X1:Özaşkınlık, X2:Özgenişletim, X3:Yeniliğe Açıklık, X4:Muhafazacı,

Y3
,182**
,182**
,108
,264**

Y1:Duygusal Bağlılık, Y2:Devam Bağlılığı, Y3:Normatif Bağlılık, * p0,05, **p0,01
Tablo 6 incelendiğinde; özaşkınlık ana değer boyutunun tüm bağlılık alt boyutları ile; özgenişletim ana değer
boyutunun normatif bağlılık ve muhafazacı ana değer boyutunun devam bağlılığı ve normatif bağlılık alt
boyutları ile pozitif ve anlamlı bir ilişki içinde olduğu anlaşılmaktadır. Yeniliğe açıklık ana değer boyutunun
ise hiçbir bağlılık alt boyutu ile arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Buna ek olarak, iki değişken
arasında en yüksek korelasyonun muhafazacı ile normatif ve devam bağlılığı boyutları arasında olduğu
söylenebilir. Bu sonuç, kişinin muhafazacı boyuta ilişkin değerlerinin artmasıyla çalıştıkları kuruma
duydukları normatif ve devam bağlılıklarını daha fazla artacağı anlamına gelmektedir. Ayrıca aynı veri seti
içinde yer alan değişkenler arasında 0.80’den büyük bir korelasyon değerinin bulunmaması, değişkenler arası
çoklu bağlantı sorununun olmadığını göstermektedir.
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Hesaplanan kanonik korelasyonların yorumlanması için Wilks’ Lambda Testi kullanılmış ve elde edilen
sonuçlar kanonik korelasyon katsayısı, kanonik yük, kanonik çapraz yük, açıklanan varyans oranı ve
gereksizlik indeksi yardımıyla yorumlanmıştır.
Araştırmada bağımlı değişkenlerini örgütsel bağlılık boyutları, bağımsız değişkenlerini de bireysel değerler
oluşturmaktadır. Araştırmada X değişken setinde (bireysel değerler) 4, Y değişken setinde (örgütsel bağlılık)
ise 3 tane değişken olması nedeniyle 3 adet kanonik değişken çifti elde edilmiştir. Elde edilen bu değerler iki
değişken seti arasında ulaşılan optimal doğrusal ilişkileri ifade etmektedir. Tablo 7 incelendiğinde,
çalışmadaki 3 kanonik fonksiyondan 2 tanesi istatistiki açıdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Buna göre
bireysel değerler ve örgütsel bağlılık arasında anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Elde edilen üç kanonik
fonksiyonun öz değerleri ve kanonik korelasyon değerleri Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7. Kanonik Korelasyonlar ve Anlamlılıkları
Kanonik Fonksiyon

Kanonik Korelasyon
Katsayısı (Rc)
,354
,290
,066

1
2
3

Özdeğer
,143
,092
,004

Kanonik
Kök(Rc2)
,125
,084
,004

F
4,089
3,288
-----

p
,000
,004
-----

Wilks ƛ
,798
,912
,996

Tablo 7’ye göre bireysel değerler ve örgütsel bağlılık arasında anlamlı ancak zayıf düzeyde ilişkiler
bulunmaktadır. Birinci kanonik değişken çifti arasındaki basit korelasyon katsayısı 0,354; ikinci kanonik
değişken çifti arasındaki basit korelasyon katsayısı ise 0,290 olarak hesaplanmıştır. Kanonik kök (Rc 2) ise iki
kanonik değişken arası paylaşılan varyansın toplamı olup, bağımsız kanonik değişkenin bağımlı kanonik
değişkende açıkladığı varyansı ifade etmektedir. Buna göre bu iki veri seti birinci fonksiyonda %12,5 oranında,
ikinci kanonik fonksiyonda ise %8,4 oranında varyans paylaşmaktadır. Anlamlı olan kanonik değişken
çiftlerinden birincisi (V1W1), ikinci kanonik değişken çifti ise (V 2W2) olarak gösterilmektedir. Kanonik
fonksiyon istatistiki açıdan anlamlı olmakla birlikte, iki değişken seti arasındaki varyansı en çok açıklayan
fonksiyon yorumlanmaktadır (Temurtaş, 2016: 110). Bu nedenle sadece, iki değişken seti arasındaki varyansı
en çok açıklayan birinci kanonik fonksiyon yorumlanacaktır.
Kanonik korelasyonun yorumlanmasında kanonik katsayılar, kullanılır. Kanonik katsayılar, orijinal
değişkenlerin her birinin kanonik değişkene yaptığı katkının derecesini göstermektedir. Bu anlamda
regresyon denklemindeki beta katsayılarına benzemektedir. Buna göre oransal olarak daha büyük ağırlığa
sahip oriinal değişkenler, kanonik değişkene daha yüksek katkı sağlamaktadır. Ancak kanonik katsayılar,
orijinal değişkenlerin kanonik çözümlemeye nasıl katkı yaptığını göstermezler. Bu nedenle orijinal
değişkenlerin katkısı, standardize edilmiş kanonik korelasyon katsayıları kullanılarak belirlenir (Işığıçok,
1999: 756). Birinci kanonik fonksiyona ait standardize edilmiş kanonik katsayılar Tablo 8’de gösterilmiştir.
Tablo 8. Set1 ve Set2’ye Ait Standartlaştırılmış Kanonik Korelasyon Katsayıları

Özaşkınlık (X1)
Özgenişletim(X2)
Yeniliğe Açıklık
(X3)
Muha. Yaklaşım
(X4)

Set1
Standardize Edilmiş Kanonik
Katsayılar
,045
,268
-,070

Set2

Duygusal Bağlılık (Y1)
Devam Bağlılığı (Y2)
Normatif Bağlılık (Y3)

Standardize Edilmiş
Kanonik Katsayılar
,448
,666
,201

,748

Tablo 8’de sunulan ilk kanonik değişken çiftine ait modeller standartlaştırılmış katsayılar dikkate alınarak
kurulduğunda aşağıdaki eşitlik ortaya çıkmaktadır.
V1=0,045X1+0,268X2-0,07X3+0,748X4
W1=0,448Y1+0,666Y2+0,201Y3
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Bu eşitlikler incelendiğinde, birinci değişken çiftine ait V1 kanonik değişkeninin oluşmasındaki en büyük
etkinin X4 (muhafazacı) değişkenine ait olduğu görülmektedir. Birinci kanonik değişken çiftine ait W 1 kanonik
değişkeninin oluşmasındaki en büyük etki ise Y2 yani devam bağlılığı oranına ait olarak ortaya çıkmıştır.
Kanonik yükler, orijinal değişkenin kendi kanonik değişkeniyle arasındaki basit doğrusal korelasyon
katsayısını göstermektedir. Kanonik değişkenlere ve dolayısıyla kanonik korelasyon katsayısına en fazla
katkıyı yapan orijinal değişkenlerin belirlenmesini sağlamaktadır. Buna göre Set1 olarak adlandırılan bireysel
değerler değişkenine ait olan X1, X2, X3 ve X4 bağımsız değişkenlerinin V1 kanonik değişkeniyle olan
korelasyonları ve Set2 olarak adlandırılan örgütsel bağlılık değişkenine ait olan Y1, Y2 ve Y3 bağımlı
değişkenlerinin W1 kanonik değişkeniyle olan korelasyonları ise Tablo 9’da sunulmaktadır.
Tablo 9. Birinci Kanonik Değişken Çiftine Ait Kanonik Yükler

Özaşkınlık
(X1)
Özgenişletim
(X2)
Yeni. Açıklık
(X3)
Muha. Yak.
(X4)

V1
.581

Duygusal Bağlılık (Y1)

W1
.638

.168

Devam Bağlılığı (Y2)

.857

-.065

Normatif Bağlılık (Y3)

.711

.740

Tablo 9’a göre X1, X2, X3 ve X4 bağımsız değişkenlerinin V1 kanonik değişkeni ile olan korelasyonları sırasıyla
0,581, 0,168, -0,065 ve 0,740 şeklinde gerçekleşmiştir. Diğer bir ifade ile Set1’e en fazla katkı yapan yani en
yüksek kanonik yüke sahip olan bağımsız değişkenin X 4 (muhafazacı) değişkeni olduğu söylenebilir. Örgütsel
bağlılık değişkenine ait olan Set2 içindeki Y1, Y2 ve Y3 bağımlı değişkenlerinin W1 kanonik değişkeni ile olan
korelasyonları ise sırasıyla 0,638, 0,857 ve 0,711 olarak hesaplanmıştır. Buna göre Set2’ye en fazla katkı yapan
değişkenin Y2 (devam bağlılığı) olduğu görülmektedir.
Kanonik çapraz yükler bir sete ait değişken ile diğer setin değişkenleri arasındaki yani orijinal bağımlı
değişkenlerle, bağımsız kanonik değişkenler veya orijinal bağımsız değişkenlerle, bağımlı kanonik
değişkenler arasındaki basit doğrusal korelasyon katsayılarıdır. Değişkenlere ait kanonik çapraz yükler ise
Tablo 10’da sunulmaktadır.
Tablo 10. Birinci Kanonik Değişken Çiftine Ait Kanonik Çapraz Yükler
Orijinal
Bağımsız Değişken

Özaşkınlık
(X1)
Özgenişletim
(X2)
Yeni. Açıklık
(X3)
Muha. Yak.
(X4)

Bağımlı
Kanonik
Değişken
(W1)
.206

Orijinal
Bağımlı
Değişken
Duygusal Bağlılık (Y1)

Bağımsız
Kanonik
Değişken
(V1)
.226

.059

Devam Bağlılığı (Y2)

.303

-.023

Normatif Bağlılık (Y3)

.252

.262

Tablo 10 incelendiğinde bireysel değerler değişkenine ait Set1 içinde yer alan X 1, X2, X3 ve X4 bağımsız
değişkenlerinin Set2 kanonik değişkeni ile olan korelasyonlarının sırasıyla 0,206, 0,059, -0,023 ve 0,262 şeklinde
gerçekleştiği görülmektedir. Bu değerlere göre örgütsel bağlılık ile en fazla ilişkiye sahip bağımsız değişkenin
X4 (muhafazacı) değişkeni olduğu ifade edilebilir. Örgütsel bağlılık değişkenine ait Set2 içinde yer alan Y1, Y2
ve Y3 bağımlı değişkenlerinin Set1 kanonik değişkeni ile olan korelasyonları ise sırasıyla 0,226, 0,303 ve 0,252
şeklinde hesaplanmıştır. Buna göre bireysel değerler ile en fazla ilişkiye sahip bağımlı değişkenin Y 2 (devam
bağlılığı) olduğu görülmektedir. X3 (yeniliğe açıklık) örgütsel bağlılık ile en düşük ve negatif ilişkiye sahip
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bağımsız değişkendir. Y1 (duygusal bağlılık) ise bireysel değerler ile en düşük ilişkiye sahip bağımlı
değişkendir.
Kanonik değişkenler arasındaki paylaşılan varyansların tahmini, kanonik korelasyon katsayılarının
karelerinin hesaplanmasıyla bulunur. Ancak bu değerler, bağımlı ve bağımsız değişken setlerinin doğrusal
bileşenlerince paylaşılan varyansı temsil ettiklerinden dolayı, yorumlamalarda yetersiz kalmaktadır. Bu
belirsizliği ortadan kaldırmak için paylaşılan varyansın ölçüsü olarak gereksizlik indeksleri (Redundancy
indeksi) hesaplanmalıdır. (Orhunbilge, 2010). Gereksizlik ölçüsü değişken setlerinden herhangi birisinin,
diğerinin varyansını hangi düzeyde açıkladığını belirleyen bir ölçü olup, her bir kanonik korelasyon için
hesaplanabilmektedir. Tablo 11’de Set1 ve Set2 için hesaplanan gereksizlik ölçüleri sunulmaktadır.
Tablo 11. Gereksizlik Ölçüleri
Kanonik
Değişken

Set1’in kendi içinde
açıkladığı varyans

Set1’in Set2’de
açıkladığı varyans

1

0,230

0,029

Set2’nin kendi
içinde açıkladığı
varyans
0,549

Set2’nin Set1’de
açıkladığı varyans
0,069

Tablo 11’e göre bireysel değerler seti olan Set1’i oluşturan bağımsız değişkenler bu setin %23’ünü açıklarken,
bu değişkenler örgütsel bağlılık seti olan Set2’nin % 2,9’unu açıklayabilmektedir. Diğer bir ifade ile bireysel
değerlerin örgütsel bağlılığı açıklama oranı %2,9’dur. Örgütsel bağlılık setini oluşturan bağımlı değişkenler
ise, bu setin %54,9’unu açıklamaktadır. Set2’nin Set1’i yani örgütsel bağlılığın bireysel değerleri açıklama oranı
ise %6,9 olarak bulunmuştur.

5. Sonuç ve Tartışma
Örgütsel bağlılığın birçok farklı değişkenle ilişkisini inceleyen araştırmalara alanyazında sıkça rastlanmasına
rağmen, bu değişkenin bireysel değerler ile ilişkisini inceleyen çalışmalar oldukça sınırlı kalmıştır. Mevcut
araştırmaların çoğunluğu ise bireysel değerler ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkileri genellikle Hofstede’in
kültür boyutları (güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, bireycilik/toplulukçuluk ve erillik/dişillik) çerçevesinde
incelenmiştir (Clugston vd., 2000; Cohen, 2007). Bununla birlikte Schwartz’ın Değerler Teorisi ile örgütsel
bağlılık arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırma sayısı oldukça sınırlıdır (Glazer vd.,2004; Fisher ve Smith, 2006;
Cohen, 2010). Bu araştırmada bireysel değerler ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki Schwartz’ın Değerler
Teorisi bağlamında incelenmiş ve 4 ana bireysel değer boyutunun örgütsel bağlılıkla ilişkilerini aynı anda
inceleyerek alanyazına katkı sunulmaya çalışılmıştır.
Araştırmada elde edilen sonuçlar incelendiğinde öncelikle bireysel değerler ile örgütsel bağlılık arasında
anlamlı ancak düşük bir ilişkinin ortaya çıkması ilk göze çarpan sonuç olmaktadır. Bu, iki kanonik değişken
seti arasında hesaplanan korelasyon katsayısının 0,354 olması iki kanonik değişken seti arasında düşük bir
korelasyon olduğunu göstermektedir. Bu sonucu destekleyen çalışmalara literatürde rastlanmaktadır
(Finegan, 2000; Cohen, 2010; Jamaludin vd., 2021).
Örgütsel bağlılığı en çok temsil eden değişkenler devam bağlılığı ve normatif bağlılık olarak görülmektedir.
Duygusal bağlılığın ise örgütsel bağlılığa çok düşük miktarda katkısı bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle otel
işletmesinde çalışanlar, örgütlerine karşı çok düşük düzeyde duygusal bir bağlılık duymaktadırlar. Bireysel
değerler setine en fazla katkı yapan değişkenin ise muhafazacı boyut olduğu görülmektedir. Dolayısıyla
bireysel değerleri muhafazacı boyut daha fazla temsil etmekte iken, örgütsel bağlılığı devam bağlılığı daha
fazla temsil etmektedir.
Bireysel değerler setinde örgütsel bağlılığı en fazla etkileyen değişkenin muhafazacı değerler olduğu
anlaşılmaktadır. Örgütsel bağlılık setinde ise devam bağlılığı bireysel değerleri en fazla etkileyen değişken
olarak öne çıkmaktadır.
Araştırmada öne çıkan çarpıcı sonuç ise iki değişken seti arasında paylaşılan varyansın oldukça düşük
olmasıdır. Bulgular her ne kadar iki değişken seti arasında anlamlı bir ilişkiyi ortaya koysa da hesaplanan
gereksizlik indeksine göre bireysel değerler örgütsel bağlılığın sadece % 2,9’lik bir kısmını açıklamaktadır.
Ancak iki değişken arasındaki ilişki üzerine yapılan araştırmalarda genellikle düşük varyans bulunmuştur.
Örneğin Cohen ve Shamai (2010) tarafından yapılan çalışmada örgütsel bağlılık ve bireysel değerler arasında
açıklanan varyans % 11 olarak bulunmuştur. Bu durum, birey ve örgüt arasındaki ilişkiler bağlamında
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örgütsel bağlılığın en iyi örgütsel adalet, liderlik gibi diğer belirleyiciler ve durumsal değişkenler tarafından
açıklanmasına bağlanabilir. Bireysel değerler, herhangi bir örgüt ortamında örgütsel bağlılığın ana belirleyicisi
olmayabilir. Ancak iş yerinde bağlılığın kökenleri ve gelişimi hakkında önemli ipuçları verebilir.
Toplumsal kültür açısından Türkiye kolektivist, güç mesafesinin yüksek, belirsizlikten kaçınmanın yüksek ve
erilliğin düşük olduğu ülkelerden birisi olarak kabul edilir. Benzer şekilde sıkılık veya toplumsal normlardan
davranışsal sapmalara ne kadar tolerans gösterileceği açısından Türkiye çok sıkı olarak kabul edilmektedir.
Böylece Türkiye, tarihsel olarak daha “geleneksel” değerlere (yani kolektivist, sıkı, hiyerarşik) sahip olma
eğiliminde olan toplumlar arasında yer almıştır. (Marcus vd., 2017)
Buna ek olarak toplumsal kültür ile ilişkili bir şekilde bireysel değerlerin en kapsamlı sınıflandırması yapan
Schwartz vd. (1994) Türkiye’yi özaşkınlıkta yüksek, özgelişimde düşük, muhafazacı değerlerde yüksek ve
değişime açıklıkta düşük olarak gruplandırılmıştır (Schwartz, 1994). Araştırmada örgütsel bağlılığı en fazla
etkileyen ana bireysel değer boyutunun muhafazacı boyut olduğu dikkate alındığında, araştırma sonuçlarının
bu bulguyu desteklediği görülmektedir.
Araştırmanın ilginç sonuçlarından birisi ise, duygusal bağlılık ile bireysel değerler arasındaki ilişkinin çok
düşük olmasıdır. Gelade vd. (2006), örgütsel bağlılığı ulusal farklılıklar bağlamında 49 ülkeyi inceledikleri
çalışmalarında duygusal bağlılığın ülkelere göre önemli ölçüde değişiklik gösterdiğini ve düşük işsizlik
seviyelerine, güçlü ekonomilere sahip ve nüfusun mutlu olduğu ülkelerde duygusal bağlılık oranının daha
yüksek olma eğiliminde olduğunu ifade etmektedirler. Bununla birlikte çalışmalarında Schwartz’ın değer
türleri ile duygusal bağlılık arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Bu çalışmanın sonucu
da yazarların bulgularını desteklemektedir.
Bu çalışma, bireysel değerler ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilme açısından önemli bir
adım olarak görünse de bireysel değerlerin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin anlaşılmasında daha fazla
araştırmaya ihtiyaç duyulacağı gerçeği göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, bu çalışma sadece bir zincir
otel işletmesi çalışanları üzerinde yürütüldüğünden, turizm sektörünün kendine özgü özelliklere sahip
olmasından ve kesitsel bir araştırma olmasından dolayı tüm popülasyona genellenmesi konusunda
sınırlılıklar bulunmaktadır. Buna ek olarak bu araştırmada sadece bir meslek grubu incelendiğinden, elde
edilen bulguların diğer meslek gruplarına genellenmesi konusunda dikkatli olunmalıdır.
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Anahtar Kelimeler:

Amaç – Bu çalışmanın amacı zorlu rekabet ortamında örgütler için vazgeçilmez bir unsur olan iletişimin ve
örgüt çalışanlarının iletişimin kalitesine ve niteliğine yönelik algılarından oluşan iletişim ikliminin,
bireylerin öznel iyi oluş hali olan psikolojik sermaye düzeyleri ile olan ilişkisine vurgu yapmaktır.
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Yöntem – Yordayıcı ilişkisel tarama deseni kullanılarak yapılan bu çalışmada veri toplamak için anket
tekniğinden faydalanılmıştır. Elde edilen verilere normallik analizi yapılmış ve verilerin normal dağıldığı
belirlenmiştir. Normal dağılan veri üzerinden katılımcıların demografik bilgilerini yorumlamak amacıyla
frekans analizi, katılımcıların iletişim iklimi algıları ve psikolojik sermaye düzeylerini belirlemek amacıyla
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Bulgular – Araştırmada yapılan standart çoklu regresyon analizi sonucunda iletişim ikliminin alt boyutları
olan savunmacı ve destekleyici iletişim ikliminin birlikte psikolojik sermayenin alt boyutlarını ayrı ayrı
anlamlı bir şekilde yordadığı tespit edilmiştir.
Tartışma – Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlar neticesinde Atatürk Üniversitesi’nde görev
yapmakta olan akademik personelin iletişim iklimi algıları ile psikolojik sermaye düzeyleri arasında
anlamla bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda bireylerin genel iyi oluş halini ifade eden
psikolojik sermaye düzeyinin geliştirilmesinde ve yükseltilebilmesinde örgütte oluşturulan destekleyici
iletişim ikliminin önemi ortaya çıkmaktadır.

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

Purpose – The purpose of this study is to emphasize the relationship between communication, which is an
indispensable element for organizations in a challenging competitive environment, and the communication
climate, which consists of organizational employees' perceptions of the characteristics and quality of
communication, with psychological capital levels, which is the subjective well-being of individuals.

Communication Climate
Supportive Communication
Climate
Defensive Communication
Climate
Psychological Capital

Received 18 January 2022
Revised 28 June 2022
Accepted 30 June 2022
Article Classification:
Research Article

Design/methodology/approach – Questionnaire technique was used to collect data in the study using the
predictive co relational screening design. Normality analysis was performed on the obtained data and it
was determined that the data were distributed normally. Frequency analysis was used to interpret the
demographic information of the participants through normally distributed data, arithmetic mean
distribution to determine the communication climate perceptions and psychological capital levels of the
participants, correlation analysis to determine the relationship between variables, and standard multiple
regression analysis to determine the predictive role between variables.
Findings – As a result of the standard multiple regression analysis conducted in the study, it was
determined that the sub-dimensions of communication climate, the defensive and supportive
communication climate together, significantly predicted the sub-dimensions of psychological capital
separately.
Discussion – In the light of the results obtained within the scope of the research, it has been determined
that there is a significant relationship between the communication climate perceptions of the academic staff
working at Atatürk University and the level of their psychological capital. In this context, to be able to
develop and increase the level of psychological capital, which expresses the general well-being of the
individuals, the importance of the supportive communication climate created in the organization emerges.
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1. Giriş
21. yüzyılda yaşanan ekonomik, teknolojik ve sosyolojik gelişmeler modern örgütleri giderek artan rekabet
koşullarında mücadele etmeye zorlamaktadır. Örgütlerin bu mücadele ortamında varlıklarını sürdürebilmesi
ve rekabet üstünlüğünü elde edebilmesinin temel koşullarından biri örgütler için hayati öneme sahip olan
iletişim faaliyetlerinin etkili bir şekilde yönetilmesine bağlıdır.
İletişim, örgüt için en önemli girdi olarak kabul edilen insan unsurunu karşılıklı bağlılık ve iş birliği içerisinde
bir araya getirerek ortak amaca ulaştıran toplumsal bir süreçtir (Pynes, 2013; Gürgen, 1997). İletişim süreci
çalışanlara bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde birbirlerinin inanç, tutum ve davranışlarını iyileştirme, değiştirme
ve geliştirme imkânı sunmaktadır (McShane ve Von Glinow, 2016). Bu sayede çalışanlar örgüt içinde mesaj
alışverişi sürecinin genel kalitesini kişisel deneyimlerine bağlı olarak değerlendirebilmektedir (Dennis, 1974).
Bireylerin mesajların içeriği, yönü, kanalı ve biçimine göre yapmış olduğu genel değerlendirme sonucunda
örgütte hâkim olan iletişim iklimi belirlenmektedir (Cornelissen, 2013). Sembolik olan bu iklim, bireylerin
kendilerini rahatça ifade edemedikleri, belirsizlik halinin olduğu ve değerli bilgi akışının engellendiği
ortamlarda kendini savunmacı iklim olarak gösterirken; bireylerin fikir ve görüşlerini rahatça ifade
edebildikleri, bilginin deformasyona uğramadan örgüt içinde rahatlıkla dolaşabildiği, istek ve arzuların
yüksek sesle dile getirilebildiği ortamlarda ise; kendini destekleyici iklim olarak göstermektedir (Gibb, 1961).
Bu doğrultuda örgütlerin belirlemiş olduğu hedeflere ulaşabilmesi ve rekabet avantajını ele geçirebilmesi için
başta örgüt yöneticileri olmak üzere tüm örgüt çalışanlarının savunmacı ikliminin gelişmesine neden olan
çatışmacı ve zıt davranışlardan kaçınarak sağ duyuya dayanan, eşitlikçi ve şeffaf bir anlayışla pozitif bir iklim
oluşturması gerekmektedir (Adler, Rosenfeld, ve Proctor, 2019).
Günümüzde faaliyet gösteren modern örgütlerde destekleyici bir iklim oluşturabilmesi bireylerin karmaşık
ve iç içe geçmiş ilişkiler ağını doğru okuyabilmesiyle, değişen çevresel koşullara hızla adaptasyon
sağlayabilmesiyle ve insan psikolojisine gereken önemin verilmesiyle mümkündür. Bunu sağlayabilmek için
örgüt yapısının insan ve teknoloji unsurunu bütünleşik olarak ele alan teorik zeminler üzerine inşa edilmesi
gerekmektedir (Ertekin, 2017). Bu doğrultuda 20. yüzyılın başında ilk kez Martin Seligman tarafından
literatüre kazandırılan pozitif psikoloji ve bu kavramın örgütsel stratejilere yansıması olan pozitif örgütsel
davranış ve psikolojik sermaye kavramları giderek önem kazanmıştır (Kanten ve Kanten, 2016).
İnsan kaynaklarının gelişmesini, etkili bir şekilde yönetilmesini, güçlü yönlerinin ortaya çıkarılmasını ve bu
yönlerinin ölçülmesini sağlayan psikolojik sermaye kavramı, ilk kez Luthans ve beraberindeki çalışma ekibi
tarafından örgütsel davranışa olumlu bakış açıları ve ampirik çalışmaları neticesinde literatüre
kazandırılmıştır (Combs, Milosevic, Jeung, ve Griffith, 2012). Öz yeterlilik, umut, dayanıklılık ve iyimserlik ile
karakterize edilen psikolojik sermaye, bireylerin olumsuz ve zayıf yönlerini iyileştirmek yerine güçlü ve
olumlu yönlerini geliştirmeyi amaçlayan bir disiplin olarak geleneksel örgütsel davranış yaklaşımlarından
ayrışmaktadır.
Bireylerin iletişim iklimi algıları ile psikolojik sermaye düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma
iletişim ikliminin alt boyutları olan destekleyici iletişim iklimi ve savunmacı iletişim ikliminin psikolojik
sermaye ile olan ilişkisinin yordama derecesini ortaya koymaktadır. Bu amaç doğrultusunda Atatürk
Üniversitesi’nde görev yapmakta olan akademik personelin iletişim iklimi algıları ile psikolojik sermaye
düzeylerini tespit etmek amacıyla veri toplanmıştır.
Literatürde iletişim ikliminin tükenmişlik, sinizm, örgütsel adalet, kişiler arası çatışma, motivasyon ve örgüt
iklimi gibi geleneksel örgüt kavramlarıyla olan ilişkisine yer verildiği pek çok çalışma bulunmaktadır. Ancak
iletişim ikliminin bireylerin olumsuz ve zayıf yönlerini iyileştirmek yerine güçlü ve olumlu yönlerini
geliştirmeyi amaçlayan psikolojik sermaye kavramı ile ilişkisinin ortaya konulduğu çalışmalar kısıtlıdır. Bu
bakımdan yapılan araştırma özgün değer taşımakta ve literatüre katkı sağlamaktadır.

2. İletişim İklimi
Fiziksel mekanların kendine özgü hava durumu modellerine sahip olması gibi kişiler arası ilişkiler de sıcak,
soğuk ya da fırtınalı olarak nitelendirilebilen karakteristik iklimlere sahiptir. Kişiler arası ilişkilerde ortaya
çıkan bu çeşitli iklimlerin kaynağını her ilişkinin arka planında bulunan sosyal ton oluşturmaktadır. Sosyal
ton kavramı ile ifade edilmek istenen ise, bireylerin birbirleri hakkındaki duygu, düşünce ve hislerinin kişiler
arasındaki ilişkilere yön verecek olan iklime kaynak teşkil etmesidir (Adler, Rosenfeld, ve Proctor, 2019:354).
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Buradan hareketle iletişim iklimi, örgüt üyelerinin birbirleriyle ilişki ve bağ kurma biçimlerinden kaynaklanan
atmosfer olarak tanımlanmaktadır (Nurlita, 2012:259).
Başka bir tanımda ise iletişim iklimi, herhangi bir örgüt içinde üyeler arasındaki mesaj alışverişi sürecinin
genel kalitesinin kişisel deneyimlere bağlı olarak değerlendirmesi şeklinde ifade edilmektedir (Dennis,
1974:29). Herhangi bir kişi aynı ilişkiyi pozitif veya samimi olarak değerlendirirken, bir başka kişi aynı ilişkiyi
negatif ya da düşmanca değerlendirilebilmektedir. Bu durum esasen insanların kendilerini değerli gördükleri
dereceye göre belirlenmektedir. Başkaları tarafından beğenildiğini, takdir edildiğini ve saygı gördüğünü
algılayan bireyler olumlu tepkiler verirken, önemsiz veya kötü muamele gören kişiler olumsuz tepkiler
verebilmektedir (Adler, Rosenfeld, ve Proctor, 2019:355).
Diğer taraftan Cornelissen (2013: cahapter4) benzer bir tanımlama ile, örgütün resmi ya da gayrı resmi iletişim
kanallarının örgüt üyeleri arasındaki bilgi alışverişini sağlayarak, örgütün iletişim iklimini oluşturacağını
belirtmektedir. Buna ek olarak Robertson (2003) ise, iletişim iklimini örgütün her türlü yönetsel faaliyetinde
yer alan bir unsur olarak görmektedir.
Yapılan tanımlamalar dikkate alındığında iletişim iklimi, bireylerin ne hissettikleri başta olmak üzere, örgüt
içinde birbirleriyle olan etkileşimlerinin nasıl olduğuna, örgüt içi iletişim davranışlarına, yöneticilerin
çalışanlarıyla kurduğu iletişim diline ve ekip çalışmalarının nasıl gerçekleştiğine ilişkin algılara dikkat
çekmektedir (Gizir ve Fakiroğlu, 2019:3; Özden, 2009:25-26). Bu durum bireyler arasındaki iletişim iklimini
tahmin edebilmenin zorluğunu da ortaya koymaktadır (Adler, Rosenfeld, ve Proctor, 2019:355).
İletişim iklimi destekleyici veya savunmacı olarak kategorize edilebilmektedir (Gibb, 1961:141-142; Forward,
Czech, ve Lee, 2011:2; DeVito, 2017:233). Her iki iletişim iklimi boyutu da belirli davranış kalıpları
içermesinden dolayı çalışanların kararlılığını ve tutumunu olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
(Guzley, 1992:384). Destekleyici iletişim iklimine sahip örgütlerde çalışanların katılımının desteklendiği,
örgütlerin açık bir iklime sahip olduğu, uyuşmazlıkların çözüldüğü bir yapının hâkim olduğu görülürken;
savunmacı iletişim iklimine sahip olan örgütlerde çalışanların birçok şeyi sakladıkları, mevcut durumu
korumaya çalıştıkları, çalışanlarının kaygılı ve morallerinin genel anlamda düşük olduğu görülmektedir
(Gizir ve Fakiroğlu, 2019:3). Ayrıca destekleyici iletişim iklimi iş performansı ile ilişkiliyken, savunmacı
iletişim iklimi ise güçle ilişkilidir (Glomo-Narzoles, 2012:197; Nurlita, 2012:). Aynı şekilde, örgütte hâkim olan
iletişim iklimi türü çalışanların yeni bilgi, beceri ve uygulamalara karşı öğrenme yeterliliğin öngörülebilmesini
sağlayabilmektedir (Nurlita, 2012).
İletişim iklimi örgütün etkinliği ve verimliliği ile bağlantılı olduğu için kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle
örgüte hâkim olan destekleyici ya da savunmacı iletişim iklimini analiz etmek, çalışanların işyerindeki
davranışlarını çözümlemek için önemli bir yol göstericisi olarak değerlendirilebilmektedir (Czech ve Forward,
2013:12).
Tablo 1. Savunmacı ve Destekleyici İletişim İklimi Unsurları
Savunmacı İletişim İklimi

Destekleyici İletişim İklimi

1) Değerlendirme

1) Açıklık-Tanımlayıcılık

2) Kontrol

2) Problem Odaklılık

3) Strateji

3) Kendiliğindenlik

4) Kayıtsızlık

4) Empati

5) Üstünlük

5) Eşitlik

6) Kesinlik

6) Esneklik

Kaynak: Gibb, J. (1961). “Defensive Communication.”, Journal of Communication, 11(3), s:143.
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2.1. Savunmacı İletişim İklimi
Savunma kelimesinin özünde bireyin kendisini tehlike ve saldırılardan koruması vardır. Ancak savunmacı
iletişim iklimi kavramında bireyin kendini fiziksel saldırılardan korumasından farklı olarak, örgüt
çalışanlarının gelebilecek tehditlere ve agresif mesajlara karşı bir tür savunması söz konusudur (Adler,
Rosenfeld, ve Proctor, 2019:361). Bu tehdit içerikli ve agresif mesajlar bireyin fiziksel özelliklerini kişilik
özelliklerini, tavırlarını, beceri ve kabiliyetlerini hedef alabilmektedir (Hajdasz , 2012:20-21). Örgütün bu
atmosfere girmesine kapalı iletişim uygulamalarını benimseyen yöneticiler neden olmaktadır (Du, Leung, Fu,
ve Ransdell, 2012:20).
Bu tür bir iletişim iklimi, iş performansı ve üretkenliği olumsuz yönde etkileyebilir. Aynı zamanda çalışanların
özgürce iletişim kurmasını engeller ve hatta iletişimin tamamen ortadan kalkmasına neden olabilir (Nurlita,
2012:259-260). Savunmacı iletişim ikliminde koşullar, örgütte karmaşaya ve örgüt üyeleri arasındaki etkili
iletişim potansiyelinin zayıflamasına neden olabilmektedir (Ahsanul, 2013:155). Bu gibi sonuçlar neticesinde
örgütün işleyişi olumsuz yönde etkilenir ve örgütsel amaçlardan uzaklaşmış olur. Savunmacı iletişim
ikliminin altı faktörle ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu faktörler değerlendirme, kontrol, strateji, kayıtsızlık,
üstünlük ve kesinliktir (Gibb, 1961:143; Hassan, Maqsood, ve Riaz, 2011:28; Czech ve Forward, 2013:12; Adler,
Rosenfeld, ve Proctor, 2019:363).
2.1.1. Değerlendirme
Örgütte savunmacı iletişim iklimine götüren ilk mesaj türü başka bir kişiyi olumsuz değerlendirmelerle
yargılamaktır (Adler, Rosenfeld, ve Proctor, 2019:363). Yani savunmacı bir iletişim iklimi ortamında
değerlendirme; yargılayıcı ve suçlayıcı bir dil kullanan iletişim davranışlarından oluşmaktadır (Czech ve
Forward, 2013:12). Başka bir ifade ile oluşan olumsuzluklar karşısında çalışanlar suçu bir başka kişiye yükleme
çabası içindedir.
Savunmacı iletişim ikliminde yöneticiler çalışanları değerlendirirken onların örgütsel faaliyetlerden ve
iletişim süreçlerinden dışlama eğilimi gösterirler (Hassan, Maqsood, ve Riaz, 2011:28). Buna ek olarak bu
ortamda yöneticiler çalışanların açıklamalarını, farklı görüş ve önerilerini kabul etmeye olumlu yaklaşmazlar
(El-Kassar, Chams, ve Karkoulian, 2011:128).
2.1.2. Kontrol
Bireyin kendini savunmaya almasına neden olan ikinci unsur, başka bir kişinin kendisini kontrol etme
girişiminde bulunmasıdır. Karşıdaki kişiyi kontrol etmek amacıyla gönderilen mesaj alıcının fikir ve
düşüncelerini önemsemeden ona kendi çözüm önerilerini empoze etmesiyle ortaya çıkar. Kontrolün amacı
birçok konuya ilişkin olabileceği gibi aynı zamanda kelimelerle, jestlerle, ses tonuyla, statüyle, belirsiz
kurallarla, ısrarla ve hatta fiziksel güç kullanımı gibi çeşitli kanal ve denetim yolları ile gerçekleşebilir (Adler,
Rosenfeld, ve Proctor, 2019:364). Bunun sonucunda kanal ya da denetim biçimi fark etmeksizin birey kendini
savunmaya almaktadır.
Savunmacı iletişim ortamında kontrol unsuru liderin davranış kalıplarıyla ve özellikle de yönetimin
demokratik bakış açısındaki sınırlılıklarla ilgili bir durumdur (Hassan, Maqsood, ve Riaz, 2011:37). Bu
ortamda yöneticiler, çalışanlarından gelen geribildirimleri dikkate almaz ve genellikle çalışanlarından daha
bilgili olduğunu düşünürler. (Forward, Czech, ve Lee, 2011:3)
2.1.3. Strateji
Bireyin savunmaya geçmesine neden olan unsurlardan biri olan strateji, dürüst olmayan ve manipülasyon
içeren davranışların bir sonucudur. Stratejik iletişimde niyetler ne olursa olsun alıcının bu tip davranışlardan
rahatsız olması muhtemeldir (Adler, Rosenfeld, ve Proctor, 2019:365). Savunmacı iletişim iklimi, genellikle
gizli amaçlar ve mesajlar içermektedir. Bu nedenle iletişim süreçlerinde doğruluk ve açıklık düşük
seviyelerdedir (Czech ve Forward, 2013:155).
Savunmacı iletişim ikliminin olduğu bir örgütte stratejiler örgütün kuruluşundan itibaren geliştirmiş olduğu
faaliyetlerle ilgilidir. Buna göre bilgi alışverişi yalnızca örgütün belirlemiş olduğu strateji doğrultusunda
yapılmaktadır. Dolayısıyla çalışanların yönetime aktarmış olduğu bilgilerin örgüt stratejisiyle örtüşmemesi
halinde, bu bilgiler yönetim tarafından göz ardı edilmektedir (Hassan, Maqsood, ve Riaz, 2011:28).
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2.1.4. Kayıtsızlık
Gibb, (1961:146) bireyi savunmaya geçiren dördüncü davranışı tarafsızlık olduğunu belirlemiştir. Ancak ilgili
literatürde bu kavram kayıtsızlık olarak da değerlendirilebilmektedir. Çalışma hayatında kişinin maruz
kaldığı olay veya davranışlar karşısında kayıtsız kalması bu durumu onayladığı anlamına gelmemektedir.
Aksine kişinin kendisini önemsiz ve değersiz hissetmesine neden olmaktadır (Adler, Rosenfeld, ve Proctor,
2019:367).
Savunmacı bir iletişim ortamında, örgütsel sorunlardan ayrı olarak kişisel yaşam sorunlarına karşı tarafsızlık
duygusu, örgüt yöneticilerinin ve özellikle de birinci derece amirin örgütsel konuların ötesinde çalışanları ile
iletişim kurmayı tercih etmemesinden kaynaklanmaktadır. Yani yöneticiler çalışanların kişisel acıları, hayal
kırıklıkları ve ikilemleri için onlara destek sağlamamaktadır (Hassan, Maqsood, ve Riaz, 2011:25; Forward,
Czech, ve Lee, 2011:4). Bu tarafsızlık, bir çalışanın gösterdiği irade ve çaba üzerinde olumsuz bir etkiye sahip
olabilir. Hatta kendini yönetenin bir insan değil de bilgisayar olduğunu düşünmesine bile neden
olabilmektedir (Adler, Rosenfeld, ve Proctor, 2019:367; Hassan, Maqsood, ve Riaz, 2011:25).
2.1.5. Üstünlük
Savunmacı iklimin oluşmasını sağlayan beşinci davranış üstünlüktür. Bu kavram ile ifade edilmek istenen
şey; mesajı gönderen kişinin açık ya da kapalı bir şekilde alıcıdan dahi iyi olduğunu hissettirmesidir (Adler,
Rosenfeld, ve Proctor, 2019:368). Başka bir ifade ile savunmacı iletişim ikliminde üstünlük faktörü, amirin
sürekli ve gösterişli bir şekilde astlarına karşı bir üstünlük hissi sergilediği hatta kendisinin sorumlu olduğunu
ve astların talimatlara uyması ve ona saygı duyması gerektiğini vurgulaması anlamına gelir (Hassan,
Maqsood, ve Riaz, 2011:28). Sonuç olarak göndericinin “Senden daha iyiyim” vurgusunu hisseden alıcının bu
durumda savunmacı yapıya geçmesi muhtemeldir (Adler, Rosenfeld, ve Proctor, 2019:368).
2.1.6. Kesinlik
Savunmacı iklimin son davranış kalıbı kesinliktir. Bir şeyi yapmanın en iyi veya tek yolunun kendi yöntemleri
olduğunu düşünen bireyler savunmacı iletişim ikliminin ortaya çıkmasını tetiklemektedir. Bu bireyler bir
uygulama yaparken o işe dair tüm gereklilikleri bildiğini ve herhangi bir ek bilgiye ihtiyaç duymadığını
düşünmektedirler. Başkalarının fikirlerini önemsemeyen ve kendi fikirlerini dogmatik bir şekilde ele alan
bireylerin sergilemiş olduğu tutum ve davranışlar neticesinde aynı ortamda bulunan diğer kişiler bu durumu
saygısızlık olarak değerlendirecek ve savunmacı bir yapıya geçecektir (Adler, Rosenfeld, ve Proctor, 2019:368).
Böyle bir atmosferin hâkim olduğu örgütte esneklik ve farklı fikirler üretilmesi desteklenmektedir (Czech ve
Forward, 2013:155).
2.2. Destekleyici İletişim İklimi
Destekleyici iletişim iklimi örgütün iletişim kanallarını açarak güven ortamı oluşturmakta ve genellikle
ücretsiz ve erişilebilir bilgi alışverişinin olduğu örgütlerde yaygın olan atmosferdir (Czech ve Forward,
2013:12; Hassan, Maqsood, ve Riaz, 2011:25). Bir iletişim ortamının destekleyiciliği, özellikle örgüt yönetiminin
çalışanları güçlü bir şekilde etkilemesine ve yönlendirmesine bağlıdır (Forward, Czech, ve Lee, 2011).
Örgütteki destekleyici bir ortam, özellikle yöneticilerin çalışanlarına yaratıcılıklarını sergileyebileceği bir alan
tanıması ve onların da karar alma sürecine katılımlarını sağlayarak mümkün olabilmektedir. Bununla beraber
çalışanların örgüt için değerli bir varlık olduğu hissettirmek ve onların katkılarının dikkate değer olduğu
yönünde bir duygu geliştirmek destekleyici iletişim iklimi pekiştirmektedir (Glomo-Narzoles, 2013:404).
Yönetimin etkin bir destekleyici iletişim iklimi oluşturabilmesi ise; destekleyici idari kurallarla ve yönergelerle
mümkün olabilmektedir (Ahsanul, 2013:155). Diğer taraftan Destekleyici bir iletişim ortamı yaratmanın işçi
davranışı, iş tatmini ve performansı üzerinde olumlu bir etkisi vardır (Jing, Avery, ve Bergsteiner, 2011:225).
Destekleyici bir iletişim ortamında çalışan bireyler fikirlerini, duygularını, endişelerini ve hatta eleştirilerini
ifade etmekte özgür hissederler. Kişisel hedeflere ve örgütün belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda
örgütsel faaliyetlerde yer almaya teşvik edilirler (Forward, Czech, ve Lee, 2011).
Destekleyici iletişim ikliminin temel olarak altı faktörle ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu açıklık-tanımlayıcılık,
problem odaklılık, kendiliğindenlik, empati, eşitlik ve esnekliktir (Gibb, 1961:143; Beebe, Beebe, ve Redmond,
2014:121; Hassan, Maqsood, ve Riaz, 2011:28; Czech ve Forward, 2013:12).
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2.2.1. Açıklık-Tanımlayıcılık
Açıklama, yöneticilerin çalışanların ihtiyaç duyduğu her türlü bilginin kapsamlı tanımlarını ve örgütsel
amaçları gerçekleştirebilmek için rehberlik sağlama eğilimini ifade etmektedir (Jing, Avery, ve Bergsteiner,
2011:225) Bu bağlamda destekleyici iletişim ikliminde yöneticiler, çalışanlarına açık ve kesin bir şekilde
rehberlik yapma görevini üstlenmelidir. Yöneticilerin rehberlik işlevini yerine getirebilmeleri de gönderilen
mesajların konuya özel, açık ve tanımlayıcı olmasına bağlıdır (Özden, 2009:29).
Diğer taraftan Beetham ve Boyle ise yönetimin açıklık ilkesine uygun olabilmesi için için; aktif açıklık olarak
bilgi verme ödevinin yerine getirilmesine, pasif açıklık olarak insanların bilgi edinme hakkına sahip olmasına
ve yönetsel kararların kamuya açık olmasına bağlamaktadır (Aktaran: Gül, 2012:67)
2.2.2. Problem Odaklılık
Destekleyici iletişim ikliminde, kişiler arası iletişimde temel bir ihtiyaç olan karşıdaki kişiyi kontrol etme isteği
ve düşüncelerini değiştirme eğiliminin bir sonucu olan ikna ve kontrol edici dil kullanılmamaktadır (Czech
ve Forward, 2013:12). Bunun yerine çalışanlarla iş birliği, karşılıklı anlayış ve problemleri ele almayı teşvik
eden bir dil kullanılmaktadır. Bu sayede çalışanların daha üretken ve yaratıcı olması sağlanmaktadır (Hassan,
Maqsood, ve Riaz, 2011:28). Bu tarz bir iklimin hâkim olduğu örgütlerde çalışanlara söz hakkı tanınarak
yönetsel faaliyetlere katılımları sağlanmış olurken, yöneticiler ise liderlik vasıflarını sergileyebilmektedirler
(Gül, 2012:66).
2.2.3. Kendiliğindenlik
Kendiliğindenlik, her sevideki örgüt çalışanının herhangi bir iletişim kısıtlamasına maruz kalmadan fikir,
görüş, öneri ve eleştirilerini özgürce ifade edebilmesi anlamına gelmektedir (Hassan, Maqsood, ve Riaz,
2011:28). Ancak bireyin bu şekilde iletişim kurarken planlı, tutarlı ve şeffaf olması gerekmektedir (Czech ve
Forward, 2013:12). Bu tür bir iletişim ikliminin hâkim olduğu örgütte yöneticiler de çalışanlardan gelen farklı
fikir ve görüşler karşısında olumsuz tavır takınmamakla birlikte onları bu noktada teşvik etmektedirler (Gül,
2012:66).
2.2.4. Empati
Empati kendiliğinden bir duygu paylaşımı ile başka birinin içinde bulunduğu durumu hissederek, o kişinin
duygusal durumuna tanık olması şeklinde tanımlanmaktadır (Keen, 2007:4). Ancak örgütte empati,
çalışanların psikolojik durumları ile ilgili bir kavramdır. Destekleyici iletişim ikliminin hâkim olduğu bir
örgütte yöneticiler, örgüt çalışanlarının sorunlarını, endişelerini, kaygılarını, duygularını, düşüncelerini ve
değerlerini empati yoluyla hissedebilmektedirler (Czech ve Forward, 2013:12). Bu sayesinde örgüt içinde
sıcaklık ve destekleyicilik üzerine bir ortamın oluşması sağlanabilmektedir.
İçinde empati barındıran bir iletişim iklimi konuşmacının dinleyicinin problemleriyle özdeşleştiğini,
duygularını paylaştığını ve duygusal tepkileri göründüğü gibi kabul ettiğini gösteren mesajları içermektedir
(Forward, Czech, ve Lee, 2011:3). Bu doğrultuda empati kurabilme kabiliyetine sahip olan yöneticiler,
kendilerini çalışanların yerine koyarak onların problemlerini dinler, duygu ve düşüncelerini hissetmeye
çalışır. Bu sayede ortaya çıkan problemlere çözüm önerileri getirebilir ve destekleyici iletişim ikliminin
oluşmasına katkı sağlayabilir (Gül, 2012:64).
2.2.5. Eşitlik
Türk Dil Kurumu Sözlüğünde (2020) yer alan ifadeye göre eşitlik, “Bedensel, ruhsal başkalıkları ne olursa
olsun, insanlar arasında toplumsal ve siyasi haklar yönünden ayrım bulunmaması durumu” olarak
tanımlanmaktadır. Destekleyici bir iletişim ortamına sahip olan örgütlerde eşitlik, bireylerin kişisel özellikleri,
değerleri ve yetenekleri ne olursa olsun herkese saygılı, nezaketli ve eşit olarak davranılması şeklinde
tanımlanabilmektedir (Czech ve Forward, 2013:12). Bununla birlikte bu tip iklimin hâkim olduğu örgütlerde
üst düzey çalışanlar ve alt düzey çalışanlar arasındaki mesafe daha azdır. Yani üst düzey çalışanlar, alt düzey
çalışanlara kendilerinden daha aşağı bir konumda olduklarını hissettirecek mesajlar göndermezler (Adler,
Rosenfeld, ve Proctor, 2019:368). Başka bir ifade ile, üst düzey çalışanlar sahip oldukları statüyü alt düzey
çalışanları aşağılamak için bir araç olarak kullanmazlar. Bu sayede örgütte bir tür saygı iklimi geliştirilmiş
olur (Hassan, Maqsood, ve Riaz, 2011:28).
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2.2.6. Esneklik
Destekleyici iletişim ikliminin bir diğer bileşeni olan esneklik, örgütün faklı yönetsel seviyelerindeki anlamlı
bir iletişim mekanizmasıdır. Esneklik örgütte özgürlüğe ve yaratıcılığa izin vererek çalışanları daha fazla
alternatif aramaya teşvik etmektedir. Bu sayede örgütün masraflarının azaltılmasına, üretkenliğin ve
verimliliğin arttırılmasına zemin hazırlamaktadır (Hassan, Maqsood, ve Riaz, 2011:28). Bu noktada örgüt
yöneticilerine düşen görev örgütün amaç hedefleri doğrultusunda talimatlar vermek, çalışanlara özgürce
hareket edebilecekleri bir alan bırakmak ve mesaj alışverişi sırasında ortaya çıkabilecek engelleri ortadan
kaldırmak olacaktır (Kakouris, 2016:32). Yöneticiler çalışanları daha fazla çaba harcamaya, alternatif çözümler
aramaya, üretkenliğe ve verimliliği arttıracak uygulamalar geliştirmeye teşvik etmek için ödüllendirme
yöntemine başvurabilmektedir (Ahsanul, 2013:155).

3. Psikolojik Sermaye
21. yüzyılda yaşanan teknolojik gelişmeler, toplumsal olaylar ve dünya düzeninin değişmesine neden olan
problemler, örgütleri sürekli olarak beceri ve yeteneklerini geliştirmeye zorlamaktadır. Bu nedenle
araştırmacılar örgütler için en önemli girdi olan, insan unsurunu en verimli şekilde yönetmek, iş stratejileri
geliştirmek, ücretlendirme ve sosyal haklar gibi konularda düzenlemeler yaparken, diğer taraftan çalışanların
sosyal ve psikolojik sermayelerini geliştirerek iş hayatı ve gündelik hayat arasında bir denge oluşturmaya
çalışmaktadır. (Luthans, Youssef, ve Avolio, 2007:4-5).
İlk kez Luthans ve beraberindeki çalışma ekibinin örgütsel davranışa olumlu bakış açısı ve ampirik çalışmaları
sonucunda ortaya çıkan psikolojik sermaye kavramı, bireylerin değiştirilebilir ve geliştirilebilir psikolojik
durumuna odaklanmaktadır (Combs, Milosevic, Jeung, ve Griffith, 2012:9). Bu bağlamda pozitif psikolojik
sermayenin, bireylerin olumsuz ve zayıf yönlerini iyileştirmek yerine güçlü ve olumlu yönlerini geliştirmeyi
amaçlayan bir disiplin olduğu ifade edilebilmektedir (Çetin ve Basım, 2012:122).
Luthans, Youssef-Morgan, ve Avolio, (2015:2) bireyin, psikolojik gelişim durumunu ortaya koyan psikolojik
sermaye kavramını şu şekilde karakterize etmektedir: Bireylerin mücadele gerektiren zor görevleri
başarabilmesi için gerekli olan çabayı gösterebileceğine ilişkin güvene sahip olması (öz yeterlilik); şu anda ve
gelecekte başarılı olacağına dair pozitif düşünmesi (iyimserlik); gelecekte hedeflemiş olduğu noktaya
ulaşabilmek için azim ve sabırla tüm yolları denemesi (umut); karşılaşmış olduğu sorun ve engeller karşısında
hedefinden sapmadan mücadele edebilmesi ve içinde bulunduğu duruma göre pozisyon alabilmesi de
esnekliğini ifade etmektedir. Ancak bu dört unsurla karakterize edilen psikolojik sermaye, bireyin içinde
bulunduğu ortam, kişilik özellikleri, kendine olan saygısı ve bilinç seviyesine göre değişkenlik
göstermektedir. (Kanten ve Kanten, 2016:22). Bu durum psikolojik sermayeyi oluşturan bu dört unsurun
bilimsel olarak araştırılabileceğini ve ölçülebileceğini ortaya koymaktadır (Luthans, Avolio, Avey, ve Norman,
2007:543).
3.1. Öz Yeterlilik
Öz yeterlilik kavramı, Albert Bandura’nın sosyal bilişsel teorisine dayanan ve çok sayıda psikolojik teoride
anahtar değişken olarak kullanılan sosyo psikolojik bir yapıdır (Hagger ve Chatzisarantis, 2005:105). Psikolojik
sermayenin anlaşılmasında önemli bir oynayan öz yeterlilik, bireyin kendi performansının hedeflediği düzeye
ulaşabileceğine ilişkin kişisel inancıdır. Ayrıca Motivasyon temelli olan bu inancın, bireyin hayatında
meydana gelen olayları organize ederek performans ve duygusal refah artışı sağladığı ifade edilebilmektedir
(Bandura, 1997:2). Başka bir tanımda ise öz yeterlik, bireyin belirli bir bağlamda, belirli bir görevi başarılı
şekilde yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu motivasyonu, bilişsel kaynakları ve eylem yollarını harekete
geçirebilme yeteneklerine olan inancı veya güveni olarak tanımlanmaktadır (Stajkovic ve Luthans, 1998:66).
3.2. Umut
Umut, bireyin hedeflerine ulaşabilmesi için sahip olduğu zihinsel irade ve gücün tamamı olarak
tanımlanmaktadır (Snyder, 1994:5). Başka bir ifade ile bireyin hedefe ulaşmasında aracılık rolü üstlenen ve
başarı duygusuna dayanan olumlu bir motivasyon durumudur (Lopez ve Snyder, 2009:323). Umut, bireyin
sahip olduğu irade ve alternatiflerle şekillenmektedir. Yani irade gücü bireyin amacına ulaşmasındaki
kararlığını arttırırken alternatifler ise bireyin karşı karşıya kaldığı engelleri aşabilmesi için önceden
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planlanmış alternatif yollar tasarlamasını ifade etmektedir. Dolayısıyla gelişim ve yönetim umut kavranın
anahtar unsurları olarak gösterilebilmektedir. (Nelson ve Cooper, 2007:13-14).
3.3. İyimserlik
iyimserlik, tahmin etme yeteneğinin bir parçası olarak kabul edilmekte ve gelecekte yaşanabilecek olaylardan
bireyin zarar görmemesini ve ödül kazanmak için kendini hazırlamasını sağlayan unsur olarak
tanımlanmaktadır. Yani bir bireyin kısa ya da uzun vadede işten ayrılma hasta olma, boşanma ya da kaza
yapma ihtimali görmezden gelerek uzun bir yaşam süreceğine, iş hayatında başarılı olacağına, ya da mutlu
bir hayat süreceğine inandığı bir tür fenomendir (Sharot, 2011:941).
3.4. Dayanıklılık
Dayanıklılık, psikoloji de dahil olmak üzere sosyoloji, genetik endokrinoloji ve mühendislik gibi çok sayıda
disiplin için araştırma konusu olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle esnekliğe ilişkin çok sayıda
operasyonel tanım bulunmaktadır (Herrman, vd., 2011:259). Ancak insan dayanıklılığı genel olarak hedefe
giden yolda zorluklar, çatışmalar, başarısızlıklar, artan sorumluluklar ve hatta olumlu olaylar karşısında geri
adım atmama ya da geri dönmeme olarak tanımlanmaktadır. Yani bireye potansiyel olarak yük bindirebilecek
olumlu ya da olumsuz olaylar karşısında zorlukları aşma gücü sağlayan psikolojik bir unsurdur (Youssef ve
Luthans, 2007:778). Buna ek olarak dayanıklılık olumlu durumları da içeren zorlu koşullara karşı bireylerin
pozitif uyum sağlamasını kolaylaştıran bir süreçtir (Saks ve Gruman, 2010:17-18). Bu bağlamda dayanıklılık
kavramının yaşanan sıkıntıları ve olumlu olayları kapsayan iki boyutlu bir unsur olduğu ifade edilebilir
(Luthar, Cicchetti, ve Becker, 2000:573).

4. Yöntem
4.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezler
Bu araştırma Atatürk Üniversitesinde görev yapmakta olan akademik personelin iletişim iklimi algıları ile
psikolojik sermaye düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla yapılmaktadır. Bu doğrultuda
araştırmaya konu olan kavramlar arasındaki ilişkinin düzeyini ortaya koyan ve bu ilişkinin yordama
derecesini inceleyen yordayıcı ilişkisel tarama deseni kullanılmaktadır (Karasar, 2012; Balcı, 2016;
Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz, ve Demirel, 2020). Yordayıcı ilişkisel tarama deseni
kullanılan araştırmanın modeline şekil 3.2’de yer verildiği gibidir

Şekil 1. Araştırmanın Modeli
Araştırmanın hipotezleri aşağıda maddeler halinde sıralanmaktadır.
H1: Bireylerin savunmacı ve destekleyici iletişim iklimi algıları, birlikte psikolojik sermaye düzeyinin öz
yeterlilik boyutunun anlamlı bir yordayıcısıdır.
H2: Bireylerin savunmacı ve destekleyici iletişim iklimi algıları, birlikte psikolojik sermaye düzeyinin umut
boyutunun anlamlı bir yordayıcısıdır.
H3: Bireylerin savunmacı ve destekleyici iletişim iklimi algıları, birlikte psikolojik sermaye düzeyinin
dayanıklılık boyutunun anlamlı bir yordayıcısıdır.
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H4: Bireylerin savunmacı ve destekleyici iletişim iklimi algıları, birlikte psikolojik sermaye düzeyinin
iyimserlik boyutunun anlamlı bir yordayıcısıdır.
4.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini Atatürk Üniversitesi’nde görev yapmakta olan akademik personel oluşturmaktadır.
Nitekim Atatürk Üniversitesi büyük ve köklü bir örgüt yapısına sahip olduğu için toplanacak verilerin daha
sağlıklı sonuçlar verebileceği düşünülmüştür. Araştırmaya konu olan üniversitenin resmî web sitesinde
yapılan incelemede 23 fakülte, 13 meslek yüksekokulu ve 1 konservatuvar bulunduğu ve 2020-2021 eğitimöğretim yılında görev yapmakta olan toplam 2669 akademik personel tespit edilmiştir.
Araştırmanın evrenini temsil edebilecek nitelikte bir örneklemin seçilebilmesi için tabakalı örnekleme
belirleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örnekleminin hesaplanmasında Ural ve Kılıç’ın (2006: 49)
“Evren Büyüklüklerine Karşılık Örneklem Büyüklüğü” tablosu kullanılmıştır. Tabloya göre yapılan
hesaplamalarda, evren büyüklüğü 2669 olarak tespit edilen araştırmada, örneklem grubunun evreni temsil
edebilmesi için en az 336 kişinin araştırmaya katılması gerektiği belirlenmiştir. Bu doğrultuda Atatürk
Üniversitesi Hukuk Müşavirliği’nden alınan 88656144-000-E.2000255779 sayılı Etik Kurul raporu ile veriler
2020 Yılının Ekim ayında toplanmaya başlanmıştır. Toplamda 400 anket form dağıtılmış, 347 adet anket form
geri alınmıştır. Yapılan hatalı ve uç değer taşıdığı belirlenen anket formların veri setinden çıkartılması
sonucunda 330 katılımcıya ait veri araştırmanın analizlerinde kullanılmıştır.
4.3. Araştırmanın Veri Toplama Yöntemi Ve Aracı
Araştırmada veri toplamak amacıyla anket tekniği kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak 3 bölümden oluşan
bir anket form oluşturulmuştur. Anket formun birinci bölümünde katılımcıların demografik bilgilerini tespit
etmek amacıyla hazırlanan kişisel bilgi formunda cinsiyet, yaş, kurumdaki çalışma yılı, unvanı ve görev
yaptığı fakülte veya meslek yüksekokulu olmak üzere beş ifade bulunmaktadır. İkinci bölümde katılımcıların
iletişim iklimi düzeylerini belirlemek amacı ile; Costigan ve Schmeidler (1984) tarafından geliştirilen, Özden
(2009) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan iletişim iklimi ölçeği kullanılmıştır. Türkçe uyarlaması yapılan
iletişim iklimi ölçeğinde 36 adet madde bulunmaktadır. Destekleyici ve Savunmacı olmak üzere iki alt
ölçekten meydana gelen ölçekte birbirine karşılık gelen 6 adet boyut bulunmaktadır. Anket formunun üçüncü
bölümünde ise; katılımcıların psikolojik sermaye düzeylerini belirlemek amacıyla Luthans, Avolio, Avey ve
Norman (2007) tarafından geliştirilen ve Akçay (2011) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan “Psikolojik
Sermaye Ölçeği” kullanılmıştır. 24 maddeden oluşan ölçekte öz yeterlilik, umut, iyimserlik ve dayanıklılık
olmak üzere 4 alt boyutu bulunmaktadır. Ayrıca psikolojik sermaye ölçeğinde bulunun 13, 20, ve 23 numaralı
maddeler ters soru olarak ayarlanmıştır. Bu nedenle veriler kodlanırken gerekli düzeltmeler yapılarak bu
maddelerin analize uygun hale getirilmesi sağlanmıştır.
4.4. Bulgular
4.4.1.Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular
Araştırmanın bu bölümünde katılımcıların ayırt edici özelliklerini ortaya koyabilmek amacıyla demografik
özelliklerine yer verilecektir. Bu doğrultuda araştırmaya katılan Atatürk Üniversitesi akademik personelinin
demografik özelliklerine ilişkin frekans tablosu Tablo 1’de görülmektedir.
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Tablo 1. Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular
Değişken
Cinsiyet

Yaş

Kurumda Çalışılan Yıl

Unvan

Kategoriler
Erkek
Kadın
22-31 arası
32-41 arası
42-51
52-61
62 yaş ve üzeri
1 yıldan az
1-10 yıl
11-20 yıl
21-30 yıl
31 yıl ve üzeri
Araştırma Görevlisi
Dr. Araştırma Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Dr. Öğretim Görevlisi
Dr. Öğretim Üyesi
Doçent Doktor
Profesör Doktor

n
201
129
88
143
65
27
7
24
166
81
44
15
89
29
40
7
69
48
48

%
60,9
39,1
26,7
43,3
19,7
8,2
2,1
7,3
50,3
24,5
13,3
4,5
27,0
8,8
12,1
2,1
20,9
14,5
14,5

Tablo 1. İncelendiğinde katılımcıların %60.9’luk kısmının erkek olduğu belirlenirken, %39,1’lik kısmının ise
kadın olduğu belirlenmiştir. Yaş itibariyle En yoğun katılımın %43,3’lük (143 kişi) oran ile 32-41 yaş aralığına
ait olduğu, en az katılımın ise; %2,1’lik (7) oran ile 62 yaş ve üzerine ait olduğu belirlenmiştir. Kurumda
çalışma yılı itibariyle en yüksek katılımın %50,3’lük (166) oran ile1-10 yıllık çalışanlara ait olduğu, en az
katılımın ise; %4,5’lik oran ile 31 yıl ve üzeri çalışanlara ait olduğu belirlenmiştir. Tablo unvan itibariyle
incelendiğinde ise; en yüksek katılımın %27,0’lik (89) oran ile Araştırma Görevlerine ait olduğu, en az
katılımın ise; %2,1’lik oran ile Dr. Öğretim Görevlilerine ait olduğu belirlenmiştir.
4.4.2. Araştırma Verilerinin Analize Uygunluğunun Gözden Geçirilmesi
Araştırmada kullanılan veri setinin normal dağıldığını belirlemek için iletişim iklimi ölçeğinin ve psikolojik
sermaye ölçeğinin aritmetik ortalaması, mod ve medyan değerleri incelenmiştir. Zira ölçeklerin mod ve
medyan değerlerinin aritmetik ortalamaya olan uzakları, veri setinin normal dağılımı konusunda önemli
bilgiler vermektedir. Yapılan analizlerde mod ve medyan değerlerinin -1 ile +1 değer aralığında olması
beklenmektedir. Ayrıca veri setinin çarpıklık ve basıklık değerleri incelenmiş ve 1,96 ile +1,96 aralığı referans
alınmıştır (Cengizhan, 2020). Veri setinin normal dağılımına karar verebilmek için Kolmogorov Smirnov testi
yapılmış ve anlamlılık derecesinin p˃.05 olması beklenmiştir. Bununla beraber çarpıklık ve basıklık derecesine
göre şekil alan histogram grafikleri incelenmiştir (Tabachnick ve Fidell, 2015).
İletişim iklimi ölçeğinin aritmetik ortalaması (3,1532), mod değeri (3,11) ve medyan değeri (3,1389)
incelendiğinde verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. İletişim iklimi ölçeğinin çarpıklık (,370)
ve basıklık (,974) değerlerinin kabul edilen referans aralığında bulunduğu tespit edilmiştir. İletişim iklimi
ölçeğine yönelik yapılan Kolmogorov Smirnov testi sonucunda anlamlılık derecesi (p=.007) olduğu tespit
edilmiştir. Bu doğrultuda Kolmogorov Smirnov testinin koşulu olan α ˃.05 referansı veri setinde
doğrulanamamıştır. Ancak Kolmogorov Smirnov testi koşulunun sağlanamaması durumu, özellikle büyük
örneklemlerde sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu nedenle yalnızca bu testin kullanımı verinin normal
dağılım göstermesi konusunda karar verici olarak kabul edilmemektedir (Koçak ve Seçer, 2018). Buna ek
olarak iletişim iklimi ölçeğine yönelik histogram grafikleri incelenmiş ve normal dağılım gösterdiği tespit
edilmiştir. Bu faktörlerin tümü dikkate alındığında iletişim iklimi ölçeğine ait veri setinin normal dağıldığı
tespit edilmiştir. Dolayısıyla parametrik test yapabilmenin ön koşulu sağlanmış ve hipotez testleri için veri
setine korelasyon ve standart çoklu regresyon analizinin uygulanması konusunda bir engel bulunmadığı
görülmüştür.
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Psikolojik sermaye ölçeğinin aritmetik ortalaması (3,9131), mod değeri (3,75) ve medyan değeri (3,8958)
incelendiğinde verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Psikolojik sermaye ölçeğinin çarpıklık
(,008) ve basıklık (-,075) değerlerinin referans aralığı içerisinde yer aldığı tespit edilmiştir. Psikolojik sermaye
ölçeğine yönelik yapılan Kolmogorov Smirnov testi sonucunda anlamlılık derecesi (p=.031) olduğu tespit
edilmiştir. Bu doğrultuda Kolmogorov Smirnov testinin koşulu olan α ˃.05 referansı veri setinde
doğrulanamamıştır. Ancak Kolmogorov Smirnov testi koşulunun sağlanamaması durumu, özellikle büyük
örneklemlerde sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu nedenle yalnızca bu testin kullanımı, verinin normal
dağılım göstermesi konusunda karar verici olarak kabul edilmemektedir. (Koçak ve Seçer, 2018). Buna ek
olarak, psikolojik sermaye ölçeğine ilişkin histogram grafikleri incelenmiş ve normal dağılım gösterdiği tespit
edilmiştir. Bu faktörlerin tümü dikkate alındığında psikolojik sermaye ölçeğine ait veri setinin normal
dağıldığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla parametrik test yapabilmenin ön koşulu sağlanmış ve hipotez testleri
için veri setine korelasyon ve standart çoklu regresyon analizinin uygulanması konusunda bir engel
bulunmadığı görülmüştür.
4.4.3. Veri Analizleri
Bu araştırma bireylerin iletişim iklimi algılarının psikolojik sermaye düzeyleri üzerinde yordayıcılık rolü olup
olmadığını tespit etmek amacıyla planlanmıştır. Araştırmanın hipotezleri ve modeli de bu doğrultuda
şekillendirilmiştir. Belirlenen hedeflere ulaşmak için veri seti çoklu doğrusal regresyon analizine tabi tutulmuş
ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır.
Tablo 2. İletişim İklimi İle Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişkiyi Gösteren Korelasyon Analizi Sonuçları
Korelasyon
Katsayısı

Öz Yeterlilik

Umut

Dayanıklılık

İyimserlik

r

-,282**

-,132**

-,177**

-,269**

p

,000

,012

,001

,000

r

,301**

,166**

,174**

,309**

p

,000

,002

,002

,000

(r)

Savunmacı İletişim İklimi

Destekleyici
İklimi

İletişim

**0.01 düzeyinde anlamlı
Tablo 2 incelendiğinde savunmacı iletişim iklimi boyutu ile öz yeterlilik, umut, dayanıklılık ve iyimserlik
boyutları arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişkinin bulunduğu gözlenmektedir (r: -,282, p<.01/ r: -,132,
p<.05/ r: -,177, p<.05/ r: -,269, p<.01). Buna göre bireylerin savunmacı iletişim iklimi algılarına ilişkin puanlarda
artış olması halinde; öz yeterlilik, umut, dayanıklılık ve iyimserlik düzeylerinde azalma meydana gelebileceği
ifade edilebilmektedir. Diğer taraftan destekleyici iletişi iklimi boyutu ile; öz yeterlilik, umut, dayanıklılık ve
iyimserlik boyutları arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkinin bulunduğu gözlenmektedir. (r: +,301, p<.01/
r: +,166, p<.05/ r: +,174, p<.05/ r: +,309, p<.01) Buna göre Atatürk Üniversitesi’nde görev yapmakta olan
akademik personelin destekleyici iletişim algılarına ilişkin puanlarda artış olması halinde; öz yeterlilik, umut,
dayanıklılık ve iyimserlik düzeylerinde artış meydana gelebileceği ifade edilebilmektedir.
4.4.4. İletişim İkliminin Psikolojik Sermaye Üzerindeki Yordayıcı Rolü
Araştırmanın temel amacı Atatürk Üniversitesi’nde görev yapmakta olan akademik personelin iletişim iklimi
algıları ile psikolojik sermaye düzeyleri arasındaki ilişkinin ortaya konmasıdır. Bu temel amaç doğrultusunda
araştırmanın hipotezleri çoklu doğrusal regresyon analizi ile test edilmiştir. Araştırma modeline göre;
destekleyici iletişim iklimi ve savunmacı iletişim iklimi boyutları yordayan değişken, öz yeterlilik, umut,
dayanıklılık ve iyimserlik boyutları ise; ayrı ayrı yordanan değişken olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda tüm
yordayan değişkenlerin aynı anda işleme alınıp, yordanan değişken üzerindeki yordayıcılık rolünün
belirlenmesi amacıyla yapılan standart çoklu regresyon analizi kullanılmıştır (Pallant, 2017). Veri setinin
satndart çoklu regresyon analizine uygunluğunu belirleyebilmek için bir takım varsayımlara ihtiyaç
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duyulmaktadır. Bu varsayımlardan birincisi; yeterli örneklem büyüklüğüne ulaşılması gerektiğidir. Stewens’a
göre (2012) her yordayan değişken için en az 15 katılımcı, Pallant’a göre ise; (2017) her yordayan değişken için
en az 40 katılımcı olması gerekmektedir. Araştırmaya dahil olan 330 katılımcı ile standart çoklu regresyon
analizinin yeterli örneklem büyüklüğü varsayımı yerine getirilmiştir. Standart çoklu regresyon analizinin bir
diğer varsayımı, “tekillik problemi”dir. Bir yordanan değişkenin birden çok değişkenin bileşkesi olması
şeklinde tanımlanan bu problem, bir ölçeğin toplam puanı ile alt ölçeklerinin aynı anda analize dahil edilmesi
durumunda ortaya çıkmaktadır (Seçer, 2015). Bu doğrultuda araştırmanın değişkenleri olan iletişim iklimi ve
psikolojik sermaye ölçeklerinin toplam puanları analize dahil edilmemiş, alt boyutlar üzerinden standart
çoklu regrasyon analizi yapılarak tekillik probleminin ortaya çıkması engellenmiştir. Standart çoklu regresyon
analizi uç değerlere oldukça duyarlı bir analiz tekniği olması sebebiyle veri setinin uç değerlerden
arındırılması işlemi başka bir varsayım olarak ifade edilmektedir (Ovla ve Taşdelen, 2012). Başlangıçta 347
katılımcıdan oluşan veri seti, uç değerlerden arındırılarak sonra 330 katılımcıya ile sürdürülmüştür. Çoklu
regresyon analizinin uygulanabilmesi için veri setinin normal dağılım göstermesi gerekmektedir (Tabachnick
ve Fidell, 2015). Veri setine yapılan normallik analizleri sonucunda verinin normal dağıldığı tespit edilmiş ve
standart çoklu regresyon analizi için uygun olduğu görülmüştür. Standar çoklu regresyon analizinin
uygulanabilmesi için gerekli olan en önemli varsayım, yordayan değişkenler arasında yüksek düzeyde
kolerasyon bulunması durumu şeklinde tanımlanan çoklu doğrusal bağıntı problemidir. Pallant’a göre; (2017)
yordayan değişkenler arasında .90 ve üzerindeki korelasyon çoklu bağıntı problemi ortaya çıkarmaktadır.
Ayrıca çoklu bağıntı problemini belirlemek amacıyla değişkenlere ilişkin Durbin-Watson,Tolerance ve VIF
değerleri incelenmiştir. Çoklu bağıntı problemine ilişkin incelenen Durbin-Watson değeri için 1-3, Tolerance
değeri için >.10 ve VIF değeri için <10 referans aralıkları dikkate alınmıştır (Pallant, 2017). Araştırma
doğrultusunda hipotez testleri için yapılan her standart çoklu regresyon analizi öncesinde çoklu bağıntı
problemi incelenerek bu varsayım test edilmiştir.
Buna göre; “H1: Bireylerin savunmacı ve destekleyici iletişim iklimi algıları, birlikte psikolojik sermaye
düzeyinin öz yeterlilik boyutunun anlamlı bir yordayıcısıdır.” Hipotezini test etmek için standart çoklu
regresyon analizi öncesinde değişkenler arasındaki çoklu bağıntı problemi incelenmiştir. Değişkenlere ilişkin
Durbin-Watson değeri 1,308 Tolerance değeri ,358 VIF değeri ise; 2,791 olarak tespit edilmiştir. Buna göre;
değişkenler arasında çoklu bağıntı probleminin olmadığı görülmüştür. Savunmacı iletişim iklimi ve
destekleyici iletişim iklimi ile psikolojik sermayenin alt boyutu olan öz yeterlilik arasındaki yordayıcı ilişkinin
belirlenmesine yönelik yapılan standart çoklu regresyon analizinin sonucu Toblo 3.11. de yer verildiği gibidir.
Tablo 3. Savunmacı İletişim İklimi ve Destekleyici İletişim İkliminin Psikolojik Sermayenin Alt Boyutu Olan
Öz Yeterlilik İle Arasındaki Yordayıcılık Rolüne İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonucu
Değişken

β

Standart Hata

t

p

Sabit

3,847

,373

10,302

0,000

Savunmacı İletişim İklimi

-0,113

,062

-1,288

0,198

Destekleyici İletişim İklimi

0,211

,062

2,399

0,017

R2=0.090 F=17,258, p=0,000
Tablo 3. incelendiğinde savunmacı iletişim iklimi ve destekleyici iletişim iklimi değişkenleri, birlikte öz
yeterlilik değişkende meydana gelen toplam değişimin %9’unu açıklamaktadır. Yordayıcı değişkenler tek tek
ele alınıp incelendiğinde ise; savunmacı iletişim ikliminin öz yeterlilik boyutunu anlamlı ölçüde yordamadığı
tespit edilmiştir (α:0,1<𝑡𝑝𝑟𝑜𝑏 :0,198). Ancak destekleyici iletişim ikliminin öz yeterlilik boyutunu anlamlı ölçüde
yordadığı tespit edilmiştir (α:0,1>𝑡𝑝𝑟𝑜𝑏 :0,017). Destekleyici iletişim ikliminin öz yeterliliği anlamlı bir şekilde
yordaması sebebi ile β parametresi incelenmiştir. Buna göre destekleyici iletişim ikliminde meydana
gelebilecek 1 birimlik değişimin, öz yeterlilikte ortalama olarak .211’lik bir değişime neden olacağı
söylenebilmektedir. Ayrıca modelin tamamı üzerine yapılan anlamlılık testi sonucunda “H 1: Bireylerin
savunmacı ve destekleyici iletişim iklimi algıları, birlikte psikolojik sermaye düzeyinin öz yeterlilik
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boyutunun anlamlı
(α:0.1>𝐹𝑝𝑟𝑜𝑏 :0,000).

bir

yordayıcısıdır.”

hipotezi

belirlenen

önem

düzeyinde

kabul

edilmiştir

Araştırmanın “H2: Bireylerin savunmacı ve destekleyici iletişim iklimi algıları, birlikte psikolojik sermaye
düzeyinin umut boyutunun anlamlı bir yordayıcısıdır.” hipotezini test etmek için çoklu regresyon analizi
öncesinde değişkenler arasındaki çoklu bağıntı problemi incelenmiştir. Değişkenlere ilişkin Durbin-Watson
değeri 1,365, Tolerance değeri 0,358 ve VIF değeri ise; 2,791 olarak tespit edilmiştir. Buna göre; değişkenler
arasında çoklu bağıntı probleminin olmadığı görülmüştür. Savunmacı iletişim iklimi ve destekleyici iletişim
iklimi ile psikolojik sermayenin alt boyutu olan umut arasındaki yordayıcı ilişkinin belirlenmesine yönelik
yapılan çoklu regresyon analizinin sonucu Toblo 3.12. de yer verildiği gibidir.
Tablo 4. Savunmacı İletişim İklimi ve Destekleyici İletişim ikliminin Psikolojik Sermayenin Alt Boyutu Olan
Umut İle Arasındaki Yordayıcılık Rolüne İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonucu
Değişken

β

Standart Hata

t

p

Sabit

3,612

,406

8,904

0,000

Savunmacı İletişim İklimi

-0,013

,067

-,147

0,883

Destekleyici İletişim İklimi

0,156

,068

1,709

0,088

R2=0.022 F=4,970, p=0.098
Tablo 4. incelendiğinde savunmacı iletişim iklimi ve destekleyici iletişim iklimi değişkenleri, birlikte umut
değişkenindeki toplam değişimin %2,2’sini açıklamaktadır. Ancak bu açıklama oranının tatmin edici düzeyde
olmadığı dikkat çekmektedir. Yordayıcı değişkenler tek tek ele alınıp incelendiğinde ise; savunmacı iletişim
ikliminin umut boyutunu anlamlı ölçüde yordamadığı tespit edilmiştir (α:0,1<𝒕𝒑𝒓𝒐𝒃 :0,883). Ancak destekleyici
iletişim ikliminin umut boyutunu anlamlı ölçüde yordadığı tespit edilmiştir (α:0,1>𝒕𝒑𝒓𝒐𝒃 :0,088). Destekleyici
iletişim ikliminin umut boyutunu anlamlı bir şekilde yordaması sebebiyle ile β değeri incelenmiştir. Buna göre
destekleyici iletişim ikliminde meydana gelebilecek 1 birimlik değişimin, umutta ortalama olarak 0.156’lık bir
değişime neden olacağı söylenebilmektedir. Ayrıca modelin tamamı üzerine yapılan anlamlılık testi
sonucunda “H2: Bireylerin savunmacı ve destekleyici iletişim iklimi algıları, birlikte psikolojik sermaye
düzeyinin umut boyutunun anlamlı bir yordayıcısıdır.” Hipotezi kabul edilmiştir (α:0.1>𝑭𝒑𝒓𝒐𝒃 :0,098).
Araştırmanın “H3: Bireylerin savunmacı ve destekleyici iletişim iklimi algıları, birlikte psikolojik sermaye
düzeyinin dayanıklılık boyutunun anlamlı bir yordayıcısıdır.” Hipotezini test etmek için çoklu regresyon
analizi öncesinde değişkenler arasındaki çoklu bağıntı problemi incelenmiştir. Değişkenlere ilişkin DurbinWatson değeri 1,397 Tolerance değeri ,358 VIF değeri ise; 2,791 olarak tespit edilmiştir. Buna göre; değişkenler
arasında çoklu bağıntı probleminin olmadığı görülmüştür. Savunmacı iletişim iklimi ve destekleyici iletişim
iklimi ile psikolojik sermayenin alt boyutu olan dayanıklılık arasındaki yordayıcı ilişkinin belirlenmesine
yönelik yapılan çoklu regresyon analizinin sonucu Toblo 3.13. de yer verildiği gibidir.
Tablo 5. Savunmacı İletişim İklimi ve Destekleyici İletişim İkliminin Psikolojik Sermayenin Alt Boyutu Olan
Dayanıklılık ile Arasındaki Yordayıcılık Rolüne İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonucu
Değişken

β

Standart Hata

t

p

Sabit

3,814

,414

9,213

0,000

Savunmacı İletişim İklimi

-,105

,069

-1,158

0,248

Destekleyici İletişim İklimi

0,89

,069

,983

0,326

R2=0.028 F=5,768, p=0,003
Tablo 5. incelendiğinde savunmacı iletişim iklimi ve destekleyici iletişim iklimi değişkenleri, birlikte
dayanıklılık değişkenin varyansının %2,8’sini açıklamaktadır. Ancak bu açıklama oranının tatmin edici
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düzeyde olmadığı dikkat çekmektedir. Yordayıcı değişkenler tek tek ele alınıp incelendiğinde ise; savunmacı
iletişim ikliminin (α:0,1<𝒕𝒑𝒓𝒐𝒃 :0,248) olduğu için ve destekleyici iletişim ikliminin (α:0,1<𝒕𝒑𝒓𝒐𝒃 :0,326) olduğu
için umut boyutunu anlamlı bir şekilde yordamadığı tespit edilmiştir. Modele alınan değişkenlerin tek tek
anlamlı olmadığı tespit edilmesine karşın bu değişkenlerin model üzerindeki ortak etkisini ölçen F anlamlılık
testi sonucunda “H3: Bireylerin savunmacı ve destekleyici iletişim iklimi algıları, birlikte psikolojik sermaye
düzeyinin dayanıklılık boyutunun anlamlı bir yordayıcısıdır.” hipotezinin kabul edildiği ve modelin bir bütün
olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir (α:0.1>𝑭𝒑𝒓𝒐𝒃 :0,003).
Araştırmanın “H4: Bireylerin savunmacı ve destekleyici iletişim iklimi algıları, birlikte psikolojik sermaye
düzeyinin iyimserlik boyutunun anlamlı bir yordayıcısıdır.” hipotezini test etmek için çoklu regresyon analizi
öncesinde değişkenler arasındaki çoklu bağıntı problemi incelenmiştir. Değişkenlere ilişkin Durbin-Watson
değeri 1,365 Tolerance değeri ,358 VIF değeri ise; 2,791 olarak tespit edilmiştir. Buna göre; değişkenler arasında
çoklu bağıntı probleminin olmadığı görülmüştür. Savunmacı iletişim iklimi ve destekleyici iletişim iklimi ile
psikolojik sermayenin alt boyutu olan iyimserlik arasındaki yordayıcı ilişkinin belirlenmesine yönelik yapılan
çoklu regresyon analizinin sonucu Toblo 3.14. de yer verildiği gibidir.
Tablo 6. Savunmacı İletişim İklimi ve Destekleyici İletişim İkliminin Psikolojik Sermayenin Alt Boyutu Olan
iyimserlik İle Arasındaki Yordayıcılık Rolüne İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonucu
Değişken

β

Standart Hata

t

p

Sabit

3,040

0,399

7,622

0,000

Savunmacı İletişim İklimi

-0,060

0,066

-,687

0,492

Destekleyici İletişim İklimi

0,260

0,066

2,963

0,003

R2=.091 F=17,464, p=0.000
Tablo 6. incelendiğinde savunmacı iletişim iklimi ve destekleyici iletişim iklimi değişkenleri, birlikte
iyimserlik değişkeninde meydana gelen toplam değişimin %9,1’ini açıklamaktadır. Yordayıcı değişkenler tek
tek ele alınıp incelendiğinde ise; savunmacı iletişim ikliminin iyimserlik boyutunu anlamlı ölçüde
yordamadığı tespit edilmiştir (α:0,1<𝒕𝒑𝒓𝒐𝒃 :0,492). Buna karşın destekleyici iletişim ikliminin iyimserlik
boyutunu anlamlı ölçüde yordadığı tespit edilmiştir (α:0,1>𝒕𝒑𝒓𝒐𝒃 :0,003). Destekleyici iletişim ikliminin
iyimserliği anlamlı bir şekilde yordaması sebebi ile β değeri incelenmiştir. Buna göre destekleyici iletişim
ikliminde meydana gelebilecek 1 birimlik değişimin, iyimserlik boyutunda 0.197 birimlik ortalama bir
değişime neden olacağı söylenebilmektedir. Ayrıca modelin tamamı üzerine yapılan anlamlılık testi
sonucunda “H4: Bireylerin savunmacı ve destekleyici iletişim iklimi algıları, birlikte psikolojik sermaye
düzeyinin iyimserlik boyutunun anlamlı bir yordayıcısıdır.” hipotezi kabul edilmiştir (α:0.1>𝑭𝒑𝒓𝒐𝒃 :0,000).
5. Sonuç ve Tartışma
Literatürde iletişim ikliminin örgütler için en önemli girdi olarak kabul edilen insan unsurunun değiştirilebilir
ve geliştirilebilir özelliklerine odaklanarak iş hayatı ve gündelik hayat arasındaki dengeyi kurmasına yardımcı
olan psikolojik sermaye ile olan ilişkisinin açıklandığı araştırmaların kısıtlı olduğu görülmüştür. Bu bağlamda
yapılan araştırmanın özgün değeri ve literatüre yapacağı katkı bakımından önemi ortaya çıkmaktadır.
Çalışma kapsamında kullanılan iletişim iklimi ve psikolojik sermaye ölçeği sırasıyla iki ve dört boyutlu
ölçeklerdir. Ölçeklerin alt boyutlarına göre yapılan güvenilirlik analizi sonucunda Cronbach Alfa değerlerinin
kabul edilebilecek referans aralıklarında olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca iletişim iklimi ölçeğinin alt boyutları
olan savunmacı iletişim iklimi ve destekleyici iletişim iklimi ile, psikolojik sermaye ölçeğinin alt boyutları olan
öz yeterlilik, umut, dayanıklılık ve iyimserlik boyutları arasında korelasyon analizi yapılmıştır. Elde edilen
sonuçlara göre katılımcıların savunmacı iletişim algılarına ilişkin puanlarında artış olması halinde; öz
yeterlilik, umut, dayanıklılık ve iyimserlik düzeylerinde azalma meydana gelebileceği tespit edilirken,
destekleyici iletişim iklimi algılarına ilişkin puanlarında destekleyici iletişim algılarına ilişkin puanlarında
artış olması halinde; öz yeterlilik, umut, dayanıklılık ve iyimserlik düzeylerinde artış meydana gelebileceği
tespit edilmiştir.
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İletişim iklimi ölçeği ve psikolojik sermaye arasındaki ilişkinin tespit edilebilmesi için iletişim iklimi ölçeğinin
iki alt boyutu bağımsız değişken olarak kabul edilirken, psikolojik sermayenin dört alt boyutu bağımlı
değişken olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda psikolojik sermayenin dört alt boyutu olan öz yeterlilik,
umut, dayanıklılık ve iyimserlik düzeyleri için sırasıyla dört adet çoklu regresyon modeli oluşturulmuş ve her
modelde iletişim iklimi ölçeğinin iki alt boyutu olan savunmacı iletişim iklimi ve destekleyici iletişim iklimi
bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Oluşturulan dört modelde de iletişim iklimi alt boyutlarının bir bütün
olarak psikolojik sermayenin alt boyutlarını yordadığı sonucu elde edilmiştir. Ancak birinci modelden elde
edilen sonuçlara göre destekleyici iletişim ikliminin öz yeterlilik üzerinde anlamlı olduğu tespit edilirken,
savunmacı iletişim ikliminin, öz yeterlilik üzerinde anlamsız olduğu sonucu tespit edilmiştir. İkinci modelden
elde edilen sonuçlara göre savunmacı iletişim iklimi ve destekleyici iletişim ikliminin umut üzerinde anlamsız
olduğu tespit edilmiştir. Üçüncü modelden elde edilen sonuçlara göre savunmacı iletişim iklimi ve
destekleyici iletişim ikliminin dayanıklılık üzerinde anlamsız olduğu tespit edilmiştir. Son olarak dördüncü
modelde ise destekleyici iletişim ikliminin iyimserlik üzerinde anlamlı olduğu tespit edilirken, savunmacı
iletişim ikliminin iyimserlik üzerinde anlamsız olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular, iletişim iklimine ilişkin
literatürde yer alan araştırmalardaki sonuçlarla örtüşmektedir. Zira Czech ve Forward, (2013) ile iletişim
iklimi, liderlik ve iş tatmini arasındaki ilişkiyi ast-üst perspektifinden incelemiş ve destekleyici iletişim iklimi
ile iş memnuniyeti ve iş etkinliğinin artması arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna
ulaşmıştır. Bu sonuç destekleyici iletişim iklimini benimseyen liderlerin örgütte oluşturduğu pozitif iklimin
bir çıktısı olarak değerlendirilebilmektedir. Nordin, Sivapalan, Bhattacharyya, Hashim ve Abdullah, (2014)
iletişim iklimi ve çatışma yönetimi arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla Malezya’da faaliyet gösteren
petrol ve gaz şirketi çalışanları üzerinde yapmış olduğu araştırma sonuçlarına göre hem savunmacı iletişim
ikliminin hem de destekleyici iletişim ikliminin çatışma yönetimiyle anlamlı bir ilişki içerisinde olduğu tespit
edilmiştir. Buna göre çalışanlar, şirket içinde üstlendiği role göre olumlu ya da olumsuz davranışlar
sergileyebilmektedir. Al-Kahtani ve Allam, (2015) iletişim iklimi ve çatışma arasındaki ilişkiyi incelemek
amacıyla Suudi Arabistan’da bulunan Abdulaziz Üniversitesi’nde görev yapmakta olan personeller üzerinde
bir araştırma yapmış ve yapılan çoklu regresyon analizi sonucunda savunmacı iletişim iklimi ile çatışma
arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçları örgütte savunmacı iletişim
ikliminin neden olduğu olumsuz atmosferin birer sonucu olarak değerlendirmek mümkündür. Sözlü
saldırganlık ve iletişim ikliminin motivasyon ile ilişkisini incelemek amacıyla Lin, Durbin ve Rancer (2017),
büyük bir Orta Batı Üniversitende öğrenim görene öğrencilerden elde ettikleri verilere göre iletişim ikliminin
öğrencilerin motivasyon düzeyleri üzerinde aracı rol oynadığını tespit etmiştir. Sucu, (2019)’ ise okul
müdürlerinin kurumlarında oluşturduğu iletişim iklimi ile öğretmenlerin örgütsel sinizm tutumları
arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla Şanlıurfa ilinde görev yapmakta olan öğretmenlerden topladığı
verilerle savunmacı iletişim iklimi ve örgütsel sinizm arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki bulurken,
destekleyici iletişim iklimi ve örgütsel sinizm arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki tespit etmiştir. Mehra
ve Nickerson (2019), Hindistan’da çeşitli iş kollarında çalışan personellerin iletişim iklimi ve memnuniyetleri
arasındaki ilişklide örgütsel iletişimin aracı rol oynadığını tespit etmiştir.
Uluslararası literatür taramasından elde edilen bulgular ve çalışmanın ulaştığı sonuçlar ışığında iletişim iklimi
olgusuyla ilgili örgüt çalışanlarının psikolojik sermaye düzeylerini olumlu yönde etkileyecek; onların
kendilerini zihinsel açıdan daha iyi hissetmelerini sağlayacak ve örgüt verimliliğini artıracak enstrümanlar
geliştirilmelidir. Bu doğrultuda örgütü bir plan ve program dahilinde belirlenen amaçlara ulaştırmada birincil
olarak sorumlu olan örgüt yöneticileri, bu amaçları gerçekleştirebilmek ve artan rekabet koşullarında
örgütüne üstünlük sağlayabilmek için insan faktörünü ön planda tutmalıdırlar. Kurum yöneticilerine
farkındalık düzeylerini yükseltecek ve destekleyici iletişim iklimi güçlendirecek hizmet içi eğitimler
verilmelidir. Bu mekanizmaların sağlıklı bir şekilde çalışması için temas noktaları, danışmanlık merkezleri,
yönetmelikler oluşturulmalı ve konuyla ilgili seminerler verilmelidir. Destekleyici iletişim ikliminin sunduğu
açık, problem odaklı, inisiyatife dayalı, empatik, eşitlikçi ve esneklik temelli bir iletişim ortamı sayesinde
bireylerin gündelik hayatı ve iş hayatı arasında bir köprü oluşturulabilir ve çalışanların zorlu iş hayatının
neden olduğu çeşitli olumsuzlukların önüne geçilmesi sağlanabilir. Araştırmacıların konuya ilişkin yapacağı
gelecek çalışmalarda iletişim iklimi ile örgütsel bağlılık, işten ayrılma niyeti veya mobing gibi diğer örgütsel
değişkenler arasındaki ilişki düzeylerini ele almaları sayesinde söz konusu alana ilişkin bütüncül verilerin
elde etmesi sağlanacaktır.
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MAKALE BİLGİSİ

ÖZET

Anahtar Kelimeler:

Amaç – Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören sermaye piyasası aracı kurumlarının,
marka değerinin ve finansal performanslarının ölçülmesi ve karşılaştırılmasıdır.

Aracı Kurum
Hirose Yöntemi
Finansal Oran
Marka Değeri

Yöntem – Çalışmada kullanılan verilere, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (www.tspb.org.tr) ve Kamuyu
Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) üzerinden erişilmiştir. Aracı Kurumların marka değerlerinin
hesaplanmasında, literatürde şirketlerin marka değerlerinin hesaplanmasında sıklıkla tercih edilen Hirose
yöntemi, finansal performanslarının ölçülmesinde ise çok kriterli karar verme yöntemlerinden Gri İlişkisel
Analiz (GİA) yöntemi kullanılmıştır. Aracı kurumların finansal oranlarının Hirose yöntemiyle hesaplanan
marka değerleri üzerindeki etkisi, regresyon analiziyle tespit edilmiştir. Hirose yöntemiyle hesaplanan
Gönderilme Tarihi 20 Ocak marka değerleri ile GİA finansal performans sıralama sonuçları arasındaki ilişkiler, mukayeseli olarak
2022
analiz edilmiştir.
Revizyon Tarihi 25 Haziran
Bulgular – Çalışmada, borçlanma oranı ile marka değeri arasında negatif ilişki bulunduğu tespit edilmiştir.
2022
Net çalışma sermayesi oranı arttıkça marka değeri düşmektedir. Bu yönüyle, net çalışma sermayesi ile
Kabul Tarihi 30 Haziran
marka değeri arasında negatif bir korelasyonun varlığı söz konusudur. Likidite oranları ile marka değeri
2022
arasında negatif yönlü ilişki bulunduğu görülmüştür. 2016-2020 dönem verileri çerçevesinde, marka
değerinin %29,5'lik kısmının piyasa değeri ile açıklanabildiği belirlenmiştir. GİA finansal performans
sıralama sonuçları ile marka değerleri arasında anlamlı ilişki (negatif yönlü) sadece 2016 verileri
bağlamında tespit edilmiştir. GLBMD’nin üç yıl üst üste en iyi performansı sergileyen aracı kurum olduğu
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which is the most preferred method in the literature for calculating company brand values, and the Gray
Relational Analysis (GHI) method, a multi-criteria decision-making method, were used in measuring
financial performance. The impact of the financial ratios of the intermediary institutions on the brand values
calculated using the Hirose method was ascertained by the regression analysis. The relationships between
the brand values calculated using the Hirose method and the GIA financial performance ranking results
were analyzed comparatively.
Findings – The study has determined that there is a negative correlation between the borrowing rate and
brand value. As the net working capital ratio increases, brand value decreases. In this respect, there is a
negative correlation between net working capital and brand value. There were negative correlations
between the liquidity ratios and brand value. Based on the period data from 2016 to 2020, 29.5 percent of
the brand value can be explained with the market value. A meaningful relationship (negative) between the
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GIA financial performance ranking results and brand values was determined within the context of 2016
data only. GLBMD was found to be the best performing brokerage house for three consecutive years. 2016
GEDIK is the brokerage house with the best performance in the GIA performance ranking results, and the
brokerage house with the lowest performance is set as INFO.
Discussion – The number of studies on the brand values and financial performances of intermediary
institutions that provide brokerage services in capital markets and whose shares are traded on Borsa
Istanbul is limited. Analyzes have not identified a meaningful relationship between the financial
performance rankings and the brand values, excluding 2016. There is also no meaningful relationship
between brand values and market values. The results of the study revealed that the brand values of
intermediary institutions whose shares are traded at Borsa Istanbul fell short in announcing financial
performance and market values. The study results are believed to guide investment decisions of investors
interested in investing in the shares of related institutions.

1. Giriş
1980'li yıllarda önem kazanmaya başlayan marka değeri, 1988 yılında Good Fielder Wattie (GFW) isimli bir
firmanın Rank Hovis McDougall (RHM) isimli yönetim firmasını satın almak için vermiş olduğu düşük satın
alma teklifi üzerine RHM firmasının marka değerlemesi sonucu GFW'nin vermiş olduğu teklifin düşük
olduğunu ortaya koymuş olduğu vaka (Salinas, 2012: 35) ile şirketlerin gündemine girmeye başlamıştır. 1986
yılında içecek gıda ve eğlence sektörlerinde yatırımları olan Imperial Group’u 2,5 milyar sterline satın alan
İngiltere’nin en büyük onuncu şirketi konumunda bulunan Hanson Trust'ın, 1988 yılı sonunda, tütün hariç
diğer Imperial Group varlıklarının satışından elde ettiği gelir 2,26 milyar dolara ulaşmıştır. Hanson Trust'ın
nakit akışı yüksek olan ve maliyeti 240 milyon sterlin olan tütün işinden 1988 yılında oluşan faaliyet kârı ise
150 milyon sterlindir (Hill ve Jones, 2006: c438). Bu durum maddi yapısı güçlü avcı şirketlerin, gerçek
değerinden daha düşük satın aldığı ve yüksek fiyatlarla sattığı şirketlerin nasıl değerli hale geldiklerini ortaya
koymakta ve marka değerlemesinin önemine (McAuley, 2013) işaret etmektedir. Literatürde marka değeri
üzerine yapılan çok sayıda çalışma mevcuttur. Yapılan çalışmalarda marka değeri kavramı farklı konseptlerde
tanımlanmakla birlikte, yapılan tanımlamaların çerçevesi benzerdir.
Marka değeri; markanın birleşme veya satın almalarda varlık olarak toplam değeri, tüketicilerin markaya olan
sadakat gücünün bir ölçüsü ve tüketicilerin markaya olan güven ve düşüncelerinin açıklaması şeklinde bir
konsept olarak ifade edilmektedir (Feldwick, 1996: 11). Birleşme ve satın almalar bağlamında marka değeri,
bir markanın finansal potansiyelini ortaya koyan nicel bir ölçü, yani markanın gelecekteki kar potansiyeli
olarak ifade edilebilir. Marka değeri, satın alan tarafın satın aldığı ürüne yönelik menfi veya müspet
düşünceleri ile ilgili sahip olduğu tüm çağrışımları (sadakat) ve bu çağrışımlara ilişkin değeri (finansal)
içermektedir (Aaker, 1996; Bello ve Holbrook 1995; Kriegbaum, 1998). Marka değeri, diğer rakip firmalar
bağlamında anlamlı engelleyici bariyerler oluşturduğu için ilgili firma markası açısından sürdürülebilir
rekabet avantajı ortaya koymaktadır. Marka değeri, markanın farkındalığı, sadakati ve algılanan kalitesi
çerçevesinde uzun soluklu stratejik pazarlama vizyonuyla geliştirilmektedir (Yoo vd., 2000: 208). Bu
bağlamda, pazarlama çalışmalarının marka değerinin oluşumunda ve geliştirilmesinde önemli rol oynadığı,
marka değerinin artması veya azalmasına yol açabildiği göz önünde bulundurulduğunda, firmalar değerli bir
varlık olarak marka değerini güçlendirmek için stratejik olarak süreci iyi yönetmek durumundadırlar.
Marka değeri, tüketicinin ilgili markaya ilişkin düşüncesine, hislerine ve davranışına, aynı zamanda da ilgili
firmanın bahse konu edilen markasına ilişkin fiyatına, pazar payına ve karlılığına yansımaktadır (Keller, 2016:
1). Böylece markanın gücü, tüketicilerin zaman içerisinde markaya ilişkin düşüncelerinde ve marka
deneyimlemelerinde ortaya çıkmaktadır (Keller, 2016: 2). ISO 10668 standartları çerçevesinde, satın alma,
birleşme, uyuşmazlık, raporlama vb. herhangi bir amaç çerçevesinde somutlaştırma gerçekleştirilirken, marka
değeri; yasal analiz, davranışsal analiz ve finansal analize tabi tutulmaktadır (Heberden, 2011). Değerleme
amacı, markaya ve piyasaya ilişkin özellikler, değerlemeye esas veriler ve kapsamı, değerlemede kullanılacak
metodun belirlenmesinde etkili olan faktörlerdir (Heberden, 2011: 6). Literatürde marka değerini ortaya
koyabilmek üzere; gelir, piyasa ve maliyet yaklaşımları çerçevesinde farklı yöntemler geliştirilmiştir
(Kriegbaum, 1998: 9). Bu yöntemlerden piyasa yaklaşımının esası, markanın piyasada satılması durumunda
gerçekleşmesi beklenen fiyatın tahmin edilmesidir. Maliyet yaklaşımı, basiretli bir tüccarın markanın oluşumu
ve gelişimi maliyetlerinden daha fazlasını ödemek istemeyeceği esasına dayalıdır. Gelir yaklaşımında ise
markanın gelecekte vergi sonrası nakit akışlarının uygun bir iskonto ile bugüne indirgenmesi söz konusudur
(Haigh, 2010: 34).
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Bu çalışmanın temel amacı, sermaye piyasasında aracılık hizmeti sunan ve Borsa İstanbul’da hisseleri işlem
gören aracı kurumların, marka değeri ile finansal performanslarının belirlenmesi ve karşılaştırılmasıdır. Bu
amaçla ilgili şirketlerin 2016-2020 dönemlerine ait veriler kullanılarak finansal performansları ortaya
konulmuş, akabinde ilgili veriler çerçevesinde Hirose yöntemi kullanılarak marka değerleri hesaplanmış ve
finansal performans sıralamaları Gri İlişkisel Analiz (GİA) yöntemiyle analiz edilmiştir. GİA yöntemi, son
yıllarda ortaya çıkan bir yöntem olarak farklı alanlarda kullanılmakla birlikte finansal performansın
ölçülmesinde sıklıkla kullanılmaktadır (Suvvari ve Goyari, 2019: 503; Öksüzkaya, 2020: 163). GİA yönteminde
her bir ölçüt ayrı ayrı mukayese edilebilmekte, ölçüt ile alternatifler arasındaki geometrik ilişkinin derecesi
ölçülebilmektedir. Böylece, karmaşık çoklu işlem yanıtları, tek bir gri ilişki derecesinin optimizasyonlarına
dönüştürülebilmektedir (Sofyalıoğlu, 2011: 159; Tayyar vd., 2014: 21). Kung ve Wen (2007), 2001-2003 verileri
üzerinden Tayvan'daki en büyük 20 risk sermayesi şirketinin finansal performansını sıralamak ve şirketlerin
nitelikler ile finansal performansları arasında bir ilişki olup olmadığını test etmek için GİA tekniğini
kullanmışlardır. Çalışma sonucunda, GİA yönteminin risk sermayesi işletmelerinin özellikleri ile finansal
performansları arasındaki ilişkiyi test etmek için uygun olduğunu, ayrıca yatırımcıların daha objektif ve
başarılı yatırım hedefi bulmaları için de kullanılabilecek önemli bir yöntem olduğunu tespit etmişlerdir.
Dolayısıyla GİA yönteminin küçük örneklere uygulanabilir olması, belirsiz verilerde bile verimli sonuçlar
verebilmesi, verilerin olasılık dağılımı varsayımları sağlamasına gerek olmaması ve katsayıların bir dizi
işlemle hesaplanabilmesi (Suvvari ve Goyari, 2019: 503) kapsamında bu çalışmada GİA yöntemi tercih
edilmiştir. Çalışma kapsamında marka değeri ve finansal performans sonuçları arasındaki ilişkiler Spearman
rho analiziyle değerlendirilmiştir. Ayrıca, aracı kurumların piyasa değerlerinin marka değeri üzerinde anlamlı
etkiye sahip olup olmadığını belirlemek için regresyon analizi uygulanmıştır. Aracı kurumlarının marka
değerlerinin tespit edilmesine ve finansal performanslarının analiz edilmesine yönelik çalışmaların sayısı
sınırlıdır. Marka değerleme ve finansal performans analizine yönelik çalışmalar daha çok Borsa İstanbul’da
hisse senetleri işlem gören ve Brand Finance raporlarında ilk 100 içerisinde bulunan şirketlere yönelik
yapılmaktadır. Bu bağlamda, çalışma ile ulaşılan sonuçların, aracı kurumların marka değerine ve finansal
performanslarına yönelik farkındalığa katkı sağlayabileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca ilgili kurum
hisselerine yatırım yapmayı düşünen yatırımcıların yatırım kararlarında da yol gösterici nitelikte olduğu
düşünülmektedir.

2. Literatür
Literatürde şirketlerin marka değeri ve finansal performansını belirlemeye yönelik olarak, Hirose yöntemi ve
GİA yöntemi ayrı ayrı kullanılarak yapılan farklı alan çalışmaları bulunmaktadır. Bu çalışmalardan bir kısmı
aşağıda yer almaktadır.
Barth ve diğerleri (1998) tarafından, 1991-1996 dönemi Interbrand marka değerleme verilerinin, Financial
World (FW) tarafından tahmin edilen marka değerleri ile hisse senedi piyasa değerleri ilişkisine yönelik 1.204
denek üzerinde yapılan çalışmada, her iki yöntem spesifikasyonu bağlamında hesaplanan marka değerlerinin,
önemli ölçüde ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Madden ve diğerleri (2006) tarafından, hisse senedi ortaklık değeri yaratan marka geliştirme stratejilerine
yönelik yapılan çalışmada, güçlü marka değerine sahip şirketlerin, hissedarlarına, düşük riskle daha fazla
getiri sağladığı tespit edilmiştir.
Bursalı ve Karaman (2009) tarafından, Hirose yöntemiyle Denizli’deki tekstil sektörü şirketleri baz alınarak
yapılan marka değeri çalışmasında, bazı şirketlerin markalarının yüksek marka değeri potansiyeli
taşımalarına rağmen bu konumda bulunmadıkları, bu durumun da fason üretim faktörüyle açıklanabileceği
tespiti yapılmıştır.
Tayyar ve diğerleri (2014) tarafından, bilişim sektörü şirketlerine yönelik AHP ve GİA yöntemleri kullanılarak
çeşitli finansal rasyolar üzerinden finansal performans sıralamalarının yapılığı çalışmada, karlılığa yönelik
kriterlerin diğer kriterlere göre ağırlıklı olduğu, GİA yönteminin finansal performans tespiti için yeterli
bulunduğu değerlendirilmiştir.
Meydan ve diğerleri (2016), Borsa İstanbul’da işlem gören gıda sektörü şirketlerinin çeşitli finansal rasyolar
üzerinden finansal performanslarını değerlendirdikleri çalışmalarında, klasik finansal rasyo analizi
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sonuçlarıyla GİA yöntemi sonuçlarının tutarlı olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca GİA yönteminin finansal
performans sıralama değerlendirmelerine bütünsel bir perspektif kazandırdığı ifade edilmiştir.
Alper ve Aydoğan (2017) tarafından yapılan çalışmada, Borsa İstanbul’da işlem gören metal eşya, makine ve
gereç yapım sektöründe yer alan 17 şirketin 1999-2001 finansal verileri kullanılarak hesaplanan marka değeri
ile şirketlerin finansal performansları arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir. Çalışmada, finansal bazlı marka
değerlemesi yöntemiyle elde edilen değer ile şirketlerin aktif karlılığı ve öz sermaye karlılığı değerleri arasında
anlamlı ve pozitif ilişkiler bulunduğu ve marka değeri artışının finansal performansı artırıcı etki yaptığı
bulgulanmıştır.
Karadeniz ve diğerleri (2017), Türkiye'de İmalat sanayisi alanında yer alan 21 alt sektöre yönelik GİA
yöntemiyle 32 finansal rasyo üzerinden finansal performans analizini gerçekleştirdikleri çalışmalarında, en
iyi performansı sergileyen ilk üç sektör olarak; tütün ürünleri imalatı, kok kömürü ve rafinerize petrol ürünleri
ile içecek imal eden sektörü tespit etmişlerdir.
Özdağoğlu ve diğerleri (2017), Borsa İstanbul’da işlem gören 98 imalat sektörü şirketinin finansal
performansını 11 finansal rasyo üzerinden GİA yöntemiyle ölçtükleri çalışmalarında, yüksek performans
sergileyen şirketlerin kırtasiye, çimento ve gübre sektörü şirketleri olduğunu, ilk on sıralama içerisinde bir
seramik ve tekstil şirketinin de yer aldığını tespit etmişlerdir.
Ünal ve diğerleri (2017) tarafından, Borsa İstanbul’da işlem gören seramik sanayi firmalarının AHP ve GİA
yöntemleri aracılığıyla finansal rasyoları üzerinden finansal performanslarının analizinin gerçekleştirildiği
çalışmada, ilk üç sırada yer alan şirketlerin Ege seramik, Kütahya porselen ve Uşak seramik olduğu tespit
edilmiştir.
Çam ve diğerleri (2019) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, finansal temelli gelir yaklaşımlarından biri olan
Hirose yöntemine ek olarak, şirketlerin beta katsayıları ve dibe uzaklık yakınlık verileri kullanılmıştır. Hirose
yöntemi ile elde edilen marka değerleri, Brand Finance tarafından yayınlanan ve ilk 100 marka arasında yer
alan aynı şirketlerin marka değerleri ile mukayese edilmiştir. Bu şekilde geliştirilen Hirose yönteminin, risk
faktörünü dikkate alarak, marka değerine yeni bir bakış açısı sağlayacağı ifade edilmiştir.
Divanoğlu ve diğerleri (2019) tarafından yapılan çalışmada, Hirose yöntemi ile elde edilen marka
değerlemelerinin Brand Finance listesinde yer alan değerlemelerle aynı olmadığı tespit edilmiştir. Bu
durumun temel gerekçesinin ise Hirose yönteminin finansal tablo verileri ile hesaplanmasına karşın Brand
Finance verilerinin finansal verilere ek olarak tüketici davranışlarını da içermesi olarak bulgulanmıştır.
Grashuis (2019) tarafından 2005–2011 dönemi için 707 ABD pazarlama kooperatifi verisi üzerinden yapılan
çalışmada, ilgili kurumların marka değerleri hesaplanmıştır. İlgili kooperatiflerin verilerinin hesaplanması ile
ortaya konulan marka değeri ile finansal performans arasındaki ilişkinin analiz edildiği çalışmada, marka
değeri ile performans arasında pozitif ilişki bulunduğu ve marka değerinin finansal performans üzerinde
gecikmeli olarak etki gösterdiği bulgulanmıştır.
Kahraman ve Gacar (2019) tarafından yapılan çalışmada, Brand Finans listesinde yer alan bankaların marka
değerleri ile TOPSİS yöntemi kullanılarak elde edilen finansal sonuçlar karşılaştırılmıştır. Brand Finans Listesi
sıralaması ile çalışmada elde edilen finansal verilere göre sıralamanın farklı olduğu bulgulanmıştır.
Yerdelen Kaygın ve diğerleri (2019) tarafından, Borsa İstanbul’da işlem gören küçük ve orta büyüklükteki 27
şirketin 2013-2017 verileri kullanılarak 10 finansal rasyo üzerinden GİA yöntemiyle performans
değerlendirme çalışması yapılmıştır. Çalışma sonucunda, ilgili dönemler itibariyle en iyi finansal
performansın Politeknik Metal, en kötü finansal performansın ise Eminiş Ambalaj şirketi tarafından
gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.
Ersoy (2020), Borsa İstanbul Ulaştırma sektörü altında işlem gören 8 şirketin 13 finansal rasyo üzerinden 20162018 verilerini kullanarak finansal performanslarını GİA yöntemiyle değerlendirdiği çalışmasında, yüksek
karlılık profili sergileyen şirketlerin performans sıralamalarında üst sıralarda yer aldığı tespitini yapmıştır.
Ayrıca 2016 ile 2017 finansal performans sırlamalarının benzer olduğu, 2018 yılı içinse farklılaştığı
değerlendirilmiştir.
Uygurtürk ve Yılmaz (2020) tarafından, Borsa İstanbul’da işlem gören ve tekstil, giyim eşyası ve deri
sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin 2014-2018 verileri kullanılarak Hirose yöntemiyle marka değeri ile
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finansal performanslarının belirlenmesi ve sonuçların karşılaştırılması çalışmasında, şirketlerin performans
verileri sıralamaları ile yöntem kapsamında elde edilen sıralamaların uyumsuz olduğu tespiti yapılmıştır.
Akyüz (2021), Borsa İstanbul’da işlem gören ve orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren 5 şirketin 20162020 verileri üzerinden GİA yöntemi kullanarak performans değerlendirme çalışması yapmıştır. Çalışmada,
mutlak rakamlarla şirketler açısından oransal düzeyde başarı sıralamasında ilk sıralamalarda mali yapı
oranlarının yer aldığı, likidite rasyolarının ise son sıralarda bulunduğu tespit edilmiştir. Mali yapısı sağlam
şirketlerin likidite yönetiminde sorun yaşamadığı ve başarı sıralamalarında ilk sıralarda yer aldığı
değerlendirilmiştir. Ayrıca yabancı kaynak ağırlıklı şirketlerin sermaye maliyetleri açısından yüksek faiz
maliyetlerine sahip oldukları ve başarı sıralamalarında son sıralarda yer aldıkları değerlendirilmiştir.
Cici ve Şekeroğlu (2021), reklam harcamalarının, marka değerinin finansal performans üzerindeki etkisinde
aracılık rolünün olduğu tespitinde bulunmuş, bu yöntemle hesaplanan marka değerinin, şirketlerin finansal
performanslarındaki değişimi açıklamada yetersiz kaldığını belirlemişlerdir.
Mousa ve diğerleri (2021), çalışmalarında, gelişmekte olan dört körfez piyasasında, maddi olmayan duran
varlıkların önemli bir bileşeni olarak markanın, firma değeri üzerindeki etkisini ve acente maliyetlerinin hisse
getirisi ile marka arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlamışlardır. Çalışmada, markanın, firma değerinin
önemli bir parçası olduğu, iyi yönetişimin, firma değeri ile marka değeri arasındaki ilişkiye önemli düzeyde
katkı sağladığı bulgulanmıştır.
Kumar ve diğerleri (2021), Interbrand ’da listelenen ilk 100 markanın marka değerinin firma performansı ve
hissedar kazancı üzerindeki etkisini, borsa ve faaliyet performansı açısından ortaya koymaya çalışmışlardır.
Çalışmada, faaliyet performansı yüksek işletmelerin yüksek marka değerlerine sahip oldukları ve bu
bağlamda değer yaratan faaliyetlerin kaynağı olarak marka değerinin işletme karlılığının önemli bir göstergesi
olduğu ve nakit akışlarını iyileştirdiği bulgulanmıştır.
Yıldırım ve diğerleri (2021) tarafından, Borsa İstanbul’da işlem gören demir çelik şirketlerinin 2011-2019
verileri üzerinden maliyet ve karlılık rasyoları çerçevesinde GİA yöntemi kullanılarak yapılan performans
değerlendirme çalışmasında, EREGL şirketinin 2011 ve 2013, KRMD'nin 2012, ISDMR'in ise 2014-2019
yıllarında en başarılı performansı sergileyen şirketler olduğu tespit edilmiştir.

3. YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Örneklemi ve Veri Seti
Türkiye’de sermaye piyasasında faaliyette bulunan aracı kurum sayısı 66 adet olup, bunlardan 6 tanesi
sermaye yeterliliğinin kaybedilmesi, iflas veya herhangi bir makul gerekçe çerçevesinde faaliyetleri
durdurulmuş aracı kurumlardır. Veri setinin referans alındığı yıllar bağlamında Türkiye’de faaliyette bulunan
aracı kurumların sayısı Tablo 1’de yer aldığı şekildedir.
Tablo 1. İşlem Yıllarına Göre Faal Aracı Kurum Sayıları
İşlem Yılı

Aracı Kurum Sayısı

2016

71

2017

65

2018

63

2019

65

2020

60

Kaynak: www.tspb.org.tr
Türkiye’de sermaye piyasasında hizmet sunan aracı kurumların sahiplik yapıları ve hizmet kapsamları,
aşağıda Tablo 2’de yer aldığı şekildedir.
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Tablo 2. Statülerine Göre Aracı Kurum Sayısı
Statü
Geniş yetkili
Kısmi yetkili
Dar yetkili
Toplam

Toplam
46
9
5
60

Banka
19
1
20

Banka Kökenli Olmayan
27
8
5
40

Kaynak: www.tspb.org.tr, www.spk.gov.tr
Araştırma kapsamında 2016-2020 yılları arasında Borsa İstanbul’da işlem gören aracı kurum sayısı 6 tanedir.
Bunlardan İş yatırım ve Oyak yatırım olmak üzere 2’si banka kökenli, İnfo, Global, Gedik ve Osmanlı yatırım
olmak üzere diğer dördü ise özel şirket kapsamındaki aracı kurumlardır. Halka açık bu 6 aracı kurumun
finansal rasyoları kapsamında performanslarının ortaya konulmasında, literatürde yer alan Tablo 3’teki
oranlar dikkate alınmıştır.
Tablo 3. Finansal Performans Göstergeleri
Finansal Rasyo
Kısa Vadeli Likidite (L)
Nakit Düzeyi (N)
Net Çalışma Sermayesi (ÇS)
Özsermaye Finansman (OF)
Borçlanma Düzeyi (B)
Toplam Ciro Üzerinden Elde
Edilen Kar (NK)
Aktif Getiri Oranı (AGO)
Özsermaye Getiri Oranı (OGO)

Hesaplama Formülü
(Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)
(Nakit Benzeri + Finansal Yatırımlar) / Kısa Vadeli Yükümlülükler)
(Dönen Varlıklar - Kısa Vadeli Yükümlülükler) / Toplam Varlıklar)
(Özsermaye / Maddi Duran Varlıklar)
(Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar)
(Faaliyet Karı / Toplam Net Satış Gelirleri)
(Net kar/Net Satışlar)*(Toplam Net Satış Gelirleri / Toplam
Varlıklar)
(Net kar/Net Satışlar)*(Toplam Net Satış Gelirleri / Toplam
Varlıklar)* (Aktifler / Özsermaye)

Kaynak: (Aras vd., 2008: 86)
Çalışmada kullanılan verilere, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (www.tspb.org.tr) ve Kamuyu Aydınlatma
Platformu (www.kap.org.tr) üzerinden ulaşılmıştır. İlk etapta ilgili aracı kurumların finansal rasyoları analiz
edilmiştir. Aracı kurumların finansal performansları, aracı kurumlar bazında, işlem gören aracı kurum
ortalamaları bazında ve sektör ortalamaları bazında ortaya konulmuştur. Akabinde Hirose yöntemi
kullanılarak aracı kurumların marka değerlerine ulaşılmıştır.

3.2. Araştırmanın Yöntemi
3.2.1. Hirose Yöntemi
Çalışma kapsamında yöntem olarak kullanılan ve marka değerini ortaya koyan bağımsız çalışmalardan birisi
olarak Hirose yöntemi, 2002 yılında Japonya Ticaret, Ekonomi ve Endüstri Bakanlığı Marka değerleme
komitesi tarafından geliştirilmiştir. Çalışma marka değerleme yaklaşımlarından herhangi biri içerisinde yer
almamasına rağmen bazı yazarlar tarafından gelir yaklaşımı modeller içerisinde yer aldığı şeklinde
değerlendirilmektedir. Yöntem, finansal verilerin bazı formulasyonları kullanılmak suretiyle
uygulanmaktadır. Yöntem üç temel değişken üzerine inşa edilmiştir. Bu değişkenler; prestij değişkeni
şeklinde refere edilen fiyat avantajı, sadakat değişkeni olarak refere edilen müşteri sadakati ve genişleme
değişkeni olarak refere edilen markanın genişleme gücüdür (Salinas, 2012: 194). Hirose yöntemi kapsamında
şirketlerin marka değeri, aşağıdaki formülasyon ile hesaplanmaktadır (Wang vd., 2012: 463).
BV = (

PD∗ED∗LD
r

)

(1)

Formülde yer alan BV marka değerini, PD prestij değişkenini, ED genişleme değişkenini, LD sadakat
değişkenini ve r ise iskonto oranı olarak risksiz faiz oranını ifade etmektedir. Hirose marke değerinin
değişkenlerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
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3.2.1.1. Prestij Değişkeni
Toplam marka değerinin birinci bileşeni olarak prestij değişkeni, bir ürünün rakiplere göre daha yüksek
fiyatlarla ve sürdürülebilir olarak satılabilme yeteneğini gösteren fiyat pirimi göstergesidir, yani markanın
rakiplere oranla yüksek fiyat avantajının ortaya konulmasıdır. Prestij değişkeni aşağıda yer alan formüle göre
hesaplanmaktadır (Salinas, 2012: 195):
𝑃𝐷 =

1

𝑆

𝑆𝑖 ∗

𝐶𝑖

𝐶𝑖 ∗

∑0𝑖=−4 [( 𝑖 −

5

)𝑥

𝐴𝑖
𝑂𝐸𝑖

] 𝑋𝐶𝑂

(2)

Prestij değişkeninin notasyonları şöyledir:
𝑆𝑖

a.

oranı; değerlemeye tabi tutulan firmanın satışlarının satılan mallar maliyetine bölümü ile elde oranı,

𝐶𝑖
𝑆𝑖 ∗

b.

𝐶𝑖 ∗
𝐴𝑖

c.

𝑂𝐸𝑖

oranı; kıyas yapılan firmanın satışlarının satılan mallar maliyetine bölümü ile elde oranı,
oranı; promosyon ve reklam giderlerinin toplam faaliyet giderleri içerisindeki oranını,

d. 𝐶𝑂 oranı; değerlemeye tabi firmanın satılan mallar maliyetini göstermektedir.
Kıyaslanacak firma, teorik olarak markalı ürünle aynı nitelik ve özelliklere sahip jenerik bir ürün üreten bir
firmayı ifade eder. Model uygulamada Japon marka değerleme komitesi, kıyas firması olarak aynı sektör
içinde fiyat avantajı olmayan, yani birim fiyat endeksi en küçük olan firmayı seçmektedir. Ortalama ilave
karlılığın hesaplanabilmesi için en az beş yıllık bir veri setine ihtiyaç duyulmaktadır. Marka yönetim gideri
olarak üzerinde konsensüs sağlanmamış olmakla birlikte, reklam veya promosyon giderleri referans
alınmaktadır.

3.2.1.2. Genişleme Değişkeni
Genişleme değişkeni, güçlü bir markanın farklı veya benzer sektör, pazar veya coğrafi bölgelere genişleme
varsayımı ile temellendirilmektedir. Bu bağlamda genişleme değişkeni, firmanın yurt dışı satış gelirleri ile ana
faaliyet gelirleri dışındaki gelirler kullanılarak hesaplanmaktadır. Genişleme değişkeni hesaplama formülü
aşağıda yer aldığı şekildedir (Salinas, 2012: 199):
𝐸𝐷 = ∑0𝑖=−1

1

𝑆𝑂𝑖 −𝑆𝑂𝑖 −1

2

𝑆𝑂𝑖 −1

1

𝑆𝑋𝑖 −𝑆𝑋𝑖 −1

2

𝑆𝑋𝑖 −1

𝐸𝐷 = ∑0𝑖=−1

+1

(3)

+1

(4)

Formülde yer alan ED genişleme değişkenini, SO yurtdışı satış gelirlerini ve SX ise Ana faaliyet gelirleri
dışındaki ifade etmektedir. Yurt dışı geliri olmayanlar için dört numaralı formül, ana faaliyet geliri dışında
geliri olmayanlar için üç numaralı formül, her iki geliri olanlar içinde üç ve dört numaralı formül birlikte
kullanılarak hesaplama yapılmaktadır. Son iki yıllık yurt dışı satış gelirlerinin hesaplanabilmesi için en az üç
yıllık veriye ihtiyaç duyulmaktadır.

3.2.1.3. Marka Değişkeni
Marka değişkeninde temel olan, sadık müşterilerin zaman içerisinde istikrarlı gelir sağlamasıdır. Marka
değişkeni aşağıda yer alan beş numaralı formül kullanılarak hesaplanmaktadır (Salinas, 2012: 197):
𝐿𝐷 =

𝜇𝑐 −𝜎𝑐

(5)

𝜇𝑐

Formülde yer alan μc, şirketin 5 yıllık ortalama satılan malların maliyetini, σc ise 5 yıllık süreçte satılan
malların maliyetinin standart sapmasını ifade etmektedir .

3.2.2. Gri İlişkisel Analiz Yöntemi
Deng Julong (1989) tarafından geliştirilen Gri ilişkisel Analiz (GİA) yöntemi, eksik bilgileri ve belirsiz
problemleri çok hassas bir şekilde ele alan, birden fazla faktör ve değişken arasındaki karmaşık ilişkileri
çözmek için birbirinden farklı alanlarda kullanılan bir yöntemdir (Saini ve Panchal, 2017). GİA, normallik,
simetri, bütünlük ve yakınlık ilkeleriyle uyum sağlayan geometrik matematik temelli bir yöntemdir. Veri
matrisinin normalleştirilmesinde alternatiflerin kriterler referans alınarak hesaplanan alternatiflerin
değerlerinin negatif olabilmesine imkan sağlaması yönüyle, finansal oranlar içeren ÇKKV problemlerinde
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kullanılabilecek uygun bir yöntemdir (Li vd., 2004; Sallehuddin vd., 2008; Tayyar vd., 2014; Zhai vd., 2009).
GİA aşağıdaki aşamalarla hesaplanmaktadır (Uzun, 2019: 127).
a.

n uzunluğundaki referans serilerinin belirlenmesi ve verilerin normalizasyonu.
𝑋𝑖 (𝑘) = {𝑀𝑎𝑘𝑠 𝑋𝑖0 (𝑘) − 𝑋𝑖0 (𝑘)|𝑀𝑎𝑘𝑠 𝑋𝑖0 (𝑘) − 𝑀𝑖𝑛 𝑋𝑖0 (𝑘)}
(5)

b. Mukayeseye konu serilerin belirlenmesi.
ζi (k) = (𝝙_𝐦𝐢𝐧 + ζ 𝝙_𝐦𝐚𝐤𝐬 )/(𝝙𝟎𝐢(𝐤)+ ζ 𝝙_𝐦𝐚𝐤𝐬 )
c.

(6)

Gri ilişki katsayılarının belirlenmesi.
𝝙0i (𝑘) = |𝑋0 (𝑘) − 𝑋𝑗 (𝑘)|

(7)

(𝚫_𝐦𝐢𝐧 = (𝑀𝑖𝑛𝑗 ∗ 𝑀𝑖𝑛𝑘 |𝑋0 (𝑘) − 𝑋𝑗 (𝑘)|

(8)

(𝚫_𝐦𝐚𝐤𝐬 = (𝐌𝐚𝐤𝐬𝐣 ∗ 𝐌𝐚𝐤𝐬𝐤 |𝐗 𝟎 (𝐤) − 𝐗 𝐣 (𝐤)|

(9)

d. Gri ilişkisel derecesinin belirlenmesi.

4. BULGULAR
4.1. Finansal Performans Gösterge Bulguları
Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören aracı kurumların finansal performans analiz sonuçları, aşağıda yer alan
tablolarda gösterildiği şekildedir. Tablolarda ortalama olarak yer alan değerler, Borsa İstanbul’da hisse
senetleri işlem gören aracı kurumların ilgili yıl ortalama değerlerini (BIST Aracı kurum ortalaması)
göstermektedir. Sektör ortalaması olarak yer alan değerler ise, sermaye piyasası aracı kurum sektöründe faal
halde hizmet sunan aracı kurumların ortalama sektör değerlerini göstermektedir.
Tablo 4. Finansal Performans Sonuçları
2016
GEDIK
GLBMD
INFO
ISMEN
OSMEN
OYYAT
Ortalama
Sektör Ort.
2017
GEDIK
GLBMD
INFO
ISMEN
OSMEN
OYYAT
Ortalama
Sektör Ort.
2018
GEDIK
GLBMD
INFO
ISMEN
OSMEN
OYYAT
Ortalama
Sektör Ort.
2019
GEDIK
GLBMD

L
1,110
1,350
2,430
1,060
1,380
1,290
1,440
1,200
L
1,100
1,330
1,870
1,070
1,760
1,210
1,390
1,200
L
1,160
1,270
2,310
1,120
1,840
1,210
1,480
1,400
L
1,130
1,140
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N
0,460
0,150
0,870
0,750
0,570
0,740
0,590
0,790
N
0,410
0,160
0,390
0,680
1,210
0,630
0,580
0,760
N
0,550
0,120
0,890
0,760
1,430
0,500
0,710
0,880
N
0,440
0,080

ÇS
0,090
0,210
0,560
0,060
0,270
0,220
0,240
0,160
ÇS
0,090
0,190
0,430
0,070
0,400
0,170
0,220
0,160
ÇS
0,130
0,190
0,520
0,100
0,420
0,170
0,250
0,270
ÇS
0,100
0,110

1944

ÖF
8
51
33
99
79
40
52
23
OF
10
57
20
40
59
54
40
29
OF
11
46
31
53
42
74
43
32
OF
9
42

B
0,850
0,620
0,390
0,910
0,710
0,760
0,710
0,800
B
0,870
0,610
0,490
0,910
0,540
0,800
0,700
0,800
B
0,820
0,700
0,410
0,870
0,510
0,800
0,680
0,720
B
0,840
0,810

NK
- 0,034
-0 ,001
0,003
0,002
0,002
0,000
- 0,005
0,002
NK
0,030
0,001
0,000
0,004
0,006
0,016
0,010
0,005
NK
0,018
0,001
0,101
0,006
0,004
0,004
0,022
0,009
NK
0,015
0,001

AGO
-0,049
- 0,058
0,061
0,016
0,017
- 0,010
- 0,117
0,023
AGO
0,022
0,050
0,021
0,024
0,070
0,033
0,200
0,032
AGO
0,037
0,029
0,048
0,041
-0,006
0,029
0,231
0,060
AGO
0,071
0,007

ÖGO
-0,328
- 0,152
0,100
0,183
0,057
-0,010
- 0,592
0,114
OGO
0,167
0,129
0,042
0,269
0,151
0,167
1,023
0,158
OGO
0,208
0,095
0,081
0,308
-0,012
0,145
0,966
0,212
OGO
0,442
0,038
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INFO
ISMEN
OSMEN
OYYAT
Ortalama
Sektör Ort.
2020
GEDIK
GLBMD
INFO
ISMEN
OSMEN
OYYAT
Ortalama
Sektör Ort.

1,110
1,130
1,390
1,200
1,180
1,310
L
1,130
1,170
1,140
1,290
1,190
1,200
1,190
1,350

0,420
0,520
1,000
0,730
0,530
0,710
N
0,400
0,060
0,430
0,340
0,730
0,380
0,390
0,520

0,090
0,110
0,260
0,160
0,140
0,220
ÇS
0,110
0,140
0,120
0,220
0,150
0,160
0,150
0,240

9
65
33
96
42
23
OF
16
58
14
104
6
18
36
24

0,850
0,820
0,690
0,800
0,800
0,720
B
0,860
0,810
0,860
0,760
0,810
0,800
0,820
0,720

0,106
0,002
0,010
0,005
0,023
0,003
NK
0,028
0,003
0,011
0,010
0,015
0,008
0,012
0,009

0,024
0,064
0,078
0,052
0,273
0,063
AGO
0,070
0,050
0,045
0,124
0,111
0,082
0,117
0,112

0,157
0,358
0,253
0,259
1,461
0,225
OGO
0,494
0,268
0,320
0,505
0,579
0,409
0,657
0,400

Aracı kurumların alacak tahsilatında yaşanabilecek bir problem veya hizmet satışlarında yaşanması
muhtemel riskler karşısında, cari varlıklarıyla kısa vadeli borçlarını ödeme güçlerini gösteren oran, likidite
oranıdır.
Tablo 4’te yer alan verilerde, likidite oranları açısından 2020 yılında genel olarak BIST aracı kurum
ortalamasının 2014 yılı değerine göre %17 gerilediği, buna karşın sektör ortalamasının ise %12,5 yükseldiği
görülmektedir. Covid-19 Pandemi etkisinin yoğun olarak yaşandığı 2020 yılı için, sektör ortalama verilerinin
yükseldiği görülmektedir. 6 aracı kurumun 5 yıllık ortalama nakit düzeyi sektör ortalamasının %23
gerisindedir. Ortalama 5 yıllık veriler çerçevesinde BIST Aracı kurum ortalaması ve sektör ortalamasının nakit
düzeylerine bakıldığında kısa vadeli borcun düşük olması hasebiyle ilk sırada nakit fazlalığı ile OSMEN, kısa
vadeli borcun nispeten yüksek olması hasebiyle son sırada ise GLBMD görünmektedir.
Aracı kurumların kısa vadeli finansal yatırımları ve borçları, sektöre göre nakit açığı veya fazlalığı bulunma
durumlarını açıklamaktadır. Kısa vadeli likidite göstergelerinden biri olarak net çalışma sermayesi, aracı
kurumların toplam varlıklarına oranla likiditelerinin ne oranda olduğunu göstermektedir. 2020 ISMEN
verisinden hareketle, ISMEN’in her 100 TL’lik varlığına karşılık elinde 22 TL’lik net dönen varlığı bulunmakta
iken sektördeki aracı kurumların ortalaması 24 TL’dir.
Çalışma sermayesi oranı istikrarlı bir şekilde artan tek aracı kurum ISMEN’dir. Özsermaye ile finansmanda
Aracı kurumların 5 yıllık dönem içerisinde BIST Aracı kurum ortalamaları, sektör ortalamalarının üzerinde
seyretmiştir.
Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören altı aracı kurumun borçlanma sektör oranlarının son üç yıl içerisinde
sabit kaldığı gözlemlenmektedir. Bu bağlamda hissesi işlem gören aracı kurum borçlanma ortalamaları sektör
ortalamalarına göre yüksektir.
Beş yıllık ortalama verilere göre BIST Aracı kurum ortalaması 0,74, sektör ortalaması ise 0,75’tir. 2020
verilerine göre ise BIST Aracı kurum borçlanma ortalaması sektör borçlanma ortalamasının %14 üzerinde
gerçekleşmiştir. Genel olarak altı aracı kurumun borçlanma oranlarının sektör ortalamasının üzerinde olduğu
görülmektedir. Genel olarak 2016 hariç diğer yıllarda, altı aracı kurumun faaliyet kar marjları sektör
ortalamasının üzerinde seyretmiştir.
Aracı kurum varlıklarının verimli kullanılıp kullanılmadığına ilişkin oranlara bakıldığında, 2016 yılında BIST
Aracı kurum aktif getiri ortalamasının altında herhangi bir aracı kurum yer almazken INFO hariç diğer aracı
kurumların sektör ortalamasının altında yer aldıkları görülmektedir.
Aracı kurum hissedarlarının kuruma sağladıkları öz sermayenin kârlılığına ilişkin oranlara (özsermayenin
verimli kullanılıp kullanılmadığının ölçüsü) göre, aracı kurumların 5 yıllık dönem içerisinde BIST Aracı
kurum ortalamaları, sektör ortalamalarının üzerinde seyretmiştir.
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4.2. Hirose Yöntemine Göre Marka Değerleme Bulguları
Hirose yöntemi aşamaları takip edilerek marka değerleri hesaplanmıştır. Prestij değişkenleri hesaplanan aracı
kurumların verileri tablo 5’te yer almaktadır. Prestij değişkenine ilişkin hesaplama verileri, TL değeri
üzerinden gerçekleştirilmiştir.
Tablo 5. Prestij Değeri Sonuçları
Şirket
GEDIK
GLBMD
INFO
ISMEN
OSMEN
OYYAT

PD
43.989.526
67.784
44.909.270
9.450.931
1.866.509
70.447

Prestij değişkeni değeri düşük çıkan aracı kurumlar, ilgili yıl verileri en düşük olan ve rakip olarak
kıyaslamaya konu kurumlardır. Hirose yöntemine göre sadakat değişkeni, aracı kurumların satılan malın
maliyeti (Ci) tutarının yıllar itibariyle sürdürülebilir olma özelliğini ifade etmektedir. Bu bağlamda sadakat
değişkeni hesaplama veri sonuçları aşağıda yer aldığı şekildedir.
Tablo 6. Sadakat Değeri Sonuçları
Şirket

µc

σc

LD

GEDIK

3.166.218.188,00

3.104.620.433,00

0,02

GLBMD

8.329.290.967,00

1.379.806.643,00

0,83

INFO

2.370.698.267,00

2.938.555.406,00

-0,24

ISMEN

98.132.952.908,00

86.347.852.124,00

0,12

OSMEN

1.221.732.144,00

1.482.950.194,00

-0,21

OYYAT

13.596.361.485,00

6.925.440.163,00

0,49

Genişleme değişkeni kapsamında aracı kurumların yurtdışı satış gelirleri ve ana faaliyet dışı gelirlerinin
ortalaması kullanılmaktadır. Bu değerin hesaplanabilmesi en az üç yıllık aracı kurum verisine ihtiyaç
duyulmaktadır. Araştırma kapsamındaki bazı aracı kurumlarının yurtdışı satış geliri bulunmadığından
hesaplama ana faaliyet dışı gelirlerinin ortalaması kullanılarak yapılırken, yurtdışı satış geliri ve ana faaliyet
dışı geliri bulunan aracı kurumlar içinse her iki veri değeri kullanılarak hesaplamalar yapılmış ve Tablo 7’deki
değerler elde edilmiştir.
Tablo 7. Genişleme Değeri Sonuçları
Şirket

ED

GEDIK
GLBMD
INFO
ISMEN
OSMEN

4,03
1,09
0,89
1,72
0,30

OYYAT

3,66

Aracı kurumların 2016-2020 verileri çerçevesinde hesaplanan prestij (tutar olarak), sadakat (oran) ve
genişleme (oran) değişkenleri değerlerinin çarpılması ve akabinde elde edilen yeni değerin iskonto oranı
(risksiz faiz oranı) ile bölümü sonucu aracı kurumların marka değerleri tutar bazında elde edilmiştir.
31.12.2020 tarihli gösterge tahvilin faiz oranı %14,89 ‘dur ve bu oran iskonto oranı olarak kullanılmıştır.
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Tablo 7. Marka Değeri Sonuçları
Şirket
GEDIK
GLBMD
INFO
ISMEN
OSMEN
OYYAT

Marka Değeri
(TL)
23.164.737
412.656
(63.994.306)
13.105.523
(815.881)
848.506

2016-2020 Dönemi Ortalama Piyasa
Değeri (milyon TL)
1.512
240,4
645
6.269,30
617,49
1.433

2020 Yılı Piyasa Değeri
(milyon TL)
183,07
73,36
174,17
1.983,34
171,19
460,25

Tablo verilerine göre özel aracı kurumlardan İnfo yatırım ve Osmanlı yatırımın sadakat değerlerinin eksi
değerlerde olması nedeniyle marka değerlemesi açısından negatif bir değere sahip olduğu tespit edilmiştir.
Aracı kurumların Hirose yöntemiyle hesaplanan marka değerleri ile finansal oranları arasındaki Spearman
rho korelasyon derecesi tablo 8’de yer aldığı şekildedir.
Tablo 8.Aracı Kurumların Finansal Oranları ile Marka Değerleri Arasındaki Korelasyon
Finansal Rasyo

Marka Değeri

L

-,986**

N

-0,232

ÇS

-,943**

ÖF

0,143

B

,986**

NK

-0,203

AGO

-0,232

ÖGO

0,429

** Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed).
Tablo 8 verilerinden görüleceği üzere marka değerleri ile kısa vadeli likidite oranları arasında negatif yönlü
%98 oranında bir ilişki, net çalışma sermayesi ile negatif yönlü %94 oranında bir ilişki ve borçlanma düzeyi
ile negatif yönlü %98 bir ilişki olduğu söylenebilir. Diğer finansal oranlarla marka değerleri arasında anlamlı
ilişki bulgulanamamıştır.
Aracı Kurumların finansal oranları ile hesaplanan marka değerleri sıralaması Tablo 9’da yer aldığı şekildedir.
Tablo 9. Aracı Kurumların Finansal Rasyoları ve Hesaplanan Marka Değerleri Sıralaması
Şirket

L

N

ÇS

OF

B

NK

AGO

OGO

Marka Değeri

GEDIK

1,13

0,45

0,10

10,80

0,85

0,011

0,030

0,197

23.164.737

GLBMD

1,25

0,11

0,17

50,80

0,71

0,001

0,016

0,076

412.656

INFO

1,77

0,60

0,34

21,40

0,60

0,044

0,040

0,140

-63.994.306

ISMEN

1,13

0,61

0,11

72,20

0,85

0,005

0,054

0,325

13.105.523

OSMEN

1,51

0,99

0,30

43,80

0,65

0,007

0,054

0,206

- 815.881

OYYAT

1,22

0,60

0,18

56,40

0,79

0,007

0,037

0,194

848.506

Aracı kurumların piyasa değerlerinin marka değeri üzerinde anlamlı etkiye sahip olup olmadığını belirlemek
için yapılan regresyon analizi sonucu Tablo 10’da yer almaktadır.
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Tablo 10. Regresyon Analizi Sonucu
Model 1

R

R Square

Adjusted R
Square

,543a

0,295

-0,175

Std, Error of the Estimate
33170238,98

a Predictors: (Constant), Beş yıllık Ortalama Piyasa Değeri, 2020 Yılı Piyasa Değeri
Aracı kurumların marka değerleri ile piyasa değerleri arasında pozitif yönlü olarak %54 seviyesinde bir ilişki
bulunmaktadır. Tablo 10 verilerine göre, marka değerinin sadece %29,5'i piyasa değeri ile açıklanmaktadır.
Tablo 11’e göre Anova testi ile hesaplanan anlamlılık değeri (P=,592) P>,05 olduğundan dolayı marka değerleri
ile piyasa değerleri arasındaki ilişki istatiksel olarak anlamlı bulunamamıştır.
Tablo 11. Anova Testi Sonucu
Model 1

Sum of Squares
df
Mean Square
F
Regression
1,38037E+18
2
6,90185E+17
0,627
Residual
3,30079E+18
3
1,10026E+18
Total
4,68117E+18
5
a Dependent Variable: Marka Değeri
b Predictors: (Constant), Beş yıllık Ortalama Piyasa Değeri, 2020 Yılı Piyasa Değeri

Sig.
,592b

4.3. GİA Yöntemi Bulguları
2016-2020 dönemi verileri üzerinden hesaplanan GİA finansal performans sonuçları ve dereceleri, Tablo 12’de
yer aldığı şekildedir.
Tablo 11. GİA Sonuçları
GİA

Derece

Sıra

2016
2017
2018
2019
2020
2016
2017
2018
2019
2020

GEDIK
0,8240
0,7042
0,6663
0,6451
0,6267
1
2
2
3
3

GLBMD
0,6650
0,6456
0,6812
0,8252
0,7733
2
4
1
1
1

INFO
0,4607
0,7590
0,5046
0,6934
0,7210
6
1
6
2
2

ISMEN
0,5200
0,6645
0,6093
0,5955
0,4886
3
3
4
4
6

OSMEN
0,4628
0,4686
0,6658
0,5398
0,5262
5
6
3
5
5

OYYAT
0,5104
0,5392
0,6051
0,5205
0,5884
4
5
5
6
4

Tablo 11 incelendiğinde, 2018, 2019 ve 2020 yılları için 1, sırada yer alarak en iyi performansı sergileyen aracı
kurumun GLBMD olduğu görülmektedir. İlgili dönemlerde en az üç kez aynı sıralamada (5.) yer alan aracı
kurum OSMEN’dir. GEDIK, ilgili yıllar içerisinde sürekli ilk üç içerisinde yer almıştır. OYYAT ise ilgili yıllar
içerisinde sürekli son üç sıralama içerisinde yer almıştır.

4.4. Hirose ve GİA Sonuçları Spearman Korelasyon Analizi
Aracı Kurumların marka değeri, ortalama piyasa değeri ve 2020 yılı piyasa değerleri ile GİA sıralama sonuçları
arasındaki ilişki, Spearman rho ile Tablo 12’de yer aldığı şekilde analiz edilmiştir.
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Tablo 12: Spearman Korelasyon Sonucu
GİA2016

GİA2017

GİA2018

GİA2019

GİA2020

MD

-,829*

-0,086

-0,371

0,20

0,314

OPD

-0,257

-0,371

0,314

0,371

0,60

0,486

0,543

0,657

PD2020
-0,086
-0,20
* Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed).

Yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre, sadece 2016 GİA sıralama sonuçları ile marka değerleri arasında
anlamlı (negatif yönlü) bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Aracı kurumların ilgili dönem ortalama piyasa
değerleri ile 2020 GİA sıralama sonuçları arasında pozitif yönlü ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca analiz sonuçları,
2019 ve 2020 GİA sıralama sonuçları ile 2020 yılı aracı kurum piyasa değerleri arasında orta düzeyli bir pozitif
ilişki bulunduğunu göstermektedir

4. SONUÇ
Bu çalışmada, Türkiye sermaye piyasalarında aracılık hizmeti sunan ve şirket hisseleri Borsa İstanbul'da halka
açık işlem gören aracı kurumların 2016-2020 verilerine göre marka değerleri hesaplanmış, oran analizi ve GİA
yöntemleri kullanılarak finansal performanslarına göre de sıralamaları yapılmıştır. İlgili yöntemlere göre elde
edilen sonuçlar arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir. Çalışmada finansal performansı ortaya koyan oranlardan
borçlanma oranı ile marka değeri arasında doğru yönlü bir negatif ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Net
çalışma sermayesi oranı arttıkça marka değerinin düştüğü tespit edilmiştir. Yani net çalışma sermayesi ile
marka değeri arasında negatif bir korelasyonun varlığı söz konusudur. Likidite oranları ile marka değeri
arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Diğer oranlar ile marka değerleri arasında herhangi
bir ilişki tespit edilememiştir. Aracı kurumların piyasa değerlerinin marka değeri üzerinde anlamlı etkiye
sahip olup olmadığını belirlemek için yapılan regresyon analizinde, aralarındaki ilişkinin %50 seviyesinde
olmasına karşın marka değerinin düşük oranlı (%29,5) bir kısmının piyasa değeri ile açıklanabildiği
görülmüştür. Aracı kurumların piyasa değerlerinin marka değeri üzerinde anlamlı bir etkisinin bulunmadığı
Anova testi ile de teyit edilmiştir. Marka değerlemede son sırada yer alan İnfo yatırım, 2020 verilerinde reklam
ve promosyon için reklam ilan ve tescil giderleri altında 1.244.000 TL, ilk sırada yer alan Gedik yatırım
pazarlama giderleri altında 6.160.099 TL, ikinci sırada yer alan İş yatırım ise pazarlama giderleri altında
7.169.134 TL sarf etmiştir.
Aracı kurum verilerinin finansal performans sıralamaları GİA yöntemiyle analiz edilerek değerlendirilmiştir.
GİA sonuçlarına göre, üç yıl üst üste 1. sırada yer alarak en iyi performansı sergileyen aracı kurum
GLBMD'dir. İlgili dönem verilerine göre OSMEN üç kez 5. sırada yer almıştır. GEDIK, ilgili dönem
sıralamalarında ilk üç sıra içerisinde yer alırken, OYYAT ise son üç sıra içerisinde yer almıştır.
Aracı kurumların marka değerleri, ilgili dönemler için ortalama piyasa değerleri ve 2020 yılı piyasa
değerlerinin ile GİA sıralama sonuçları arasındaki ilişki Spearman rho ile analiz edilmiştir. Analiz bulguları
sadece 2016 GİA sıralama sonuçları ile marka değerleri arasında negatif yönlü bir ilişki bulunduğunu ortaya
koymaktadır.
Yapılan analizlerde, 2016 yılı hariç olmak üzere, finansal performans sıralamaları ile marka değerleri arasında
anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Aracı kurumların marka değerleri ile piyasa değerleri arasında da
anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Çalışma sonuçlarıyla, hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören aracı
kurumların marka değerlerinin, finansal perfomans ve piyasa değerlerini açıklamakta yetersiz kaldığı
anlaşılmaktadır. Bu bağlamda çalışma sonuçlarının, Uygurtürk ve Yılmaz (2020) ile Cici ve Şekeroğlu
(2021)'nun yapmış oldukları çalışmada elde ettikleri; Hirose yöntemi ile hesaplanan marka değerlerinin,
şirketlerin finansal performanslarındaki değişimi açıklamada yetersiz kaldığı ve şirketlerin performans
verileri sıralamaları ile Hirose yöntemi kapsamında elde edilen sıralamaların uyumsuz olduğu sonuçlarıyla
benzerlik taşıdığı ifade edilebilir
Çalışma ile elde edilen bulgular, halka açık işlem gören aracı kurumların marka değerleri ve performansları
için tespit edilen kriterler ve yöntemler ile sınırlıdır.
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Sonuç olarak, bu çalışma kapsamında elde edilen veriler ışığında, sermaye piyasası aracı kurumlarının
tamamına yönelik yapılacak bir çalışmada, aracı kurum statüsü, faaliyet kapsamı ve sermaye sahipliği
açısından marka değerleri hesaplanabilir. GİA dışında bir veya birden fazla çok kriterli karar verme
yöntemiyle yapılacak çalışmalarda finansal performans sıralamaları farklılaşabilir.
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Purpose - In merchandising subjected to a rapid consumption cycle and many warning bombardments that
trigger sudden purchasing, ensuring that consumers remain loyal to the store has been important. This
study's purpose is to shed light on the structural framework of which brand loyalty is affected by feature
connotations through attitude towards shopping in merchandising.

Received 20 January 2022
Revised 25 June 2022
Accepted 30 June 2022

Article Classification:
Research Article

Design/methodology/approach - 373 responses are interviewed face-to-face for a well-known clothing
brand in Istanbul. How brand loyalty is affected by feature connotations through attitude towards shopping
is structurally analyzed by the extent of the positivity, strength, and uniqueness of the connotations. The
extent of brand loyalty refers to being more willing to pay, defensive about the store in opposing views,
and inclined to recommend it to others. Some store features are highlighted including ease of access,
acclimatization conditions, shelf layout, price image, and perception towards sales personnel.
Findings - Thanks to strong, unique, and positive features associated with the store, consumers become
more loyal to the store brand. All features except for shelf layout develop positive attitudes toward
shopping, thereby increasing brand loyalty. The highest indirect effect on brand loyalty belongs to the price
image, followed by, respectively, acclimatization conditions, perception towards sales personnel, and ease
of access. Acclimatization condition has a positive direct effect whereas ease of access has a direct but
negative effect on brand loyalty.
Discussion – The relatively superior effect of price perception on shopping attitude shows that it is the
focus of brand loyalty development activities. This can be supported by acclimatization conditions,
perception towards sales personnel, and ease of access. To gain the loyalty of store customers, alternative
ways exist if the acclimatization conditions feature is improved. In the case of other store features, shelf
layout is not our priority criteria in developing brand loyalty because it is ineffective.

1. INTRODUCTION
In addition to the fact that competition is difficult due to the changing perception of fashion and constantly
evolving technology, the increase in the number of environmental stimuli and transmit messages and the
differentiation policies of competitors make it difficult for brands to hold on to the market. Brands need to be
in a strong position by adopting various strategies in order to adapt to this process, maintain their
competitiveness, and ensure their profit-making sustainability, which is their ultimate goal. Creating a strong
brand is achieved by establishing the brand image on a solid foundation. Strengthening the brand's image
allows them to sell products at a much higher price, thus creating a higher profit, as well as being in a more
preferable position in the market than competing products (Keller, 1993).
It is important for brands to create facts about their specific concepts, such as brand, product, or store in the
consumer's mind, so that they can create a strong image. The concept of merchandising comes into play at this
point, especially in the academic field and sector. The concept of merchandising is not only the business
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function that is necessary especially for brands with products that have a demand for rapid change today but
also the phenomenon that mobilizes the consumer to buy the product. A well-planned merchandising process
will mobilize consumers to buy a product, strengthen the image of the product and brand (Bulut, 2007) stand
out the brand among competitors, and convince the consumer of purchasing behavior (Park and Srinivasan,
1994). The most powerful tools at this point are the store atmosphere and in-store practices to convince the
consumer and form their buying behavior. As a result of thoughts, feelings, and intentions formed by store
experiences, many effects can occur, such as the customer's enjoyment of shopping, spending more time in the
store, the possibility of coming back to the store, and the tendency to spend more money than planned. In
more general words, these activities can be effective in consumer attitudes and behaviors, brand image, and
customer loyalty (Odabaşı, 2001).

2. LITERATURE REVIEW
As a result of literature research, in this study, brand connotation (association) and components, store image
based on store atmosphere, characteristics and effects, as well as attitude concept and components, brand
loyalty and dimensions, and possible relations of these concepts with each other were mentioned.
The sum of the emotions, thoughts, impressions and feature connotations formed in the mind of the individual
about the brand is characterized as the brand image (Keller, 1993). According to the researcher Hung (2008),
brand image is formed by the connotations that the view formed in the consumer's mind creates in the
consumer's brain when the consumer sees or remembers the brand. Considering that most of these
associations are formed through sources such as stores, the importance of store atmosphere characteristics in
making brands preferable will be undeniable (Korkmaz et al., 2009).
According to the term, "store atmosphere" first used by P. Kotler (1974), the store atmosphere elements trigger
the consumer reaction mechanism. Their visual, auditory, olfactory, and touch-related dimensions also affect
consumers ' entry into the store, the time they spend in the store, and therefore the purchase process. By
examining the literature, it is seen that the effects of the store atmosphere characteristics in terms of forming
the brand image and their effects on the attitude, store behavior, and preferences towards the store are studied
(Kaltcheva and Weitz, 2006). Evaluation of consumer purchasing behavior in retailer brands (Altunışık and
Mert, 2001), in-store stimuli (shelf signs, product display methods, etc.) (Abratt and Goodey, 1990), shopping
discounts, and campaigns (Parsons, 2003), sales personnel (Bayar, 2019), the location of the store (Arslan, 2018),
price and quality perceptions for brands and retailer (Orel, 2000). In addition, some studies show some other
factors affecting consumers’ store selection, consumption behavior, and purchasing intentions. These are
accessibility or proximity (Manowan et al., 2022), product diversity (Hapsari et al. 2022), quality, affordability,
expected service, store awareness, and tramping the store comfortably (Altunışık and Mert, 2001). This study
followed the work of Turley and Milliman (2000). Accordingly, the store atmosphere is surrounded by the
feature connotations of the store including exterior and interior, layout and design, point of sale, decorations,
and human variables.
Stores that can instantly respond to many needs and contain many features that affect consumer perceptions
are effective at attracting consumers to the store. It is expected that they will trigger the motivation to belong
to a particular store, leading to sensory, cognitive, and behavioral responses that are attitude components in
consumers (Varinli, 2005). A person's reactions at the moment to their previous experience and beliefs will be
reflected in their behavior in the future (Mucuk, 1994). For this reason, the current changes in consumer beliefs
and attitudes will allow them to show the desired behavior in the future. Persuading is the easiest and most
common activity to be used for the desired attitude change. Raven and Haley (1982) expressed that persuasion
is to create changes in cognition, attitude, or behavior under the influence of stimulus, while McCombs and
Shaw (1972) defined it as creating awareness in the mind, transferring information, first creating changes in
attitudes and then in behavior (Yüksel, 2001). It is seen that beliefs and attitudes are formed as a result of a
person's learning and experience. Attitudes formed in the light of learned experiences and acquired
knowledge may appear as buying behavior in the future. In other words, there is a very strong relationship
between the consumer's buying behavior for a brand or product and their attitude towards it (Bristol, 2002).
Many researchers have expressed brand loyalty in different ways of behavior. For example, re-buying or rechoosing the brand (Ishida and Taylor, 2012), connecting (commitment) to the store or revisiting the store (Hsu
et al., 2007), praising the brand to others or defending against them (Lau and Lee, 1999; Thiele and Mackay,
İşletme Araştırmaları Dergisi

1954

Journal of Business Research-Turk

S. Sarı – G. Turhan 14/3 (2022) 1953-1968
2001), or being willing to pay the higher price (Aaker, 1996a; Kelemci, 2002). In this study, brand loyalty
includes three different approaches together: increased price tolerance for the brand (Aaker, 1996a), a tendency
to recommend the brand to people around it (Lau and Lee, 1999), and “the psychological commitment that
consumers develop towards brands" (Yılmaz, 2005), i.e. the status of defense.
Brand loyalty refers to the positive feelings of consumers towards a brand and the strength of the bond
between them and that brand, where they make repeated purchases. Consumers take into account the
connotations they receive from the brand and several prominent features of the brand when creating this
connection (Çavuşoğlu, 2011). The fact that brands offer only quality and cheap products is no longer sufficient
for the formation of positive attitudes and loyalty in consumers. Studies have shown that the process of
providing products and services is also very important for consumers. For this reason, brands need to direct
their images, which are in a multidimensional complex structure, such as store layout and design, price,
product quality, service rating, and store staff aspects, which directly or indirectly affect consumer choice
(Kelemci, 2002). For example, easy access to the store is very important for consumers to recognize the brand
and want to shop (Arslan, 2018). Providing services such as providing access to all types of customers to the
store, and finding a social environment in nearby areas will lead to positive attitudes in the customer, a desire
to visit the store again, and brand loyalty through recommendation (Thang and Tan, 2003). In addition,
acclimatization conditions are also of extra importance for the stores to be more inviting. A spacious,
seasonally warm, or cool store will have a relaxing effect on the customer who has the potential to enter the
store (Orel, 2000). In this way, consumers who spend more time in the store will receive a product that attracts
their attention and will visit more often due to the comfortable conditions in the store. The density created by
other people and the disorder and complexity in the store environment (i.e. shelf layout) will negatively affect
the brand image and the desire to buy, causing the disturbed customers to leave the store in a short time
(Arslan, 2011). In stores, the main goal is to keep the customer inside the store for the longest possible time.
Shelf layout and store layout lead the consumer to show purchasing behavior during unplanned shopping
(Fettahlioğlu, 2014). When we look at the price variable, which is considered an internal factor in the store, its
effect on attitude and buying behavior is both faster and greater than other characteristics (Kelemci, 2002;
Grewal et al., 2003). The consumer prefers a brand that he considers positive in terms of price image. As such,
increases price Tolerance, takes a special interest in discounts or campaigns, and can buy more than he needs
or repeat the purchase process (Kelemci, 2002; Hamilton and Chernev, 2008). Because they can make a good
or bad impression on customers who come with their appearance, the behavior of staff working in stores is
also very important. The brand image can be strengthened by creating positive connotations such as friendly
and warm-blooded behavior and creating trust, and will even cause the consumer to advertise for free through
advice (Bayar, 2019). While other elements that make up a store atmosphere are easy to imitate, employee staff
are more difficult to imitate in terms of interest, knowledge, sincerity, kindness, and body language. Many
researchers also stated the importance of interaction between store employees and consumers in consumer
buying behavior (Davis et al., 2008).
As a result, if one or more elements of the store atmosphere are important to the consumer, attract enough
attention to enter the store, and are perceived positively, the consumer in question will develop a positive
attitude towards that store (Morschett, 2005). In this case, the attitude towards the store will create a trend
towards the brand and/or the store, allowing loyalty. This attitude that consumers create towards the store
thanks to the store atmosphere characteristics will be long-lasting and will include many aspects of brand
loyalty. A consumer with a positive attitude towards shopping will recommend the brand or store by word
of mouth communication (Lau and Lee, 1999), ignore competitors with a more affordable price option
(Kelemci, 2002), and be more possessive and defensive towards the company (Morschett, 2005). For this
reason, Keller (1993) stated this concept as values in brand-related nodes in the consumer mind, while Aaker
(1996b) expressed connotations as the spirit and heart of the brand. At this point, the positivity, strength and
uniqueness of brand associations are distinctive for brands to be preferred. A consumer's positive assessment
of concepts belonging to a brand will be considered a sign of trust and form the basis of the process (Aaker,
1996b). The strength of connotations is evaluated as the amount, quality, and degree of association of
information processed in memory related to the brand (Keller, 1993), while its uniqueness means that it's
perceived as different from its competitors (Yener, 2007). Because of the effect, these associations formed
through store features have on consumer attitudes and behaviors, it will be a topic worth studying from the
point of view of marketing and its applications (Schlegelmich and Sinkovics, 1998).
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H3
Brand image based on the feature
connotations of store atmosphere
Feature
connotations’
 STRENGTH
 UNIQUENESS
 POSITIVITY

 EASE OF ACCESS
 ACCLIMATIZATION
CONDITIONS
 SHELF LAYOUT
 PRICE IMAGE
 PERCEPTION TOWARDS
SALES PERSONNEL

H1

ATTITUDE
TOWARDS
SHOPPING

BRAND
LOYALTY
H2

H1: Store atmosphere features positively affect the attitude towards shopping.
 H1a: Ease of access positively affect the attitude towards shopping.
 H1b: Acclimatization conditions positively affect the attitude towards shopping.
 H1c: Shelf layout positively affect the attitude towards shopping.
 H1d: Price image positively affects the attitude towards shopping.
 H1e: Perception towards sales personnel positively affects the attitude towards shopping.
H2: Attitude towards shopping positively affects brand loyalty.
H3: Store atmosphere features positively affect brand loyalty.
 H3a: Ease of access positively affect the attitude towards shopping.
 H3b: Acclimatization conditions positively affect the attitude towards shopping.
 H3c: Shelf layout positively affect the attitude towards shopping.
 H3d: Price image positively affects the attitude towards shopping.
 H3e: Perception towards sales personnel positively affects the attitude towards shopping.

Figure 1. Research Model
In this study, the brand image formed by the positivity, strength, and uniqueness of the identified store
features is mentioned. It is to determine the effect of the brand image measured in this way on the attitude
towards shopping and the effect of the attitudes affected by this stated brand image on brand loyalty. In this
context, the hypotheses extracted from the research model are shown above in Figure 1.

3. METHODOLOGY
3.1. Purpose and Importance
In today's market, it will be more beneficial for brands to use their resources in merchandising activities to
gain a competitive advantage in the market, ensure the continuity of their assets, and create value in customer
perception. At this point, the most important source after the product/service is the stores where they meet
with the customer. Through the stores, brands use store atmosphere features to present the message they want
to convince or convey to the customer to the targeted final behavior (i.e. purchase). In this study, it has been
suggested that the brand image formed by the use of store atmosphere features affects both attitudes towards
shopping and brand loyalty.
3.2. Data Collection Method
In this study, in which a quantitative research technique was used, to test the research model, potential
customers of a particular store constituting the scope of the research were interviewed face to face. The brand’s
various stores in different districts of Istanbul were listed. Data were randomly collected from volunteer
people who were at the entrance and exit of the stores on different days and times of the week. It lasted 15 to
20 min per person on average. After eliminating 7 unfilled ones, 373 survey forms in total were included in
the analysis. Since the researches in which data is collected from people require the permission of the ethics
committee, the permission of the ethics committee of Marmara University was obtained from the Ethics
Committee on 17.06.2021 regarding the applicability of the research in terms of scientific research ethics
regarding the fact that there is no drawback (Issue no: E-44174047-663.13-48961 ).
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3.3. Sample Size
The sample size was checked in terms of hypothesis testing in the G* Power 3.1.9.4 statistical analysis package
program. In this program, the minimum sample size required for the chi-square and goodness of fit tests
applied for hypothesis testing was calculated. As shown in Table 1, effect size limit value (d)=0.50 (Cohen,
1988), 1st type error (α) level=0.05, 2nd type error level (power of the test-probability of rejecting a false null
hypothesis) (1-β)=0.95 and df=188. As a result, the non-centrality parameter λ=74.25, critical χ²=220.9908, total
sample size 297, and actual power=0.9500892. While the minimum sample size was 297, hypothesis tests were
conducted with a sample size of 373 in this study. As a result, it was understood that the sample size used was
sufficient to represent the findings.
Table 1. Sample Size Statistics
χ² tests - Goodness-of-fit tests: Contingency tables
Analysis
A priori: Compute the required sample size
Input
Effect size w
= 0.50
α err prob
= 0.05
Power (1-β err prob)
= 0.95
df
= 188
Output
Noncentrality parameter λ
= 74.2500000
Critical χ²
= 220.9908
Total sample size
= 297
Actual power
= 0.9500892
3.4. Pretests
Brand Selection
Purchasing power is one of the most important factors that can limit individuals' purchasing. To control the
difference created by this factor among consumer brand preferences, a pre-test of 50 people was applied to
determine "the first clothing brand name that comes to mind when it comes to affordable price/discount".
Based on this, a well-known store brand in clothing was included in the research as an analysis unit.
Determination of Store Feature Connotations for the Brand
Many attribute associations based on the store atmosphere reflecting the brand image were collected with
references from different sources. The store atmosphere features, which are of the highest importance for
brand image measurement, were determined by a survey of 100 people. Some of these were eliminated and
separated so that they could be grouped among themselves to create brand image dimensions. In addition,
the questionnaire was revised in terms of comprehensibility and clear expression of the questions.
3.5. Measurements
Brand image measurement consisted of store features, and the association was divided into components of
positivity, strength, and uniqueness (Keller, 2003; Alfriansyah and Rubiyanti, 2022). In this study, five feature
connotations for the store to be examined were discussed. 2 measures for (i) ease of access, (ii) 3 for
acclimatization conditions, (iii) 3 for shelf layout, (iv) 3 for price image and 5 for perception towards sales
personnel were used (Turley and Milliam, 2000). The feature connotations that made up each dimension of
the brand image had also been measured in terms of strength, positivity, and uniqueness. The strength of store
connotations was measured by the question 'I easily remember this feature of the store'. Their positivity was
measured by 'This feature of the store makes me feel positive'. Their uniqueness was measured by 'The store
is different from its competitors with this feature’ (Aaker, 1996a; Keller, 2003; Keller, 2008). Brand loyalty
measurement consisted of three dimensions: (i) price tolerance (4 questions) (Aaker, 1996a; Frempong et al.
2022), (ii) brand defense (2) and (iii) recommendation (3) (Lau and Lee, 1999; Frempong et al. 2022). 5-point
Likert type scale was used to evaluate the relative questions in brand loyalty and brand image measurement:
(1) I do not agree at all, (2) I do not quite agree, (3) I am indecisive, (4) I partially agree, (5) I completely agree.
The attitude towards shopping consisted of 3 questions for emotions, 4 for thoughts, and 5 for purchase
intention, respectively (Lau and Lee, 1999; Chaudhuri and Holbrook, 2001). A 5-point Likert type scale was
used in the measurement: (1) lowest (2) low (3) medium (4) high (5) very high.
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4. ANALYSIS AND RESULTS
Research data were analyzed using IBM SPSS Statistics 20 and Lisrel 8.51 programs. Participants were asked
to answer the questionnaire based on the store they shop the most among the stores of a given brand.
4.1. Sampling Statistics
Out of the sample (see Table 2); 57.9% were female (216 people) and 42.1% (157) were male. Participants' age
was between 19 and 63, with a mean of 39 and a standard deviation of 11. While the majority (281 people)
were married with 75.3%, single people were in the minority with 24.7% (92). 44 different kinds of professions
had been reported. Most of them were housewives (123 people) with 33%. Others were 13.4% self-employment
(50), 12.9% students (48), 5.4% retired (20), 4.3% workers (16), 4.3% lecturer (16), 3.5% cooks (13) and 2.9% civil
servants (11) and etc. While 32.7% of the respondents owned a car (122 people), 67.3% did not have a car (251).
Regarding their educational status, 41.6% waweret primary school (155), 29.5%int high school (110), 15.5%
with an associate degree (58), 11.3% with bachelors’ degree (42) 1.3% with master’s degree (5), 0.8% with Ph.D.
degree (3). Their monthly income ranges were determined as min 329 USD or below and max 1276 USD or
above. The highest rate was at the level of 330-499 USD (118 persons) with 31.6%. Then, 29.2% had 329 USD
and less (109 people), 22.8% 500-708 USD (85), 9.9% 709-1062 USD (37), 3.2% 1063-1275 USD (12) and 3.2% or
over 1276 USD (12). Finally, 351 participants, with a rate of 94.1%, answered that they lived with their families.
4.3 % was with their partner/spouse (16 people), 1.1% alone (4), 0.3% with their friends (1) and 0.3% with their
relatives (1).
Table 2. Sample Profile Statistics
Education
Primary school
High school
Associate degree
Bachelors’ degree
Master’s degree
Ph.D.
Monthly income (USD)*
Mean=2.36, Sd=1.263
329 - lower
330 - 499
500 - 708
709 - 1062
1063 - 1275
1276 - more
Marital status
Married
Single
Age
Min
Max

f
155
110
58
42
5
3

%
41.6
29.5
15.5
11.3
1.3
0.8

f

%

109
118
85
37
12
12
f
281
92
19
63

29.2
31.6
22.8
9.9
3.2
3.2
%
75.3
24.7
Mean
Sd

Who lives with
Family
Friends
Partner
Myself
Relatives
Sex

f
351
1
16
4
1
f

%
94.1
0.3
4.3
1.1
0.3
%

Female

216

57.9

Male
Car ownership
Available
Not available
Occupation
Max.1 Housewife
Max.2 Self-employment
Max.3 Student
Max.4 Retired
39
11

157
f
122
251
f
123
50
48
20

42.1
%
32.7
67.3
%
33.0
13.4
12.9
5.4

Note: f: Frequency, %: Percent, SD: Standard deviation*1 USD=7.06 TL

4.2. The Reliability and Validity Features of the Scales
Based on the maximum likelihood estimation method, the reliability and validity features of measurement
models were tested with a series of confirmatory factor analyses (CFAs) in Lisrel 8.51. CFA was applied to test
the compatibility of the factor models that were created as single and /or multi-dimensional based on a theory
with the observed data (Raykov and Marcoulides, 2006). The chi-square value in the analysis was found to be
significant due to the sensitivity it shows to the number of sample units. In general, the goodness of fit indices
in the relevant analysis was also at good or acceptable levels.
Multidimensional Factor Measurement Models: Brand Loyalty, Store Image and Attitude towards Shopping
Brand loyalty factor structure measured in three dimensions was tested with CFA. From dimensions, defense
consisted of 2, price tolerance 4, and recommendation 3 indicator variables. The theoretical consistency of the
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data was observed by testing the multidimensional factor model with CFA. As a result, the factor model
defined showed an acceptable fit with the observed data set (χ2/df=56.04/24=2.335, p=0.00023). Good fit index
results were at a good level. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)=0.060, Normed Fit Index
(NFI)=0.98, Comparative Fit Index (CFI)=0.99, Incremental Fit Index (IFI)=0.99, Standardized RMR
(SRMR)=0.025, Goodness of Fit Index (GFI)=0.97, Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)=0.94. The t values
for standard factor loadings (lambda) were found between the lowest at 15.49 and the highest at 31.46.
The store image factor was theoretically explained in five different dimensions, with the number of indicator
variables being 2 for ease of access, 3 for acclimatization conditions, 3 for shelf layout, 3 for price image, and
5 for perception towards sales personnel. Observed data according to CFA results showed acceptable
compliance with the theory (χ2/df=227.55/99=2.298, p=0.000). Goodness of fit indexes for the model were
acceptable or obtained at a much better level (RMSEA=0.059, NFI=0.94, CFI=0.97, IFI=0.97, SRMR=0.042,
GFI=0.93, AGFI=0.90). The t values for standard factor loadings (lambda) were ranging from the lowest at 9.34
to the highest at 17.92.
The attitude towards shopping, which was theoretically determined to be composed of emotional, cognitive
reactions, and behavioral disposition components, with the number of indicator variables 3, 4, and 5,
respectively, were tested with CFA. The model was a three-component factor as predicted theoretically at an
acceptable level of fit, although it achieved a slightly higher fit value proportionally (χ2/df=204.43/51=4,
p=0.000). Goodness of fit indexes were found to be good or more acceptable (RMSEA=0.090, NFI=0.95,
CFI=0.96, IFI=0.96, SRMR=0.034, GFI=0.92, AGFI=0.87). The t values for factor loadings varied between the
lowest 14.69 and the highest 24.09. You could see in the Appendix standard lambda, measurement error
variance, and t values obtained from the multidimensional factor measurement models for brand loyalty, store
image, and attitude towards shopping.
Measurement model

χ2/df = 653.65/168=3.89, p=0.000
LOC: Ease of access, AIR: Acclimatization conditions, LAY: Shelf layout, RIV: Price image, PER: Perception
towards sales personnel, ATTITUDE: Attitude towards shopping, LOYALTY: Brand loyalty

Figure 2. Measurement Model Standard Estimates
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In Lisrel 8.51, as can be seen in above Figure 2, the validity and reliability of the concepts that made up the
measurement model were tested by applying CFA based on the maximum probability procedure. Among the
latent variables which revealed the causality relationship between observed and latent variables, ease of access
2, acclimatization conditions 3, shelf layout 3, price image 3, perception towards sales personnel 5, attitude
towards shopping 3 and brand loyalty were measured with 3 observed variables. Here, multidimensional
concepts (brand loyalty and attitude towards shopping) were aggregated by averaging the relevant
measurements for each of their respective dimensions and thus included in the model. In the analysis, an
acceptable level of goodness of fit index estimates was obtained. Accordingly, the ratio of the square to the
degrees of freedom (χ2/df=653.65/168=3.89, p=0.000) and goodness of fit index results (RMSEA=0.088,
NFI=0.88, CFI=0.90, IFI=0.91, SRMR=0.064, GFI=0.86, AGFI=0.80) were found to be acceptable.
Based on the measurement model statistics, the composite reliability (ρ) obtained for all concepts in the model
was greater than 0.70 (see Table 3). The average variance extracted (AVE) index (ρvc (n)) was larger than 0.50.
Accordingly, these values were at the level predicted by Fornell and Larcker (1981). Cronbach's alpha (α) was
above 0.70 and at the level suggested by Nunnally (1978) for the reliability of the measurements. All these
results supported the convergent reliability of the measurements for all the concepts in the model. The AVE
index for each concept was greater than the square of the highest level of correlation of that concept with other
concepts. With the suggestion of Fornell and Larcker (1981), this ensured the discriminant validity. The quality
of the measurements used for the concepts was confirmed according to the measurement model test results.
Table 3. The Reliability and Validity Parameters of Measurement Model Variables
Measurement Model Variables
LOC: EASE OF ACCESS
LOC1: The store is close to my house.
LOC2: Access to the store is easy.
AIR: Acclimatization conditions
AIR1: In the store, temperature/coldness is adjusted according to the
season.
AIR2: The store is spacious and airy.
AIR3: The store is clean and well maintained.
LAY: SHELF LAYOUT
LAY1: Complementary products are placed together in the store.
LAY2: Size and color options are easily accessible on shelves and
stands in the store.
LAY3: In the LCW store, sections and departments are organized
according to product groups.
RIV: PRICE IMAGE
RIV1: In the store, quality products are available at a more affordable
price than their competitors.
RIV2: Price discounts in the store are more attractive than their
competitors.
RIV3: Promotion at the store is tempting.
PER: PERCEPTION TOWARDS SALES PERSONNEL
PER1: The sales personnel in the store are reliable.
PER2: The number of sales personnel in the store is sufficient.
PER3: The sales personnel in the store are very concerned with their
customers.
PER4: The sales personnel in the store is polite and friendly.
PER5: Cleaning and personal care of the sales personnel in the store
are sufficient.
ATTITUDE: ATTITUDE TOWARDS SHOPPING
AFC: Affective response
COG: Cognitive response
PI: Purchase Intention
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λ

α
0.78

CR
AVE
0.79
0.66

r2max
0.24

0.71
0.90
0.83

0.83

0.62

0.46

0.84

0.64

0.87

0.87

0.69

0.42

0.90

0.90

0.65

0.39

0.86

0.85

0.66

0.43

0.77
0.79
0.80
0.84
0.77

0.46

0.79
0.84

0.79
0.85
0.85
0.76
0.75
0.88
0.85
0.78
0.77
0.80
0.87
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LOYALTY: BRAND LOYALTY
DEF: Defense
PRC: Price Tolerance
ADV: Recommendation

0.87

0.86

0.55

0.43

0.84
0.74
0.88

Notes: λ: Standardized estimates (loadings), CR: Composite reliability, AVE: Average variance extracted, r: Correlation
coefficient.

4.3. Hypothesis Testing
Descriptive Statistics and Correlations
The correlations between the latent constructs and descriptive statistics were depicted in Table 4. The mean
score for the “brand loyalty” that was expected to be predicted by a set of other variables was very close to
average based on the responses rated on a 1-5 scale. The SD score, in conjunction with the mean, provided a
better understanding of the data. The mean was 2.90 with an SD of 1.06, responses lie between 1.84 (2.90 - 1.06)
and 3.96 (2.90 + 1.06).
Table 4. Descriptive Statistics for Each Construct and the Inter-Correlations across Pairs of Constructs
N: 373

MEAN

ATTITUDE
LOYALTY
LOC
AIR
LAY
RIV
PER

3.52
2.90
3.55
3.70
3.75
3.58
3.64

STD.
ATTITUDE LOYALTY LOC
DEVIATION
0.87
1
0.81
0.56
**
1.06
0.654
1
0.36
1.04
0.442**
.272**
1
**
**
0.95
0.519
.472
.415**
**
**
0.96
0.551
.443
.481**
1.05
0.615**
.481**
.490**
**
**
0.94
0.594
.448
.492**

AIR

LAY

RIV

PER

0.63
0.57
0.54
1
.679**
.541**
.592**

0.66
0.55
0.60
0.81
1
.646**
.623**

0.72
0.58
0.55
0.64
0.76
1**
.643**

0.66
0.53
0.56
0.66
0.70
0.72
1**

**. Pearson correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Note: The latent factor correlations obtained from the measurement model referred to the figures above the diagonal; The
correlations across the aggregated scales used as input in the path analyses referred to the figures below the diagonal.)
Abbreviations: N: Full Sample Estimates, ATTITUDE: Attitude towards shopping, LOYALTY: Brand loyalty, LOC: Ease
of access, AIR: Acclimatization conditions, LAY: Shelf layout, RIV: Price image, PER: Perception towards sales personnel

Structural Equation Modeling
Through the Structural Equation Model (SEM) created within the framework of the conceptual model and
factor analysis, the direct effects of different components that made up the brand image on brand loyalty and
their indirect effects on brand loyalty through the attitude towards shopping were analyzed. It was aimed to
see the effects of each of the components of brand image on brand loyalty, such as ease of access,
acclimatization conditions, shelf layout, price image, and perception towards sales personnel. While attitude
towards shopping and brand loyalty were multidimensional variables, these variables were included in the
SEM in an aggregated manner as in the measurement model. As can be seen in Figure 3, the SEM test, which
showed the relationship between only latent variables (ease of access, acclimatization conditions, shelf layout,
price image, perception towards sales personnel, attitude towards shopping, brand loyalty), was
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χ2/df=518.83/188=2.79, p=0.000, LOC: Ease of access, AIR: Acclimatization conditions, LAY: Shelf layout, RIV: Price image, PER:
Perception towards sales personnel, ATTITUDE: Attitude towards shopping, MAFC: Emotional response, MCOG: Cognitive response,
MPI: Purchase intention, LOYALTY: Brand loyalty, MDEF: Defense, MPRC: Price tolerance, MADV: Recommendation

Figure 3. Proposed Research Model Standard Estimates (SEM)
tested with CFA. According to the results, the predicted model fitted well with the observed data (χ2/df=518.83/188=2.79, p=0.000, and
the goodness of fit index results were either acceptable or rather good fit (RMSEA=0.069, NFI=0.91, CFI=0.94, IFI=0.94, SRMR=0.046,
GFI=0.89, AGFI=0.85). Estimates and t values obtained for the predicted relationships in the hypotheses were given in Table 5. In the
light of the results obtained from SEM, the decision on whether the hypotheses are supported is presented in Table 5.

Table 5. Projected Research Model Parameter Estimates and Significance Values
Std.
estimates

t
values

Result

0.15 (γ1)

2.40***

Supported

0.18 (γ2)

1.86**

Supported

0.01 (γ3)

0.05 (n.s.)

Not
supported

0.40 (γ4)

4.60***

Supported

0.16 (γ5)

2.16**

Supported

 Brand loyalty

0.83 (β6)

9.28***

Supported

Ease of access

 Brand loyalty

-0.18 (β1)

-2.96***

Not
supported

H3b

Acclimatization conditions

 Brand loyalty

0.17 (β2)

1.76**

Supported

H3c

Shelf layout

 Brand loyalty

0.00 (β3)

0.01 (n.s.)

H3d

Price image

 Brand loyalty

-0.02 (β4)

-0.18 (n.s.)

H3e

Perception towards
sales personnel

 Brand loyalty

-0.01 (β5)

-0.20 (n.s.)

H

Relations predicted in hypotheses

H1a

Ease of access

H1b

Acclimatization conditions

H1c

Shelf layout

H1d

Price image

H1e

Perception towards
sales personnel

 Attitude towards
shopping
 Attitude towards
shopping
 Attitude towards
shopping
 Attitude towards
shopping
 Attitude towards
shopping

H2

Attitude towards shopping

H3a

Not
supported
Not
supported
Not
supported

t value greater than 1,282, * p<0.10 , t value greater than 1.645, ** p<0.05 and t value greater than 2.326, *** p< 0.01, n.s. :
Nonsignificant, H: Hypothesis, Std.: Standardized.
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5. DISCUSSION
In this study, store brand image was determined according to the features that evoke the store atmosphere.
Later, the direct effect of the feature connotations and their indirect effect on brand loyalty through the attitude
towards shopping were examined. The features were ease of access, acclimatization conditions, shelf layout,
price image, and perception towards sales personnel. The strength, positivity, and uniqueness of the feature
connotations that made up the brand image were taken into account. But, although the approach was
theoretically put forward, there was no study in this way to measure store image. In this study, which revealed
its original side in this sense, each feature connotation was measured by recording the multiplicative result of
its strength, uniqueness, and positivity.
First, attitude towards shopping was a meaningful premise variable that constitutes brand loyalty.
Acclimatization condition as one of store atmosphere’s features was found to affect brand loyalty not only
directly but also indirectly through shopping attitude. Out of feature connotations, ease of access had a direct
but negative effect on brand loyalty, contrary to expectations. On the other hand, price image and perception
towards sales personnel had a positive but direct effect on brand loyalty, not an indirect effect. One of the store
atmosphere characteristics that are examined, shelf layout neither directly nor indirectly affects brand loyalty
in any way.
When impact magnitudes were examined, attitude towards shopping was a defining premise that had a strong
impact on brand loyalty. Price image, which indirectly affected brand loyalty through brand image, was again
the second variable with a strong effect. Whether it was indirect or direct effects, the variables of ease of access,
acclimatization conditions, and perception towards sales personnel had a significant impact on brand loyalty
at close levels. The magnitude of these effects was relatively lower than the effects that shopping attitude and
price image variables had.
Ease of access contributed positively to the attitude towards shopping but did not unexpectedly result in a
positive behavioral tendency (brand loyalty). But, the indirect positive effect of this feature on brand loyalty
through the attitude towards shopping was confirmed. Another connotation of in-store image formation was
acclimatization conditions, which could have the same effect on brand loyalty indirectly through the attitude
towards shopping, as well as the power of influence it had on direct brand loyalty. The shelf layout remained
an ineffective factor when the effect of other factors for both the attitude towards shopping and brand loyalty
comes into play. The dominance of the indirect effect that perceptions of price and sales personnel had on
brand loyalty through attitude towards shopping has eliminated the possibility that the effects that other
features will create on brand loyalty. As it had been confirmed many times in previous studies, attitude,
consisting of cognitive, emotional, and behavioral tendencies towards shopping, was a precursor variable that
was determined to have a huge effect in creating brand loyalty.

6. CONCLUSION
Ease of access causes an increased chance in the positive attitude toward shopping, but then the attitude
affected by ease of access leads to a decrease in brand loyalty. Because it could be mostly possible to develop
stronger brand loyalty against "the store that is more rarely found and difficult to access". A store that can be
found everywhere may be losing the value of being privileged.
Acclimatization conditions have given practitioners two alternative ways to develop brand loyalty because it
has direct effects as well as indirect effects that occur through shopping attitudes. For customers who come to
shop, it doesn't matter whether they focus on shopping attitudes or brand loyalty, improving the connotation
of acclimatization conditions will give a positive result in both ways.
Shelf layout is a connotation that motivates non-planned purchases inside the store more. It is more common
for it to create a motive for a behavioral action at the point of purchase. It may not have enough influence on
attitudes and behavioral trends that go through stronger structuring processes. For this reason, the attitude
toward shopping and brand loyalty was not affected by the layout of the shelf.
From the internal factors of the store, the price is the most effective factor in-store purchases, and the positive
image of the price will be positively reflected in consumer attitudes and behavior. Sometimes, even if they
want to buy, they cannot shop in every store when people's economic power does not allow them. Sometimes
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a high price creates a connotation of high quality, and some consumers evaluate it more positively and are
motivated to buy it. Overall, price perception is a factor that shapes consumer store image and has a decisive
impact on purchasing attitude and brand loyalty.
Store employees who communicate face-to-face with customers in the shopping environment have separate
importance. They promote the products in the store and inform the customer, and it is there in any case that
it should help during shopping to them. Their behavior style, knowledge, and persuasion abilities have a
significant impact on their shopping attitude, which will result in brand loyalty.
The more powerful, unique, and positive all these connotations, such as ease of access, acclimatization
conditions, shelf layout, price, and perceptions towards sales personnel contained in the brand image, the
stronger the effects will be. Better experience with the shopping in stores evokes positive emotions, thoughts
and increases their purchasing tendencies, the more their customers develop their loyalty to the store. As such,
they become willing to pay more money, recommend the store to others more, and are more defensive of antistore views. Whether it has an indirect effect on shopping attitude or a direct effect on brand loyalty, the
connotations that make up the brand image should be examined by addressing with relative attention to their
meaningful impact and the size of the impact. In the shopping environment, the question of what ways to
create positive, strong, and unique brand connotations in the minds of customers can be studied in the future.
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APPENDIX
Multidimensional Factor Measurement Models for Brand Loyalty, Store Image and Attitude towards
Shopping
LOYALTY: Brand loyalty (χ2=56.04, df=24, p=0.00023)
DEF: Defense
DEF1: If a negative review is made about the store, I will go on the
defensive.
DEF2: I don't believe those who make negative reviews about the store.
PRC: Price tolerance
PRC1: I would still prefer the store’s products, even if they cost 10% more
than other stores selling the same product.
PRC2: I can agree to pay more for The store’s products than others.
PRC3: I prefer to shop at the store even if other stores are on sale.
PRC4: I can pay more for the store’s products, even if other stores sell the
same product at a lower price.
ADV: Recommendation
ADV1: I recommend the store that sells this product to a person who can't
decide which store to buy the product he wants.
ADV2: I tell others about my positive experiences with the store.
ADV3: I often tell friends, relatives, or those around me how good the
store’s products are.
STORE IMAGE: Store image (χ2 =227.55, df=99, p=0.000)
LOC: EASE OF ACCESS
LOC1: The store is close to my house.
LOC2: Access to the store is easy.
AIR: Acclimatization conditions
AIR1: In the store, temperature/coldness is adjusted according to the
season.
AIR2: The Store is spacious and airy.
AIR3: The store is clean and well maintained.
LAY: SHELF LAYOUT
LAY1: Complementary products are placed together in the store.
LAY2: Size and color options are easily accessible on shelves and stands
in the store.
LAY3: In the store, sections and departments are organized according to
product groups.
RIV: PRICE IMAGE
RIV1: In the store, quality products are available at a more affordable
price than their competitors.
RIV2: Price discounts in the store are more attractive than their
competitors.
RIV3: Promotion at the store is tempting.
PER: PERCEPTION TOWARDS SALES PERSONNEL
PER1: The sales personnel in the store are reliable.
PER2: The number of sales personnel is sufficient.
PER3: The sales personnel in the store are very concerned with their
customers.
PER4: The sales personnel in the store is polite and friendly.
PER5: Cleaning and personal care of the sales personnel in the store are
sufficient.
ATTITUDE: Attitude towards shopping (χ2=204.43, df=51=4, p=0.000)
AFC: Affective response
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λ
0.92
0.89

t
17.99

θ

0.85
0.83
0.89

20.19
16.32

0.96
0.92
0.94

31.46
28.08
30.42

0.87
0.83

15.49

0.80
0.89

17.47
20.03

0.37
0.21

λ
0.67
0.72
0.89
0.83
0.76

t
9.34

θ

0.20
0.27
0.21
0.09
0.16
0.11

0.31

11.05
13.49

0.48
0.22
0.42

0.79
0.80
0.92
0.77
0.79

14.71
14.86
14.98

0.38
0.36

15.36

0.41
0.38

0.85

16.49

0.28

0.83
0.78

14.06

0.86

17.40

0.26

0.85
0.81
0.76
0.75
0.88

17.17
13.51

0.28

14.80
17.92

0.42
0.44
0.22

0.86
0.78

17.36
15.56

0.27
0.39

λ
0.84

t
15.99

θ

0.38
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AFC1: Entertaining
AFC2: Pleasant
AFC3: Appealing
COG: Cognitive response
COG1: Reliable
COG2: High-quality
COG3: Practical
COG4: Satisfactory
PI: Purchase intention
PI1: I intend to continue shopping at the store.
PI2: when I need a product, the store that sells that product I'd like to
buy it at his store.
PI3: I prefer to shop at the store when my shopping needs arise.
PI4: When I go shopping to buy a product, I first go to the store that sells
this product.
PI5: I'll probably buy a product again from the store.

0.89
0.89
0.84
0.93
0.85
0.85
0.91
0.82
0.79
0.85
0.91

23.35
21.44
16.97
20.79
23.23
19.28
14.69

0.21
0.21
0.29
0.28
0.28
0.17
0.33

24.09

0.28
0.17

0.91
0.83

24.02
20.15

0.17
0.32

0.82

20.05

0.32

λ: Standardized estimates, θ: Measurement errors
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Amaç – Bu çalışmanın amacı işveren markası kavramına dair yapılmış çalışmaların bibliyometrik
özelliklerinin belirlenmesi ile kavramın literatürdeki gelişimini değerlendirmektir. İşveren markası
kavramının bibliyometrik analizini içeren bu çalışmada, kavramın literatürdeki yeri, gelişim süreçleri ve
kavramdaki boşlukları belirlenerek gelecek çalışmalara yol göstermesi amaçlanmaktadır.
Yöntem – İşveren markası kavramına ilişkin çalışmalar Scopus veri
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tabanında taranmış ve R programlama dili R Studio editörüne entegre Biblioshiny ara yüzü ile analiz
edilmiştir. Scopus veri tabanında işveren markası ile ilişkili kavramlar tarandıktan sonra elde edilen veriler
İngilizce, Sosyal Bilimler alanında yazılmış olan makaleler gibi kısıtlar ile yeniden sınırlandırılmıştır. Bu
kısıtlar sonrasında kavrama dair ilk makalenin 2004 yılında yayınlandığı ve 2004-2021 yılları arasında 160
dergi de yayınlanmış 256 makale olduğu tespit edilmiştir. Bu makalelere ilişkin BibTex dosyası ile elde
edilen veriler yazar, kaynak, atıf ve ortak kelime bağlamında bibliyometrik haritalama analizleri ile
görselleştirilmiş ve bu haritalar yorumlanmıştır.
Bulgular – Yapılan analizler sonucunda işveren markası kavramına ilişkin en fazla yayın yapan derginin
Sustainability (Switzerland) iken, en fazla atıf alan dergi ise “Career Development International” olarak
tespit edilmiştir. İşveren markasına dair en fazla yayın yapan yazar Gordhan Kumar Saini iken, en çok atıf
alan yazar 149 atıf ile Filip Lievens’dir.
Tartışma – Kavram yoğun olarak gelecek, yönetim, insan kaynakları gibi kavramlarla eşleştirilmiştir.
İşveren markası, bu üst başlıklar altında daha özelleştirildiğinde özellikle marka değeri, çalışan mutluluğu
ve kurum kimliği gibi kavramlarla ilişkisinin de incelenmesi yerinde olacaktır. Bu çalışmada kavramın
Scopus veri tabanında makale bazında incelenmiş olduğu göz önünde bulundurulduğunda, farklı veri
tabanlarında özellikle de Türkçe yazındaki yerine dair bir bibliyometrik çalışmanın yapılması kavramın
literatürdeki yerini anlamak ve farklı çalışmalara yön vermek için önerilmektedir.
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Purpose -The aim of this study is to determine the bibliometric features of the studies on the employer
brand concept and to evaluate the development of the concept in the literature. In this study, which includes
a bibliometric analysis of the employer brand concept, it is aimed to guide future studies by determining
the place of the concept in the literature, its developmental processes and gaps in the concept.
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Design/methodology/approach - Studies on the concept of employer branding were scanned in the Scopus
database and R programming language was analyzed with the Biblioshiny interface integrated into the R
Studio editor. After scanning the concepts related to the employer brand in the Scopus database, the data
obtained were re-limited by constraints such as articles written in English and Social Sciences. After these
constraints, it was determined that the first article on the concept was published in 2004, and there were
256 articles published in 160 journals between 2004-2021. The data obtained with the BibTex file related to
these articles were visualized with bibliometric mapping analyzes in the context of author, source, citation
and common word, and these maps were interpreted.
Findings - As a result of the analyzes made, it was determined that the journal with the highest number of
publications on the concept of employer branding was Sustainability (Switzerland), while the most cited
journal was "Career Development International". While Gordhan Kumar Saini has the most publications on
the concept, the most cited author is Filip Lievens with 149 citations.
Discussion - The concept is intensely paired with concepts such as the future, management, and human
resources. When the employer brand is more customized under these headings, it will be appropriate to
examine its relationship with concepts such as brand value, employee happiness and corporate identity.
Considering that the concept was analyzed on the basis of an article in the Scopus database in this study, it
is recommended to conduct a bibliometric study on different databases, especially in Turkish literature, to
understand the place of the concept in the literature and to direct different studies.
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1. GİRİŞ
Marka, bir ürünün diğer ürünlerden ayrılmasını sağlayan simge, işaret ve isimler olarak nitelendirilmektedir.
Marka kavramı iç müşteriler olarak adlandırılan personeller ve dış müşteriler olarak nitelendirilen asıl
müşteriler tarafından farklı algılanmaktadır. Dış müşteriler marka kavramını tamamen ticari değerler olarak
ifade ederken iç müşteriler ise kurumdaki kültürel yapı, değerler, vizyon ve misyon gibi kavramlarla
açıklamaktadırlar (Baş, 2011: 29). İşveren markası kavramı ilk olarak 1996 yılında İngiltere’de “People in
Business” danışmanlık firmasının başkanı Simon Barrow tarafından ortaya konulmuştur. İşveren markasının
genel amacı mevcut çalışanların işletmede tutulmasının yanı sıra yetenekli çalışanların işletmeye
kazandırılması ve bu süre zarfında eşit ve objektif bir anlayışın hakim olması anlayışına dayanmaktadır.
İşveren markası kavramı potansiyel çalışanlarına işletmenin çalışmaya değer, cazip bir yer olduğu mesajını
vermektedir. Bunun yanı sıra işveren markası kavramı işletmeye saygınlık kazanmasına ve güven
oluşturmasına olanak sağlayan enstrümanlardan birisi olarak ifade edilmektedir. Marka kavramı işletmeler
açısından kurumsal düzeyde ya da ürün bazında ele alınsa da bu kavram insan kaynakları yönetimi alanında
da kullanılmaktadır (Backhaus ve Tikoo, 2004: 501).
Literatürde işveren markasına yönelik yapılan tanımlar incelendiğinde Ambler ve Barrow (1996:186 )’da
“İşveren ve işletme ile özdeşleşen fonksiyonel, ekonomik ve psikolojik faydalar paketi” olarak tanımlamaktadır.
Berton vd, (2005:153) “Bir işletmenin çalışmak için ideal bir yer olması amacıyla mevcut ve potansiyel çalışanlarla
iletişim sağlama çabalarının toplamı” olarak ifade ederken, Foster (2010) işveren ve çalışan arasındaki psikolojik
bir sözleşme olarak görmektedir. Zhu (2014: 933) ve Azralshrat ve Seema (2017: 358) ise işveren markasının katkı
değerini de ekleyerek “işgücü piyasasında potansiyel ve mevcut çalışanlarında ayırt edilebilir bir imaj
oluşturma süreci” ve “bir örgütün işveren olarak işgücü piyasasında potansiyel ve mevcut çalışanlarında
ayırt edilebilir bir imaj oluşturma süreci” olarak ifade etmiştir. Ayrıca işveren markasını Köse (2018: 824) “Bir
örgütün işveren olarak kendini rakip işletmelerden farklı ve cazip kılan özelliklerine ilişkin oluşturulan algılar
bütünü ve markalaşma gayreti” ve Harikumar ve Bindhya (2020: 3842) olarak “Benzersiz bir kimlik oluşturan
ve işletmenin potansiyel bir işveren olarak imajını yönetmeye yardımcı eylemler dizisidir” olarak
tanımlamıştır.
İşveren markası kavramı bir çok farklı şekillerde ele alınmasına rağmen temel olarak 3 temel tanımı esas
almaktadır (Mosley, 2014:3-4).
1) İşveren markasını bir vaat olarak tanımlamak. Örnek olarak İngiltere’de bulunan “The Chartered
Instıtute of Personel and Development “İşveren markasını bir örgütü diğerlerinden farklı kılan,
bir tür istihdam deneyimi vaat eden ve başarılı olacak ve performans gösterecek insanlara hitap
eden, genellikle soyut olan bir dizi nitelik ve özellik olarak tanımlanmaktadır.
2) Arzu edilen imaja ve itibara göre tanımlamak. Örneğin konuyla alakalı olarak bir çok kitap yazmış
olan Brett Michington işveren markasını “Kuruluşunuzun imajı açısından çalışmak için harika bir
yer” olarak tanımlamaktadır.
3) İşveren markasını, insanların bir işverenle ilişkilendirdiği, olumlu ve olumsuz doğru ve yanlış,
açık ve izlenimci, doğrudan deneyime, bilinçli ve bilinçsiz iletişime veya söylentiye dayalı tüm
düşünce ve duygular açısından tanımlamak.
İşveren markasına dair tanımlar incelendiğinde bu kavramın işletmeler için en değerli varlık olan insan
unsurunun işletmeye kazandırılması ve yetenekli çalışanların örgütte tutulması anlayışını temel alan stratejik
bir yol haritası olarak özetlemek mümkündür. İşveren markası güçlü işletmelerin oluşmasına imkân
sağlamakla birlikte çalışanların örgütlere olan bağlılıklarını arttırarak kurumdan ayrılmalar neticesinde ortaya
çıkabilecek muhtemel maliyetleri en aza indirmektedir. Günümüzde pek çok işletme yetenekli çalışanları
örgüte kazandırmak amacıyla çaba sarf etmektedir. Microsoft, L’Oreal, Deloitte, IKEA ve Google gibi farklı
işletmeler rekabet avantajı oluşturmak ve mevcut personelin elde tutulması gibi nedenlerle açık ve resmi bir
şekilde işveren markası kavramından yararlanmaktadırlar (Moroko ve Uncles, 2009: 182).
Bu makalenin hedefi, bilimsel yayın üretimindeki üç ana yapıyı; işveren markası ile ilgili yazar, kaynakça
gösterimi, konu ile ilgili yayın yapılan kaynaklar ve bu alanda yapılan çalışmaları esas alarak işveren
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markasının literatürdeki gelişiminin Scopus veri tabanı bağlamında incelemektir. Bu amaçla Scopus’tan veri
toplanmış ve bibliometrix R-tool kullanılarak bibliyometrik analiz yapılmıştır.

2. YÖNTEM
Atıf dizinlerinin mesleki olarak geniş kullanılabilirliğinin sağlanması 1950'lerden öncesinde pek mümkün
değildir. Günümüz atıf dizini yapısının temelleri Eugene (Garfield, 1955) Science dergisindeki makalesi ile
atıldı. Bilimsel Bilgi Enstitüsü'nün (ISI) kurucusu olan Garfield, bilimsel iletişim ağlarını oluşturan ve
multidisipliner benzersiz bir veritabanı olan Science Citation Index'in gelişimini de başlatmış oldu. Tüm
bunlarla birlikte bilimsel altyapıya hem bilimin dinamiklerinin incelenmesi hem de atıf dizini için kavramsal
bir analiz aracı tasarladı (Börner vd., 2003: 183).
Atıf yaparak yazarlar hem kendinden önceki çalışmaları tanıtır hem de kendi araştırmasına kanıt
göstermektedir. Atıf yapmanın ana amacı, ilgili çalışmaların incelendiğini ve değerlendirildiğini gösterme,
daha geniş bir okuma payı oluşturma ve bahse konu olan çalışma ile diğer çalışmalar arasında bağ kurmaktır
(Al ve Tonta, 2004: 21; Smith, 1981: 84–85; White, 1985: 38–39)
Atıf analizi kavramı, bilimometri, bibliyometri, infometrik, sibermetrik ve webometri gibi çeşitli bilinenlerin
çoğunun temelini oluşturmaktadır. Garfield'ın bulduğu bu araç ile bilimsel iletişime farklı bir bakış açısı ile
bakmamız ve çalışmalar üzerindeki etkilerinin incelenmesi sağlandı(Börner vd., 2003: 183). Bilimsel
çalışmaların yazar, konu, atıf, kaynak, ülke gibi bilgilerinin istatistiksel araçlar ile nicel analizine yardımcı olan
yöntem olarak belirlenen bibliyometrik analiz, tespit edilen bir kavrama dair disiplin, alan, yazar, yazarlar
arası işbirliği hatta yazarların kurumlarına ilişkin bağıntıların rakamlar ile çözümlemelerini vermektedir
(Şekeroğlu, 2021: 23) Bibliyometri ile literatürdeki kavramsal yapıların ana temalara ve eğilimlere, bağlı
çalışmaların bilimsel kavramı nasıl etkilediğine ilişkin entelektüel yapılara ve bu alanda çalışma yapan
yazarlar ile ülkeler arasındaki işbirliğini gösterilmektedir (Rodríguez-Soler vd.,2020: 3). Bibliyometrik
haritalama bibliyometrik çalışmaların gösterim halidir. Bu aşamada gerçekleştirilen bibliyometrik haritanın
oluşturulması ve haritaların grafiksel gösterimidir (Srisusilawati vd., 2021: 7).

2.1. Araştırmanın Modeli
Bu araştırmanın amacı pazarlama ve yönetim organizasyon yazını için nispeten yeni bir kavram olan “işveren
markası” na ilişkin literatür betimlemesinin yapılmasıdır. Bu kapsamda Scopus veri tabanında yayınlanan 256
makaleye ilişkin yazar, kaynak, anahtar kelime ve atıf parametreleri analiz edilmiştir. Araştırma için
oluşturulan akış diyagramı Şekil.1’de gösterilmektedir.
Araştırmanın Tasarlanması

Scopus veri tabanında arama yapılması (n=448)

Sınırlılıklar Sonrası BibTeX Veri Dosyasının Hazırlanması (n=256)

Veri Dosyasının Bibliyometrik Analizi

Analiz Sonuçlarının Görselleştirmesi

Analiz Sonuçlarının Yorumlanması
Şekil 1. Araştırmanın Akış Diyagramı
Araştırma tasarlanırken cevap aranan sorular şunlardır;


Scopus’ta işveren markası kavramına ilişkin en verimli yazarlar kimlerdir?
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Scopus veri tabanındaki makalelerden en fazla atıf alanlar hangilerdir?
Scopus veri tabanındaki dergilerden 2004-2021 yılları arasında “işveren markası” kavramı ile
ilgili makale dağılımı nasıldır?
Scopus veri tabanındaki “işveren markası” kavramı ile ilgili yayınlanan makaleler Lotka
yasasına uymakta mıdır?
Scopus veri tabanındaki “işveren markası” kavramı ile ilgili yayınlanan makalelerin
başlıklarında en fazla hangi kelimeler yer almaktadır?
Scopus veri tabanındaki “işveren markası” kavramı ile ilgili makalelerin dağılımı Bradford
yasasına uymakta mıdır?

2.2. Evren ve Örneklem
Araştırma için belirlenen bu sorulara cevap aramak üzere işveren markasına dair yaptığımız bibliyometrik
araştırma için Scopus veri tabanına aşağıdaki arama profili oluşturulmuştur;
TITLE-ABS-KEY ( "employer branding" ) AND ( LIMIT-TO ( PUBYEAR, 2021 ) OR LIMIT-TO (
PUBYEAR, 2020 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 2019 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 2018 ) OR LIMIT-TO (
PUBYEAR, 2017 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 2016 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 2015 ) OR LIMIT-TO (
PUBYEAR, 2014 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 2013 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 2012 ) OR LIMIT-TO (
PUBYEAR, 2011 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 2010 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 2009 ) OR LIMIT-TO (
PUBYEAR, 2008 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 2007 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 2006 ) OR LIMIT-TO (
PUBYEAR, 2005 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 2004 ) ) AND ( LIMIT-TO ( PUBSTAGE , "final" ) ) AND (
LIMIT-TO ( DOCTYPE , "ar" ) ) AND ( LIMIT-TO ( SUBJAREA , "BUSI" ) OR LIMIT-TO ( SUBJAREA ,
"SOCI" ) OR QQX LIMIT-TO ( SUBJAREA , "ECON" ) ) AND ( LIMIT-TO ( LANGUAGE , "English" ) )
Bu arama profili ile alınan veriler bibTeX veri paketi haline dönüştürülmüş ve bu veri paketi R tabanlı
biblioshiny uygulaması ile analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin analizi; yazarlar, başlık, dergi, yayın yılı,
anahtar kelimeler, bağlantılar ve referanslar gibi noktalar esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Bibliometrik
üzerinden gerçekleştirilen bu analizler ile çalışmaların alana katkısı, elde edilen bulgularının boyutunun
vurgulanmasını sağlamaktadır. Bu testler başka araştırmalar için de şeffaflık ve tekrarlanabilirliği mümkün
kılmaktadır (Di Vaio vd., 2021: 223).

2.3. Bulgular
2004-2021 yılları arasında yayınlanan 256 makale tespit edilmiştir. Tablo.1’de 17 yıllık süreçte Scopus veri
tabanında işveren markası ile ilgili makalelere ilişkin arama profili sonrası elde edilen veri setine ilişkin genel
bilgiler yer almaktadır.

Tablo 2. Veri Setine İlişkin Genel Bilgiler
ANA BİLGİLER

Sonuçlar

Zaman Aralığı

2004:2021

Kaynaklar (Dergiler, kitaplar vd.)

160

Belgeler

256

Yıl başına düşen ortalama yayın

4,7

Makale başına düşen ortalama atıf

17,4

Makale başına düşen yıllık ortalama atıf

2,074

Makale

256

BELGE İÇERİĞİ
Anahtar Kelimeler

199

Yazarın Anahtar Kelimeleri

690

YAZARLAR
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Yazar sayısı

535

Tek yazarlı belgelerin yazar sayısı

43

Çok yazarlı belgelerin yazar sayısı

492

YAZAR İŞBİRLİĞİ
Tek yazarlı belgeler

48

Yazar başına belge sayısı

0,479

Belge başına yazar sayısı

2,09

Belge başına ortak yazar

2,48

İşbirliği Endeksi

2,37

Bu makaleler 535 yazar tarafından yazılmıştır. Bu makalelerden 43 tanesi tek yazarlı olarak yazılmışken, 492’si
çok yazarlıdır. Yazar başına makale sayısı 0,479 iken, makale başına ortak yazar ise 2,09 olarak tespit edilmiştir.
Bu makalelerde 199 farklı anahtar kelime işveren markası kavramı ile ilgili çalışmalarda kullanılmıştır.
Yılbaşına 4,7 makale düşmekte, bu makalelerde 17,4 atıf sayısı tespit edilmiştir .

2.3.1. Makalelerin Yıllara Göre Dağılımı ve Atıf Sayıları
İşveren markası ile ilgili Scopus veri tabanındaki makaleler incelendiğinde ilk makalenin 2004 yılında
yayınlandığı tespit edilmiştir. 2004-2008 yılları arasında yılda 2 makale yayınlanmış, 2009 yılında kavrama
ilişkin çalışma sayısı artmış ve 7 tane yayınlanmış, 2010 -2012 yıllarında kavramın popülaritesi azalarak
çalışma sayısı ortalama 3’e düşmüştür. 2013’ten sonra ise makale sayısı hızla artarak devam etmiş ve 2021
yılında 47’ye ulaştığı tespit edilmiştir. Bunun nedeni olarak ise teknolojik gelişmenin hızlanması sonucunda
çalışanlarda yetkinlik kavramına verilen önemin giderek artması ve nitelikli çalışanların elde tutulması için
işveren markası kavramının yaygınlaşması gösterilmektedir.

Grafik 1. Makalelerin Yıllara Göre Dağılımı
2004-2021 yılları arasında 17 yıllık süreçte yayınlanan 256 makaleye dair atıf değerlendirmeleri Tablo.2’de
görülmektedir. Bu yıllar arasında en çok makalenin 2021 yılında yayınlandığı ve makale sayısının 47 olduğu
tespit edilmiştir. Buna ek olarak işveren markası kavramına ilişkin makale sayısındaki ilk artışın ise 2018
yılında olduğu ve bu yıldan sonra hızlı bir atıf ve makale sayısı artışı olduğu görülmektedir.
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Tablo 3. Yıllık ve Makale Başına Düşen Ortalama Atıf Sayıları
Yıllar

Makale Sayısı

Makale Başına Ort. Atıf

Yıllık Makale Başına Ort. Atıf

2004

2

255

14,2

2005

2

230,5

13,5

2006

0

0

0

2007

2

166

11

2008

2

114

8,1

2009

7

27,8

2,1

2010

4

75,5

6,3

2011

5

36

3,3

2012

2

10

1

2013

10

33,1

3,7

2014

11

24,6

3,1

2015

13

12,1

1,7

2016

19

21,5

3,5

2017

20

13,8

2,7

2018

39

10,6

2,6

2019

32

5

1,6

2020

39

3,9

1,9

2021

47

1,1

1,1

Her makale için ortalama toplam atıf bazında, en yüksek ortalama 230,5 atıf ile 2005'te yapılmışken, 2004
yılındaki makalelere 2005’ten daha fazla (14,2) ortalama atıf yapıldığı görülmektedir.

2.3.2. Yazar Üretkenliği
İşveren markası kavramı ile ilgili makaleleri olan yazarların etkilerini inceleyen Tablo.3 incelendiğinde 20042021 yılları arasında en çok Gordon Kumar-Saini’nin çalışması buluduğu anlaşılmıştır. Manfred Auer, Filip
Lievens, Sovanjeet Mishra, Ankdreas Mölk ve Melanie Isabell Welpe’nin ise kavramla ilgili 4 makaleleri
bulunmaktadır. İşveren markası kavramı ile ilgili en fazla yayın yapan 20 yazarın çalışmaları yoğunlukla
2014’ten sonra yazılırken. Kavrama ilişkin 2004’te Scopus’ta taranan ilk makale yazmış olan Kristin
Backhaus’un ise 3 makalesi bulunmaktadır.
Tablo 4.Yazar Etkisi
Yazarlar

Makale Sayısı

Yazarlar

Yazarın Atıf Sayıları

Kumar Saini, Gordhan

5

Lievens, Filip

149

Auer, Manfred

4

Backhaus, Kristin B.

141

Lievens, Filip

4

Surinder Tikoo

136

Mishra, Sovanjeet

4

Anseel, Frederik

97

Mölk, Andreas

4

Van Hoye, Greet

97

Welpe, Isabell Melanie

4

Rampl, Linn Viktoria

69

Backhaus, Kristin B.

3

Moroko, Lara

54
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Baral, Rupashree

3

Uncles, Mark David

54

Baum, Matthias

3

Kenning, Peter H.

51

Deepa, R.

3

Cheng, Ranis

41

Edlinger, Gabriela

3

Foster, Carley

41

Kumar, Anupam

3

Klımkıewıcz, Karolina

41

Lenka, Usha

3

Oltra, Victor

41

Micik, Michal

3

Punjaisri, Khanyapuss

41

Rampl, Linn Viktoria

3

Chaudhary Manoj K.

37

Urbancová, Hana

3

Rai, Alka

37

Agarwal, Tamanna

2

Kumar Saini, Gordhan

37

Bejtkovský, Jiří

2

Brewster, Chris

35

Berthon, Pierre R.

2

Harris, Hilary

35

Bharadwaj, Shubhangi

2

Knox, Simon D.

35

Yazar Yüzdesi

Yazarlara ilişkin atıf sayıları incelendiğinde ise Filip Lievens’in en çok atıf sayısına sahip olduğunu, 141 atıf
ve 136 atıf ile onu Kristin Backhaus ve Surinder Tikoo’nun takip ettiği görülmektedir. İlgili yazın
incelendiğinde Backhous ve Tikoo’nın 2004’de yayınladıkları çalışmanın en çok atıf alan makalelerden biri
olduğu görülmektedir.

Makale Sayısı
Grafik 2. Lotka Yasası “Bilimsel Üretkenliğe İlişkin Frekans Dağılımı”
Yazarların bilimsel üretkenliğinin incelendiği Lotka Yasası grafiğinde işveren markası kavramı ile ilgili tek
çalışması olan 460 yazar bulunmaktadır. Yazar başına 0,86 makale düşmektedir. Kavram ile ilgili 2 çalışması
olan yazar sayısı 58 olduğu ve yazar başına 0,108 makale düştüğü görülmektedir. Lotka’nın yazarların
üretkenliklerini ifade ettiği yasasında; bir kavram ile ilişkili bir makale ile katkıda bulunan yazar sayısının %
60 ve 2 makale ile katkıda bulunan yazar sayısının % 15 ve 3 ya da daha fazla makale ile katkıda bulunan
yazar sayısının ise % 7 olduğunu söylemektedir (Miau ve Yang, 2018: 1032). İşveren markası ile yapılan
çalışmaların % 85’i tek yazarlı, % 10’u 2 yazarlı ve % 5’i ise 3 ve daha fazla yazarlıdır. Bu analizler sonucunda
görülmektedir ki işveren markası kavramına ilişkin değerler Lotka yasasına uymamaktadır.
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2.3.3. Kaynakların Etkisi
Kavramın akademik olarak daha fazla göze çarpmasını sağlayan unsurlardan biri de ilişkili çalışmaların
yayınlandığı kaynaklardır. Bu nedenle konuya dair makalelerin yayınlandığı ilk 20 dergi ve bu dergilerin hindex, g-index, m-index gibi değerlerinin yüksek olması da önem arz etmektedir. H indeks yazar/dergiye
ilişkin en az h adet atıf alan h kadar yayını olduğunu ifade ederken, g indeksi ise daha çok atıf almış g kadar
(g2) yayını belirtmektedir (Kızıloğlu, 2021: 30).

Grafik 3. Konuyla İlgili En Fazla Yayın Yapılan 20 Dergi
Grafik 2 incelendiğinde işveren markası kavramı ile ilgili en fazla makalenin yayınlandığı 20 dergi
incelendiğinde en fazla yayın olan dergi 8 makale ise Sustainability (Switzerland) dergisi olduğu
görülmektedir. Buna ilişkin olarak yerel atıf ve index sıralamalarında incelendiğinde ise Sustainability
(Switzerland) dergisinin h-index’inin 4, g-index’inin 6 ve m-index’inin ise 0,8 olduğu görülmektedir. 2018’de
ilk defa kavram ile ilgili bu dergide yayın yapılmaya başlanırken toplam atıfı ise 44 olarak tespit edilmiştir.
Kavram ile ilgili en eski makalelerden birinin yayınlandığı Career Development International dergisinde ise
2021’ e kadar 3 yayının yayınlandığı ve 475 atıfın yapıldığı görülmektedir. Bu derginin h-indeksi ise 3’tür.
Tablo 5. Dergilerin Etki Değerleri
Dergi Adı

h_index g_index m_index

TA YS YBT

International Journal of Organizational Analysis

5

6

0,555555556

119 6

2014

Journal of Brand Management

6

6

0,4

314 6

2008

Journal of Product and Brand Management

5

6

0,384615385

296 6

2010

Sustainability (Switzerland)

4

6

0,8

44

6

2018

Industrial and Commercial Training

3

5

0,375

52

5

2015

International Journal of Human Resource Management 5

5

0,277777778

225 5

2005

Advanced Series in Management

4

4

0,333333333

48

4

2011

Employee Relations

3

4

0,428571429

26

4

2016

Global Business Review

4

4

0,571428571

80

4

2016

Journal of Marketing Management

4

4

0,285714286

314 4

2009

Career Development International

3

3

0,157894737

475 3

2004

Economics and Sociology

3

3

0,5

38

2017
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European Journal of Marketing

3

3

0,2

176 3

2008

European Management Journal

3

3

0,428571429

99

3

2016

Human Resource Development International

3

3

0,333333333

75

3

2014

Journal of Organizational Effectiveness

2

3

0,25

43

3

2015

Management and Labour Studies

2

3

0,25

13

3

2015

Personnel Review

3

3

0,5

41

3

2017

Prabandhan: Indian Journal of Management

2

3

0,285714286

11

3

2016

Administrative Sciences

2

2

0,4

20

2

2018

Makale Sayısı

TA: Toplam Atıf ; YS: Yayın Sayısı; YBT: Yayınlanmaya Başladığı Tarih

Dergiler
Grafik 4. Bradford Yasası
1934 yılında bir kavramın literatür içeresindeki dağılımını incelemek amacıyla Samuel C. Bradford tarafından
formüle edilen Bradford yasası (Andrés, 2009: 31-32), bu alanda yayın yapan kaynakları kategorilere
ayırmaktadır. Bu grupların oluşturulmasında belirlenen kriter, her bir bölgedeki yayın sayısının aynı
olmasıdır (Kızıloğlu, 2021: 29). Buradaki farklılık ise yayın sayılarının aynı olmasına rağmen dergi sayılarının
farklı olacağıdır. Bunu oluşturan sebep ise dergi üretkenliklerinin aynı olmamasıdır. Dergilerin üretkenlik
seviyelerine göre; çekirdek dergi grubu, ara dergi grubu ve geniş dergi grubu olmak üzere birkaç farklı grupta
sınıflandırılmıştır (Srisusilawati vd., 2021:8). İşveren markası ile ilgili dergi ve makale ilişkisinin incelendiği
Bradford Yasası grafiğinde (Grafik.3) en üretken derginin Sustainability ( Switzerland ) olduğu görülmektedir.
Kavramla ilişkili yayına sahip dergiler 3’e ayrılmıştır. Birinci yani çekirdek alanda 20 dergi, ikinci alanda 56
ve üçüncü alanda 84 dergi bulunmaktadır.

2.3.4. Atıf Analizi
Kavram ile ilgili yapılan ve en çok atıf alan çalışmaların analiz edilmesi kavramın daha iyi anlaşılması
açısından önemlidir. Özellikle bu kavram ile ilgili literatürde oluşan boşlukları görebilmek ve atıf alan önemli
çalışmaları tespit için atıf yoğunluğu grafikleri incelenmektedir. İşveren markası kavramı ile ilgili en çok atıf
alan çalışmaların sıralandığı Grafik.4’te 436 atıf sayısı ile Backhaus ve Tikoo (2004)’nun makalesi ilk sırada yer
almaktadır. Backhaus ve Tikoo araştırmalarını işveren markasının yazında daha fazla yer alması için bir
başlangıç, bir çerçeve çalışması olarak tanımlamaktadır. İşveren markası ile kurumsal kariyer yönetimi
arasındaki ilişkinin incelendiği araştırma da işveren markasını, farklı çalışan işe alma ve elde tutma
faaliyetlerini koordineli bir insan kaynakları stratejisine kanalize edebilecekleri bir şemsiye olarak
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Makaleler

kullanılabileceğini öne sürmektedir. Yazarlar işveren markası kavramını stratejik insan kaynakları yönetimi
için düzenleyici çerçevede önemli bir unsur olarak görmektedir (Backhaus ve Tikoo, 2004).

Atıf Sayıları
Grafik 5. Kavram ile en ilgili Çalışmaların Atıf Sayıları
İkinci sırada ise Berthon, Ewing ve Hah (2005)’ın çalışması yer almaktadır. “Captivating Company:
Dimensions of Attractiveness in Employer Branding” isimli makale alanda 345 atıf almıştır. Bu çalışmada
yazarlar potansiyel çalışanların bakış açılarını incelemişler ve bu incelemelerle işveren markasının
bileşenlerini tanımlamaya çalışmışlardır. Bu amaçla lisans ve yüksek lisans öğrencilerine odak grup
görüşmeleri gerçekleştirilmiş ve burada katılımcılara algılarındaki ideal işveren özellikleri sorulmuştur.
Buradan elde edilen 32 potansiyel ölçek maddesi ile araştırmanın ikinci boyutuna geçilmiş ve ölçek geliştirme
amacıyla 683 üniversite öğrencisinden veri toplanmış ve bu veriler analiz edilmiştir. Bu uygulamaların
tamamlanmasıyla araştırmanın sonucu olarak işlevselliği kazandırılmış bir işveren markası ölçeği
geliştirilmiştir (Berthon vd., 2005).
Lievens (2007) “Employer Brandıng ın The Belgian Army: The Importance of Instrumental And Symbolıc
Beliefs for Potential Applicants, Actual Applicants, and Military Employees” adlı çalışmasında işveren
markasının araçsal ve sembolik özelliklerini kavramsallaştırmaktadır. Bu amaç kapsamında potansiyel
başvuru sahipleri, gerçek başvuru sahipleri ve askeri çalışanlar gibi farklı çalışanlardan oluşan 955 kişiden
oluşan bir örneklem kullanarak araçsal ve sembolik işveren markasının önemini incelemiştir. Sonuç olarak
her üç grupta da sembolik özellik çıkarımları, araçsal niteliklerin üzerinde varyansı açıkladığı belirlenmiştir.

2.3.5. Ortak Kelime Analizi
Ortak kelime analizinin amacı, bir bibliyografik koleksiyondaki anahtar sözcüklerden, başlıklardan veya
özetlerden çıkarılan terimleri eşlemek ve kümelemek için bir sözcük ortak oluşum ağını kullanarak bir
çerçevenin kavramsal yapısını çizmektir (Aria ve Cuccurullo, 2017: 969).
Bibliometrix R-paketi, alanın kavramsal bir yapısını çizmek için çoklu uygunluk analizi (MCA)
gerçekleştirmekte, kavramsal yapı işlevinin ve ortak kavramları ifade eden kelime kümelerini tanımlamak
için K-araç kümelemesi kullanılmaktadır (Aria ve Cuccurullo, 2017: 969). Burada program yardımı yoluyla en
çok kullanılan kelimelerin oluşturduğu iki farklı renkte iki şekil yardımıyla yoğunlukları gözlemlenmektedir.
Bu kavramsal haritalamanın bilişsel gücü, konuların kavramsal alt yapısını kavramak ve bağlantılarının,
ilişkilerinin düzeylerini anlamak için yararlıdır (Di Vaio vd., 2021: 221-224; Liu, 2004).
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Şekil 2. Başlıkların Kavramsal Harita ve Anahtar Kelime Kümeleri
İşveren markası kavramına dair yapılan çalışmaların başlıklarının faktörel analizi yapıldığında kırmızı ve
mavi iki grup çevresinde toplandığı görülmektedir. Bu grafiksel temsiller, bilişsel yapıların anlaşılmasını
kolaylaştırmakta ve kavramlar arasındaki ilişkileri ifade etmektedir (Di Vaio vd., 2021: 224). Şekil
incelendiğinde; “perspektif” , “endüstri”, “yönetim”, “strateji”, “performans” , “etki”, “efekt” , “sosyal”,
“medya”, “gelecek”, “itibar”, “görev”, “sektör”, “ilişki”, “iş” ve “insan kaynakları” kelimelerinin birbiri ile
bağlantılı, “gelişim”, “sürdürülebilirlik”, “kaynak” ve “insan” kelimeleri ise birbiri ile bağlantılı olduğu
görülmektedir.

3. SONUÇ
İşveren kavramına dair bibliyometrik analizin yer aldığı bu çalışmada kavramın literatürdeki gelişimine dair
bir izlenim oluşturulması amaçlanmıştır. Kavram ile ilgili derinlemesine analiz yapılabilmesi ve literatürdeki
boşlukların tespit edilmesi için bibliyometrik analiz tercih edilmiş, bu analizlerle elde edilen görsel haritaların
yorumlanması yapılmıştır.
Çalışmanın veri setini oluşturmak için Scopus (www.scopus.com) veri tabanı tercih edilmiş, bu veri tabanında
oluşturulan arama profili yardımıyla tarama yapılmıştır. Yapılan taramada belirlenen kısıtlar sonrasında 160
dergi de 256 makale tespit edilmiştir. Bu çalışmanın kısıtlarını İngilizce dili, sosyal bilimler, yönetim, ekonomi
ve beşeri bilimlerde yapılan makaleler oluşturmaktadır.
Tarama sonrasında Scopus veri tabanında kavrama ilişkin ilk makalenin 2004 yılında yayınlandığı ve
sonrasında 2021 yılına kadar geçen 17 yıllık süreçte 256 makale tespit edilmiştir. Kavrama ilişkin yıllık üretilen
makale sayısı 4,7 iken makale başına düşen ortalama atıf sayısı ise 17.4’dür. Kavramın bu 17 yıllık süreç
içerisinde 535 yazar tarafından araştırma konusu edinildiği, bu araştırmalardan 43’ü tek yazarlı iken 213’ünün
493 farklı yazarın ortak çalışması olduğu görülmüştür. Kavrama ilişkin işbirliği endeksi 2,37 olarak tespit
edilmiştir.
İşveren markası kavramı Scopus veri tabanındaki makalelerde ilk defa 2004 yılında araştırılırken 2013’e kadar
olan süreçte kısıtlı çalışma sayısına ulaşmıştır. 2014 yılından sonra ise önceki yıllardaki makale sayısını beşe
katlayarak ilgili yazında bir ivme kazandığı görülmektedir.
Kavrama ilişkin en üretken yazar Gordhan Kumar Saini iken, en fazla atıf alan yazar ise Filip Lievens olduğu
görülmüştür. En üretken yazar olan Gordhan Kumar Saini’nin ilk makalesini 2014 yılında Journal of Brand
Management dergisinde yayınladığı görülmüştür. bu dergi h-indeksi ve toplam atıf sıralamasına göre işveren
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markası kavramı ile ilgili en etkili dergilerde ikinci sırada yer almaktadır. En fazla atıf alan Filip Lievens ise
kavrama ilişkin ilk çalışmasını 2007 yılında yayınlamıştır.
İşveren markası kavramında Scopus veri tabanında en fazla atıf alan makale Backhaous ve Tikoo’nun
“Conceptualizing and researching employer branding” isimli çalışmasıdır. Bu makale 436 atıf almış ve alanda
en fazla atıfa sahip dergi olan “Career Development International” yayınlanmıştır. Backhous ve Tikoo’nun
2004’te yayınlanan bu makalesi işveren markası kavramına dair yazında çerçeve çizme amacıyla yazılmış
makalelerdendir. Litetürde kavrama ilişkin Scopus veri tabanı dışında kalan bazı çalışmalardan Ambler ve
Barrow (1996) “The Employer Brand” adlı çalışmalarında marka yönetimine ilişkin tekniklerin insan
kaynaklarına uygulanmasını test etmişlerdir. Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilen pilot araştırma insan
kaynakları uygulamaları ve marka bilinci oluşturulması amacıyla Birleşik Krallıkta yer alan 27 adet işletmenin
üst düzey yöneticileri ile görüşülerek rapor edilmiştir. Yapılan keşifsel araştırma neticesinde fonksiyonel
olarak ayrı olan kavramları bir araya getirmenin karşılaştırılabilir performans ölçütlerinin oluşmasına ve
bağlılığın oluşmasını sağlayacağı tespit edilmiştir. Kuzulu ve diğ., (2021) ise “ İşveren Marka Değerinin
İşgören Tarafından Algısı ve Örgütsel Bağlılık: “Bankacılık Sektöründe İşveren Marka Krebilitesi Örneği” adlı
çalışmalarında özel bankalardaki beyaz yakalı çalışanların işveren marka değeri ve alt boyutlarına ilişkin
olarak görüşlerinin belirlenmesi ayrıca örgüt bağlılığı ile bu kavramın karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu
doğrultuda özel bankalarda çalışan 22 kişi ile 31 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış mülakat
gerçekleştirilmiştir. Bulgular incelendiğinde psikolojik boyutun alt kodlarından olan “kurumun parçası
olmaktan duyulan memnuniyet” diğer kodlarla kıyaslandığında daha fazla kullanılmış, fonksiyonel boyuta
dair cevaplar incelendiğinde ise “çalıştıkları kurumda terfi fırsatlarının bulunması” daha çok dile getirilmiş,
ekonomik boyuta ilişkin alt boyutlar incelendiğinde ise “özel sağlık sigortalarından” fayda sağladıkları
anlaşılmıştır. Katılımcıların çoğunun ise çalıştıkları kuruma kendilerini bağlı hissettikleri sonucuna
ulaşmışlardır.
Kavrama ilişkin çalışmalarda tercih edilen başlıklarda değişkenler faktöriyel analiz ile iki alana bölünmüştür.
Kırmızı alan da “perspektif” , “endüstri”, “yönetim”, “strateji”, “performans” , “etki”, “efekt” , “sosyal”,
“medya”, “gelecek”, “itibar”, “görev”, “sektör”, “ilişki”, “iş” ve “insan kaynakları”, mavi alan da ise
“gelişim”, “sürdürülebilirlik”, “kaynak” ve “insan” kavramlarının bağıntılı olduğu tespit edilmiştir.
İşveren markası kavramı hem yönetim biliminin hem de pazarlama biliminin ortak çalışma paydasında
bulunan değerli bir kavram olmuştur. Teknolojinin hızla ilerlemesi ile birlikte işletmelerde az ama uzmanlığı
fazla çalışan beklentisi kavramının nihayetinde ortaya çıkan bu kavram yetenekli ve uzmanlaşmış çalışanın
işletmeye nasıl kazandırılacağı ya da nasıl örgütsel bağlılığın arttırılacağı sorularının cevabı olmuştur. Arzın
talebe nazaran hızla artan sayısında işletmelerin dış müşterileri için fark edilir olma yollarından en önemlisi
de iç müşterileri yani çalışanları hatta potansiyel çalışanları tarafından fark edilmektir. Tıpkı dış
müşterilerinde olduğu potansiyel çalışanlarında gözünde bir imaj oluşturmak, çalışanlar için işletmeyi cazip
bir kılmak için oluşturmaya çalışılan algılar bütünü olarak ifade edilen işveren markası, işletmenin istediği
insan yeteneğine kavuşmasını sağlamaktadır. Yapılan bu çalışma ile işletmeler için çok önemli olan bu
kavramın literatürdeki genel durumu tespit edilmiş, evrimsel gelişimi incelenmiş ve araştırmaların
değinmediği noktalar tespit edilerek kavramın gelişimine destek olacak yeni çalışmalara yol gösterilmiştir. Bu
araştırmanın kısıtları ise verilerin sadece Scopus veri tabanında yapılmış olması, bilimsel kaynaklardan
makalelerle sınırlı tutulması ve kavrama ilişkin sadece sosyal bilimler vb alanlarda İngilizce yazılmış
araştırmaların incelenmiş olmasıdır. İşveren markası gelişiminin son yıllarda hızla arttığı, ne pazarlama
alanında ne de yönetim alanında tam anlamıyla alanı tespit edilememiş kıymetli bir kavramdır. Bu nedenle
araştırmacılara kavrama ilişkin literatürdeki gelişimi görsellerle anlatan bibliyometrik çalışmalara farklı veri
tabanları ya da farklı kaynak türleri ile incelenmesi önerilmektedir.
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Amaç – Yenilenebilir enerjinin ekonomik büyüme, milli gelir ve gelir dağılımı gibi makroekonomik
değişkenler üzerindeki etkisi daha önce yapılan birçok çalışmada incelenmiş olmakla beraber yenilenebilir
enerjinin istihdam üzerindeki etkisini inceleyen çok az sayıda ampirik çalışma bulunmaktadır. Bunun
dışında, yenilenebilir enerjinin işsizlik üzerindeki net etkisi konusunda literatürde fikir birliğine
varılmamıştır ve hala tartışmalı bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısı ile bu çalışmanın amacı
yenilenebilir enerjinin işsizlik üzerindeki etkisini 37 tane OECD ülkesi için 2002-2014 yıllarında analiz
etmektir.
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Yöntem – Panel veri modellerinden sabit ekileri modelden çıkarmak için kullanılan Sabit Etkiler ve sabit
etkilerin modelde bağımsız değişkenlerle korelasyonlu olmadığını varsayan Rassal Etkiler modelleri
kullanılarak, yenilenebilir enerjinin işsizlik üzerindeki etkisi ölçülmüştür. Ana bağımsız değişkenimiz
yenilenebilir enerji tüketimi dışında regresyona kontrol değişkenleri de eklenmiştir, bunlar sırası ile
şöyledir: Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH), Ekonomik Büyüme, Enflasyon, Beşeri Sermaye, Fiziki
Yatırımlar, Dışa açıklık, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları (DYY) ve Döviz Kuru. Yenilenebilir enerji
tüketimini göreceli olarak düşük bir standart sapmaya sahip olması bu ülke gurubunda yeşil enerjiye
yapılan yatırım seviyelerinin birbirine yakın olduğu anlamına gelmektedir.
Bulgular – Çalışma sonucunda, yenilenebilir enerjinin işsizlik oranlarını azaltıcı etkisi ampirik olarak
ispatlanmıştır. Bunun dışında, kontrol değişkenlerinden GSYH, Fiziki Yatırımlar, Dışa Açıklık ve DYY ile
işsizlik oranı arasında negatif yönlü bir ilişki olduğuna dair bir bulguya ulaşılırken, Beşeri Sermaye ve
Döviz Kuru değişkenleri ile işsizlik arasında pozitif yönlü bir ilişki saptanmıştır.
Tartışma – Yenilenebilir enerji masraflı yatırımların olmanın dışında teknolojik alt yapıyı da
gereksindirmektedir. Dolayısı ile çalışmada konu olan OECD ülkelerinde yenilebilir enerji yatırımlarını
artırmanın önemli yollarından bir tanesi AR-GE çalışmalarına önem verilmesi ve yenilenebilir enerji
yatırımlarının devlet tarafından teşvik verilerek desteklenmesidir.
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Purpose –Even though, there are a lot of studies investigating the impact of renewable energy on
macroeconomic variables such as economic growth, Gross Domestic Product (GDP), income distribution;
there is only a hand full of studies investigates the effect of renewable energy on unemployment rate
empirically. Furthermore, the net effect of renewable energy consumption on unemployment rate still stays
as a debate in the literature and there is no a common agreement among the researchers. Therefore, the
main objective of this study is to analyze the impact of renewable energy consumption on unemployment
rate in 36 OECD countries for the period 2002-2014.
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Design/methodology/approach - This study employs Fixed Effect (FE) panel model that omits the
individual effect from regression and Random Effect (RE) panel model that assumes that individual effect
is not correlated with explanatory variables to measure the effect of renewable energy consumption on
unemployment rate. Alongside the main explanatory variable renewable energy consumption, study also
employs other control variables such as Gross Domestic Product (GDP), Growth, Inflation, Human Capital,
Investment, Openess, Foreign Direct Investment (FDI) and Exchange rate. Low standard deviation of
renewable energy consumption variable means that country group in the analysis has similar renewable
energy consumption level.

Article Classification:
Research Article

Findings – This study empirically proves that renewable energy consumption has power to reduce
unemployment rate. With respect to control variables; While GDP, Gross Capital Formation (investment),
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makale, Doç. Dr. Burçak Polat’ın Tez danışmanlığında yürütülen “Yenilenebilir Enerji Ve Yenilenemez Enerji Tüketiminin Makro
Ekonomik Etkileri” adlı doktora tezinden üretilmiştir.
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Openness and Foreign Direct Investment (FDI) are negatively correlated with unemployment rate, Human
Capital and Exchange Rate are positively correlated with unemployment rate.
Discussion – Renewable energy does not only necessitate high cost investments but also it necessitates
technological infrastructure. Thus, Research and Developments (R&D) activities and investments devoted
to the renewable energy sources should be supported by government incentives in this OECD country
group in the analysis.

1- Giriş
30 Eylül 1961 tarihinde iktisadi gelişim (ekonomik büyüme, mali istikrar, ticaret, yatırım ve sosyal refah vs.) kaygıları
ile oluşturulan Ekonomik Kalkınma ve İşbilriliği Örgütü (OECD) teşkilatının sonraki süreç içerisindeki
etkinliği ve işlevselliği küresel ölçekte artış göstermiştir. Türkiye’nin de kurucu devletleri arasında yer aldığı
OECD örgütünün hali hazırda 38 üyesi bulunmaktadır. Muhtemeldir ki ilerleyen dönemlerde OECD’ye üye
olacak ülke sayısı artış gösterecektir. Bu artışta da küreselleşme ve sanayileşme noktasında atılım yapmak
isteyen devletlerin siyasi ve iktisadi politikaları etkili olacağı aşikârdır. Gerçekten de OECD örgütüne üye olan
ülkelerin büyüme hızlarına bakıldığında kayda değer bir oranda gelişim gösterdikleri anlaşılacaktır. Elbette
ki bu büyüme, sosyo-iktisadi bağlamda kendini göstermiştir. Bu büyümeyi de random değil OECD örgütünün
misyonu, vizyonu ve amaçları çerçevesinde değerlendirmek mümkündür.
OECD ülkelerindeki büyüme, enerji tüketimlerini de doğrudan etkilemiştir. Tabi ilk dönemlerde ekseriyetle
yenilenemez enerji türleri (petrol, kömür ve doğalgaz vs.) üzerinden seyreden büyüme, teknolojik gelişmelere
bağlı olarak çeşitlenen ve artan sanayileşmeyle birlikte yeni enerji türlerinin eğilimini de zorunlu hale
getirmiştir. Rüzgâr, güneş, jeotermal, hidrolik, biyokütle, dalga ve hidrojen gibi yeni nesil yenilenebilir enerji
türleri gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin odağında yer almıştır (Karagol-Kavaz, 2017: 8). Hakeza iklim
değişikliği ve gittikçe küresel bir şekle bürünen çevre problemleri de yenilenebilir enerji türlerine olan
gereksinimi arttırmıştır (Karabağ-Kayıkçı-Öngen, 2021: 231). Bu itibarladır ki dünya genelinde kurulu
yenilenebilir enerji kapasitesi son yıllarda artış göstermiş ve bu artışın devam edeceği kanaati hâkimdir. Ancak
bu artış yenilenemez enerji türlerinin etkisini kıracak boyutta değildir. Geçmişte olduğu gibi bugün de enerji
ihtiyacının büyük bir oranı fosil kaynaklarından temin edilmektedir (Altun-İşleyen, 2018: 1578). Bu durumun
muhtemel nedenleri arasında yenilenebilir enerji üretiminin yetersiz olması ve mevcut sanayinin fonksiyonel
bağlamda geleneksel enerji kaynaklar üzerinden çalışıyor durumda olmasıdır.
Öte yandan yenilenemez enerji kaynaklarının geniş kullanımının bir neticesi olarak ortaya çıkan fiziki ve
beşeri zararlar, öteden beri bilim dünyası tarafından tartışılmaktadır. Çeşitlenen sanayi sektöründe kullanılan
fosil yakıtlarının atmosfere saldıkları karbondioksit, kükürt, kurşun ve civa gibi diğer kimyasal bileşikler,
yenilenemez enerji kaynaklarının kullanımının azaltılması gerektiği noktasında fikirler mevcuttur. Aynı
zamanda yenilenemez enerji kaynakları rezervinin yakın zamanda tükeneceği noktasındaki öngörüler
yenilenebilir enerjiye olan gereksinimin ehemmiyetini de artırmaktadır (Kadıoğlu-Tellioğlu, 1996: 60). Bu
nedenlerden ötürüdür ki yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmak ve bunları yenilenen sanayiye
entegre etmek zorunlu bir hal almıştır (Gültekin-Uğur, 2019: 326).
Yetersiz istihdam sadece gelişmekte olan ülkeler açısından değil gelişmiş ülkeler açısından da yeni bir sorun
değildir ve özellikle 2007 sonrası yaşanan finansal kriz sonrası bu problem tüm ülkeler için yeniden gündeme
gelmiştir. Yenilenebilir enerji kaynakları bir çeşit istihdam politikası olarak değerlendirilmekte ve istihdam
yaratma potansiyeline sahip olduğu daha önceki yapılan birçok çalışmalarda belirtilmiştir. Yenilenebilir
enerjinin istihdam üzerine olan etkisi 3 ayrı sınıfta analiz edilebilir: Doğrudan istihdam-dolaylı istihdam ve
uyarılmış istihdam. Doğrudan istihdam yenilenebilir enerjinin AR-GE çalışmaları, kurulum-inşa ve üretim
aşamalarında ortaya çıkan istihdam olanaklarını kapsar. Dolaylı istihdam yenilenebilir enerji sektörüne girdi
sağlayan tedarik zincirlerinde ortaya çıkan istihdam olanaklarıdır. Uyarılmış istihdam ise yenilenebilir enerji
sektörünün daralmasından veya genişlemesinden etkilenen diğer sektörlerde meydana gelen istihdam
olanaklarıyla alakalıdır. Yenilenebilir enerjinin üç şekilde istihdamı etkileme potansiyeline yenilenebilir
enerjinin istihdam üzerindeki net etkisi denmektedir. Daha önceki yapılan çalışmalar analiz edildiğinde
yenilenebilir enerjinin istihdamı pozitif yönde etkilediği konusunda yaygın bir görüş olmakla beraber bazı
çalışmalarda yenilebilir enerjinin istihdamı olumsuz yönde etkilediği kanısına da varılmıştır. Bunun nedeni,
yenilenebilir enerjinin yüksek maliyetli yatırım gerektirmesi ve sonuç olarak enerji maliyetleri artan bir
endüstrinin üretim miktarının kısmasına yol açmasıdır.
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Yenilenebilir enerjinin ekonomik büyüme, milli gelir ve gelir dağılımı gibi makroekonomik değişkenler
üzerindeki etkisi daha önce yapılan birçok çalışmada incelenmiş olmakla beraber yenilenebilir enerjinin
istihdam üzerindeki etkisi inceleyen çok az ampirik çalışma vardır. Dolayısı ile bu çalışmanın amacı
yenilenebilir enerjinin işsizlik üzerindeki etkisini 37 tane OECD ülkesi1 için 2002-2014 yıllarında analiz ederek
literatürdeki bu eksikliği gidermektir. Çalışma döneminin 2002-2014 yılları arasında sınırlandırılmasının
sebebi, yenilenebilir enerji kaynaklarının 2002 sonrası tüm dünya genelinde (özellikle gelişmiş ülkelerde)
artmaya başlaması iken çalışmanın 2014 yılında sona ermesi bu yıldan itibaren yeterli istatistiki verinin
bulunamamasından kaynaklanmaktadır.
Çalışmanın enerji literatürüne katkısı şu üç şeklide açıklanabilir. Birincisi, çalışma yenilenebilir enerji
kaynaklarına yatırımın birincil derecede önemli enerji politikası haline geldiği ve yoğun olarak yenilenebilir
enerji kaynaklarının artığı OECD ülkeleri için yapılmıştır. İkincisi, çalışmada panel veri yöntemlerinden Sabit
Etkiler ve Rassal Etkiler kullanılmış ve Hausman (1978) Testi yapılarak iki yöntemden en uygun olanı tercih
edilmiştir. Üçüncüsü, yenilebilir enerji kaynakları çeşitliliğinin artırılması, enerji verimliliğinin sağlanması ve
yenilenemez enerji tüketiminin çevreye verdiği zararları en aza indirmek amacı ile çalışma uygun bir
ekonometrik model kullanarak yenilebilir enerjinin işsizlik (istihdam) üzerindeki etkisini tahmin etmekte ve
geleceğe yönelik politika öngörüleri sunmaktadır.

2- Kavramsal Çerçeve
Yenilenebilir enerji yatırımlarının işsizlik (istihdam) üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalar parmakla
sayılacak kadar azdır ve bu çalışmalara bakıldığında, çalışmaların genellikle yenilenebilir enerjinin doğrudan
istihdamı olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır. Çalışmalarda yenilenebilir enerjinin dolaylı ve
uyarılmış istihdam etkileri Ağpak&Özçiçek (2018) ‘in çalışması dışında genel olarak araştırma konusu
olmamıştır. Her ne kadar literatür taramada yenilenebilir enerjinin istihdamı pozitif yönde etkilediğine dair
yüksek görüş birliğine varılsa da, bazı çalışmalar yenilenebilir enerjinin istihdam üzerine etkilerinin negatif
yönde olduğunu savunmaktadır.
Yenilenebilir enerjinin istihdamı pozitif yönde etkilediğini öne suren çok fazla teorik çalışma olmasına karşın
sadece üç ampirik çalışma bulunmuştur: Apergis&Salim (2015) yenilebilir enerji tüketiminin işsizlik
üzerindeki etkilerini 80 tane ülke için 1990-2013 yılları arasında Granger nedensellik metodu kullanarak analiz
etmiştir. Panel veri bir bütün olarak ele alındığında yenilenebilir enerji tüketiminin istihdam üzerine etkinsin
pozitif bulunmakla beraber panel veri bölgelere göre sınıflandırıldığında (Asya ve Latin Amerika gibi),
yenilenebilir enerji tüketiminin istihdam üzerindeki etkisinin bölgelere göre değişkenlik gösteren yenilenebilir
enerji teknolojilerinin adaptasyonu ve enerji verimliliğine bağlı olduğu ampirik olarak ispatlanmıştır.
Barak&Çelik (2018) yenilebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin
Türkiye’deki işsizlik üzerindeki etkisini 1991-2016 yılları için ARDL yaklaşımını kullanarak analiz etmiştir.
Kısa dönemde yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin işsizlik
üzerindeki etkisi % 5 anlamlılık düzeyinde anlamsız çıkmıştır. Buna karşılık, uzun dönemde yenilenemez
enerji kaynağından elde edilen elektrik üretiminin işsizlik üzerindeki etkisi anlamsızken uzun dönemde
yemlenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerji üretiminin işsizlik üzerindeki etkisi anlamlı ve negatiftir.
Moummy vd. (2021) yenilenebilir enerji tüketiminin istihdam üzerindeki etkisini Fas için Granger nedensellik,
VAR ve Johansen eş-bütünleşme testleri kullanarak 1990-2017 yılları arasında analiz etmiştir. Sonuç olarak,
yenilenebilir enerji tüketiminin işsizliği azalttığı ampirik olarak ispatlanmıştır.
Literatürde, yenilenebilir enerji kaynaklarının istihdam üzerindeki etkilerinin negatif yönde olduğunu
ampirik olarak kanıtlayan iki çalışma bulunmuştur: Rafiq vb. (2018) yenilenebilir enerji tüketimi ile
yenilenmez enerji tüketiminin işsizlik üzerindeki etkisi 41 ülke bazında 1980-2014 dönemi için hem doğrusal
hem de doğrusal olmayan panel veri analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak, yenilenebilir enerji
tüketiminin işsizliği artırdığı ampirik olarak kanıtlanmıştır. Ağpak&Özçiçek (2018)’in çalışması ise,
yenilenebilir enerji tüketiminin istihdam üzerindeki net etkisi 59 ülke için 1991-2014 dönemlerini kapsayacak
şekilde analiz etmiştir. Yenilenebilir enerji tüketiminin genel istihdam ve genç istihdam üzerindeki etkileri
karşılaştırmalı olarak test edilmiştir. Ve sonuç olarak, yenilenebilir enerjinin istihdam üzerindeki etkilerinin
1

Analizdeki Ülke Listesi: Amerika, Almanya, Avusturalya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeyi, Danimarka, Estonya, Finlandiya,
Fransa, Hollanda, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, İspanya, İsveç, İsviçre İngiltere, Japonya, Kanada, Korea, Kolombia, Letonya, Litvanya,
Lüksemburg, Macaristan, Meksika, Norveç, Şili, Polonya, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, Türkiye, Yeni Zelanda, Yunanistan.
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negatif yönlü olduğu tespit edilmiştir. Bununla beraber, yenilenebilir enerji kullanımına geçiş sürecinde, genç
istihdamın genel istihdama göre daha olumsuz etkilendiği yazarlar tarafından öne sürülmektedir.

3- Yöntem
3-1. Araştırmanın Modeli
Panel veri setleri hem yatay kesiti hem de zaman serisini birlikte bulundurur ve kişiler, firmalar, sektörler,
ülkeler vb. yatay kesiti için yapılmaktadır. Panel veri yöntemi zaman serilerine göre araştırmacıya daha fazla
avantaj sağlar. Bunlardan birincisi, panel veri yöntemleri hem yatay kesit hem de zaman serilerini
birleştirilerek oluşturulduğu için daha fazla gözlem sayısı barındırır ve sonuçların daha güvenilir olmasını
sağlar. İkincisi, panel veri setleri daha fazla gözlem içerdiği için serbestlik derecesi n-k (gözlem sayısıparametre sayısı) daha büyüktür. Üçüncü avantajı, zaman serisi analizlerinde çoklu doğrusal bağlantı sorunu
(açıklayıcı değişkenler arasında korelasyon) sorunu, panel veri setlerinde kırılmaktadır. Panel veri setleri
yatay kesit ve zaman serilerini birlikte barındırır (yani değişkenlerin aldığı değerler iki boyuta göre değişir)
ve dolayısı ile çoklu doğrusal bağlantı sorunu panel veri setlerinde daha aza indirilmiş olur. Dördüncüsü,
panel veri setlerinde zamana göre sabit ama yatay kesite göre değişen sabit etkinin dâhil edilmesi panel veri
setlerinde heterojenliğin kontrol edilmesine ve modele dâhil edilmesine sebep olur. Beşincisi, bazı durumlarda
değişkenlere ait yeteri kadar zaman serisinin olmaması (kısa zaman serisi) durumlarında ya da yetersiz yatay
kesit araştırılma yapılmasına imkân sağlar. Altıncısı, zaman serisi analizlerinde en önemli sorun olan birim
kök problemi, panel veri setlerinde daha uzun yatay kesit ve göreceli kısa zaman serisi birlikte kullanıldığı
zaman ortadan kalkar.
Genel bir panel veri modeli aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

yit  1 xit1  2 xit 2  ......k xitk  ai  uit , t  1, 2............, T . (1)
Buradaki yi ,t bağımlı değişkeni temsil eder, i yatay kesiti, t ise zaman boyutunu ifade etmektedir.

1 xit1  2 xit 2  ......k xitk regresyon içindeki açıklayıcı değişkenleri ifade etmektedir. Regresyondaki ai
gözlemlenemeyen etki ya da sabit etki olarak ifade edilir. ai yatay kesite göre değişen tüm gözlemlenememiş
ve zamana göre değişmeyen faktörleri barındırır. uit ise hata terimidir buna sıra dışı hata terimi de denir tüm
gözlemlenemeyen fakat zamana göre değişen faktörleri barındırır. Panel veri yöntemindeki en büyük sorun

ai ’nin açıklayıcı değişkenlerle korelasyona sebep olmasıdır. En küçük Kareler Yöntemi (EKKY)
açıklayıcı değişkenler ile sabit etki ai arasında korelasyona izin vermez. Aksi halde sonuçlar sapmalı ve
sabit etki

tutarsız olur. Dolayısı ile bu problemi çözmek için iki yöntem kullanılır. Sabit Etkiler (Fixed Effect) ve Rassal
Etkiler (Random Effect) (Cameron, A.C. & Trivedi, P. 2010).
3.1.1 Sabit Etkiler
Sabit Etkiler yönteminde amaç sabit etki

ai ’nin regresyondan çıkarılmasıdır. Bu yöntemin nasıl çalıştığını

görmek için tek açıklayıcı değişken içeren bir model düşünelim:

yit  y  1 ( xit  x )  uit  ui , t  1, 2............, T .

(2)

Şimdi her bir yatay kesit i için bu regresyonun zaman göre ortalamasını alalım:

yit  1 xit1  ai  uit
yit  T 1 t 1 yit

(3)

T

Burada,

İşletme Araştırmaları Dergisi

eşittir yani regresyonun zamana göre ortalaması alınır.

1986

Journal of Business Research-Turk

B. Polat – Ö. Kızılkan 14/3 (2022) 1983-1992
Sabit etki

ai zamana göre sabit olduğu için regresyonun zamana göre ortalamasını alsak bile ikinci regresyon

da hala görülmektedir. Şimdi her bir t için ikinci regresyon (3) (zamana göre ortalaması alınan regresyon) ilk
regresyondan (2) çıkarılır ve çıkarıldığında elde edilecek yeni regresyon aşağıdaki gibidir:

yit  y  1 ( xit  x )  uit  ui , t  1, 2............, T .

(4)

Ya da daha sade şekilde ifade etmek gerekirse,

yit  1 xit  uit , t  1, 2............, T .

(5)

Burada

yit  yit  yi ; xit  xit  xi

ve

uit  uit  ui ’nin

zaman ortalamasından farkı alınmış

verileridir.
Sabit etkiler dönüşümü ile elde edilen yeni model de görüldüğü üzere, sabit etki

ai modelden yok edilmiştir.

Sabit etkilerle dönüştürülmüş yeni model (5) EKKY ile tahmin edilebilir ve tahminciler artık sapmasız ve
tutarlı olacaktır. Regresyona daha fazla açıklayıcı değişken ilave edilerek Sabit Etkiler modeli genel olarak da
aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

yit  1 xit1  2 xit 2  ......k xitk  ai  uit , t  1, 2............, T .

(6)

Genel regresyondaki her açıklayıcı değişken için ve hata terimi için zamana göre ortalama alınıp genel
regresyondan (6)’dan çıkartılırsa dönüştürülmüş sabit etkiler modeli genel olarak aşağıdaki gibi ifade
edilebilir:

yit  1 xit  2 xit  ......k xitk  uit , t  1, 2............,T

(7)

3.1.2 Rassal Etkiler
Panel veri kullanmanın en büyük sebebi gözlemlenemeyen etkilerin (yani zamana göre sabit yatay kesite göre

ai ) açıklayıcı değişkenlerle korelasyonlu olmasına izin vermektir. Zira Sabit Etkiler
modelinde regresyondan sabit etkilerin ai yok edilmesi regresyonda bilgi kaybına yol açar ve sonuçlar Rassal
değişen sabit etkilerin

Etkiler modeline göre daha az güvenilirdir. Rassal Etkiler modeli, Sabit Etkiler modelinin tüm varsayımlarını
ve sabit etki ai ’nin tüm açıklayıcı değişkenlerden bağımsız olduğunu yani korelasyonsuz olduğunu varsayar.
Yani Rassal etkiler modeline göre;

Cov( xitk , ai )  0, t  1, 2..............................k
Dolayısı ile Rassal Etkiler modeli, sabit etkiler

ai ’yi regresyonda tutarak (EKKY) göre sapmasız ve tutarlı

tahminler elde eder. Yalnız model birleşik hata terimini kullanır.

yit  1 xit1  2 xit 2  ......k xitk  viit  1, 2............, T .

İşletme Araştırmaları Dergisi

1987

(8)

Journal of Business Research-Turk

B. Polat – Ö. Kızılkan 14/3 (2022) 1983-1992
Burada

vit  ai  uit ’dir.

Sabit etki

ai her bir t döneminde birleşik hata terimi içinde olması nedeni ile vit zamana göre serisel

korelasyonludur. Diğer bir değişle;

Corr (vit , vi ,s )   2a / ( 2a   2u ), t  s
EKKY hata terimlerindeki bu korelasyonu göz ardı eder ve parametrelere ait standart hataların yüksek
çıkmasına ve test istatistiklerinin yanlış olmasına yol açabilir. Dolayısı ile serisel korelasyon sorununu çözmek
için EKKY yerine Rassal Etkiler Genelleştirilmiş En Küçük Kareler (GEKKY) kullanır. Dönüşüm şu şekilde
oluı:

1/2

  1   2 a / ( 2 a   2u ) 

0  1

Her bir değişkenin sözde ortalama farkı alınmış verisi aşağıdaki gibidir:

yit   yi  0 (1   )  1 ( xit1   xi1 )  ......k ( xitk   xik )  (vit  vi )

(9)

Sabit Etkiler regresyondaki her değişkenden zaman ortalamasını çıkarırken, Rassal Etkiler hata terimlerindeki
serisel korelasyonu yok etmek için her değişkenden zaman ortalamalarının bir oranını çıkarır. Rassal Etkiler
modeli Sabit etkiler modeline kıyasla daha iyi sonuçlar verir çünkü daha fazla bilgi barındırır. Sabit etkiler
modelinde ise önemli bilgilerin çoğu ihmal edilmiş olur. Uygulamada hem Sabit Etkiler modeli hem de Rassal
Etkiler modeli hesaplanır. Sonrasın da, Hausman (1978) Testi uygulanır. Hausman (1978) Test
reddedilmedikçe Rassal Etkiler tercih edilir. Çünkü Rassal Etkiler ve Sabit Etkilerin sonuçları birbirine
yakındır. Dolayısı ile daha fazla bilgi barındıran Rassal Etkiler daha daha etkin ve güvenilir tahminciler verir.
Hausman (1978) test reddedilmesi durumunda ise, Sabit Etkilerin seçilmesi zorunlu hale gelir.
3.2 Veri Seti
Yenilenebilir enerji tüketiminin işsizlik üzerindeki etkisini ölçmek amacı ile belirlenen bağımlı değişkenimiz
36 tane OECD ülkesindeki işsizlik oranlarıdır. Ana bağımsız değişkenimiz yenilenebilir enerji tüketimini
temsilen yenilenebilir enerji tüketiminin toplam enerji tüketimi içindeki % payı alınmıştır. Ana bağımsız
değişken dışında regresyona kontrol değişkenleri de eklenmiştir, bunlar sırası ile şöyledir: Gayri Safi Yurtiçi
Hâsıla (GSYH), Ekonomik Büyüme, Enflasyon, Beşeri Sermaye (Beşeri sermayeyi temsilen kadınların iş
gücüne katılmasının toplam iş gücü içindeki % payı alınmıştır), Fiziki Yatırımlar, Dışa açıklık (Dışa açıklık
ihracat ve ithalat toplamının GSMH’ye bölümü ile elde edilmiştir), Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları
(DYY) ve Döviz Kuru (Döviz kuru Pf/Pd olarak hesaplanmıştır. Pf yabancı malların fiyat düzeyini, Pd yerel
malların fiyat düzeyini temsil eder. Döviz kurunda meydana gelen yükselme yerel paranın değer kaybını
düşme ise yerel paranın değer kazancını ifade etmektedir) Regresyondaki değişkenlerin tamamı Dolar
cinsinden ifade edilmektedir ve bağımlı ve bağımsız değişkenlerin tamamı Dünya Bankası (World Bank)
Verileri kullanılarak elde edilmiştir.
3.3. Verilerin Analizi
Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki olası etkisi (ekonomik teoriye ve önceki yapılan
çalışmalara göre) Tablo 1’de verilmiştir. Bunun dışında, betimleyici istatistikler ve veri özeti Tablo 2’de
sunulmaktadır.
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Tablo 1. Parametrelerin Bağımlı Değişken Üzerindeki Beklenen Etkisi
Bağımsız Değişkenler

Beklenen Etki

Yenilenebilir Enerji Tüketimi

Pozitif/Negatif

GSYH

Negatif (istihdam artar)

Büyüme

Negatif (istihdam artar)

Enflasyon

Pozitif (istihdam azalır)

Beşeri Sermaye

Pozitif/Negatif

Fiziki Yatırımlar

Negatif (istihdam artar)

Dışa Açıklık

Negatif (istihdam artar)

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları

Negatif (istihdam artar)

Döviz Kuru

Pozitif/Negatif

Tablo 2. Verilere Ait Betimleyici İstatistikler ve Özet
Değişkenler

Gözlem
Sayısı

Ortalama

Standart Sapma

Minimum

Maksimum

İşsizlik Oranı

481

7.9448

4.0683

2.25

27.47

Yenilenebilir
Enerji Tüketimi

481

17.8834

15.5260

0.6966

77.3446

GSYH

481

113.4836

246.7478

0.7372

1752.175

Büyüme

481

2.3139

3.4488

-14.8361

11.9863

Enflasyon

481

2.7832

3.3117

-9.7298

37.5744

Beşeri Sermaye

481

44.4922

4.0177

11.6010

41.8918

Fiziki Yatırımlar

481

23.3719

4.4149

11.6010

41.8918

Dışa Açıklık

481

91.7913

54.0941

20.6856

392.8042

Doğrudan
Yabancı Sermaye
Yatırımları

481

30.9854

65.6659

-29.6794

733.8265

Döviz Kuru

481

191.5327

475.5522

0.4808

2877.652

Tablo 2’den de görüleceği üzere, 36 tane ülke için oluşturulan panel veri setinde 481 tane gözlem sayımız
bulunmakta ve eksik gözlem sayımız bulunmamaktadır. Ortalama değerlere baktığımızda, büyüme,
enflasyon ve işsizlik oranlarının düşük değere sahip olduğu görülmektedir. GSMH ve dışa açıklık ise en
yüksek ortalamaya sahip olan değişkenlerdir. İşsizlik ortalamasının 7.9448 olması, minimum ve maksimum
değerlerinin 2.25 ile 27.47 arasında olması, bu ülke gurubunda işsizlik oranlarının ortalama olarak düşük
olduğunu ve birbirine yakın olduğunu göstermektedir. İşsizlik oranlarına ait standart hatanın da küçük
olması (4.0683) işsizlik verisindeki oynaklığın düşük olduğunu, yani 36 ülkede de işsizlik oranlarının birbirine
ortalama olarak yakın olduğunu bir kez daha işaret etmektedir. Standart sapmalara baktığımızda benzer
şekilde, Büyüme, Enflasyon, Beşeri Sermaye ve Fiziki yatırımlar gibi değişkenlere ait standart hataların küçük
olması, bu ülke gurubunda benzer büyüme, enflasyon, beşeri sermaye ve yatırımların gerçekleştiği sinyalini
vermektedir. Bundan başka, standart sapmalardan anlaşılacağı üzere, Döviz kuru, GSMH, Doğrudan Yabancı
Sermaye Yatırımları ve Dışa Açıklık verilerine ait yüksek standart sapmalar, 36 tane OECD ülkesinde bu
değişkenlerin yüksek farklılık gösterdiği anlamına gelmektedir. Yenilenebilir enerji tüketiminin toplam enerji
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tüketimi içindeki % payı göreceli olarak düşük bir standart sapmaya sahiptir (15.5260). Bu da bu ülke
gurubunda yeşil enerjiye yapılan yatırım seviyelerinin birbirine yakın olduğu anlamına gelmektedir.

4- Bulgular
Yenilenebilir enerji tüketiminin işsizlik üzerindeki etkisini ölçmek üzere 37 tane OECD ülkesi için panel veri
seti 2002-2014 yılları arasında oluşturulmuştur. Çalışmada önce Sabit Etkiler modeli hesaplanmış sonuçlar
hafızaya Sabit Etkiler olarak kayıt edilmiş, daha sonra Rassal Etkiler modeli hesaplanmış ve sonuçlar tekrar
hafızaya Rassal Etkiler olarak kayıt edilmiştir. Daha sonra, hafızaya kayıt edilen Sabit Etkiler ve Rassal Etkiler
kullanılarak Hausman (1978) Test uygulanmıştır. Sabit Etkiler, Rassal Etkiler ve Hausman (1978) Test
sonuçları aşağıdaki Tablo 3’de rapor halinde sunulmuştur.
Tablo 3. Panel Veri Analizinin Ampirik Sonuçları
Değişkenler

Sabit Etkiler

Rassal Etkiler

-0.0579

-0.0504

(0.000)**

(0.000)**

-0.0028

-0.0024

(0.002)**

(0.009)**

0.0351

0.0312

(0.654)

(0.596)

0.0966

0.0537

(0.132)

(0.390)

0.1538

0.1462

(0.004)**

(0.006)**

-0.2857

-0.3286

(0.000)**

(0.000)**

-0.0106

-0.0085

(0.006)**

(0.021)*

-0.0077

-0.0093

(0.020)*

(0.004)**

0.007

0.0007

(0.045)*

(0.041)*

Gözlem Sayısı

481

481

Grup Sayısı

13

13

F(9,459)=7.88

Wald Ch2=92.20

Prob=0.000**

Prob=0.000**

Yenilenebilir Enerji Tüketimi

GSYH

Büyüme

Enflasyon

Beşeri Sermaye

Fiziki Yatırımlar

Dışa Açıklık

Doğrudan
Yatırımları

Yabancı

Sermaye

Döviz Kuru

F test ve Wald Ch2 Testleri

Hausman Test

Ch2 (9)=13.50
Prob=0.1413

Tablo 3’den de görüldüğü üzere, Sabit Etkiler ve Rassal Etkiler hem değişkenlerin önündeki katsayıların
büyüklüğü bakımından hem de işaretleri bakımından benzer sonuçlar üretmiştir. Bunun dışında, Hausman
(1978) Test istatistiğinin oldukça büyük çıkması, Hausman Testinin reddedemediğimizi gösterir. Bu da Sabit
Etkiler ve Rassal Etkilerin sonuçlarının birbirine yakın olduğunu ve Rassal Etkiler sonuçlarına güvenmemiz
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gerektiğini göstermektedir. Dolayısı ile bundan sonraki bölümde sonuçlar ve tartışma Rassal Etkilerin ampirik
bulgularına göre yorumlanacaktır.

5. Tartışma
Rassal Etkiler sonuçlarına bakıldığında, ana inceleme konusu olan bağımsız değişkenimiz yenilenebilir enerji
tüketimi işsizlik oranını % 1 kritik değer ile ortalama 0.05 azaltmaktadır. Bulunan bu sonuç daha önce yapılan
çalışmalarla uyumludur. Diğer bir ifade ile 37 tane OECD ülkesinde yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar,
doğrudan istihdam-dolaylı istihdam ve uyarılmış istihdam yoluyla toplam net istihdamı bu ülkelerde
artırmaktadır. Bizim kanımızca yenilenebilir enerji yatırımları bu ülkelerde özellikle yenilenebilir enerji
yatırımları için yapılan AR-GE çalışmalarında ya da yenilenebilir enerji firmalarının kurulum/inşa, üretim ve
bakım aşamasında yeni istihdam olanakları yaratmaktadır. OECD ülkeleri genellikle gelişmiş ülkelerden
oluştuğu için bu ülkelerde üretim teknoloji yoğundur. Yenilenebilir enerji yatırımlarının istihdam yaratma
potansiyeli üretimin teknoloji yoğun mu yoksa emek yoğun mu olduğuna göre değişebilmektedir. Zira
yenilenebilir enerji yatırımlarında teknolojiyi kullanabilecek eğitimli iş gücüne ihtiyaç duyulmakta ve
üretimin teknoloji yoğun olan ülkelerde bu iş gücüne ulaşabilmek ve doğrudan istihdam yaratmak daha kolay
olmaktadır. Yenilenebilir enerjinin istihdam yaratma olasılığını etkileyen önemli bir diğer husus ise ülkedeki
altyapının yenilenebilir enerji yatırımlarına uygun olup olmamasıdır. Genel olarak OECD ülkeleri teknolojide
yurt dışına bağımlı olan ülkeler değildir. Dolayısıyla, bu ülkeler yenilenebilir enerji yatırımlarına kolayca
adapte olur ve yenilenebilir enerji yatırımlarının özellikle genç ve dinamik nüfusa iş yaratma olasılığı artar.
Bunun dışında, kontrol değişkenlerimiz olan GSYH, Fiziki Yatırımlar, Dışa Açıklık ve Doğrudan Yabancı
Sermaye Yatırımları işsizlik oranını negatif yönde etkilemesi istatistiki olarak anlamlı iken Beşeri Sermaye ve
Döviz Kuru değişkenleri istatistiki olarak işsizlik oranlarını pozitif yönde etkilemektedir. Sonuçlar şu şekilde
yorumlanabilir. GSYH ülke içerindeki üretilen mal ve hizmet miktarını gösterir. Dolayısı ile ülke içinde
üretilen mal ve hizmetlerin artması (üretim miktarının artması) doğal olarak yeni istihdam olanağı yaratır ve
işsizliği azaltır. Benzer şekilde, fiziki yatırımlarının işsizliği azaltıcı etkisi yine beklenen bir durumdur. Fiziki
yatırımlarda meydana gelen artışlar yatırımcıların (firmaların) gelecekle alakalı iyimser olduğunu ve üretim
seviyelerini artıracağını gösterir. Yeni yatırımlarla artan üretim miktarı yeni iş imkânları doğur ve işsizliği
azaltır. Dışa açıklık bir ülkenin dış dünya ile bağlantısını ölçer. Bir ülke ne kadar yurt dışı ile ihracat ve ithalat
faaliyetlerinde bulunuyorsa dışa açıklıkta o kadar büyük olur. Dışa daha açık olan ülkeler, yani ihracat ve
ithalat seviyesi yüksek olan ülkeler yurt dışı talepleri karşılamak için yurt içinde ürettiğinden daha fazla
üretmek zorundadır. Dolayısıyla dışa açıklık artıkça işsizliğin azalması yine beklediğimiz bir durumdur. DYY
bir ülkeye var olan bir firmayı satın alarak ya da ortak olarak (Şirket Alımı ve Şirket Birleşmesi) ya da var
olmayan bir fabrikayı (şirketi) sıfırdan kurarak girer (yeşil alan yatırımları). Şirket alımı ya da evliliği yöntemi
ile girmesi durumunda yeni iş imkânı yaratma olasılığı düşükken yeşil alan yatırımları şeklinde girerse yeni
iş imkânı yaratması ve işsizliği azaltması yine beklenen bir durumdur. Tablo 3’den de görüleceği üzere beşeri
sermaye arttıkça işsizlik oranları ortalama 0.15 artmaktadır. Beşeri Sermaye değişkenin işsizlik üzerindeki
pozitif anlamlı etkisi şaşırtıcı bir durum olmakla beraber bu iki şeklide yorumlanabilir: Birincisi çalışmada
Beşeri Sermayeyi temsilen kadınların toplam iş gücü içindeki % payı alınmıştır. Dolayısı ile kadınların iş
gücüne katılım oranları arttıkça işsizlik oranlarının artması beklen bir durum olabilir. İkincisi, kişilerin eğitim
ve/veya tecrübe seviyesi arttıkça, iş beğenmeme ya da kendine hitap eden yüksek beceri gerektiren işleri
bulmada zorlanma durumu olabilir ve beşeri sermaye arttıkça işsizlik oranları artar. Döviz kurundaki
yükselme yerel paranın yabancı para karşısında değer kaybı iken düşmesi yerel paranın yabancı para
karşısında değer kazanmasıdır. Döviz kuru yükseldikçe yani yerel para yabancı para karşısında değer
kaybettikçe işsizlik oranlarının artmasının arkasın da yatan neden yerel parada meydana gelen reel kaybın bu
ülkelerin ithalatının daha pahalıya mal olmasına neden olması olabilir. İthalata dayalı üretim azaldıkça işsizlik
oranlarının artması da yine beklenen bir durumdur.

6- Sonuç
Yenilenebilir enerjinin ekonomik büyüme, milli gelir ve gelir dağılımı gibi makroekonomik değişkenler
üzerindeki etkisi daha önce yapılan birçok çalışmada incelenmiş olmakla beraber yenilenebilir enerjinin
istihdam üzerindeki etkisini inceleyen çok az sayıda ampirik çalışma bulunmaktadır. Bunun dışında,
yenilenebilir enerjinin işsizlik üzerindeki net etkisi konusunda literatürde fikir birliğine varılmamıştır ve hala
tartışmalı bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısı ile bu çalışmanın amacı yenilenebilir enerjinin
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işsizlik üzerindeki etkisini 37 tane OECD ülkesi için 2002-2014 yıllarında panel veri modellerinden Sabit
Etkiler ve Rassal Etkiler modellerini kullanarak analiz etmektir.
Çalışma sonucunda, yenilenebilir enerjinin işsizlik oranlarını azaltıcı etkisi ampirik olarak ispatlanmıştır.
Bunun dışında, kontrol değişkenlerinden GSYH, Fiziki Yatırımlar, Dışa Açıklık ve DYY ile işsizlik oranı
arasında negatif yönlü bir ilişki saptanırken, Beşeri Sermaye ve Döviz Kuru değişkenleri ile işsizlik arasında
pozitif yönlü bir ilişkiye ulaşılmıştır. Çalışmanın ampirik sonuçlarına göre politika yapıcılara olan politika ön
görümüz: Yenilenebilir enerji masraflı yatırımların olmanın dışında teknolojik alt yapıyı da gerektirmektedir.
Dolayısı ile çalışmada konu olan OECD ülkelerinde yenilebilir enerji yatırımlarını artırmanın önemli
yollarından bir tanesi AR-GE çalışmalarına önem verilmesi ve yenilenebilir enerji yatırımlarının devlet
tarafından teşvik verilerek desteklenmesidir.
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Amaç - Dijital teknolojinin gelişimi ile birlikte, kurumlarda teknolojik gelişime uygun olarak yeni bir
liderlik tarzı olan e-liderlik uygulanmaya başlanmıştır. Özellikle son yıllarda küresel bir salgın haline gelen
Covid-19 ile bu liderlik tarzı daha yaygın hale gelmiştir. Çalışma kapsamında Covid-19 sürecinde
yöneticilerin sergiledikleri e-liderlik tutumlarının çalışanların örgütsel iletişim algılarına etkisi ve
eliderlik-örgütsel iletişim arasındaki ilişki için cinsiyet ve çalışılmakta olan sektörün moderatör rolleri analiz
edilmiştir.
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Yöntem - İstanbul’da özel ve kamu sektöründeki 397 beyaz yakalı çalışana anket yapılarak veriler
toplanmış ve hiyerarşik regresyon analizi kullanılarak toplanan verilerin analizi gerçekleştirilmiştir.
Anketlerden edinilen veriler AMOS 24 ve SPSS 22 programları ile analiz edilmiştir.
Bulgular - Sonuçlar; seçili özellikler ve becerilerin, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma niyetinin,
kolaylaştırıcı koşulların ve bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmanın örgütsel iletişimi pozitif etkilediği;
cinsiyetin seçili özellikler ve beceriler-örgütsel iletişim ile kolaylaştırıcı koşullar-örgütsel iletişim;
çalışılmakta olan sektörün ise seçili özellikler ve beceriler-örgütsel iletişim ile bilgi ve iletişim teknolojilerini
kullanma-örgütsel iletişim arasındaki ilişkilerde moderatör rol oynadığını göstermektedir.
Tartışma - E-liderlik tutumunun örgütsel iletişime etkisinin incelendiği bu çalışmada, iletişim
teknolojilerini kullanmanın örgütsel iletişimi pozitif etkilediği görülmüştür. Literatür incelendiğinde bu iki
kavramın birbirleri ile ilişkisine yönelik araştırmanın az olduğu görülmüştür. Bu açıdan söz konusu iki
kavramının araştırılmasının faydalı sonuçlar getireceği ve bu konuda yapılacak araştırmalara yol
gösterebileceği düşünülmektedir.
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Purpose - With the development of digital technology, a new leadership style, e-leadership, has begun to
be implemented in accordance with technology in institutions. Especially with Covid-19, which has become
a global epidemic in recent years, this leadership style has become more common. In the light of these facts,
within the scope of the study, the effects of the e-leadership attitudes of the managers during the Covid-19
process on the organizational communication perceptions of the employees and the moderator roles of the
gender and the working sector were analyzed
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Design/methodology/approach - For this purpose, 397 white-collar employees in the private and public
sector in Istanbul were made to fill out a questionnaire and the data were analyzed using hierarchical
regression analysis.
Findings - Results indicate that; select traits and skills, intention to use ICTs (Information and
communication Technologies), facilitating conditions and ICT use positively affect organizational
communication. Besides, gender plays a moderating role between the relationships select traits and skillsorganizational communication and facilitating conditions-organizational communication; while sector
plays a moderating role between the relationships select traits and skills-organizational communication and
ICT use-organizational communication.
Discussion - In this study, in which the effect of e-leadership attitude on organizational communication
was examined, it was seen that using communication technologies had a positive effect on organizational
communication. When the literature is examined, it is seen that there is little research on the relationship
between these two concepts. In this respect, it is thought that the research of these two concepts will bring
useful results and can guide the researches to be done on this subject.
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1. GİRİŞ
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak tanımlanan Covid-19 salgını, dünyada sağlık, ekonomi,
siyaset ve güvenlik başta olmak üzere birçok yönden sağlam bir tehdit oluşturmuştur. Covıd-19 salgını
çalışanlar için evden çalışma, liderler için ise çalışanların kontrolü ve denetimi gibi örgütün performansı
etkileyecek yönde değişikliklere neden olmuştur. 2020'nin kriz kaynaklı bu durumu, kurumları zorunlu
olarak uzaktan çalışmaya teşvik etmiştir (Raišienė vd., 2020:3). Örgütler bu salgın ortamında bir yandan
müşterilerinin temel gereksinimlerini karşılamaya çalışırken diğer yandan da çalışanlarının refahını
sağlamaya çalışmışlardır. Kriz ortamlarında liderlerden, çeşitli yöntemler kullanarak çalışanların zorlukların
üstesinden gelmelerine ve performanslarını artırmalarına yardımcı olmaları beklenmektedir (Dirani vd.,
2020:383).
Liderlik, bir kişinin örgütsel hedeflere ulaşmak için liderlik ettiği insanları harekete geçirme veya etkileme
yeteneği anlamına gelmektedir. Etkili liderlik, çevresindeki çalışanları belirli bir hedef doğrultusunda birlikte
çalışmaya teşvik ve motive eder (Mustajab vd., 2020:488). E-Liderlik ise, gelişen teknoloji ile liderliği birleştiren
bir kavram olup, bilgi teknolojileri ve insani özellikler arasındaki bileşenleri düzenleyerek dengeyi sağlamak
ile yükümlüdür (Scanga, 2003).
Teknolojinin ve bilginin hızla ilerlemesi, organizasyonlar için birçok kullanım avantajı sağlamaktadır.
Organizasyonlarda bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması, yönetiminde de verimliliği, etkinliği,
şeffaflığı ve hesap verebilirliğini arttırmaktadır (Sofyani, 2016).
Kurumlarda, fiziksel olarak mekânın sınırlı olduğu durumlarda ofiste ve yüz yüze yürütülen işler ve
hizmetler, teknoloji tabanlı bir çevrimiçi hizmet sistemine dönüştürülebilir ve bu gibi durumlarla başa
çıkabilmek için liderlerin meydana gelen değişiklikler karşısında hızlı düşünmeleri ve hareket etmeleri
gerekmektedir. Hedeflere ulaşmak, organizasyondaki ana odak noktasıdır. Ancak pratikte hedeflere her
zaman sorunsuz bir şekilde ulaşmak mümkün değildir. Özellikle de son yıllarda küresel bir salgın haline gelen
Covid-19 ile birlikte organizasyonların çoğu zorluklar yaşamış ve bu da verilen hizmet kalitesinin düşmesine
neden olmuştur (Hanggraeni, 2012).
Organizasyondaki çalışanların birbirleriyle kurmuş oldukları bir iletişim şekli olan örgütsel iletişim,
organizasyonun çalışma şeklini ve yönetim ile çalışanlar arasındaki uyumu ifade etmektedir. Örgütsel
iletişimde hiyerarşiden daha çok karşılıklı bir fikir alışverişi ön plandadır (Tanrıverdi vd., 2010:110).
Küreselleşen dünyada Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) önemi daha da artmakta ve özellikle örgütlerin
geleceğe yön vermesi açısından BİT’ler kilit rol üstlenmektedir. Bilgi İletişim Teknolojilerinin etkin kullanımı
örgütün kurum içi ve dışı iletişiminde etkisini göstermektedir (Aytekin, 2007:8).
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. E-Liderlik
İnsanlık tarihi kadar eski bir kavram olan liderlik, temel bir insani durum olarak sosyal bir oluşumun olduğu
her yerde vardır (Akan, Yıldırım & Yalçın, 2014:399; Hackman & Johnson, 2013). Toplumu oluşturan tüm alt
kurumlarda (İş piyasası, işgücü, hükümet, meslekler, azınlık toplulukları, üniversiteler, sosyal oluşumlar vb.)
liderlik bir olgu olarak kabul edilmektedir (Gardner, 1990). Liderlik, anlam ve içerik olarak sürekli değişime
uğramış bir kavram olup, değişen dünya düzeni ile birlikte liderlik tanımları da değişmiştir. Bu değişimlerin
gerçekleşmesinin arkasındaki asıl neden ise toplumsal yaşam içerisinde bireylerin her geçen gün farklı
ihtiyaçlarının ortaya çıkmasıdır. Giderek karmaşıklaşan toplumsal hayat ile birlikte, farklı amaçlara sahip
kişileri ortak bir amaç etrafında birleştiren liderlerin özelliklerinin sürekli olarak değişmesi ve gelişmesi
gerekmektedir (Özkan, 2016:622).
Teknolojinin gelişmesi ile ortaya çıkan sanal iletişim ortamlarında liderlik üzerine literatür henüz çok yenidir
(Purvanova & Bono, 2009:348) ve e-liderlik yeni bir liderlik olgusu olarak ortaya çıkmaktadır (Savolainen,
2013). Mevcut araştırmalar, teknolojinin liderliği nasıl etkilediği hakkında yeterince bilgi bulunmadığını
(Purvanova & Bono, 2009:350) ve teknolojik iletişim bağlamında liderlerin davranışlarını ve ardından sanal
ekiplerin başarısını nasıl etkilediğine dair veri eksikliği olduğunu öne sürmektedir. Sanal ortamda liderliği
keşfetmek önemlidir, çünkü böyle bir ortamda liderler birçok yeni zorlukla karşı karşıyadır ve liderlik sürecini
elektronik kanallar aracılığıyla yürütmek zorundadırlar (Zaccaro & Bader, 2003:381). E-liderlik vizyon, yön,
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motivasyon, ilham, güven oluşturma vb. gibi temel liderlik hedefleri bakımından geleneksel liderlikle
benzerlik göstermesine rağmen (Savolainen, 2013), uygulama ortamı olarak geleneksel liderlikten farklıdır
(Trivedi & Desai, 2012).
Sundu (2021), bilgi teknolojilerinin yoğunlukla kullanıldığı firmaların çalışanlarına yönelik, üye açısından
lider-üye etkileşimini ve dijital teknoloji tutum ölçeklerini ölçmek için anket uygulamıştır. Regresyon
modellemesi modellemesiyle veriler analiz edilmiş ve elde edilen sonuçlara göre, firma çalışanlarının bilgi ve
iletişim teknolojilerine karşı tutumları ile lider-üye etkileşimi düzeyleri (etki boyutu, sadakat boyutu, katkı
boyutu, profesyonel saygı boyutu) arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur.
Mustajab vd., (2020)’nin eğitim kurumları, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik yaptıkları çalışmada, eliderlik rolünün organizasyonlar için organizasyon performansını sürdürmede etkili olduğunu ve kadın
liderlerin özellikle bilgi teknolojisi becerileri ve sosyal medya kullanımı açısından e-lider olarak erkeklere göre
daha üstün olma eğiliminde olduklarını göstermişleridir. Ayrıca araştırmada, e-liderliğin, zorlukların
üstesinden gelebilen ve rekabet oluşturmak için fırsatları değerlendirebilen liderler tarafından
oluşturulabileceği sonucuna ulaşılmıştır (Mustajab vd., 2020.495).
2.2. Örgütsel İletişim
Mckinney vd.(2004)’ye göre, bir organizayonun performansını iyileştirmek için iletişim zorunludur. İletişim,
bir grup veya kuruluş içinde dört anlamlı rol oynar: İlk olarak, iletişim üyelerin davranışlarını izler; ikinci
olarak, çalışanlara ne yapmaları gerektiğini, yaptıkları işi ne kadar tatmin edici bir şekilde yaptıklarını ve alt
düzeyde ise performansı nasıl yükseltebileceklerini bildirerek motivasyonu besler; üçüncü olarak ise
duyguları açığa çıkarır ve sosyal arzuları tatmin etmek için bir ortam sunar; dördüncü olarak ise, karar
vermeye yardımcı olur (Stephen & Robbins, 2011).
Koçel’e (2015) göre örgütsel iletişim, organizasyonun farklı çalışanı ve kısımları arasındaki veri, bilgi, anlayış,
algı ve yaklaşımı sağlamada kullanılan her türlü araç, gereç, metod, teknik ve sistemleri, sözlü-sözsüz ya da
yazılı her türlü mesaj şeklini içerisinde bulundurmaktadır. Örgütsel iletişim literatürde tüm yönleriyle ele
alınarak detaylı bir şekilde incelenmektedir. Genel olarak örgütsel iletişim üç ana boyuta ayrılır; (1) iş
arkadaşlarıyla iletişim, (2) yöneticilerle iletişim ve (3) kurumsal iletişim politikası (Yıldırım, 2014:1096).
Fominykh (2017) çalışmasında, bilgi ve iletişim teknolojileri kavramını, iletişim sürecini ve bilginin
oluşturulması, yayılması, depolanması ve yönetimini sağlamak için kullanılan çeşitli teknolojik araçlar ve
kaynaklar kümesi olarak tanımlanmaktadır. Bu teknolojiler bilgisayarlar, İnternet, radyo ve televizyon
programları, telefon iletişimi ve ayrıca tasarım, geliştirme, uygulama ve desteğin psikolojik ve pedagojik
desteğini içeren bilgi sistemleri geliştirme ve iletişim ağları oluşturma teknolojileri olarak adlandırılabilir (Akt.
Tsypko, 2021). Bilgi teknolojisi, verileri doğru bir şekilde hesaplama ve işleme yeteneğimizi artırmamıza ve
ayrıca çok fazla veri toplamamıza olanak tanır. İletişim ağı, birbirleriyle iletişim kurmayı kolaylaştırır. Bilgi
teknolojisi liderliği, yöneticilerin örgütlerde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanımını kolaylaştırmak
için kurumsal politikalar ve faaliyetler hakkında karar vermelerine yardımcı olur (Anderson & Dexter, 2005).
Dijitalleşme ile birlikte örgütlerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı da artmaktadır.
2.3. E-Liderlik ve Örgütsel İletişim
İletişim, iki veya daha fazla kişinin kendi aralarında fikir, olgu ve duygu alışverişinde bulunarak, her bir
kişinin iletişiminin bu mesajın anlamı, içeriği ve kullanımına aşina olduğu bir süreçtir (Leagans, 1961).
Örgütün olduğu kadar liderin de verimli ve etkili olabilmesi için iletişim gereklidir (Zıllıoğlu, 1996). İletişim
sayesinde liderin fikirlerini paylaşması, öne sürmesi ve değerlendirmesi sağlanabilir (Tutar ve Yılmaz, 2003).
Rallis ve Goldring (2000) yaptıkları çalışmada liderlik rollerinin işbirliği becerileri ve iletişim yetkinlikleri
üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermişlerdir. Flauto (1999), çalışmasında liderlik boyutlarının
her birinin örgütsel iletişim ile yüksek oranda ilişkili olduğunu göstermiş ve iyi bir örgütsel iletişimin etkili
liderlik için bir ön koşul olduğunu vurgulamıştır.
Son yıllarda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) yaygın özellikleri, işletmelerin kendilerini organize etme
biçimlerini değiştirmiştir. Daha spesifik olarak bilgi ve iletişim teknolojilerinin, yöneticiler ve çalışanlar
arasındaki ilişkiye ve örgütsel iletişime giderek artan bir yoğunlukla etki ettiği görülmektedir. Bu nedenle,
araştırmacıların çalışmalarında da belirttiği gibi (Avolio vd., 2000; Avolio ve Kahai, 2003; Dasgupta, 2011;
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Cortellazzo vd.,2019), liderlik yeni gelişen teknolojiler ile birlikte gelişmekte ve liderliğin uygulanma biçimi
de değişmektedir. E-liderliğin uygulama alanı genişlerken (Van Wart vd., 2016), gelişen teknoloji ile birlikte
liderlerin organizasyonlarda oynadıkları role ilişkin alana sunulan akademik katkı hala sınırlıdır (Avolio vd.,
2014; Oh ve Chua, 2018; Roman vd., 2019).
Literatürde liderlik ile örgütsel iletişim ve yöneticilerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan liderlik
kavramı ile örgütsel iletişim arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar mevcuttur. Fulk ve Boyd (1991), iletişim
teknolojilerinin mevcudiyetine ve bu teknolojilerin organizasyonda etkin kullanımına dikkat çekmiştir. Kırali
(2013) Edirne ilinde yaptığı çalışmasında anket yöntemi kullanmıştır. Verilerin analizi sonucunda liderlik ile
örgütsel iletişim arasında pozitif bir ilişki olduğunu ve iyi bir liderlik davranışının örgütsel iletişimi olumlu
yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Taşlıyan vd. (2017) Doğu Akdeniz Bölgesinde anket tekniği ile
yaptıkları araştırmanın veri analizinde frekans analizi, korelasyon ve regresyon analiz tekniklerini
kullanmışlar ve analizler sonucunda örgütsel iletişim ile liderlik davranışları arasında orta şiddette ve pozitif
ilişki bulmuşlardır. Akyol (2018) yaptığı çalışmada, örgütsel iletişim ve liderlik arasında pozitif bir ilişki
olduğu sonucuna varmıştır.

3. METODOLOJİ
3.1. Araştırmanın Amacı, Önemi ve Problemi
Küreselleşme ile birlikte gelişen bilgi teknolojileri kavramı, dijital teknolojinin gelişimi ile birlikte, örgütler
teknolojiye uygun olarak çalışma koşullarını değiştirmiş ve bu değişim ile birlikte yeni bir kavram olan eliderlik uygulanmaya başlanmıştır. Özellikle Covid-19 salgını ile uzaktan çalışma uygulamasına geçen
kurumlarda, bu liderlik tarzı daha yaygın hale gelmiştir. Çalışmanın amacı, Covid-19 sürecinde yöneticilerin
sergiledikleri e-liderlik tutumlarının çalışanların örgütsel iletişim algılarına etkisi ve e-liderlik-örgütsel
iletişim arasındaki ilişki için cinsiyet ve çalışılmakta olan sektörün moderatör rollerini analiz ederek,
yöneticilerin bilgi teknolojilerine karşı tutumunu ve öğrenme çabalarının hangi düzeyde olduğunu
belirtmektir. Bu kapsamda yapılan literatür çalışmasında, e-liderlik kavramının çok yeni bir çalışma alanı
olduğu görülmüştür. E-liderlik kavramının, örgütsel iletişim alt boyutları ile birlikte ele alındığı çalışmanın
olmaması bu çalışmanın önemini ve literatüre katkı sağlayacağını göstermektedir. Araştırma problemi ‘’Covid19 sürecinde kurumlarda çalışan yöneticilerin e-liderlik tutumlarının ve bilgi teknolojilerini öğrenme niyetlerinin,
çalışanların örgütsel iletişim algıları üzerindeki etkisinin hangi yönde olduğu?’’ olarak belirlenmiştir.
3.2. Çalışmanın Modeli/Hipotezleri
Bu çalışmayla Covid-19 sürecinde yöneticilerin sergiledikleri e-liderlik tutumlarının çalışanların örgütsel
iletişim algılarına etkisi ve e-liderlik-örgütsel iletişim arasındaki ilişki için cinsiyet ve çalışılmakta olan
sektörün moderatör rolleri analiz edilmiştir. Bu doğrultuda oluşturulan hipotezler ve araştırmanın modeli
aşağıda verilmiştir.
H1: Covid-19 sürecinde yöneticilerin sergiledikleri e-liderlik tutumları çalışanların örgütsel iletişim
algılarını olumlu yönde etkilemektedir.
H1,1: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumlarından “Seçili özellikler ve beceriler” alt boyutuna
ilişkin tutumları çalışanların örgütsel iletişim algılarını olumlu yönde etkilemektedir.
H1,2: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumlarından “Bilgi ve iletişim teknolojileri farkındalığı” alt
boyutuna ilişkin tutumları çalışanların örgütsel iletişim algılarını olumlu yönde etkilemektedir.
H1,3: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumlarından “Bilgi ve iletişim teknolojileri
değerlendirmesi” alt boyutuna ilişkin tutumları çalışanların örgütsel iletişim algılarını olumlu yönde
etkilemektedir.
H1,4: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumlarından “Bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrenmek için
çaba harcama” alt boyutuna ilişkin tutumları çalışanların örgütsel iletişim algılarını olumlu yönde
etkilemektedir.
H1,5: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumlarından “Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma
niyeti” alt boyutuna ilişkin tutumları çalışanların örgütsel iletişim algılarını olumlu yönde etkilemektedir.
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H1,6: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumlarından “Kolaylaştırıcı koşullar” alt boyutuna ilişkin
tutumları çalışanların örgütsel iletişim algılarını olumlu yönde etkilemektedir.
H1,7: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumlarından “Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma” alt
boyutuna ilişkin tutumları çalışanların örgütsel iletişim algılarını olumlu yönde etkilemektedir.
H2: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumları ile çalışanların örgütsel iletişim algıları
arasındaki ilişkide cinsiyetin moderatör etkisi vardır.
H2,1: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumlarından “Seçili özellikler ve beceriler” alt boyutuna
ilişkin tutumları ile çalışanların örgütsel iletişim algıları arasındaki ilişkide cinsiyetin moderatör etkisi vardır.
H2,2: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumlarından “Bilgi ve iletişim teknolojileri farkındalığı” alt
boyutuna ilişkin tutumları ile çalışanların örgütsel iletişim algıları arasındaki ilişkide cinsiyetin moderatör
etkisi vardır.
H2,3: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumlarından “Bilgi ve iletişim teknolojileri
değerlendirmesi” alt boyutuna ilişkin tutumları ile çalışanların örgütsel iletişim algıları arasındaki ilişkide
cinsiyetin moderatör etkisi vardır.
H2,4: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumlarından “Bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrenmek için
çaba harcama” alt boyutuna ilişkin tutumları ile çalışanların örgütsel iletişim algıları arasındaki ilişkide
cinsiyetin moderatör etkisi vardır.
H2,5: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumlarından “Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma
niyeti” alt boyutuna ilişkin tutumları ile çalışanların örgütsel iletişim algıları arasındaki ilişkide cinsiyetin
moderatör etkisi vardır.
H2,6: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumlarından “Kolaylaştırıcı koşullar” alt boyutuna ilişkin
tutumları ile çalışanların örgütsel iletişim algıları arasındaki ilişkide cinsiyetin moderatör etkisi vardır.
H2,7: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumlarından “Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma” alt
boyutuna ilişkin tutumları ile çalışanların örgütsel iletişim algıları arasındaki ilişkide cinsiyetin moderatör
etkisi vardır.
H3: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumları ile çalışanların örgütsel iletişim algıları
arasındaki ilişkide çalışılan sektörün moderatör etkisi vardır.
H3,1: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumlarından “Seçili özellikler ve beceriler” alt boyutuna
ilişkin tutumları ile çalışanların örgütsel iletişim algıları arasındaki ilişkide çalışılan sektörün moderatör etkisi
vardır.
H3,2: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumlarından “Bilgi ve iletişim teknolojileri farkındalığı” alt
boyutuna ilişkin tutumları ile çalışanların örgütsel iletişim algıları arasındaki ilişkide çalışılan sektörün
moderatör etkisi vardır.
H3,3: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumlarından “Bilgi ve iletişim teknolojileri
değerlendirmesi” alt boyutuna ilişkin tutumları ile çalışanların örgütsel iletişim algıları arasındaki ilişkide
çalışılan sektörün moderatör etkisi vardır.
H3,4: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumlarından “Bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrenmek için
çaba harcama” alt boyutuna ilişkin tutumları ile çalışanların örgütsel iletişim algıları arasındaki ilişkide
çalışılan sektörün moderatör etkisi vardır.
H3,5: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumlarından “Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma
niyeti” alt boyutuna ilişkin tutumları ile çalışanların örgütsel iletişim algıları arasındaki ilişkide çalışılan
sektörün moderatör etkisi vardır.
H3,6: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumlarından “Kolaylaştırıcı koşullar” alt boyutuna ilişkin
tutumları ile çalışanların örgütsel iletişim algıları arasındaki ilişkide çalışılan sektörün moderatör etkisi vardır.
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H3,7: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumlarından “Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma” alt
boyutuna ilişkin tutumları ile çalışanların örgütsel iletişim algıları arasındaki ilişkide çalışılan sektörün
moderatör etkisi vardır.
Araştırma için oluşturulan model aşağıdaki şekildedir.

E-LİDERLİK

Seçili Özellikler ve Beceriler

Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Farkındalığı

Çalışılan Sektör

Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Değerlendirmesi
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM

Bilgi ve İletişim Teknolojilerini
Öğrenmek İçin Çaba Harcama
Bilgi ve İletişim Teknolojilerini
Kullanma Niyeti

Cinsiyet

Kolaylaştırıcı Koşullar

Bilgi ve İletişim Teknolojilerini
Kullanma

Şekil 1. Araştırmanın Modeli
Covid-19 sürecinde yöneticilerin sergiledikleri e-liderlik tutumlarının çalışanların örgütsel iletişim algılarına
etkisi ve e-liderlik-örgütsel iletişim arasındaki ilişki için cinsiyet ve çalışılmakta olan sektörün moderatör
rollerinin incelendiği bu çalışmada İstanbul’da özel ve kamu sektöründeki beyaz yakalı çalışanlara anket
uygulanmıştır. Anket uygulanan çalışanlara öncelikle Covid-19 sürecinin tamamında ya da herhangi bir
zaman diliminde uzaktan çalışıp çalışmadıkları sorulmuş, hiçbir şekilde uzaktan çalışmamış çalışanların
anketleri değerlendirmeye alınmamıştır. Uzaktan çalışmış çalışanlara da anket formundaki ifadeleri uzaktan
çalışma sürecini düşünerek ve değerlendirerek doldurmaları istenmiştir. Çalışma 30 Eylül- 30 Ekim 2021
tarihleri arasında yapılmıştır. Anket uygulamasına geçmeden önce Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Etik
Komisyonundan gerekli onay alınmıştır (03.09.2021 tarih ve 15/16 sayılı karar). Anketlerden edinilen veriler
AMOS 24 ve SPSS 22 programları ile analiz edilmiştir.
3.3. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini İstanbul’da özel ve kamu sektöründeki beyaz yakalı çalışanlar oluşturmaktadır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun yayınlamış olduğu verilerin
incelenmesi sonucu İstanbul’da kamu ve özel sektörde çalışanlara dair net bir sayı olmadığı tespit edilmiştir.
Bu bilgiye istinaden evrenin alabileceği en yüksek değere göre örneklem sayısı belirlenmiştir. Evrenin 500 bin
ve üzeri olduğu durumlarda %95 güven düzeyi için 384 kişilik bir örneklem evreni temsil için yeterlidir
(Serper vd., 2016). Bu nedenle analiz edilecek nihai anket sayısının 384’ün üzerinde olmasına dikkat edilmiş,
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zaman ve maliyet kısıtından dolayı tüm evrene ulaşmak mümkün olmadığından örnekleme yoluna
başvurulmuştur. Anket formlarını dolduran katılımcı beyaz yakalı çalışanlara kolayda örnekleme yoluyla
ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında önce pilot test yapılmıştır. Pilot test için 50 beyaz yakalı çalışana anket
yapılmış, anketlerden sağlanan verilerle geçerlilik ve güvenilirlik testleri gerçekleştirilmiştir. Pilot test
sayesinde ulaşılan sonuçlara göre ölçek maddelerine küçük düzeltmeler yapılmış ve anket formu şeklini
almıştır. Yapılan düzeltmeler ölçek formunun yapısını değiştirmeyen (İfade sayısını artırmayan ya da
azaltmayan, ifadenin anlamını değiştirmeyen), pilot teste iştirak eden katılımcıların geri dönüşleri
doğrultusunda ifadeleri daha anlaşılır kılan birkaç kelime değişikliğinden ibarettir. Pilot testin ardından son
halini alan anket formlarının İstanbul’da özel ve kamu sektöründeki 414 beyaz yakalı çalışan tarafından
doldurtulması sağlanmıştır.
Anketlerin tamamlanmasından sonra veriler gözle ve frekans analiziyle incelenerek, eksikliklerin ya da
kayıpların olup olmadığı kontrol edilmiş, bu kapsamda 17 anket analiz dışında bırakılmış, kalan 397 anket ile
analizler yapılmıştır. Anket formları değerlendirmeye alınan çalışanlardan %63’ü erkek, %61.7’si evli, %60.9’u
8001-12000 TL aylık gelir elde etmekte, %21.6’sı 1-5 yıl arası mesleki tecrübeye sahip, %62.2’si çocuk sahibi,
%58.4’ü özel sektör çalışanıdır. Çalışanların yaş ortalaması 44.55±10.72’dir.
Tablo 1. Araştırmaya Katılan Beyaz Yakalı Çalışanlara Yönelik Demografik Özellikler
Frekans

Yüzde

Cinsiyet

Frekans

Yüzde

Medeni Statü

Erkek

250

63.0

Evli

245

61.7

Kadın

147

37.0

Bekar

152

38.3

Gelir Durumu

Çalışma Süresi

4000-8000 TL

112

28.2

1 yıldan düşük

9

2.3

8001-12000 TL

242

60.9

1 yıldan yüksek 5 yıla kadar

86

21.6

12001 TL’den fazla

43

10.9

5 yıldan yüksek 10 yıla kadar

56

14.1

10 yıldan yüksek 15 yıla kadar

56

14.1

Çocuk Sahibi mi?
Evet

247

62.2

15 yıldan yüksek 20 yıla kadar

55

13.9

Hayır

150

37.8

20 yıldan yüksek 25 yıla kadar

63

15.9

25 yıldan yüksek

72

18.1

Çalışılmakta Olan Sektör
Kamu

165

41.6

Özel Sektör

232

58.4

N=397
3.4. Veri Toplama Aracı
E-Liderlik ölçeği için kullanılan maddeler Liu, Ready, Roman, Wart, Wang, McCarthy ve Kim (2018)
tarafından geliştirilen ölçekteki maddelerden alıntılanmıştır. Ölçeğin “Seçili özellikler ve beceriler”, “Bilgi ve
iletişim teknolojileri farkındalığı”, “Bilgi ve iletişim teknolojileri değerlendirmesi”, “Bilgi ve iletişim
teknolojilerini öğrenmek için çaba harcama”, “Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma niyeti”, “Kolaylaştırıcı
koşullar” ve “Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma” olmak üzere yedi alt boyutu bulunmaktadır. Örgütsel
iletişim ölçeği için kullanılan maddeler ise Gürgen (1997) tarafından geliştirilmiş ve Ekinci (2006) ile Çiftçi
(2019)’nin eserlerinde kısa formlarını kullanmış oldukları ölçekteki maddelerden alıntılanmıştır ve ölçek tek
boyutludur. Ölçeklerdeki tüm maddeler eşit aralık ölçeğine göre 5’li Likert tipindedir.
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3.5. Verilerin Analizi
Araştırma Ölçeklerinin Geçerlilik ve Güvenirlilik Analizleri
Worthington ve Whittaker (2006), tercüme ölçeklerin geçerlenmesinde KFA (Keşfedici faktör analizi) ve DFA
(Doğrulayıcı faktör analizi)’nın birlikte kullanılmasına gerek olmadığını belirtmektedir (Akt: Erdemir, 2018).
Conway ve Huffcutt (2003) ve Cabrera-Nguyen, (2010)’ e göre tercüme ölçeklerin geçerlenmesinde en uygun
yöntem sadece DFA kullanılmasıdır (Akt: Erdemir, 2018). Bu nedenle geçerlilik için istatistik analiz yöntemi
olarak sadece DFA kullanılmıştır. Ölçeklerin geçerliliğinde üç kriter göz önünde bulundurulmuştur. Bu
kriterler; içerik geçerliliği (Content validity), ayrışma geçerliliği (Discriminant validity), yakınsak geçerliliği
(Convergent validity) kriterleridir.
İçerik geçerliliğinde ölçeklerde yer almış maddelerin ölçülmesi istenmekte olan olguyu kapsaması
gerekmektedir ve kavramsal olarak tüm boyutlar maddeler kullanılarak sorgulanır (Hair vd., 2010). İçerik
geçerliliğinin sağlanmasında kullanılan yöntemlerden bir tanesi uzman görüşleri, bir diğeri ise kullanılmış
olan ölçeklerin bilimsel yayım süreçlerinden geçmiş olmasıdır. Araştırmadaki e-liderlik ve örgütsel iletişim
ölçekleri daha önce bilimsel yayın sürecinden geçmiş ölçeklerdir ve bu sebeple içerik geçerliliği kriteri
sağlanmaktadır.
Yakınsak geçerlilikte; aynı yapıları ölçmesi istenen maddelerin birbiri arasında yüksek korelasyona sahip
olması gerekmektedir. E-liderlik ve örgütsel iletişim ölçekleri için gerçekleştirilen DFA (Doğrulayıcı faktör
analizi) sonucu ortaya çıkan standardize regresyon katsayıları Tablo 2’de verilmiştir. Sonuçlar e-liderlik ve
örgütsel iletişim ölçeklerinin her birine ait maddelerin olması gerektiği şekilde aynı boyut altına yüklendiğini
ve maddelerin kendi arasında korelasyon olduğunu göstermektedir (Anderson ve Gerbing, 1988).
Tablo 2. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları (DFA)
DFA
Alt Boyut/Faktör

Standardize
Regrasayon
Katsayıları

Seçili Özellikler ve Beceriler
1. Yöneticim, istekli ve enerjik bir kişidir.

0.728

2. Yöneticim, başarının bir ihtiyaç olduğunu çalışanlarına açıkça gösterir.

0.882

3. Yöneticim, ortaya çıkan sonuçların sorumluluğunu alma konusunda isteklidir.

0.882

4. Yöneticim, kendi liderlik yaklaşımında esneklik gösterir.

0.842

5. Yöneticim, güçlü analitik becerilere sahiptir.

0.860

6. Yöneticim, sürekli yeni bir şeyler öğrenmeye isteklidir.

0.787

7. Yöneticim, kendi uzmanlık alanında güçlü teknik becerilere sahiptir.

0.801

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Farkındalığı
8. Yöneticim, kendi kişisel liderliğini geliştirmek için en son teknolojik gelişmelerden
haberdardır.

0.865

9. Yöneticim, kendi kişisel liderlik becerilerini geliştirmek için teknolojik çözümler peşinde

0.875

koşar.
10. Yöneticim, kendi kişisel liderlik etkinliğini artırmak için uzmanlık alanındaki en son
0.773

teknolojik gelişmeleri takip eder.
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Değerlendirmesi
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11. Yöneticim, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmayı düşündüğünde kişisel olarak
0.811

değerlendirir/araştırma yapar.
12. Yöneticim, kişisel amaçla kullanacağı bilgi ve iletişim teknolojileri değerlendirmeleri için
kurum içi profesyonel personelden yardım alır.
13. Yöneticim, bir bilgi ve iletişim teknoloji uygulaması hakkında kararlar alırken kurum

0.820

0.787

dışından uzman danışmanlar getirir ve onların değerlendirmelerine güvenir.
Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Öğrenmek İçin Çaba Harcama
14. Yöneticim, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip etmeye önemli miktarda bir

0.874

zaman ayırır.
15. Yöneticim, bilgi ve iletişim teknolojilerinden uzun dönemde faydalanmak için düzenli
0.924

olarak çalışır.
16. Yöneticim, kendi kişisel gelişimi için yeni ve karmaşık teknolojileri öğrenmek için zaman
ayırmaya isteklidir.
17. Yöneticim, kendi kişisel gelişimi için bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikleri başarılı
bir şekilde özümsemek üzere gerekli zaman ve kaynakları tahsis etmeye kararlıdır.

0.836

0.868

Kolaylaştırıcı Koşullar
18. Yöneticim, yeni bir bilgi ve iletişim teknolojisi uygulaması kullanması gerektiğinde, gerekli
kaynaklara erişebilir.
19. Yöneticim, yeni bir bilgi ve iletişim teknolojisi uygulaması kullanması gerektiğinde, gerekli

0.908

0.883

teknik ve organizasyonel desteğe kolayca erişebilir.
20. Yöneticim, yeni bir bilgi ve iletişim teknolojisi uygulaması kullanmaya karar vermesi
0.868

durumunda kendisine teknik destek sağlanır.
Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Niyeti
21. Yöneticim, bilgi ve iletişim teknolojilerini liderlik yaklaşımının önemli bir parçası haline

0.851

getirmeyi amaçlar.
22. Yöneticim, bilgi ve iletişim teknolojilerinin şimdi ve gelecekte kendisinin nasıl liderlik
edeceği konusunda önemli bir rol oynaması gerektiğini düşünüyor.
23. Yöneticim, profesyonel görevleri tamamlamak için gelecekte bilgi ve iletişim teknolojilerine
daha fazla güvenmeyi planlıyor.

0.896

0.862

Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma
24. Bilgi ve iletişim teknolojileri, yöneticimin işini tamamlamasında önemli bir unsurdur.

0.866

25. Yöneticim, işlerini tamamlama konusunda bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamalarına
0.867

güvenir.
26. Yöneticim, kendi liderlik amaçları için düzenli olarak bilgi ve iletişim teknolojilerini
kullanır
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Örgütsel İletişim
27. Önerilerimi ya da sorunlarımı iletmek üzere gerektiğinde bir üst amire/kişiye kolaylıkla

0.856

ulaşabiliyorum.
28. Kurumumuzdaki yöneticilerimiz/amirlerimiz daha başarılı olmamız için bize destek
0.852

veriyor.
29. İşimizi en iyi şekilde yapma konusundaki çabalarımız yöneticimiz/amirimiz tarafından
takdirle karşılanıyor.
30. Kurumumuz yönetiminin, eğitim ve mesleki gelişimimizle ilgilendiğine inanıyorum.
31. Yöneticilerimizin/amirlerimizin çalışanların sorunlarını yakından izlediklerine ve bu
sorunları çözmek için yeterince çaba harcadıklarına inanıyorum.
32. Kurumumuzda yönetim tarafından kişilerin yanlış hareketlerine karşı gereken tepkinin

0.787
0.771
0.743

0.761

gösterildiğini düşünüyorum.
33. Kurumumuzda çalışanlara adil davranıldığını düşünüyorum.

0.763

34. Kurumumuzda işimizi yapmamız için gerekli bilgilere/verilere kolaylıkla ulaşabiliyorum.

0.749

35. Kurum içi iletişimden memnunum.

0.754

Not: DFA’da ‘Maximum likelihood’ (En yüksek olabilirlilik yöntemi) kullanılmıştır.
Ayrışma geçerliliğinde; bir yapıyı ölçmesi istenen maddelerle farklı yapıları ölçmesi istenen maddeler
arasında düşük korelasyon olması gerekmektedir (Hair vd., 2010). Bu sebeple faktör yapılarının açık bir
şekilde birbirinden ayrılması gerekmektedir. DFA sonuçları incelendiğinde faktör yapılarının açık bir şekilde
birbirinden ayrışmış olduğu görülmekte yan, ayrışma geçerliliği kriteri sağlanmaktadır.
DFA uyum indekslerine ilişkin değerler Tablo 3’te sunulduğu şekildedir. Uyum indeksleri incelendiğinde,
CMIN/SD ile RMSEA indekslerinin kabul sınırlarında olduğu; GFI, AGFI, CFI, NNFI ile NFI indekslerinin
kabul sınırlarının biraz altında olduğu görülmektedir. Bu durumun analizler açısından problem
oluşturmayacağı değerlendirilerek analizlere devam edilmiştir.
Tablo 3. Hesaplanmış DFA Uyum İndeksleri ve Kabul Kriterleri
Kriter

Hesaplanan

Kabul Edilebilirlik Kriterleri

Değer
CMIN/SD

3.213

Kabul edilir < 5 , ideal < 2

GFI

0.854

Kabul edilir >0.90 , ideal >0.95

AGFI

0.807

Kabul edilir >0.85 , ideal >0.89

CFI

0.922

Kabul edilir >0.95 , ideal >0.97

NNFI

0.922

Kabul edilir >0.95 , ideal >0.97

NFI

0.891

Kabul edilir >0.90 , ideal >0.95

RMSEA

0.075

Kabul edilir <0.08 , ideal <0.05

Ölçeklerin güvenirliliğinde Cronbach’s Alfa katsayıları kullanılmıştır. Ölçekler ve alt boyutları için
hesaplanmış Cronbach’s alfa katsayıları Tablo 4’te sunulduğu şekildedir. Nunnally ve Bernstein (1994),
Chronbach’s Alfa katsayıları için 0.70 değerinin eşik değer olduğunu, 0.70’in altında olmaması gerektiğini
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ifade etmektedir. Bu çalışmadaki ölçekler ve alt boyutları için hesaplanmış Chronbach’s Alfa katsayılarına
bakıldığında; seçili özellikler ve beceriler boyutu (0.879), bilgi ve iletişim teknolojileri farkındalığı boyutu
(0.873), bilgi ve iletişim teknolojileri değerlendirmesi boyutu (0.851), bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrenmek
için çaba harcama boyutu (0.874), bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma niyeti boyutu (0.902), kolaylaştırıcı
koşullar boyutu (0.864), bilgi ve iletişim teknolojileri kullanma boyutu (0.922), e-liderlik ölçeği geneli (0.895)
ile örgütsel iletişim ölçeği geneli (0.913) olarak bütün değerlerin 0.70’in üzerinde olduğu görülmektedir.
Tablo 4. Ölçekler ve Alt Boyutları İçin Hesaplanmış Cronbach’s Alfa Katsayıları
Hesaplanmış

Ölçek/Alt Boyut

Cronbach’s Alfa
Seçili Özellikler ve Beceriler

0.879

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Farkındalığı

0.873

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Değerlendirmesi

0.851

Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Öğrenmek İçin Çaba Harcama

0.874

Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Niyeti

0.902

Kolaylaştırıcı Koşullar

0.864

Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma

0.922

E-Liderlik Ölçeği (Genel)

0.895

Örgütsel İletişim Ölçeği (Genel)

0.913

Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi
Öncelikle değişkenlerin çarpıklık/basıklık değerleri üzerinden normal dağılımları test edilmiştir.
Değişkenlerin basıklık/çarpıklık değerlerinin -2 ile +2 arasında olmasından dolayı normal dağılımın sağlandığı
gözlemlenmiştir (George ve Mallery, 2019).
Hiyerarşik regresyon analizinden bir önceki adımda değişkenlerin birbiri arasında bulunan ilişkilerin tespiti
Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon analizi ile test edilmiştir. Cinsiyet değişkeni “1 (Erkek)”, “2 (Kadın)”;
çalışılmakta olan sektör “1 (Kamu)”, “2 (Özel)” olarak kodlaması gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar Tablo 5’te
sunulduğu şekildedir.
Araştırmanın bağımlı değişkeni olan örgütsel iletişim ile bağımsız değişkenler arasındaki en kuvvetli ilişki
bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma boyutu arasında bulunmaktadır (+r=0.495, p<.01) ve bu ilişki pozitif
yöndedir. Daha sonra ise ilişkilerin gücü göz önünde bulundurulduğunda sırasıyla kolaylaştırıcı koşullar
boyutu (+r=0.413, p<0.01); seçili özellikler ve beceriler boyutu (+r=0.385, p<0.01) ve bilgi ve iletişim
teknolojilerini kullanma niyeti boyutu (+r=0.353, p<0.01) gelmektedir ve bu ilişkiler de pozitiftir. Bilgi ve
iletişim teknolojilerini öğrenmek için çaba harcama (+r=0.075, p>0.05), bilgi ve iletişim teknolojileri
değerlendirmesi (+r=0.069, p>0.05) ile bilgi ve iletişim teknolojileri farkındalığı (+r=0.058, p>0.05) arasında ise
anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.
Tablo 5. Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi Sonuçları
Değişken

1

1. SÖvB

1

2. BvİTF

0.397**

1

3. BvİTD

0.411**

0.436**

1

4.BvİTÖİÇ 0.277**

0.310**

0.401**

1

5. BvİTKN

0.331**

0.343*

0.317**

0.221**

2
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6. KK

0.189**

0.198**

0.241**

0.199**

0.245**

1

7. BvİTK

0.355**

0.280**

0.419**

0.358**

0.248**

0.349**

1

8. Cinsiyet

0.052

0.063

-0.012

-0.031

0.056

0.037

-0.005

1

9. Sektör

0.035

-0.043

-0.057

0.077

0.063

0.009

-0.073

0.033

1

10. Öİ

0.385**

0.058

0.069

0.075

0.353**

0.413**

0.495**

-0.042

-0.022

1

Not-1: ** p< .01, * p<.05
Not-2: SÖvB (Seçili Özellikler ve Beceriler), BvİTF (Bilgi ve İletişim Teknolojileri Farkındalığı), BvİTD (Bilgi
ve İletişim Teknolojileri Değerlendirmesi), BvİTÖİÇ (Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Öğrenmek İçin Çaba
Harcama), BvİTKN (Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Niyeti), KK (Kolaylaştırıcı Koşullar), BvİTK
(Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma), Öİ (Örgütsel İletişim).
Hiyerarşik Regresyon Analiziyle Hipotezlerin Test Edilmesi
Araştırma hipotezleri, hiyerarşik regresyon analizi ile test edilmiştir. E-liderlik ölçeğinin seçili özellikler ve
beceriler, bilgi ve iletişim teknolojileri farkındalığı, bilgi ve iletişim teknolojileri değerlendirmesi, bilgi ve
iletişim teknolojilerini öğrenmek için çaba harcama, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma niyeti,
kolaylaştırıcı koşullar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma alt boyutları bağımsız değişkenler; örgütsel
iletişim bağımlı değişken ve cinsiyet ile çalışılmakta olan sektör değişkenleri moderatör değişkenler olarak
analizde yer almıştır. ‘Multicollinearity’ (Çoklu bağıntı problemi) sorunu yaşanmaması için bağımsız
değişkenler ve moderatör değişkenler “Mean centering”e tabi tutulmuştur (Edwards ve Lambert, 2007).
Hiyerarşik regresyon analizine ilk basamakta; seçili özellikler ve beceriler, bilgi ve iletişim teknolojileri
farkındalığı, bilgi ve iletişim teknolojileri değerlendirmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrenmek için çaba
harcama, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma niyeti, kolaylaştırıcı koşullar, bilgi ve iletişim teknolojilerini
kullanma bağımsız değişkenleri ile cinsiyet ve çalışılmakta olan sektör moderatör değişkenleri dahil edilmiş,
ikinci basamakta ise etkisi incelenen moderatör değişken ile bağımsız değişkenlerin etkileşimleri ilave
edilmiştir.
Gerçekleştirilen hiyerarşik regresyon analizlerinde öncelikle varsayımların kontrolü yapılmıştır. Bu
kapsamda;
-VIF değerleri kontrol edilerek 1-5 arasında olduğu ve çoklu bağlantı sorunu olmadığı (Sipahi, Yurtkoru ve
Çinko, 2010);
-Durbin Watson değerleri kontrol edilerek 1.5 ile 2.5 arasında olduğu ve otokorelasyon sorunu olmadığı
(Kalaycı, 2010);
-Artık değerin basıklık ve çarpıklıkları kontrol edilerek bu değerlerin -2 ve +2 arasında olduğu ve artık
değerlerin normal dağılıma sahip olduğu (George ve Mallery, 2019) varsayımının karşılandığı (Kalaycı, 2010),
-Artık değerlerin ortalamaları kontrol edilerek ortalamaların “0” olduğu ve bu varsayımın da karşılandığı
teyit edilmiştir (Kalaycı, 2010).
Varsayımların kontrolünün tamamlanmasının ardından hiyerarşik regresyon analizi sonuçlarının
yorumlanmasına geçilmiştir.
Hiyerarşik regresyon analizlerinin sonuçları Tablo 6 ve Tablo 7’de sunulduğu şekildedir.
Tablo 6’da cinsiyetin moderatör değişken olarak analize dahil edildiği hiyerarşik regresyon analizi sonuçları
yer almaktadır. Analizin birinci basamağında (∆R² = 0.483; p <0.01); seçili özellikler ve becerilerin (β= 0.128;
p<0.05), bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma niyetinin (β= 0.126; p<0.05), kolaylaştırıcı koşulların (β= 0.206;
p<0.01) ve bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmanın (β= 0.342; p<0.01) örgütsel iletişimi pozitif etkilediği;
ikinci basamağında (∆R² = 0.064; p <0.01) cinsiyet-seçili özellikler ve beceriler (β= 0.218; p<0.01) ve cinsiyetkolaylaştırıcı koşullar (β= 0.091; p<0.05) etkileşiminin anlamlı olduğu gözlemlenmiştir. Yani seçili özellikler ve
beceriler-örgütsel iletişim ile kolaylaştırıcı koşullar-örgütsel iletişim arasındaki pozitif ilişkinin kadın beyaz
yakalı çalışanlarda daha güçlü olduğu görülmektedir.
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Tablo 6. Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları (Moderatör Değişken: Cinsiyet)
Örgütsel İletişim
β1

β2

1. Basamak

∆R2

R2

0.483**

Seçili Özellikler ve Beceriler

0.128*

0.121*

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Farkındalığı

0.059

0.054

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Değerlendirmesi

0.007

0.011

0.079

0.070

Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Niyeti

0.126*

0.131*

Kolaylaştırıcı Koşullar

0.206**

0.212**

Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma

0.342**

0.339**

Cinsiyet

0.047

0.053

Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Öğrenmek İçin Çaba
Harcama

2. Basamak

0.547**
0.064**

Cinsiyet*SÖvB

0.218**

Cinsiyet*BvİTF

0.033

Cinsiyet*BvİTD

-0.011

Cinsiyet*BvİTÖİÇ

0.030

Cinsiyet*BvİTKN

-0.045

Cinsiyet*KK

0.091*

Cinsiyet*BvİTK

-0.022

Not-1: ** p< .01, * p<.05
Not-2: SÖvB (Seçili Özellikler ve Beceriler), BvİTF (Bilgi ve İletişim Teknolojileri Farkındalığı), BvİTD (Bilgi
ve İletişim Teknolojileri Değerlendirmesi), BvİTÖİÇ (Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Öğrenmek İçin Çaba
Harcama), BvİTKN (Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Niyeti), KK (Kolaylaştırıcı Koşullar), BvİTK
(Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma).
Tablo 7’de çalışılmakta olan sektörün moderatör değişken olarak analize dahil edildiği hiyerarşik regresyon
analizi sonuçları yer almaktadır. Analizin birinci basamağında (∆R² = 0.483; p <0.01); seçili özellikler ve
becerilerin (β= 0.127; p<0.05), bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma niyetinin (β= 0.128; p<0.05), kolaylaştırıcı
koşulların (β= 0.209; p<0.01) ve bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmanın (β= 0.345; p<0.01) örgütsel iletişimi
pozitif etkilediği; ikinci basamağında (∆R² = 0.092; p <0.01) çalışılmakta olan sektör-seçili özellikler ve beceriler
(β= -0.236; p<0.01) ve çalışılmakta olan sektör-bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma (β= 0.147; p<0.01)
etkileşiminin anlamlı olduğu gözlemlenmiştir. Yani seçili özellikler ve beceriler-örgütsel iletişim arasındaki
pozitif ilişkinin kamudaki beyaz yakalı çalışanlarda daha güçlü; ile bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmaörgütsel iletişim arasındaki pozitif ilişkinin özel sektördeki beyaz yakalı çalışanlarda daha güçlü olduğu
görülmektedir.
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Tablo 7. Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları (Moderatör Değişken: Çalışılmakta Olan Sektör)
Örgütsel İletişim
β1

β2

∆R2

1. Basamak

R2

0.483**

Seçili Özellikler ve Beceriler

0.127*

0.122*

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Farkındalığı

0.056

0.049

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Değerlendirmesi

0.009

0.010

0.078

0.075

Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Niyeti

0.128**

0.130**

Kolaylaştırıcı Koşullar

0.209**

0.216**

Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma

0.345**

0.343**

Çalışılmakta olan sektör

0.043

0.050

Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Öğrenmek İçin Çaba
Harcama

0.575**

2. Basamak

0.092**

Çalışılmakta Olan Sektör*SÖvB

-0.236**

Çalışılmakta Olan Sektör*BvİTF

-0.071

Çalışılmakta Olan Sektör*BvİTD

0.038

Çalışılmakta Olan Sektör*BvİTÖİÇ

-0.044

Çalışılmakta Olan Sektör*BvİTKN

0.020

Çalışılmakta Olan Sektör*KK

0.046

Çalışılmakta Olan Sektör*BvİTK

0.147**

Not-1: ** p< .01, * p<.05
Not-2: SÖvB (Seçili Özellikler ve Beceriler), BvİTF (Bilgi ve İletişim Teknolojileri Farkındalığı), BvİTD (Bilgi
ve İletişim Teknolojileri Değerlendirmesi), BvİTÖİÇ (Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Öğrenmek İçin Çaba
Harcama), BvİTKN (Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Niyeti), KK (Kolaylaştırıcı Koşullar), BvİTK
(Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma).
Tablo 8. Araştırma Hipotezleri Test Sonuçları
ARAŞTIRMA HİPOTEZLERİ (H1)
H1.Covid-19 sürecinde yöneticilerin sergiledikleri e-liderlik tutumları çalışanların örgütsel
iletişim algılarını olumlu yönde etkilemektedir.
H1,1: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumlarından “Seçili özellikler ve beceriler” alt
boyutuna ilişkin tutumları çalışanların örgütsel iletişim algılarını olumlu yönde etkilemektedir.
H1,2: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumlarından “Bilgi ve iletişim teknolojileri
farkındalığı” alt boyutuna ilişkin tutumları çalışanların örgütsel iletişim algılarını olumlu yönde
etkilemektedir.
H1,3: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumlarından “Bilgi ve iletişim teknolojileri
değerlendirmesi” alt boyutuna ilişkin tutumları çalışanların örgütsel iletişim algılarını olumlu yönde
etkilemektedir.
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H1,4: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumlarından “Bilgi ve iletişim teknolojilerini
öğrenmek için çaba harcama” alt boyutuna ilişkin tutumları çalışanların örgütsel iletişim algılarını
olumlu yönde etkilemektedir.
H1,5: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumlarından “Bilgi ve iletişim teknolojilerini
kullanma niyeti” alt boyutuna ilişkin tutumları çalışanların örgütsel iletişim algılarını olumlu yönde
etkilemektedir.
H1,6: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumlarından “Kolaylaştırıcı koşullar” alt boyutuna
ilişkin tutumları çalışanların örgütsel iletişim algılarını olumlu yönde etkilemektedir.
H1,7: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumlarından “Bilgi ve iletişim teknolojilerini
kullanma” alt boyutuna ilişkin tutumları çalışanların örgütsel iletişim algılarını olumlu yönde
etkilemektedir.
ARAŞTIRMA HİPOTEZLER (H2)
H2: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumları ile çalışanların örgütsel iletişim algıları
arasındaki ilişkide cinsiyetin moderatör etkisi vardır.
H2,1: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumlarından “Seçili özellikler ve beceriler” alt
boyutuna ilişkin tutumları ile çalışanların örgütsel iletişim algıları arasındaki ilişkide cinsiyetin
moderatör etkisi vardır.
H2,2: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumlarından “Bilgi ve iletişim teknolojileri
farkındalığı” alt boyutuna ilişkin tutumları ile çalışanların örgütsel iletişim algıları arasındaki ilişkide
cinsiyetin moderatör etkisi vardır.
H2,3: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumlarından “Bilgi ve iletişim teknolojileri
değerlendirmesi” alt boyutuna ilişkin tutumları ile çalışanların örgütsel iletişim algıları arasındaki
ilişkide cinsiyetin moderatör etkisi vardır.
H2,4: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumlarından “Bilgi ve iletişim teknolojilerini
öğrenmek için çaba harcama” alt boyutuna ilişkin tutumları ile çalışanların örgütsel iletişim algıları
arasındaki ilişkide cinsiyetin moderatör etkisi vardır.
H2,5: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumlarından “Bilgi ve iletişim teknolojilerini
kullanma niyeti” alt boyutuna ilişkin tutumları ile çalışanların örgütsel iletişim algıları arasındaki
ilişkide cinsiyetin moderatör etkisi vardır.
H2,6: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumlarından “Kolaylaştırıcı koşullar” alt boyutuna
ilişkin tutumları ile çalışanların örgütsel iletişim algıları arasındaki ilişkide cinsiyetin moderatör etkisi
vardır.
H2,7: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumlarından “Bilgi ve iletişim teknolojilerini
kullanma” alt boyutuna ilişkin tutumları ile çalışanların örgütsel iletişim algıları arasındaki ilişkide
cinsiyetin moderatör etkisi vardır.
ARAŞTIRMA HİPOTEZLER (H3)
H3: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumları ile çalışanların örgütsel iletişim algıları
arasındaki ilişkide çalışılan sektörün moderatör etkisi vardır.
H3,1: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumlarından “Seçili özellikler ve beceriler” alt
boyutuna ilişkin tutumları ile çalışanların örgütsel iletişim algıları arasındaki ilişkide çalışılan
sektörün moderatör etkisi vardır.
H3,2: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumlarından “Bilgi ve iletişim teknolojileri
farkındalığı” alt boyutuna ilişkin tutumları ile çalışanların örgütsel iletişim algıları arasındaki ilişkide
çalışılan sektörün moderatör etkisi vardır.
H3,3: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumlarından “Bilgi ve iletişim teknolojileri
değerlendirmesi” alt boyutuna ilişkin tutumları ile çalışanların örgütsel iletişim algıları arasındaki
ilişkide çalışılan sektörün moderatör etkisi vardır.
H3,4: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumlarından “Bilgi ve iletişim teknolojilerini
öğrenmek için çaba harcama” alt boyutuna ilişkin tutumları ile çalışanların örgütsel iletişim algıları
arasındaki ilişkide çalışılan sektörün moderatör etkisi vardır.
H3,5: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumlarından “Bilgi ve iletişim teknolojilerini
kullanma niyeti” alt boyutuna ilişkin tutumları ile çalışanların örgütsel iletişim algıları arasındaki
ilişkide çalışılan sektörün moderatör etkisi vardır.
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H3,6: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumlarından “Kolaylaştırıcı koşullar” alt boyutuna
ilişkin tutumları ile çalışanların örgütsel iletişim algıları arasındaki ilişkide çalışılan sektörün
moderatör etkisi vardır.
Red
H3,7: Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumlarından “Bilgi ve iletişim teknolojilerini
kullanma” alt boyutuna ilişkin tutumları ile çalışanların örgütsel iletişim algıları arasındaki ilişkide
çalışılan sektörün moderatör etkisi vardır.
Kabul

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Önemli teknolojik değişikliklerin yaşandığı küreselleşen dünyada liderler, hedeflerine ulaşmayı amaçlarken
öngöremedikleri zorluk ve fırsatlarla karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu tür fırsat ve zorluklar örgütlerin
yeniden yapılanmalarına ve liderlik işlevlerinin ve uygulamalarının yeniden düşünülmesine yol açmıştır.
Geleneksel hiyerarşiden daha esnek olanlara doğru değişen organizasyon yapıları, liderlerin işlerini yeni
yollarla organize etmelerini sağlamıştır. Ekipler, işi organize etmenin ve organizasyonel hedeflere ulaşmanın
yeni bir yolunu bulmak için çalışmalar yapmaya başlamışlardır. Yeni normal olarak da adlandırılan Covid-19
ile birlikte organizasyonlar yeni çalışma modeline geçmiş ve çalışma yapısı da yeniden şekillenmiştir (Fletcher
& Griffiths, 2020).
Dijitalleşme çağı, endüstriyel dünyada bilgi teknolojilerinin gelişmesi sonucunda e-liderlik olarak adlandırılan
liderlik kavramının yeniden yapılandırılması yönünde bir devrim yaratmıştır (Mohammad, 2009). E-liderlik,
bilgi teknolojisi aracılığıyla geleneksel liderlikle aynı hedeflere ulaşmış (Iriqat ve Khalaf, 2017) ve liderlerin
çalışanları ile iletişim kurabilecekleri rol ve sorumluluklara sahip olmasını da sağlamıştır. Liderlerin, aynı
ofiste olmamalarına rağmen, çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak ve çalışanlar arasında ilişkiler kurmak için
yeni teknolojiyi anlamaları gerekmektedir (Mohammad, 2009).
Hope, Kelly ve Guyden (2000), teknoloji liderliğinin öncelikle teknolojiyi anlamlandırma ve görevlerin yerine
getirilmesine sağlamaya yönelik uygulama yolları ile ilgilendiğini savunmuşlardır. Gibson (2002) yöneticilerin
insan kaynaklarını ve işi geliştirmek için yöntem tasarlamaya, kaynakları yönetmeye, personelle sorunları
çözmeye, iletişimi kolaylaştırmaya ve destek sağlamaya odaklanması gerektiğini belirtmiştir. Gelişen
teknolojik durum ile birlikte, liderler bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak, öğretim, öğrenme ve
yönetimde yenilikçi teknikleri keşfetmeye yönelik bir örgüt kültürünü teşvik edebilirler (Schiller, 2003).
Covid-19 sürecinde yöneticilerin sergiledikleri e-liderlik tutumlarının çalışanların örgütsel iletişim algılarına
etkisi ve e-liderlik-örgütsel iletişim arasındaki ilişki için cinsiyet ve çalışılmakta olan sektörün moderatör
rolleri analiz edilmiştir. Çalışma için nicel analiz yöntemi seçilmiş ve İstanbul’da özel ve kamu sektöründeki
397 beyaz yakalı çalışana anket formu doldurtulmuştur. Anketlerin analizi ile aşağıda sunulan sonuçlara
ulaşılmıştır. Analizler sonucunda; H1: Covid-19 sürecinde yöneticilerin sergiledikleri e-liderlik tutumları
çalışanların örgütsel iletişim algılarını olumlu yönde etkilemektedir; H2: Covid-19 sürecinde yöneticilerin eliderlik tutumları ile çalışanların örgütsel iletişim algıları arasındaki ilişkide cinsiyetin moderatör etkisi vardır;
Covid-19 sürecinde yöneticilerin e-liderlik tutumları ile çalışanların örgütsel iletişim algıları arasındaki
ilişkide çalışılan sektörün moderatör etkisi vardır, hipotezleri kabul edilmiştir. Literatürdeki çalışmalara
bakıldığında; Aktaş ve Karcıoğlu (2022) yaptıkları çalışmada, teknolojik liderlik olarak da adlandırılan eliderliğin yöneticilerin mesleki kıdemine ve cinsiyetine göre farklılaşmadığı; personellerin ise mesleki
kıdemine göre farklılaşırken cinsiyetine göre farklılaşmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Kaplan (2020) ise
cinsiyet ile teknoloji liderliği yeterliliği arasındaki ilişkiyi incelendiği çalışmasında, kadınların ortalamalarının
daha yüksek olduğunu tespit etmiştir. Demirtaş (2010) araştırmasında örgütlerin devamlılığının
sağlanmasında iyi bir örgütsel iletişimin olması gerektiğini ve bunu gerçekleştirirken de teknolojik
gelişmelerden bağımsız bir yaklaşımın söz konusu olamayacağını vurgulamıştır. Araştırma sonucunda
iletişim ile teknoloji arasında pozitif bir ilişki olduğu belirtmiştir. Heidary, Honary ve Behjanat’ın (2014)
yaptıkları çalışmada, örgüt faaliyetlerinde bilginin paylaşımı, depolanması, iletilmesi gibi örgütsel iletişim
süreçleri ile bilgi ve iletişim teknolojileri arasındaki ilişkinin pozitif yönde olduğunu belirtmişlerdir. Yıldız
(2015) ise bilgi iletişim teknolojilerinin örgüt içi iletişiminde bilgi paylaşımını hızlandırmada önemli bir etkiye
sahip olduğu ifade etmektedir. Ibrahim ve Othman (2019) çalışmalarında, yüksek düzeyde e-liderlik
uygulayan örgüt liderlerinin, düşük düzeyde e-liderlik uygulayan okul liderlerine kıyasla ekip içi iletişim,
üzerinde daha fazla etkiye sahip olduğunu göstermişlerdir. Ibrahim, Yaakob, ve Yusof (2018)’da
araştırmalarında e-liderliğin örgüt içi iletişimi pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Sundu (2021)
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çalışmasında teknolojiye yatkınlık düzeyinin örgütsel iletişimin bir unsuru olan lider üye etkileşiminde etkili
olduğu sonucuna ulaşmıştır. Avolio, ve Dodge (2000), çalışmalarında bilişim teknolojilerini kullanan liderlerin
örgütsel iletişimin daha gelişmesine ortam sağladıklarını göstermişlerdir. Ayrıca (Frese, Beimel & Schoenborn,
2003; Towler, 2003) çalışmalarında benzer sonuçlar elde etmiştir. Bu çalışmanın sonuçları literatürdeki diğer
çalışmaların sonuçları ile benzerlik göstermektedir.
Sonuç olarak; seçili özellikler ve becerilerin, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma niyetinin, kolaylaştırıcı
koşulların bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmanın örgütsel iletişimi pozitif etkilediği; cinsiyete göre seçili
özellikler ve beceriler-örgütsel iletişim ile kolaylaştırıcı koşullar-örgütsel iletişim arasındaki pozitif ilişkinin
kadın beyaz yakalı çalışanlarda daha güçlü; çalışılmakta olan sektöre göre seçili özellikler ve beceriler-örgütsel
iletişim arasındaki pozitif ilişkinin kamudaki beyaz yakalı çalışanlarda daha güçlü; bilgi ve iletişim
teknolojilerini kullanma-örgütsel iletişim arasındaki pozitif ilişkinin özel sektördeki beyaz yakalı çalışanlarda
daha güçlü olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
Bu çalışma, kapsamı giderek daha yoğun ve çeşitli hale gelen e-liderlik kavramına yönelik yöneticilerin
tavırları ve bilgi ve iletişim teknolojilerine karşı oluşturdukları tutumları hakkında bilgi vererek, örgütsel
iletişiminin bu tutum karşısında nasıl etkilendiğini daha detaylı bir şekilde ortaya koymamızı sağlamıştır.
Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan yöneticilerin bulunduğu sektörlerde, örgütsel iletişimin pozitif yönlü
olması beklenmektedir ve bu çalışmanın sonucu da bu düşünceyi destekler niteliktedir. Çalışmada
yöneticilerin e-liderlik tutumları ile çalışanların örgütsel iletişim algıları arasındaki ilişkide cinsiyet etkisinin
anlamlı olduğu görülmüştür. E-liderlik ve örgütsel iletişim arasındaki pozitif ilişkinin kadın beyaz yakalı
çalışanlarda daha güçlü olduğu görülmektedir. Erkeklerin teknoloji kullanımı ve iletişim ortalamalarının
kadınlardan daha düşük olması, tartışılması ve üzerinde düşünülmesi gereken bir sonuçtur. Erkekler
açısından bu teknoloji kullanımına ve iletişime yükledikleri anlam ile açıklanabilir. Çalışmanın konusuna
ilişkin yapılan araştırmalarda örgütsel iletişim ve e-liderlik kavramlarına ilişkin çeşitli araştırmaların olduğu
ancak özellikle ülkemizde literatür incelendiğinde bu iki kavramın birbirleri ile ilişkisine yönelik araştırmanın
az olduğu görülmüştür. Bu açıdan söz konusu iki kavramının araştırılmasının faydalı sonuçlar getireceği ve
bu konuda yapılacak araştırmalara yol gösterebileceği düşünülmektedir. Gelecekte benzer bir konunun
Türkiye’nin farklı kültürel özelliklerini barındıran tüm bölgelerinde çalışmakta olan katılımcılarla yapılması
daha genellenebilir sonuçlara ulaşılması açısından faydalı olacaktır.
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Amaç – Bu araştırmanın amacı örgütsel etik iklimin çalışanların psikolojik sahiplenme duygusuna olan
etkisini incelemektir.
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Yöntem – Nicel araştırma desenlerinden ilişkisel ve nedensel tarama modelinin kullanıldığı
araştırmada veriler 301 akademisyenden oluşan bir örneklem grubundan elde edilmiştir. Anket tekniği
ile elde edilen veriler SPSS programında analiz edilmiştir.
Bulgular – Araştırma bulguları; örgütsel etik iklimin, akademisyenlerin psikolojik sahiplenme
düzeylerini pozitif ve olumlu yönde etkilediğini göstermektedir.
Tartışma – 21. yüzyıl iş dünyasının rekabet koşulları altında örgütler için bir takım etik değerlerin
benimsenmesi ve uygulanması oldukça önem kazanmıştır. Örgütler, değerleri ile bütünleşen
faaliyetleri ile rakiplerinden farklılaşmaktadır. Bu değerlerin toplum tarafından da kabul görmesi
örgütlerin itibarlarına olumlu katkılar yapmaktadır. Örgütsel etik kavramı toplumsal güven oluşturan
her türlü olumlu değeri bir araya toplamaktadır. Bu değerlerin çalışanlar tarafından algılanması ve
benimsenmesi onların çalıştıkları örgütü psikolojik olarak sahiplenmeleri ile yakından ilişkilidir.
Psikolojik olarak sahiplenilen bir örgütte çalışanların motivasyonları artacak ve verimlilik
sağlanacaktır.
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Purpose – The aim of this research is to investigate the effect of organizational ethical climate on the
psychological sense of ownership of employees.
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Design/methodology/approach – In the study, in which the relational and causal screening model,
which is one of the quantitative research designs, was used, the data were obtained from a sample
group consisting of 301 academicians. The data obtained by the questionnaire technique were analyzed
in the SPSS program.
Findings – Research findings; organizational ethical climate positively affects the psychological
ownership levels of academicians.
Discussion – Under the competitive conditions of the 21st century business world, the adoption and
implementation of a number of ethical values have become very important for organizations.
Organizations differ from their competitors with their activities that integrate with their values. The
acceptance of these values by the society makes positive contributions to the reputation of
organizations. The concept of organizational ethics gathers all kinds of positive values that create social
trust. The perception and adoption of these values by employees is closely related to their psychological
ownership of the organization in which they work. In an organization that is psychologically owned,
the motivation of the employees will increase and productivity will be ensured.

1. Giriş
Etik kavramı hem toplumsal hem de örgütsel yaşamda gittikçe artan bir öneme sahiptir. Toplumlarda iyi ve
doğruya ilişkin temel değerleri ortaya koyan etik, örgütsel yaşamda sürdürülebilirliğin anahtarıdır. Bu
çerçevede örgütler, iş yaşamlarında birtakım etik kuralları belirlemekte ve çalışanlarının bu kurallara
uymalarını istemektedirler. Çalışanların bu kurallara uyması, kuralları kabul edip benimsemeleri ile
gerçekleşmektedir. Bu kabullenme, etik değerlerin çalışanların değerleriyle bütünleşmesi durumunda
kolaylıkla sağlanmaktadır. Örgütle bütünleşen çalışanlar aynı zamanda örgütü psikolojik olarak
sahiplenmektedirler. Örgütü fiziksel ve psikolojik olarak sahiplenen çalışanın, çalıştığı örgüte katkısının da
artacağı düşünülmektedir. Çalışanların psikolojik sahiplenme duygusu güçlendiğinde, örgütte kalma istekleri
de artmakta ve çalışanlar örgütlerine daha bağlı olmaktadırlar (Han, Chiang ve Chang, 2014: 2222).
Önerilen Atıf/Suggested Citation
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Örgütsel etik, kurumlarda öncelikle güven ve saygıya dayanan, devamında ise dürüstlük, eşitlik, dayanışma,
sevgi ve empati gibi temel değerler üzerine kurulmuş normlar bütünüdür. Bu normlar çalışanlara kılavuzluk
etmekte ve örgütü değerli kılmaktadır. Örgütsel etiğin evrensel değerler üzerine kurulmuş olması örgütün
sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Örgütsel etiğin tüm faaliyetlere yansıması ile birlikte örgütte
hissedilebilirliği artmakta ve bu durum etik iklimin oluşmasına fırsat ve zemin oluşturmaktadır. Örgütsel etik
iklim sayesinde çalışanların kuruma bağlılıkları sağlanmakta ve motivasyonları artmaktadır. Örgütsel etik
iklim bireysel performans üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir (Büte, 2011: 188). Ayrıca örgütsel etik iklim
sayesinde davranış şekillenmekte ve örgüt kültürü de olumlu etkilenmektedir. Eğer örgütlerde etik açık ve
anlaşılır ise; çalışanların sosyal ilişki, benlik saygısı, özerklik veya kendini gerçekleştirme ile ilgili ihtiyaçları
işyerinde karşılanmakta, çalışanlar işleriyle daha fazla özdeşleşmekte ve işlerine karşı psikolojik
sahiplenmeleri gelişmektedir (Tsai, 2022: 3). Örgütlerde psikolojik sahiplenme, kuruma duyulan sevgi ve
saygı ile gerçekleşebilecek bir kavram olup örgütsel değerlerin kabul görmesi ile yakinen ilişkilidir. Bu
kapsamda algılanan olumlu örgütsel etik iklim kurumlarda psikolojik sahiplenmeyi pekiştirmektedir.
Çalıştığı kurumu sahiplenen, değer veren çalışan mutlu ve huzurlu bir biçimde çalışmaktadır. Her iki örgütsel
davranış konusu verimli çalışma açısından birbirini etkiler durumdadır. Bu bağlamda söz konusu çalışma
örgütsel etik iklimin psikolojik sahiplenme üzerindeki etkilerini araştırmak üzere yapılmıştır. Yerli yazında
söz konusu değişkenler arasındaki ilişkiyi esas alan az sayıda çalışmanın bulunması çalışmayı özgün ve
değerli kılmaktadır.

2. Kavramsal Çerçeve
2.1. Etik ve Örgütsel Etik İklim
Etik kavramı, birtakım değerler üzerine kurulmuş, toplumsal yaşamda ve iş yaşamında düzen oluşturmayı
hedefleyen kurallar bütünüdür. Etik kurallar genel anlamda herkes tarafından kabul edilmekte ve hangi
davranışın iyi, hangi davranışın kötü olduğunu ortaya koymaktadır. Siegel’e göre etik (1983: 29) bilinçli
davranış rehberi sunan tutum ve davranışlardan oluşan değer ve inançlardır. Bununla birlikte etik dışı
davranış, toplum tarafından kabul edilmeyen, ilke, norm ve standartlardır. Toplumsal yaşamda olduğu gibi,
örgütler için de etik olmayan davranışlar aynı manada kabul edilmektedir (Yağmur, 2021: 5). Etik kavramı
çoğunlukla ahlak ile karıştırılmakta, zaman zaman iki kavramın birbirinin yerine kullanıldığı görülmektedir,
ancak aralarında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Ahlak; yöreden yöreye değişen, içinde yaşanılan kültür,
sosyal ve ekonomik şartlar göre şekillen insan davranışları üzerinde çalışmaktadır. Etik ise daha evrensel bir
nitelik taşımakla birlikte, durum ve şartlara göre değişmez tutum ve davranışlardır. Ahlakı etiğin yapı taşı
olarak nitelendirebiliriz (Mahmutoğlu, 2009: 225). Sonuçta her ikisinin de yani etik ve ahlaki değerlerin
oluşmasında benzer dinamikler söz konusudur. Kavram olarak etiği bir kılavuza ya da pusulaya
benzetebiliriz. Etik tıpkı bir pusula gibi, varılacak yer için doğru rotaları gösterir. Yani doğruyu ve olması
gerekeni gösterir. Birey etiği kendine kılavuz olarak görür ve değerleriyle örtüştüğünü hissederse hem sosyal
yaşamında hem de örgütsel yaşamda ilerleme kaydedecektir (Aksoy, Erdil ve Ertürk, 2017: 135). Örgütsel etik,
toplumsal ve bireysel etik çerçevesinde örgütsel yaşamda uygulanması istenilen doğru ve yanlış davranışları
ortaya koymaktadır.
Günümüzde örgütlerde başarı kadar, olumlu bir toplumsal etki yaratmak da zorunludur. Toplum tarafından
itibar görmek firma ürünlerine olan ilgiyi ve dolayısıyla markanın çekiciliğini artırmaktadır. Toplum bilinçli
hale geldikçe toplumsal yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere karşı daha fazla ön yargılı olmaktadır
(Howard, 2010: 513). Bununla birlikte örgütlerde etiğin yöneticiler tarafından desteklenmesi gerekmektedir.
Çalışanlar, örgütlerde neyin önemli ve ne tür davranışların kabul edilebilir olduğunu bilinçli ve bilinçsiz
olarak yöneticilerin davranışlarından ipuçları alarak izlemektedirler. Bu sebeple, etik olmayan bir şekilde
davranan bir yönetici, çalışanlara kuruluşta etik olmayan eylemlere izin verildiğini bildiren önemli bir örnek
teşkil etmektedir. Şüphesiz bu durum organizasyonu etik ihlallere maruz bırakmaktadır. Tutum ve davranış
olarak etiğe uygun davranan bir yönetici ise, örgütte etik değerlerin yerleşmesine ve gelişmesine katkı
sağlayan tam tersi bir örneği teşkil etmektedir (Huhtala vd., 2013: 252).
Etik iklim, örgütün normlarını ve bu normlar çerçevesindeki uygulamalarını yansıtmaktadır. Etik iklim örgüt
çalışanlarının ortak algısına, bu algılama çerçevesinde neyin yasak olduğuna ilişkin ahlaki bir çerçeve
sunmaktadır. Etik iklimin başlıca iki boyutu vardır: İlki, yöneticilerin etik iklimi oluşturma konusundaki
çabalarıdır. Diğeri ise, etik iklimi oluşturan kurallar bütünüdür (Milon ve Shapira-Lishchinsky, 2021: 742).
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Örgütlerde etik iklim örgütsel kararların nasıl alındığını ve hangi davranışın doğru olduğunu ortaya
koymaktadır. Etik iklim örgütteki etik prosedür ve uygulamaları içermekte ve çalışanların algılarına
dayanmaktadır (Bartels vd., 1998: 800). Çalışma ortamında etik iklim, çalışanların sahip oldukları istikrarlı,
psikolojik olarak anlamlı, paylaşılan algıları ile bu çerçevedeki faaliyetlerini ifade etmektedir. Bu sayede
örgütsel faaliyetler ahenk kazanmakta ve örgütteki etik ikilemler kolaylıkla çözülebilmektedir (Wimbush ve
Shepard, 1994: 638). Örgütlerde etik iklimin gücü yadsınamaz. Zira güçlü bir etik iklime sahip bir örgütte,
çalışanlar kuruluşta neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda daha az belirsizlik yaşamakta ve sonuç
olarak daha etik veya toplum yanlısı davranışlarda bulunmaktadırlar (Mischel, 1976: 170).
Etik iklim temelde üç etik yaklaşıma (egoizm, faydacılık ve deontoloji) dayanmaktadır (Victor ve Cullen,
1987’den akt., Wimbush, Shepard ve Markham, 1997: 68). Etik iklimin altı boyutu “kanun ve kodlar”,
“kurallar”, “yardımseverlik”, “bağımsızlık”, “verimlilik” ve “araçsallık” davranışları olarak belirlenmiştir
(Victor ve Cullen, 1988’den akt., Appelbaum, Deguire ve Lay, 2005: 45):


Kanun ve kodlar; bu boyutta etik ortamındaki çalışanların mesleki kural ve düzenlemelere sıkı sıkıya
bağlı kalmaları beklenmektedir. Çalışanlar, mesleklerinin belirlediği kurallara ve yönergelere veya
hükümet tarafından belirlenen yasalara uymaktadırlar. Bu boyutta çalışanlar etik davranışa dair
ipuçlarını organizasyonun dışından almaktadırlar.



Kurallar; bu etik ikliminde, çalışanların örgütlerinin kurallarına ve örgütteki görevlerine sıkı sıkıya
bağlı kalmaları beklenmektedir.



Yardımseverlik boyutu çalışma arkadaşlarının birbirlerinin refahı ile içtenlikle ilgilenmeleri ile
karakterize edilmektedir. Yardımsever olan insanlarda yasaları veya kuralları daha az bilme ve
uygulama eğilimi olmakla birlikte yardım duygusu daha ön plandadır. Huzurlu ve mutlu bir iş
ortamında çalışanlar, kuruluşlarının içinde ve dışında başkalarının refahıyla daha içtenlikle
ilgilenmektedirler.



Bağımsızlık boyutunda çalışanların kişisel ahlaki inançlarının, vicdanları tarafından güçlü bir şekilde
yönlendirilmesi beklenmektedir. Bağımsızlık etik ikliminde, çalışanlar kendi doğru ve yanlış
duyguları tarafından güçlü bir şekilde yönlendirilmektedir.



Verimlilik; bu iklimde, organizasyon içinde işleri yapmanın doğru yolu en verimli olanıdır. Çalışanlar
için verimli olma tutum ve davranış için esas alınan kriterdir.



Araçsallık etik ikliminde ise, örgüt üyeleri her şeyden önce kendi çıkarlarına dikkat etmektedirler. Bu
boyutta ön planda olan kişisel çıkarlardır. Kişisel çıkarlar örgütün çıkarlarından önde gelmektedir.

Yukarıda sıralanan etik boyutlar, örgütlerde etik iklimin algılanma biçimiyle kendini göstermektedir. Bu
algının oluşmasında elbette ki kişisel özellikler, eğitim, değer ve inançlar ile ahlaki ve kültürel gelişim vb.
birçok faktör rol oynamaktadır. Bu nedenle örgütlerde var olan etik iklimi sadece örgütsel değer, tutum ve
davranışlarla açıklamak yanlış olacaktır. Örgütlerde etik iklim, örgüte dışarıdan gelen ve çalışan kişilerin
zaten var olan etik değerleri üzerine inşa edilecektir. Kişinin etik anlayışı ile organizasyonun etik değerleri
arasındaki uyum olumlu iş tutumları ve örgütsel sonuçlar doğuracaktır. Bu iki değer alanı arasında farklılıklar
veya boşluklar olduğunda, motivasyonu baskılayan, performansı engelleyen ve daha yüksek düzeyde
memnuniyetsizlik, işten ayrılma ve stres ile sonuçlanan tutumlar oluşacaktır. Sonuç olarak, örgütsel etik
değerlere yakın değerlere sahip çalışanları cezbetmek ve elde tutmak bireylerin ve kuruluşların çıkarına
olacaktır (Posner, 2010: 536).
2.2. Psikolojik Sahiplenme ve Boyutları
Psikolojik sahiplenme (sahiplik) kavramı, günümüz iş dünyasının çalışanların elde tutulması, isteğe bağlı
çabayı, performansı, yenilikçiliği ve refahı teşvik eden faktörlere odaklanmasıyla örgütsel davranış
araştırmalarında önemli bir odak noktası haline dönüşmüştür (Dawkins vd., 2017: 163). Pierce ve
arkadaşlarına (2001) göre; psikolojik sahiplenme, bireylerin kendilerini maddi ve maddi olmayan nitelikteki
bir mülkiyetin parçası olarak hissetmeleridir. Bu mülkiyet ve mülkiyet duyguları onlarda varlık için bir
sorumluluk duygusunu tetiklemektedir. Dolayısıyla, mülkiyetin savunulması ve geliştirilmesi gerekmektedir
(Van Dyne ve Pierce, 2004: 441). Bireyin bir nesneye psikolojik olarak sahip olma arzusu ve duygusu ne kadar
güçlüyse, o nesneyi kendi bölgesi olarak ele alma ve sonra onu savunarak kendisininmiş gibi koruma ve tutma
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olasılığı o kadar yüksek olmaktadır (Peng, 2013: 399). Böylelikle sahiplenme hedefine yönelik sorumluluk
üstlenme, kişisel fedakârlıkta bulunma, özenli olma ve koruyucu davranışlarda bulunma gibi etmenler olumlu
yönde ilişkili olacaktır.
Örgütlerde psikolojik sahiplenme duygusu ayrıca çalışanları bireysel çıkarlardan daha çok örgütün çıkarlarını
ön planda tutmaya yöneltecektir (Pierce ve Jussila, 2010: 820). Bu bağlamda örgütsel psikolojik sahiplenme
duygusu örgüt çalışanlarında olması istenen bir duygudur. Bu duygu çalışanların tutum ve davranışlarına da
yansımaktadır. Çalışanlar açısından psikolojik sahiplenme duygusu örgüte ve işe yönelik olmak üzere iki
temel başlık altında ele alınmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalar, çalışanlara daha yüksek derecede
özerklik sağlayan işlerin ve kuruluşların daha yüksek düzeyde kişisel kontrol sağladığını doğrulamaktadır
(Pierce ve Rodgers, 2004: 510; O'Driscoll, Pierce ve Coghlan, 2006: 400). Bu tür ortamlarda çalışanlarda
psikolojik sahiplenme daha fazla olacaktır (Bernhard ve O'Driscoll, 2011: 350). Örgüt için güçlü bir psikolojik
sahiplenme duygusuna sahip çalışanlar, örgüt için önemli ve değerli olduklarına inanacak ve daha sonra
güçlü bir örgüt temelli benlik saygısı oluşturacaktır (Pierce ve Rodgers, 2004: 599). Böylece kuruma bağlılık
sağlanacak ve çalışanların motivasyonu artacaktır. Örgütler için, motive olmuş ve performansı yüksek
işgörenler vazgeçilmezdir. Dolayısıyla örgütlerde iyi olan çalışanı kaybetmemek ve örgüte yönelik faydalı
tutum ve davranışlarını istikrarlı hale getirmek gerekmektedir. Bu amaçla çok sayıda çalışma yürütülmüştür.
Psikolojik sahiplik olgusunu bu çalışmalardan ayıran özellik ise personel devir hızında düşüş sağlamasının
yanı sıra örgütsel vatandaşlık davranışları başta olmak üzere birçok işgören tutum ve davranışlarının
performans ve verimliliğe dönüşmesinde temel bir faktör olmasıdır (Uçar, 2018: 648).
Psikolojik sahiplenme, örgütlerde olumlu bir psikolojik kaynak olarak kavramsallaştırılmaktadır.
Örgütlerdeki psikolojik sahiplik duygusu, çalışanların hissedar olmamasından kaynaklı resmi sahiplik
olmadığı halde ortaya çıktığından daha kıymetlidir. Bununla birlikte, örgütsel yaşamda psikolojik sahiplenme
üzerine araştırmalar sınırlı kalmıştır. Psikolojik sahiplenme, örgütlerde iş tatmini, işe bağlılık, işte kalma niyeti
veya örgütsel vatandaşlık davranışı gibi sonuçlar üzerinde etkili olan bir yapıdır. Bu nedenle psikolojik
sahiplenme üzerine yayınlanmış çalışmaların büyük bir kısmı, psikolojik sahiplenmenin çalışma tutumları ve
çalışma davranışları üzerindeki etkilerini kuramlaştırıp incelemektedir. Fakat psikolojik sahiplenmeyi neyin
desteklediğini inceleyen az sayıda çalışma vardır (Liu vd., 2012: 869-870). Bununla birlikte psikolojik
sahiplenme, yüz yılı aşkın süredir var olan insanlardaki sahiplenme eğilimleriyle ilgilidir (Pierce vd., 2003’den
akt., Alok, 2014: 267). Ancak, organizasyon çalışmaları için oldukça yeni bir kavramdır (Luthans ve Avolio,
2009’dan akt., Alok, 2014: 267).
Psikolojik sahiplenmenin “sorumluluk duygusu”, “kimlik duygusu”, “hesap verebilirlik duygusu”, “öz
yeterlik duygusu” “aidiyet duygusu” olmak üzere çok boyutlu bir yapısı vardır (Pierce vd., 2001’den akt.,
Buchem, 2012: 104-105). Bunlar:


Sorumluluk duygusu; psikolojik sahiplik ile sorumluluk birbirini destekleyen iki önemli duygudur.
Psikolojik sahiplik üzerine yapılan çalışmalar, psikolojik sahiplenmenin etik ve sorumlu davranışları
arttırdığını göstermektedir. Örneğin, güçlü bir psikolojik sahiplenişe sahip olan çalışanların, örgütün
malını çalma/zarar verme, işte kasıtlı hatalar veya siber aylaklık gibi davranışlar sergileme eğiliminde
olmadığı gösterilmiştir (Yoo, Sanders ve Cerveny, 2018: 108).



Kimlik duygusu; Porteous, kimlik duygusunu birey ile nesne (örneğin bir örgüt) arasındaki kişisel
bilişsel bağlantı ve birlik olma algısı olarak tanımlamaktadır (Porteous, 1976’dan akt., Olckers ve Du
Plessis, 2012: 2588). Kimlik duygusu, çalışanın örgütle arasında kurduğu psikolojik bir bağdır ve
çalışan açısından “ben kimim” sorusunun cevabında çalıştığı örgütünde yer almasıdır.



Hesap verebilirlik; boyutu iki alt bileşeni ile psikolojik sahiplenmeyi açıklamaktadır. Bunlardan ilki
kişinin fiziksel ya da psikolojik olarak sahiplendiğini korumaya yönelik başkalarını sorumlu tutma
hakkıdır. Diğeri ise, kendisini sahiplendiğine karşı sorumlu tutması beklentisidir (Pierce vd., 2001’den
akt., Lee ve Suh, 2015: 383).



Öz yeterlik duygusu; öz yeterlilik Bandura’ya (1977) göre, kişinin görevi tamamlama yeteneğine olan
inancının gücüdür. İnsanlar psikolojik olarak sahiplenilen bir nesne ya da kavram konusunda daha
fazla bilgi sahibi olmak ve yetkin olmak istemektedirler. Dolayısıyla bu onların nesne ya da kavrama
ilişkin etkinliğini ve hâkimiyetini arttıracaktır.
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Aidiyet duygusu; herhangi bir şeyi psikolojik olarak sahiplenen kişiler, kendilerinin de onun için
önemli olduğunu düşünürler. Bu duygu onlarda ‘‘aidiyetlik’’ duygusunun oluşmasını sağlamaktadır.
Aidiyet duygusu örgütsel veya duygusal bağlılığın özüdür ve psikolojik sahiplenmeyi
gerektirmektedir. Örgütlerini psikolojik olarak sahiplenen çalışanlar kuruluşlarını “evleri” veya bir
“kişisel alan” olarak görmektedirler (Van Dyne ve Pierce, 2004’den akt., Liu vd., 2012: 875; Redman
ve Snape, 2005).

2.3. Örgütsel Etik İklim ve Psikolojik Sahiplenme İlişkisi
İlgili alanyazında etiğin, davranışlar için rehber olan ve ahlaki açıdan sorgulanabilir faaliyetleri değerlendiren
önemli bir faktör olduğu ileri sürülmektedir (Yıldız vd., 2015: 107). Örgütsel etik konusunda yapılan
araştırmalara bakıldığında öncelikle etiğin kurumsallaşması üzerine (Weber, 1981; Gellerman, 1989; Stead,
Worrell ve Stead, 1990; Sims, 1991; Jose ve Thibodeaux, 1999; Küçükoğlu, 2012; Arslan ve Bektaş, 2020)
çalışmalara rastlanmaktadır. Örgütsel etik ile örgütsel bağlılık üzerine yapılan çalışmalar (Fritz, Arnett ve
Conkel, 1999; Oz, 2001; Cullen, Parboteeah ve Victor, 2003; Akbaş, 2010; Demirdağ ve Ekmekçioğlu, 2015; Öğüt
ve Kaplan, 2011) da bulunmaktadır. Ayrıca etik iklimin kuruma duyulan güven ile ilişkisini ortaya koyan
çalışmalara (Aydan ve Kaya, 2018, Simha ve Pandey, 2021) göre; etik iklimin kuruma karşı duyulan güven
üzerinde olumlu etkileri bulgulanmıştır. Örgütsel etik iklimle ilgi yapılan farklı çalışmalar; etik iklimin
örgütsel vatandaşlık davranışlarını pozitif yönde etkilediği (Elçi ve Alpkan, 2006), örgütsel etik iklimin
çalışanların bireysel performansları üzerinde düşük bir etkiye sahip olmasına karşın, etik iklimin çalışanların
bireysel performans üzerinde önemli bir rolü olduğu (Kaya ve Başkaya, 2016) şeklindedir. Örgütsel etik iklim
ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkinin (Sarı ve Doğantekin, 2016) negatif yönlü ve anlamlı olduğu
bulgulanmıştır. Etik iklimin işe yabancılaşma düzeyi üzerinde anlamlı bir ilişki tespit edilememiş, etik iklimin
iş tatmini üzerine ise pozitif yönlü ve anlamlı etkisi olduğu bulgulanmıştır (Naktiyok ve Yıldırım, 2018).
Örgütsel etik iklim, psikolojik temelli birçok davranışın belirleyicisi konumundadır (Tuna ve Yeşiltaş, 2014:
106). Tuna ve Yeşiltaş (2014) tarafından yapılan çalışmada etik iklim, işe yabancılaşma ve örgütsel
özdeşleşmenin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkileri incelenmiştir. Sonuç olarak, etik iklim türleri olan kişisel
ahlak ve kişisel çıkarın yabancılaşma üzerinde etkisinin olduğu bulgulanmıştır. Ayrıca kişisel çıkarın örgütsel
özdeşleşme; özdeşleşmenin ve yabancılaşmanın ise işten ayrılma niyeti üzerinde etkide bulunduğu
görülmüştür. Çalışmada kullanılan diğer etik iklim türlerinin özdeşleşme ve yabancılaşma üzerinde herhangi
bir etkide bulunmadığı neticesine varılmıştır.
Alanyazında yer alan çalışmalarda, yönetsel desteğin yüksek olduğu örgütlerde çalışanların yaptıkları işten
tatmin duydukları, yönetici ve meslektaşlarıyla iyi ilişkiler içerisinde oldukları ve psikolojik sahiplenme
yaşadıkları ileri sürülmektedir (Anand vd., 2010). Yöneticilerin liderlik özelliklerinin alt boyutları ile
psikolojik sahiplenme arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla Zengin vd. (2021) tarafından yapılan
çalışmada; karizmatik liderlik ve etik liderlik ile orta, babacan liderlik ile yüksek düzeyde ve anlamlı bir ilişki
olduğu belirlenmiştir. Khatri ve Dutta’ya (2018: 8) göre hizmetkâr liderler tarafından ortaya konulan
güçlendirici, güven verici ve etik duyguları içeren tutum ve davranışlar çalışanların psikolojik sahiplenme
duygularının gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bekmezci ve Yıldız (2019) tarafından yapılan çalışmada ise
babacan liderliğin psikolojik sahiplenmeyi pozitif yönde etkilediği ileri sürülmektedir. Otantik liderlik hem
olumlu etik iklimi hem de olumlu psikolojik kapasiteleri yalnızca telkin etmekle kalmayıp aynı zamanda
destekleyen bir lider davranışı repertuarına atıfta bulunmaktadır. Bu liderler daha fazla öz-farkındalığı,
içselleştirilmiş bir ahlaki bakış açısını, dengeli bilgi işlemeyi teşvik ettiğinde olumlu kişisel gelişim ile
sonuçlanmakta ve takipçileri arasındaki ilişkisel şeffaflık artmaktadır (Walumbwa vd., 2008).
Etik liderlik, psikolojik sahiplenmenin öncülü olan bir başka liderlik türüdür. Park, Kim ve Song (2015)
çalışmalarında etik liderlik düzeyinin çalışanların psikolojik sahiplenme düzeyini önemli ölçüde etkilediğini,
sonucuna ulaşmışlardır. Brown vd. (2005’den akt., Jasni, 2018: 14) tarafından yapılan bir çalışmada etik liderlik
ile iş tatmini arasındaki ilişkinin, liderlerin çalışanlarıyla olan ilişkilerinde adil ve sorumluluk duygusuyla
hareket etmeleri durumunda ortaya çıkan psikolojik sahiplenmeyle ilişkili olduğu bulunmuştur. Hocaoğulları
(2020) yapmış olduğu araştırmada, örgüt sağlığı boyutlarından iletişim ve katılım, etik ve motivasyon,
amaçlara uyum ve performans ve liderlik ve etkin kaynak kullanımı ile psikolojik sahiplenme arasında pozitif
ve anlamlı bir ilişki belirlemiştir. Ayrıca çalışmada örgüt sağlığı boyutlarından etik ve motivasyonun
psikolojik sahiplenme üzerinde pozitif bir etkide bulunduğu bulgusuna (ß= ,027; p>0.05) ulaşılmıştır. Avey,
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Wernsing ve Palanski’ye göre (2012: 30) göre; etik liderler, çalışanların işlerine yönelik sorumluluk
duygularını tetikleyerek ve ayrım gözetmeyen adil muameleleriyle bu sorumluluk duygularını geliştirerek,
çalışanların psikolojik sahiplenmelerinin artmasını sağlamaktadır. Trevino ve diğ. (1998’den akt., Erdem, 2021:
59), etik iklimin bir örgütte yerleştirilmesine yönelik yöneticiler tarafından sergilenen davranışların çalışanları
etik kurallara uygun hareket etme yönündeki tutumlarını pekiştireceğini ve çalışanların örgütlerine daha fazla
aidiyet hissetmelerini sağlayacağını ileri sürmektedirler. Şüphesiz bu durum çalışanların örgütlerine yönelik
psikolojik sahiplenme duygularını artırmaktadır.
Birçok bilim insanı (Cheng ve Wang, 2015; Pircher vd., 2015; Nedkovski vd., 2017), belirli etik normlar üzerine
inşa edilen bir örgütsel ortamın, örgüte fayda sağlayan faaliyetleri teşvik ederek ve kolaylaştırarak bireysel
kişisel çıkar arayışını azaltmaya yardımcı olduğunu belirtmektedir (Sun, Zhang ve Meng, 2020: 236). Manevi
değerler, liderlerin çalışanlarını içsel olarak motive etmelerini, etik bir iklim oluşturmalarını, işyeri ilişkilerini
geliştirmelerini ve nihayetinde artan bağlılık ve üretkenlik yoluyla kurumsal hedeflere ulaşmalarını
sağlamaktadır. Fry (2005) yalnızca ruhsal liderliğin, işyerinde fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal yön de
dâhil olmak üzere bir insanın tüm benliğini birleştirme yeteneğine sahip olduğunu ileri sürmektedir (Arshad
ve Abbasi, 2014: 1271).
Örgütlerde psikolojik sahiplenme bakımından bir işletme psikolojik sahiplenme açısından incelenmiş
(Demirkaya, Şimşek Kandemir, 2014) ve çalışma yapılan işletmede psikolojik sahiplenme düzeyi ortalamanın
üzerinde çıkmıştır. Ayrıca, psikolojik sahiplenme ile yenilikçi iş davranışı arasındaki olumlu ilişkiyi (Derin,
2018) gösteren ve psikolojik sözleşme ihlali ile yenilikçi iş davranışı arasındaki ilişkide örgütsel sinizm aracılık
ettiğini (Sezgin ve Uçar, 2021) gösteren çalışmalar mevcuttur. Söz konusu değişkenler dışında psikolojik
sahiplenmenin çalışma ortamı yapısı, örgütsel bağlılık ve vatandaşlık davranışları ile ilişkisini ortaya koyan
(O’Driscoll, Pierce ve Coghlan, 2006) çalışmada daha az yapılandırılmış çalışma ortamlarının, daha az kişisel
kontrole izin veren daha yüksek düzeyde yapılandırılmış çalışma ortamlarına göre iş ve organizasyon için
psikolojik sahiplenme duygularının gelişimine daha elverişli olduğu ortaya konmuştur.
Yapılan araştırma ve sosyal uygulamalar sahiplenme duygusunun bireysel psikolojiyi, duyguyu ve davranışı
etkilediğini doğrulamıştır. Psikolojik sahiplik teorisine göre (Pierce vd., 2003; Van Dyne ve Pierce, 2004)
psikolojik sahiplenme öz-yeterlik, aidiyet duygusu, sorumluluk duygusu ve öz kimlik inşa etmede kritik
unsurlardır. Örgütsel etik iklim çalışanların düşüncelerini paylaşmalarını ve etkileşimde bulunmalarını
destekleyerek, çalışanlar ile örgüt arasındaki psikolojik bağı güçlendirmekte ve çalışanların aidiyet duygusu
ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Psikolojik sahiplenme duygusu ile çalışanlar örgütlerine daha fazla bağlı,
koruyucu ve sorumlu hale gelmektedirler (Pierce vd., 2001, 2003; Van Dyne ve Pierce, 2004; Liu vd., 2012) bu
da örgütsel yeniliğe daha fazla önem vermek, sıkı çalışmak ve yenilikçi davranışlarda bulunmak yoluyla iş
verimliliğini artırmaktadır (You vd., 2022: 3-4).
Alanyazında yer alan çalışmalar etik iklimin lider davranışları, liderlik tarzları, yönetim uygulamaları gibi
liderlik ve yönetim uygulamaları ve örgütsel bağlılık, işten ayrılma niyeti, iş tatmini gibi iş tutumları arasında
bir arabulucu olabileceğini göstermiştir (Newman vd., 2017; Simha ve Cullen, 2012’den akt., Cansor, Parlar ve
Türkoğlu, 2021: 212). Katılımcı bir örgüt iklimi, çalışanların sahiplenme duygularını güçlendirmektedir
(Woon, Tan ve Nasurdin, 2017: 135). Ozler, Yilmaz ve Ozler (2008) tarafından örgütsel iklim, iş tatmini ve
demografik faktörlerin sahiplik üzerinde etkisi ölçülerek psikolojik sahipliğin örgütsel vatandaşlık ve örgütsel
davranışları ne ölçüde etkilediği incelenmiştir. Bu çalışmadan elde edilen bulgular, örgütsel iklimin psikolojik
sahiplenmeyi geliştirmedeki rolüne destek sağlamıştır. Ancak örgütsel etik iklimin psikolojik sahiplik
üzerindeki etkisini ölçen çalışmalar oldukça az sayıdadır. Bu nedenle çalışmanın alanyazına katkı sağlaması
amaçlanmaktadır.
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3. Yöntem
3.1. Araştırma Modeli ve Hipotez
Alanyazında yer alan bilgiler doğrultusunda geliştirilen model ve hipotez aşağıda gösterilmektedir.

Psikolojik Sahiplenme

Örgütsel Etik İklim

Şekil 1. Araştırma Modeli
H1: Akademisyenlerin örgütsel etik iklim algılarının psikolojik sahiplenme seviyeleri üzerinde pozitif ve
anlamlı düzeyde etkisi vardır.
3.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde akademik personel olarak görev yapan çalışanlar
oluşturmaktadır. Söz konusu evren üzerinde araştırma yapabilmek için öncelikle Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu’ndan (22.10.2021 tarih 2021-847 sayılı) etik onayı alınmıştır.
Kolayda örneklem yönteminin kullanıldığı çalışmada anket verileri 12 Kasım 2021 ile 12 Ocak 2022 Aralık
tarihleri arasında toplanmıştır. Bu bağlamda kurumda çalışan tüm akademik personele online ortamda
anketler dağıtılmıştır. Toplamda 2566 akademik personelin yaklaşık % 12’sine ulaşılmıştır. Gönderilen
maillerden dönüş sağlanan toplam 301 anket verisi değerlendirmeye alınmıştır. Örneklemin yeterliliği
konusundaki alanyazın incelendiğinde; regresyon analizlerinde k bağımsız değişken sayısı olmak üzere
örneklem sayısı; Green’e (1991) göre ≥50+8k, aynı öneri ile Tabachnick ve Fidell’e göre (2013) ≥50+8k, Stevens’a
göre (2002) ≥15k ve Harris’e göre (1985) ≥50+k ve olmalıdır. Bu kapsamda çalışmanın örneklem büyüklüğünün
(N= 301, k= 1) analiz için yeterli olduğu görülmektedir.
3.3. Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama tekniği olarak anket kullanılmıştır. Hazırlanan anket toplam üç bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi gibi demografik özelliklerini
belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır.
Anket formunun ikinci bölümünde ise çalışanların örgütsel etik iklim algılarını belirlemek üzere “Örgütsel
Etik İklim Ölçeği” kullanılmıştır. Örgütsel Etik İklim Ölçeği, Victor ve Bronson (1993) tarafından geliştirilmiş
olup Türkçe geçerlilik ve güvenirliliği Özen ve Durkan (2016) tarafından yapılmıştır. Ölçek 22 madde ve 5 alt
boyuttan oluşmaktadır. Birinci alt boyutta (1-7 maddeler) yardımseverlik etik ölçütüne göre; sosyal
sorumluluk, örgüt çıkarları ve verimlilik ön plandadır. İkinci alt boyut (8-11 maddeler) ilkelilik etik ölçütüne
göre; örgütün kural ve yöntemleri ile yasalar ve mesleki ilkeler içeriklidir. Üçüncü alt boyut (12-15 maddeler)
yardımseverlik etik ölçütüne göre; bireysel çıkar, arkadaşlık, takım ruhu ve sosyal sorumluluğa aittir.
Dördüncü alt boyut (16-19 maddeler) ilkelilik ölçütüne göre; bireysel ahlak, yardımseverlik ölçütüne göre;
arkadaşlık ve yerel analiz düzeyinde egoistlik ölçütüne göre; örgüt çıkarlarına aittir. Beşinci alt boyut (20-22
maddeler) yerel düzeyde ilkelilik etik ölçütüne göre; örgüt kuralları ve yöntemleri ile verimliliğe aittir. Ölçekte
ters madde yoktur. Ölçek 5’li Likert kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmada Örgütsel Etik İklim Ölçeğinin
Cronbach alfa katsayısı 0,911 olarak hesaplanmıştır.
Üçüncü bölümde ise katılımcıların psikolojik sahiplenme düzeylerini ölçmek için “Örgütsel Düzlemde
Psikolojik Sahiplik Ölçeği” kullanılmıştır. Örgütsel Düzlemde Psikolojik Sahiplik Ölçeği Uçar (2018)
tarafından geliştirilmiş olup, geçerlilik ve güvenilirliği test edilmiştir. Ölçek 15 madde ve 4 alt boyuttan
oluşmaktadır. Birinci alt boyut (1-6 maddeler) kimlikleştirme/benlikle bütünleştirmeyi içermektedir. İkinci alt
boyut (7-8 maddeler) etkililik ile ilgili maddeleri içermektedir. Üçüncü alt boyut (9-11 maddeler) koruyucu
odakla alakalıdır. Dördüncü alt boyut (12-15 maddeler) içsel sorumluluk ile ilgili ifadelerden oluşmaktadır.
Ölçekte ters madde yoktur. Ölçek 5’li Likert kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmada Örgütsel Düzlemde
Psikolojik Sahiplik Ölçeğinin güvenirliği ise 0,883 olarak hesaplanmıştır. Bu değer Örgütsel Düzlemde
Psikolojik Sahiplik Ölçeğinin oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Cronbach alfa değerinin en az 0,7
olması gerekmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2017: 331).
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3.4. Verilerin Analizi
Bir araştırmada kullanılacak istatistiksel yöntemlerin seçiminde normallik varsayımı esas alınmaktadır. Bu
bağlamda söz konusu analizlere başlamadan önce veri setinin normal dağılım gösterip göstermediğinin
belirlenmesine yönelik normallik testinin yapılması gerekmektedir. Çalışma kapsamında kullanılan veri
setinin normal dağılım gösterip göstermediğini sınamak amacıyla çarpıklık ve basıklık değerleri
kullanılmıştır. Tabachnick ve Fidell’e (2013) göre basıklık (Kurtosis) ve çarpıklık (Skewness) değerlerinin +1.5
ile -1.5 aralığında olduğunda; George ve Mallery’e (2010) göre bu değerlerin +2.0 ile -2.0 aralığında olduğunda
verilerin normal dağılım gösterdiği kabul edilebilmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2013; Erbay ve Beydoğan,
2017: 250; Akdoğdu ve Uşun, 2017: 8). Çalışmada kullanılan Örgütsel Etik İklim Ölçeğinin Skewness
(çarpıklık) değeri -,921; Kurtosis (basıklık) değeri ,543 iken Psikolojik Sahiplenme Ölçeğinin Skewness
(çarpıklık) değeri -,451 ve Kurtosis (basıklık) değeri -,899 olarak bulunmuştur. Bu bağlamda iki ölçeğe ait
verilerin çarpıklık ve basıklık değerlerinin alanyazında yer alan uygun aralıkta yer almasından dolayı
verilerin normal dağılım gösterdiği kabul edilmiş ve parametrik testler kullanılmıştır.

4. Bulgular
4.1. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri
Araştırmada yer alan katılımcıların % 60,1’i erkek ve % 39,9’u ise kadın çalışanlardan oluşmaktadır.
Çalışanların % 41,2’sinin 30-39, % 29,2’sinin 40-49 ve % 15’inin 50-59 yaş aralığında arasında olduğu
belirlenmiştir. Katılımcıların pozisyonlarına göre dağılımları incelendiğinde % 89’u çalışan ve % 11’i yönetici
konumundadır. Eğitim durumları açısından katılımcıların büyük çoğunluğunun (% 73,4) doktora mezunu
olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan akademik personelin % 30,6’sının 6-10, % 26,9’unun 21 yıl ve üzeri,
% 19,9’unun 11-15 ve % 18,6’sının ise 1-5 yıl aralığında mesleki deneyime sahip oldukları tespit edilmiştir.
Katılımcıların % 27,9’u Dr. Öğretim Üyesi, % 22,3’ü Doçent, % 14,6’sı Öğretim Görevlisi, % 18’i Profesör ve %
11,9’u ise Araştırma Görevlisi unvanlarına sahiptirler.
4.2. Geçerlilik Analizi
Araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerliliklerini test etmek amacıyla bazı analizler yapılmıştır. İlk olarak
ölçeklerin yeterliliklerini ve faktör analizi yapmaya uygun olup olmadıklarını ölçmek için Kaiser-Meyer-Olkin
ile Bartlett Küresellik Test istatistikleri uygulanmıştır. Örgütsel Etik İklim Ölçeğinin KMO örneklem yeterliliği
katsayısının 0,841 olduğu tespit edilmiş ve örneklem yeterliliği değerinin faktör analizi yapmak için “yeterli”
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bartlett Küresellik testi sonucunda, elde edilmiş ki kare değeri kabul edilebilir
düzeyde bulgulanmıştır (χ2= 3509,651; Sig.= ,000, p<,001). Bu çerçevede örneklem büyüklüğünün faktör
analizi için yeterli olduğu ve ölçme aracının faktör çıkarmaya uygun olduğu anlaşılmaktadır.
Örgütsel Etik İklim Ölçeğinin yapı geçerliliği için faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizinde; faktör sayısının
tespitinde özdeğeri 1’den büyük olanların dikkate alınmasına ve bir maddenin bir faktöre boyutlanabilmesi
için ilgili faktör yükünün en az 0,500 düzeyinde olmasına karar verilmiştir. Faktör analizi sonucuna göre,
Örgütsel Etik İklim Ölçeğinde maddeler alan yazınla uyumlu bir şekilde beş boyut altında toplanmıştır. 22
madde ile yapılan analiz neticesinde beş boyutlu bir yapı elde edilmiştir. Birinci alt boyutta (1-7 maddeler)
yardımseverlik etik ölçütüne göre sosyal sorumluluk, örgüt çıkarları ve verimlilik; ikinci alt boyutta (8-11
maddeler) ilkelilik etik ölçütüne göre örgütün kural ve yöntemleri ile yasalar ve mesleki ilkeler; üçüncü alt
boyutta (12-15 maddeler) yardımseverlik etik ölçütüne göre bireysel çıkar, arkadaşlık, takım ruhu ve sosyal
sorumluluk; dördüncü alt boyutta (16-19 maddeler) ilkelilik ölçütüne göre bireysel ahlak, yardımseverlik
ölçütüne göre arkadaşlık ve yerel analiz düzeyinde egoistlik ölçütüne göre örgüt çıkarları; beşinci alt boyutta
(20-22 maddeler) ise yerel düzeyde ilkelilik etik ölçütüne göre örgüt kuralları, yöntemleri ve verimliliğe ait
ifadeler toplanmıştır. Ankette bulunan 22 ifade, toplam varyansın % 63,6’sını açıklamaktadır. Tablo 1
incelendiğinde ölçekte yer alan maddelerin tamamının faktör yüklerinin 0,500 üzeri olduğu görülmektedir.
Faktörlerin mümkün olduğunca güçlü maddelerden oluşması arzu ediliyor ise, yük değerlerinin en az 0,5
olması esas alınabilir (Gürbüz ve Şahin, 2017: 318).

İşletme Araştırmaları Dergisi

2020

Journal of Business Research-Turk

A. Arslan – H. Gül 14/3 (2022) 2013-2029
Tablo 1. Örgütsel Etik İklim Ölçeğine Ait Faktör Analizi Sonucu
Faktörler
Maddeler
Bu kurumdaki insanların en önemli sorumluluğu verimliliktir.
Paydaşlar için daima doğru olanı yapmanız beklenir.
Bu kurumda çalışanlar takım ruhunu önemser.
Bu kurumda çalışanların, kurum dışındakilere karşı güçlü
sorumluluk duyguları vardır.
Kararlar kurumun amaçlarına katkı sağlamasına göre
biçimlendirilir.
Bu kurumun çalışanları, kurum paydaşlarının çıkarlarını
gözetir.
Burada sorunlara daima etkili çözümler aranır.
Burada kurum kural ve prosedürlerini sıkı sıkıya takip etmek
çok önemlidir.
Karar vermede öncelik, kararın yasaya uygun olup
olmadığıdır.
İnsanlardan her şeyin ötesinde, yasalara ve mesleki standartlara
riayet etmeleri beklenir.
Herkesten kurum kural ve prosedürlerine uyması beklenir.
İnsanlar kurum çalışanları için genellikle neyin en iyi olduğu
konusunda çok endişelidirler.
Her birey için iyi olan, örgüt içinde iyidir.
Bu kurumda çalışanlar kendileri için en iyi olanın peşindedir.
Kararların paydaşlar üzerindeki etkisi, bu kurumun öncelikli
meselesidir.
Bu kurumda her kişi, kendisi için neyin doğru neyin yanlış
olduğuna karar verir.
Bu kurumdaki en önemli endişemiz daima, diğeri için en iyinin
ne olduğudur.
İnsanlar kurum çıkarları dışında hiçbir şey ile ilgilenmez.
Bu kurumdakiler, kendi kişisel etik ilkeleri ile yönlendirilir.
Bu kurumdaki başarılı insanlar kurallara uygun hareket eder
Bu kurumda en verimli yol, daima en doğru yoldur.
Bu kurumdaki başarılı insanlar, kurum politikalarına sıkı sıkıya
bağlıdır.
Öz değeri
Açıklanan Varyans (%)
Toplam Açıklanan Varyans (%)
Kaiser-Meyer-Olkin Katsayısı
Bartlett Küresellik Testi
Faktör Çıkarma ve Döndürme Tekniği

F1

F2

F3

F4

F5

,659
,623
,713
,690
,712
,801
,777
,598
,598
,597
,693
,591
,575
,553
,727
,516
,505
,717
,598
,599
,798
,679
8,212
37,328

1,918
8,717

1,420 1,378 1,078
6,455 6,265 4,900
63,665
,841
Ki-kare: 3509,651; sd.: 231; p<0,001
Temel Bileşenler Analizi; Varimax

Örgütsel Düzlemde Psikolojik Sahiplik Ölçeğinin yeterliliğini ve faktör analizi yapmaya uygun olup
olmadığını belirlemek amacıyla yapılan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett Küresellik Test istatistikleri
sonucunda ölçeğin KMO örneklem yeterliliği katsayısının 0,802 olduğu bulgulanmıştır. Tablo 2’de görüldüğü
üzere bu değer, örneklem yeterliliğinin faktör analizi yapmak için “yeterli” olduğunu göstermektedir. Bartlett
Küresellik testi sonuçlarına bakıldığında, elde edilen ki kare değerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu
görülmektedir (χ2= 3598,648; Sig.= ,000, p<,001). KMO değerinin 0,60 ve üstünde olması örneklemin faktör
analizi için yeterli olacağına işaret eder. Bartlett Küresellik testinin anlamlı olması ise (p<0,05) değişkenler
arası ilişki matrisinin faktör analizi yapmak için anlamlı olduğunu ve faktör analizi yapılabileceğini gösterir
(Gürbüz ve Şahin, 2017: 318). Bu doğrultuda örneklem büyüklüğünün faktör analizi için yeterli ve ölçme
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aracının faktör çıkarmaya uygun olduğu anlaşılmaktadır.

Çalışmakta olduğum işyerini bana aitmiş gibi hissederim.
İşyerim benim için vazgeçilmezdir.
Bu işyerinin bir üyesi olmak bana haz verir.
Bu işyeriyle anılmaktan gurur duyarım.
İşyerimin bana saygınlık kattığını düşünüyorum
İşyerim benim evim gibidir.
İşyerimin başarılarında katkılarım olduğunu düşünürüm.
İşyerimde olumlu farklılıklar sergilediğimi düşünürüm.
İşyerime zarar verici nitelikte davranışlarda bulunduğunu
düşündüğüm çalışanları uyarmam gerektiğini hissederim.
İşyerimde yanlış giden bir şeyler varsa bunu önlemem gerektiğini
düşünürüm.
İşyerinde yaşanan olumsuzlukların üstlere bildirilmesi gerektiğini
düşünürüm.
Görevlerimi tam ve eksiksiz yapmam gerektiğini düşünürüm.
İşyerim için benden beklenenlerin farkındayım.
İşlerimi en iyi şekilde yapmam gerektiğini düşünürüm.
İşyerimin benden beklentilerini tam olarak karşılamak benim için
önemlidir.
Öz değeri
Açıklanan Varyans (%)
Toplam Açıklanan Varyans (%)
Kaiser-Meyer-Olkin Katsayısı
Bartlett Küresellik Testi
Faktör Çıkarma ve Döndürme Tekniği

F4
İçsel Sorumluluk

F3
Koruyucu Odak

Maddeler

F2
Etkililik

Faktörler

F1
Kimlikleştirme /
Benlik
Bütünleştirme

Tablo 2. Örgütsel Düzlemde Psikolojik Sahiplik Ölçeğine Ait Faktör Analizi Sonucu

,870
,877
,869
,857
,795
,791
,587
,584
,616
,599
,579
,740
,613
,664
,580
5,997
39,980

2,948
1,471 1,233
19,654 9,804 8,218
77,656
0,802
Ki-kare: 3598,648; sd.: 105; p<0,001
Temel Bileşenler Analizi; Varimax

Örgütsel Düzlemde Psikolojik Sahiplik Ölçeğinin yapı geçerliliği için faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi
sonucuna göre, Örgütsel Düzlemde Psikolojik Sahiplik Ölçeğinde maddeler alan yazınla uyumlu bir şekilde
dört boyutta toplanmıştır. 15 madde ile yapılan analiz neticesinde dört boyutlu bir yapı elde edilmiştir. Birinci
alt boyutta (1-6 maddeler) kimlikleştirme/benlik bütünleştirme; ikinci alt boyutta (7-8 maddeler) etkililik;
üçüncü alt boyutta (9-11 maddeler) koruyucu odak; dördüncü alt boyutta (12-15 maddeler) ise içsel
sorumluluk ile ilgili ifadeler toplanmıştır. Bu 15 ifade toplam varyansın % 77,6’sını açıklamaktadır. Tablo 2
incelendiğinde ölçekte yer alan tüm maddelerin faktör yüklerinin 0,500 üzeri olduğu görülmektedir.
4.3. Korelasyon Analizi
Akademik personelin örgütsel etik iklim algıları ile psikolojik sahiplik düzeyleri arasındaki ilişkilerin yönünü
ve şiddetini belirlemek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Alanyazında korelasyon, iki değişken
arasındaki ilişkinin yönünü ve şiddetini gösteren ve söz konusu iki değişkenin birlikte değişiminin bir ölçüsü
olarak ifade edilmektedir (Özdamar, 1999: 407).
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Tablo 3. Değişkenlere Ait Korelasyon Katsayıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(1) ÖEİ
1
(2) FKT1
,922**
1
**
(3) FKT2
,713
,612**
1
(4) FKT3
,739**
,573**
,382**
1
**
**
**
(5) FKT4
,751
,582
,421
,505**
1
(6) FKT5
,824**
,694**
,465**
,630** ,556**
1
**
**
**
**
**
(7) PS
,628
,651
,481
,329
,389
,539**
1
(8) KMLBB
,741**
,725**
,611**
,428** ,478** ,631** ,902**
1
**
**
**
**
**
**
(9) ETK
,266
,317
,036
,149
,169
,288
,562
,388**
1
(10) KRO
-,092
-,048
-,041
-,123* -,135* -,059 ,391** ,077
,111
1
**
**
**
**
**
**
**
**
(10) İÇS
,238
,302
,149
,066 ,156
,157
,636
,345
,294
,411**
**. Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır.; *. Korelasyon 0.05 düzeyinde anlamlıdır.

11

1

Korelasyon analizi için örgütsel etik iklimin alt boyutları ile psikolojik sahiplenmenin alt boyutlarını temsil
eden ölçeklerin Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Bu değişkenler grubu arasında düşük, orta,
yüksek seviyede, pozitif/negatif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. En güçlü ilişki örgütsel etik iklimin bütünü
ile yardımseverlik etik ölçütüne göre sosyal sorumluluk, örgüt çıkarları ve verimlilik alt boyutu arasında aynı
yönde % 92,2’lik anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r= ,922; p<,001). Örgütsel etik iklim ile psikolojik sahiplenme
arasında % 62,8 düzeyinde yüksek düzeyde ve pozitif (r= ,628; p<,001) bir ilişki belirlenmiştir. Örgütsel etik
iklim ile psikolojik sahiplenmenin kimlikleştirme/benlik bütünleştirme, etkililik ve içsel sorumluluk alt
boyutları arasında sırasıyla ,741; ,266 ve ,238 düzeylerinde pozitif ilişkiler bulunmuştur. Örgütsel etik iklim
ile kimlikleştirme/benlik bütünleştirme arasında yüksek düzeyde; örgütsel etik iklim ile etkililik ve içsel
sorumluluk arasında zayıf düzeyde bir ilişkinin olduğu bulgulanmıştır. Örgütsel etik iklim ile psikolojik
sahiplenmenin bir diğer boyutu olan koruyucu odak arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki
bulunamamıştır (r= -,092).
4.4. Regresyon Analizi
Araştırma modeli kapsamında örgütsel etik iklimin psikolojik sahiplenme üzerindeki etkisini belirlemeye
yönelik bir regresyon modeli kurulmuştur. H1: “Akademik personelin örgütsel etik iklim algılarının psikolojik
sahiplenme seviyeleri üzerinde pozitif ve anlamlı düzeyde etkisi vardır.” hipotezini test etmek amacıyla
kurulan regresyon modeli; Y1= β0 + β1.X1 şeklindedir.
Tablo 4. Örgütsel Etik İklim Algısının Psikolojik Sahiplenme Üzerindeki Etkilerine Yönelik Regresyon
Analizi Sonucu
Standartlanmamış Katsayılar
Bağımsız Değişken
B
Std. Hata
Sabit Katsayı
2,100
,139
Örgütsel Etik İklim
,522
,037
R
R2
R2düz
F
Bağımlı Değişken: Psikolojik Sahiplenme (PS)

Standartlanmış Katsayılar
Beta
,628

t

Sig.

15,121
13,943

,000
,000

,628
,394
,392
194,406

Tablo 4’de örgütsel etik iklim algısı ile psikolojik sahiplenme arasındaki ilişkileri inceleyen basit regresyon
analizi sonuçlarına yer verilmiştir. Tablodaki F değeri 194,406 olup model oldukça anlamlıdır. Kurulan
modelin R değeri ,628 ve R2 değeri ,394 olarak tespit edilmiştir. Bu bağlamda modeldeki bağımsız değişken
olan örgütsel etik iklim bağımlı değişken olan psikolojik sahiplenmenin % 39,4’ünü açıklayabilmektedir.
Modeldeki bağımsız değişken örgütsel etik iklim algısı ile bağımlı değişken psikolojik sahiplenme arasında
,000 düzeyinde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Ayrıca söz konusu bağımsız değişkenlerin
standardize edilmiş Beta değeri (β) ise ,628’dir. Bu bağlamda örgütsel etik iklim algısının psikolojik
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sahiplenme değişkeni ile pozitif ve anlamlı bir ilişki kurarak modele katkı sağladığı ve böylece H1: “Akademik
personelin örgütsel etik iklim algılarının psikolojik sahiplenme seviyeleri üzerinde pozitif ve anlamlı düzeyde
etkisi vardır.” hipotezinin kabul edildiği görülmektedir.

5. Sonuç ve Tartışma
Örgütlerde etik değer, ilke ve kurallar gün geçtikçe daha önemli hale gelmektedir. Etik değerleri olan ve bu
değerleri savunan kurumlar paydaşları tarafından itibar görmektedir. Kurumun etik kurallara uygun olarak
hareket etmesi iş yaşamında güveni sağlamaktadır. Güven örgütsel yaşamda başarının ön koşuludur. Etik
tutum ve davranışlar örgütün plan ve politikalarına etki ederek, zamanla o örgütte işin yapılış biçimine
yansımakta ve örgütün etik iklimini oluşturmaktadır. Örgütsel etik iklim örgütü tanımlayan özelliklerdir.
Örgütün etik iklimi ve kurumun bu konudaki çabaları çalışanların iş doyumu ve işe bağlılıklarına etki
etmektedir. Ortaya çıkan negatif etkiler işten soğumaya ve iş bırakmalara neden olabilmekteyken, pozitif
etkiler motivasyonu artırmakta ve verimlilikle sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle yöneticiler başta olmak
üzere tüm çalışanlar kurumun etik değerlerini, etik iklimi destekleyen plan, politika ve stratejilerini
benimsemeli ve desteklemelidirler.
Çalışanları etkileyen olumlu örgütsel davranış biçimleri kuruma artı değerler katmakla birlikte, farklı olumlu
davranışları da beraberinde getirmektedir. Çalışanın örgütsel etik iklim algısının, örgütü psikolojik olarak
sahiplenme tutum ve davranışı üzerindeki etkisi buna güzel bir örnektir. Çalışmada bu etkinin gücünün
ortaya konulması amaçlanmıştır. Psikolojik sahiplenme, kişinin herhangi bir şeyin mülkiyetini elinde
bulundurmamakla birlikte, kendisine ait hissetmesi, sorumluluk duyması, değer vermesi ve koruması
şeklinde ifade edilebilmektedir. Bu kapsamda çalışanlar psikolojik olarak sahiplendikleri bir işe ya da işyerine
değer vererek, daha fazla sorumluluk hissedecek ve işin başarısına katkıda bulunacaklardır. Psikolojik olarak
sahiplendikleri kurumu koruma içgüdüsüyle hareket edecek, meydana gelebilecek zararları önleyeceklerdir.
Bu nedenle hem etik tutum ve davranış hem de psikolojik sahiplenme tüm örgütlerde istenilen pozitif örgütsel
davranış biçimleridir.
Örgütsel etik iklimin psikolojik sahiplenme üzerindeki etkilerinin araştırıldığı bu çalışma Ondokuz Mayıs
Üniversitesinde görev yapan 301 akademisyen üzerinde yapılmıştır. Çalışmada örgütsel etik iklim
değişkeninin ortalaması 3.93; psikolojik sahiplenme değişkeninin ortalaması ise 3.99 olarak bulunmuştur.
Dolayısıyla akademik personelin çalıştıkları kurumun örgütsel etik iklimini benimsedikleri ve kurumlarına
yönelik psikolojik sahiplenme hissettikleri anlaşılmaktadır.
Örgütsel etik iklim algısının psikolojik sahiplenme üzerindeki etkisini inceleyen regresyon analizinde
modeldeki bağımsız değişken örgütsel etik iklim algısı ile bağımlı değişken psikolojik sahiplenme arasında
,000 düzeyinde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Söz konusu bağımsız değişkenlerin
standardize edilmiş Beta değeri (β) ise ,628’dir. Bu bağlamda örgütsel etik iklim algısının psikolojik
sahiplenme değişkeni ile pozitif ve anlamlı bir ilişki kurarak modele katkı sağladığı ve böylece H1: “Akademik
personelin örgütsel etik iklim algılarının psikolojik sahiplenme seviyeleri üzerinde pozitif ve anlamlı düzeyde etkisi
vardır.” hipotezinin kabul edildiği bulgulanmıştır. Bu bulgu örgütsel etik iklim ile psikolojik sahiplenme arasında
bağlantı kuran ve örgütsel etik iklimin psikolojik sahiplenmeyi artırdığını ile süren çalışmaların (Woon, Tan
ve Nasurdin, 2017; Ozler, Yilmaz ve Ozler, 2008) sonuçlarıyla örtüşmektedir.
Kurumsal aktörler tarafından çalışanlarını motive etmek ve dış kontrolü azaltmak amacıyla geliştirilen
katılımcı ve özerk örgüt iklimi ve destekleyici toplu teşvik planları çalışanların kendilerini örgütün çıkarlarına
katkıda bulunduğu için ödüllendirilen bir vekil olarak değil, örgüt ile özdeşleşmiş bir asil olarak görmelerine
yol açmaktadır. Dolayısıyla çalışanların örgütsel normları, değerleri ve amaçları içselleştirmelerini sağlayan
bu uygulamaları, çalışanların sahiplenme duygularını artırarak yeni benlikler oluşturmayı amaçlayan çabalar
olarak görmek gerekmektedir. Bu kimlik dönüştürme çabalarının arka planında ise bireysel benliğin
oluşumunda önemli rol oynayan sahiplenme duygusu yatmaktadır (Ozler, Yilmaz ve Ozler, 2008: 46).
Literatür bölümünde ele alındığı üzere, önceki çalışmalarda örgütsel etik iklim konusu farklı değişkenler ile
(örgütsel bağlılık, örgütsel güven, örgütsel vatandaşlık, sinizm vb.) incelenmiştir. Benzer şekilde örgütsel
psikolojik sahiplenme konusuyla da bir takım değişkenlerin (yenilikçi iş davranışı, liderlik, örgütsel etkililik,
örgütsel bağlılık ve vatandaşlık vb.) ilişkisi ortaya konmuştur. Örgütsel etik iklim ile psikolojik sahiplenme
arasında bağlantı kuran çalışmaların ise istenilen seviyede olmadığı görülmüştür. Bu nedenle araştırmacılara
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sonraki çalışmalarda örgütsel etik iklim ile psikolojik sahiplenme arasındaki ilişkiyi gösteren daha fazla nitel
ve nicel çalışma yapmaları önerilebilir.
Çalışmada, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde görev yapan akademisyenler örneklemi ile örgütsel etik iklimin
psikolojik sahiplenme üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Elde edilen analizler sonucunda, örgütsel etik iklimin
psikolojik sahiplenme üzerinde pozitif ve anlamlı düzeyde etkisi olduğu bulgulanmıştır. Örgütsel yaşamda
değerli olan bu sonucun, örgütsel davranış konusunda araştırma yapan kurumlara ve bilim insanlarına fayda
sağlaması umut edilmektedir.
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Yöntem – Bu araştırmanın kuramsal kısmında tümden gelim ve uygulama kısmında nicel araştırma
yöntemlerinden ilişkisel tarama yöntemi izlenmiştir. Çalışmanın verileri anket yöntemi kullanılarak
elde edilmiştir. Anketin ilk kısmında araştırmacı tarafından hazırlanan demografik sorulara, ikinci
kısımda “Dönüşümcü Liderlik Ölçeği” ve 3. kısımda ise “Çalışan Performansı Ölçeği”ne yer verilmiştir.
Araştırmanın evreni, Ankara Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi’nde (OSTİM) faaliyetlerini sürdüren
kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı yapan işletmelerde çalışan toplam 396 kişiye anket
uygulaması yapılmıştır. Araştırma kapsamında kullanılan Anketlerden elde edilen verilerle;
güvenilirlik analizi, doğrulayıcı faktör analizi, veri analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizi ile
analizleri yapılmıştır.
Bulgular – Bu çalışma için yapılan analizler sonucunda; entelektüel uyarımın, dürüstlük üzerinde ve
davranış modeli oluşturmanın, özgecilik üzerinde pozitif yönlü bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir.
Buna karşılık, vizyon belirlemenin, özgecilik üzerinde; grup amaçlarının kabulünün, güçlendirme özgecilik üzerinde ve yüksek performans beklentisine sahip olmanın, özgecilik üzerinde negatif bir
etkisinin olduğu tespit edilmiştir.
Tartışma – Dönüşümcü liderlik; çalışanların yeniliğe teşvik edilmesini, görevlerini başarılı bir şekilde
yerine getirmeleri, işletme amaçlarının tüm çalışanlar tarafından paylaşılması, güven ortamının
oluşturulması, çalışanların değerli olduğunun yansıtılması ve çalışanların desteğinin sağlanmasına
yönelik tutumlarını içermektedir. Diğer taraftan, çalışanlarını hem de hızla değişen ortama uyum
sağlayabilen işletmeler, müşteri memnuniyetini artırabilmekte, çalışan performansını sürekli
geliştirebilmekte, ürün-hizmet kalitesini yükseltebilmekte, verimliliği artırabilmekte, rekabette başarılı
olabilmekte ve varlığını sürdürebilmektedir. Dolayısıyla bu türden üniversite-sanayi işbirliğini
geliştirmeye yönelik bilimsel çalışmalarla; işletmelerin verimliliğini artırması, çalışanların
performansında iyileşmeler sağlanması, işletmelerin rekabet ortamında sürekliliklerini sağlamaları,
mal ve hizmetlerin kalitesinin artması, işletmelerin rekabet gücünün arttırılması ve ülke kalkınmasına
önemli faydalar sağlanmasına olumlu katkılar sunulabileceği düşüncesiyle bu araştırmanın yapılması
planlanmıştır.
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Purpose – The purpose of this research is to analyze the effects of transformational leadership practices
on employee performance.
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Design/methodology/approach – Deduction in the theoretical part of this study and the relational
survey method, one of the quantitative research methods, in the application part. The data of the study
were obtained by using the survey method. In the first part of the questionnaire, demographic questions
prepared by the researcher, "Transformational Leadership Scale" in the second part and "Employee
Performance Scale" in the third part were included. The universe of the research was a questionnaire
applied to a total of 396 people working in the companies that manufacture chemicals and chemical
products in Ankara Middle East Industry and Trade Center (OSTİM). With the data obtained from the
Questionnaires used within the scope of the research; reliability analysis, confirmatory factor analysis,
data analysis, correlation analysis and regression analysis were performed.
Findings – As a result of the analyzes made for this study; It has been determined that intellectual
stimulation has a positive effect on honesty and creating a behavioral model has a positive effect on
altruism. In contrast, setting a vision on altruism; It has been determined that acceptance of group goals
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has a negative effect on empowerment - altruism, and having high performance expectation has a
negative effect on altruism.
Discussion – Transformational leadership includes attitudes towards encouraging employees to
innovate, fulfilling their duties successfully, sharing business goals by all employees, creating an
environment of trust, reflecting that employees are valued and providing employee support. On the
other hand, businesses that can adapt their employees to the rapidly changing environment can increase
customer satisfaction, continuously improve employee performance, improve product-service quality,
increase productivity, succeed in competition and survive. Therefore, it is planned to conduct this
research with the idea that scientific studies aimed at improving such university-industry cooperation
can make positive contributions to increasing the productivity of enterprises, improving the
performance of employees, ensuring the continuity of enterprises in the competitive environment,
increasing the quality of goods and services, increasing the competitiveness of enterprises and
providing significant benefits to the development of the country.

1. GİRİŞ
Rekabet piyasalarındaki sürekli değişimler; dönüşümcü liderlik uygulamalarının gelişmesinde önemli role
sahip olmuştur. Dönüşümcü liderlik olgusu, çalışanlar ile yöneticilerin; vizyon belirleme, entelektüel sermaye
birikiminin oluşturulması, grup çalışmalarının özendirilmesi, performansın artırılmasına yönelik
uygulamaların oluşturulmasında önemli gelişmelere neden olmuştur (Ünal, 2012a: 302).
Dönüşümcü liderler, işletmedeki değişim ihtiyacını fark ederek, işletmenin üst yönetimine değişimin
gerekliliklerini açıklar ve onları ikna eder. Değişim ihtiyacının belirlenmesine rağmen hala işletme içerisindeki
işleyişin yolunda gitmesi, belirlenen hedeflere ulaşma konusunda sıkıntı yaşanmaması ve çevresel
değişikliklere uyum sağlaması, üst yönetimin değişim ihtiyacını kabul etmemesine neden olabilir. Ancak, bir
işletmede değişimin gerçekleşmesi için gereken zaman, her zaman işleyişin negatif yönlü gittiği zamanlar
olmamalıdır (Tunçer, 2011: 73). Teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler, çevre koşullarındaki hızlı değişimler ve
bilgi düzeyindeki artışla birlikte ekonomik ve sosyo-kültürel değişimler, liderlik olgusunu da önemli
ölçülerde değiştirmekte ve çağın gerekliliklerine uygun liderlik davranışlarının oluşmasına neden olmaktadır.
Bu bağlamda yeni bir liderlik anlayışı olan dönüşümcü liderlik olgusu, değişim süreçlerinin yönetimi, algısı
ve başarısında önemli bir rol üstlenmektedir (Ünal, 2012b: 3).
Dönüşümcü liderler uygulamalarında, kararlarında, tutumlarında çalışanlara örnek davranışlar
sergilemek durumundadır. İşletme amaçlarının başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için çalışanların kararlara
katılımının teşvik edilmesi, geribildirim sistemi oluşturulması ve beklenen değişimlerin ne ölçülerde
gerçekleştiğinin, değişimin tam anlamıyla gerçekleşmesi için neler yapılması gerektiğinin paylaşılması ve
karşılaşılabilecek zorluklara yönelik çalışanlarla birlikte ve zamanında müdahale mekanizmalarının
geliştirilmesi gerekmektedir. (Tunçer, 2011: 73). Bu kapsamda, dönüşümcü liderlerin çalışanların beklentilerin
üzerinde performans göstermeleri, beklenen potansiyellerinin üstüne çıkmaları, çalışanların kendilerine olan
güvenlerini artırmaları bu sayede, çalışanların motivasyonlarını, güvenini, kararlara katılımlarını artırarak
verimliliklerini, işe devamlılıklarını, mal ve hizmetlerin kalitesi artırmaları mümkün olmaktadır (Podsakoff,
vd., 1990: 109).
Çalışan performansı; kendisine düşen görevi etkin şekilde yerine getirme, beceri, bir işin üstesinden gelme,
başarı ve kapasite olarak ifade edilmektedir (Kesen, 2016: 44). Bu kapsamda; çalışanların görevlerini belirlenen
standartları karşılayacak şekillerde yerine getirmeleri; tüketici memnuniyetinin sağlanması, çalışan
memnuniyeti ve ortak amaçların gerçekleşmesi açısından büyük önem arz etmektedir. (Bingöl, 1997: 223).
Dolayısıyla bu çalışmada, dönüşümcü liderlik uygulamalarının, çalışanların performansına etkileri
araştırılmıştır.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Dönüşümcü Liderlik
Dönüşümcü liderlik, lider ve takipçilerinin karşılıklı olarak motivasyon ve morallerini maksimum seviyeye
çıkarma süreci olarak tanımlamaktadır (Taşdemir ve Aydın, 2007: 134). Dönüşümcü liderler, işletmenin
mevcut durumundan çok daha farklı bir vizyona sahiptirler (Conger, 1999: 145). Çalışanlar ise bu vizyon
karşısında kendilerine liderleri ile özdeşleştirerek, fikir ve düşüncelerinden yararlanırlar. Böylece kendi
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fikirlerini ortaya koyabilecek gücü elde ederler. Çalışanlar, liderlerine karşı saygı, güven, bağlılık ve hayranlık
duyarak, ekstra davranış ve tutumlar sergilemek için motive olurlar (Barbuto, 2005: 26-27).
2.2. Dönüşümcü Liderliğin Boyutları
Dönüşümcü liderliğin boyutları; aşağıdaki şekilde sıralanabilir;
1. Vizyon belirleme; dönüşümcü liderler, işletme için bir vizyon oluşturarak, çalışanlara değişim ile ilgili yön
göstermelidir. Aynı zamanda belirlenen vizyonun, gidilmesi gereken yönü belirtmesi kadar ulaşılması
gereken yeri ve durumu da belirtmesi gerekmektedir. Burada önemli olan, kaliteli bir vizyonun oluşturulması
ve bunu sürekli hale getirmektir. Çünkü oluşturulan vizyonların hiçbiri sürekli ve kalıcı olmamakta, zamanla
değişime uğraması gerekmektedir. Bu bağlamda dönüşümcü liderlerden beklenen, çalışanları başarıya
ulaştıracak performanslarını arttırmaktır (Eren, 2003: 546).
2. Entelektüel Uyarım, dönüşümcü liderler yaratıcılığı teşvik ederek, bireylere özgü ve yeni problem çözme
tekniklerini desteklerler, böylece bireylerin problem çözme konusunda tek başlarına başarıya ulaşmalarını
sağlarlar. Bireyler ise problem çözümlerinde, problemin analizi ve çözümü ile ilgili yenilikçi olmayı öğrenirler
(Bass ve Avalio, 1990: 22; Bass, 1985: 111-112). Aynı zamanda dönüşümcü liderler, çalışanların farklılıklar ile
ilgili görüşlerini açıklayabilmeleri için gereken ortam ve koşulların oluşmasını sağlarlar. Böylece dönüşümcü
lider, işletmenin değişim, entelektüel ve değişim kapasitesini artırmada etkin rol oynamaktadırlar (Gündüz
ve Doğan, 2009: 3).
3. Davranış modeli oluşturma; dönüşümcü liderler, çalışanlarının istekleri, gereksinimleri ve değerleri
hakkında bilgi sahibi olur ve onlara duygusal, tutumsal ve davranışsal değişimlerinde kılavuzluk ederler
(Shamir ve Howell, 2018: 255). Bu kapsamda, dönüşümcü liderler potansiyel izleyicilerin eğilimlerini,
ihtiyaçlarını belirlemek ve bu taleplere duyarlı olmak durumundadır (Güneş & Buluç, 2012: 416). Diğer
ifadeyle liderlerin, kendileri için önemli olan inanç ve değerleri sergilemelerinin yanı sıra; kararlarında etik ve
ahlaki sonuçlarını dikkate almaları, ortak bir misyon ve amaç duygusuna sahip olmaları gerekmektedir
(Karip, 1998: 447).
4. Grup amaçlarının kabulünü güçlendirme; dönüşümcü liderler, bireylerin, grupların ve işletmelerin
amaçlarının gerçeklemesini sağlamak durumundadırlar. Bu bağlamda dönüşümcü liderlikte; çalışanların
beceri ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması, kendilerine olan güvenin arttırılması ve böylece beklenenin
üzerinde performans göstermelerinin sağlanması gerekmektedir (Celep, 2004: 25).
Grup çalışmalarını, performans artışını ve katılımcı davranış tutumlarını pozitif yönlü etkileyen en önemli
boyutlardan birisi ödüllendirmelerdir (Lawler ve Porter, 1967: 20). Campbell (1990) grup çalışmalarının
bireysel ve örgütsel performansını etkilediğini, çalışan motivasyonunu artırdığını, becerilerin ortaya
çıkmasını ve işbirliğini ortay çıkmasını desteklediğini belirtmiştir (Campbell, 1990: 687). Grup çalışmalarında,
çalışanlara karşı ayrımcılık gözetmeyen işbirlikçi, başarıya değer veren (Cohen-Charash ve Spector, 2001: 278),
başarıyı ödüllendiren yaklaşımlarının; bireysel ve örgütsel verimliliğini artırdığı belirtilmiştir. (Meydan, vd.,
2011: 176).
5. Yüksek performans beklentisine sahip olma; dönüşümcü liderlikte amaçlanan, hızla değişen çevreye
kolaylıkla uyum sağlamak ve böylece örgütsel değişimin gerçekleştirilmesini sağlamaktır (Çelik, 2003: 238).
Dönüşümcü liderler, çalışanlarının geleneksel uygulamalarla devam etmesine katkı sağlamanın ve yenilikçi
alternatifleri tanıtmanın yanı sıra, kısıtlamaların ortadan kalkmasını ve böylece inisiyatifin, yaratıcılığın ve
özgünlüğün ortaya çıkmasını sağlayan kişilerdir (Moss, vd., 2007: 13).
6. Bireysel destek sağlama; dönüşümcü lider, her bir çalışanının ihtiyacını ve kapasitesini belirleyerek, onlarla
bireysel olarak ilgilenmektedir (Bass ve Avalio, 1990: 22). Aynı zamanda çalışanlarının güvenini kazanarak,
daha fazla sorumluluk almalarını sağlarlar. Bu bağlamda dönüşümcü liderler, çalışanların yeteneklerini
kullanabilmeleri için onları destekler (Jandaghi, vd., 2009: 360). Dönüşümcü liderlik davranışlarının,
işbirliğine dayanan ve bireysel gelişim ile yakından ilgili olan bir liderlik türü olduğunu söylemek
mümkündür. Özellikle çalışanların, hayal ettikleri yeteneklerine kavuşmalarında destek olma veya vizyon
oluşturmalarını sağlama, lider etkililiğinin temelini oluşturan bir faktör olmaktadır (Norris, vd., 1996: 150).

İşletme Araştırmaları Dergisi

2032

Journal of Business Research-Turk

N. Varışlı 14/3 (2022) 2030-2049
2.3. Çalışan Performansı
Çalışan performansı, bireylerin sahip olduğu kapasiteyi, belirli bir süre içerisinde, görevini başarılı bir şekilde
tamamlamak için kullanabilme yüzdesi olarak da ifade edilebilir (Yıldız, vd., 2008: 240). Bireysel performansı
etkileyen önemli faktörler; çalışma ortamı (Baydar,1995: 8), çalışan performansı sadece zihinsel farklılık, sağlık
durumu, ruhsal yapı ve fizyolojik yapı şeklinde sıralanabilir (Aydın, vd., 2007: 129).
Küreselleşmenin ve buna bağlı olarak rekabetin artmasıyla, işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri ve
rekabette üstünlük elde edebilmeleri için, mevcut kaynaklarını ve sermayelerini etkin şekillerde kullanmaları
gerekmektedir (Kale, 2015: 104). Çalışan performansının artırtılabilmesi için insan kaynakları yönetimi
faaliyetlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesini gerektirmektedir (Tubre, vd., 2006: 175), işletme amaçlarının
gerçekleşmesinde insan kaynakları yönetimi önemli bir role sahiptir. (Viswesvaran, 2001: 110). İşletmelerin
bulundukları sektörde sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilmeleri için nitelikli ve yüksek performansta
çalışan bireylere gereksinim duymaktadırlar. (Sonnentag ve Freese 2002: 4). Bu kapsamda, bireyler, çalışma
ortamına girdikleri an itibariyle, iş tanımları kapsamında bilgilerini ve becerilerini kullanmakla
yükümlüdürler (Erdoğan, 1991: 154). Diğer taraftan, çalışma performansının işletme verimliliğini sağladığı
durumlarda, sürdürebilirliğin devamı açısından; hem gelir hem de kariyer açısından çalışanlara kariyer
gelişimi ve beklentilerin karşılanması (Yelboğa 2006: 196) çalışanların işe uygun olması, çalışanların, ortamdan
memnun olması, çalışanların kendilerini değerli hissetmelerinin sağlanması, tüm çalışanların işbirliği
içerisinde olması, çalışanlar arası iletişimin sürekli olması ve kariyer gelişimlerine destek sağlanması
gerekmektedir (Turunç, 2010: 254)
Çalışan performansı, bireysel beklentiler ve örgütsel amaçlar arasındaki ilişkinin sürecinin bir çıktısı
olmaktadır (Tutar ve Altınöz, 2010: 195). Diğer bir ifadeyle, çalışan performansı, bir çalışanın iş görevlerini
nasıl yerine getirdiğini, çıktılarının etkinliğini, kalitesini ve verimliliğini ifade emektedir. Hem çalışanlarını
hem de hızla değişen ortama uyum sağlayabilen işletmeler; yıkıcı piyasa koşullarında rekabette başarılı
olabilmekte ve varlığını sürdürebilmektedir (Ertuğrul, 2009 Performans sonuçları pozitif yönlü olduğunda,
çalışanın sorumluluklarını ve görevini başarılı bir şekilde yerine getirdiği, beklenen performans seviyesinde
olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Ancak sonuçlar negatif yönlü çıkarsa, çalışma performansının düştüğü
(Cam, 2006: 2), dolayısıyla beklenen performansın altına kaldığı ve başarısız olduğu kabul edilmektedir
(Doğanay ve Şen, 2016: 324).
2.4. Çalışan Performansının Boyutları
Literatürde çalışan performansını belirleyen birçok boyut ile ilgili çalışma bulunmaktadır. İş performansına
pozitif katkı sağladığı savunulan bu boyutlar, örgütsel alanda da araştırmaların konusu haline gelmiştir
(Shaikh, vd., 2012: 322).
1. Özgecilik, işletme yöneticilerinin astlarının işletmenin vizyonunu benimseyerek, işletme bağlılıklarının
artmasını sağlaması, çalışanlar arasında yardımlaşmaya ve çalışanların birbirleri için desteklemesini teşvik
etmesi gerekmektedir. Özgecilik kapsamında, işletmelerin sürdürülebilir rekabet bir başarısı sağlayabilmeleri
için yönetim ve çalışanların işbirliğine dayalı performans sergilemelerinin sağlanmasına, çalışanlar arasında
takım ruhunun oluşturulmasına Hall, vd., 2002: 1), çalışanların motivasyonlarını artıracak teşvik
uygulamalarının gerçekleştirilmesine (Avolio, vd, 1991: 9) ayrıca çalışanlar arasında sevi, aidiyet, saygı görme
ve kendini gerçekleştirime ihtiyaçlarının karşılanmasına gereksinim duyulmaktadır (Sarı, vd., 2011: 150).
Performans daha önceden belirlenmiş bir zaman aralığında, bireyin oluşturabildiği üretim miktarı ve hizmet
sunma yeteneği olarak tanımlanmaktadır. İşletmeleri performansının artırılmasında, mal ve hizmet kalitesinin
yükseltilmesinde ve işletmeleri rekabet başarısında; çalışanların bireysel yeteneklerinin yanı sıra iletişim,
işbirliği ve dayanışmanın önemli rolü vardır (Küçük, 2013: 121).
2. Dürüstlük, dönüşümcü liderler, dürüstlük, insancıl olma, özgürlük, barış, adalet, eşitlik gibi motivasyon
değerlerini, takipçileri için çekici hale getiren ve bu doğrultuda bir örgüt bilincinin geliştirilmesini sağlayan
kişilerdir (Altun, 2002: 1). Çalışanlar arasındaki dürüstlük, güven duygusu ve yardımlaşma; tüm çalışanların
performansını doğrudan ve olumlu yönde etkileyen, devamsızlık, işten erken ayrılma ya da işe geç başlama
gibi problemlerin azalmasına, ürün ve hizmet kalitesinin artmasına katkı sağlamaktadır (Aydın, vd., 2010:
47). Güven duyulan, dürüst lider davranışlarının hakim olduğu örgütsel iklimin oluşturtulabilen işletmelerde,
daha fazla sorumluluk alan ve inisiyatif kullanabilen çalışanların da sayısı artmakta ve bu da işletmeye olan
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bağlılığı arttırmaktadır (Bayram, 2005: 125). Çalışanların memnuniyeti, güven duygusu ve çalışanlara yönelik
dürüst tutumların; çalışan performansının artırılmasında önemli rolü bulunmaktadır (Iraz ve Akgün, 2011:
226). Çalışanlara dürüst davranılması aynı zamanda; nitelikli personel bulunmasına, işgücü devrinin azlığına,
yüksek performansla çalışılmasına neden olmaktadır (Yılmaz ve Halıcı, 2010: 97). Bu bağlamda bir
işletmelerin varlığını sürdürebilmesi, kaliteli mal ve hizmet üretimi sağlayabilmesi, karlılığı; vasıflı personelin
devamlılığına, çalışanların memnuniyetine,
işbirliğine, güven iletişime, paylaşımcı davranışların
sürdürülmesine bağlıdır (Bağcı ve Bursalı, 2011: 14).

3. YÖNTEM
Bu araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel yöntem tercih edilmiştir. Bu modelde, iki veya daha
fazla değişken arasındaki ilişkiler analiz edilmektedir (Çakmak, 2017: 79).
3.1. Araştırma Modeli ve Hipotezleri

Şekil -1. Demografik özellikler (Kontrol Değişkeni), Dönüşümcü Liderlik ve Çalışan Performansı Arası
İlişkilere Yönelik Araştırma Modeli
Hipotezler
Ana Hipotez, H1: Dönüşümcü Liderlik Çalışan Performansını etkiler.
Alt Hipotezler (H1): Dönüşümcü Liderlik “Vizyon Belirleme, Entelektüel Uyarım, Davranış Modeli
Oluşturma, Grup Amaçlarının Kabulünü Güçlendirme, Bireysel Destek Sağlama, Yüksek Performans
Beklentisine Sahip Olma”, Çalışan Performansını (özgecilik, dürüstlük) etkiler.
Ana Hipotez, H2: Demografik özellikler, dönüşümcü liderlik ve çalışan performansı arasında istatiksel
olarak fark vardır.
Alt Hipotezler, H2:
H2a: Bireylerin cinsiyeti, dönüşümcü liderliği “Vizyon Belirleme”, “Entelektüel Uyarım”, “Davranış
Modeli Oluşturma”, “Grup Amaçlarının Kabulünü Güçlendirme”, “Bireysel Destek Sağlama”, “Yüksek
Performans Beklentisine Sahip Olma”, ve çalışan performansı (Özgecilik, dürüstlük) arasında
istatiksel olarak fark vardır.
H2b: Bireylerin medeni durumu, dönüşümcü liderliği “Vizyon Belirleme”, “Entelektüel Uyarım”,
“Davranış Modeli Oluşturma”, “Grup Amaçlarının Kabulünü Güçlendirme”, “Bireysel Destek
Sağlama”, “Yüksek Performans Beklentisine Sahip Olma”, ve çalışan performansı (Özgecilik,
dürüstlük) arasında istatiksel olarak fark vardır.
H2c: Bireylerin yaşı, dönüşümcü liderliği “Vizyon Belirleme”, “Entelektüel Uyarım”, “Davranış
Modeli Oluşturma”, “Grup Amaçlarının Kabulünü Güçlendirme”, “Bireysel Destek Sağlama”, “Yüksek
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Performans Beklentisine Sahip Olma”, ve çalışan performansı (Özgecilik, dürüstlük) arasında
istatiksel olarak fark vardır.
H2d: Bireylerin öğrenim durumu, dönüşümcü liderliği “Vizyon Belirleme”, “Entelektüel Uyarım”,
“Davranış Modeli Oluşturma”, “Grup Amaçlarının Kabulünü Güçlendirme”, “Bireysel Destek
Sağlama”, “Yüksek Performans Beklentisine Sahip Olma”, ve çalışan performansı (Özgecilik,
dürüstlük) arasında istatiksel olarak fark vardır.
3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evreni, Ankara Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi’nde (OSTİM) faaliyetlerini sürdüren
işletmelerde çalışan toplam 30.132 kişidir. Dolayısıyla Bu çalışmada evren büyüklüğünün ve örneklem
sayısının belirlenmesi için Yazıcıoğlu ve Erdoğan’ın (2004: 50). Araştırma evrenindeki herkesin eşit şansa
sahip olduğu “Basit Tesadüfi Örnekleme” yöntemiyle katılımcılar belirlenmiştir (De Vaus, 1990: 64). Anket
dağıtımı İstanbul Gelişim Üniversitesi Etik Kurul Başkanlığı’nın 19.11.2021 tarih ve 2021-35 sayılı kararı
sonrasında 25.11.2021 ve 28.12. 2021 tarihleri arasında yapılmıştır.
Tablo-1 Evren Büyüklüğü Örneklem Hacminin Belirlenmesi Tablosu
Evren
Büyüklüğü

5000
25000

Örneklem
+-0.05 örnekleme hatası
p=0.5
q=0.5
357
378

50000

381

“Evren Büyüklüğü Örneklem Hacminin Belirlenmesi” için tablo’1den yararlanılmış ve 30.132 kişilik evren
büyüklüğü için %5 örnekleme hatasıyla 381 kişilik örneklemin seçilmesinin yeterli olacağı gözlemlenmiştir.
Ancak anketlerin tamamının geri dönmemesi ya da geçersiz olabileceği ihtimaline karşılık, yeterli sayıda
anketin yapılabilmesi için 450 kişiye anket uygulanmış, 5 anketin geçersiz olduğu tespit edilmiş ve geriye
kalan 396 anketten elde edilen verilere SPSS 21 istatistik programı ile güvenirlik, frekans, t testi ve varyans
analizleri uygulanmıştır.
3.3. Veri Toplama Araçları
Bu çalışmadaki veriler katılımcılara dağıtılan anketlerden elde edilmiştir. Anketin ilk kısmında demografik
değişkenler, ikinci kısmında “Dönüşümcü Liderlik Ölçeği” ve üçüncü kısmında “Çalışan Performansı Ölçeği”
yer almıştır ve ölçeklere ilişkin bilgiler şu şekildedir;
1. Dönüşümcü Liderlik Ölçeği (DLÖ)
Bu çalışmada Taş ve Çetiner’in (2011: 369) geliştirdiği 34 madde ve 6 boyuttan oluşan ölçek kullanılmıştır.
DLÖ’nün genel Cronbach Alpha değeri 0. 95 olarak bulunduğu, bu sonucun çok güvenilir olduğu
belirtilmiştir.
2. Çalışan Performansı Ölçeği:
Bu çalışmada Goodman ve Svyantek’in (1999: 269) geliştirildiği ve Yusoff, Ali ve Khan’ın (2014: 36)
çalışmalarında kullandıkları “Çalışan Performansı Ölçeği”nden faydalanılmıştır ve ölçeğin güvenilirlik
katsayısının 0,71 olarak hesaplandığı belirtilmiştir. Ölçekte; dürüstlük (9), özgecilik (7) olmak üzere toplam 2
boyut ve 16 madde vardır.
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3.4. Verilerinin Analizi
Bu çalışma için yapılan anketlerden edilen verilere “SPSS” istatistik analiz programından yararlanılarak;
uygulanarak güvenilirlik, frekans, t-testi, annova ve regresyon analizleri yapılmıştır.

4. BULGULAR
Bu kısımda, demografik özellikler, dönüşümcü liderlik ve çalışan performansına yönelik anket verileriyle ilgili
yapılan analizlere yer verilmiştir.
4.1. Dönüşümcü Liderlik ve Çalışan Performansı için Güvenilirlik Analizi
Güvenilirlik analizi için Cronbach Alpha Katsayısı değer; 0,4'den küçük için “ölçek güvenilir değil”, 0,4 ile 0,6
aralığı için “ölçek düşük güvenilirlikte”, 0,6 ile 0,8 aralığı için “ölçek oldukça güvenilir” ve 0,8 ile 1 aralığı için
“ölçek yüksek derecede güvenilir” olarak kabul edilmektedir.
Tablo-2 Güvenilirlik Analizi Cronbach Alfa
Ölçek
Dönüşümcü
Liderlik

Boyut

Boyut Güvenilirlik

Vizyon Belirleme

Ölçek
Güvenilirlik

0,931

Entelektüel Uyarım

0,884

Davranış Modeli Oluşturma

0,956

Grup Amaçlarının Kabulünü
Güçlendirme
Bireysel Destek Sağlama

Çalışan
Performansı

Değerleri

0,949

0,984

0,936

Yüksek Performans Beklentisine Sahip
Olma
Özgecilik

0,882
0,915
0,941

Dürüstlük

0,895

Yapılan anket araştırmasında dönüştürücü liderlik ve çalışan performans olmak üzere iki farklı ölçek
kullanılmıştır. Dönüştürücü liderlik ölçeğine ait 6 boyut mevcuttur ve bu boyutlardan “vizyon belirleme”
(α=0,931), “entelektüel uyarım” (α=0,884), “grup amaçlarının kabulünü güçlendirme” (α=0,949), “davranış
modeli oluşturma” (α=0,956), “bireysel destek sağlama” (α=0,936) ve “yüksek performans beklentisine sahip
olma” (α=0,882) için hesaplanan Cronbach Alfa katsayıları incelendiğinde alt boyutlarının tamamının
güvenilir olduğu görülmektedir. Ayrıca ölçek için hesaplanan genel Cronbach Alfa değerinin de 0,984 olduğu
gözlenmektedir. Bu değerlere bakılarak ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu söylemek mümkündür.
Çalışan performansı ölçeğine ait 2 boyut mevcuttur ve bu boyutlardan özgecilik (α=0,915) ve dürüstlük
(α=0,895) için hesaplanan Cronbach Alfa katsayıları incelendiğinde alt boyutlarının tamamının güvenilir
olduğu görülmektedir. Ayrıca ölçek için hesaplanan genel Cronbach Alfa değerinin de 0,941 olduğu
gözlenmektedir. Bu değerlere bakılarak ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu söylemek mümkündür.
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4.2. Araştırmanın Demografik Bulguları
Araştırmanın bu kısmında katılımcıların demografik bilgileriyle ilgili bulgulara yer verilmiştir.
Tablo-3 Demografik Bulgular için Frekans Tablosu

Cinsiyet
Medeni Durum

Yaş

Eğitim Durumu

Frekans
291
105
245
151
49
195
74
31
47
122
61
213

Erkek
Kadın
Bekâr
Evli
18-25 Yaş
26-34 Yaş
35-42 Yaş
43-50 Yaş
51+
İlköğretim
Ön Lisans
Lisans

Yüzde
73,5%
26,5%
61,8%
38,2%
12,4%
49,2%
18,7%
7,8%
11.8%
30,8%
15,4%
53,8%

Yapılan anket araştırmasında toplamda gönüllü katılımcılardan oluşan 396 kişiden veri toplanmıştır. Elde
edilen veriler özetlendiğinde anket araştırmasının, 291 erkek (%73,5) ve 105 kadın (%26,5) katılımcıdan gözlem
alınarak tamamlandığı görülmektedir. Ayrıca araştırmaya katılmaya gönüllü olanların 245 kişinin (%61,8)
bekâr, 151 kişinin (% 38,2) evli olduğu görülmektedir. Katılımcıların 49’unun 18-25 yaş (%12,4) arasında,
195’inin 26-34 yaş (%49,2) arasında, 74’ünün 35-42 yaş (%18,7) arasında, 31’inin 43-50 yaş (%7,8) arasında ve
47’sının (%11,8) ise 51 yaş üzerinde olduğu gözlenmiştir. Örnekleme katılmaya gönüllü olan kişilerin eğitim
durumlarına bakıldığında 122 kişinin ilköğretim (%30,8), 61 kişinin ön lisans (%15,4) ve 213 kişinin lisans
(%53,8) düzeyinde eğitim aldığı tespit edilmiştir.
4.3. Dönüşümcü Liderliğin Çalışan Performansına Etkisine Yönelik Regresyon Analizi
Dönüşümcü liderliğin çalışan performansı üzerine etkilerinin analizi için olan regresyon analizi yapılmıştır.
Tablo-4 Dönüşümcü Liderliğin Çalışan Performansı üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon Analizi
Tablosu
Boyutlar

Dönüşümcü
Liderlik

Sabit Katsayı
Vizyon Belirleme
Entelektüel Uyarım
Davranış Modeli Oluşturma
Grup Amaçlarının Kabulünü Güçlendirme
Bireysel Destek Sağlama
Yüksek Performans Beklentisine Sahip Olma
Model Anlamlılığı
Açıklama Yüzdesi
Açıklama
Yüzdesş (r2)

Çalışan Performansı
Özgecilik
Dürüstlük
β
P
β
2,245
,000
2,265
-,231
,006
,222
,934
,000
,931
,622
,000
-,023
-,482
,000
-,215
-,891
,000
-,721
-,300
,000
-,073
(Sig.)=0,000
(Sig.)=0,000
(r2) = =0,803
(r2) = =0,690
(r2)
0,803
(r2)
0,690

P
,000
,007
,000
,788
,016
,000
,368

Özgecilik ile çalışan performansı arasındaki ilişki için uygulanan regresyon analizinde r 2 değeri 0,803 olarak
hesaplanmıştır. Bu değere bakarak bağımlı değişkenlerin bağımsız değişkenleri % 80,3 oranında açıkladığını
söylemek mümkündür. Benzer şekilde dürüstlük ile çalışan performansı arasındaki ilişki için uygulanan
regresyon analizinde r2 değeri 0,690 olarak hesaplanmıştır. Bu değere bakarak bağımlı değişkenlerin bağımsız
değişkenleri %69,0 oranında açıkladığını söylemek mümkündür. Açıklama yüzdesi olarak da bilinen r 2
değerleri incelendiğinde her iki bağımlı değişken için uygulanan regresyon analizi sonucundaki elde edilen
model uyumunun yüksek olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla regresyon denklemi ve denklemde
yer alan değişkenlere tablo 5’te verilmiştir.
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Ana Hipotez, H1: Dönüşümcü liderlik, çalışan performansını etkiler.
Alt Hipotezler (H1): Dönüşümcü Liderlik “Vizyon Belirleme”, “Entelektüel Uyarım”, “Davranış Modeli
Oluşturma”, “Grup Amaçlarının Kabulünü Güçlendirme”, “Bireysel Destek Sağlama”, “Yüksek
Performans Beklentisine Sahip Olma”, Çalışan Performansını (özgecilik, dürüstlük) etkiler.
Dönüşümcü liderliğin çalışan performansı üzerinde etkilerini analiz etmek için regresyon analizi yapılmıştır.
Özgecilik için yapılan regresyon hesaplamaları regresyon hesaplamaları sonucunda elde edilen değerler
incelendiğinde Vizyon Belirleme (H1, p=0,006), “Entelektüel Uyarım” (H1, p=0,000), “Davranış Modeli
Oluşturma” (H1, p=0,000), “Grup Amaçlarının Kabulünü Güçlendirme“ (H1, p=0,000) “Bireysel Destek
Sağlama“ (H1, p=0,000) ve “Yüksek Performans Beklentisine Sahip Olma“ (H1, p=0,000) etkenlerinin H1
hipotezini desteklediği ve özgecilik üzerindeki etkisinin anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p.<0,05).
Dürüstlük için yapılan regresyon hesaplamaları sonucunda elde edilen değerler incelendiğinde; “Davranış
Modeli Oluşturma” (H1, p=0,788) ve “Yüksek Performans Beklentisine Sahip Olma” (H1, p=0,368) etkenlerinin
“Özgecilik” üzerindeki etkisinin anlamlı olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). Buna karşılık, Vizyon Belirleme
(H1, p=0,007), “Entelektüel Uyarım” (H1, p=0,000), “Davranış Modeli Oluşturma” (H1, p=0,788), “Grup
Amaçlarının Kabulünü Güçlendirme“ (H1, p=016) “Bireysel Destek Sağlama“ (H1, p=0,000) ve “Yüksek
Performans Beklentisine Sahip Olma“ (H1, p=0,368) etkenlerinin H1 hipotezini desteklediği ve özgecilik
üzerindeki etkisinin anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p.<0,05). Bu bağlamda oluşturulacak regresyon
denklemi ve değişken özellikleri tablo halinde sunulmuştur.
Tablo-5 Özgecilik için Regresyon Denklemi Sembolleri ve Karşılıkları
Semboller

Anlamları

Karşılık Gelen Kavram/Değer

Y

Bağımlı Değişken

Özgecilik

X1

Bağımsız Değişken

Vizyon Belirleme

X2

Bağımsız Değişken

Entelektüel Uyarım

X3

Bağımsız Değişken

Davranış Modeli Oluşturma

X4

Bağımsız Değişken

Grup Amaçlarının Kabulünü Güçlendirme

X5

Bağımsız Değişken

Bireysel Destek Sağlama

X6

Bağımsız Değişken

Yüksek Performans Beklentisine Sahip Olma

β0

Sabit Katsayı

2,245 (Tablodaki B değerlerinden)

β1; β2; β3

Bağımsız Değişkene ait Katsayı

-0,231; 0,934; 0,622

Β4; β5; β6

Bağımsız Değişkene ait Katsayı

-0,482; -0,891; -0,300

Regresyon denklemi ile ilişkili, tabloda gösterilen değişken ve sembol karşılıkları Y=β0+β1X1 denkleminde
yerine yazıldığı zaman uygun regresyon denklemi elde edilmiş olacaktır;
Y = β0 + β1 X1+… +β6 X6  Özgecilik = 2,245 - 0,231 Vizyon Belirleme + 0,934 “Entelektüel Uyarım” + 0,622
“Davranış Modeli Oluşturma” – 0,482 “Grup Amaçlarının Kabulünü Güçlendirme“ – 0,891 “Bireysel Destek
Sağlama“ – 0,300 “Yüksek Performans Beklentisine Sahip Olma“.
Regresyon denklemi incelendiğinde “vizyon belirlemenin“, “özgecilik” üzerine negatif yönlü etkisi olmuştur.
“Vizyon belirleme“ değerinde oluşan 1 birimlik artış sonucunda; “özgecilik “değeri 0,231 birim azalacaktır.
Yani vizyon belirlemenin, özgecilik üzerinde negatif yönlü %23,1 oranında etkisi vardır.
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Entelektüel uyarımın özgecilik üzerinde pozitif yönlü bir etkisinin olduğu görülmektedir. “Entelektüel
Uyarım” değerinde oluşan 1 birimlik artış sonucunda; özgecilik değeri 0,934 birim artacaktır. Yani Entelektüel
Uyarımın özgecilik üzerinde %93,4 oranında pozitif yönlü etkisi vardır.
Davranış modeli oluşturmanın, özgecilik üzerinde pozitif yönlü bir etkisinin olduğu görülmektedir.
“Davranış Modeli Oluşturma” değerinde oluşan 1 birimlik artış sonucunda; özgecilik değeri 0,622 birim
artacaktır. Yani “Davranış Modeli Oluşturma”nın, özgecilik üzerinde %62,2 oranında pozitif yönlü etkisi
vardır.
Regresyon denklemi incelendiğinde grup amaçlarının kabulünü güçlendirme özgecilik üzerine negatif yönlü
etkisi olmuştur. “Grup amaçlarının kabulünü güçlendirme“ değerinde oluşan 1 birimlik artış sonucunda;
“özgecilik“ üzerinde %48,2 oranında negatif yönlü etkisi vardır
Regresyon denklemi incelendiğinde “yüksek performans beklentisine sahip olma“, “özgecilik“ üzerine
negatif yönlü etkisi olmuştur. Yüksek performans beklentisine sahip olma değerinde oluşan 1 birimlik artış
sonucunda; özgecilik değeri 0,300 birim azalacaktır. Yani yüksek performans beklentisine sahip olma özgecilik
üzerinde %30,0 oranında negatif yönlü etkisi vardır.
Regresyon hesaplamaları sonucunda elde edilen bir diğer sonuç, “Vizyon Belirleme“ (H1, p=0,007),
“Entelektüel Uyarım” (H1, p=0,000), “Grup Amaçlarının Kabulünü Güçlendirme“ (H1, p=0,016) ve “Bireysel
Destek Sağlama“ (H1, p=0,000) etkenlerinin H1 hipotezini desteklediği ve dürüstlüğün üzerindeki etkisinin
anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0,05). Anlamlı bulunan ilişkiler kullanılarak oluşturulacak regresyon
denklemi aşağıdaki gibidir.
Y= β0 + β1 X1+…+ β4 X4  “ Dürüstlük“ = 2,265 + 0,222 “Vizyon Belirleme“ + 0,931 “Entelektüel Uyarım” - 0,215
“Grup Amaçlarının Kabulünü Güçlendirme“ - 0,721 “Bireysel Destek Sağlama“
Dürüstlük üzerindeki etkiler için oluşturulan regresyon denklemi incelendiğinde vizyon belirlemenin
dürüstlük üzerine pozitif yönlü etkisi olmuştur. Vizyon belirleme değerinde oluşan 1 birimlik artış
sonucunda; dürüstlük değeri 0,222 birim artacaktır. Yani vizyon belirlemenin dürüstlük üzerinde %22,2
oranında pozitif yönlü etkisi vardır.
Entelektüel uyarımın dürüstlük üzerinde pozitif yönlü bir etkisinin olduğu görülmektedir. “Entelektüel
Uyarım” değerinde oluşan 1 birimlik artış sonucunda; dürüstlük değeri 0,931 birim artacaktır. Yani
entelektüel uyarımın değişkeninin, dürüstlüğün üzerinde %93,1 oranında pozitif yönlü etkisi vardır.
Regresyon denklemi incelendiğinde grup amaçlarının kabulünü güçlendirme dürüstlük üzerine negatif yönlü
etkisi olmuştur. Grup amaçlarının kabulünü güçlendirme değerinde oluşan 1 birimlik artış sonucunda;
dürüstlük değeri 0,215 birim azalacaktır. Yani grup amaçlarının kabulünü güçlendirme dürüstlük üzerinde
%21,5 oranında negatif yönlü etkisi vardır.
Regresyon denklemi incelendiğinde bireysel destek sağlama dürüstlük üzerine negatif yönlü etkisi olmuştur.
Bireysel destek sağlama değerinde oluşan 1 birimlik artış sonucunda; dürüstlük değeri 0,721 birim azalacaktır.
Yani bireysel destek sağlama dürüstlük üzerinde %72,1 oranında negatif yönlü etkisi vardır.
4.4. Dönüşümcü Liderliğin Çalışan Performansına Etkisine Yönelik Farklılık Analizleri
Bu kısımda demografik değişkenler ile “Dönüşümcü Liderlik” ile “Çalışan Performansı” arasındaki
farklılıkların incelenmesi için “t-testi” ve varyans analizinden yararlanılmış; testler sonrasında bulunan p
değerleri, alfa değerlerinden (0,05) küçük çıktığında değişkenler arasında farklılık olduğu kararı verilmiştir.
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4.4.1. Cinsiyet ile Dönüşümcü Liderlik ve Çalışan Performansı için Farklılık Analizleri
Tablo-6 Cinsiyet ile Dönüşümcü Liderlik ve Çalışan Performansı Arasındaki Farklılık Analizi İçin TTesti Tablosu
Düzeyler

Çalışan
Performansı

Dönüşümcü Liderlik

Vizyon Belirleme
Entelektüel Uyarım
Davranış Modeli Oluşturma
Grup Amaçlarının Kabulünü
Güçlendirme
Bireysel Destek Sağlama
Yüksek Performans
Beklentisine Sahip Olma
Özgecilik
Dürüstlük

Cinsiyet
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın

N
261
84
261
84
261
84
261
84
261
84
261
84
261
84
261
84

Ort.
3,5377
4,0648
3,5126
4,7286
3,2483
5,0000
3,3540
4,9095
3,2046
4,4571
3,6276
4,7286
4,0739
4,8707
4,3027
4,2910

t Değeri
-5,003

p Değeri
,000

Hipotez

-11,079

,000

-13,032

,000

-12,966

,000

H2a4 Kabul

-9,638

,000

H2a5 Kabul

-9,525

,000

H2a6 Kabul

-7,518

,000

H2a7 Kabul

,127

,899

H2a8 Red

H2a1 Kabul
H2a2 Kabul
H2a3 Kabul

H2: Demografik özellikler, dönüşümcü liderlik ve çalışan performansı arasında istatiksel olarak fark
vardır.
H2a: Bireylerin cinsiyeti, dönüşümcü liderliği “Vizyon Belirleme”, “Entelektüel Uyarım”, “Davranış Modeli
Oluşturma”, “Grup Amaçlarının Kabulünü Güçlendirme”, “Bireysel Destek Sağlama”, “Yüksek Performans
Beklentisine Sahip Olma”, ve çalışan performansı (Özgecilik, dürüstlük) arasında istatiksel olarak fark
vardır.
Dönüşümcü liderlik ve çalışan performansının cinsiyetteki değişime göre gösterdiği farklılıklar t-testi
yardımıyla irdelenmiştir. Test sonucunda verilen özet tablo değeri incelendiğinde dürüstlük ( H2a8; p=0,899)
etkeninin cinsiyete göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir p>0,05). Ancak Vizyon Belirleme ( H2a1;
p=0,000), “Entelektüel Uyarım” ( H2a2; p=0,000), “Davranış Modeli Oluşturma” ( H2a3; p=0,000), Grup
Amaçlarının Kabulünü Güçlendirme (H2a4; p=0,000), Bireysel Destek Sağlama ( H2a5; p=0,000), Yüksek
Performans Beklentisine Sahip Olma ( H2a6; p=0,000) ve Özgeciliğin ( H2a7; p=0,000); cinsiyete göre farklılık
oluşturduğu tespit edilmiştir (p<0,05).
4.4.2. Medeni Durum ile Dönüşümcü Liderlik ve Çalışan Performansı için Farklılık Analizleri

Çalışan
Performa
nsı

Dönüşümcü Liderlik

Tablo-7 Medeni Durum ile Dönüşümcü Liderlik ve Çalışan Performansı Arasındaki Farklılık Analizi
İçin T-Testi Tablosu
Düzeyler
Medeni
N
Ort.
t
p
Hipotez
Durum
Değeri
Değeri
Bekâr
206
3,9784
9,034
,000
Vizyon Belirleme
H2b1 Kabul
Entelektüel Uyarım
Davranış Modeli
Oluşturma
Grup Amaçlarının
Kabulünü Güçlendirme
Bireysel Destek Sağlama
Yüksek Performans
Beklentisine Sahip Olma
Özgecilik
Dürüstlük
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Evli
Bekâr
Evli
Bekâr
Evli
Bekâr
Evli
Bekâr
Evli
Bekâr
Evli
Bekâr
Evli
Bekâr
Evli

139
206
139
206
139
206
139
206
139
206
139
206
139
206
139

2040

3,2030
3,9282
3,6317
3,8495
3,4158
3,9495
3,4115
3,5204
3,4935
3,9602
3,8000
4,4334
4,0226
4,3986
4,1535

2,677

,008

3,056

,002

4,311

,000

,200

,842

1,413

,159

4,209

,000

3,089

,002

H2b2 Kabul
H2b3 Kabul
H2b4 Kabul
H2b5 Kabul
H2b6 Kabul
H2b7 Kabul
H2b8 Red
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H2b: Bireylerin medeni durumu, dönüşümcü liderliği “Vizyon Belirleme”, “Entelektüel Uyarım”, “Davranış
Modeli Oluşturma”, “Grup Amaçlarının Kabulünü Güçlendirme”, “Bireysel Destek Sağlama”, “Yüksek
Performans Beklentisine Sahip Olma”, ve çalışan performansı (Özgecilik, dürüstlük) arasında istatiksel
olarak fark vardır.
Dönüşümcü liderlik ve çalışan performansının medeni durumdaki değişime göre gösterdiği farklılıklar t-testi
yardımıyla irdelenmiştir. Test sonucunda verilen özet tablo değeri incelendiğinde Bireysel Destek Sağlama
(H2ba5; p=0,842) ve Yüksek Performans Beklentisine Sahip Olma (H2b6; p=0,159) etkenlerinin medeni duruma
göre göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0,05). Ancak “Vizyon Belirleme“ (H2b1; p=0,000),
“Entelektüel Uyarım” ( H2b2; p=0,008), “Davranış Modeli Oluşturma” ( H2b3; p=0,002), “Grup Amaçlarının
Kabulünü Güçlendirme“ ( H2b4; p=0,000), “Özgecilik“ ( H2b7; p=0,000) ve dürüstlüğün ( H2b8; p=0,002);
medeni duruma göre farklılık oluşturduğu tespit edilmiştir (p<0,05).
4.4.3. Yaş ile Dönüşümcü Liderlik ve Çalışan Performansı için Farklılık Analizleri
Tablo-8 Yaş ile Dönüşümcü Liderlik ve Çalışan Performansı Arasındaki Farklılık Analizi İçin Varyans
Analizi Tablosu
Düzeyler

Vizyon Belirleme

Dönüşümcü Liderlik

Entelektüel Uyarım

Davranış Modeli
Oluşturma

Grup Amaçlarının
Kabulünü
Güçlendirme

Bireysel Destek
Sağlama

Çalışan Performansı

Yüksek Performans
Beklentisine Sahip
Olma

Özgecilik

Dürüstlük
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Yaş

N

Ort.

18-25 Yaş
26-34 Yaş
35-42 Yaş
43-50 Yaş
51+
18-25 Yaş
26-34 Yaş
35-42 Yaş
43-50 Yaş
51+
18-25 Yaş
26-34 Yaş
35-42 Yaş
43-50 Yaş
51+
18-25 Yaş
26-34 Yaş
35-42 Yaş
43-50 Yaş
51+
18-25 Yaş
26-34 Yaş
35-42 Yaş
43-50 Yaş
51+
18-25 Yaş
26-34 Yaş
35-42 Yaş
43-50 Yaş
51+
18-25 Yaş
26-34 Yaş
35-42 Yaş
43-50 Yaş
51+
18-25 Yaş
26-34 Yaş
35-42 Yaş
43-50 Yaş
51+

39
195
54
21
36
39
195
54
21
36
39
195
54
21
36
39
195
54
21
36
39
195
54
21
36
39
195
54
21
36
39
195
54
21
36
39
195
54
21
36

4,6610
3,6957
2,6502
2,2540
4,7747
4,5385
3,8769
2,6667
2,8000
4,9500
4,6308
3,7754
2,4667
1,8000
5,0000
4,7231
3,9733
2,5333
1,6000
4,4000
4,6308
3,4831
2,6667
1,8000
4,7000
5,0000
3,8646
2,8667
3,4000
4,7000
4,1648
4,4894
3,1905
4,7143
4,5357
4,6325
4,3328
3,4300
4,8571
4,7407

2041

F
Değeri

p
Değeri

Hipotez

194,381

,000

69,501

,000

64,242

,000

H2c3 Kabul

88,738

,000

H2c4 Kabul

63,432

,000

H2c5 Kabul

48,271

,000

32,809

,000

39,932

,000

H2c1 Kabul

H2c2 Kabul

H2c6 Kabul

H2c7 Kabul

H2c8 Red
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H2c: Bireylerin yaşı, dönüşümcü liderliği “Vizyon Belirleme”, “Entelektüel Uyarım”, “Davranış Modeli
Oluşturma”, “Grup Amaçlarının Kabulünü Güçlendirme”, “Bireysel Destek Sağlama”, “Yüksek Performans
Beklentisine Sahip Olma”, ve çalışan performansı (Özgecilik, dürüstlük) arasında istatiksel olarak fark
vardır.
Dönüşümcü liderlik ve çalışan performansının yaşlarına göre gösterdiği farklılıklar varyans analizi
yardımıyla irdelenmiştir. Test sonucunda verilen özet tablo değeri incelendiğinde “Vizyon Belirleme“ ( H2c1;
p=0,000), “Entelektüel Uyarım” ( H2c2; p=0,000), “Davranış Modeli Oluşturma” ( H2c3; p=0,000), “Grup
Amaçlarının Kabulünü Güçlendirme“ ( H2c4; p=0,000), “Bireysel Destek Sağlama“ ( H2c5; p=0,000), “Yüksek
Performans Beklentisine Sahip Olma“ ( H2c6; p=0,000), “Özgecilik“ ( H2c7; p=0,000) ve “dürüstlüğün“ ( H1b8;
p=0,899); yaşa göre farklılık oluşturduğu tespit edilmiştir (p<0,05).
4.4.4. Öğrenim Durumu ile Dönüşümcü Liderlik ve Çalışan Performansı için Farklılık Analizleri
Tablo-9 Öğrenim Durumu ile Dönüşümcü Liderlik ve Çalışan Performansı Arasındaki Farklılık Analizi
için Varyans Analizi Tablosu

Düzeyler

Vizyon Belirleme

Dönüşümcü Liderlik

Entelektüel Uyarım

Davranış Modeli
Oluşturma
Grup Amaçlarının
Kabulünü Güçlendirme

Bireysel Destek Sağlama

Çalışan
Performansı

Yüksek Performans
Beklentisine Sahip Olma

Özgecilik

Dürüstlük

Öğrenim
Durumu

N

Ort.

İlköğretim
Ön Lisans
Lisans
İlköğretim
Ön Lisans

102
51
192
102
51

4,0915
3,3333
3,5284
4,2235
3,3176

Lisans

192

3,7187

İlköğretim

102

3,9412

Ön Lisans

51

2,5294

Lisans

192

3,8375

İlköğretim

102

3,9059

Ön Lisans

51

3,0000

Lisans

192

3,8354

İlköğretim

102

4,0471

Ön Lisans

51

2,4471

Lisans

192

3,5063

İlköğretim

102

4,0294

Ön Lisans

51

4,0118

Lisans

192

3,7937

İlköğretim
Ön Lisans
Lisans
İlköğretim
Ön Lisans
Lisans

102
51
192
102
51
192

4,2899
4,0000
4,3274
4,3911
4,6122
4,1684

F

p
Değeri Değeri
20,466

,000

16,519

,000

26,585

,000

12,761

,000

39,091

,000

2,118

,122

2,673

,071

8,926

,000

Hipotez

H2d1 Kabul

H2d2 Kabul

H2d3 Kabul

H2d4 Kabul

H2d5 Kabul

H2d6 Red

H2d7 Red

H2d8 Kabul

H2d: Bireylerin öğrenim durumu, dönüşümcü liderliği “Vizyon Belirleme”, “Entelektüel Uyarım”,
“Davranış Modeli Oluşturma”, “Grup Amaçlarının Kabulünü Güçlendirme”, “Bireysel Destek Sağlama”,
“Yüksek Performans Beklentisine Sahip Olma”, ve çalışan performansı (Özgecilik, dürüstlük) arasında
istatiksel olarak fark vardır.
Dönüşümcü liderlik ve çalışan performansının öğrenim durumundaki değişime göre gösterdiği farklılıklar
varyans analizi yardımıyla irdelenmiştir. Test sonucunda verilen özet tablo değeri incelendiğinde yüksek
performans beklentisine sahip olma ( H2d6; p=0,122) ve Özgeciliğin (H2d7; p=0,072); öğrenim durumuna göre
göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0,05). Ancak “Vizyon Belirleme“ ( H2d1; p=0,000), “Entelektüel
Uyarım” ( H2d2; p=0,000), “Davranış Modeli Oluşturma” ( H2d3; p=0,000), “Grup Amaçlarının Kabulünü
Güçlendirme“ ( H2d4; p=0,000), “Bireysel Destek Sağlama“ ( H2d5; p=0,000) ve dürüstlüğün ( H1b8; p=0,000;
öğrenim durumuna göre farklılık oluşturduğu tespit edilmiştir (p<0,05).
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmada yapılan analizer sonucunda vizyon belirlemenin, özgecilik üzerinde negatif bir etkisinin olduğu
tespit edilmiştir. Sandıkcı ve değ,’nın (2015: 222) yapmış oldukları çalışmada ise dönüştürücü liderlik
davranışları arasından bilgi yönetim süreciyle en üst düzeyde ilişkili olan faktörün, “Entelektüel Uyarım”
olduğu ifade edilmiştir. Bu alt faktörü takip eden diğer faktörlerin ise; yüksek performans beklentisi, vizyon
belirleme, grup amaçlarının kabulünü sağlama, bireysel destek ve rol model oluşturma alt faktörleri olduğu
tespit edilmiştir. Göngör ve Turan (2021: 878) tarafından yapılan çalışmada ise, vizyon belirleme ve
özgecilik(r=686) arasında pozitif yönde ilişki olduğunu ifade etmişlerdir. Çünkü vizyon belirleme ile R2 değeri
karşılaştırıldığında, %57 oranında bağımlı değişkenin özgecilik boyutunu açıkladığını tespit etmişlerdir.
Dolayısıyla, bireylerin işletmelerde ‘’personel’’ ya da ‘’gönüllü’’ olarak bulunması farklı dinamiklere neden
olmaktadır. Bu nedenle benzer şekilde yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlarda da farklılıklar meydana
geldiği ifade edilebilir.
Bu çalışmada yapılan analizler sonucunda entelektüel uyarımın, dürüstlük üzerinde pozitif yönlü bir etkisinin
olduğu tespit edilmiştir. Çetintaş’ın (2019: 22) yaptığı çalışmada “Entelektüel Uyarım” davranışları sergileyen
dönüşümcü liderlerin, dürüstlük boyutu ile çalışanları cesaretlendirebildikleri, mevcut durum
değerlendirmeleri ile uygulama koşulları ve hedef koşullarının, kontrolünü ve incelenmesini sağladıkları
ifade edilmiştir. Dolayısıyla, liderin dürüst ve güven verici davranışlar sergilemesi, oluşabilecek sorunlar
karşısında astlarının, yenilikçi çözümler bulabilmelerine katkı sağladığı düşünülebilir.
Bu çalışmada yapılan analizler sonucunda davranış modeli oluşturmanın, özgecilik üzerinde pozitif yönlü bir
etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Altaş’ın (2019: 1939) yapmış olduğu çalışmada davranış modeli
oluşturmanın (p<0,01) özgecilik üzerinde pozitif yönlü etkisinin olduğunu, ancak araçsal iş değerleri (p>0,01)
üzerinde de negatif etkili olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca, Turgut ve Akbolat’ın (2017: 381) yaptıkları
çalışmada ise istatiksel açıdan “Davranış Modeli Oluşturma” ile “özgecilik“,“vicdanlılık“,“nezaket“ ve “sivil
erdem“ boyutları arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu saptanmış ancak, sportmenlik ile
özdeşleşme boyutları arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Dolayısıyla, özgecilik, bireysel iş
performansını arttırmakta hatta bireylerin özgecilik davranışı artış gösterdikçe performansı da aynı oranda
artmaktadır.
Bu çalışmada yapılan analizler sonucunda grup amaçlarının kabulünün, güçlendirme ve özgecilik üzerinde
negatif bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Pinder ve Harlos’un (2001: 365) yaptıkları çalışmada sessizliği;
çalışanların, ilişkilerin reddedilebileceğini kabul etmedikleri, göreceli şekilde gönüllü ve bilinçli oldukları bir
durum olarak ifade etmişlerdir. Grup amaçlarının kabulünü güçlendirmede ise karşılaştırmalı açıdan düşük,
göreceli açıdan ise yüksek stres düzeyi ile çalışanların, çeşitli alternatifleri farkında olmalarının daha olası
olduğunu saptamışlardır. Dolayısıyla, dönüştürücü liderliğin, yönetimsel alt süreçleri üzerindeki etkisi
değerlendirildiğinde, bilgi kullanımı, bilgi edinimi ve paylaşımı süreçlerinde vizyon belirlemeye ilişkin
davranışlar katkı sağlarken; bilgi üretme ve depolama süreçlerinde ise grup amaçlarının kabulünü sağlamaya
ilişkin davranışlar en çok katkıyı sağlamaktadır.
Bu çalışmada yapılan analizler sonucunda yüksek performans beklentisine sahip olmanın, özgecilik üzerinde
negatif bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Daly vd. (2014: 16) yaptıkları çalışmada özgecilik ve yüksek
performans değerlendirme değişkeni arasında pozitif yönde ilişki olduğunu ifade etmişlerdir. Bu çalışmanın
aksine Zagenczyk vd.’nin (2014: 1120) yaptıkları çalışmada; çalışanların, manipülatif, fırsatçı ve yapılan
iyiliğin karşılığını vermeme gibi tutumlarından dolayı özgecilik davranışı ve yüksek performans
değerlendirme arasında negatif yönde ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Dolayısıyla, liderlerin yüksek
performans davranışları sergileme eğilimleri artış gösterdikçe, çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışları
da artış göstermektedir. Ancak liderin, bireysel destek sağlama eğilimi arttıkça, çalışanın özgecilik algısı
düşmektedir.
Bu çalışmada yapılan analizler sonucunda vizyon belirlemenin, dürüstlük üzerinde pozitif bir etkisinin
olduğu tespit edilmiştir. Frya’nın (2003: 709) yapmış olduğu çalışmaya göre bu tür bir liderliğin içerdiği
özellikleri dürüstlük, ileri görüşlülük, vizyon belirleme ve yetkinlik olarak belirtmiştir. Çalışanların, liderleri
tarafından kendilerine yüksek düzeyde güvenildiğini fark ettiklerinde, örgütsel bağlılıklarının ve
verimliliklerinin arttığını, dolayısıyla vizyon belirleme ile dürüstlük boyutları arasında pozitif yönde ilişki
bulunmuştur. Dolayısıyla, liderlik becerileri ve davranışları arasındaki farklılıklar dikkate alındığında elde
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edilen veriler, e-liderlerin insani beceri ve davranışlara daha çok önem verdiklerini, geleneksel liderlerin ise
işe yönelik beceri ve davranışlara daha çok önem verdiklerini ortaya koymaktadır.
Bu çalışmada yapılan analizler sonucunda bireysel destek sağlamanın, dürüstlük üzerinde negatif bir
etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Özmen’in (2020: 78) yapmış olduğu çalışmada dürüstlük boyutu ile
güvenilirlik boyutunun örgütsel bağlılığı arttırdığını, bağlılığın ise bireysel destek sağlama boyutunu
arttırdığını tespit etmiştir. Güvenilirlik, dürüstlük ve bağlılık gibi alt boyutlardan oluşan 5’li likert türündeki
ölçeğin, güvenilirlik katsayısı 963 şeklinde saptanmıştır. Buna göre alt boyutlar kapsamında
değerlendirildiğinde güvenilirlik, dürüstlük ve bağlılık alt boyutları ile bireysel destek sağlama alt boyutu
arasında (sırasıyla r=-,423; r= -,430; r= -,450; p<.01) negatif yönde ilişki olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla,
örgütsel bağlılık açısından değerlendirildiğinde kadın çalışanlarda dürüstlük etkisi, erkek çalışanlarda ise
güvenilirlik etkisi daha çok olmaktadır.
Bu çalışmada yapılan analizler sonucunda entelektüel uyarımın, özgecilik üzerinde pozitif yönlü bir etkisinin
olduğu tespit edilmiştir. Kim ve Chung (2014: 661) da yaptıkları çalışmada entelektüel uyarımın, özgecilik
üzerinde p=0,005 (p≤,05) pozitif yönlü ve anlamlı etkiye sahip olduğunu tespit etmişlerdir. Aynı zamanda
katılımcıların, “Entelektüel Uyarım” seviyelerinin yanı sıra özgecilik seviyelerinin de yüksek olduğunu ifade
etmişlerdir. Dolayısıyla, “Entelektüel Uyarım” boyutu ile özgecilik boyutu düzeyleri arasında anlamlı ve
pozitif yönde ilişki bulunmaktadır. Bu nedenle çalışanların “Entelektüel Uyarım” algısı seviyeleri arttıkça
özgecilik düzeyleri de artış göstermektedir.
Bu çalışmada yapılan analizler sonucunda grup amaçlarının kabulünü güçlendirmenin, dürüstlük üzerinde
negatif bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Kapusuz (2015: 69) yapmış olduğu çalışmada, grup amaçlarının
kabulünü sağlama boyutunun yönetsel etik algısını etkileyip etkilemediğini araştırmış ve grup amaçlarının
kabulünü sağlama boyutunun, dürüstlük boyutu üzerinde pozitif yönlü ve güçlü bir etkisi olduğunu tespit
etmiştir. Dolayısıyla, dürüst davranışlar sergilemek liderler için örgüt içerisinde güveni arttıran sonuçlara
neden olmaktadır. Buna göre liderlik olgusunun en önemli boyutlarından birinin dürüstlük boyutu olduğunu
söylemek mümkündür.
Bu çalışmada yapılan annova analizleri sonucunda bulunan ortalamalar incelendiğinde, erkeklerin “vizyon
belirleme”, ”entelektüel uyarım”, ”davranış modeli oluşturma”, ”grup amaçlarının kabulünü güçlendirme”,
”bireysel destek sağlama”, ”yüksek performans beklentisine sahip olma” ve ”özgecilik” ortalamalarının
kadınlardan daha düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Taş ve Çetiner’in (2011: 382) yaptıkları çalışmada
ise “vizyon belirleme ve geliştirme, entelektüel uyarım, ", ”yüksek performans beklentisine sahip olma”,
”grup amaçlarının kabulünü güçlendirme” ve ”bireysel destek sağlama” boyutlarındaki davranışlara yönelik,
kadın öğretmenlerin görüşlerinin, erkek öğretmenlere kıyasla daha pozitif yönlü olduğunu tespit etmişlerdir.
Nedenini ise kadın öğretmenlerin erkek öğretmenler karşısında daha duygusal olmaları olarak ifade
etmişlerdir. İşmen, vd., (2005: 153)’ın öğretmenler üzerinde cinsiyet değişkenine yönelik yaptıkları bir başka
çalışma sonucunda da benzer şekilde, kadın öğretmenlerin özgecilik davranışlarının erkek öğretmenlere göre
daha fazla olduğunu saptamışlardır. Bu çalışmanın aksine Vicky’nin (2005: 79) dönüşümcü liderlik ve
duygusal zeka arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik yaptığı çalışmasında ise cinsiyet değişkeninin, bu
boyutlar arasında herhangi bir etkisinin olmadığını tespit etmiştir. Dolayısıyla, özgecilik davranışı alt
boyutları ele alındığında, çeşitli sektör ve çalışmalarda farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Aynı zamanda
çalışanlardaki özgecilik davranışları, bireysel performanslarını pozitif yönlü etkilemektedir.
Bu çalışmada yapılan analizler sonucunda bulunan ortalamalar incelendiğinde, evlilerin “vizyon belirleme”,
”Entelektüel Uyarım”, ”Davranış Modeli Oluşturma”, ”Grup Amaçlarının Kabulünü Güçlendirme”, ”Yüksek
Performans Beklentisine Sahip Olma”, ”özgecilik” ve ”dürüstlük” ortalamalarının bekarlara göre daha düşük
düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Topaloğlu ve Yalçıntaş’ın (2017: 438) yaptıkları çalışmaya göre medeni
durum faktörü ile katılımcıların güçlendirme, vizyon, hizmet ve genel liderlik puan ortalamaları arasında
anlamlı bir farklılığa rastlamadıklarını ifade etmişlerdir. Aynı zamanda bekar ve evli katılımcıların da
güçlendirme, vizyon, hizmet ve genel liderlik puan ortalamalarının benzer seviyelerde olduğu tespit
edilmiştir. Dolayısıyla, bireylerin medeni durumları, çalışma performanslarını ve çatışmaları etkilemektedir.
Çalışma yaşamında kadınların bekar oldukları zamanlardaki iş performansları, evlilik ve çocuk sahibi
olduklarından sonra azalmaktadır. Nitekim sağlıklı evlilik durumu, iş performansını pozitif yönlü etkilerken,
evliliğinde olumsuzluklar yaşayan bireylerin iş performansını da negatif yönlü etkilemektedir.
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Bu çalışmada yapılan analizler sonucunda bulunan ortalamalar incelendiğinde; yaşı genç olan bireylerin
“vizyon belirleme”, ”entelektüel uyarım”, ”grup amaçlarının kabulünü güçlendirme”, ”bireysel destek
sağlama”, ”yüksek performans beklentisine sahip olma”, ”özgecilik” ve ”dürüstlük” ortalamalarının yaşı
daha fazla olan bireylere göre daha yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Köprülü (2011: 153), yaptığı
çalışmada öğretmenlerin, yaşları ilerledikçe bununla bağlantılı olarak genel, özgecilik ve sivil erdeme ilişkin
örgütsel vatandaşlık davranışlarının da farklılaştığını tespit etmiştir. Buna göre 41-50 yaşları arasındaki
öğretmenlerin özgecilik davranışlarının, 30 yaş altındaki öğretmenlerin özgecilik davranışlarına göre anlamlı
düzeyde daha yüksek olduğunu belirtmiştir. Aynı zamanda 51 yaş ve üzerindeki öğretmenlerin, sivil erdem
vatandaşlık davranışlarının, 31-40 yaş aralığındaki öğretmenlerin sivil erdem vatandaşlık davranışlarından
anlamlı seviyede daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Dolayısıyla, özgecilik kavramı yaş değişkeni
açısından ele alındığında, farklı yaşlarda yardım etme güdüsü zamana-zaman farklılaşabildiği için özgecilik
düzeylerinde de farklılaşmalar meydana gelmektedir. “Vizyon belirleme”, ”entelektüel uyarım”, ”davranış
modeli oluşturma”, ”grup amaçlarının kabulünü güçlendirme”, ”bireysel destek sağlama”, ”yüksek
performans beklentisine sahip olma”, ”özgecilik” ve dürüstlük“ gibi birçok alanda genç yaşlarda daha fazla
ilgi görürken, yaşın artması ile birlikte bu alanlardaki potansiyelin azaldığı düşünülebilir.
Bu çalışmada yapılan analizler sonucunda; “vizyon belirleme, entelektüel uyarım, davranış modeli oluşturma,
grup amaçlarının kabulünü güçlendirme, bireysel destek sağlama ve dürüstlük“ etkenlerinin, katılımcıların
öğrenim durumuna göre değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir. Demir ve Aydın’ın (2015: 92) yapmış oldukları
çalışmada, yaş ve öğrenim durumu değişkenlerine göre öğretmenlerin kişisel değerleri arasında anlamlı bir
farklılığa rastlanmamış ancak, cinsiyet değişkenine göre bazı farklılaşmalara rastlandığı belirtilmiştir. Aynı
zamanda öğretmenlerin güven, sadakat ve dürüstlük değerlerinde, cinsiyet değişkenine göre kadın
öğretmenlerde anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır. Dolayısıyla, üniversite yaşamında, bireylerin sosyal
çevreleri, zamanla güçlenmekte, güven ilişkisi gelişmekte ve öğrenim durumuna göre özgecilik düzeyleri de
farklılaşmaktadır.

6. ÖNERİLER
 Özgecilik davranışlarını görmek isteyen liderler karşısında çalışanlar, gerekli durumlarda bireysel
fedakarlıklarda bulunarak risk alma becerilerini, sıra dışı davranışlar sergileyerek müşteriyi şaşırtma
yeteneklerini ya da çevre faktörlerini iyi analiz ederek harekete geçme becerilerini geliştirebilirler.
 Karşılıklı özgecilik davranışları sergileyerek, bencil davrananlar bireylere yeni bir iş modeli
kazandırılabilir, böylelikle karşılıklı özgeciliğin nesilden nesile aktarılması adına temel oluşturulabilir.
 Elde edilen pozitif ve anlamlı sonuçlar dikkate alındığında benzer tutum ve davranışlar arttırılabilir.
 Erkek çalışanlarda geleceğe ilişkin güvence sağlayan, rehberlik eden işletmenin ve yöneticilerin vefasını
hissedebilecekleri bir tavır geliştirilebilir.
 Liderlerin, belirledikleri amaçları içselleştirebilmeleri ve astlarının güvenini kazanabilmeleri için örgüt
içerisinde güvenilir ve dürüst tavırlar sergilemeleri önerilebilir.
 Çalışanların “Entelektüel Uyarım” algısı ya da ”özgecilik düzeyi” gibi niteliklerden herhangi birine
karşı olumsuz bir tecrübe, deneyim ve algıları diğer alanlarda bulunan nitelikleri de olumsuz etkileyeceği için
iş ilişkileri ve ortamlarında özgecilik düzeyinin arttırılması adına çalışmalar çeşitlendirilebilir.
 Dürüstlük algısının, vizyon belirleme üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü bir etkiye sahip olduğuna
ilişkin elde edilen sonuçlar doğrultusunda, dürüstlük algısının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılabilir.

 Çalışanların duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri iletişim kanalları kurulabilir ve bu
kanalların etkin şekillerde işlemesini sağlayacak mekanizmalar yönetim sistemine yerleştirilebilir.
 Çalışanların olumlu veya olumsuz durumlarına verilmesi gereken önem arttırılabilir, olumsuzlukların
giderilmesi adına gereken düzenleme ve tedbirler alınabilir.
 Özgeci davranışlar teşvik edilerek, uzman kişilerin etkinlikler düzenlemesi ve iletişim araçlarıyla
bilgilendirme yaparak yönlendirme yapmaları sağlanabilir
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 Eğitimin her seviyesinde özgeci davranışlar teşvik edilebilir ve bu davranışları arttırmaya yönelik
uygulamalar yapılabilir.
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Amaç – Bu çalışmanın amacı; muhasebe meslek mensuplarının bireysel özeliklerinin entegre raporlama
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Yöntem – Bu çalışmada niceliksel yöntemle, neden sonuç ilişkisini ortaya koyacak olan anket uygulaması
ile araştırmanın verileri elde edilmiş, SPSS istatistik programı aracılığıyla; güvenilirlik analizi, Anova ve
Regresyon analizleri yapılmıştır. Araştırmanın evreni, İstanbul genelinde faaliyet gösteren toplam 40.538
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olup, örneklem istatistiksel örneklem hesaplama formülü ile 494 kişi
olarak hesaplanmıştır. Veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anketin ilk kısmı
demografik özellikleri belirlemeye yönelik olup, ikinci kısmında yer alan ölçek ise muhasebe meslek
mensuplarının entegre raporlama ile ilgili farkındalık düzeylerini ölçmeye yöneliktir.
Bulgular – Muhasebe meslek mensuplarının entegre raporlama ile ilgili farkındalık düzeylerinin, cinsiyet,
hizmet süresi ve eğitim durumuna göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.
Tartışma – Entegre raporlar, bir işletmeye ait finansal ve finansal olmayan verilerin veya bilgilerin anlamlı
bir şekilde bir arada yer aldığı raporlar olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle bu raporların hazırlanmasında
görev alacak personelin, muhasebe teorisi ve uygulamaları konusunda yeterli eğitimi almış ve deneyime
de sahip olması büyük önem arz etmektedir. Ayrıca muhasebe meslek mensuplarının, entegre raporlama
ile ilgili yeterli bilgi düzeyine sahip olmasının; işletmelerin sürdürülebilirliği, verimliliği, hizmetlerin
kalitesi, müşteri memnuniyeti ve ülke ekonomisine önemli faydalar sağlayabileceği düşüncesiyle bu
çalışmanın yapılması planlanmıştır.
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Design/methodology/approach – In this study, the data of the research were obtained with the quantitative
method, the questionnaire application that will reveal the cause and effect relationship, through the SPSS
statistical program; reliability analysis, Anova and Regression analyzes were performed. The population of
the research is a total of 40,538 Independent Accountants and Financial Advisors operating in Istanbul, and
the sample was calculated as 494 people with the statistical sample calculation formula. Questionnaire
technique was used as data collection method. The first part of the questionnaire is for determining gender,
age, educational status, professional title and working time. In the second part, the accounting “awareness
level scale of the members of the profession about integrated reporting” took place..
Results – It has been determined that the level of awareness of professional accountants about integrated
reporting differs according to gender, length of service and educational status.
Discussion – Integrated reports are defined as reports that contain financial and non-financial data or
information belonging to a business in a meaningful way. For this reason, the personnel who will take part
in the preparation and presentation of these reports should have adequate training and experience in
accounting theory and practices. Since many problems can be encountered in the integrated reporting
process, it is of great importance that especially professional accountants take part in this process. In
addition, professional accountants who will take part in the preparation of integrated reports should have
the necessary level of knowledge about integrated reporting; It is planned to carry out this study with the
thought that it can provide significant benefits in terms of the efficiency of the enterprises, the quality of the
services, customer satisfaction and indirect contribution to the economy.
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1. GİRİŞ
Bu çalışmanın amacı, muhasebe meslek mensupları bireysel özeliklerinin entegre raporlama ile ilgili
farkındalık düzeylerine etkilerini araştırmaktır.
ER, işletmelerin hissedarlara, çevreye, topluma ve küresel ekonomiye karşı sorumluluklarının
belirlenmesinde kullanılan bir yaklaşım şeklinde görülmektedir. Nitekim “muhasebe raporlaması” zamanla,
Finansal Raporlamaya (FR), ardından da paydaş yaklaşımının etkisiyle Entegre Raporlamaya (ER)
dönüşmüştür. ER; bazı çalışmalarda FR ve SR’nin toplamı olarak değerlendirilse de aslında daha geniş
kapsamlı bir yaklaşımı ifade etmektedir. Finansal sermayeleri içeren ER aynı zamanda sosyal, entelektüel ve
beşeri sermayeleri de kapsamaktadır. Ayrıca ER, finansal raporlarda bulunmayan finansal sermaye, sosyal
sermaye, doğal sermaye, kurumsal yönetim ve entelektüel sermaye gibi kavramların ortak platformda
ilişkilendirilmesini sağlamaktadır (Yanık ve Türker, 2012: 291).
ER, işletmenin stratejisi, finansal performansı, kurumsal yönetimiyle ekonomik ve sosyal çevresi arasında olan
ilgiyi göstermektedir. Farklı bir ifadeyle bu yaklaşım; işletmelerin finansal boyutlarını oluşturan faaliyetlerle
finansal olmayan olaylar arasında ilişki kurularak ortak bilgi setinin oluşturulmasıdır. ER; “finansal
raporlama (FR)” VE “sürdürülebilirlik raporlaması (SR)” yaklaşımlarının toplamın veya karışımından
oluşmaktadır. “Tek Rapor” şeklinde de adlandırılan ER yaklaşımında amaç, borç verenler veya yatırımcılar
gibi paydaşların işletme performansını daha sağlıklı bir şekilde anlamalarını sağlayabilmektir (Karğın, vd.,
2013: 46).
ER, işletme raporlarında bulunan bilgiyle yatırımcıların işletmeyle ilgili karar alırken ihtiyaç duydukları
bilgiler arasında olan fark sebebiyle kullanılmaktadır. İşletmeler ER’yi kullanarak değer yaratma süreçlerini
piyasaya daha doğru anlatabilme imkanı bulmakta, böylece söz konusu farkı kapatmaktadırlar. Faaliyet
raporlarını ifade eden ER, işletme değerinin nasıl yaratılacağıyla ilişkili olmakta, değer yaratma süreçlerinde
işletme faaliyetlerine etki eden faktörlerin değerlendirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca ER, sürdürülebilir ve
finansal stratejilerle birlikte sonuçları bütünleştirebilen bir yaklaşım olmakla birlikte yönetişim, iş modelleri,
stratejik hedefler konusunda şeffaf ve öz bilgiler içermektedir (Yanık ve Türker, 2012: 303).

2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE
ER, işletme için faaliyet gösterilen çevresel, ticari ve sosyal ortamı yansıtan, gelecek zamanda işletmenin nasıl
değerler yarattığını gösteren raporlama biçimi şeklinde tanımlanmaktadır (Topçu ve Korkmaz, 2015: 2).
“Entegre raporlama (ER)”, paydaşların tümüne ulaşmayı sağlayacak etkin bir yaklaşımı ifade etmektedir.
Başarılı bir işletme; toplum, hissedarları ve kendisi için finansal kazançlarını sürdürülebilir değerler haline
getirmek durumunda olmaktadır. İşletme performansının değerlendirilmesinde finansal raporlarla birlikte
finansal olmayan raporlar da gerekmektedir. İşletmelerin sürdürülebilir stratejiyle finansal performansın
arasında olan ilişkiyi anlaması, uzun süreli işletme amaçları açısından da oldukça önemli olmaktadır.
Sürdürülebilir olması amaçlanan raporlar; çevresel yönetim, stratejik yöntem, kurumsal yönetim ve sosyal
sorumluluk çerçevesinde yapılmaktadır. Dolayısıyla bu uygulamaları içeren kapsamlı ve bütüncül bir
raporlamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Esasen işletmeler; kurumsal yönetim, sosyal sorumluluk
ve sürdürülebilirlik adlarıyla çeşitli raporlar yayımlamaktadır. Fakat söz konusu raporlar, işletme stratejileri
ve iş modelleriyle uyumlu olmamakla birlikte bütünleştirici bir etkiye de sahip değildir. Bu raporlar daha çok
tepe yönetimlere ve iç paydaşlara hitap etmektedir (Topçu ve Korkmaz, 2015: 1).
“Finansal muhasebe raporları” işletmelerin belirli bir dönem sonunda finansal ve ekonomik durumlarıyla
ilerideki durumları hakkında olası değişme ve gelişmeleri göstermek amacıyla düzenlenen raporlar şeklinde
tanımlanmaktadır. Bu raporların temel işlevlerini gerçekleştirmesi, raporların ayrıntılı bilgiler ile anlaşılır,
yalın ve açık şekilde düzenlenmelerine bağlı olmaktadır.
ER’de bulunması gereken bazı özellikler aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Goicoechea, vd., 2019: 714-715);
1.
2.
3.
4.
5.

Paydaşlar ile etkili iletişimin sağlanması,
Materyal, kaynaklara ulaşım, ilgililik gibi konularda karşılaştırmalı ve net açıklamalara odaklanılması,
İşletmelerin resmi raporlama süreçlerine dahil edilmesi,
Senede minimum bir kere yapılması,
Bağımsız denetim güvencesiyle yapılması.
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ER’ye duyulan ihtiyacı artıran hususlar aşağıdaki gibi sıralanabilir (Mustata, vd., 2012: 146);
1. Küreselleşme,
2. Finansal krizler nedeniyle yönetim uygulamalarından sapılması sonucunda düzenleyici ve denetleyici
kuramlara duyulan ihtiyaç,
3. Sorumluluk ve şeffaflığa yönelik beklentiler,
4. Kısıtlı kaynaklar ve tükenme korkusu,
5. Nüfusun artışı,
6. Çevresel faktörler.
ER yaklaşımının ortaya çıkma nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir (Kaya, 2015: 116);
1. Bilgi kullanıcılarının işletmeleri değerlendirirken yalnızca sosyal veya yalnızca finansal sorumluluklarıyla
ilgili bir ölçüt ile değerlendirmek istememeleri,
2. Sunulan raporlardaki bölümlerde tutarsızlıkların bulunması, bilgi eksikliği sebebiyle anlaşılırlığının
azalması,
3. İşletmelerin finansal performansları geçmişle ilgili bilgiler sunduğundan geleceğe dönük bir bakış açısının
oluşmaması,
4. Sürdürülebilirlik raporlarının geleceğe yönelik olması ve gereken finansal bilgileri sunmaması,
5. İşletmeyle ilgili bilgilere ulaşmak isteyenlerin finansal olan ve olmayan bilgileri bir rapordan elde etmek
istemeleri,
6. İşletme ve sürdürülebilirlik hedeflerinin finansal göstergeler ile desteklenerek birlikte sunulmasının
anlaşılırlığı ve güvenilirliği artıracağı düşüncesi.
Bir ER’de aşağıdaki öğelerin bulunması gerekmektedir (Kaya, 2015: 113);
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kurumsal dış çevre ve genel görünüş,
Kurumsal yönetim,
İş modeli,
Fırsatlar ve riskler,
Kaynak aktarımları ve strateji,
Performans,
Sunum ve hazırlık temeli

ER, işletmeleri ve işletmelerin ticari anlamda bağlı olduğu çevreleri net olarak açıklamalıdır. Bu raporların
içeriğinde; etik, teşkilat yapısı, faaliyetler, hedef pazarlar, pazar pozisyonu, kurumsal kültür, sahiplik yapısı
ve ürünler bulunmalıdır. Aynı zamanda dış çevreye etki eden unsurlar, gelir ve işgücüyle ilgili istatistiksel
veriler, bölgesel dağılım, ticari, çevresel, siyasi, yasal ve sosyal faktörler değerlendirilmelidir (Sümbüllü, vd.,
2011: 63). ER’de işletmenin yönetim yapısının ve iç yönetimin görevlerini aktif olarak gerçekleştirip
gerçekleştirmediği konusunda paydaşların değerlendirmeler yapmalarına olanak sağlanmalıdır. İşletmenin
liderlik anlayışı, çalışanların becerileri/deneyimleri, işletmenin kurumsal yönetim yapısında kullanılan
süreçler/mekanizmalar, işletmede uygulanan teşvik politikası ve ücretler açıklanmalıdır. Ayrıca ER’de işletme
amaçlarının nasıl oluşturulduğu ve amaçlara ulaşmak için düzenlemelerin nasıl yapıldığı detaylı bir şekilde
hesaplanarak hissedarların beklentilerini karşılayabilecek risk ve performans analizleri oluşturulmalıdır
(Topçu ve Korkmaz, 2015: 16).
ER, farklı raporlama standartları ile raporlanan bilgilere ilişkin maddi unsurları bir araya getirerek aralarında
olan bağlantıları göstermektedir. Ayrıca ER, bu maddi unsurların işletmelerin uzun, orta ve kısa vadede
değerler yaratma ve sürdürme kabiliyetlerine nasıl etki ettiğini de açıklamaktadır. ER’nin içeriği ve yapısıyla
ilgili net bilgiler bulunmamakla birlikte bir standartlaştırma da söz konusu olmamaktadır. “Uluslararası
Entegre Raporlama Kurulu (IIRC)” tarafından zayıflıkları gidermek için ER’de bulunması gereken beş adet
rehber ilke ve bu ilkelere destek veren altı adet element önerilmektedir. Rehber ilkeler şu şekilde sıralanabilir
(Magarey, 2012: 199);
1. “Stratejik Bakış”; ER’nin, işletmelerin hedefleri ve bu hedeflerin işletme süreçleriyle ilişkilerini ortaya
koyabilmesi gerekmektedir.
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2. “Geleceğe Yönelim”; İşletmenin geleceğe dönük beklentilerinin raporda yer alması gerekmektedir. Bu
sayede paydaşlar da işletmenin gelecekle ilgili beklentileri hakkında fikir sahibi olabilirler.
3. “Bilgilerin Bağlanabilirliği”; ER’nin harici faktörler, işletme ilişkileri, kaynaklar ve iş modeli arasındaki
bağları ortaya koyması gerekmektedir.
4. “Reaksiyon Verme ve Paydaşları Dahil Etme”; önemli paydaşların ihtiyaç ve isteklerine nasıl dönüşler
yapıldığı ve bu paydaşların süreçlere hangi ölçüde katıldıklarının raporda yer alması gerekmektedir.
5. “Güvenirlik, Ehemmiyet ve Sadelik”; ER’nin kısa ve güvenilir olması, işletmelerle ilgili gerekli bilgileri
içermesi gerekmektedir.
Entegre raporlamanın yanı sıra Finansal muhasebe raporları ve Sürdürülebilirlik raporlaması yapılmaktadır
bunlar;
Finansal muhasebe raporlarının işletmelere sağladığı avantajlar aşağıdaki gibi sıralanabilir (Karğın, vd., 2013:
28-29);
1. İşletmenin kazancını nereden ve nasıl sağladığını belirlemesi,
2. İşletme aktiflerinin ve bunların ne şekilde finansa edildiğinin belirlenmesi,
3. Planlanmış olan işlemlerin işletmenin finansal yapısına ve karlılığına yaptığı etkilerin ortaya konulması,
“Finansal muhasebe raporları” hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birtakım noktalar bulunmaktadır.
Bunlar şu şekilde sıralanabilir;
1. Öz ve kısa olması,
2. Belirli bir amaç ile değerlendirilmesi,
3. Anlaşılır olması,
4. Kesin olması,
5. Zamanında hazırlanıp ilgililere sunulması,
6. Periyodik aralıklar ile düzenlenmesi,
7. Stratejik noktaların ve uygulamada ayrıcalığı olan ilkelerin açıkça belirtilmesi,
8. Yorumlu olması.
“Sürdürülebilirlik raporlaması (SR)”, finansal olmayan bilgileri raporlar halinde ilgili taraflara sunma
şeklinde tanımlanmaktadır. Bu raporlama için “kurumsal sürdürülebilirlik” ve “sürdürülebilir kalkınma”
kavramlarını da açıklamak gerekmektedir. “Kurumsal sürdürülebilirlik”; işletmelerde uzun süreli değer
yaratabilmek için çevresel, sosyal ve ekonomik faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleriyle birlikte işletme
faaliyetlerine uyarlanmasını ifade etmektedir. Olası risklerin yönetilmesinde de kullanılan “kurumsal
sürdürülebilirlik”, kar maksimizasyonu ve geleneksel büyüme modellerine alternatif olarak kullanılmaya
başlanmış olup gelişimini halen devam ettirmektedir. “Sürdürülebilir kalkınma” ise ilk kez 1987’de
yayımlanan Brundtland Raporu’nda tanımlanmış ve bu tanımlama genel kabul görmüştür. Söz konusu
tanımlamaya göre “sürdürülebilir kalkınma”; gelecek neslin kendi ihtiyaçlarını karşılama yetenekleri
tehlikeye sokulmadan bugünkü neslin ihtiyaçlarını karşılayabilmektir (İMKB, 2011: 1).
Finansal kayıtların tutulması, tarımsal ticari faaliyetlerin kaydedilmesi ile başlamış olup 1930’da ABD’de yasal
zorunluluk haline gelmiştir. Bu yasal zorunluluk, ABD’deki Büyük Buhran’dan sonra yatırımcıların borsaya
ve işletmelere güvenlerinin sarsılması nedeniyle gerçekleşmiştir. Bu sebeple ABD tarafından “Genel Kabul
Görmüş Muhasebe Standartları (USGAAP)” yayımlanmış ve “Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC)”
kurulmuştur. Bu komisyon sonucunda kote işletmelerin finans verilerini yayımlaması borsaya zorunlu
kılınmıştır. Sonrasında farklı ülkeler de benzer standart ve kanunlar çıkarmışlar, böylelikle ülkeler arasında
olan raporlama standartlarında farklılıklar meydana gelmeye başlamıştır. Bu farklılıkları ortadan kaldırmak,
uluslararası yatırım ve ticaretleri artırmak, yatırımcıların doğru karşılaştırmalar yapabilmesini sağlamak
amacıyla “Uluslararası Muhasebe Standartları (International Accounting Standarts-IAS)” belirlenmiştir. 1973
yılında ortaya çıkan bu standartlar, “Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC)” tarafından
oluşturulmuştur. 2001 yılında güncel durumuna getirilen ve birçok ülkede “ortak raporlama dili” olarak kabul
edilen standartlar, daha sonra “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (International Financial
Reporting Standarts – IFRS)” ismini almıştır (Mustata, vd., 2012: 147).
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Finans bilgilerinin yıllık raporlara aktarılmasının ardından sadece muhasebe uzmanları tarafından
anlaşılması, ER’nin gelişmesini sağlamaktadır. Bu yıllık raporların içeriğinde yer alan bilgiler işletme
performansı, riskler ve stratejiyle ilgili bilgilerden yoksun olmaktadır. Paydaşlar arasındaki kurumsal
raporların yalnızca finansal performanslara odaklandığı, finansal olmayan performansla ve kurumsal
stratejiyle ilgili bilgiler vermediği de belirtilmektedir. Paydaşlar ve yatırımcılar tarafından borçlanma, yatırım
yapma gibi kararlarda finansal olmayan veriler de dikkate alınmaktadır. Bu kişiler, finansal raporlamaların
işletmelerin genel performansıyla ilgili olarak tüketicilerin, paydaşların, toplumun ve hissedarların bilgi
ihtiyaçlarını karşılamada yeterli olmadığını öne sürmektedirler. Bu nedenle finansal raporlamalarda “maddi
olmayan varlık” oranının maddi varlıklara göre artırılması gerekmektedir. “Maddi olmayan varlıklar”,
işletmeler için sürdürülebilir değerler yaratma ve büyüme stratejilerini başarıyla uygulayabilmek için
kullanılması ve geliştirilmesi gereken varlıkları ifade etmektedir (Yükçü ve Kaplanoğlu, 2016: 70).

4. YÖNTEM
Araştırmanın Etik Kurulu İzni ;
Kurul Adı: İstinye Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu
Tarih: 09.09.2021
Toplantı Sayısı : 2021/13
Karar No: 05
3.1. Araştırmanın Modeli ve hipotezler

1. Hipotezlerin Test Edilmesi
Çalışmanın bu bölümünde, ankete katılan muhasebe meslek mensuplarının; cinsiyetlerine, yaşlarına, eğitim
durumlarına ve çalışma sürelerine göre entegre raporlama ile ilgili farkındalık düzeylerinin tespitine yönelik
oluşturulan ifadelere katılma düzeyleri arasında bir farklılaşma olup olmadığını belirleyebilmek için hipotez
teste tabi tutulmuş, uygulanan t-testi (Independent-Samples T Test) ve tek yönlü varyans (one-way ANOVA)
analizi sonucu elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur.
H1: Muhasebe meslek mensuplarının demografik özellikleri ve entegre raporlama ile ilgili farkındalık
düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark vardır.
H1a: Muhasebe meslek mensuplarının cinsiyetleri ve entegre raporlama ile ilgili farkındalık düzeyleri
arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark vardır.
H1b: Muhasebe meslek mensuplarının yaşları ve entegre raporlama ile ilgili farkındalık düzeylerinin
tespit edilmesine ilişkin oluşturulan ifadelere katılma düzeyleri arasında anlamlı bir fark vardır.
H1c: Muhasebe meslek mensuplarının eğitim durumları ve entegre raporlama ile ilgili farkındalık
düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark vardır.
H1d: Muhasebe meslek mensuplarının çalışma süreleri ve entegre raporlama ile ilgili farkındalık
düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark vardır.
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3.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evreni, İstanbul genelinde faaliyet gösteren toplam 40.538 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirdir.
Araştırmanın örneklem büyüklüğü İstanbul’da faaliyetini sürdüren Serbest Muhasebeci Mali Müşavir sayısı
dikkate alınarak aşağıdaki formül ile hesaplanmıştır (Saruhan ve Özedemirci, 2013, ss. 181) :
N.t2 .p.q
n = ----------------------------α2 (N-1) + t2 .p.q
n: örneklem için gerekli birey sayısı
N: evrendeki birey sayısı (40.538)
t: seçilen anlamlılık düzeyine göre t tablosundan elde edilen değer (a=0,05 hata payı için )
t = 1,96
α = Kabul edilen hata payı %5
P: ölçmek istediğimiz özelliğin evrende bulunma ihtimali % 50 oranı alınmıştır
q: 1-p
40.538 * 1,962* 0, 5*(1-0,5)
n = ------------------------------------------- = 374
0, 052 (1058-1) + 1,962 *0,5*(1-0, 5)
Çalışma %5 hata payı esas alındığında örneklem 374 kişi olarak tespit edilmiştir. Dolayısıyla, iptal edilebilecek
anket olabileceği düşüncesiyle yeterli sayıda katılımcıya ulaşabilmek için 550 kişiye anket yönlendirilmiştir.
Anketler on-line olarak 03/10/2021 ve 28/12/2021 tarihleri arasında uygulanmıştır. Uygulama sonunda geriye
dönen anketlerden 494’nün geçerli olduğu tespit edilerek analizler tamamlanmıştır. Bu makale için ankete
katılacak gönüllülerin belirlenmesinde; ön şartı olmayan seçkisiz basit tesadüfi örnekleme yöntemi tercih
edilmiştir. Bu tekniğe göre çalışmanın evrende yer alan bireyler eşit olarak seçilme şansına sahiptir (De Vaus,
1990: 64).
3.3. Veri Toplama Aracı
Anket formu elektronik formata dönüştürülmüş olup, muhasebe meslek mensuplarının çevrimiçi olarak
doldurabilecekleri mail formu haline getirilmiştir. Toplam olarak 32 sorudan oluşan anket formu,
İstanbul’daki muhasebe meslek mensuplarına e-posta yoluyla iletilmiştir. Anket formunun birinci kısmında
muhasebe meslek mensuplarının kişisel özelliklerine ilişkin, yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve mesleki çalışma
süresini belirlemeye yöneliktir. İkinci bölümde ise muhasebe meslek mensuplarının entegre raporlama ile
ilgili farkındalık düzeylerini ölçmek için oluşturulan 27 soruluk ve tek boyutlu ölçek 5’li Likert ölçeğine göre
oluşturulmuş olup, “ 1: Kesinlikle Katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Kısmen Katılıyorum, 4: Katılıyorum ve
5: Kesinlikle Katılıyorum” şeklindeki seçeneklerden sadece birini işaretlemeleri istenmiştir. Araştırmanın
anketleri Google Form ortamında hazırlanmış olup, “Gönüllü Onam Formu” anket içerisine eklenmiş ve
anketler online mail olarak gönderilerek araştırma verileri elde edilmiştir.
3.4. Verilerinin Analizi
Veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın anketleri aracılığı ile elde
veriler ise SPSS 18 paket programına aktarılmış, hipotezlerin testinde ise t- testi (Independent-Samples T Test)
ve tek yönlü varyans (one-way ANOVA) testlerinden faydalanılmış, elde edilen sonuçlar tablo halinde
düzenlenerek anlamlı hale getirilmeye çalışılmıştır.

4. BULGULAR
İstanbul’da faaliyetlerini sürdüren muhasebe meslek mensuplarının, entegre raporlama ile ilgili farkındalık
düzeylerini etkileyen bireysel özelliklerinin neler olduğu, sorunları çözmeye yönelik önerilerin geliştirilmesi,
meslekte etkililiğin ve verimliliğin nasıl arttırılabileceği konularında önerler sunulması amaçlanmış bu
nedenle ankete dayalı verilerden yararlanılarak istatistiksel analizler yapılmış ve elde edilen bulgular ekte yer
almıştır.
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4.1. Entegre Raporlama ile İlgili Farkındalık Düzeyi için Güvenilirlik Analizi
Ölçeklerin güvenilirliği Cronbach’s Alpha Katsayısı ile belirlenmektedir.
Tablo-1 Güvenilirlik Analizi Cronbach Alfa Değerleri
Boyut

Ölçek Güvenilirlik

Muhasebe Meslek Mensuplarının Entegre Raporlama ile
İlgili Farkındalık Düzeyi

0,957

Cronbach’s Alpha Katsayısı; 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 olduğuna karar verilmektedir (Can, 2014: 369). Bu çalışmada kullanılan anket “muhasebe meslek
mensuplarının entegre raporlama ile ilgili farkındalık düzeyi ölçeği” için güvenilirlik katsayısı 0,957 olarak
hesaplanmıştır. Bu değere bakarak “muhasebe meslek mensuplarının entegre raporlama ile ilgili farkındalık
düzeyi ölçeği”nin oldukça güvenilir olduğunu tespit edilmiştir.
4.2. Demografik Dağılım Değerleri
Tablo-2 Cinsiyet, Yaş, Eğitim Durumu ve Mesleki Süre İçin Yüzde Değerler
Tablo-1 Demografik Değişkenlerin Frekans Tablosu
Frekans
Cinsiyet

Yaş

Eğitim

Mesleki Süre

Yüzde

Erkek

342

69,2%

Kadın

152

30,8%

20-30 Yaş

36

7,3%

31-40 Yaş

223

45,1%

41-50 Yaş

164

33,2%

50 Yaş ve Üzeri

71

14,4%

Lisans

316

64,0%

Lisans Üstü

178

36,0%

1-10 Yıl

117

23,7%

11-20 Yıl

176

35,6%

21-30 Yıl

118

23,9%

31-40 Yıl

65

13,2%

41-50 Yıl

18

3,6%

Yapılan hesaplamalar sonucunda örnekleme seçilen bireylerin 342’sinin(%69,2) erkek, 152’sinin(%30,8) kadın
olduğu gözlenmiştir. Ayrıca 36 kişinin(%7,3) 20-30 yaş arasında, 223 kişinin(%45,1) 31-40 yaş arasında, 164
kişinin(%33,2) 41-50 yaş arasında ve 71 kişinin(%14,4) ise 50 yaş ve üzerinde olduğu gözlenmiştir.
Örnekleme katılan bireylerin eğitim durumları için dağılım incelendiğinde 316 kişinin(%64,0) lisans ve 178
kişinin(%36,0) ise lisansüstü düzeyinde eğitim aldığı görülmektedir. Son olarak katılımcılardan 117
kişinin(%23,7) 1-10 yıl, 176 kişinin(%35,6) 11-20 yıl, 118 kişinin(%23,9) 21-30 yıl, 65 kişinin(%13,2) 31-40 yıl ve
18 kişinin (%3,6)de 41-50 yıl arasında hizmet süresinin olduğu görülmüştür.
4.3. Anova Analizleri
Araştırmanın demografik değişkenleri ile muhasebe meslek mensuplarının entegre raporlama ile ilgili
farkındalık düzeyi arasındaki ilişki için bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizinden
yararlanılmıştır. Yapılan testlerin sonucunda farklılık olup olmadığına SPSS paket programında verilen p
değerine göre karar verilir. Örneğin uygulanan test sonucunda verilen p değeri, alfa (0,05) değerinden küçük
olursa ilgili değişkenin demografik değişkene göre farklılık gösterdiği şeklinde yorumlanmıştır.

İşletme Araştırmaları Dergisi

2056

Journal of Business Research-Turk

A. Dede 14/3 (2022) 2050-2060
5.3.1. Cinsiyet ile Muhasebe Meslek Mensuplarının Entegre Raporlama ile İlgili Farkındalık Düzeyi
Değişimi
Tablo-3 Cinsiyet ile Muhasebe Meslek Mensuplarının Entegre Raporlama ile İlgili Farkındalık Düzeyi
Arasındaki İlişki İçin T-Testi Tablosu
Düzeyler

Cinsiyet

Muhasebe Meslek Mensuplarının
Entegre Raporlama ile İlgili
Farkındalık Düzeyi

N

Ort.

Erkek

342

2,8711

Kadın

152

3,0536

t
Değeri

p Değeri

-2,257

,025

Hipotez/
Post Hoc
H1 Kabul

H1a: Muhasebe meslek mensuplarının cinsiyetleri ve entegre raporlama ile ilgili farkındalık düzeyleri
arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark vardır.
Muhasebe meslek mensuplarının entegre raporlama ile ilgili farkındalık düzeyinin cinsiyet değişkeninde
meydana gelen değişime göre gösterdiği farklılıklar t-testi aracılığıyla test edilmiştir. Yapılan analizler
sonucunda, muhasebe meslek mensuplarının entegre raporlama ile ilgili farkındalık düzeylerinin, cinsiyet
durumlarına göre farklılık ( p=0,025 < p<0,05) gösterdiği tespit edilmiştir. Ortalamalar incelendiğinde
erkeklerin muhasebe meslek mensuplarının entegre raporlama ile ilgili farkındalık düzeyi ortalamalarının
kadınlardan daha düşük düzeyde olduğu görülmektedir.
4.3.1. Yaş ile Muhasebe Meslek Mensuplarının Entegre Raporlama ile İlgili Farkındalık Düzeyi Değişimi
Tablo-4 Yaş ile Muhasebe Meslek Mensuplarının Entegre Raporlama ile İlgili Farkındalık Düzeyi Arasındaki
İlişki İçin T-Testi Tablosu
Düzeyler
Muhasebe
Meslek
Mensuplarının Entegre
Raporlama ile İlgili
Farkındalık Düzeyi

Yaş

N

Ort.

20-30 Yaş

36

3,1914

31-40 Yaş

223

3,0244

41-50 Yaş

164

2,7757

50 Yaş ve Üzeri

71

2,8383

f
Değeri

p
Değeri

3,746

,011

Hipotez/
Post Hoc

H1 Kabul

H1a: Muhasebe meslek mensuplarının yaşları ve entegre raporlama ile ilgili farkındalık düzeylerinin tespit
edilmesine ilişkin oluşturulan ifadelere katılma düzeyleri arasında anlamlı bir fark vardır.
Muhasebe meslek mensuplarının entegre raporlama ile ilgili farkındalık düzeyinin yaş değişkeninde meydana
gelen değişime göre gösterdiği farklılıklar f-testi aracılığıyla test edilmiştir. Yapılan hesaplamalar sonucunda,
muhasebe meslek mensuplarının entegre raporlama ile ilgili farkındalık düzeylerinin, yaş durumlarına göre
farklılık ( p=0,011< p<0,05) gösterdiği tespit edilmiştir. Ortalamalar incelendiğinde 41-50 yaş arasında ve 50
yaş üzerinde olan bireylerin muhasebe meslek mensuplarının entegre raporlama ile ilgili farkındalık düzeyi
ortalamalarının diğer yaş gruplarına göre daha düşük düzeyde olduğu görülmektedir.
4.3.2. Eğitim Durumu ile Muhasebe Meslek Mensuplarının Entegre Raporlama ile İlgili Farkındalık
Düzeyi Değişimi
Tablo-5 Eğitim Durumu ile Muhasebe Meslek Mensuplarının Entegre Raporlama ile İlgili Farkındalık
Düzeyi Arasındaki İlişki İçin T-Testi Tablosu
Düzeyler
Muhasebe Meslek Mensuplarının
Entegre Raporlama ile İlgili
Farkındalık Düzeyi
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316
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178

2,8437
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H1b: Muhasebe meslek mensuplarının eğitim durumları ve entegre raporlama ile ilgili farkındalık düzeyleri
arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark vardır.
Muhasebe meslek mensuplarının entegre raporlama ile ilgili farkındalık düzeyinin yaş değişkeninde meydana
gelen değişime göre gösterdiği farklılıklar f-testi aracılığıyla test edilmiştir. Yapılan hesaplamalar sonucunda,
muhasebe meslek mensuplarının entegre raporlama ile ilgili farkındalık düzeylerinin, eğitim durumlarına
göre farklılık ( p=0,121 < p<0,05) göstermediği tespit edilmiştir.
4.3.3. Hizmet Süresi ile Muhasebe Meslek Mensuplarının Entegre Raporlama ile İlgili Farkındalık Düzeyi
Değişimi
Tablo-6 Hizmet Süresi ile Muhasebe Meslek Mensuplarının Entegre Raporlama ile İlgili Farkındalık Düzeyi
Arasındaki İlişki İçin T-Testi Tablosu
Düzeyler

Muhasebe Meslek
Mensuplarının Entegre
Raporlama ile İlgili
Farkındalık Düzeyi

Hizmet Süresi

N

Ort.

1-10 Yıl

117

2,9433

11-20 Yıl

176

3,0299

21-30 Yıl

118

2,8723

31-40 Yıl

65

2,6285

41-50 Yıl

18

3,2593

t

p

Hipotez/

Değeri

Değeri

Post Hoc

3,153

0,014

H1 Kabul

H1c: Muhasebe meslek mensuplarının hizmet süreleri ve entegre raporlama ile ilgili farkındalık düzeyleri
arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark vardır.
Muhasebe meslek mensuplarının entegre raporlama ile ilgili farkındalık düzeyinin hizmet süresi
değişkeninde meydana gelen değişime göre gösterdiği farklılıklar f-testi aracılığıyla test edilmiştir. Yapılan
hesaplamalar sonucunda, muhasebe meslek mensuplarının entegre raporlama ile ilgili farkındalık
düzeylerinin, hizmet süresi durumlarına göre farklılık ( p=0,014 < p<0,05)gösterdiği tespit edilmiştir.
Ortalamalar incelendiğinde 31-40 yıl arasında hizmet süresi olan bireylerin muhasebe meslek mensuplarının
entegre raporlama ile ilgili farkındalık düzeyi ortalamalarının diğer hizmet yılı gruplarına göre daha düşük
düzeyde olduğu görülmektedir.
5. TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu araştırmada yapılan analizler sonucunda, muhasebe meslek mensuplarının entegre raporlama ile ilgili
farkındalık düzeylerinin, cinsiyet durumlarına göre farklılık ( p=0,025 < p<0,05) gösterdiği tespit edilmiştir.
Topal araştırmasında (2020: 1-86) ise muhasebe meslek mensuplarının entegre raporlamaya yönelik
farkındalık düzeyleri ile cinsiyet arasındaki farklılığın tespiti üzerine bir araştırma gerçekleştirmiştir. T-testi
analizi sonucu elde edilen veriler doğrultusunda, entegre raporlama farkındalık düzeyinin genel boyutlarına
ilişkin alınan cevapların ortalamalarında, cinsiyet değişkeni bakımından anlamlı bir farklılığa rastlanmadığını
belirtmiştir. Yine Doğan ve Yunusova çalışmalarında (2021: 343-358) muhasebe meslek mensuplarının,
cinsiyet değişkenine göre, entegre raporlamayla ilgili farkındalık düzeyi genel boyutunu tespit etmeye
çalışmışlardır. Yapılan T-testi analizi sonuçlarına göre katılımcılar arasında istatiksel açıdan anlamlı bir
farklılığa rastlanmadığını belirtmişlerdir. Sonuç olarak,, uluslararası Entegre Raporlama Sistemi’ne uygun
olarak, BDDK, KGK ve SPK gibi kurumların gereken düzenlemeleri yapmaları ve boşlukları doldurmaları
gerekmektedir. Verilecek eğitimler sonucu Türkiye’de faaliyette bulunan işletmeler, etkin şekillerde entegre
rapor hazırlayabileceklerdir.
Bu araştırmada yapılan analizler sonucunda, muhasebe meslek mensuplarının entegre raporlama ile ilgili
farkındalık düzeylerinin, yaş durumlarına göre farklılık ( p=0,011< p<0,05) gösterdiği tespit edilmiştir. Doğan
ve Yunusova yaptıkları çalışmada (2021: 343-358) muhasebe meslek mensuplarının yaş değişkenine göre
entegre raporlamayla ilgili farkındalık düzeyi genel boyutunu tespit etmeye çalışmışlardır. Bu doğrultuda
oluşturulan ifadelere katılım gösterme düzeyi arasında bir farklılık olup olmadığını tespit edebilmek için
yapılan Varyans analizi sonucunda, F= 0,067 ve p= 0,58 değeri p>0,05 şeklinde bulunmuştur. Bu nedenle
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muhasebe meslek mensupları arasında yaş değişkenine göre istatiksel açıdan anlamlı bir farklılığın olmadığı
belirtilmişlerdir. Sonuç olarak, muhasebe meslek mensuplarının bilgi düzeyleri, yaş değişkeni bakımından
değişiklik yaratmamaktadır. Muhasebe meslek mensuplarının yaş değişkenine bakmaksızın kendilerini
geliştirmeleri bilgilerini artırmaları yeni gelişmelere açık olmaları, yasal gelişmeleri yakından takip etmeleri
başarılarını ve verimliliklerini etkileyebilir.
Bu araştırmada yapılan analizler sonucunda, muhasebe meslek mensuplarının entegre raporlama ile ilgili
farkındalık düzeylerinin, eğitim durumlarına göre farklılık ( p=0,121 < p<0,05) göstermediği tespit edilmiştir.
Solak, Gönen ve Rasgen (2017)’nin yapmış oldukları “Muhasebe Meslek Mensuplarının Entegre Raporlamaya
İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması’’ başlıklı çalışmalarında ise
farklı olarak, eğitim düzeyi değişkenine göre entegre raporlama uygulamaları ile ilgili oluşturulan ifadelere
katılma düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğu ve sonuçlar doğrultusunda katılımcıların entegre
raporlamaya yönelik bilgilerinin yetersiz olduğunu tespit etmişlerdir. Bu kapsamda sonuç olarak, muhasebe
meslek mensuplarının Entegre raporlama sistemi ile ilgili olarak yapılacak olan eğitim etkinliklerine takip
etmeleri, üniversitelerde yapılan ilgili konferanslara katılmaları, meslek odalarının açmış olduğu kurslara ve
etkinliklere katılmaları em kendileri hem de İşletmeleri için önemli faydalar sağlayabilir. Entegre raporlama,
işletme değeri üzerinde önemli etkilere sahip olmaktadır. Dolayısıyla işletmelerin, entegre raporlama
konusunda daha çok bilgilendirilebilmeleri için bilinçlendirme etkinliklerin sürekli olarak yapılması
gerekmektedir.
Bu araştırmada yapılan analizler f testi sonucunda, muhasebe meslek mensuplarının entegre raporlama ile
ilgili farkındalık düzeylerinin, hizmet süresi değişkenine farklılık ( p=0,014 < p<0,05)gösterdiği tespit
edilmiştir. Aynı şekilde Ömürbek ve Kılıç (2019: 157-182) yaptıkları araştırmada da, muhasebe meslek
mensuplarının çalışma sürelerine göre entegre raporlamayla ilgili farkındalık düzeyini tespit etmeye
çalışmışlardır. Bu doğrultuda oluşturulan ifadelere katılım gösterme düzeyi arasında anlamlı bir farklılık
olduğunu tespit etmişlerdir. Sonuç olarak, muhasebe meslek mensuplarının entegre raporlama ile ilgili bilgi
düzeyleri, çalışma süreleri ne olursa olsun yeterli olmayabilir. Dolayısıyla kamu otoritelerinin gerekli
düzenlemeleri yapmaları ve entegre raporlamaya yönelik önemli konulardaki eğitimleri zorunlu hale
getirmeleri gerekmektedir.
6. ÖNERİLER
 Türkiye’de entegre raporlamayla ilgili bilgi ve farkındalık düzeyini arttırmaya yönelik çalışmalara daha
çok odaklanılabilir.

 Yaşları ne olursa olsun muhasebe meslek mensuplarının, yapılacak olan konferans seminer toplantılara
katılmaları, hizmet içi eğitimler düzenlemeleri, iş hayatına yeni katılanlara uygulamalı örneklerle sürekli
destek olmaları; hem müşteriler açısından işletme açısından önemli faydalar sağlayabilir.

 Entegre raporlama sistemi, ilgili yükseköğretim kurumlarında, ilgili lisans programı müfredatına
eklenebilir. BDDK, KGK, SPK , Üniversiteler ve TÜRMOB tarafından verilecek eğitimlerle entegre
raporlama uygulama süreci sürekli hale getirilebilir. Üniversiteler meslek odaları, meslek mensupları,
ilgili sivil toplum kuruluşları, meslekle ilgili yazılım firmaları arasında ortak projeler geliştirilebilir.
Muhasebe meslek mensuplarının hizmet süreleri ve tecrübeleri arttıkça işleri olan hakimiyetleri de
artmaktadır. Ancak yeni gelişmeler, yasalarda olan değişimler, müşteri talep ve isteklerinde meydana gelen
farklılıklar; meslek mensuplarının kendilerini yenilemeleri ni ve geliştirmelerini zorunlu hale getirmektedir.
Dolayısıyla muhasebe meslek mensuplarının Yeniliklere sürekli açık olmaları, ihtiyaç duyulan eğitimlere
katılmaları,
Meslek gelişimine Yönelik her türlü etkinliğe dahil olmaları önemli faydalar sağlayabilir.
Muhasebe meslek mensuplarının entegre raporlamaya yönelik daha kapsamlı bir eğitim almaları sağlanabilir.
Yasal otoriteler; BDDK, KGK ve SPK tarafından Entegre raporlamanın güncel ve etkin olarak
uygulanabilmesi, işletmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması için yeni yasal düzenlemeler yapabilirler.
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Amaç – Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’de Stratejik Maliyet Yönetimi anahtar kelimesinin kullanıldığı
doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının incelemesini yapmaktır. Bu kapsamda, yapılan çalışmaların
araştırma konuları, veri toplama yöntemleri, işletme türleri ve elde edilen bulguların incelenmesiyle bu
alanda ihtiyaç duyulan boşlukların belirlenerek gelecekte yapılacak araştırmalara yön vermesi açısından
literatüre katkı sağlaması çalışmanın diğer amacıdır.
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Yöntem – Çalışmada veri toplama tekniği olarak literatür taraması kullanılmıştır. Elde edilen bulgular daha
sonra içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Yapılan taramada yıl kısıtlaması yapılmamakla birlikte
araştırmanın tarih aralığı Ocak 2000-Aralık 2021 dönemlerini kapsamaktadır. Araştırmada, Yükseköğretim
Kurulu Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yer alan Stratejik Maliyet Yönetimi anahtar kelimesinin
kullanıldığı 12 doktora tezi ve 22 yüksek lisans tezi olmak üzere toplam 34 lisansüstü tez tespit edilmiş ve
tamamı analize dahil edilmiştir. Literatür taramasından elde edilen bulgular, içerik analizi yapılarak
çalışma konuları, veri toplama yöntemleri, işletme türleri, üniversiteler, yayınladığı yıllar, ana bilim dalları
gibi farklı kriterlere göre sınıflandırılarak incelenmiştir.
Bulgular – Yapılan literatür incelemesi ve analizler sonucunda, lisansüstü tezlerde genellikle veri toplama
yöntemi olarak örnek olay yönteminin tercih edildiği, doktora tezlerinde üretim sektöründe yapılan
çalışmaların ağırlıkta olduğu, yüksek lisans tezlerinde ise hem üretim hem de hizmet sektöründe birbirine
yakın düzeyde çalışma yapıldığı, tek bir yaklaşımın incelendiği doktora tezlerinde Faaliyet Tabanlı
Maliyetleme yaklaşımının, yüksek lisans tezlerinde ise, Hedef Maliyetleme yaklaşımının tercih edildiği
tespit edilmiştir.
Tartışma – Stratejik Maliyet Yönetimi anahtar kelimesinin kullanıldığı lisansüstü tezler araştırma çerçevesi
ve sonuçları bakımından incelenmiş ve bu alana katkı yapan üniversiteler, çalışmaların yoğunlaştığı yıllar,
tercih edilen çalışma sektörleri ve alanları ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca çalışmada, lisansüstü tezlerdeki
çalışma konuları, veri toplama yöntemleri ve işletme türleri belirlenmiştir. Yapılan içerik analizinin izleyen
yıllarda bu alanda hazırlanacak akademik çalışmalar için katkı sunacağı değerlendirilmektedir.
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Purpose – The main purpose of this study is to analyze the doctoral and master's thesis studies in which
the keyword Strategic Cost Management is used in Turkey. In this context, the other purpose of the study
is to contribute to the literature in terms of guiding future research by determining the gaps needed in this
field by examining the research subjects, data collection methods, types of businesses and the findings
obtained.
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Design/methodology/approach – In the study, literature review was used as a data collection technique.
The obtained findings were then analyzed with the content analysis method. Although there is no year
restriction in the scan, the date range of the research covers the period between January 2000 and December
2021. In the research, a total of 34 postgraduate theses, 12 doctoral dissertations and 22 master's theses, in
which the keyword Strategic Cost Management in the National Thesis Center database of the Council of
Higher Education were used, were identified and all of them were included in the analysis. The findings
obtained from the literature review were analyzed and classified according to different criteria such as
study subjects, data collection methods, business types, universities, years of publication, and departments.
Findings – As a result of the literature review and analyzes, the case study method is generally preferred
as the data collection method in postgraduate theses, studies in the production sector are dominant in
doctoral theses, and studies are carried out at a close level in both production and service sectors in
postgraduate theses and a single approach is examined, it has been determined that the Activity Based
Costing approach is preferred in the theses and the Target Costing approach in the master's theses.
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Discussion – The postgraduate theses in which the keyword Strategic Cost Management is used were
examined in terms of research framework and results, and the universities that contributed to this field, the
years in which the studies were concentrated, and the preferred working sectors and fields were revealed.
In addition, the study subjects, data collection methods and business types in postgraduate theses were
determined. It is considered that the content analysis will contribute to the academic studies to be prepared
in this field in the following years.

1. GİRİŞ
Günümüzün hızlı teknolojik gelişmeleri işletmelerin üretim süreçlerini etkilediği ve değiştirdiği için
geleneksel muhasebe yöntemlerini kullanarak bu hedeflere ulaşmak mümkün değildir (Bekçioğlu vd.,
2016:133). İş süreçlerindeki ve teknolojideki değişim ile birlikte rekabetin küresel boyutlara ulaşması
işletmelerin satış fiyatı, kalite ve ürün üzerindeki hâkimiyetini ortadan kaldırmıştır. Bu nedenle günümüz
işletmelerinin stratejik ve rekabet avantajı hedeflerine ulaşabilmesi geleneksel maliyet hesaplama yöntemleri
ile mümkün olmamaktadır. Bu sebeple stratejik maliyet yönetimi hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiştir
(Yalçın, 2006:15).
Yeniliklerin ve değişimin sürekli olarak yaşandığı günümüzde, işletmelerin şiddetli rekabet ortamında
varlıklarını devam ettirebilmeleri, ancak stratejik yönetim ilkelerini benimseyerek çağı yakalamalarına ve
doğru kararlar almalarına bağlıdır. Bu kapsamda, işletmelerin ürettikleri mamul ve hizmetleri kabul edilebilir
bir kâr ile doğru fiyattan satarak kârlı yatırımlara yönelmesi nedeniyle maliyet yönetim araçlarından
yararlanmak zorunluluk haline gelmiştir (Karcıoğlu ve Öztürk, 2015:312). Stratejik maliyet yönetimi, rekabet
koşullarının artmasıyla muhasebenin işlevini sadece kayıt altına alınan bilgilerin ilgili kişilere sunulması
görevinin ötesine taşımış, işletmeyle ilgili geleceğe yönelik plân ve stratejilerin oluşturulması ve ortaya
çıkabilecek ihtiyaçların önceden belirlenmesine olanak tanıyacak önemli bir araç konumuna getirmiştir
(Bekçioğlu ve Köroğlu, 2012:2).
Modern maliyet yönetimi yaklaşımlarından, kalite maliyetleri, tam zamanında üretim ortamında maliyetleme,
faaliyet tabanlı maliyetleme, hedef maliyetleme, ürün yaşam dönemi maliyetleme gibi yaklaşımlar stratejik
maliyet yönetimi yaklaşımlarını kapsamaktadır. Stratejik Maliyet Yönetimi yaklaşımlarını modern maliyet
yönetimi yaklaşımlarından ayıran temel faktör ise, maliyet yönetiminin stratejik bir unsur olarak
görülmesidir. Modern maliyet yönetiminde stratejik maliyet yönetimi ayrı bir yaklaşım olarak ele alınmış
ancak zaman içerisinde maliyetlerin stratejik boyutta takip edilmesi gereği doğmuştur.
Maliyet Yönetimi alanında modern maliyet yönetimi ve çağdaş maliyet yönetimi anahtar kelimelerini içeren
lisansüstü tezlerin içerik analizini yapan akademik çalışmalar mevcut olduğundan bu çalışmada maliyet
yönetiminin stratejik boyutta ele alındığı “Stratejik Maliyet Yönetimi” anahtar kelimesinin kullanıldığı
lisansüstü tezler inceleme kapsamına alınmıştır. Stratejik maliyet yönetimi stratejik faktörlerin ağırlıkta
olduğu bir maliyet yönetimi yaklaşımıdır. Stratejik maliyet yönetiminde stratejik yönetim unsuru ve karar
alma fonksiyonu uzun vadeli bir perspektife dayanır. İşletmenin oluşturduğu stratejik amaçlar için stratejik
bilgi ve uzun vadeli stratejik bir bakış açısı gerekir. Ürün maliyetlerinin zaman, esneklik, kalite ve değişen
müşteri istekleri doğrultusunda farklılık göstermesiyle bu maliyetlerin daha doğru hesaplanabilmesi için
işletme yönetiminin hem işletme içi hem de işletme dışı faktörleri dikkate alması gereği ortaya çıkmıştır. Bu
nedenle işletme kaynakları etkin kullanılmalı ve bu durum işletmeye bir değer katmalıdır. Küresel rekabet
ortamında her işletmenin stratejisi farklı olabilir bu nedenle işletmeye özgü stratejik unsurlar belirlenmeli ve
maliyet yönetimi hususunda gerekli stratejik yaklaşım veya yaklaşımlar seçilmelidir.
Stratejik maliyet yönetimi ile ilgili literatür incelendiğinde bu alanda yayınlanan çalışmalar bulunmakla
birlikte lisansüstü tezlerin incelenmesine yönelik akademik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu kapsamda,
yapılan önceki çalışmaların araştırma konuları, veri toplama yöntemleri, işletme türleri ve elde edilen
bulguların incelenmesiyle bu alanda ihtiyaç duyulan boşlukların belirlenerek gelecekte yapılacak
araştırmalara yön vermesi açısından literatüre katkı sağlaması hedeflenmektedir. Bu çalışmanın amacı;
Stratejik Maliyet Yönetimi anahtar kelimesinin kullanıldığı doktora ve yüksek lisans tezlerini araştırma
çerçevesi ve sonuçları bakımından incelemektir. Stratejik Maliyet Yönetimi ile ilgili hazırlanan lisansüstü
tezler hakkında literatür taraması yapılarak içerik analizi ile karşılaştırma yapılmıştır.
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Stratejik Maliyet Yönetimi
Stratejik maliyet yönetiminin ortaya çıkışı, Shank tarafından yönetim muhasebesi disiplininin gelişiminin
üçüncü aşaması olarak tanımlanmaktadır. Bu aşamalar; maliyet muhasebesinden yönetim muhasebesine ve
oradan stratejik maliyet yönetimine geçiş aşaması olarak belirtilmiştir (Langfield-Smith, 2008: 207). Bu geçiş
aşamasıyla birlikte stratejik maliyet yönetimi, modern/çağdaş maliyet muhasebesi uygulamalarının
günümüzdeki adı olarak ifade edilmektedir. Stratejik maliyet yönetiminde maliyet analizleri hem müşteriler
hem de içsel ve dışsal kaynaklar dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. Stratejik maliyet yönetimi,
maliyetlerin azaltılmasıyla işletmenin stratejik pozisyonunun güçlendirmesini amaçlamakta ve bu yönüyle
geleneksel maliyet muhasebesinden ayrılmaktadır (Akbaş, 2011:111).
Ürünler, süreçler ve kaynaklar için uzun vadeli tahminde bulunma ve maliyet yapısı, seviyesi ve maliyet
davranış kalıplarının oluşturulması yoluyla stratejik rekabet avantajı elde etmek ve sürdürmek için Stratejik
Maliyet Yönetimi kilit bir unsur olarak ortaya çıkmıştır (Ganapaiah, 2017: 24). Stratejik maliyet yönetimi, ürün
ve hizmetlerin tüm maliyetlerinin şirket içindeki yönetim kararlarından, müşterilerden ve tedarikçilerden
kaynaklandığı proaktif bir yaklaşımı ifade eder (Kumar ve Nagpal, 2011:122).
2.2. Stratejik Maliyet Yönetimi Yaklaşımları
Stratejik maliyet yönetimi, stratejik yönetimin başarılı bir şekilde uygulanmasının temel taşıdır ve yenilikçi
stratejik yöntemlerin uygulanması modern işletmelerin maliyet yönetimini kavramasına yardımcı olacaktır
(Liu, 2015: 35). Stratejik maliyet yöntemi kapsamında işletmelerin kullanabileceği stratejik maliyet yönetimi
araçlarından bazıları aşağıdaki gibidir (Koçyiğit vd., 2019:66):
 Hedef maliyetleme,
 Mamul/Hizmet yaşam dönemi maliyetleme,
 Faaliyet tabanlı maliyetleme,
 Tam zamanında üretim ortamında maliyetleme,
 Kaizen maliyetleme,
 Kalite maliyetleme,
 Değer mühendisliği.
Hedef Maliyetleme (HM), ürün tasarımı, üretim süreci tasarımı, üretim faaliyetleri ve satış sonrası destek dahil
olmak üzere bir ürünün yaşam döngüsünün tüm aşamalarında yoğun ve devam eden bir maliyet yönetimi
disiplininin benimsenmesini gerektiren ayrıntılı bir maliyet yönetimi tekniğidir (Langfield-Smith, 2008:224).
Mamul/Hizmet Yaşam Dönemi Maliyetleme (MYDM), adından da anlaşılacağı gibi, bir mamulün veya hizmet
ömrünün tüm aşamalarında maliyetlerin analiz edilmesini ifade eder (Janjić vd., 2017:444).
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (FTM), faaliyetlerin maliyetini ürünlere, hizmetlere, müşterilere veya diğer
herhangi bir maliyet nesnesine atamanın sistematik bir yöntemidir (Kren ve Tyson, 2004:60).
Tam Zamanında Üretim Ortamında Maliyetleme (JIT), stokların azaltılarak israfların ortaya çıkartılmasını,
değer katmayan faaliyetlerin yok edilerek zamana dayalı bir sürecin geliştirilmesini benimseyen bir maliyet
yönetim tekniğidir (Özer, 2003:8).
Kaizen Maliyetleme (KM), sürekli iyileştirme faaliyetlerinin desteklenerek üretim aşamasında meydana gelen
maliyetlerin düşürülmesi süreci olarak tanımlanabilir.
Kalite maliyeti (KM), kaliteye ilişkin ürün sorunlarının önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltmesi ile ilişkili
maliyetlerdir (Sulanjaku ve Shingjergji, 2015: 48).
Değer mühendisliği (DM), herhangi bir ürün, süreç, hizmet veya organizasyonun amacını veya hedefini
gerçekleştirmek için gereken işlevlerin değerini geliştirmeye odaklanan yoğun, disiplinler arası bir problem
çözme faaliyeti olarak tanımlanmaktadır (Wixson, 2005: 3).
Stratejik maliyet yönetimi kapsamında uygulanan bu yaklaşımların her birinin kendine özgü özellikleri
vardır. Örneğin, faaliyete dayalı maliyetleme yaklaşımında, tüketilen kaynaklar, faaliyetlerin tanımlanması
yoluyla belirlenir ve dolayısıyla faaliyetlerin etkinliğini ve verimliliğini artıran bilgiler sağlayarak işletmenin
başarısı artırılır. Diğer bir yaklaşım olan kaizen maliyetlemede ise amaç, ‘kabul edilebilir maliyet’i
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gerçekleştirecek faaliyetleri yürütmek ve sürekli iyileştirme kapsamındaki katma değeri olmayan faaliyetleri
ortadan kaldırmak suretiyle üretim maliyetlerini sürekli olarak azaltmaktır. Kalite maliyetleri yaklaşımı,
kalitesiz ürünlerin neden olduğu maliyetlerin gerçekleşen maliyetlerden daha fazla olduğunu göstererek,
toplam kalite yönetimi kavramına yeni bir boyut katmıştır. Ürüne değer katmayan faaliyetlerin yanı sıra israfı
ortadan kaldırarak maliyetleri düşürmeye odaklanan tam zamanında üretim sistemi, sıfır stoklu bir üretim
sürecinin oluşturulmasına odaklanmaktadır (Tazegül ve Kaygın, 2014:90). Maliyet yönetimi tekniklerinin tek
başına kullanılması bu yöntemlerin etkinliğini sınırlayabileceğinden, yaklaşımları entegre etmek daha da
yüksek düzeyde maliyet azaltmayı ve üstün performansa ulaşmayı sağlayabilecektir (Cooper ve Slagmulder,
2004:51).

3. LİTERATÜR TARAMASI
Stratejik maliyet yönetimi ile ilgili literatür incelendiğinde bu alanda yayınlanan makale ve tezler bulunmakla
birlikte lisansüstü tezlerin incelenmesine yönelik akademik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Araştırmanın
literatürdeki bu boşluğu doldurması beklenmektedir. Bununla birlikte maliyet alanında lisansüstü tezlerin
içerik analizi ve literatür taramasının yapıldığı araştırmalar mevcuttur. Lisansüstü tezlerin ve makalelerin
incelendiği ve farklı kriterlere göre değerlendirildiği bazı çalışmaların bilgileri aşağıda sunulmuştur:
Dönmez, Karausta ve Ersoy (2012), tarafından yapılan çalışmada, Social Sciences Citation Index’te (SSCI) yer
alan dergilerde, hedef maliyetleme, faaliyet tabanlı maliyetleme, kaizen maliyetleme, yaşam boyu maliyetleme
ve kalite maliyetleri konularına ilişkin bir literatür taraması yapılmış, 1970-2008 yılları arasındaki 233 adet
makale incelenmiş ve içerik analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, 233 makalenin büyük bir
çoğunluğunun direkt muhasebeyle bağlantısı olmayan dergilerde yayınlandığı, incelenen makalelerin 119
farklı dergide yayınlandığı ve faaliyet tabanlı maliyetleme ve yaşam boyu maliyetlemeyle ilgili daha fazla
sayıda makale yayınlandığı tespit edilmiştir.
Alkan (2014), tarafından yapılan çalışmada, 1984-2012 yılları arasında muhasebe alanında yazılan ve erişime
açık 656 lisansüstü tezin içerik analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, tezlerin büyük çoğunluğunun
2001-2012 döneminde hazırlandığı, standartlar konusunda hazırlanan tezlerde en çok kullanılan araştırma
yöntemlerinin uygulama örneği, alan araştırması, kaynak tarama ve ülke uygulamalarının karşılaştırılması
olduğu, maliyet muhasebesi alanında hazırlanan tezlerin genellikle Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Sağlık
İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi konularında hazırlandığı ve zaman içindeki eğilimlerin konu seçimini
etkilediği tespit edilmiştir.
Akın ve Onat (2016), tarafından yapılan çalışmada, 2000-2014 yılları arasında modern maliyet yönetim
yöntemleri ile ilgili yapılmış olan 187 lisansüstü tezin içerik analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda,
lisansüstü tezlerde anket yönteminin daha fazla tercih edildiği, tezlerin büyük bir çoğunluğunun yüksek
lisans tezlerinden (144 adet) oluştuğu, turizm, tekstil, sağlık, gıda, mermer, otomotiv sanayi sektörlerinin
çalışmalarda ağırlıklı olarak kullanıldığı, yüksek lisans tezlerinde kalite maliyetleri ve doktora tezlerinde
faaliyet tabanlı maliyetleme konusunun daha fazla çalışıldığı tespit edilmiştir.
Tosunoğlu ve Çam (2016), tarafından yapılan çalışmada, Türkiye’de maliyet alanında yapılan tezlerin mevcut
durumunun ortaya konulması amacıyla 2000-2014 yılları itibariyle Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi
veri tabanından elde edilen 270 lisansüstü çalışma incelenmiş ve içerik analizi yapılmıştır. Yapılan analizler
sonucunda, devlet üniversiteleri tarafından hazırlanan çalışmaların ağırlıkta olduğu, büyük oranda üretim
işletmelerine odaklanıldığı, ikincil veri kaynağı tercih edildiği ve çoğunlukta örnek olay çalışması yönteminin
kullanıldığı tespit edilmiştir.
Kırlıoğlu ve Doğan (2016), tarafından yapılan çalışmada, YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde 2000-2014 yılları
arasında yayınlanmış “Konaklama İşletmeleri’nde Yönetim Muhasebesi” konularında hazırlanan 14 yüksek
lisans tezi ve 6 doktora tezinin içerik analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, tezlerde genel itibariyle
örnek olay yönteminin tercih edildiği, tezler arasında en fazla stratejik yönetim muhasebesi konularının tercih
edildiği ve stratejik yönetim muhasebesi yaklaşımları içerisinde faaliyet tabanlı maliyetleme konusunun en
çok işlenen konu olduğu belirlenmiştir.
Gönen (2018), tarafından yapılan çalışmada, ülkemizde 1999-2017 yılları arasında hedef maliyetleme ile ilgili
yayınlanmış 28 adet yüksek lisans tezi ve 12 adet doktora tezinin içerik analizi yapılmıştır. Yapılan analizler
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sonucunda, hedef maliyetleme ile ilgili 2002 ve 2010 yılında yoğun çalışmalar yapıldığı, en çok çalışma yapılan
alanının turizm sektörü olduğu, tezlerin büyük bölümünde (%55) uygulama örneği yapıldığı belirlenmiştir.
Çil Koçyiğit ve Şenay (2018), tarafından yapılan çalışmada, ülkemizde 1978-2018 yılları arasında muhasebe ve
finansman alanında Sağlık Yönetimi Anabilim/Bilim Dalında yazılan lisansüstü tezlerin içerik analizi
yapılmıştır. Yapılan inceleme ile, muhasebe finansman alanında yazılan tezlerin 2014 yılından itibaren artış
eğilimi gösterdiği ve bu alanında hazırlanan 179 adet tezin, %36,31’inin Maliyet Muhasebesi konularında
yazıldığı tespit edilmiştir.
Kızılyalçın (2020), tarafından yapılan çalışmada, 2010-2019 yılları arasında çağdaş maliyetleme yöntemlerinin
lisansüstü tez çalışmalarında ve TUBİTAK ULAKBİM TR Dizin’de taranan dergilerde ne kadar çalışıldığının
belirlenmesi amacıyla 117 adet makale ve 133 adet tez belirlenmiş ve içerik analizi yapılmıştır. Yapılan
analizler sonucunda, tezlerin 50 farklı üniversitede çalışıldığı, makalelerin %54’ünün muhasebe finansman
dergilerinde ve %46’sının üniversite dergilerinde yayınlandığı, hem tezlerde hem de makalelerde örnek olay
analizinin en çok kullanılan yöntem olduğu ve en fazla çalışılan konunun faaliyet tabanlı maliyetleme olduğu
belirlenmiştir.
Zor (2020), tarafından yapılan çalışmada, yönetim muhasebesi alanında Türkiye’de yapılan çalışmaların
eksikliklerini belirlemek ve çözüm önerileri sunmak amacıyla 2013-2018 yılları arasındaki Türkçe ve İngilizce
literatür analiz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre, yapılan çalışmaların literatür taramasının uygun
olmayışı, teorik dayanaklardan yoksun olması ve güncel olmayan konuların çalışılması nedeniyle ülkemizde
yapılan çalışmaların uluslararası çalışmaların oldukça gerisinde kaldığı belirlenmiştir.
Şahingöz ve Dinç (2021), tarafından yapılan çalışmada, 2004-2019 yılları arasında yayımlanmış 117 adet
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (FTM) ve 39 adet Zamana Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (ZDFTM)
alanında yazılan lisansüstü tezin içerik analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, FTM alanında
yayınlanan lisansüstü tez sayısının ZDFTM alanından daha fazla olduğu, FTM alanındaki tezlerin %76’sının
yüksek lisans ve %24’ünün doktora tezinden oluştuğu buna karşılık ZDFTM alanındaki yüksek lisans ve
doktora tez sayılarının birbirine yakın olduğu belirlenmiştir.
Çil Koçyiğit ve Altsoy (2021), tarafından yapılan çalışmada, Web of Science veri tabanında 1975-2020 yılları
arasında yayımlanan sağlık hizmetlerinde yönetim muhasebesi ile ilgili çalışmalar incelenerek toplam 117
çalışmanın bibliyometrik analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda, sağlık hizmetlerinde yönetim muhasebesi ile
ilgili çalışmaların ‘en fazla’ makale türünde, 2015 yılında ve yönetim bilim dalında yapıldığı belirlenmiştir.
Analiz edilen bu çalışmalar incelendiğinde; genellikle örnek olay yönteminin tercih edildiği ve stratejik
maliyet yönetimi yaklaşımlarından Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (FTM) konusunda yapılan çalışmaların daha
fazla olduğu görülmektedir.

4. YÖNTEM
4.1. Araştırmanın Amacı ve Modeli
Bu çalışmanın amacı; Stratejik Maliyet Yönetimi anahtar kelimesinin kullanıldığı doktora ve yüksek lisans
tezlerinin araştırma çerçevesi ve sonuçları bakımından incelenmesidir. Stratejik Maliyet Yönetimi ile ilgili
hazırlanan lisansüstü tezler hakkında literatür incelemesi yapılarak içerik analizi ile karşılaştırma yapılmıştır.
Bu bağlamda çalışmanın, yapılan önceki çalışmaların araştırma konuları, veri toplama yöntemleri, işletme
türleri ve elde edilen bulguların incelenmesiyle bu alanda ihtiyaç duyulan boşlukların belirlenerek gelecekte
yapılacak araştırmalara yön vermesi açısından literatüre katkı sağlaması hedeflenmektedir. Ayrıca çalışmada
tarama modeli kullanıldığı için hipotez oluşturulmamıştır.
4.2. Araştırmanın Evreni
Stratejik Maliyet Yönetimi anahtar kelimesi ile ilk hazırlanan tez 2000 yılına ait olduğundan çalışmada 2000
yılından günümüze kadar olan bütün doktora ve yüksek lisans tezleri incelemeye alınmıştır. Yükseköğretim
Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nin veri tabanında 2000-2021 yılları arasında yayınlanan “Stratejik Maliyet
Yönetimi” anahtar kelimesinin kullanıldığı 12 doktora tezi ve 22 yüksek lisans tezi olmak üzere toplam 34
lisansüstü tez tespit edilmiş ve tamamı analiz edilmiştir.
Stratejik Maliyet Yönetimi Yaklaşımları’nın ayrı ayrı ele alındığı çok sayıda lisansüstü tez olmakla birlikte
çalışmanın amacını aşmaması için tez başlığında “Stratejik Maliyet Yönetimi” anahtar kelimesi kullanılarak
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tarama yapılmıştır. Bu nedenle çalışmanın kısıtı; çalışma kapsamının sadece “Stratejik Maliyet Yönetimi”
anahtar kelimesinden oluşmuş olması ve farklı kelimelerin araştırmaya dahil edilmemesidir.
4.3. Verilerin Toplanması ve Analizi
Çalışmada veri toplama tekniği olarak literatür taraması kullanılmıştır. Elde edilen bulgular daha sonra içerik
analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmada incelenen tezlerin içerik analizi kullanılan veri toplama
araçları, çalışma konuları, işletme türleri, üniversiteler, yıllar, bölgeler, danışman unvanları, enstitüler ve ana
bilim dalları açısından farklı kriterlere göre sınıflandırılarak incelenmiştir.
Lisansüstü tezler Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nin veri tabanından yıl kısıtlaması yapılmaksızın
tez başlığı kısmına “Stratejik Maliyet Yönetimi” anahtar kelimesi yazılarak tarama yöntemi ile elde edilmiş ve
değerlendirilmiştir. Yapılan tarama sonucunda toplam 34 lisansüstü tez tespit edilmiş ve tamamı analiz
edilmiştir.
5. BULGULAR
2000-2021 yılları arasında tez başlığında “Stratejik Maliyet Yönetimi” anahtar kelimesinin yer aldığı ulusal
alanda hazırlanan doktora tezlerinin tarih sırası gözetilerek araştırma çerçevesi ve sonuçlarına ilişkin bilgiler
aşağıda Tablo 1’de özetlenmiştir.
Tablo 1. Stratejik Maliyet Yönetimi İle İlgili Ulusal Alanda Hazırlanan Doktora Tezleri
Yazar

Yıl

Kaygusuz

2000

Ayvaz

2004

Köse

2004

Gersil

2006

Altınbay

2006

Terzi

2009

Çalışma Hakkında
Maliyet yönetimi stratejik boyutta ele alınmış ve stratejik maliyet yönetimi
çerçevesinde bir işletmede uygulama yapılmıştır. Uygulama sonucunda, faaliyet
tabanlı maliyetleme sistemi oluşturulmuş ve belirli ürünler esas alınarak ürün
maliyetinin farklı hesaplama süreçleri ortaya konmuştur.
Stratejik fiyatlama yöntemleri ile araştırma ve geliştirme faaliyet maliyetlerinin
mamulün maliyetine yansıtılması konusu örnek bir uygulama ile tartışılmıştır.
Yapılan uygulamada, mamul yaşam dönemince maliyetleme yaklaşımının
araştırma ve geliştirme faaliyet maliyetlerini mamulün maliyetine yansıtarak
stratejik fiyatlama kararları alınmasına önemli katkı sağladığı ancak geleneksel
maliyet sistemlerinin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini dönem gideri kabul edip
mamulün maliyetine yansıtmadığı için stratejik fiyatlama kararları almada yetersiz
kaldığı tespit edilmiştir.
Stratejik maliyet yönetimi ve stratejik yapı incelenmiş, faaliyete dayalı yönetim
süreci hakkında bilgi verilerek bir işletmede örnek uygulama yapılmıştır. Uygulama
sonucunda, ele alınan örnek ürünün maliyetlerinin, geleneksel maliyetleme
sistemine göre çok daha doğru hesaplandığı, geleneksel maliyetleme sisteminde
genel üretim maliyetlerini oluşturan işletme faaliyetleri bilinmezken FDY tekniği ile
işletmedeki tüm faaliyetler tespit edilerek bu faaliyetlerin ayrı ayrı maliyetlerinin
hesaplanabildiği ve bu çerçevede faaliyet analizi yapılarak işletmede katma değer
yaratan ve yaratmayan faaliyetlerin ortaya çıkarıldığı tespit edilmiştir.
Ürün yaşam seyri maliyetleme yöntemi analiz edilerek bir işletmenin üretmeyi
düşündüğü iki ürün analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, ürünün yaşam seyri
boyunca maliyet kalemlerinin gelişimi ortaya konarak hangi maliyet kalemlerinde
önemli artışlar olacağı ve maliyet azaltımı için hangi maliyet kalemlerine dikkat
edilmesi gerektiği de ortaya çıkarılmıştır.
Ürün yaşam seyri maliyetleme sistemi, sistemin yapısı ve işleyişi hakkında bilgiler
verilerek bir otomotiv işletmesinde uygulama yapılmıştır. Uygulama sonucunda,
ürün yaşam seyri maliyetleme sisteminin işletmede başarıyla uygulandığı ve bu
sistem sayesinde işletmenin sektöründe maliyet liderliğini elde ederek
sürdürülebilir rekabetçi bir avantaj yakaladığı tespit edilmiştir.
Transfer fiyatlaması, geleneksel ve stratejik açıdan ele alınarak, sorumluluk
merkezlerinin ve işletmenin performansına etkisi incelenerek örnek bir uygulama
yapılmıştır. Uygulama sonucunda, Uluslararası Muhasebe Standartlarının transfer
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Yazarkan

2012

Köroğlu

2012

Yağmurlu

2018

Kurtlar

2018

Bağdat

2019

Peker

2021

fiyatları ve performans ölçümü üzerinde önemli etkisinin olduğu, transfer
fiyatlarının sorumluluk merkezlerinin ve işletmenin bir bütün olarak performansını
etkilediği tespit edilmiştir.
Türkiye'deki sanayi işletmelerinin sahipliğin toplam maliyeti yaklaşımı ile ilgili
konumlarını belirleyerek, işletmelerin yöntemi kullanma istekleri belirlenmeye
çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu
içerisinden 225 firmaya anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, ankete katılan
işletmelerin yaklaşımın adını bilmeseler de satın alma kararlarında birçok özelliğini
kullandıkları ve STM yaklaşımına ilgi duydukları tespit edilmiştir.
Bir otel işletmesinin katlanmış olduğu maliyetler sürece dayalı faaliyet tabanlı
maliyetleme yöntemiyle hesaplanarak, faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemine göre
oluşan farklılıklar analiz edilmiştir. Uygulama sonucunda, sürece dayalı faaliyet
tabanlı maliyetleme yönteminin, atıl kapasiteyi dikkate alarak maliyet
hesaplamalarında bulunması nedeniyle faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemine
nazaran bu yöntemin uygulanmasının daha uygun olacağı belirlenmiştir.
Borsa İstanbul'da yer alan 79 üretim işletmesinin stratejik maliyet yönetimi
yaklaşımlarının değerlendirilmesi ve bu yaklaşımlarla Balance Scorecard
performans boyutları arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda,
işletmelerin %72,2’sinin toplam kalite maliyetlemeyi, %64,6’sının kaizen
maliyetlemeyi, %62’sinin faaliyet tabanlı maliyetlemeyi, %60,8’inin hedef
maliyetlemeyi ve %36,71’inin mamul yaşam dönemi maliyetlemeyi uyguladığı
tespit edilmiştir. Ayrıca, SMY uygulamalarının işletmenin hem genel performansı
üzerinde hem de finansal performansı üzerinde olumlu etkilerinin olduğu
belirlenmiştir.
Bir lojistik işletmesinde faaliyet tabanlı maliyetleme ile zaman etkenli faaliyet tabanlı
maliyetleme yaklaşımları analiz edilmiştir. Bu kapsamda, hem ulaştırma hem de
depolama hizmetlerine ilişkin maliyetler öncelikle geleneksel maliyet saptama
yaklaşımı ile daha sonra da FTM yaklaşımına göre hesaplanarak bulunan sonuçlar
karşılaştırılmıştır. Uygulama sonucunda, FTM yaklaşımının geleneksel maliyet
saptamaya göre maliyetlerin tüketimini daha doğru yansıttığı ve geleneksel maliyet
saptamanın eksikliğini giderdiği ve FTM yaklaşımına göre hesaplanan hem
depolama hem de ulaştırma birim maliyetlerinin ZEFTM yaklaşımına göre
hesaplanan birim maliyetlerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Bir üretim işletmesinde üretilen mamullerin birim maliyetleri geleneksel
maliyetleme ve faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemleri ile hesaplanmış, faaliyet
tabanlı bütçeleme kullanılarak bazı faaliyetlere ilişkin örnek bütçe tabloları
hazırlanmış ve hedef maliyetleme ile maliyet analizleri yapılmıştır. Uygulama
sonucunda, planlama çalışmalarında, performans değerlemesinde ve maliyetlerin
kontrol edilmesinde faaliyet tabanlı yaklaşımların etkili uygulamalar olduğu
belirlenmiş, elde edilen bulguların stratejik kararlarda kullanımı değerlendirilerek
karşılaştırmalı analizlere yer verilmiştir.
Aksaray ilinde faaliyetlerini sürdüren birer üretim ve hizmet işletmesinin maliyet
verileri analiz edilmiş ve kaynak tüketim muhasebesi, faaliyet tabanlı maliyetleme
ve sürece dayalı faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemleri karşılaştırılmıştır.
Karşılaştırma sonucunda, her iki sektörde de FTM yönteminin maliyetlerinin
SDFTM yöntemine göre daha yüksek çıktığı, SDFTM yöntemindeki toplam
maliyetlerin her iki sektörde de diğer yöntemlere göre daha düşük çıktığı, hizmet
sektöründe SDFTM yönteminin uygulanmasının daha kolay olduğu, SDFTM ve
KTM yöntemlerinin atıl kapasite hakkında bilgi sağlaması nedeniyle FTM
yöntemine göre daha gerçekçi maliyet bilgileri sunduğu tespit edilmiştir.

2000-2021 yılları arasında tez başlığında “Stratejik Maliyet Yönetimi” anahtar kelimesinin yer aldığı ulusal
alanda hazırlanan yüksek lisans tezlerinin tarih sırası gözetilerek araştırma çerçevesi ve sonuçlarına ilişkin
bilgiler aşağıda Tablo 2’de özetlenmiştir.
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Tablo 2. Stratejik Maliyet Yönetimi İle İlgili Ulusal Alanda Hazırlanan Yüksek Lisans Tezleri
Yazar

Yıl

Tektüfekçi

2003

Yiğiter

2004

Atmaca

2005

Nemli

2005

Genelioğlu

2006

Ahmadov

2006

Özkan

2008

Saygın

2008

Sarıkaya

2008

Çalışma Hakkında
İzmir’de otomotiv yan sanayii kuruluşu olarak faaliyet gösteren bir işletmede,
hedef maliyetleme sisteminin işletmede uygulanabilirliği incelenmiştir.
Uygulama sonucunda, hedef maliyetleme sisteminden beklenilen yararın
sağlandığı ve işletmede uygulanabildiği tespit edilmiştir.
İMKB'de işlem gören 184 firma incelenmiş, stratejik maliyet yönetimi
yaklaşımlarını uygulayan 29 firma ile uygulamayanlar arasında bir farklılığın
olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma sonucunda, bu yaklaşımları benimseyen
ve uygulayan firmaların uygulamayan firmalara göre, brüt kar marjı ve esas
faaliyet kar marjı oranlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Mobilya sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede kullanılan geleneksel maliyet
sisteminde ürüne ilişkin maliyetlerin oluşumu ve analizi ile hedef maliyetleme
sisteminde maliyetlerin oluşumu ve analizi yapılarak iki sistem karşılaştırılmıştır.
Uygulama
sonucunda,
uygulamaya
esas
alınan
ürünün
maliyet
hesaplamalarında; ürün karmaşık bir yapıya sahip olmadığı için karşılaştırmalı
maliyet analizinde önemli farklar ortaya çıkmadığı, işletmenin üretim hatlarında
ergonomik düzenin yeterli seviyede olmadığı, üretim süreci faaliyetlerinin
bilgisayar ortamında izlenmediği tespit edilmiştir.
Bir sanayi işletmesinde faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi uygulanarak, birim
ürün maliyeti hesaplanmış ve elde edilen sonuçlar geleneksel sistemle
karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda, faaliyete dayalı olarak tespit edilen
birim maliyetlerin, gerçek maliyetleri tam olarak yansıtabildiği ayrıca FTM ve FTB
sistemlerinin, olması gereken kaynak kapasite kullanımını gösterdiği ancak
geleneksel sistemlerin gerçekçilikten uzak kaldığı tespit edilmiştir.
Bir sanayi işletmesinde faaliyete dayalı maliyetleme ile balanced scorecardın
bütünleştirilmesi üzerine bir araştırma yapılmıştır. Uygulama sonucunda, FDM
tarafından analiz edilen faaliyetlerle faaliyetler bazında birim maliyetlerin
hesaplanmasını sağlamış ve işletme içinde önem kazanması gereken faaliyetler
ortaya çıkmıştır. Ayrıca yöneticilerin bu iki sistemi ayrı ayrı kullanmak yerine
bütünleşik olarak kullandıkları takdirde daha fazla yarar sağlayacakları görüşüne
varılmıştır.
Hedef maliyetlemenin mobilya sektöründe uygulanabilirliğinin tespiti amacıyla
Kayseri’de faaliyet gösteren 54 işletmeye anket çalışması yapılmıştır. Araştırma
sonucunda, işletme yöneticilerinin HM konusunda bilgilerinin yetersiz olduğu,
hedef maliyetlemenin uygulanabilirliğine ilişkin temel ilkelerin işletmelerce
büyük ölçüde karşılandığı ve mobilya sektöründe hedef maliyetlemenin
uygulanabileceği tespit edilmiştir.
Bir işletmede konteyner terminallerdeki işgücü maliyetleri hesaplanarak bu
maliyetlerin faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemi kullanılarak maliyet kontrolü
yapılmaya çalışılmıştır. Uygulama sonucunda, faaliyet tabanlı maliyetleme
yöntemi ve hazırlanan havuz sistemi ile bir yandan gereksiz faaliyetler elimine
edilmiş, diğer yandan katma değer yaratan faaliyetlerin daha etkin ve verimli hale
getirilmeleri sağlanmıştır.
Kaizen maliyetleme ve hedef maliyetleme yaklaşımları ve bu yaklaşımların
birlikte uygulanabilirliğine ilişkin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne bağlı
bulunan bir sosyal tesiste uygulama yapılmıştır. Uygulama sonucunda, tesiste
maliyet hesaplamalarının geleneksel yöntemlere bağlı kalınarak yapıldığı tespit
edilmiş ve kaizen maliyetleme ve hedef maliyetleme yaklaşımlarının uygulanması
halinde sağlanacak maliyet azaltımları ortaya konmuştur.
Stratejik maliyet yönetimi yaklaşımlarının konaklama işletmelerinde
uygulanabilirlik düzeyini araştırmak amacıyla Kuşadası ilçesinde bulunan 30
konaklama işletmesine anket yapılmıştır. Araştırma sonucunda, stratejik maliyet
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Gündoğan

2009

Eser

2009

Özal

2010

Koçakoğlu

2012

Oral

2013

Avci

2014

Tünel

2014

Dağlı

2017

yönetimi yaklaşımlarının konaklama işletmelerinde uygulanabilir olduğu tespit
edilmiştir.
Ülkemizde yer alan 60 üniversitenin stratejik planları incelenerek, maliyet
yönetiminin etkin kullanılıp kullanılmadığı ve stratejik planların maliyet
yönetiminin anahtar konularıyla ne kadar ilişkilendirildiği belirlenmeye
çalışılmıştır. Analiz sonucunda, hazırlanan planların daha çok şekil şartlarına
uygun olarak düzenlenmeye çalışıldığı, içerik açısından maliyet ölçütlerinin
dikkate alınmadığı, rekabet avantajı sağlayacak hedefler belirlenerek maliyet
yönetiminin anahtar konularıyla ilişkilendirilemediği gözlemlenmiştir. Bununla
birlikte, araştırmaya konu olan 60 üniversitenin stratejik planları incelendiğinde,
değer odaklı organizasyon ve yönetim anlayışının ön plana çıkması
vurgulanmakla birlikte 5018 sayılı yasa ile stratejik planlama modeline geçiş
yapılan kamu sektöründe üniversiteler bakımından maliyet yönetimi konusunun
göz ardı edildiği tespit edilmiştir.
Stratejik maliyet yönetimi çerçevesinde konaklama işletmelerinin karlılık
durumunu araştırmak amacıyla halka açık bir anonim şirkette uygulama
yapılmıştır. Uygulama sonucunda, işletmenin satış maliyetlerinin, faaliyet ve
finansman giderlerinin karlılığı azalttığı bununla birlikte hedef maliyetleme
yaklaşımının kullanılmasının işletme açısından daha uygun olacağı belirlenmiştir.
Stratejik maliyet yönetiminin, hizmet sektörü olan hastane işletmelerinde
uygulanabilirliği araştırılmıştır. Çalışma, Batı Akdeniz Bölgesinde faaliyet
gösteren 17 özel hastane üzerinde uygulanmıştır. Araştırma sonucunda,
hastanelerde modern maliyetleme yöntemlerinden toplam kalite yöntemi ve tam
zamanında üretim yönteminin uygulanabilir olduğu buna karşılık hedef
maliyetleme yöntemi, faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemi, stratejik maliyet
yönetimi, kaizen maliyetleme yöntemi, mamul yaşam dönemi boyunca
maliyetleme yöntemlerinin ise uygulanamaz olduğu belirlenmiştir.
Ürün yaşam dönemi maliyetlemenin yararlarını araştırmak amacıyla Marmara
Bölgesinde faaliyet gösteren ve otomobil parçaları üreten bir işletme üzerinde
uygulama yapılmıştır. Uygulama sonucunda, ürün yaşam dönemi
maliyetlemenin mamul ve birim maliyet hesaplamasının yapılmasında daha
doğru sonuçlar verdiği ve yöneticilerin karar alırken maliyet verilerinden
yeterince faydalanmadığı tespit edilmiştir.
Stratejik maliyet yönetimi çerçevesinde genel üretim maliyetleri örnek olay
verilerek analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, stratejik maliyet yönetimi
yaklaşımlarının geleneksel maliyet yönetimine göre daha doğru maliyet bilgileri
sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.
Geleneksel maliyet yöntemi ve stratejik maliyet yönetimi yaklaşımları
karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda, işletmelerin stratejik maliyet
yönetimi yaklaşımlarını uygulamasının maliyetler ile ilgili daha doğru sonuçlar
vereceği sonucuna ulaşılmıştır.
Gıda sektöründeki bir işletmenin karlılık oranları incelenerek geleneksel
maliyetleme sistemi ile stratejik maliyetleme sistemi karşılaştırılmıştır.
Karşılaştırma sonucunda, işletmenin satış maliyetlerinin, faaliyet ve finansman
giderlerinin kârlılığı azalttığı ve incelenen işletme açısından hedef maliyetleme
yaklaşımı ve toplam kalite yönetiminin kullanılmasının uygun olacağı tespit
edilmiştir.
Stratejik maliyet yönetimi ve rekabet gücü arasındaki ilişki incelenerek İstanbul’da
faaliyette bulunan 40 hastaneye anket uygulaması yapılmıştır. Araştırma
sonucunda, hastanelerde, tam zamanında maliyetleme yöntemi, faaliyet tabanlı
maliyetleme yöntemi, hedef maliyetleme yöntemi, ürün yaşam seyri maliyetleme
yöntemi, değer mühendisliği maliyetleme uygulaması pozitif yönde etkilenmiş ve
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hastanenin verimliliği, maliyet etkinliği, kârlılığı, müşteri memnuniyeti ve
devamlılığında artış gözlemlendiği belirtilmiştir.
Düşük maliyetli havayolu işletmelerinde stratejik maliyet yönetimi incelenmiş ve
bir havayolu işletmesinde hedef maliyetleme yöntemi uygulanmıştır. Uygulama
sonucunda, hedeflenen maliyete ulaşılabilmek için bir takım maliyetlerde
iyileştirmeler yapılarak hedeflenen maliyete ulaşılmış ve işletmede doluluk,
verimlilik ve kârın yükseldiği, maliyet ve bilet fiyatlarının düşürüldüğü sonucuna
ulaşılmıştır.
Stratejik maliyet yönetimi yaklaşımlarından faaliyet tabanlı maliyet yönteminin
analizi yapılarak Aydın’da faaliyet gösteren bir hastane işletmesinde uygulama
yapılmıştır. Uygulama sonucunda, geleneksel maliyet muhasebesi birim
maliyetleri ile faaliyet tabanlı maliyetleme ile hesaplanan birim maliyetler
karşılaştırılmış, faaliyet tabanlı maliyetleme ile hesaplanan birim maliyetler,
geleneksel maliyet muhasebesine göre daha düşük çıkmıştır.
Model bir işletme kurularak bu işletme üzerinde, tüm bölümler bazında iç ve dış
analizler yapılmıştır. Analiz sonucunda, tüm bölümlerin ürettiği bilgiler
bütünleştirilerek, stratejik maliyet ve fiyatlama kararları verilmiş bu sayede
işletme piyasalarda rekabet üstünlüğü sağlamış ve pazar payı ile kârlılığının da
arttığı tespit edilmiştir.
Değer zinciri analizi ile ilgili Kapadokya Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir otelde
uygulama yapılmıştır. Uygulama sonucunda, işletmenin maliyet liderliği ve
farklılaştırma stratejisini uyguladığı, işletmenin faaliyetlerini değer zinciri
sürecinde yer alan temel ve destek faaliyetler şeklinde oluşturarak faaliyetlerini
yönettiği fakat destek faaliyetlerde eksiklikleri olduğu ve zorluklar yaşadığı tespit
edilmiştir.
Stratejik maliyet yönetimi yaklaşımlarından hedef maliyetleme yönteminin analizi
yapılarak, Aydın ilinde faaliyet gösteren bir kuru incir üretim işletmesi
incelenmiştir. Uygulama sonucunda, GMM’ye dayalı veriler tespit edilerek hedef
maliyetleme yöntemi ile karşılaştırılmış, GMM yönteminde oluşan kg başı satış
fiyatının ve maliyetin hedef maliyetleme tutarlarına göre fazla olduğu tespit
edilmiştir.

Yukarıda araştırma çerçevesi ve sonuçlarına ilişkin bilgi verilen 2000-2021 yılları arasındaki Stratejik Maliyet
Yönetimi alanında yayınlanan lisansüstü tezlere ilişkin içerik analizi yapılmıştır. Araştırma kapsamında
incelenen 34 lisansüstü tez aşağıdaki başlıklar altında analiz edilerek değerlendirilmiştir:










Lisansüstü Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı
Lisansüstü Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı
Lisansüstü Tezlerde Kullanılan Veri Toplama Yöntemlerine Göre Dağılım
Lisansüstü Tezlerin Konularına Göre Dağılımı
Lisansüstü Tezlerin İşletme Türlerine Göre Dağılımı
Lisansüstü Tezlerin Bölge Bazında Dağılımı
Lisansüstü Tezlerin Danışman Unvanlarına Göre Dağılımı
Lisansüstü Tezlerin Enstitülere Göre Dağılımı
Lisansüstü Tezlerin Ana Bilim Dallarına Göre Dağılımı
Tablo 3. Lisansüstü Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı
Yıl

Doktora

2000
2001
2002
2003
2004
2005

Toplam

Yıl

1

1

2011

2
-

0
0
1
3
2

2012
2013
2014
2015
2016
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Y.Lisans

1
1
2

2070

Doktora

Y.Lisans

2

1
1
2

Toplam
0
3
1
2
0
0
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2006
2007
2008
2009

2

2

1

2010

3
2

4
0
3
3

2017
2018
2019
2020

1
2
1

1

1

2021

1

TOPLAM

4
1

1
2
5
1
1

12

22

34

Tablo 3 incelendiğinde, Stratejik Maliyet Yönetimi anahtar kelimesi ile en çok tezin hazırlandığı yıl 5 tez ile 2019
yılı olmuştur. 2006 yılında 4 tez, 2004, 2008, 2009 ve 2012 yıllarında da 3’er tez hazırlanmıştır. Ayrıca 2001,
2002, 2007, 2011, 2015, 2016 yıllarında herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
Tablo 4. Lisansüstü Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı
Üniversite
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Bayburt Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Harran Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
TOPLAM

Doktora
1
1
1
1
1
1

Y. Lisans
3
2
1
1
1
1
2

1
1
1
1
1
1

12

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22

Toplam
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34

Tablo 4 incelendiğinde, Stratejik Maliyet Yönetimi anahtar kelimesi ile hazırlanan tezlerin toplam dağılımları
açısından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bu alanda en çok bilimsel katkı sağlayan üniversite olmuştur.
Bu üniversiteyi Marmara Üniversitesi 3 çalışma ile takip etmektedir. Ankara Üniversitesi, Sakarya
Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi’nde de Stratejik Maliyet Yönetimi ile ilgili ikişer çalışma yapılmıştır. Tabloda yer alan diğer
üniversitelerde ise birer çalışma yapıldığı görülmektedir.
Tablo 5. Lisansüstü Tezlerde Kullanılan Veri Toplama Yöntemlerine Göre Dağılım
Yöntem
Örnek Olay Analizi
Anket
Döküman İnceleme
Diğer
TOPLAM
İşletme Araştırmaları Dergisi

Doktora
10
2
12

2071

Y. Lisans
14
4
3
1
22

Toplam
24
6
3
1
34

Yüzde
70,59
17,65
8,82
2,94
100
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Tablo 5 incelendiğinde, Stratejik Maliyet Yönetimi anahtar kelimesi ile hazırlanan lisansüstü tezlerde kullanılan
veri toplama yöntemlerinin, %70,59’u örnek olay analizi, %17,65’i anket, %8,82’si döküman inceleme, %2,94’ü
ise diğer olarak tespit edilmiştir.
Tablo 6. Lisansüstü Tezlerin Konularına Göre Dağılımı
Konular
Stratejik Maliyet Yönetimi Yaklaşımları
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
Hedef Maliyetleme
Ürün Yaşam Seyri Maliyetleme
Değer Zinciri Analizi
Sahipliğin Toplam Maliyeti
TOPLAM

Doktora
4
4
3

Y. Lisans
10
4
5
1
2

1
12

22

Toplam
14
8
5
4
2
1
34

Yüzde
41,18
23,53
14,71
11,76
5,88
2,94
100

Tablo 6 incelendiğinde, Stratejik Maliyet Yönetimi anahtar kelimesi ile hazırlanan lisansüstü tezlerde çalışılan
konulara bakıldığında, %41,18’inde Stratejik Maliyet Yönetimi Yaklaşımları, %23,53’ünde Faaliyet Tabanlı
Maliyetleme, %14,71’inde Hedef Maliyetleme, %11,76’sında Ürün Yaşam Seyri Maliyetleme, %5,88’inde Değer
Zinciri Analizi ve %2,94’ünde Sahipliğin Toplam Maliyeti konuları çalışılmıştır. Bu çalışmalarda Stratejik Maliyet
Yönetimi Yaklaşımları, ya bir bütün olarak incelenmiş ya da iki veya daha fazla yaklaşımdan yararlanılmıştır.
Ayrıca tek bir yaklaşımın incelendiği çalışmalarda Faaliyet Tabanlı Maliyetleme yaklaşımı, 2 çalışmada Sürece
Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme yaklaşımı ile karşılaştırmalı analize tabi tutulmuştur.
Tablo 7. Lisansüstü Tezlerin İşletme Türlerine Göre Dağılımı
İşletme Türü
Üretim
Hizmet
Karma
Diğer
TOPLAM

Doktora
9
2
1

Y.Lisans
9
10
1
2
22

12

Toplam
18
12
2
2
34

Yüzde
52,94
35,30
5,88
5,88
100

Tablo 7 incelendiğinde, lisansüstü tezlerde faaliyet alanlarına göre incelenen işletme türü belli olmayan veya
belli bir sektöre göre yapılmayan çalışmalar “diğer” başlığı altında sınıflandırılmıştır. Stratejik Maliyet Yönetimi
anahtar kelimesi ile hazırlanan lisansüstü tezlerdeki tercih edilen işletme türlerinin %52,94’ü üretim işletmesi,
%35,30’u hizmet işletmesi, %5,88’i karma ve %5,88’i diğer grubundaki işletmelerden oluşmaktadır.
Tablo 8. Lisansüstü Tezlerin Bölge Bazında Dağılımı
Bölge
Marmara Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi
Ege Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
TOPLAM

Doktora
4
3
2
2
1

Y. Lisans
8
5
5
1
1
1
1
22

12

Toplam
12
8
7
3
2
1
1
34

Yüzde
35,30
23,53
20,59
8,82
5,88
2,94
2,94
100

Tablo 8 incelendiğinde, Stratejik Maliyet Yönetimi anahtar kelimesi ile hazırlanan lisansüstü tezlerin %35,30’u
Marmara Bölgesi, %23,53’ü İç Anadolu Bölgesi, %20,59’u Ege Bölgesi, %8,82’si Akdeniz Bölgesi, %5,88’i Doğu
Anadolu Bölgesi, %2,94’ü Karadeniz Bölgesi ve %2,94’ü Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan illerdeki
üniversitelerde yapılmıştır. Yapılan tezlerin bölge dağılımına bakıldığında, İstanbul, Kocaeli, Ankara ve İzmir
gibi gelişmiş sanayi şehirlerinin bulunması nedeniyle Marmara Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Ege Bölgesi’nde
yoğunlaştığı görülmektedir.
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Tablo 9. Lisansüstü Tezlerin Danışman Unvanlarına Göre Dağılımı
Danışman Unvanı
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Dr. Öğretim Üyesi
TOPLAM

Doktora
9
1
2
12

Y. Lisans
7
6
9
22

Toplam
16
7
11
34

Yüzde
47,06
20,59
32,35
100

Tablo 9 incelendiğinde, Stratejik Maliyet Yönetimi anahtar kelimesi ile hazırlanan lisansüstü tezlerin danışman
unvanlarına bakıldığında, %47,06’sı Profesör Doktor, %20,59’u Doçent Doktor ve %32,35’i Doktor Öğretim
Üyesidir.
Tablo 10. Lisansüstü Tezlerin Enstitülere Göre Dağılımı
Enstitü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İşletme Enstitüsü

Doktora
11
1
12

Y. Lisans
21
1
22

Toplam
32
2
34

Yüzde
94,12
5,88
100

Tablo 10 incelendiğinde, Stratejik Maliyet Yönetimi anahtar kelimesi ile hazırlanan lisansüstü tezlerin %94,12’si
sosyal bilimler enstitüsünde, %5,88’i işletme enstitüsünde yapılmıştır.
Tablo 11. Lisansüstü Tezlerin Ana Bilim Dallarına Göre Dağılımı
Ana Bilim Dalı
İşletme
İşletme Yönetimi
Turizm İşletmeciliği

Doktora
12

Y. Lisans
20
1
1
22

12

Toplam
32
1
1
34

Yüzde
94,12
2,94
2,94
100

Tablo 11 incelendiğinde, Stratejik Maliyet Yönetimi anahtar kelimesi ile hazırlanan lisansüstü tezlerin %94,12’si
işletme ana bilim dalında, %2,94’ü işletme yönetimi ana bilim dalında, %2,94’ü turizm işletmeciliği ana bilim
dalında yapılmıştır.
6. SONUÇ ve TARTIŞMA
Günümüzde işletmeler rekabet ve bilgi odaklı bir yapıya dönüştükleri için işletmeye değer katma öncelikli
hedef haline gelmiştir. Bu bağlamda, faaliyet tabanlı maliyetleme, hedef maliyetleme, tam zamanında üretim
ortamında maliyetleme, ürün/hizmet yaşam dönemi maliyetleme, kalite maliyetleri, kaizen maliyetleme gibi
yaklaşımlar geleceğe yönelik stratejik bir perspektife sahip olmuştur. Maliyet yönetiminin stratejik boyutta ele
alındığı “Stratejik Maliyet Yönetimi” konusuyla ilgili lisansüstü tezlerin incelenmesi bu çalışmanın temel
amacını oluşturmuştur.
Tez başlığında Stratejik Maliyet Yönetimi anahtar kelimesi kullanılan lisansüstü tezlere ilişkin değerlendirmeler
aşağıda özetlenmiştir.






Literatür taramasında hazırlanan tezlerin otomotiv, konaklama, hastane, mobilya, gıda gibi farklı
sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere uygulandığı görülmektedir. Lisansüstü tezlerde sektörlerin
farklılık göstermesi ve anket yöntemine nazaran işletmelerde yapılan uygulama çalışmalarının daha
çok tercih edilmesi bu yaklaşımların uygulanabilirlik düzeyini ölçme açısından önemlidir. Ayrıca
seçilen işletmelerde yaklaşımların mevcut yöntemlerle karşılaştırılması bu yaklaşımı/yaklaşımları
uygulamayı düşünen yöneticiler açısından da iyi bir geri bildirim sağlayacaktır.
Stratejik Maliyet Yönetimi anahtar kelimesi ile ilgili en çok tezin hazırlandığı yıl 5 tez ile 2019 yılı
olmuştur. 2006 yılında 4 tez, 2004, 2008, 2009 ve 2012 yıllarında da üçer tez hazırlanmıştır. Ayrıca
hazırlanan tezlerin toplam dağılımları açısından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 4 tez ve
Marmara Üniversitesi 3 tez ile bu alana en çok katkı yapan üniversiteler olmuştur.
Doktora ve yüksek lisans tezlerinde en çok tercih edilen veri toplama aracı örnek olay analizidir. Hem
doktora hem de yüksek lisans tezlerinde anket uygulamasının fazla tercih edilmediği tespit edilmiştir.
Lisansüstü tezlerde işletmelerde uygulama yapılması daha çok tercih edilmektedir.
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Doktora tezlerinde, tek bir yaklaşımın incelendiği Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yaklaşımı en çok
tercih edilen çalışma alanı olmuştur. Bir bütün olarak Stratejik Maliyet Yönetimi Yaklaşımları ve Ürün
Yaşam Seyri Maliyetleme yaklaşımı ise çoğunlukla tercih edilen diğer alanlardır. Yüksek lisans
tezlerinde ise, bir bütün olarak Stratejik Maliyet Yönetimi Yaklaşımları en çok tercih edilen çalışma
alanı olmuştur. Bununla birlikte, Hedef Maliyetleme ve Faaliyet Tabanlı Maliyetleme yaklaşımları
çoğunlukla tercih edilen diğer alanlar olmuştur. Sadece tek bir yaklaşımın incelendiği tezlere
bakılacak olursa, doktora tezlerinde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme yaklaşımı, yüksek lisans tezlerinde
ise, Hedef Maliyetleme yaklaşımı tercih edilmiştir. Lisansüstü tezlerdeki çalışma konularına toplam
düzeyde bakıldığında ise, Stratejik Maliyet Yönetimi Yaklaşımları’nın bütün olarak veya 2’den fazla
yaklaşımın incelenip karşılaştırıldığı çalışmaların daha fazla tercih edildiği görülmüştür. Ayrıca,
lisansüstü tezlerde Tam Zamanında Üretim Ortamında Maliyetleme ve Kaizen Maliyetleme
konularının pek tercih edilmediği tespit edilmiştir.
Lisansüstü tezlerin işletme türleri incelendiğinde, doktora tezlerinde büyük ölçüde üretim işletmeleri
üzerine çalışmalar yapıldığı, yüksek lisans tezlerinde ise, hem üretim hem de hizmet işletmelerinde
birbirine yakın sayıda çalışma yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca genel yüzdeye bakıldığında
lisansüstü tezlerin yarıdan fazlasının üretim işletmelerinde yapıldığı görülmektedir.
Lisansüstü tezlerin hazırlandığı iller açısından bölgesel dağılım incelendiğinde, İstanbul, Kocaeli,
Ankara ve İzmir gibi gelişmiş sanayi şehirlerinin bulunması nedeniyle Marmara Bölgesi, İç Anadolu
Bölgesi ve Ege bölgesindeki üniversitelerin Stratejik Maliyet Yönetimi alanına daha çok katkı
sağladığı ve bu konuya önem verdiği görülmektedir.
Lisansüstü tezlerin danışman unvanına göre dağılımına bakıldığında, doktora tezlerinde büyük
ölçüde profesör doktorların danışmanlık görevini yürüttüğü, yüksek lisans tezlerinde ise, doktor
öğretim üyelerinin diğer unvanlara kıyasla daha fazla danışmanlık görevini yürüttüğü tespit
edilmiştir. Ayrıca, lisansüstü tezlerin büyük çoğunluğu sosyal bilimler enstitüsünde ve işletme ana
bilim dalında hazırlanmıştır.

Lisansüstü tezlerin en zor süreçlerinden biri konu seçiminin belirlenmesidir. Hazırlanan bu çalışma ile
Stratejik Maliyet Yönetimi ile ilgili şu ana kadar hangi konulara ağırlık verildiği, çalışma yöntemi olarak
hangi yöntemlerin kullanıldığı, hangi işletme türlerinin daha fazla tercih edildiği ortaya konmaya
çalışılmıştır. Tez başlığı Stratejik Maliyet Yönetimi anahtar kelimesini içeren bu tezleri genel olarak
değerlendirmek gerekirse; üretim işletmelerine ağırlık verildiği, tek bir işletmede yapılan uygulama
çalışmasının genellikle tercih edildiği, Stratejik Maliyet Yönetimi Yaklaşımları’nın bütün olarak veya
ikiden fazla yaklaşımın incelenip karşılaştırıldığı çalışmaların daha fazla tercih edildiği, tek bir yaklaşımın
incelendiği tezlerde ise, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Hedef Maliyetleme yaklaşımlarının daha fazla
incelendiği, hazırlanan tezlerin sanayi bölgesi olarak kabul edilen illerde yoğunlaştığı tespit edilmiştir.
Bu çalışma, Stratejik Maliyet Yönetimi anahtar kelimesi ile hazırlanan tezleri kapsamına aldığı için bundan
sonra hazırlanacak çalışmalar bu alanda yapılan ulusal makalelerin literatür taraması ve içerik analizi ile
genişletilebilir. Bununla birlikte, gelecekte yapılacak lisansüstü tezler açısından, hizmet işletmelerinde
daha fazla çalışma yapılması, Tam Zamanında Üretim ve Kaizen Maliyetleme sistemi gibi konularda
literatürde boşluk olduğu, çok sayıda işletmenin genel durumunu değerlendirebilmek amacıyla anket
kullanımının daha fazla tercih edilmesi gerektiği, ayrıca yapılan işletme uygulamalarının iki farklı sektör
ile karşılaştırmalı yapıldığı çalışmalara ve yöntemlerin birlikte uygulanabilirlik düzeyinin belirlenmesi
konularına ağırlık verilmesi gerektiği düşünülmektedir.
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Amaç - Bu çalışmanın amacı; dünya borsalarının finansal türev ürün kullanım düzeyini tespit
etmektir. Bu tespiti gerçekleştirmek için 2015-2019 yılları arasını içeren 5 yıllık veriler yardımıyla
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Yöntem - Endeks oluşumunda bileşik yöntemler kullanılmıştır. Bu yöntemlerden biri olan
Evaluation Method Based on the Distance from the Average Solution (EDAS) yöntemi tercih
edilmiş ve EDAS yöntemiyle borsaların türev ürün kullanım düzeyi kıyaslanmıştır. Türev ürün
göstergesi olarak futures ve opsiyon türleri kullanılmıştır.
Bulgular - Swaplar ve forwardlar özellikleri itibariyle organize borsalarda işlem görmemektedir.
Araştırmanın sonucunda; Amerika kıtasında yer alan Chicago Mercantile Exchange Chicago
Board of Trade, New York Mercantile Exchange ve The Commodity Exchange olarak adlandırılan
CME Group türev ürün kullanımın en yüksek olduğu borsalar olarak saptanmıştır.
Tartışma - Çalışmada finansal türevlerin kullanım düzeyi, geliştirilen bir endeks aracılığıyla
araştırılmıştır. Geliştirilen endeks ile borsalarda türev ürün kullanım düzeyleri belirlenmiştir ve
borsaların yeterlilikleri analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, konuyla ilgili çalışmalar yapan
araştırmacılar ve yatırımcılar için faydalı olacak bulgular sağlamıştır.
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1. GİRİŞ
Günümüzde hem bireysel hem kurumsal yatırımcılar pandeminin oluşturduğu olumsuz koşullardan
minimum düzeyde etkilenmek adına doğru yatırım araçları seçip uygun bir portföy oluşturarak risklerini
minimize etmeye çalışırlar. Risk her ne kadar istenmese de belirsizliğe kıyasla tercih edilebilir bir kavramdır.
Çünkü risk ölçülebilir ve hesaplanabilir olduğu için önceden önlem alınıp tahmin edilebilmesi muhtemel bir
durumdur. Ancak yine de yatırımcılar riski kontrol altında tutmak isterler. Bu çalışma için riskten kastedilen
finansal risktir.
Riski kontrol edebilmek için etkin ve verimli bir risk yönetim politikası uygulamak gereklidir. Risk yönetimi;
bir işletmenin ticari işlemlerinden dolayı finansal yönetim politikası içerisinde bulunan döviz, faiz oranı, hisse
değeri ve hammaddenin fiyatından ötürü katlandığı finansal risklerin işletmenin finansal performansını
etkileyebileceği yönleri tespit ederek buna yönelik önlemler alabilmek adına çeşitli tekniklerden ya da finansal
araçlardan yararlanması veya bunları geliştirmesi sürecinin tamamıdır (Bolak, 2016, s.81-82). Riski
yönetebilmek için farklı yöntemlerden yararlanılmaktadır. İlk olarak; riskli faaliyetler veya işlemleri bırakarak
riskten kaçınabilir. İkincisi; aktif-pasif yönetimini etkin bir şekilde yaparak riski kontrol altında tutmaktır.
Üçüncüsü satış veya devretme gibi yollarla riski transfer etmektir. Dördüncüsü riski sigorta ettirmektir.
Beşincisi ise bu çalışmanın ana konusunu oluşturacak olan tekniklerden olan türev ürünleri kullanarak
finansal riskten korunmak diğer bir ifadeyle hedging yapmaktır (Beyoğlu, 2020).
Türev ürünlerin kullanıldığı piyasalar, vadeli işlem piyasalarıdır. Türev ürünler bu piyasalarda; hedging,
spekülasyon ve arbitraj amacıyla kullanılmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için vadeli piyasalarda
spekülatörler ve hedgers bulunmaktadır. Spekülatörler; kısa vadede kâr sağlamak amacıyla yatırım
yapmaktadırlar. Hedgers ise; riski azaltmak için alım-satım yapmakta ve elindeki kârı tutarak azalmasını
engellemeye çalışarak kârı sağlama almaktadır (Karan, 2018, s.612-613).
İşletme yöneticileri riskten tamamen korunmak istedikleri zaman; forward, futures ve swap gibi türev
ürünleri kullanabilirler. Bazı durumlarda ise yöneticiler bu korunma sağlarken olumlu fiyat artışlarını da
görerek bu imkânı görüp değerlendirmek istedikleri anda ise opsiyon kullanımını tercih ederler (Bolak, 2016,
s.94). Forward; sahibine ileri bir tarihte önceden tespit edilmiş bir fiyattan bir finansal aracı ileride bir tarihte
alım-satım yükümlülüğü veren sözleşmelerdir. Futures; belli miktardaki finansal aracı bugünden tespit
edilmiş bir fiyattan ileride belirli bir tarihte teslimini içeren standart alım-satım sözleşmeleridir. Opsiyonlar;
belirli bir fiyattan belirli bir vadeye kadar belli bir miktardaki finansal aracı alma ya da satma hakkı sağlayan
sözleşmelerdir. Swaplar; iki veya daha fazla tarafın önceden gerçekleştirmiş olduğu finansal işlemden doğan
yükümlülüklerini belirli kurallar çerçevesinde el değiştirildiği işlemlerdir (Yalçıner vd., 2008,
s.142,192,218,273). Bu şekillerde tanımlanan türev ürünler aslında birbirine benzer finansal ürünlerdir ve bu
ürünlerin katkısı risk yönetimi sürecinde ortaya çıkmakta ve işletmeleri riskten korumaktadırlar.
Bu çalışmada finansal türev ürünler kullanılarak dünya borsalarına ait endeks geliştirilmiş ve bu endeks 20152019 yılları arasındaki 5 yılı kapsamaktadır. Endeks geliştirme sürecinde basit ve bileşik endeks oluşturma
teknikleri bulunmakta; fakat bu çalışmada birden çok değişken olduğu için bileşik endeks kullanılmış ve
bileşik endeks geliştirirken Evaluation Method Based on the Distance from the Average Solution (EDAS) adı
verilen ve son yıllarda kullanılmaya başlanan bir yöntem kullanılmıştır. Endeks geliştirmenin amacı; birden
çok faktörü bulunan göstergeyi tek bir puan aralığında toplamaktır ve bu puan 0-1 değerleri arasıdır.
Dolayısıyla endeks oluşturma, yorumlama sürecini hem daha spesifik hâle getirmekte hem de
kolaylaştırmaktadır. Ayrıca türev ürün endeksi geliştiren bu çalışmanın literatürde öncü olacağı
düşünülmektedir. Bu çalışmada örneklem olarak dünya borsalarının seçilmesinin nedeni; dünya borsalarının
spot işlemler yerine vadeli işlemleri tercih etmeye başlamasıdır. Bu tercihin altında yatan neden ise;
borsalardaki belirsizliklerden korunmaktır. Türev araçlar hem güven sağlamakta hem de riski minimize
ederek bu belirsizliği ortadan kaldırmaya çalışmaktadır.

2. LİTERATÜR TARAMASI / YAZIN İNCELEMESİ
Finansal piyasaların gelişmesi yeni finansal araçların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu durum yeni
pazarların oluşması ve karşılaşılan risklerin çeşitlenmesi gibi sonuçları ortaya çıkarmıştır (Köksal, 2017).
Firmalar ticaret faaliyetlerini yürütürken likidite, faiz, döviz kuru ve hammadde riski gibi pek çok risk
çeşidiyle karşı karşıya kalabilmektedir (Alsu, 2019). Yatırımcıların karşılaştıkları risklerden kendilerini
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koruma ihtiyaçları doğrultusunda piyasalarda finansal türev araçları kullanılmaya başlanmıştır (Aktuna,
2010). Karşılaşılan riskler nedeniyle son yıllarda finansal türev araçların kullanımı artmıştır.
Finansal türev araçlar, değeri anlaşmaya konu olan varlığın fiyatı ile tespit edilen finansal ürünlerdir. Finansal
türev araçlar; malın fiyatına, döviz cinsine, faiz oranına veya borsa endeksine dayalı olabilmektedir (Cebe,
2006). Finansal türev araçların kullanımı özellikle son yıllarda büyük bir artış göstermiştir (Ersoy, 2011).
Yapılan literatür taramasında farklı çok kriterli karar verme teknikleri kullanılarak firmaların borsadaki
finansal performanslarının değerlendirildiği ve karşılaştırıldığı pek çok çalışmanın olduğu görülmüştür.
Ancak dünya borsalarında finansal türev araçların kullanım düzeyini inceleyen veya türev ürün endeksi
geliştiren bir araştırmaya rastlanmamıştır.
Avcı ve Özçelik (2015), kimya sektöründe işlem gören işletmelerin borsadaki finansal performanslarını
değerlendirmiştir. Çalışmada kriterlerin önem ağırlıklarını belirlemek için AHP tekniği kullanılırken,
ağırlıklar ve finansal oranlar TOPSIS yaklaşımı kullanılarak birleştirilmiştir. Cam vd. (2015), borsada işlem
gören halka açık tekstil firmalarının finansal performansları TOPSIS yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.
Islamoglu, Apan ve Öztel (2015), gayrimenkul yatırım ortaklıklarının finansal performanslarını Entropi
tabanlı TOPSIS yöntemini kullanarak analiz etmiştir. Kandemir ve Karataş (2016), borsada işlem gören
mevduat bankalarının finansal performanslarını Gri İlişkisel Analiz, TOPSIS ve VIKOR teknikleri aracılığıyla
analiz etmiştir. Günay ve İzzet (2017), borsada işlem gören aracı kurumların finansal performanslarını
ELECTRE, ORESTE ve TOPSİS yöntemlerinin birlikte kullanıldığı bir yaklaşımla karşılaştırmıştır. Söylemez
ve Koç (2017), AHP tekniğini kullanarak hisse senetlerinin önem düzeylerinin belirlenmesini ve etkin
portföyleri oluşturmayı hedeflemiştir. Üçüncü vd. (2018), Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren ve kâğıt
sektöründe faaliyet gösteren 7 firmanın performansını TOPSIS yöntemi ile değerlendirmiştir. Akyüz vd.
(2019), Basım ve Yayın Sanayi grubunda faaliyet gösteren şirketlerin finansal performanslarını Gri İlişkisel
Analiz tekniği ile analiz etmiştir. Atukalp (2019), borsada işlem gören çimento firmalarının finansal
performanslarını Multi-MOORA tekniğini kullanarak analiz etmiştir. Fahami vd. (2019), Malezya’da hizmet
sektöründe faaliyet gösteren firmaların finansal performansları TOPSIS yöntemi aracılığıyla analiz etmiştir.
Firmalar; cari oran, borç oranı, borç / öz sermaye oranı, varlık getirisi, öz kaynak kârlılığı ve hisse başına
kazanç kriterleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Jang ve Park (2019), AHP tekniğini
kullanarak, küresel yatırımcıların Güney Kore Hazine Tahvilleri’ne yatırım yapma konusundaki karar
faktörleri önceliklerini araştırmıştır. Sevinç ve Eren (2019), küçük ve orta ölçekli işletmelerin sorunlarının
iyileştirilmesi için uygulanan destek modellerini analiz etmiştir. İlk olarak Veri Zarflama Analizi ile firmaların
verimlilik değerlendirilmesi yapılmıştır. Daha sonra kullanılan AHP tabanlı TOPSIS yöntemi ile verilen destek
modelleri analiz edilmiştir. Böylelikle firmaların kaynaklarını verimli kullanmaları ve acil sorunlarına
odaklanabilmeleri amaçlanmıştır. Ünvan (2019), TOPSIS yöntemini kullanarak hisse senetlerinin
performanslarını değerlendirmeyi ve optimum portföy oluşturulmayı amaçlamıştır. Yılmaz vd. (2019),
bulanık AHP ve Veri Zarflama Analizi tekniklerini kullanarak gayrimenkul yatırım ortaklıklarının
performanslarını Borsa İstanbul örneği üzerinden analiz etmiştir. Aydın (2020), Türkiye’de faaliyet gösteren
yabancı mevduat bankalarının performanslarını değerlendirmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında kriter
ağırlıkları SD yöntemi ile belirlenirken, ikinci aşamada COPRAS yöntemi ile performansları
değerlendirilmiştir. Günay ve Ecer (2020), borsada faaliyet gösteren turizm şirketlerinin nakit akışına dayalı
finansal performansları Entropi ve MAIRCA tekniklerine dayalı entegre bir yaklaşımla değerlendirilmiştir.
Ozcalici ve Bumin (2020), EDAS, MOORA, OCRA ve TOPSIS tekniklerini kullanarak halka açık bankaların
performanslarını değerlendirmiştir.
Finansal piyasaların gelişmesi sonucunda firmaların karşılaştıkları riskler ve risk çeşitleri artış göstermiştir.
Yatırımcıların karşılaştıkları risklerden korunma ihtiyacı günümüzde finansal türev araçlarının kullanımını
bir zorunluluk haline getirmiştir. Yapılan literatür taramasında firmaların borsadaki finansal performanslarını
analiz eden pek çok çalışmaya rastlanmıştır. Ancak son yıllarda kullanımı büyük bir artış gösteren finansal
türev araçların kullanımıyla ilgili çok kriterli karar verme teknikleri kullanılarak incelenen bir çalışma
yapılmamıştır.
Kayahan (2009), çalışmasında değişen ve gelişen finans sektöründe türev ürünlerin risk yönetimi amacıyla
kullanıldığını ifade etmiştir. Ayrıca finansal türev ürünlerle ilgili algı hatası yaratan 10 temel efsane olduğu
ve bu efsanelerden dolayı işletmelerin başarısız olmasının tek nedeninin türev ürün kullanılmaması fikrinin
yanlış olduğu vurgulanmıştır. Kayalıdere, Aracı ve Aktaş (2012), yaptıkları çalışmada Vadeli İşlemler ve
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Opsiyon Borsası-İMKB 30, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası-TL/Dolar verilerini kullanarak, spot ve türev
piyasalar arasındaki etkileşimleri, kısa ve uzun dönemli dinamikler bağlamında incelemiştir. Oktar ve Yücel
(2016), Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların 2003-2015 yılları arasında 3 aylık verilerini kullanarak,
bankaların türev ürün kullanımını etkileyen kriterleri incelemiştir. Çalışmada bankaların takipteki kredi
oranının artması gibi olumsuzlukları daha fazla türev ürün kullanımı ile yönetmeye çalıştığı sonucuna
varılmıştır. Güzel (2018), faiz gelirinin üstünde getiri elde etmek isteyen yatırımcıların başvuracağı opsiyona
dayalı finansal türev ürünlerin kullanılma şekli ve kazanç alternatifleri incelenmiştir. Alsu (2019), Borsa
İstanbul’da imalat sektöründe faaliyet gösteren 65 firmanın mali tabloları yardımıyla finansal risk
yönetiminde uyguladıkları türev araçları incelemiştir. Yapılan araştırmada işletmelerin en çok karşılaştıkları
finansal risklerin faiz oranı, kur, kredi ve likidite riski olduğu görülmüştür.
Türev ürünlerle ilgili yapılan çalışmalar genellikle ekonometrik modeller kullanılarak yapılan etki-tepki
sonucuna dayalı çalışmalar veya kavramları anlatan teorik çalışmalardır.

3. YÖNTEM
3.1. Evren ve Örneklem
Çalışmada Amerika, Asya Pasifik, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde faaliyet gösteren toplam 63
ülkenin borsası incelenmiştir. Analiz sürecinde borsalara ait türev ürün endeksi oluşturulmuş ve türev ürün
piyasasında kullanılan alım-satım faaliyetlerini gösteren değişkenlerden yararlanılmıştır. Çalışmada analiz
edilen borsalar Tablo 1’de verilmiştir.

3.2. Veri Toplama Aracı ve Veri Seti
Bu çalışmada 2015-2019 yılları arasında faaliyet gösteren Amerika, Asya Pasifik, Avrupa, Orta Doğu ve
Afrika’daki borsalar analiz edilmiştir. Araştırmada 15 gösterge kullanılmış ve kullanılan veriler ikincil
verilerdir. Borsaların sayısı yıllara göre farklılık göstermektedir. Araştırmanın veri seti Tablo 1’de
görülmektedir.
Tablo 1. Araştırmanın Veri Seti
DÜNYA BORSALARI
Amerika Bölgesi
BATS Global Markets
BM&FBOVESPA S.A.
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Boston Options Exchange (TMX Group)
Chicago Board Options Exchange
International Securities Exchange
MexDer
Montréal Exchange (TMX Group)
Nasdaq - US
NYSE Derivatives
Bolsa de Valores de Colombia
CME Group
ICE Futures US

İşletme Araştırmaları Dergisi

Asya Pasifik Bölgesi
Australian Securities
Exchange
BSE Limited
Hong Kong Exchanges
and Clearing
Korea Exchange
Japan Exchange Group
National Stock Exchange
of India Limited
Singapore Exchange
TAIFEX
Thailand Futures
Exchange
Bursa Malaysia
Derivatives
China Financial Futures
Exchange
NZX Limited
Dalian Commodity
Exchange
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Avrupa, Orta Doğu ve Afrika
Bölgesi
Athens Stock Exchange
Borsa Istanbul
Eurex
Euronext
ICE Futures Europe
Johannesburg Stock Exchange
MEFF
Moscow Exchange
Nasdaq Nordic Exchanges
Oslo Børs
Tel-Aviv Stock Exchange
London Metal Exchange
Deutsche Börse AG
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ICE Futures Canada
CBOE Futures Exchange
Cboe Global Markets (Bats GM)
B3 SA Brasil Bolsa Balcao
Cboe Global Markets
Bolsa Mexicana de Valores
Miami International Securities
Exchange
Bolsa y Mercados Argentinos

Indonesia Commodity
BME Spanish Exchanges
and Derivatives Exchange
Shanghai Futures
LSE Group
Exchange
Zhengzhou Commodity
Budapest Stock Exchange
Exchange
The Stock Exchange of
Dubai Gold & Commodities
Thailand
Exchange (DGCX)
Multi Commodity
Warsaw Stock Exchange
Exchange of India
Taiwan Futures Exchange
Tehran Stock Exchange
Indian Commodity
The Saint-Petersburg International
Exchange
Mercantile Exchange

MIAX Exchange Group
Matba Rofex
Çalışmanın veri setinde; Amerika’da 23 borsa, Asya Pasifik’te 20 borsa ve Avrupa, Orta Doğu, Afrika
bölgesinde ise 20 borsa bulunmaktadır. Borsalara ait türev ürün endeksi oluştururken; hisse senedi
opsiyonları, tekli hisse senedi futures, endeks opsiyonları, endeks futures, borsa yatırım fonu opsiyonları,
borsa yatırım fonu futures, kısa vadeli faiz oranı opsiyonları, kısa vadeli faiz oranı futures, uzun vadeli faiz
oranı opsiyonları, uzun vadeli faiz oranı futures, döviz opsiyonları, döviz futures, mal opsiyonları, mal futures
ve diğer türev ürünler değişkenleri kullanılmıştır. Bu değişkenler türev ürün piyasasında kullanılan tüm alımsatım faaliyetlerini göstermektedir. Fakat örneklem borsalar olduğu için organize borsalarda işlem görmeyen
forward ve swap gibi finansal araçlar, türev ürün göstergesi olarak kullanılmamıştır.

3.3. Verilerin Analizi
Gerçek yaşam problemlerinde, birbiriyle çelişen birçok kritere göre değerlendirilmesi gereken bazı
alternatiflerle karşı karşıya kalınmaktadır ve çok kriterli karar verme teknikleri böyle durumlarda karar
vermeyi ifade etmektedir (Ghorabaee, Zavadskas, Amiri ve Turskis, 2016). Literatürde çok kriterli karar verme
problemlerini çözmek amacıyla geliştirilmiş birçok yöntem mevcuttur. Mevcut çalışmada Ghorabaee,
Zavadskas, Olfat ve Turskis (2015) tarafından geliştirilmiş EDAS yöntemi kullanılmıştır.
Yöntem; ortalama değerleri kullanan ve birden çok kriteri tek bir ölçüte dönüştürerek 0-1 arasındaki değer
aralığına indirgeyen ve karar vermeyi kolaylaştıran özellikleri nedeniyle endeks geliştirmek için
kullanılmıştır. EDAS tekniğinde en iyi alternatif, ortalama çözüme (AV) olan uzaklık ile ilgilidir.
Alternatiflerle ilgili ölçütler ortalamadan pozitif uzaklık (PDA) ve ortalamadan negatif uzaklıktır (NDA). Bu
ölçütler her bir çözüm ile ortalama çözüm arasındaki farkı göstermektedir. Aday değerlendirilmesi yüksek
PDA ve düşük NDA değerlerine göre yapılır. Mevcut çalışmada kullanılan adımlar aşağıda sunulmuştur
(Ghorabaee, Zavadskas, Olfat ve Turskis, 2015).
Adım 1. Eşitlik (1)’de gösterildiği biçimde karar matrisi oluşturulur. Karar matrisinde 𝑥𝑖𝑗 ifadesi i. alternatifin
j. kritere göre performansını ifade etmektedir. Karar matrisinde n adet alternatif ve m adet kriter
bulunmaktadır.
𝑥11
𝑥21
X = [𝑥𝑖𝑗 ] = [ ⋮
𝑥𝑛1

𝑥12
𝑥22
⋮
𝑥𝑛2

⋯
⋯
⋱
⋯

𝑥1𝑚
𝑥2𝑚
⋮ ]
𝑥𝑛𝑚

(1)

Adım 2. Bütün kriter değerlerinin aritmetik ortalaması alınarak AV matrisi elde edilir (Eşitlik 2). 𝐴𝑉𝑗 değeri
Eşitlik (3) kullanılarak hesaplanmaktadır.
AV = [AVj ]1𝑥𝑚
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∑𝑛
𝑖=1 𝑥𝑖𝑗

AVj =

(3)

𝑛

Adım 3. Bütün kriterler için PDA ve NDA değerleri hesaplanır. Eğer söz konusu kriter fayda temelli bir kriter
ise Eşitlik (6) ve Eşitlik (7) kullanılır. Eğer kriter maliyet temelli bir kriter ise Eşitlik (8) ve Eşitlik (9) tercih
edilir.

PDA = [PDAij ]𝑛𝑥𝑚

(4)

NDA = [NDAij ]𝑛𝑥𝑚

(5)

max(0, (𝑋𝑖𝑗 −𝐴𝑉𝑗 ))

PDAij =

𝐴𝑉𝑗

NDAij =

max(0, (𝐴𝑉𝑗 − 𝑋𝑖𝑗 ))

PDAij =

NDAij =

𝐴𝑉𝑗

max(0, (𝐴𝑉𝑗 −𝑋𝑖𝑗 ))
𝐴𝑉𝑗

max(0, (𝑋𝑖𝑗− 𝐴𝑉𝑗 ))
𝐴𝑉𝑗

(6)

(7)

(8)

(9)

Adım 4. Eşitlik (10) ve Eşitlik (11) kullanılarak alternatiflerin toplam pozitif değeri (𝑆𝑃𝑖 ) ve toplam negatif
değeri (𝑆𝑁𝑖 ) hesaplanır.

𝑆𝑃𝑖 = ∑𝑚
𝑗=1 𝑤𝑗 𝑥𝑃𝐷𝐴𝑖𝑗

(10)

𝑆𝑁𝑖 = ∑𝑚
𝑗=1 𝑤𝑗 𝑥𝑁𝐷𝐴𝑖𝑗

(11)

Adım 5. Alternatiflerin normalize toplam pozitif (𝑁𝑆𝑃𝑖 ) ve normalize toplam negatif (𝑁𝑆𝑁𝑖 ) değerleri Eşitlik
(12) ve Eşitlik (13) kullanılarak hesaplanır.

𝑁𝑆𝑃𝑖 =

𝑆𝑃𝑖

(12)

(𝑆𝑃𝑖 )

𝑚𝑎𝑥𝑖

𝑁𝑆𝑁𝑖 = 1 -

𝑆𝑁𝑖

(13)

(𝑆𝑁𝑖 )

𝑚𝑎𝑥𝑖

Adım 6. Alternatiflerin değerlendirme skorları (𝐴𝑆𝑖 ) Eşitlik (14) kullanılarak hesaplanır. 𝐴𝑆𝑖 , 0 ile 1 arasında
değerler almaktadır. 𝐴𝑆𝑖 değeri en yüksek olan alternatif, en etkin alternatif olarak değerlendirilir.

1

𝐴𝑆𝑖 = x (𝑁𝑆𝑃𝑖 + 𝑁𝑆𝑁𝑖 )
2
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4. ANALİZ VE BULGULAR
Araştırmada endeks oluşturmak için kullanılan değişkenlerin önem düzeyleri ortalama ağırlık (MW) yöntemi
kullanılarak eşit olarak ağırlıklandırılmıştır. Ardından kullanılan ikinci yöntem olan EDAS yöntemiyle türev
ürün endeksi her yıl için oluşturulmuş ve borsalar sıralanmıştır. 2019 yılı sıralaması Tablo 2’de görülmektedir.
Tablo 2. 2019 Yılı Borsalar Türev Ürün Endeks Skorları
Borsalar

EDAS Skorları

CME Group

0,950432244

National Stock Exchange of India Limited

0,795196669

Cboe Global Markets

0,64154214

Shanghai Futures Exchange

0,573671251

Dalian Commodity Exchange

0,564649849

Zhengzhou Commodity Exchange

0,541137256

Nasdaq - US

0,538311087

NYSE Derivatives

0,532915465

BATS Global Markets

0,5

BM&FBOVESPA S.A.

0,5

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

0,5

Boston Options Exchange (TMX Group)

0,5

Chicago Board Options Exchange

0,5

MexDer

0,5

ICE Futures Canada

0,5

Cboe Global Markets (Bats GM)

0,5

Miami International Securities Exchange

0,5

TAIFEX

0,5

The Stock Exchange of Thailand

0,5

MEFF

0,5

Deutsche Börse AG

0,5

Korea Exchange

0,490310489

CBOE Futures Exchange

0,483616799

Indian Commodity Exchange

0,47147626

Multi Commodity Exchange of India

0,46548517

London Metal Exchange

0,461733045

Indonesia Commodity and Derivatives Exchange

0,450437682

The Saint-Petersburg International Mercantile Exchange

0,450421535

B3 SA Brasil Bolsa Balcao

0,44487715

International Securities Exchange

0,436175576

China Financial Futures Exchange

0,422965711

BSE Limited

0,421443923

Bolsa y Mercados Argentinos

0,420129004

MIAX Exchange Group

0,41394916

NZX Limited

0,401135578

Tehran Stock Exchange

0,400842036

Tel-Aviv Stock Exchange

0,364917788

ICE Futures US

0,3399183
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Moscow Exchange

0,33934654

BME Spanish Exchanges

0,324106055

Thailand Futures Exchange

0,31341448

Eurex

0,312640118

Athens Stock Exchange

0,309586371

Bursa Malaysia Derivatives

0,305285326

Oslo Børs

0,304156095

LSE Group

0,303579785

Japan Exchange Group

0,283523598

ICE Futures Europe

0,280119109

Dubai Gold & Commodities Exchange (DGCX)

0,262565064

Warsaw Stock Exchange

0,255518036

Budapest Stock Exchange

0,254979247

Bolsa de Valores de Colombia

0,252517275

Euronext

0,251368868

Borsa Istanbul

0,204677139

Taiwan Futures Exchange

0,19756493

Nasdaq Nordic Exchanges

0,184979571

Matba Rofex

0,173216628

Singapore Exchange

0,14568583

Australian Securities Exchange

0,144081454

Johannesburg Stock Exchange

0,138013041

Bolsa Mexicana de Valores

0,106183252

Hong Kong Exchanges and Clearing

0,102957497

Montréal Exchange (TMX Group)

0

Tablo 2’ye göre; 2019 yılında türev ürün endeks skoru en iyi borsa CME Group iken endeks skoru en düşük
olan ise Montreal Exchange’dir. Bu endeks skorları aslında türev ürün kullanım performansını
göstermektedir. Dolayısıyla CME Group 2019 yılında en çok türev ürün kullanım düzeyine sahipken,
Montreal Exchange en düşük seviyededir. Hem en iyi hem kötü borsalar Amerika kıtasına aittir. 2019 yılının
ardından 2018 yılına ait endeks skorları Tablo 3’de görülmektedir.
Tablo 3. 2018 Yılı Borsalar Türev Ürün Endeks Skorları
Borsalar
CME Group

0,966293181

National Stock Exchange of India Limited

0,716008466

Cboe Global Markets (Bats GM)

0,568796991

NYSE Derivatives

0,542482615

Dalian Commodity Exchange

0,542454614

Nasdaq - US

0,524463606

Shanghai Futures Exchange

0,516652575

Cboe Global Markets

0,513667825

Zhengzhou Commodity Exchange

0,50633297

Korea Exchange

0,503790998

BATS Global Markets

0,5

BM&FBOVESPA S.A.

0,5

Chicago Board Options Exchange

0,5
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CBOE Futures Exchange

0,5

Bolsa Mexicana de Valores

0,5

The Stock Exchange of Thailand

0,5

Deutsche Börse AG

0,5

BME Spanish Exchanges

0,5

International Securities Exchange

0,480309829

London Metal Exchange

0,474396176

Miami International Securities Exchange

0,473871354

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

0,462553662

Multi Commodity Exchange of India

0,459298629

Indonesia Commodity and Derivatives Exchange

0,452832619

B3 SA Brasil Bolsa Balcao

0,452324498

Boston Options Exchange (TMX Group)

0,441264195

China Financial Futures Exchange

0,418373029

ICE Futures Canada

0,405576145

ICE Futures Europe

0,384146359

Moscow Exchange

0,369698061

ICE Futures US

0,360925642

NZX Limited

0,358693649

BSE Limited

0,337495017

Tel-Aviv Stock Exchange

0,333997818

Thailand Futures Exchange

0,328563705

Athens Stock Exchange

0,321776985

Bursa Malaysia Derivatives

0,315458771

Oslo Børs

0,31385517

MEFF

0,287389888

Dubai Gold & Commodities Exchange (DGCX)

0,273023707

Japan Exchange Group

0,261142968

Eurex

0,256665475

TAIFEX

0,24774688

Borsa Istanbul

0,237734974

Warsaw Stock Exchange

0,220656792

Budapest Stock Exchange

0,219262275

Singapore Exchange

0,199891491

Bolsa de Valores de Colombia

0,169980747

LSE Group

0,142393009

Hong Kong Exchanges and Clearing

0,135135521

Euronext

0,13243257

Australian Securities Exchange

0,128368468

Nasdaq Nordic Exchanges

0,114339065

MexDer

0,078273469

Montréal Exchange (TMX Group)

0,027791593

Johannesburg Stock Exchange

0,026581999
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Tablo 3’e göre; 2018 yılında en iyi türev ürün endeks skoruna sahip borsa yine CME Group iken, en kötü
endeks skoru ise Johannesburg Stock Exchange’dir. En iyi borsa yine Amerika kıtasında; fakat en kötü borsa
ise Afrika kıtasında yer almaktadır. Diğer yıl olan 2017 yılına ait sonuçlar ise Tablo 4’de görülmektedir.
Borsalar

Tablo 4. 2017 Yılı Borsalar Türev Ürün Endeks Skorları
EDAS Skorları

CME Group

0,944171511

Korea Exchange

0,786765139

Cboe Global Markets

0,682956449

National Stock Exchange of India Limited

0,608818862

Shanghai Futures Exchange

0,580473451

Nasdaq - US

0,56028381

NYSE Derivatives

0,551371912

Cboe Global Markets (Bats GM)

0,532505176

Dalian Commodity Exchange

0,526707904

Thailand Futures Exchange

0,509357186

BATS Global Markets

0,5

BM&FBOVESPA S.A.

0,5

Chicago Board Options Exchange

0,5

MexDer

0,5

CBOE Futures Exchange

0,5

Eurex

0,5

MEFF

0,5

International Securities Exchange

0,495656637

Zhengzhou Commodity Exchange

0,483785998

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

0,465935259

London Metal Exchange

0,463365753

Indonesia Commodity and Derivatives Exchange

0,453228242

Boston Options Exchange (TMX Group)

0,44207476

Moscow Exchange

0,431914996

B3 SA Brasil Bolsa Balcao

0,429741571

China Financial Futures Exchange

0,414807951

Singapore Exchange

0,411191766

ICE Futures Canada

0,408018611

ICE Futures US

0,392668137

ICE Futures Europe

0,385764319

BSE Limited

0,375374495

NZX Limited

0,359722

Tel-Aviv Stock Exchange

0,339331751

Athens Stock Exchange

0,328593773

The Stock Exchange of Thailand

0,321647332

Oslo Børs

0,316565011

Japan Exchange Group

0,270841286

Bursa Malaysia Derivatives

0,269760484

BME Spanish Exchanges

0,247132893

Deutsche Börse AG

0,246745747
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Bolsa de Valores de Colombia

0,234643207

Borsa Istanbul

0,20541011

Euronext

0,1425704

Nasdaq Nordic Exchanges

0,121906762

TAIFEX

0,118614699

Bolsa Mexicana de Valores

0,082983341

Montréal Exchange (TMX Group)

0,063976333

Johannesburg Stock Exchange

0,056746646

Hong Kong Exchanges and Clearing

0,037347387

Australian Securities Exchange

0,002624531

Tablo 4’deki sonuçlar incelendiğinde; 2017 yılına ait türev ürün kullanımı en iyi borsa CME Group olarak
devam ederken; en yetersiz türev ürün kullanımı ise Australian Securities Exchange’dir. Amerika kıtası
zirvede yer almaya devam ederken, bu kez Asya Pasifik bölgesindeki borsa en yetersiz seviyededir. 2016
yılındaki türev ürün skorları ise Tablo 5’de görülmektedir.
Tablo 5. 2016 Yılı Borsalar Türev Ürün Endeks Skorları
Borsalar
EDAS Skorları
Nasdaq - US

0,951095229

Chicago Board Options Exchange

0,912545166

NYSE Derivatives

0,857565543

International Securities Exchange

0,816400576

BATS Global Markets

0,745193425

Boston Options Exchange (TMX Group)

0,554247703

CME Group

0,505717351

Shanghai Futures Exchange

0,501511856

Dalian Commodity Exchange

0,501380729

Zhengzhou Commodity Exchange

0,5007985

London Metal Exchange

0,500149334

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

0,500060749

ICE Futures Europe

0,498094645

Korea Exchange

0,497068813

National Stock Exchange of India Limited

0,47615572

CBOE Futures Exchange

0,459082412

Indonesia Commodity and Derivatives Exchange

0,443556818

ICE Futures Canada

0,401156195

Tel-Aviv Stock Exchange

0,389693872

China Financial Futures Exchange

0,364323712

Moscow Exchange

0,363178035

ICE Futures US

0,335714625

Thailand Futures Exchange

0,334842513

NZX Limited

0,328033535

MEFF

0,313855221

Athens Stock Exchange

0,308556421

Oslo Børs

0,306438272

Japan Exchange Group

0,294960713

BSE Limited

0,294366285
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BM&FBOVESPA S.A.

0,285969772

Singapore Exchange

0,267677016

Euronext

0,223289891

Eurex

0,215548499

TAIFEX

0,186624577

Australian Securities Exchange

0,185611873

Bursa Malaysia Derivatives

0,183416554

Borsa Istanbul

0,178881906

Hong Kong Exchanges and Clearing

0,175172768

Nasdaq Nordic Exchanges

0,165949382

Montréal Exchange (TMX Group)

0,1257651

Bolsa de Valores de Colombia

0,099504736

Johannesburg Stock Exchange

0,077380633

MexDer

0

Tablo 5’e göre; 2016 yılına ait borsa bu kez diğer yıllara göre farklılaşmış ve Nasdaq – US en başarılı türev
ürün borsası olmuştur. En başarısız türev ürün borsası ise MexDer’dir. 2019 yılındakine benzer şekilde en iyi
ve en kötü borsalar Amerika kıtasına aittir. Analizin başlangıç yılı olan 2015 yılına ait sonuçlar ise Tablo 6’da
görülmektedir.
Tablo 6. 2015 Yılı Borsalar Türev Ürün Endeks Skorları
Borsalar
EDAS Skorları
CME Group

0,982739099

National Stock Exchange of India Limited

0,827252294

Dalian Commodity Exchange

0,567240512

Chicago Board Options Exchange

0,564627121

Zhengzhou Commodity Exchange

0,563889148

Shanghai Futures Exchange

0,562454842

Eurex

0,523570827

BATS Global Markets

0,521784657

NYSE Derivatives

0,515570439

International Securities Exchange

0,50213555

Indonesia Commodity and Derivatives Exchange

0,5

Moscow Exchange

0,498767495

China Financial Futures Exchange

0,492265232

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

0,468597986

London Metal Exchange

0,468536103

CBOE Futures Exchange

0,465198144

Nasdaq - US

0,451551333

Boston Options Exchange (TMX Group)

0,450104106

BSE Limited

0,435727119

ICE Futures Canada

0,408364148

Korea Exchange

0,396254808

ICE Futures US

0,380729921

NZX Limited

0,359961176

Tel-Aviv Stock Exchange

0,35494352

ICE Futures Europe

0,352943752
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Athens Stock Exchange

0,325141838

Oslo Børs

0,318516578

Thailand Futures Exchange

0,297553269

Japan Exchange Group

0,273272653

BM&FBOVESPA S.A.

0,257347876

MEFF

0,250292093

Singapore Exchange

0,240759414

TAIFEX

0,238802394

Bursa Malaysia Derivatives

0,223731116

Australian Securities Exchange

0,197588035

Euronext

0,184510049

Bolsa de Valores de Colombia

0,173346444

Nasdaq Nordic Exchanges

0,168445017

Hong Kong Exchanges and Clearing

0,13499138

Borsa Istanbul

0,119586436

Montréal Exchange (TMX Group)

0,115611433

MexDer

0,086015013

Johannesburg Stock Exchange

0,018327814

Analizin başlangıç yılı 2015 yılı sonuçlarına göre; genellikle en iyi performansa sahip CME Group yine zirvede
yer almakta iken, 2018’dekine benzer biçimde Johannesburg Stock Exchange son sırada yer almaktadır.
Dolayısıyla 2018 yılındaki gibi en iyi borsa Amerika kıtasında, türev ürün kullanımı en düşük borsa ise Afrika
kıtasında yer almaktadır.
5 yılın genel bir değerlendirmesi yapıldığında; CME Group türev borsalar içinde endeks skoru en yüksek ve
türev ürün kullanım düzeyi en iyi borsadır. Türev ürün kullanım düzeyi yetersiz borsalar ise Afrika, Amerika
ve Asya Pasifik bölgelerinde yer almaktadır. Genelde Amerika kıtasının türev ürün kullanımının daha iyi
olduğu söylenebilir. Bu bulguların neden ve niçin ortaya çıktığıyla ilişkili gerekçelere sonuç bölümünde yer
verilmiştir.
5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Finansal türev ürünler; hedging, spekülasyon ve arbitraj amacıyla kullanılan yatırım araçlarıdır. Bu yatırım
araçları; forward, futures, swap ve opsiyonlardır. Bu ürünlerin ortaya çıkma amacı genellikle geleceğe yönelik
belirsizlikleri ortadan kaldırmak olsa da; günümüzde daha çok spekülasyon amacıyla kullanılmaktadır.
Çünkü türev ürünler yüksek getiri imkânı sunmaktadır. Getirinin yanında türev ürünler riski de dağıtarak
yatırımcıları riskten koruyabilmektedir. Ayrıca türev ürünler geleceğe yönelik yapıldığı için stoklama,
depolama gibi maliyetlerden de korumaktadır. Bazı türev ürünler organize piyasalarda işlem gördükleri için
takas merkezi, yatırımcıları ödememe riskine karşı korumaktadır. Türev ürün kullanımı piyasaları
hareketlendirerek etkin piyasa konumuna ulaştırmaktadır. Türev ürünler, küçük yatırımcılar için de yüksek
kazanç elde etme fırsatı sunmaktadır (Yılmaz, 2002, s.22).
Finansal türev ürünler bu özelliklerinin yanında dünya borsaları için de artık, belirsizliği sona erdirmek adına
tercih edilmeye başlanmıştır. Bu çalışmada 2015-2019 yılları arasındaki 5 yılı kapsayan bir türev ürün endeksi
geliştirilmiştir. Bunun sebebi; borsaların türev ürün kullanım düzeyini tespit etmektir. Endeks geliştirirken 15
türev ürün göstergesi ile Amerika, Asya Pasifik, Avrupa, Orta Doğu ve Avrupa’daki borsalar kullanılmıştır.
Endeks geliştirme konusunda ise birden çok değişken olduğu için bileşik endeks kullanılmış ve bileşik endeks
yapabilmek için ise EDAS yönteminden yararlanılmıştır.
Araştırma sonucunda; yıldan yıla değişkenlik gösterse de genellikle borsalar içindeki türev ürün kullanımı en
yüksek borsa CME Group’dur. Bunun temel nedeni; CME Group; dünyanın en büyük finansal türev
borsasıdır hatta The Economist gazetesi; CME Group’u hiç duyulmayan en büyük finansal borsa olarak
tanımlamıştır. 2019 yılında CME Group; Brand Finance tarafından altıncı kez üst üste dünyanın en hızlı
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büyüyen, en değerli borsası seçilmiştir (Yahoo Finance 2020; The Economist, 2013; Brand Finance, 2019).
Dolayısıyla ortaya çıkan sonuç desteklenmiş ve sonucun endeks geliştirilerek bir kez daha ortaya konduğu
görülmüştür.
Bu çalışmada geliştirilen türev ürün endeksinin diğer çalışmalara da öncü olabileceği hatta türev ürün
kullanımına daha fazla önem verilmesi gerektiği görülmüştür. Hem türev ürün çalışmalarının sınırlı sayıda
olduğu hem de borsaların türev ürün kullanım düzeyinin yeterince incelenmediği tespit edilmiştir. Bu gibi
sebeplerle oluşturulan çalışmanın temel alınarak makro düzeyde daha ileri boyutlara taşınabileceği
öngörülmektedir.
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Amaç – Sürdürülebilir yaşam sürdürülebilir tedarik zincirleri ile mümkündür. 2019 yılı Aralık ayında
ortaya çıkan ve Dünya’nın tamamına yayılarak ekonomik ve sosyal açıdan önemli olumsuzluklara yol
açan Covid 19 (Koronavirüs) pandemisi tedarik zincirlerinin öneminin bir kez daha anlaşılmasına yol
açmıştır. Bu çalışmanın amacı kaynakların ve süreçlerin planlanması, organizasyonu, izlenebilirliği ve
iyileştirilmesi için işletmelere önemli avantajlar sağlayan Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) sistemi kritik
başarı faktörlerinin işletme esnekliği bağlamında tedarik zinciri performansına etkisinin ölçülmesidir.
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Yöntem – Araştırmada pilot bölge olarak Konya Organize Sanayi Bölgesi belirlenmiştir. Literatür
incelemesi sonucunda derlenen 7 adet kritik başarı faktörü tanımlanmış ve 8 adet hipotez ile model
oluşturulmuştur. Pilot uygulama sonrasında verileri toplamak için belirlenen ana kütleye tek tek
ulaşılarak 46 ifadeden oluşan anket yöneltilmiş ve %47 oranında geri dönüş sağlanmıştır. Elde edilen
veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Bulgular – Gerçekleştirilen analizler doğrultusunda eğitim kalitesi, proje yönetimi becerisi, proje ekibi,
süreç iyileştirme ve bilgi teknolojilerine uyum faktörleri ile tedarik zinciri performansı arasında pozitif
yönde anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Üst yönetimin desteği, örgütsel direnç ve işletme esnekliği
ile tedarik zinciri performansı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
Tartışma – İşletme performansı üzerinde önemli bir etkiye sahip olan KKP sistemlerinin kritik başarı
faktörlerinden eğitim kalitesi, proje yönetimi becerisi, proje ekibi, süreç iyileştirme ve bilgi teknolojilerine
uyum faktörleri tedarik zinciri performansı üzerinde de olumlu etkiye sahiptir. İşletme yöneticileri
tedarik zinciri performansı için de önemli olan bu kriterleri doğru anlamalı ve gerekli ön hazırlıkları
yaparak KKP sistemlerine geçiş sağlamalıdır.
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Purpose – Sustainable life is possible with sustainable supply chains. The Covid 19 (Coronavirus)
pandemic, which emerged out in December 2019 and spread all over the world and caused significant
economic and social problems, led to the understanding of the importance of supply chains once again.
The aim of this study is to measure the effect of the critical success factors of the Enterprise Resource
Planning (ERP) system, which provides significant advantages to businesses for the planning,
organization, traceability and improvement of resources and processes, on supply chain performance in
the context of business flexibility.
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Design/methodology/approach - Konya Organized Industrial Zone was determined as the pilot area in
the research. As a result of the literature review, 7 critical success factors were defined and a model was
created with 8 hypotheses. After the pilot scheme, the population determined to collect the data was
reached one by one, and a survey consisting of 46 statements was directed and a response rate of 47% was
obtained. The obtained data were analyzed using the SPSS packaged software.
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Findings – In line with the analyzes carried out, it has been determined that there is a positive significant
relationship between the quality of education, project management skills, project team, process
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improvement and compliance with information technologies factors and supply chain performance. Any
statistically significant relationship was not found between top management support, organizational
resistance and business flexibility and supply chain performance.
Discussion – Education quality, project management skills, project team, process improvement and
compliance with information technologies, which are among the critical success factors of ERP systems,
which have a significant impact on business performance, also have a positive effect on supply chain
performance. Business managers should understand these criteria correctly, which are also important for
supply chain performance, and transition to ERP systems by making the necessary preliminaries.

1. GİRİŞ
Endüstri 4.0 olarak adlandırılan dördüncü sanayi devrimi tüm yaşamsal faaliyetlerde dijital uygulamalara
geçişi gerektirmektedir. Bu dijital dönüşümde, akıllı ev sistemleri, akıllı fabrikalar, otomasyon sistemleri vb.
uygulamaların tamamında yazılımlar önemli bir role sahiptir. Geçmişte manuel olarak yürütülen birçok
faaliyet iş gücü, malzeme, zaman ve enerji kayıplarına neden olurken, yeni teknolojik olanaklar
doğrultusunda uygulama alanı genişleyen yazılımlar, kaynakların etkin kullanımı kapsamında önemli
avantajlar sunmaktadırlar.
İmalat endüstrisi yazılımlardan yararlanılan önemli alanlardan biridir. Sektörde özellikle orta ve büyük
ölçekli işletmeler proseslerini mümkün olan en kısa zamanda, en düşük maliyet ve emekle gerçekleştirmek
doğrultusunda aşamalı olarak ilerleyerek Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) yazılımları kullanılmaktadır.
İşletmeler, bilişim sistemlerini kendi üretim sistemlerine başarıyla entegre ederek küresel rekabet ortamında
sürdürülebilirliklerini sağlarken, faaliyet gösterdikleri ülkeye de katkı sağlamaktadırlar (Eren, 2016: 50).
KKP yazılımına geçiş, yoğun işgücü, zaman ve sabır isteyen zorlu bir süreçtir. Bu süreçte işletmeler iş
süreçlerinin yeniden tasarlanması ve dönüşümü, entegrasyonu sağlama, müşteri profilini belirleme, işletme
çalışanlarının düşüncelerini dikkate alıp sürece adapte etme, diğer işletmelerle rekabette geride kalmama,
finansman yönetimi, maliyet, güvenlik, yasal ve teknolojik gereklilikleri karşılama, bilgi toplama ve depolama,
yazılım standartları ve programlama dilleri ve son olarak ödeme sistemleri gibi birçok rutin ve/veya yeni
sorun ile karşı karşıya kalmaktadırlar (Çağıl ve Ergün, 2008: 550-552). Bu sorunlar KKP sistemi
uygulamasından vazgeçilmesine veya başarılı bir şekilde uygulanamamasına neden olabilmektedir. Karakuş
ve Güneş (2021: 359) sistemde başarısızlığın nedenlerini tasarım ve uygulamadan kaynaklananlar, iş
süreçlerinden kaynaklananlar, yazılımdan kaynaklananlar ve görünmez sistem maliyetlerinden
kaynaklananlar olarak gruplandırmışlardır. İşletmeler bu sorunları aşmak ve başarıya ulaşmak için öncelikle
sorunları doğru tanımlamalı, çözüm yolları geliştirmeli ve süreci kendi işletmelerine özgü bir şekilde
tasarlamalıdır.
KKP sistemi başarısını etkileyen birçok kritik faktör vardır. Bu faktörler dikkate alındığı zaman hem kolay ve
daha düşük maliyetli, hem de daha kısa sürede sisteme geçiş sağlanabilmekte ve sistem etkin
kullanılabilmektedir. Literatürde KKP sistemi ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde, kritik başarı
faktörleri ile ilgili çok sayı ve çeşitlilikte çalışma yapıldığı, farklı yöntemler kullanılarak faktörlerin
tanımlandığı görülmektedir. Ancak KKP sistemi kritik başarı faktörlerinin tedarik zinciri performansına
etkisine dair çalışma yapılmadığı tespit edilmiştir. Oysaki küresel rekabet ortamında hız, maliyet, kalite,
esneklik kavramlarının öneminin artması ile birlikte tedarik zincirlerinin etkin yönetimi ve performansı da
daha önemli hale gelmektedir. KKP sistemi kritik başarı faktörlerinin tespiti ve bu faktörlerin tedarik zinciri
performansına etkisi güncel, önemli ve çalışılması gereken bir konusudur. Bu kapsamda bu çalışmanın amacı
dijital dönüşümün giderek hızlandığı imalat endüstrisi iççin önemli araçlardan biri olan KKP sisteminin kritik
başarı faktörlerinin tedarik zinciri performansı üzerindeki etkisini işletme esnekliği bağlamında ortaya
koymaktır.
Çalışmanın ikinci bölümünde kavramsal çerçeve ve literatür taramasına yer verilmiş, KKP sistemi, tarihsel
gelişimi ve kritik başarı faktörleri tanımlanmıştır. Üçüncü bölümde yöntem anlatılmış, dördüncü bölümde
elde edilen bulgular sunulmuştur. Son olarak sonuç ve tartışma bölümünde elde edilen bulgular
doğrultusunda öneriler geliştirilerek çalışmanın kısıtları tanımlanmıştır.
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE LİTERATÜR TARAMASI
2.1. KKP Sistemi
Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) sistemi, işletmelerde üretime dahil olan her türlü makine, malzeme ve
işgücü gibi girdilerin doğru ve verimli kullanımını sağlayan bütünleşik bir yönetim sistemidir (Ergül, 2019:
2). 1960’lı yıllarda işletmelerde hakim olan, müşteri taleplerini karşılamak için fazla stok bulundurma anlayışı
(Umble, Haft ve Umble, 2003: 242) doğrultusunda oluşan maliyet yükünü azaltmak ve büyük hacimlerdeki
stokları kontrol altında tutmak ihtiyacı farklı bir yöntem arayışı doğurmuştur. Böylelikle KKP sisteminin
temelleri olarak kabul edilen Malzeme İhtiyaç Planlama Sistemi (MİP) (Material Requirements Planning /
MRP) 1960’lı yıllarda hayata geçirilmiştir. 1980’li yıllara gelindiğinde işletme yönetiminde satış yönetimi ve
muhasebe gibi konulara verilen önemin artması ile birlikte sisteme finansal fonksiyonlar da eklenerek
Malzeme İhtiyaç Planlama Sistemi II (MİP II) (Material Requirements Planning II, MRP II,) adı verilen daha
gelişmiş bir sistem uygulanmaya başlanmıştır (Ngai, Law ve Wat, 2008: 548). 1990’lı yıllara gelindiğinde tüm
işletme fonksiyonlarını kapsayan entegre bir sistem ihtiyacı oluşmaya başlamıştır. Ürün tasarımı, bilgi
depolama, malzeme planlama, kapasite planlama, iletişim sistemleri, insan kaynakları, finans ve proje
yönetimi fonksiyonlarını içeren KKP sistemi (Umble vd., 2003: 242) bu ihtiyaç doğrultusunda ortaya çıkan,
işletmelere etkin yönetim ve izlenebilirlik gibi önemli avantajlar sunan ve dünya genelinde geniş bir kullanım
alanına sahip olan bir sistemdir.
KKP sistemin temel modülleri; üretim planlama ve kontrol, satın alma, satış, pazarlama ve dağıtım, kalite
yönetimi, malzeme yönetimi, depo yönetimi, proje yönetimi, insan kaynakları, muhasebe ve finans, müşteri
ilişkileri yönetimi şeklinde sıralanabilmektedir. Erdil ve Başlıgil (2011: 213) yaptıkları çalışmada en çok
kullanılan modüllerin satın alma, muhasebe ve finans olduğunu ve bunları lojistik, satış ve MİP II’nin takip
ettiğini; en az kullanılan modüllerin ise müşteri ilişkileri yönetimi (MİY), tedarik zinciri yönetimi (TZY) ve
proje yönetimi (PY) olduğunu tespit etmişlerdir. Ancak tedarik zinciri fonksiyonunun öneminin anlaşılması
ile birlikte bu durumun değişmeye başladığı görülmektedir.

2.2. KKP Sistemi Uygulamalarında Başarı ve Başarısızlık
KKP sistemi uygulamaları çok karmaşık projelerdir ve işletme bünyesinde büyük ve köklü değişiklikler
yapılmasını gerektirmektedir. Genel algı KKP sisteminin hızlı bir biçimde kurulması ve uygulanmasının emek
ve maliyet açısından kazanç sağlayacağı şeklindedir. Ancak aceleye getirilmiş ve detayları tamamlanmamış
bir sistem işletmeye avantajdan çok dezavantaj getirecektir. Düzgün uygulanan bir KKP sisteminin faydaları
önemli olmakla birlikte, kötü uygulanmış bir sistemin de maliyeti büyüktür (Sun, Yazdani ve Overend, 2005:
189).
İşletmeler giderek KKP sistemlerine daha fazla yöneliyor olsalar da birçoğu istedikleri hedefe
ulaşamamaktadırlar. KKP uygulamalarında başarısızlık oranının %60 ile %90 arasında olduğu tahmin
edilmektedir (Kwahk ve Lee, 2008: 474; Donovan, 2000: 1). İyigün (2011: 1)’e göre her iki işletmeden biri KKP
sisteminin beklentilerini karşılamadığını düşünmektedir. KKP yatırımları her zaman istenilen seviyeye
ulaşamamakta ve projelerin yaklaşık yarısında bütçe aşılmaktadır (Sneller, 2014: 24). Bu olumsuz sonuçların
sebebi yazılım değil yetersiz ve bilinçsiz uygulamalardır (Donovan, 2001: 3; İyigün, 2011: 1). Bunun yanında
bazı işletmeler de KKP sistemi uygulamasında süre ve bütçe aşılsa bile sistemin başarılı olduğunu
düşünebilmektedirler (Zhang, Lee, Huang, Zhang ve Huang, 2005: 58).
KKP sistemlerinde başarının nasıl tanımlanacağı konusunda kesinleştirilmiş bir ölçü bulunmamaktadır
(Zhang vd., 2005: 58; Bayraktar ve Efe, 2006: 92). Başarıyı tanımlamada genellikle projenin zamanında ve bütçe
dahilinde tamamlanması, beklenen sonuçların ve tasarımın gerçekleştirilmesi, proje kaynaklarının verimli
kullanımı ve paydaşların memnuniyeti kavramları kullanılmaktadır (Orhan, 2006: 2). Kaya ve Türen (2017:
56) nihai başarısında sistemin kurulumundan sonra işletmeye katkılarının büyüklüğünü baz alırken Tekbaş
(2013: 32) kullanıcıların başarı algısını baz almıştır. İyigün (2011: 41) başarıyı ölçme konusunda bütçe, maliyet
ve memnuniyet kriterlerinin dikkate alınabileceğini belirtmişlerdir. Ancak aslında sistemin başarısı işletme
bazında değerlendirilmesi gereken bir konudur. KKP sisteminin uygulanması ile birlikte işletmenin elde ettiği
faydalar (personel sayısında, maliyetlerde, hata miktarlarında, firelerde, müşteri şikayetlerinde düşüş,
verimlilikte, karlılıkta, izlenebilirlikte, kalitede artış vb.) veya beklentilerin karşılanma derecesi en önemli
başarı göstergelerinden biri olup bu sonuçlar işletme bazında farklılık göstermektedir.
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2.3. KKP Sistemi Uygulamasında Kritik Başarı Faktörleri
Bullen ve Rockart (1981: 7) kritik başarı faktörlerini (KBF) “tatmin edici sonuçların birey, departman veya
kuruluş için başarılı bir rekabetçi performans sağlayacağı alanlar” olarak tanımlamışlardır. Kritik başarı
faktörleri, işletmenin gelişmesi ve yöneticinin hedeflerine ulaşılması için kilit alandırlar ve bir kuruluşun
uygulama sürecini etkileyen kritik sorunların tanımlanmasına yardımcı olurlar.
KKP sisteminin başarısı için farklı yazarlar tarafından farklı kritik başarı faktörleri ele alınmıştır. Somers,
Nelson ve Ragowsky (2000: 998), KKP uygulamalarındaki başarısızlıkların temel nedenlerinden birinin
sürecin iyi anlaşılmaması olduğunu belirtirken, Al-Mashari, Al-Mudimigh ve Zairi (2003: 357) sistemin
başarısı için kurumsal hedeflerin önceden belirlenmesinin ve netleştirilmesinin kritik önemde olduğunu
belirtmişlerdir. Sisteme geçiş büyük bir dönüşüm gerektirdiğinden sürecin etkin bir değişim yönetimi
yaklaşımı ile desteklenmesi de diğer bir önemli faktördür (Bayraktar ve Efe, 2006: 105).
KKP sisteminin uygulanmasından önce ve uygulanması sırasında bir kuruluşun tüm birimleri arasında net,
açık ve etkili iletişim sağlanmalıdır. İletişim, KKP proje ekiplerinin resmi tanıtımını ve projenin kuruluşun
geri kalanına ilerlemesiyle ilgili duyuruları, belirli aralıklarla durum değerlendirme toplantıları
düzenlenmesini içermelidir.
Sistemin başarısı için diğer bir önemli faktör de yazılım ve tedarikçisinin seçimidir. Yanlış bir yazılım iş
prosesleri ve işletmenin hedefleri arasındaki uyumun sağlanamamasına sebep olabilmektedir (Yılmaz, 2009:
481). Bu nedenle KKP yazılımının, işletmenin istek ve ihtiyaçlarına yanıt verebilecek şekilde
özelleştirilebilecek esnekliğe sahip olması önemlidir (Bozpınar, 2019: 3). KKP sistemi sağlayıcılarının bilgisi,
teknik yönlerinin güçlülüğü, danışmanlık yetenekleri, yazılım yükseltme politikaları ve destek hizmetleri gibi
gereklilikler KKP projelerinin başarısı için diğer önemli konular olup bir KKP yazılımı satın alımında mutlaka
dikkate alınmalıdırlar (Ngai vd., 2008: 560). Özellikle işletmenin faaliyet gösterdiği sektörde yeterli tecrübe ve
referansa sahip bir tedarikçi ile çalışmak önemlidir (İyigün, 2011: 35).
Tablo 1’de görüldüğü gibi alanyazında farklı coğrafyalarda, farklı sektör ve yapıdaki işletmeden elde edilen
bulgular ile ortaya konulmuş çok sayıda kritik başarı faktörü mevcut olmak ile birlikte literatürde en fazla
kullanılan ve KKP sistemi ve tedarik zinciri performansı için kritik olan başarı faktörleri belirlenerek bu
çalışmaya dahil edilmiştir.
2.3.1. Kurumsal Kaynak Planlama Projelerinde Üst Yönetimin Desteği
Üst yönetimden kasıt, işletme sahipleri veya ortakları, üst düzey yöneticiler, genel müdürler, proje yöneticileri
ve diğer birim yöneticileridir (İyigün, 2011: 15). Birçok akademisyen ve proje uygulayıcısına göre sistem
başarısını etkileyen en önemli faktör, projenin başlatılmasında da en etkili taraf olan üst yönetimdir. Ehie ve
Madsen (2005: 551), anket yöntemini kullanarak gerçekleştirdikleri araştırmada KKP sistemi kullanıcılarının
üçte ikisinden fazlasının, üst yönetimin projenin başlatılmasında en önemli rolü oynadığı sonucuna
ulaşmışlardır.
Üst yönetim, KKP sisteminde iş sistemlerinin sağlanmasında belkemiği olan stratejik rolünün farkında
olmalıdır (Ehie ve Madsen, 2005: 548). Mevcut iş süreçlerini analiz ederken ve yeniden yapılandırırken
yöneticilerin tutumu kritik önem taşımaktadır. Üst yönetimdeki kişilerin sisteme tam destek sağlaması, gerekli
sorumlulukları üstlenip gereken yerde doğru müdahaleleri yapması ve tüm bunları sağlamak için de sistemi
anlaması ve benimsemesi gerekmektedir. Bu nedenle uygulama projesi, kurumsal entegrasyona kendini
adamış, KKP sistemini anlayan, maliyetleri tam olarak destekleyen ve projeyi savunan bir yöneticiye veya
yönetici grubuna sahip olmalıdır (Ehie ve Madsen, 2005: 555). Üst yönetimden gerekli desteğin alınamaması
sistemin uygulamaya geçemeden daha kurulum aşamasında başarısızlığa uğramasına neden olacaktır. Süreç
iyileştirme, beklenmeyen maliyetler ile baş edebilme ve çalışanlarda oluşacak direnci kırma noktasında üst
yönetimin proje ekibinin yanında yer alması gerektiği projenin en başında bilinmelidir.
2.3.2. Kurumsal Kaynak Planlama Projelerinde Örgütsel Direnç
KKP sistemi işletmede köklü bir değişim doğuracağından sorunlarla, karışıklıklarla ve direnç ile karşılaşılması
kaçınılmazdır (Bayraktar ve Efe, 2006: 102). Sistem kullanıcıları ileride iş yüklerinin artacağını düşünerek
sisteme karşı çıkmakta ve direnç göstermektedir. Rutin yaptıkları işleri bilmedikleri bir yöntem ile yapacak
olduklarını düşünmek bu direnci arttırmaktadır. Örgütsel direnç kaynaklı problemlerin önüne geçmek için;
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çalışanlar yapılacak değişikliklere hazırlıklı olmalı ve uygulamayı benimsemelidir. Oluşacak inkar, direniş ve
kaos ortamı tedbirler alınarak engellenmelidir (Umble vd., 2003: 245). Çalışanlar eski sistemin değişeceği ve
yeni işleyiş ile süreçlerin kolaylaşacağı ve sistemin faydaları konusunda ikna edilmelidirler. Bunun için de
gerekli eğitimler verilmeli, uygulamaya karşı yapılan itirazlara kulak verilmelidir (Ptak ve Schragenheim,
2003: 35).
Sistemin kurulumu sadece proje ekibini ilgilendiren bir konu değildir. Nihayetinde, kurulumdan sonra sistem
tüm departmanlar tarafından kullanılarak faydaya dönüşecektir. Bu durumda sistemin etkin kurulumu ve
uygulanması için tüm ilgili çalışanlar sorumluluğunu bilmeli, sistemin faydalarını anlamalı ve değişime açık
olmalıdır.
2.3.3. Kurumsal Kaynak Planlama Projelerinde Eğitim Kalitesi
Eğitim ve öğretim KKP sistemi başarısında esas faktörlerden biri olarak görülmektedir. Erdil ve Başlıgil (2011:
213) kurulum esnasında karşılaşılan en önemli sorunun eğitim sorunu olduğunu belirtmişlerdir. Çünkü
sistemin kabulü ve doğru anlaşılması projenin geleceğini önemli ölçüde etkilemektedir. Aynı zamanda,
çalışanların, oluşacak problemleri KKP sistemi çerçevesinde doğru bir şekilde çözümleyebilmesi için gerekli
bilgi ve donanımda olması gerekmektedir. Uygun bir eğitim sürecinden geçirilmeyen sistem kullanıcıları yeni
sistemin gerekliliklerini karşılayamayacaktır (Koch, 1996: 58).
KKP sistemi yaşayan ve ihtiyaçlara göre değişen bir sistem olduğundan teorik eğitimler tek başına yeterli
olmayacaktır. Kullanım öncesinde ve kullanım aşamasında ortaya çıkacak sorunlar da göz önünde
bulundurularak iş başı uygulama eğitimleri de eğitim planlarına dahil edilmelidir.
Eğitimin kalitesi açısından eğitmenin deneyim ve bilgi yeterliliği önemlidir (İyigün, 2011: 30). Eğitim planı
yapılırken teknik elemanların yeni sistem kapsamında ne gibi gereksinimleri olduğunu, çalışanların ise yeni
sistemin iş süreçlerini nasıl etkileyeceğini bilmesi gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır (Orhan, 2006: 3031).
2.3.4. Kurumsal Kaynak Planlama Projelerinde Proje Yönetim Becerisi
Proje yönetiminin doğru yapılması sistemin uygulama performansı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir (Kaya
ve Türen, 2017: 54). Bir KKP projesinin başarıya ulaşması için etkin bir proje yönetimi becerisi kaçınılmaz bir
gerekliliktir (Ehie ve Madsen, 2005: 554; Ngai vd., 2008: 557). Etkili bir proje yönetimi için işletmedeki tüm
departmanlar eş zamanlı ve koordineli çalışmalıdır. Açık hedefler, çıktılar ve kilometre taşlarına sahip bir
proje planına dayanan mükemmel bir proje yönetimi, projenin etkili bir şekilde planlanmasını ve
tamamlanmasını sağlayacaktır (Ngai vd., 2008: 557).
İyi bir proje yönetimi işin yapılış şekline yön vererek hızlı bir biçimde ilerlemeyi sağlar (Yılmaz, 2009: 481).
Doğru bir yapılandırma için haritalama, iş gereksinimlerinin analizi ve test önemlidir. Genel yapısal tasarım,
sistem kullanılmadan önce tamamlanmalıdır (Orhan, 2006: 33). Proje yönetiminin KKP sisteminin performansı
üzerindeki olumlu etkisi bilinciyle; tüm ihtiyaçlar detaylı olarak tanımlanmalı, gerekli planlamalar yapılmalı,
her adımın olası getirisi ve götürüsü hesaplanmalıdır (Ustasüleyman ve Perçin, 2010: 307).
2.3.5. Kurumsal Kaynak Planlama Projelerinde Proje Ekibi
KKP sisteminde ekip çalışması ve yapısı, uygulama için diğer bir kritik konudur (Ngai vd., 2008: 557). KKP
bir otomasyon sistemi olmayıp, temelde bir kayıt defteri mantığıyla çalışmaktadır (Karakuş ve Güneş, 2019:
486). Bu nedenle bu deftere kayıtları sağlayacak ekibin üyeleri çalışkan, becerikli, grup çalışmasına uygun,
sabırlı insanlardan seçilmelidir. Grup çalışmasında başarının sağlanması için de ekibin üyeleri arasında fikir
birliği ve uyumun sağlanması önemlidir. Çoğu zaman bireyler aynı anda birden fazla proje üzerinde
çalışabilirler. Bu nedenle ekip çalışanlarının her biri birden fazla görevde yer almaya hazırlıklı ve işin altından
kalkabilecek yetkinlik ve donanımda olmalıdırlar. KKP projesi ekibi, sistem ile direkt olarak çalışan ilk kişiler
olduklarından eldeki kaynakları ve zamanı etkin kullanmak, koordinasyonu sağlamak ve süreci iyi yönetmek
de onların görevidir (Umble vd., 2003: 246).
2.3.6. Kurumsal Kaynak Planlama Projelerinde Süreç İyileştirme
Süreç iyileştirme, işlerin daha kolay, hızlı ve etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak için, önceden izlenen
proseslerin yapılış tarzlarının tekrar analiz edilip yeniden tasarlanmasıdır. Orhan (2006: 28) süreç iyileştirmeyi
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“KKP sistemine uygun yeni süreçlerin tasarlanması ve kullanılması, mevcut iş yapma şeklinin modellenmesi
ve müzakeresi” şeklinde tanımlamıştır. Diğer bir tanıma göre süreç iyileştirme, verimsiz süreçleri yeniden
tasarlayarak nihai faydaları arttırmaktır (Law ve Ngai, 2007: 422).
KKP sisteminin yapılandırılması sürecinde, sistem tarafından sunulan uygulamalardan en iyi şekilde
yararlanmak için süreç iyileştirmeleri gerçekleştirilmelidir (Nah, Zuckweiler ve Lau, 2003: 10). Sistemden
faydalanabilmenin ana yolu temel süreçlerin yazılım tarafından uygulanabilir olmasıdır (Bayraktar ve Efe,
2006: 102). Yazılımın işlevselliğini artırmak isteyen işletmeler, yazılımı mevcut iş süreçlerine uyacak şekilde
değiştirmeye çalışmak yerine iş süreçlerini yazılıma uyacak şekilde yeniden yapılandırmalıdır.
2.3.7. Bilgi Teknolojilerine Uyum
İşletmeler için önemli bir stratejik kaynak olan bilgi teknolojileri, işletme içinde veri akışını kolaylaştırmak ve
hızlandırmak adına iletişim ağları oluşturan ve yöneten, veri güvenliğini sağlayan, bilgisayar veya mobil
cihazlarla sorunların giderilesine yardımcı olan teknolojilerdir. KKP projeleri de bilgiyi işletme genelinde
bütünleştirmesi ve birçok temel sürecin otomasyonunu içermesi (Teltumbde, 2000: 4507) özellikleri
bağlamında bilgi teknolojilerinin önemli bir örneğidir. Bir işletmenin bilgi teknolojileri altyapısına sahip
olması ve bunları etkili kullanması, çalışanlarını bu konuda eğitmesi ve motive etmesi, üst yönetimin
teknolojik dönüşüme verdiği destek işletmenin bilgi teknolojilerine uyumunu arttırmaktadır (Mitić, Nikolić,
Jankov, Vukonjanski ve Terek, 2017: 492). Bilgi teknolojilerine uyum konusunda yeterliliği yüksek olan
işletmeler KKP sistemlerine geçiş ve uygulama konusunda süreci daha başarılı yönetmektedirler ve bu durum
tedarik zinciri performansına da olumlu yansımaktadır.
2.4. Tedarik Zinciri Yönetimi ve KKP
Tedarik zinciri, teknik anlamda malzeme tedarikinden başlayıp, hammadde veya malzemeyi yarı mamul veya
nihai ürüne dönüştürüp bitmiş ürünlerin müşterilere ulaştırıldığı bir şebekedir. Tedarik zinciri yönetimi ise
hammadde, enerji vb. girdilerin, çıktılara dönüşümüne kadar işleyen süreçte planlama, malzeme
koordinasyonu, bilgi akışı ve kontrolünü içeren faaliyetler bütünüdür. Tedarik zinciri yönetimi ile operasyon
maliyetlerinin düşürülmesi, stokların azaltılması, ürünlerin müşterilere zamanında ulaştırılması ile müşteri
tatmininin arttırılması doğrultusunda çalışmalar yürütülür (Eymen, 2007: 7-9). Tedarik zinciri yönetiminin
temel adımları (Chandra ve Grabis, 2007: 22): stratejik hedeflerin tanımlanması, ürün seçimi, tedarik zincirinin
oluşturulması, sorunların sınıflandırılması, stratejik, taktik ve operasyonel düzeyde tedarik zinciri yönetimi,
problem çözme modellerinin ve çözümlerinin geliştirilmesi olarak tanımlanmaktadır.
Tedarik zinciri yönetimi kavramı ilk olarak 1960’larda ortaya çıkmış, 1970’li yıllarda tedarik hızının ticarette
etkisinin artmasıyla önemi daha fazla anlaşılmaya başlanmıştır. Rekabetin artmasıyla birlikte 1980’lerde
yüksek kaliteli, düşük maliyetli, güvenilir ürün ve hizmet üretimi gerekliliği ortaya çıkmış ve tedarik zinciri
süreçleri bu doğrultuda gelişim göstermiştir. 1990’larda yalnızca işletme içi süreçleri etkin yönetmenin yeterli
olmadığı görülmüş ve ürün üzerinde etkisi olan tüm fonksiyon ve işletmelerin etkin yönetilmesi gerektiği
anlaşılmıştır (Özdemir, 2004: 90-91).
Müşteri taleplerindeki ufak dalgalanmalar tedarik zinciri boyunca ilerleyerek büyük etkilere ulaşabilir ki buna
“kamçı etkisi” denir (Topoyan, 2009: 41). İşletmeler talep değişiminden kaynaklanan bu tür dalgalanmaları
önlemek için stok yönetimini zincirin tüm halkalarında doğru yönetmeli ve müşteri taleplerini karşılayacak
esneklikte olmalıdır. Böylesine esnek bir sistemin sağlanması insan gücünün üstünde bir yetenek, hesap, hız
ve çeviklik gerektirdiğinden bilgi teknolojilerinden yararlanmak zorunlu hale gelmektedir. KKP sistemi işte
tam burada devreye girerek tedarikçi, çalışan, işveren ve müşteri açısından işleri kolaylaştırmaktadır. Gelişmiş
bir planlama süreci gerektiren tedarik zinciri yönetimi, KKP sistemleriyle entegre edilerek geliştirilmektedir
(Chandra ve Grabis, 2007: 252). KKP sistemleri aynı zamanda tedarik zinciri yapılandırmalarında veri kaynağı
işlevi de görmektedir (Chandra ve Grabis, 2007: 255).
Tedarik zincirinde bütünleşme; (1) işletme içi (2) müşterilerle ve (3) tedarikçilerle olmak üzere üç düzeyde
yapılmaktadır (Topoyan, 2009: 92). İşletme içi bütünleşme kısmında KKP önemli bir role sahiptir. KKP sistemi
ile birimler arasında hızlı bir iletişim ve bilgi akışı oluşturularak faaliyet bütünlüğü sağlanabilmektedir.
Müşterilerle bütünleşme kısmında KKP’nin müşteri ilişkileri modulü, tedarikçilerle bütünleşme kısmında ise
tedarikçi ilişkileri yönetimi modulü önemli birer araçtır (Topoyan, 2009: 93-95). Ayrıca tedarik zinciri
yönetiminin anahtar parçası olarak görülen dağıtım konusunda yazılımlarda yer alan Dağıtım İhtiyaçları
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Planlaması (DİP, DRP Distribution Requirements Planning) modulü ile şube depolarındaki envanterin
yenilenme ihtiyacı belirlenerek uygun envanterin doğru zamanda doğru yerde olması sağlanabilmektedir
(Ptak ve Schragenheim, 2005: 210).
2.5. İşletme Esnekliği
Tedarik zinciri belirsizlikler içeren bir yapıdır. Bu belirsizlikler; tedarikçilerin güvenilir olup olmaması,
ürünlerin kalitesi, rakiplerin eylemleri vb. biçimlerde ortaya çıkabilmektedir (Stevenson ve Spring, 2007: 701).
Belirsizlikler işletmenin performansında büyük etkilere sebep olan karar destek sistemlerini de etkilemekte,
işletmelerde sağlam adım atmak adına esneklik konusunu gündeme getirmektedir.
İşletmeler rekabet ortamında ayakta kalabilmek için, operasyonlarını statikten dinamik bir iş ortamına
dönüştürme sorunuyla karşı karşıyadırlar (Chandra ve Grabis, 2007: 17). Esneklik bir sistemin bu dinamik
ortamda, zaman, çaba, maliyet veya performans ölçütleri açısından değişiklik yapma veya tepki verme
(Grigore, 2007: 66) ve mevcut duruma uyum sağlama (Grigore, 2007: 69) yeteneğini yansıtmaktadır. Esneklik
en genel tanımıyla az maliyet ve emekle, değişime uyum sağlama yeteneğidir (Parlak ve Özdemir, 2011, 3).
Esneklik bir örgütün kurumsallaşma düzeyini belirler ve bu iki kavram birbirleriyle doğru orantılıdırlar
(Sundu, 2013: 109). Yani bir işletme, çevreye uyum sağlayabildiği, hatta bulunduğu çevreyi
biçimlendirebildiği kadar kurumsaldır (Peters, 2000: 8).
Tedarik zinciri işletme dışı paydaşları da içerdiğinden, işletme içi esneklikten öteye geçmektedir (Topoyan,
2009: 46). Yani işletme esnekliği tedarik zinciri esnekliğinin bir alt boyutudur ve tedarik zinciri esnekliği
hiyerarşide üretim esnekliğinin üzerinde yer almaktadır (Stevenson ve Spring, 2007: 691). Tedarik zincirinde
esneklik önemli bir performans ölçütü olup aynı zamanda tedbir açısından da kullanılmaktadır.
Topoyan (2009: 135) çalışmasında kurduğu modelde tedarik zinciri esnekliğinin alt boyutları olarak işlem
esnekliğini, lojistik esnekliğini, arz esnekliğini, örgütsel esnekliği ve bilgi esnekliğini tanımlamıştır. Bilgi
sistemlerinin kullanımı arttıkça işlem esnekliği gelişmekte, tedarik zincirinin bütünleşme düzeyi ve esnekliği
artmaktadır.
2.6. Literatür Taraması
KKP sistemi işletmelere daha planlı, sistemli, izlenebilir ve denetlenebilir bir yönetim imkanı sunarken fire ve
maliyetlerde azalma, verimlilik ve karlılıkta artış, etkin enerji yönetimi gibi avantajlar da sağlamaktadır.
Ancak sisteme geçiş kolay olmayıp, bir plan ve ön hazırlık gerektirmektedir. KKP sisteminin etkin
uygulanmasının sağlayacağı faydalar ile ilgili gerçekleştirilen çalışmaların çokluğu konunun öneminin
göstergesidir. Alanyazında KKP sisteminin başarısı için gerekli kritik başarı faktörlerinin farklı ülkelerde,
farklı yapı ve sektördeki işletmeler kapsamında detaylı olarak incelendiği görülmekte olup literatüre ilişkin
özet bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Tanımlanan kritik başarı faktörlerine literatür özeti
KBF’ler
Üst yönetim desteği

Proje yönetimi becerisi

Süreç iyileştirme
Eğitim

Odak ve hedeflerin netliği
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İlgili KBF’nin KKP Başarısı Üzerinde Etkisi Olduğunu Belirleyen Çalışmalar
Bingi, Sharma ve Godla, 1999; Holland ve Light, 1999; Al-Mashari vd., 2003;
Umble vd., 2003; Ehie ve Madsen, 2005; Gök, 2005; Kong, 2005; Bayraktar ve Efe,
2006; Ngai vd., 2008; Nah vd., 2009; Yılmaz, 2009; Ahmad ve Cuenca, 2013;
Bayraktaroğlu, Demirci ve Uluköy, 2013; Akça ve Özer, 2014; Özen, 2019.
Holland ve Light, 1999; Teltumbde, 2000; Al-Mashari vd., 2003; Umble vd., 2003;
Ehie ve Madsen, 2005; Kong, 2005; Bayraktar ve Efe, 2006; Ngai vd., 2008; Nah
vd., 2009; Yılmaz, 2009; Ustasüleyman ve Perçin, 2010; Bayraktaroğlu vd., 2013;
Özen, 2019.
Bingi vd., 1999; Holland ve Light, 1999; Ehie ve Madsen, 2005; Kong, 2005;
Bayraktar ve Efe, 2006; Ngai vd., 2008; Yılmaz, 2009; Özen, 2019.
Bingi vd., 1999; Al-Mashari vd., 2003; Umble vd., 2003; Kong, 2005; Bayraktar ve
Efe, 2006; Bayraktaroğlu vd., 2013; Ram, Corkindale ve Wu, 2013; Akça ve Özer,
2014.
Holland ve Light, 1999; Al-Mashari vd., 2003; Umble vd., 2003; Kong, 2005;
Bayraktar ve Efe, 2006; Ngai vd., 2008; Yılmaz, 2009; Bayraktaroğlu vd., 2013;
Özen, 2019.
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İletişim
Proje ekibi
Değişim yönetimi
Performans değerlendirme ve
yönetimi
Veri doğruluğu ve transferi
Yazılımın test edilmesi ve sorun
giderme
Danışman firma seçimi
Yazılım tedarikçisi/satıcısı
Proje lideri
Yazılım seçimi
Programın kurulum süreci
Yazılımın özelleştirilebilmesi ve
esnekliği
Maliyet
Eski sistemin KKP sistemine
uyumlu olması
Örgütsel direnç
Kullanıcı katılımı
Donanım ve ekipmanların
yeterliliği
Yazılım yeterliliği ve BT becerileri
İnsan ve finansal kaynakların
temini
Programın firma stratejisi ile
uyumu
Yazılımın kullanım kolaylığı ve
teknolojisi

Al-Mashari vd., 2003; Gök, 2005; Kong, 2005; Bayraktar ve Efe, 2006; Ngai vd.,
2008; Yılmaz, 2009; Ahmad ve Cuenca, 2013; Özen, 2019.
Bingi vd., 1999; Umble vd., 2003; Bayraktar ve Efe, 2006; Ngai vd., 2008; Nah vd.,
2009; Ahmad ve Cuenca, 2013; Özen, 2019.
Teltumbde, 2000; Al-Mashari vd., 2003; Umble vd., 2003; Bayraktar ve Efe, 2006;
Ngai vd., 2008; Nah vd., 2009; Ahmad ve Cuenca, 2013; Özen, 2019.
Al-Mashari vd., 2003; Umble vd., 2003; Bayraktar ve Efe, 2006; Ngai vd., 2008;
Ustasüleyman ve Perçin, 2010; Özen, 2019.
Teltumbde, 2000; Umble vd., 2003; Gök, 2005; Bayraktar ve Efe, 2006; Ngai vd.,
2008.
Holland ve Light, 1999; Al-Mashari vd., 2003; Bayraktar ve Efe, 2006; Ngai vd.,
2008; Ustasüleyman ve Perçin, 2010; Özen, 2019.
Bingi vd., 1999; Ehie ve Madsen, 2005; Bayraktar ve Efe, 2006; Ustasüleyman ve
Perçin, 2010; Ahmad ve Cuenca, 2013; Bayraktaroğlu vd., 2013.
Umble vd., 2003; Bayraktar ve Efe, 2006; Ngai vd., 2008; Yılmaz, 2009.
Bayraktar ve Efe, 2006; Ngai vd., 2008; Nah vd., 2009; Ahmad ve Cuenca, 2013;
Bayraktaroğlu vd., 2013; Özen, 2019.
Teltumbde, 2000; Al-Mashari vd., 2003; Umble vd., 2003; Bayraktar ve Efe, 2006;
Yılmaz, 2009; Bayraktaroğlu vd., 2013; Özen, 2019.
Holland ve Light, 1999; Teltumbde, 2000; Al-Mashari vd., 2003; Ngai vd., 2008;
Ram vd., 2013.
Teltumbde, 2000; Bayraktar ve Efe, 2006; Yılmaz, 2009; Özen, 2019.
Teltumbde, 2000; Ehie ve Madsen, 2005; Bayraktaroğlu vd., 2013.
Holland ve Light, 1999; Al-Mashari vd., 2003; Ngai vd., 2008.
Gök, 2005; Bayraktaroğlu vd., 2013.
Kong, 2005; Bayraktar ve Efe, 2006.
Kong, 2005; Bayraktar ve Efe, 2006; Ahmad ve Cuenca, 2013.
Teltumbde, 2000; Kong, 2005.
Bayraktar ve Efe, 2006.
Teltumbde, 2000; Ehie ve Madsen, 2005.
Teltumbde, 2000.

Tablo 1’de görüldüğü gibi üst yönetimin desteği, proje yönetim becerisi, süreç iyileştirme, eğitim kalitesi, odak
ve hedeflerin netliği, iletişim, proje yönetimi ve değişim yönetimi faktörleri literatürde en fazla vurgu yapılan
kritik başarı faktörleri olarak ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada da literatürde en fazla ele alınan kritik başarı
faktörleri olan üst yönetimin desteği, eğitimin kalitesi, proje yönetimi becerisi, proje ekibi, süreç iyileştirme
kriterleri araştırma kapsamına alınmıştır. Bu faktörlere ek olarak bilgi teknolojilerine uyum kriteri de konunun
önemi göz önünde bulundurularak çalışmaya dahil edilmiştir.
Ahmad ve Cuenca (2013) gerçekleştirdikleri çalışmada farklı bir bakış açısı sunarak kritik başarı faktörleri
değil kritik başarısızlık faktörleri üzerine yoğunlaşmışlardır. Organizasyonel ve operasyonel olarak
sınıflandırdıkları kritik başarısızlık faktörlerinin KKP sistemi entegrasyonunda zayıflığa yol açacağını öne
sürdükleri çalışmanın sonucunda organizasyonel faktörlerin başarısızlıkta en önemli role sahip olduğunu
belirtmişlerdir. Bu kapsamda sistemin başarısının önündeki en önemli engellerden biri olarak tanımlanan
örgütsel direnç kriterinin de çalışmaya dahil edilmesinin uygun olacağına karar verilmiştir.
Literatürde KBF’lerinin KKP sistemi üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik çok sayıda çalışma yer almak ile
birlikte (Bkz. Tablo 1) kritik başarı faktörlerinin tedarik zinciri performansına etkisini inceleyen bir çalışmaya
rastlanmamıştır.
KKP sisteminin tedarik zinciri performansına etkisini ölçmeye yönelik çalışmalar da mevcuttur. Al-Mashari
vd. (2003), öncü, etkinleştirici ve destekleyici bir sistem olarak tanımladıkları KKP sisteminin işletmelere
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somut ve soyut nitelikte birçok fayda sağladığını ve bu faydaların işletme performansına yansıdığını
belirtmişlerdir. Gök (2005), KKP sistemi uygulama başarısını etkileyen 6 adet kritik başarı faktörüne çevresel
dinamizmi de ekleyerek işletme performansına etkisini ölçmeye yönelik teorik bir model oluşturmuştur. Ram
vd. (2013), kritik başarı faktörlerinin uygulama sırasında ve sonrasındaki performansa etkilerini incelemek
amacıyla yaptıkları çalışmada “KKP uygulamalarında kritik olan faktörler işletme performansı için de kritik
faktör olarak görülebilirler mi?” sorusuna yanıt aramışlardır. Çalışmanın sonucunda eğitim ve kurulum
sürecinin işletme performansı üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bu çalışmada mevcut çalışmalardan farklı olarak KKP sistemi kritik başarı faktörlerinin işletme esnekliği
bağlamında tedarik zinciri performansına etkisinin araştırılması hedeflenmiş, hipotezler öne sürülmüş ve
Şekil 1’de sunulan model oluşturulmuştur.
3. YÖNTEM
3.1. Araştırmanın modeli

Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) Sistemi
Kritik Başarı Faktörleri

Araştırmaya geniş bir çerçeve kazandırmak adına geniş kapsamlı bir literatür incelemesi yapılmış, farklı bakış
açıları ile değerlendirilen faktörler titizlikle incelenmiş ve araştırmalarda en fazla ele alınan kritik başarı
faktörleri derlenerek çalışmaya dahil edilmiştir. Öncelikle alanyazında en sık ele alınan 6 adet KKP sistemi
kritik başarı faktörü belirlenmiş, sistemin başarısında bilgi teknolojilerine bakış açısı ve uyumun önemi de göz
önünde bulundurularak toplam 7 adet faktör tanımlanmıştır. İşleme esnekliği ve tedarik zinciri kavramlarına
ilişkin değişkenlerin de eklenmesi ile Şekil 1’de gösterilen model oluşturulmuştur.

Üst yönetim desteği
H1
Örgütsel direnç
H2
Eğitim Kalitesi
H3
Proje Yönetimi Becerisi
Proje Ekibi

Tedarik
Zinciri
Performansı

H4
H5

Süreç İyileştirme

H6

H8
H7

Bilgi Teknolojilerine Uyum

İşletme Esnekliği

Şekil 1. Teorik model
Araştırmanın hipotezleri şu şekildedir:
H1: Üst yönetim desteği ile tedarik zinciri performansı arasında pozitif bir ilişki mevcuttur.
H2: Örgütsel direnç ile tedarik zinciri performansı arasında negatif bir ilişki mevcuttur.
H3: Eğitim kalitesi ile tedarik zinciri performansı arasında pozitif bir ilişki mevcuttur.
H4: Proje yönetimi becerisi ile tedarik zinciri performansı arasında pozitif bir ilişki mevcuttur.
H5: Proje ekibi ile tedarik zinciri performansı arasında pozitif bir ilişki mevcuttur.
H6: Süreç iyileştirme ile tedarik zinciri performansı arasında pozitif bir ilişki mevcuttur.
H7: Bilgi teknolojilerine uyum ile tedarik zinciri performansı arasında pozitif bir ilişki mevcuttur.
H8: İşletme esnekliği ile tedarik zinciri performansı arasında pozitif bir ilişki mevcuttur.
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3.2. Evren ve Örneklem
Bu çalışmada KKP sistemi uygulamalarında kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi ve bu faktörlerin işletme
esnekliği bağlamında tedarik zinciri performansına etkilerini araştırmak amacıyla anket yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmada verilerin toplanması kapsamında pilot bölge olarak Türkiye’nin önemli sanayi
kentlerinde biri olan Konya şehri belirlenmiştir. KKP sistemini kullanan işletmelerin büyük çoğunluğunun
orta ve büyük ölçekli işletme olduğu bilindiğinden amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak araştırmanın
evreni Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde(KOSB) faaliyet gösteren işletmeler olarak sınırlandırılmıştır.
Araştırma için Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Etik Kurulu’ndan 14.01.2021 tarihli 1
numaralı karar ile etik kurul onayı alınmıştır.
Araştırmanın evrenini belirlemek amacıyla KOSB Müdürlüğü internet sitesinden işletmelere dair iletişim
bilgileri temin edilmiştir. KOSB’de aktif olarak imalat faaliyeti yürütmekte olan 550 işletmenin tamamına
öncelikle mail yolu ile ulaşılmaya çalışılmıştır. Arkasından işletmeler tek tek telefon ile aranarak görüşmeler
yapılmış ve 135 adet işletmenin KKP sistemine sahip olduğu tespit edilmiştir. 15 Ocak- 31 Mayıs 2021 tarihleri
arasında yüz yüze görüşme, telefon görüşmesi, mail ve online form yöntemlerinin tamamı kullanılarak 63
işletmeden geri dönüş alınmıştır. Araştırmada örneklemin evreni temsil oranı %47 olup evren yaklaşık olarak
temsil edilmektedir (Kurtuluş, 1998: 230-237). Anketlerin, konuyla ilgili olan kişiler tarafından yanıtlanması
sağlanarak yanlış veya rastgele yanıtlardan kaynaklanabilecek yanlış verilerin elde edilmesinin önüne
geçilmiş ve verilerin güvenilirliği arttırılmıştır.
Araştırmanın en önemli kısıtı örneklem sayısının düşüklüğüdür. Evrenin 135, örneklemin 63 işletme olması
analizlerin geçerliliği konusunda bir kısıt oluştururken görüşülen işletme yetkililerinin konu hakkındaki
farkındalığı ve yeterliliği araştırmadan elde edilen verilerin güvenilirliği konusunda önemli bir motivasyon
oluşturmuştur.
3.3. Veri Toplama Aracı
Araştırma modelinin analizi ve değerlendirilmesi amacıyla iki bölümden oluşan bir anket formu
hazırlanmıştır. Alanda deneyimli bir araştırmacıdan anketi değerlendirmesi istenerek sunduğu öneriler
doğrultusunda soru maddeleri muğlaklık giderilecek şekilde düzenlenmiştir. Anketin ilk bölümünde
katılımcılara ve görev aldıkları işletmeye yönelik demografik bilgilerin öğrenilmesi amacıyla işletmenin adı,
faaliyet süresi, çalışan sayısı, yıllık cirosu, çalışan kişinin işletmedeki görevi, cinsiyeti, eğitim durumu,
işletmede kullanılan KKP yazılımı, bu yazılımın ne kadar sürede devreye alındığı, yazılımın fiili kullanım
süresi, KKP uygulamasının hedefleri ve kullanılan modüllere dair sorulara yer verilmiştir. İkinci bölümü
kritik başarı faktörlerinin esneklik bağlamında tedarik zinciri performansına etkisini ölçmeye yönelik sorular
yönlendirilmiştir. Anket formunda farklı araştırmalarda kullanılan ölçekler kullanıldığından anketin
güvenilirliğini ölçmek amacıyla 10 işletme üzerinde pilot uygulama gerçekleştirilmiştir. Pilot uygulama
sonrasında anket formu tekrar gözden geçirilerek ifadelerin anlaşılırlığı arttırılmıştır. Anket formu 1’in
“Kesinlikler katılmıyorum” ve 5’in “Kesinlikle katılıyorum” ifade ettiği Likert ölçeğinin kullanıldığı 46 adet
ifadeden oluşmaktadır.
Anket formu oluşturulurken kritik başarı faktörleri ile ilgili soru maddeleri Ramamurthy ve Premkumar
(1995), Chatterjee, Greval ve Sambamurthy (2002), Hong ve Kim (2002), Bradford ve Florin (2003), Gök (2005),
Kong (2005), Law ve Ngai (2007), Kassahun ve Molla (2011), Amid, Moalagh ve Ravasan (2012), Ram vd.
(2013), Mitić vd. (2017), Özen (2019) çalışmalarından uyarlanmıştır. İşletme esnekliği ölçeği soru maddeleri
Sundu (2013) çalışmasından; tedarik zinciri performansı ölçeği ile ilgili soru maddeleri Shatat ve Udin
(2012)’in çalışmasından uyarlanmıştır.
4. BULGULAR
Bu bölümde öncelikle anket katılımcıları hakkında betimsel analizlere yer verilmiştir. Arkasından SPSS 25
paket programı kullanılarak güvenilirlik, korelasyon ve regresyon analizleri gerçekleştirilmiş ve elde edilen
bulgular sunulmuştur.
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4.1. Demografik Bulgular
Araştırma kapsamında uygulanan anket çalışmasına katılım gösteren işletmelere ve anketi dolduran kişilere
ait bulgular Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2. Katılımcı İşletmelerin Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans Dağılımı
Faaliyet
gösterilen
sektör

Parametreler

Frekans

Yüzde

Frekans

Yüzde

Otomotiv

15

23,8

Makine

14

22,2

Gizli Bilgi

11

17,5

< 3 Milyon TL

3

Döküm

6

4,8

9,5

3-25 Milyon TL

15

23,8

Kağıt-Plastik Ambalaj
Gıda

5

7,9

25-125 Milyon TL

22

34,9

3

4,8

125-250 Milyon TL

9

14,3

Sac-Metal-Demir

3

4,8

+250 Milyon TL

Hidrolik

2

3,2

Asansör

2

3,2

Tekstil

2

3,2

Tarımsal Sulama

2

3,2

Bağlantı Elemanları

2

3,2

Diğer

7

11,1

63

100

Toplam
Faaliyet
Süresi

Yıllık Ciro

Toplam
Anketi
dolduran
kişinin
eğitim
durumu

Lise

Anketi
dolduran
kişinin
görevi

6,3
74,6

Yüksek Lisans

7

11,1

Toplam

63

100

Muhasebe, Finans ve
İdari İşler Yöneticisi

25

39,7

Üretim Yöneticisi

20

31,7

Yönetim
Teknolojileri
Yöneticisi

6

9,5

6

9,5

4

6,3

7,9
12,7

+15 Yıl

50

79,4

63

100

İnsan Kaynakları
Yöneticisi
Satın Alma Yöneticisi

2

3,2
27,0

50-149

24

38,1

150-249

12

19,0

+250
Toplam

8

12,7

63

100,0

2

3,2

63

100

Erkek

54

85,7

Kadın

9

14,3

63

100

Toplam
Anketi
dolduran
kişinin
cinsiyeti

7,9

4

8

17

5
47

5

10-49

4,8
100

Lisans

10-14 Yıl

Gizli Bilgi

3
63

Ön Lisans

1-9 Yıl

Toplam
Çalışan
Sayısı

Parametreler

Toplam

Tablo 2’de görüldüğü gibi araştırmaya en fazla katılım otomotiv (%23,8) ve döküm (%22,2) sektörlerinden
sağlanmıştır. İşletmelerin faaliyet yılı incelendiğinde katılımcıların %79,4’ünün 15 yaşından büyük olduğu
görülmektedir. Bu durum bize KKP sistemine yönelimde işletmenin kurumsal altyapısının belirli bir düzeye
gelmesinin önemli bir etken olduğunu göstermektedir. Çalışan sayısı parametresi doğrultusunda frekans
dağılımı incelendiğinde 50-149 kişi arası personele sahip işletmelerin (%38,1) en yüksek katılıma sahip olduğu
görülmektedir.
İşletme politikaları gereği ciro bilgisi vermeyen 11 işletme (%17,5) dışındaki 52 işletme incelendiğinde
katılımcı işletmelerin %73’lük bölümünün 3 milyon ile 250 milyon TL aralığında ciroya sahip olduğu
görülmektedir. Bu sonuç ciro büyüklüğünün KKP sistemi yönelimi üzerinde çok büyük bir etken olmadığını
göstermektedir.
Anketi dolduran işletme yetkililerine ait bilgiler incelendiğinde katılımcıların %85,7’sinin erkek, %74,6’sının
lisans mezunu olduğu görülmektedir. Anketi dolduran kişilerin %39,7’si muhasebe, finans ve idari işler
yöneticisi, % 31,7’si üretim yöneticisi, %9,5’i üst düzey yönetici ve %9,5’i bilgi teknolojileri yöneticisidir.
Anketin ilk bölümünde işletmelere KKP sistemleri ile ilgili sorular yönlendirilmiş ve elde edilen bulgular
Tablo 3’de sunulmuştur.
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Tablo 3. Katılımcı İşletmelerin KKP Sistemine İlişkin Frekans Dağılımı
Parametreler
Kullanılan
KKP
sistemi
yazılımları

Frekans

Yüzde

LOGO

18

28,6

MICROSOFT

5

7,9

ATİKER

5

7,9

IAS

4

6,3

BİLİŞİM

4

6,3

DİA

3

4,8

NETSİS

2

3,2

LİKOM

2

3,2

AKINSOFT

2

3,2

MAX

2

3,2

UYUMSOFT

2

3,2

ZİRVE

2

3,2

SAP

1

1,6

ÖZEL YAZILIM

1

1,6

Opak, Vio, Signera, Quantum,
Eva, Belya, Mikro, Diğer
Toplam

10

15,8

63

100

Parametreler

Frekans

Yüzde

KKP
Yazılımı
Devreye
Alınma
Süresi

< 1 Yıl

20

31,7

1-2 Yıl

14

22,2

2-3 Yıl

16

25,4

Diğer

13

20,6

63

100

KKP
Kullanım
Süresi

< 1 Yıl

9

14,3

1-2 Yıl

9

14,3

2-5 Yıl

11

17,5

5-10 Yıl

24

38,1

Diğer

10

15,9

63

100

Toplam

Toplam

Tablo 3’de görüldüğü gibi işletmelerin büyük çoğunluğu KKP yazılımı tercihlerini LOGO yazılımından
(%28,6) yana kullanmışlardır. Araştırmaya katılan işletmelerin büyük çoğunluğunun 5-10 yıldan bu yana
(%38,1) KKP sistemi kullandığı görülmektedir. KKP sistemini devreye alma süresi parametresi doğrultusunda
bulgular incelendiğinde; işletmelerin %31,7’sinin KKP yazılımlarını 1 yıldan daha az bir sürede, %25,4’ünün
2-3 yılda ve %22,2’sinin 1-2 yılda bu süreci tamamladığı görülmektedir. Bu sonuç katılımcı işletmelerin süreci
hızlı yönettiğinin göstergesidir.
Anketin ilk bölümünde işletmeleri KKP sistemine yönlendiren nedenleri tanımlamak doğrultusunda “KKP
sisteminin işletmenizde uygulanmasının temel nedeni?” ve KKP sisteminin hangi modüllerini kullandıkları
soruları yönlendirilmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 4 ve 5’de gösterilmiştir.
Tablo 4. KKP sistemine yönlendiren nedenler
Nedenler
Süreç İyileştirme
Maliyeti Azaltma
Satışları arttırma
Diğer

n
50
47
33
15

%
79,4
74,6
52,4
23,8

Tablo 4’te görüldüğü gibi katılımcı işletmelerin %79,4’ü KKP sistemi uygulamasına geçiş nedenini “hizmet
kalitesini iyileştirme” olarak tanımlamakta, arkasından maliyet azaltma ve satışları arttırma faktörleri
gelmektedir.
Tablo 5. Katılımcı işletmeler tarafından kullanılan KKP sitemi modülleri
Modüller

n

%

Satış
Muhasebe
Satın Alma
Üretim Planlama ve Kontrol
Malzeme Yönetimi
Finans
İnsan Kaynakları
Lojistik
Kalite
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Proje Yönetimi
E-ticaret
Diğer

57
57
55
52
48
48
39
35
33
22
16
16
6

90,5
90,5
87,3
82,5
76,2
76,2
61,9
55,6
52,4
34,9
25,4
25,4
9,5
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Tablo 5’te görüldüğü gibi katılımcıların %90’ından fazlası muhasebe ve satış modüllerini kullanmaktadır.
Arkasından %80’den fazla kullanma oranına sahip olan satın alma ve üretim planlama ve kontrol modülleri
gelmektedir. Malzeme yönetimi ve finans modülleri %76,2 kullanım oranı yakalarken, insan kaynakları %61,9,
lojistik 55,6 ve kalite modülü 52,4 oranında kullanılmaktadır. Müşteri ilişkileri yönetimi ve e-ticaret modülleri
%25-35 arasında kullanılırken, bakım onarım, duran varlık muhasebesi, ihracat, demirbaş ve amortisman
modülleri %10’luk dilimin altında kullanım orana sahip durumdadır.
4.2. Veri Toplama Aracının Güvenilirliği
Anket formunda yer alan ölçeklerin güvenirliğinin (içsel tutarlılığının) değerlendirilmesinde Cronbach alfa
katsayısına bakılmış ve sonuçlar tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 6. Ölçeklerin Güvenilirlik Katsayıları
Madde Sayısı

Cronbach Alfa Katsayısı

İşletme esnekliği

Ölçek

4

0,885

Üst yönetimin desteği

5

0,864

Örgütsel direnç

5

0,830

Eğitim kalitesi

5

0,915

Proje yönetimi becerisi

5

0,904

Proje ekibi

4

0,936

Süreç iyileştirme

5

0,848

Bilgi teknolojilerine uyum

5

0,891

Tedarik zinciri performansı

8

0,930

Total

46

Cortina (1993), ölçeğin güvenilir olması için Cronbach alfa değerinin 0.70 değerini aşması gerektiğini,
Tavşancıl (2005) Cronbach’s Alpha (α) katsayısı değerinin 0.80-1.00 arasında ise ölçeğin yüksek derecede
güvenilir olarak değerlendirilebileceğini belirtmişlerdir. Tablo 6’da görüldüğü gibi araştırmada kullanılan
ölçeğin Cronbach alfa değerlerinin tamamı 0,80’in üzerinde olup bu sonuç içsel tutarlılığın oldukça yüksek
olduğunu göstermektedir.
4.3. Korelasyon ve Regresyon Analizleri
Verilerin normal dağılıp dağılmadığının incelenmesi, Kolmogorov – Smirnov testinin yanı sıra histogram, QQ grafiği ve kutu-çizgi (box-plot) grafikleri ile çarpıklık ve basıklık; varyasyon katsayısı gibi dağılım ölçüleri
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Normalliğin sağlanması için verilerin saçılma diyagramında değerlerin 45
derecelik doğruya yakın gözlenmesi ve kutu çizgi grafiğinde kutunun ortanca çizgisini ortalayarak
konumlanması gerekmektedir (Büyüköztürk, 2011: 40). Normal dağılıma uygunluk normallik testleri ve
basıklık çarpıklık değerleri ile kontrol edilmiş ve verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir.
Değişkenler arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla Pearson Korelasyon analizi (% 95 güven aralığı ve p<0,01
düzeyinde) uygulanmıştır. “p” katsayısı ilişkinin gücünü göstermekte olup -1 ve +1 arasında değerler
almaktadır. p katsayısı, -1’e yaklaştıkça negatif yönde, +1’e yaklaştıkça pozitif yönde güçlü bir ilişki söz
konusudur (Akça, 2007: 187). Analizlerin kolaylığı açısından faktör isimleri kısaltılarak, işletme esnekliği
faktörleri “İE”, üst yönetimin desteği faktörleri “ÜYD”, örgütsel direnç faktörleri “ÖD”, eğitim kalitesi
faktörleri “EK”, proje yönetimi becerisi faktörleri “PYB”, proje ekibi faktörleri “PE”, süreç iyileştirme faktörleri
“Sİ”, bilgi teknolojilerine uyum faktörleri “BTU” ve tedarik zinciri performansı faktörleri “TZP” şeklinde
kısaltılmıştır.
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Tablo 7. Korelasyon analizi
TZP
TZP
İE
ÜYD
ÖD
EK
PYB

PE

Sİ

BTU

KBP

İE

ÜYD

r
p
r
p
r

,223
,079
,229

,678**

p

,071

,000

ÖD

EK

PYB

PE

Sİ

BTU

KBP

1
1
1

r

-,085

,084

,211

1

p
r

,508
,431**

,515
,482**

,096
,460**

-,088

p

,000

,000

,000

,492

r

,428**

,632**

,679**

-,011

,549**

p

,000

,000

,000

,930

,000

r

,545

,520

,621

,046

,688**

,661**

p

,000

,000

,000

,722

,000

,000

r

,722

,431

,509

,034

,575

,554**

,698**

p

,000

,000

,000

,789

,000

,000

,000

r

,532**

,544**

,585**

,133

,517**

,524**

,672**

,667**

p

,000

,000

,000

,300

,000

,000

,000

,000

r

,549

,661

,794

,283

,729

,784

,872

,788**

,802**

p

,000

,000

,000

**

**

**

**

**

**

,000

**

**

**

,000

1

*

,024

**

**

,000

1

**

,000

1

**

,000

1

1

1

*p<0,05; **p<0,01 Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır.

Tablo 7’de görüldüğü gibi:








Örgütsel direnç ile tedarik zinciri performansı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı
tespit edilmiştir (p>0,05: r=-0,085).
Eğitim kalitesi ile tedarik zinciri performansı arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü bir
ilişki olduğu tespit edilmiştir (p<0,01: r=0,431).
Proje yönetimi becerisi ile tedarik zinciri performansı arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif
yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (p<0,01: r=0,428).
Proje ekibi ile tedarik zinciri performansı arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü bir ilişki
olduğu tespit edilmiştir (p<0,01: r=0,545).
Süreç iyileştirme ile tedarik zinciri performansı arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü
güçlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (p<0,01: r=0,722).
Bilgi teknolojilerine uyum ile tedarik zinciri performansı arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif
yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (p<0,01: r=0,532).
İşletme esnekliği ile tedarik zinciri performansı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit
edilememiştir (p>0,05: r=0,223).

Korelasyon analizi ile değişkenler arasındaki ilişkinin varlığı tespit edildikten sonra tedarik zinciri
performansı bağımlı değişkeni üzerinde işletme esnekliği ve KKP sistemi kritik başarı faktörlerinin ne
düzeyde etkisi olduğunu anlamaya yönelik olarak regresyon analizi uygulanmıştır.
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Tablo 8. Regresyon analizi
Sabit
İE
ÜYD
ÖD
EK
PYB
PE
Sİ
BTU

B

t

p değeri

1,881
-0,105
-0,330
-0,050
-0,025
0,157
0,094
0,618
0,187

3,872
-0,858
-2,173
-0,698
-0,225
1,403
0,782
4,686
1,484

0,000
0,394
0,034
0,488
0,823
0,166
0,438
0,000
0,144

F

p değeri

10,143

0,000

Adj. R2

0,541

VIF
2,209
2,723
1,137
2,118
2,570
3,311
2,367
2,394

Tablo 8’de görüldüğü gibi çoklu lineer regresyon analizi sonuçlarına göre araştırmaya alınan bağımsız
değişkenler ile kurulan model istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F=10,143, p=0,000). Modele tüm
değişkenler alındığında sadece ÜYD ve Sİ değişkenleri istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş diğer değişkenler
istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Tedarik zinciri performansı üzerinde ÜYD değişkeni negatif bir
etkiye, Sİ değişkeni pozitif ve yüksek bir etkiye sahiptir (beta Sİ = 0,618 ve beta ÜYD = -0,330). Çoklu regresyon
modeli, bağımsız değişkenler arasında doğrusal bir ilişki olmadığını varsaydığından, modeldeki doğrusallık
ilişkisini analiz etmek için doğrusallık istatistikleri (VIF ve tolerans değerleri) incelenmiştir. VIF değeri
büyüdükçe değişkenler arasında ciddi çoklu doğrusal ilişkinin varlığından söz edilebilmektedir (Alataş, 2019:
42). Kurulan modelde çoklu doğrusal bağlantı sorunu olmadığı tespit edilmiştir (VIF<5). Ayrıca bağımsız
değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklama gücü olan R2 değeri 0,54 olarak hesaplanmış olup TZP değerinde
meydana gelen değişimin %54’ünün bağımsız değişkenler tarafından açıklandığı görülmektedir. Çoklu
regresyon analizinden sonra her bir değişkenin TZP üzerindeki etkisini görebilmek için basit regresyon analizi
uygulanmış ve sonuçlar Tablo 9’da gösterilmiştir.
Tablo 9. Basit regresyon analizi
B

t

p değeri

Sabit

2,925

5,852

0,000

İE

0,213

1,784

0,079

Sabit

2,817

5,182

0,000

ÜYD

0,245

1,836

0,071

Sabit

4,023

11,683

0,000

ÖD

-0,066

-0,667

0,508

Sabit

2,354

5,937

0,000

EK

0,388

3,735

0,000

Sabit

2,582

7,592

0,000

PYB

0,346

3,696

0,000

Sabit

2,290

7,451

0,000

PE

0,418

5,077

0,000

Sabit

1,068

3,130

0,003

Sİ

0,720

8,149

0,000

Sabit

1,910

4,854

0,000

BTU

0,503

4,902

0,000

F

p değeri

Adj. R2

3,182

0,079

0,034

3,372

0,071

0,037

0,508

0,444

0,009

13,950

0,000

0,173

13,663

0,000

0,170

25,777

0,000

0,286

66,412

0,000

0,513

24,029

0,000

0,271

Tablo 9’da görüldüğü gibi; EK, PYB, PE, Sİ ve BTU değişkenleri bireysel olarak anlamlılık göstermektedir
(p<0,05). Tedarik zinciri performansında meydana gelen değişikliğin %17’si EK ile; %17’si PYB ile; % 29’u PE
ile; %51’i Sİ ile; %27’si BTU ile açıklanmaktadır.
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İşletme esnekliğinin performans üzerindeki etkisinin önemli olacağı öngörüsü ile esnekliği ortalamanın
üzerinde ve altında olan işletmeler üzerinde analizler tekrarlanmıştır. Ancak katılımcı işletmelerden sadece
sekiz adetinin esnekliğinin ortalamanın altında olduğu diğerlerinin esnekliğinin yüksek olduğu görülmüştür.
Katılımcı işletmelerin büyük çoğunluğunun KOBİ oluşu ile birlikte esnekliklerinin de yüksek olduğu ancak
bu esnekliğin tedarik zinciri performansı üzerinde bir etki yaratmadığı anlaşılmaktadır.
4.4. T Testleri
Araştırma kapsamında normal dağılım varsayımı sağlandığı için verilerin analizinde iki grup arasındaki
farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını görmek için bağımsız örneklem t testleri uygulanmıştır.
İşletme esnekliği, üst yönetim desteği, örgütsel direnç, eğitim kalitesi, proje yönetimi becerisi, proje ekibi,
süreç iyileştirme, bilgi teknolojilerine uyum ve tedarik zinciri performansı ölçeklerinden elde edilen puanların
işletme faaliyet süresine ve çalışan sayısına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği
incelenmiştir. İşletme esnekliği, örgütsel direnç, eğitim kalitesi, proje yönetimi becerisi, proje ekibi, süreç
iyileştirme, bilgi teknolojilerine uyum ve tedarik zinciri performansı ölçeklerinden elde edilen puanların
çalışan sayısına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0,05). Ancak üst
yönetimin desteği ölçeğinden elde edilen puanların çalışan sayısına göre istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık gösterdiği tespit edilmiş (p<0,05) ve sonuçlar Tablo 10’da gösterilmiştir.
Tablo 10. Çalışan sayısına göre t testi
Çalışan Sayısı
Özellikler (N=63)

Gizli Bilgi

Üst Yönetimin Desteği

1

10-49

2

50-1493

150-2494

+ 2505

x̄ ± SD

x̄ ± SD

x̄ ± SD

x̄ ± SD

x̄ ± SD

3,70±0,98

3,50±0,69

4,17±0,57

4,35±0,32

4,22±0,72

Test İstatistiği

4,709F

p değeri

0,002*

Post Hoc

2<3,4,5

*p<0,05, Test İstatistiği: F test

Farklığın hangi gruplar arasında olduğunu bulabilmek için yapılan LSD testi doğrultusunda üst yönetimin
desteğinin 10-59 arası çalışana sayısına sahip işletmelerin, 50-149, 150-250 ve 250 üzeri çalışan sayısına sahip
işletmelerden daha düşük puana sahip olduğu tespit edilmiştir (Tablo 10).
İşletme esnekliği, örgütsel direnç, eğitim kalitesi, proje yönetimi becerisi, proje ekibi, süreç iyileştirme, bilgi
teknolojilerine uyum ve tedarik zinciri performansı ölçeklerinden elde edilen puanların yıllık ciroya, cinsiyete
ve KKP yazılımı türüne göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği incelenmiş ve fark
tespit edilmemiştir.
İşletme esnekliği, örgütsel direnç, eğitim kalitesi, proje yönetimi becerisi, proje ekibi, süreç iyileştirme, bilgi
teknolojilerine uyum ve tedarik zinciri performansı ölçeklerinden elde edilen puanlar KKP sisteminin devreye
alınma süresine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Diğer
ölçeklerde bir fark görülmemiş olmak ile birlikte örgütsel direnç ölçeğinden elde edilen puanlar KKP
sisteminin devreye alınma süresine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir
(p<0,05) ve sonuçlar Tablo 11’de gösterilmiştir.
Tablo 11. KKP sisteminin devreye alınma süresine göre t testi
KKP sisteminin devreye alınma süresi
Özellikler (N=63)
Üst Yönetimin Desteği

<1 YIL

1-2 YIL

2-3 YIL

DİĞER

x̄ ± SD

x̄ ± SD

x̄ ± SD

x̄ ± SD

3,05±0,95

3,78±0,70

3,03±0,97

3,67±0,81

Test İstatistiği

3,176F

p değeri

0,031*

Post Hoc

2 > 1,3

*p<0,05, Test İstatistiği: F test
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Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu bulabilmek için yapılan LSD testine göre KKP sistemi 1-2 yıl
süresince devreye alınan işletmelerde 1 yıldan az ve 2-3 yıldan daha uzun süren işletmelerden daha yüksek
direnç oluştuğu tespit edilmiştir (Tablo 11).
İşletme esnekliği, eğitim kalitesi, proje yönetimi becerisi, proje ekibi, süreç iyileştirme, bilgi teknolojilerine
uyum ve tedarik zinciri performansı ölçeklerinden elde edilen puanların KKP kullanım süresine göre
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Diğer ölçeklerde bir fark
görülmemiş (p>0,05) olmak ile birlikte örgütsel direnç ölçeğinden elde edilen puanların KKP kullanım
süresine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<0,05) (Tablo 12).
Tablo 12. KKP kullanım süresine göre t testi
KKP kullanım süresi
Özellikler (N=63)
Üst Yönetimin Desteği

<1 YIL

1-2 YIL

2-5 YIL

5-10 YIL

DİĞER

x̄ ± SD

x̄ ± SD

x̄ ± SD

x̄ ± SD

x̄ ± SD

2,57±0,65

3,17±1,08

3,21±1,07

3,57±0,73

3,74±0,94

Test İstatistiği

2,775F

p değeri

0,035*

Post Hoc

1 < 4,5

*p<0,05, Test İstatistiği: F test

Tablo 12’de görüldüğü gibi, farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu bulabilmek için yapılan LSD testine
göre örgütsel direnç, KKP kullanım süresi 1 yıldan az olan işletmelerde 5-10 yıl ve üzeri sürede kullanan
işletmelerden daha düşük seviyededir. Yani kullanım süresi arttıkça örgütsel direnç de artmaktadır.
5. SONUÇ VE TARTIŞMA

Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) Sistemi
Kritik Başarı Faktörleri

Bu çalışmada KKP sistemi kritik başarı faktörlerinin ve işletme esnekliğinin tedarik zinciri performansı
üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Yapılan araştırma sonrasında elde edilen bulgular doğrultusunda kabul ve
red edilen hipotezler ve modelin son hali Şekil 2’de sunulmuştur.

Üst yönetim desteği
H1: Red

Örgütsel direnç

H2: Red
Eğitim Kalitesi
H3: Kabul
Proje Yönetimi Becerisi
H4: Kabul
Proje Ekibi

H5: Kabul

Süreç İyileştirme

Tedarik
Zinciri
Performansı

H6: Kabul
H8: Red

H7: Kabul

İşletme Esnekliği

Bilgi Teknolojilerine Uyum

Şekil 2. Analizler sonucunda kabul ve red edilen hipotezler
Analizler neticesinde elde edilen bulgulara göre üst yönetim desteği ile tedarik zinciri performansı arasında
istatistiksel olarak olumlu veya olumsuz anlamlı bir ilişki bulunamamış ve H1 hipotezi red edilmiştir.
Literatürde yer alan çalışmalarda üst yönetimin desteğinin KKP sistemi başarısını olumlu yönde etkilediği
(Bingi vd., 1999; Holland ve Light, 1999; Al-Mashari vd., 2003; Umble vd., 2003; Ehie ve Madsen, 2005; Gök,
2005; Kong, 2005; Bayraktar ve Efe, 2006; Ngai vd, 2008; Yılmaz, 2009; Ahmad ve Cuenca, 2013; Bayraktaroğlu,
2013; Akça ve Özer, 2014; Özen, 2019) yönündedir. Ancak bu çalışmada elde edilen bulgular KKP sistemi
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kurulması ve etkin uygulanması konusunda önemli etken olan üst yönetimin desteğinin tedarik zinciri
performansı üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığı yönündedir. Bu sonuç sistem bazlı yapısal
çalışmalarda üst yönetimin isteği ve desteğinin çok önemli olduğu ancak belirli bir sistem dahilinde rutin
faaliyetler ile elde edilen tedarik zinciri performansında aynı etkinin söz konusu olmadığını
düşündürmektedir.
Örgütsel direnç ile tedarik zinciri performansı arasındaki ilişkiyi anlamaya yönelik yapılan analiz sonuçlarına
göre iki değişken arasında anlamlı bir ilişki bulunamamış ve H2 hipotezi red edilmiştir. Örgütsel direnç, KKP
sistemi uygulaması başarısında işletmelerde negatif etki oluşturan önemli kriterlerden biridir (Gök, 2005;
Bayraktaroğlu vd., 2013). Çalışanlarca kabul edilmeyen bir sistemin uygulamasında başarının sağlanması çok
zordur. Ancak bu çalışmada KKP sistemi için önemli bir engelleyici faktör olan örgütsel direncin tedarik
zinciri performansına etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışanlar KKP sistemine karşı bir direnç
gösterseler bile tedarik zincirini olumsuz etkileyecek bir durum yaratmamaktadırlar.
Eğitim kalitesi ile tedarik zinciri performansı arasındaki ilişkiyi anlamaya yönelik gerçekleştirilen analizler
sonucunda değişkenler arasında pozitif yönde bir ilişki tespit edilmiş ve H3 hipotezi kabul edilmiştir. Eğitim
kalitesinin KKP sistemi uygulama başarısında da olumlu etkisi olduğu literatürde belirtilmiştir (Bingi vd.,
1999; Al-Mashari vd., 2003; Umble vd., 2003; Kong, 2005; Bayraktar ve Efe, 2006; Bayraktaroğlu vd., 2013; Ram
vd., 2013; Akça, 2014). Çalışanlara uygulama öncesinde, sırasında ve sonrasında verilen eğitimler daha önce
bahsedilen örgütsel direncin kırılmasına, bilincin ve yazılım kullanımındaki becerinin artmasına sebep olarak
başarıyı getirmektedir. Uygulamada sağlanan başarı ile KKP yazılımının etkin kullanımı artarak tedarik
zinciri performansında da artış sağlanmaktadır. Ayrıca iyi eğitim almış proje ekibinin tedarik zincirine dair
edindiği doğru bilgilerle süreç çok daha hızlı ve doğru şekilde ilerleyebilmektedir.
Proje yönetimi becerisi ile tedarik zinciri performansı arasındaki ilişkiyi anlamaya yönelik gerçekleştirilen
analizler sonucunda iki değişken arasında pozitif yönde güçlü bir ilişki tespit edilmiş ve H4 hipotezi kabul
edilmiştir. İşletme tarafından uygulanmakta olan herhangi bir projede uygulayıcıların yolunu kaybetmemesi
adına proje yönetimi önemli bir faktördür. Literatürde KKP sistemi uygulamalarında proje yönetimi becerisi
sistemin başarısını etkileyen önemli bir kritik faktör olarak tespit edilmiştir (Holland ve Light, 1999;
Teltumbde, 2000; Al-Mashari vd., 2003; Nah vd., 2003; Umble vd., 2003; Kong, 2005; Bayraktar ve Efe, 2006;
Ngai vd., 2008; Yılmaz, 2009; Ustasüleyman ve Perçin, 2010; Bayraktaroğlu vd., 2013; Özen, 2019). Elde edilen
sonuç göstermektedir ki doğru bir şekilde yönetilen KKP sistemi uygulama projesi tedarik zinciri
performansının iyileşmesine de katkı sunmaktadır.
Benzer şekilde gerçekleştirilen analizlerde proje ekibi ile tedarik zinciri performansı arasında pozitif yönde
güçlü bir ilişki tespit edilmiş ve H5 hipotezi kabul edilmiştir. Projede görev alacak kişilerin seçimi KKP
başarısının kaderini belirleyen kritik faktörlerden biridir (Bingi vd., 1999; Umble vd., 2003; Bayraktar ve Efe,
2006; Ngai vd., 2008; Nah vd., 2009; Ahmad ve Cuenca, 2013; Özen, 2009). Doğru proje ekibiyle gelecek olan
KKP sistemi uygulama başarısı ile tedarik zinciri performansına da olumlu etki sağlanmaktadır.
Süreç iyileştirme ile tedarik zinciri performansı arasındaki ilişkiyi tespit etmeye yönelik analizler sonucunda
iki değişken arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki belirlenmiş ve H6 hipotezi kabul edilmiştir. Hatta
tedarik zinciri performansını etkileyen en önemli faktör olarak süreç iyileştirme ön plana çıkmaktadır. Süreç
iyileştirme ile karmaşık prosesler basitleştirerek, işlerin daha kolay ve etkin yapılmasını sağlanmaktadır. Bingi
vd., 1999; Holland ve Light, 1999; Ehie ve Madsen, 2005; Kong, 2005; Bayraktar ve Efe, 2006; Ngai vd., 2008;
Yılmaz, 2009; Özen, 2019 gerçekleştirdikleri çalışmalarda süreç iyileştirmeyi KKP sistemi uygulamasında
önemli bir kritik başarı faktörü olarak tanımlanmaktadırlar. Bu çalışma doğrultusunda süreç iyileştirmenin
sağlanmasıyla güçlenen prosesler neticesinde tedarik zinciri performansında artış sağlanacağı görülmektedir.
Bilgi teknolojilerine uyum ile tedarik zinciri performansı arasındaki ilişkiyi anlamaya yönelik gerçekleştirilen
analizler sonucunda iki değişken arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit
edilmiş ve H7 hipotezi kabul edilmiştir. Literatür göstermektedir ki bilgi teknolojilerine uyum çalışanların
iletişim konusundaki memnuniyetlerine ve örgütsel öğrenme düzeyine olumlu yönde etki etmektedir (Mitić
vd, 2017). Swafford vd. (2008: 296) bilgi teknolojilerinin, iletişimi geliştirerek ürün geliştirme, veri çıkışı ve
üretim sürelerinde azalma sağlayarak teslim süresini kısaltacağını ve bu sayede işletmenin daha esnek ve
nihayetinde daha çevik olmasına katkıda bulunacağını belirtmişlerdir. Modern bilgi teknolojilerine önem
verip bunları kullanan, çalışanları bu teknolojiler doğrultusunda geliştiren, motive eden ve bu sayede iletişimi
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yüksek olan işletmelerde hızlı ve doğru karar verme yeterliliği gelişmektedir. Alınan kararlar aynı hızla
işletmenin ilgili her birimine iletilerek, tedarik zincirine dahil olan tüm öğelerin güncel bilgi ile hareket etmesi
sağlanmakta ve tedarik zinciri performansı artmaktadır. Bu kapsamda çalışma sonucunda görülmektedir ki
bir bilgi teknolojisi aracı olan KKP sisteminin başarısı için işletmede bilgi teknolojilerine uyum önemli bir
kriter olup, bu uyumun yüksekliği tedarik zinciri performansı üzerinde de olumlu bir etkiye sahiptir.
İşletme esnekliği ile tedarik zinciri performansı arasındaki ilişkiyi anlamaya yönelik gerçekleştirilen analizler
sonucunda iki değişken arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamış ve H8 hipotezi red
edilmiştir. İşletme esnekliği KKP uygulamalarında başarıyı sağlayan kritik faktörlerden biri (Özen, 2019)
olarak tanımlanmak ile birlikte tedarik zinciri performansı ile olumlu veya olumsuz herhangi bir ilişki
içerisinde olmadığı görülmektedir. Elde edilen sonucun araştırmaya katılan işletmelerin yaklaşık %87’sinin
esnek bir yapıya sahip olan KOBİ olmasına dayandığı düşünülmektedir. İşletme uzmanları ile yapılan
görüşmelerde tedarik zinciri faaliyetlerinin yüksek esneklikte yürütüldüğü, mevcut çalışmalar ile birlikte yeni
bir sisteme geçiş için bu esnekliğin önemli bir etken olduğu ancak rutin tedarik zinciri faaliyetleri için önemli
bir faktör olarak görülmeyebileceği bilgisine ulaşılmıştır.
Yönetimsel özet
İçerisinde yer aldığımız dördüncü sanayi devrimi dönemi ile birlikte sürdürülebilirlik konusunda ortaya
çıkan endişeler dünya genelinde işletmelerde büyük bir değişim ve dönüşümü gerektirmektedir. Hayata
geçirilen her yeni teknolojik gelişmenin ekonomik etkilerinin yanında çevresel ve sosyal etkilerinin de göz
önünde bulundurulması önemlidir. Bu gereklilikler doğrultusunda KKP sistemleri işletmelere önemli
imkanlar sunmaktadır. İşletmelerde iş gücü ve maliyetlerde azalma, izlenebilirlik, karlılık ve verimlilikte artış
sağlayan bu sistemin etkin enerji kullanımı ve fireleri azaltma gibi çevresel katkıları da mevcuttur. Bu
kapsamda işletme yöneticileri dijital dönüşümde temel basamaklardan biri olan KKP sistemlerine geçiş
konusunda çalışmalıdır. Sistemin başarısı için önemli olan kritik başarı faktörlerinden eğitim kalitesi, proje
yönetimi, proje ekibi, süreç iyileştirme ve bilgi teknolojilerine uyum kriterlerinin aynı zamanda tedarik zinciri
performansının geliştirilmesi için de önemli etkenler olduğu bilinmeli ve bu doğrultuda gerekli hazırlıkları
yapılmalıdır.
Çalışmanın kısıtları ve gelecek çalışmalar için öneriler
Çalışma kapsamında kritik başarı faktörlerinin ve işletme esnekliğinin tedarik zinciri performansı üzerine
etkisi Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmeler kapsamında incelenmiştir. Anket
uygulaması Kovid 19 Pandemi sürecinde gerçekleştirildiği için katılımcılara ulaşmakta çok zorluk yaşanmış,
anketler telefon görüşmeleri ve online formlar kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın en önemli
kısıtlarından biri uygulamanın tek bir şehirde yapılmış olmasıdır. Katılımcı firmaların büyük çoğunluğunun
KOBİ olması ve benzer kültür yapısına sahip olması elde edilen sonuçları etkilemektedir. Gelecek
çalışmalarda farklı illerde, farklı sektör, yapı ve büyüklükte işletmeler üzerinde araştırmanın
yaygınlaştırılması daha kapsamlı sonuçların elde edilmesini sağlayacaktır.
Çalışmanın diğer önemli bir kısıtı da 63 işletme ile anket yapılmış olmasıdır. Örneklem sayısının düşük olması
farklı analiz yöntemleri kullanılmasını engellemiştir. Gelecek çalışmalarda daha yüksek örneklem sayısına
ulaşılarak elde edilecek sonuçların geçerliliğinin arttırılması önerilmektedir.
KAYNAKÇA
Akça, Y. & Özer, G. (2014). Organizasyonel özelliklerin kurumsal kaynak planlaması uygulama başarısına ve
algılanan organizasyonel performansa etkisi. JSS, 13(1), 1-23.
Ahmad, M. M. & Cuenca, R. P. (2013). Critical success factors for ERP implementation in SMEs. Robotics and
Computer-Integrated Manufacturing, 29 (3), 104-111.
Akça, Y. (2007). Kullanıcı, yenilikçi, organizasyon ve çevre özelliklerinin kurumsal kaynak planlaması
uygulana başarısı ile organizasyonel performansa etkisi. Doktora Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze.
Alataş, E. (2018). The impact of organizational culture and structure on enterprise resource planning success.
Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

İşletme Araştırmaları Dergisi

2113

Journal of Business Research-Turk

S. Çapa – G. Karakuş 14/3 (2022) 2095-2116
Al-Mashari, M., Al-Mudimigh, A. & Zairi, M. (2003). Enterprise resource planning: A taxonomy of critical
factors. European Journal of Operational Research, 146 (2), 352-364.
Amid, A., Moalagh, M. & Ravasan, A.Z. (2012). Identification and classification of ERP critical failure factors
in Iranian industries, Information Systems, 37 (3), 227-237.
Bayraktar, E. & Efe, M. (2006). Kurumsal kaynak planlaması (ERP) kurulum süreci: kritik başarı faktörleri.
Yönetim Bilimleri Dergisi, 4 (2), 91-110.
Bayraktaroğlu, S., Demirci, K. & Uluköy, M. (2013). Kurumsal kaynak planlaması uygulamalarının kritik
başarı faktörleri - İMKB şirketleri üzerine bir araştırma. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (6), 77-90.
Bingi, P., Sharma, M. K. & Godla, J. K. (1999). Critical issues affecting an ERP implementation, IS Management,
16 (3), 7-14.
Bozpınar, B. (2019). İşletmelerde kurumsal kaynak planlaması (ERP) uygulamalarına geçişin iş süreçleri
üzerindeki etkisi: Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. örneği. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
Bradford, M. & Florin, J. (2003). Examining the role of innovation diffusion factors on the implementation
success of enterprise resource planning systems, International journal of accounting information systems, 4
(3), 205-225.
Bullen, C. & Rockart, J. (1981). A Primer on critical success factors. Center for Information Systems Research
Working Paper, 69.
Büyüköztürk, Ş. (2004). Veri analizi el kitabı. Pegem Akademi, No;27, Ankara.
Çağıl, G., & Ergün, K. (2008). Geleneksel işletme anlayışından e-işletme anlayışına geçişte yaşanan
problemler. Akademik Bilişim, 545-553.
Chandra, C. & Grabis, J. (2007). Supply chain configuration: concepts, solutions and applications. Springer US,
No;1.
Chatterjee, D., Grewal, R. & Sambamurthy, V. (2002). Shaping up for e-commerce: institutional enablers of the
organizational assimilation of web technologies. MIS quarterly, 65-89.
Cortina, J. M. (1993). What is coefficient alpha? An examination of theory and applications. Journal of applied
psychology, 78(1), 98.
Donovan, R. M. (2000). Why the Controversy over ROI from ERP [online]. http://www. refresher.com [Ziyaret
Tarihi: 9 Nisan 2020].
Donovan, M. (2001). Successful ERP implementation the first time. Michael Donovan & Co Series [online].
Framingham, MA, https://smtnet.com/library/files/upload/ERP-implementation.pdf [Ziyaret Tarihi: 9
Nisan 2020].
Ehie, I. C. & Madsen, M. (2005). Identifying critical issues in enterprise resource planning (ERP)
implementation. Computers in Industry, 56 (6), 545-557.
Erdil, A., & Başlıgil, H. (2011). Kurumsal kaynak planlamanın endüstriyel işletme bünyesinde kurulmasıkurulumunda karşılaşılan sorunlar ve çözümleri. Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri
Dergisi Sigma 29, 196-230.
Eren, A. S. (2016). ERP sistemlerinin uygulanmasında kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi: Türk tekstil
sektöründe bir alan çalışması. International Journal of Academic Values Studies, (2), 41-52.
Ergül, F. Ö. (2019). Maliyet muhasebesi açısından kurumsal kaynak planlamasının önemi. Yüksek Lisans Tezi,
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
Eymen, U.E. (2007). Tedarik zinciri yönetimi. Kalite Ofisi Yayınları, No;14.
Gök, M. Ş. (2005). ERP sistemlerinin başarısını etkileyen faktörler ve firma performasına etkileri. Yüksek
Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
Grigore, S. D. (2007). Supply chain flexibility. Romanian Economic and Business Review, 2 (1), 66-70.
Holland, C. & Light , B. (1999). A critical success factors model for ERP implementation. IEEE Software, 16 (3),
30-36.

İşletme Araştırmaları Dergisi

2114

Journal of Business Research-Turk

S. Çapa – G. Karakuş 14/3 (2022) 2095-2116
Hong, K. K. & Kim, Y. G. (2002). The critical success factors for ERP implementation: an organizational fit
perspective. Information & Management, 40 (1), 25-40.
İyigün, N. (2011). Critical human success factors for ERP projects. Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Karakuş, G. ve Güneş, K. (2019). Kurumsal kaynak planlama sistemi kurulum süreci: döküm işletmesi örneği.
ICOAEF’19, VI. International Conference on Applied Economics and Finance & Extended with Social Sciences
2019, Burhaniye-Balıkesir, 481-490.
Karakuş, G., & Güneş, K. (2021). An Action Research to Identify Problems Experienced in the ERP System
Installation Process in SMEs: Sample of an SMEs Operating in Turkey. In Handbook of Research on Recent
Perspectives on Management, International Trade, and Logistics, 352-372.
Kassahun, A.E. & Molla, A. (2011) BPR Complementary Competence For Developing Economy Public Sector:
A Construct And Measurement Instrument. PACIS (p. 92), 1-15.
Kaya, B. & Türen, U. (2017) Kurumsal kaynak planlaması projelerinin nihai başarı faktörlerinin firma
performansı üzerindeki etkileri. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 8 (19),
53-70.
Koch, C. (1996). Surprise, Surprise. CIO Magazine, 58.
Kong, J. H. (2005). ERP implementation planning: A critical success factors (CSFs) approach. Doktora Tezi,
Lingnan University, Hong Kong.
Kurtuluş, K. (1998), Pazarlama Araştırmaları (6.Baskı), İstanbul: Avcıol Basım Yayın, İstanbul.
Kwahk, K. Y., & Lee, J. N. (2008). The role of readiness for change in ERP implementation: Theoretical bases
and empirical validation. Information & management, 45(7), 474-481.
Law, C. C. & Ngai, E. W. (2007). ERP systems adoption: An exploratory study of the organizational factors and
impacts of ERP success. Information & Management, 44 (4), 418-432.
Mitić, S., Nikolić, M., Jankov, J., Vukonjanski, J. & Terek, E. (2017). The impact of information technologies on
communication satisfaction and organizational learning in companies in Serbia. Computers in Human
Behavior, 76, 87-101.
Nah, F., Zuckweiler, K. & Lau, J. (2003). ERP implementation: chief information officers’ perceptions of critical
success factors. International Journal of Human–Computer Interaction, 16 (1), 5-22.
Ngai, E. W., Law, C. C., & Wat, F. K. (2008). Examining the critical success factors in the adoption of enterprise
resource planning. Computers in industry, 59(6), 548-564.
Orhan, B. (2006). Critical success factors in enterprise resource planning implementation: case studies of
Turkish companies which use Oracle ERP Software. Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Özdemir, A. İ. (2004). Tedarik zinciri yönetiminin gelişimi, süreçleri ve yararları. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (23), 87-96.
Özen, H. (2019) İşletmelerde algılanan kurumsallık ve örgüt düzeyinin ERP kritik başarı faktörleri üzerine
etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gebze Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
Parlak, Z. ve Özdemir, S. (2011). Esneklik kavramı ve emek piyasalarında esneklik. Sosyal Siyaset Konferansları
Dergisi, (60), 1-60.
Peters, B. G. (2000). Institutional theory: problems and prospects. (Reihe Politikwissenschaft / Institut für
Höhere, Studien, Abt. Politikwissenschaft, 69), Wien: Institut für Höhere Studien (IHS), Wien,
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-246573 [Ziyaret Tarihi: 10 Mayıs 2020].
Ptak, C.A. & Schragenheim, E. (2003). ERP: tools, techniques, and applications for integrating the supply chain.
CRC Press, No; 2.
Ram, J., Corkindale, D. & Wu, M.L. (2013). Implementation critical success factors (CSFs) for ERP: Do they
contribute to implementation success and post-implementation performance?. International Journal of
Production Economics, 144 (1), 157-174.
Ramamurthy, K. & Premkumar, G. (1995). Determinants and outcomes of electronic data interchange
diffusion. IEEE transactions on Engineering Management, 42(4), 332-351.
İşletme Araştırmaları Dergisi

2115

Journal of Business Research-Turk

S. Çapa – G. Karakuş 14/3 (2022) 2095-2116
Shatat, A. S., & Udin, Z. M. (2012). The relationship between ERP system and supply chain management
performance in Malaysian manufacturing companies. Journal of Enterprise Information Management.
Sneller, R.C. (2014). A Guide to ERP: benefits, implementation and trends
https://bookboon.com/en/a-guide-to-erp-ebook [Ziyaret Tarihi: 10 Mayıs 2020].

[online].

No;1,

Somers, T. M., Nelson, K. & Ragowsky, A. (2000). Enterprise resource plannin for the next millennium:
development of an integrative framework and implications for research. AMCIS 2000 Proceedings, 211.
Stevenson, M. & Spring, M. (2007). Flexibility from a supply chain perspective: definition and review.
International Journal of Operations & Production Management, 27 (7), 685-713.
Sun, A. Y., Yazdani, A., & Overend, J. D. (2005). Achievement assessment for enterprise resource planning
(ERP) system implementations based on critical success factors (CSFs). International journal of production
economics, 98(2), 189-203.
Sundu, M. (2013) Uluslararasılaşma sürecine kurumsallaşmanın etkileri: KOBİ'lerde bir araştırma. Doktora
Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Swafford, P. M., Ghosh, S., & Murthy, N. (2008). Achieving supply chain agility through IT integration and
flexibility. International Journal of Production Economics, 116(2), 288-297.
Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Nobel Yayıncılık, No;838, Ankara.
Tekbaş, A. A. (2013). Otelcilik sektöründe algılanan kritik başarı faktörlerinin kurumsal kaynak planlaması
(KKP) sisteminin algılanan başarısı üzerindeki etkileri: Ankara'daki iş otellerinde bir araştırma. Yüksek
Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Teltumbde A. (2000). A framework for evaluating ERP projects. International Journal of Production Research, 38
(17), 4507-4520.
Topoyan, M. (2009). İşletmeler arası bilgi sistemleri kullanımının tedarik zinciri esnekliği üzerine etkisi.
Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Umble, E. J., Haft, R. R., & Umble, M. M. (2003). Enterprise resource planning: Implementation procedures
and critical success factors. European journal of operational research, 146(2), 241-257.
Ustasüleyman, T. & Perçin, S. (2010). Kurumsal kaynak planlaması (ERP) uygulamalarında kritik kontrol
(başarı) faktörlerinin etkisine yönelik yapısal bir model önerisi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Dergisi, 28 (1), 293-312.
Yılmaz, B. (2009). İşletmelerde kurumsal kaynak planlaması uygulamalarında kritik başarı faktörleri. Sosyal
Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8 (16), 475-489.
Zhang, Z., Lee, M. K., Huang, P., Zhang, L., & Huang, X. (2005). A framework of ERP systems implementation
success in China: An empirical study. International journal of production economics, 98(1), 56-80.

İşletme Araştırmaları Dergisi

2116

Journal of Business Research-Turk

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK
2022, 14(3), 2117-2127
https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1492

Havayolu Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Vatandaşlık
Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
(Examining the Effects of Airline Employees' Perceptions of Organizational Justice on
Organizational Citizenship Behaviors)
Nil KONYALILAR
a

a

İstanbul Rumeli Üniversitesi, Havacılık Yönetimi Bölümü, İstanbul, Türkiye. nil.konyalilar@rumeli.edu.tr

MAKALE BİLGİSİ

ÖZET

Anahtar Kelimeler:
Örgütsel adalet
Örgütsel vatandaşlık
davranışı
Havacılık

Amaç – Bu araştırmanın amacı havacılık sektöründe çalışanların örgütsel adalet algısının örgütsel
vatandaşlık davranışına etkisini incelemektir. Araştırmada, Örgütsel adalet algısı; formal, dağıtım ve
etkileşim adaleti olmak üzere üç alt faktör olarak kullanılmaktadır. Örgütsel vatandaşlık davranışı;
yardımseverlik, sivil erdem ve sportmenlik olmak üzere üç alt faktörde incelenmektedir.
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Yöntem – Araştırmada nicel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye’de havacılık
sektöründe faaliyet gösteren havayolu işletmelerinde çalışanlar oluşturmaktadır. Evrenin tamamına
ulaşılması maliyet, zaman ve imkan açısından mümkün görünmediği içim örneklem alma yolu tercih
edilmiştir. Araştırma verileri basit tesadüfi örneklem yöntemiyle 278 çalışandan Nisan 2021-Şubat 2022
tarihleri arasında anket formları kullanılarak yüz yüze toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS istatistik
programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sürecinde basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır.
Bulgular – Araştırma sonuçlarına göre formal, dağıtım ve etkileşim adaletinin yardımseverlik
davranışına pozitif yönde anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. En yüksek etkinin ise etkileşimsel
adalette olduğu görülmektedir.
Tartışma – Formal ve etkileşim adaletinin sivil erdem davranışı üzerinde pozitif yönde anlamlı etkisi
olduğu, ancak dağıtım adaletinin anlamlı bir etkisi olmadığı belirlenmiştir. Yapılan analiz sonucunda
Etki düzeyinde etkileşim adaletinin formal adaletten daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Son olarak
dağıtım ve etkileşim adaletinin sportmenlik davranışı üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkisinin olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Diğer yandan formal adaletin anlamlı bir etkisi olmadığı da tespit edilmiştir.
Sportmenlik davranışına en yüksek etkiye sahip olan örgütsel adalet alt faktörünün diğerlerinde olduğu
gibi etkileşim adaleti olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları havayolu çalışanlarının
davranışları hakkında fikir edinilmesi bakımından önem arz ettiği söylenebilir.
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Purpose – The aim of this research is to examine the effect of organizational justice perception of
employees in the aviation industry on organizational citizenship behavior. In the research, the perception
of organizational justice; It is used as three sub-factors: formal, distributive, and interactional justice.
Organizational citizenship behavior: helping, civic virtue and sportsmanship are examined in three subfactors.
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Design/methodology/approach - Quantitative research design was used in the study. The population of
the research consists of employees in airline companies operating in the aviation sector in Turkey. Since
it does not seem possible to reach the entire population in terms of cost, time and opportunity, sampling
method was preferred. Research data were collected face-to-face from 278 employees using simple
random sampling method between April 2021 and February 2022. The obtained data were analyzed using
the SPSS statistical program. Simple linear regression analysis was used in the analysis process.

Article Classification:
Research Article

Findings – According to the results of the research, it was determined that formal, distributive and
interactional justice had a positive and significant effect on helping behavior. It is seen that the highest
effect is in interactional justice.
Discussion – It was determined that formal and interactional justice had a positive and significant effect
on civic virtue behavior, but distributive justice had no significant effect. As a result of the analysis, it has
been determined that interaction justice is higher than formal justice at the effect level. Finally, it was
concluded that distributive and interactional justice had a positive and significant effect on
sportsmanship behavior. On the other hand, it was determined that formal justice did not have a
significant effect. It was concluded that the organizational justice sub-factor, which has the highest effect
on sportsmanship behavior, is interactional justice, as in the others. It can be said that the results of the
research are important in terms of gaining an idea about the behavior of airline employees.
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1. Giriş
Günümüzde ulaştırma sektöründe işletmeler rekabetçi üstünlük sağlayabilmek ve varlıklarını devam
ettirebilmek adına insan unsuruna önem vermek zorundadır. Özellikle havayolu işletmeleri gibi hizmet
yoğun sektörde yer alan işletmeler çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarını sergilemelerine büyük
önem vermelidir (Organ, 1997). Örgütsel vatandaşlık, işletme çalışanlarının etkili bir biçimde verimli
çalışmasına olanak tanıyan gönüllülüğe dayalı bir davranış biçimidir (Organ, 1988). Çalışanların örgütsel
vatandaşlık davranışı sergileyebilmeleri için bir takım ön koşullara sahip olması gerekmektedir (Williams vd.,
2002). Bu ön koşulların başında gelen çalışanların örgüt içerisindeki adalet algısının çalışanların örgüte
bağlılığını etkilediği görülmektedir (Orpen, 1993).
Alanyazına bakıldığında örgütsel adalet algısı ile örgütsel davranış konularını içeren birçok değişkenin
ilişkisinin incelendiği görülmektedir (Ambrose vd., 2002; Dong ve Phuong, 2018; Farid vd., 2019; Mengstie,
2020). Örgüte bağlılığın beraberinde örgütsel vatandaşlık davranışını doğuran bir etki göstereceği
düşünülmektedir. Farklı sektörlerde çalışan insanların çalıştıkları örgütteki yöneticilerinin kendilerine adaletli
davrandığı algısına sahip olması, beraberinde çalışanların örgüte karşı tutum ve algılarını olumlu yönde
destekleyecek ve örgütsel vatandaşlık davranışları sergilemelerine yol açacaktır. Örgütsel vatandaşlık
davranışı sergileyen çalışanlarda özellikle hizmet sektöründe yer alan işletmelerde müşteri memnuniyeti ve
tatmininin gerçekleşmesinde önemli rol oynayacaklardır. Bu çerçevede araştırmanın amacı havayolu
işletmelerinde çalışanların örgütsel adalet algılarının örgütsel vatandaşlık davranışları üzerindeki etkisini
belirlemektir.

2. Kavramsal Çerçeve
Araştırmanın amacı kapsamında araştırma modelinde kullanılan ölçekler ve literatürde ele alınmasına yönelik
süreç kavramsal çerçeve bölümünde incelenmektedir. Araştırmada öncelikle örgütsel adalet kavramı
açıklanmakta, daha sonra örgütsel vatandaşlık kavramı ve özelliklerinden bahsedilmektedir.

2.1. Örgütsel Adalet
Adalet insanların güven konusunda duygularını ortaya koyan bir kavramdır (Saunders ve Thornhill, 2003).
Özellikle yönetim anlamında adalet kavramının Aristo, Plato, Sokrates gibi felsefecilerin üzerinde araştırma
yaptığı görülmektedir (Greenberg ve Bies, 1992). Siyaset bilimi, iktisat, sosyoloji, teoloji, psikoloji vb., farklı
disiplinlerce sosyal bilimciler tarafından adalet kavramına yönelik çalışma ve araştırmaların yapıldığı
görülmektedir (Karaeminoğulları, 2006). Birçok farklı disiplince ele alınan adalet kavramı yönetim biliminde
de ele alınan önemli konulardan biri olmuştur. Örgütsel adalet algısı, çalışanlar bazında örgüt yöneticilerinin
adil olmaları hakkında oluşan algıyı açıklamaktadır (Shore ve Shore, 1995; Colquitt vd., 2001). Örgütsel
adaletin yönetim bilimi içerisinde çalışanların görev dağılımı, mesaisi, yetkilendirilmesi, ücretlendirilmesi,
ödüllendirilmesi, adil bir çalışma içerisinde alınan kararların çalışanlarca algılanma biçimi olarak
tanımlanabilmektedir (Kaneshiro, 2008).
Örgütsel adalet türleri farklı yazarlarca literatürde çeşitlendirilmiş olsa da temelde üç başlık altında ele
alınabilmektedir. Bunlar; dağıtımsal adalet, formal adalet ve etkileşimsel adalettir. Dağıtımsal adalet,
çalışanların örgüt kaynaklarından eşit ve adil bir biçimde yararlanmalarıdır (Chambers, 2002). Dağıtım
adaletine bakış açısını sosyo-psikolojik kazanımlarında göz önünde bulundurularak her bakımdan adillik
ilkesine yönelik hareket etme gerekliliği savunulmaktadır (Cropanzano ve Ambrose, 2001). Formal adalet,
çalışanların yönetsel ilkeler içinde söz sahibi olma derecesiyle ilgili bir kavramdır (Thıbaut ve Waler, 1975).
Daha geniş bir ifadeyle örgüt içinde kararlar alınmadan önce çalışanların sürece dahil edilmesi ve ortak karar
alınarak prosedürlerin devam etmesi durumudur (Cropanzano ve Wright, 2003: 10). Etkileşimsel adalet, mevcut
prosedürlerin uygulanması sırasında çalışanlar ile kurulan iletişimin niteliğiyle ilgilidir (Bies ve Moaq, 1986:
43). Genel anlamda bu adalet türü, karar alıcıların prosedürleri uygulaması sırasında sergiledikleri
davranışlarda adil olmaları gerekliliğini savunmaktadır (Chambers, 2002: 19). Yöneticilerin çalışanlara saygı
duyması, aldığı kararları mantık çerçevesinde açıklayabilmesi çalışanlarda etkileşim adaleti hissini
doğurabilecektir (Colquitt, 2001).
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2.2. Örgütsel Vatandaşlık
Örgütsel vatandaşlık davranışları genel olarak, iş tanımlarında zorunlu olmayan, ihmal edilmesi halinde ceza,
gerçekleştirildiğinde ise ödül sistemince doğrudan ya da dolaylı olarak yaptırım içermeyen daha çok kişilerin
tercihine bağlı ve örgütün verimliliğini arttırmaya yönelik davranışlar olarak tanımlanabilir (Podsakoff vd.,
2000).
Örgütsel vatandaşlık için literatürde yoğunlukla kullanılan boyutlar; yardımseverlik, sivil erdem,
sportmenliktir (Allison vd., 2001). Yardımseverlik, çalışanların herhangi bir sorun karşısında çalışma
arkadaşlarına veya yöneticilere gönüllü olarak destek vermesi/yardımcı olması anlamına gelmektedir (Organ
ve Ryan, 1995). Bu bağlamda yeni çalışanların oryantasyonları, ağır iş yükü olan çalışanlara yardım,
sunum/program hazırlamasında destek gibi unsurlar örnek verilebilir (Podsakoff vd., 2000; Allison vd., 2001).
Sportmenlik ya da centilmenlik, hoşgörülü olma, diğer çalışanları şikayet etmeme, grup çalışmalarında
fedakarlık yapma ve başkalarının görüşlerine saygı duyması vb. unsurları içeren özelliklerdir (Organ ve Ryan,
1995). Sivil erdem ise, çalışanların işlerine yüksek düzeyde bağlılığını gösteren, örgütün gelişimi için inisiyatif
alan veya olası tehditlere karşı korumacı tutum sergileyen çalışan davranışlarını açıklamaktadır (Podsakoff
vd., 2000).

2.3. Hipotezlerin Geliştirilmesi
Çalışanların bulundukları örgütte kendilerine adil davranıldığı algısına sahip olduklarında, örgütlerine daha
fazla fayda sağlamalarının muhtemel olacağı düşünülmektedir (Niehoff ve Moorman, 1993). Bu doğrultuda
kendilerine adil davranıldığını düşünen çalışanlar, örgüte yüksek düzeyde güven duygusu geliştirecek ve
bununla birlikte örgütsel vatandaşlık davranışına yönelik eğilimleri artacaktır (Niehoff ve Moorman, 1993).
Farklı sektörlerce yapılan araştırmalara göre örgütsel adaletin, örgütsel vatandaşlık duygusunu olumlu yönde
geliştirdiğini göstermektedir. Chiari ve Lim (2008), Moorman vd. (1998) ve Malatesta ve Byrune (1997)
örgütsel vatandaşlık ve etkileşimsel adalet arasında ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Benzer şekilde Ayrıca
Blakely vd. (2005) çalışmalarında örgütsel adalet ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında pozitif yönlü
anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varmışlardır. Konovsky ve Pugh (1994) örgütsel vatandaşlık ve prosedür
(formal) adaleti arasında anlamlı bir ilişkinin olduğunu bulgulamışlardır. Erkutlu (2008) devlet
üniversitesinde çalışan öğretim elemanları üzerinde yaptığı araştırmada, etkileşimsel, formal ve dağıtım
adaleti ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişkinin olduğunu tespit etmiştir.
Farth vd. (1990) adalet algılamalarının örgütsel vatandaşlık boyutlarından yardımseverlik boyutunun diğer
boyutlara göre daha çok ilişkisi olduğunu tespit etmiştir. Barling ve Phillips (1993) yapmış oldukları çalışmada
dağıtım adaleti algısının örgütsel vatandaşlık üzerinde diğer boyutlara oranla daha etkili olduğu sonucunu
ortaya çıkartmıştır. Moorman (1991) ise yapmış olduğu çalışmada dağıtım adaleti, formal adalet ve etkileşim
adaletini ayrı ayrı değerlendirmiş ve etkileşim adaletinin örgütsel vatandaşlıkla en yoğun etkileşimde olan
boyut olduğu sonucuna varmıştır. Tüm bu bilgiler doğrultusunda araştırmada şu hipotezler geliştirilmiştir;
H1a: Dağıtım adaletinin yardımseverlik davranışı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H1b: Formal adaletin yardımseverlik davranışı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H1c: Etkileşim adaletinin yardımseverlik davranışı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H2a: Dağıtım adaletinin sosyal erdem davranışı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H2b: Formal adaletin sosyal erdem davranışı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H2c: Etkileşim adaletinin sosyal erdem davranışı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H3a: Dağıtım adaletinin sportmenlik davranışı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H3b: Formal adaletin sportmenlik davranışı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H3c: Etkileşim adaletinin sportmenlik davranışı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
Eğitimden sağlığa, sanayiden hizmet sektörüne kadar birçok alanda çalışanlar ve yöneticileri üzerine yapılan
araştırmalar sonucunda sektörel fark gözetmeksizin, örgütsel adaletin, örgütsel vatandaşlık duygusunu
olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Örgüt içerisinde adalet algısı ile gelişen örgütsel vatandaşlık
davranışının da çalışanları örgüte karşı daha sorumlu, istekli olmaya yönelttiği tespit edilen sonuçlar arasında
yer almaktadır.
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3. Yöntem
Araştırmanda havacılık sektöründe çalışanların örgütsel adalet algısının örgütsel vatandaşlık davranışına
etkisini belirlemek için tanımlayıcı araştırma deseni kullanılmıştır. Tanımlayıcı araştırma deseninde verilerin
oluşturulmasında nicel araştırma yöntemlerinden faydalanılmaktadır. Araştırma evrenini Türkiye’de
havacılık sektöründe çalışan bireyler oluştururken, çalışan sayısının bilinmemesi nedeniyle örneklem grubu
seçilmiştir. Örneklem grubunun seçilirken, havacılık sektöründe çalışma şartına bağlı olarak herkesin katılım
gösterebilmesi ve veri toplama sürecinde yaşanan zorluklar nedeniyle basit tesadüfi örneklem metodu
kullanılmıştır. Evren sayısını bilinmemesi nedeniyle %95 güven aralığında 278 çalışana ulaşılarak veriler
toplanmıştır. Toplanan veri 30-500 arasında olduğu için (Roscoe, 1975) yeterli olduğu söylenebilir. Veri
toplama yöntemi olarak anket formlarından faydalanılmıştır. Bu çalışmada veri toplamak için İstanbul Rumeli
Üniversitesi Etik Kurulu Başkanlığından 31.03.2021 tarihinde 2021/02 toplantı ve 04b madde numaralı
toplantıda etik kurul izni alınmıştır.
Anket formlarının birinci kısmında çalışanların cinsiyet, yaş, medeni durumu, eğitim düzeyi, gelir algısı ve
çalıştığı birim soruları yöneltilmiştir. İkinci kısımda örgütsel adalet algısını ölçmeye yönelik 20 ifade (Niehoff
ve Moorman, 1993) kullanılmıştır. 20 ifadeden 5 tanesi dağıtım adaleti (DagA), 6 tanesi formal adalet (ForA)
ve 9 tanesi etkileşim adaletini (EtkA) açıklamaktadır. Örgütsel vatandaşlık davranışını ölçmeye yönelik
(Podsakoff vd., 1997) 13 ifade kullanılmıştır. 7 ifade yardımseverlik (YrdD), 3 ifade sivil erdem (SivD) ve 3
ifade sportmenlik (SprD) alt faktörünü açıklamaktadır. Ölçek ifadeleri beşli likert tipi “1” kesinlikle
katılmıyorum-“5” kesinlikle katılıyorum şeklinde yöneltilmiştir. Ölçek ifadeleri veri toplama sürecinden önce
beş alan uzmanının görüşüne sunulmuş ve uygunluğu için kontrol edilmiştir.
Veri analizi sürecinde SPSS istatistik programında regresyon analizinden faydalanılmıştır. Hipotezlerin test
aşamasına geçmeden önce ölçeklerin güvenirliği için Cronbach Alpha (Hair vd., 2010) güvenirlik katsayısı
hesaplanmıştır. Ölçeklerin geçerliği için keşfedici faktör analizi (KFA), bütünleşik güvenirlik (BG), ortalama
açıklanan varyans (AVE) ve korelasyon analizi-AVE karekök kıyas analizleri (Bagozzi ve Yi, 1988; Fornell ve
Larcker, 1981, Hair vd., 2010) yapılmıştır. Son olarak ölçek ifadelerinin dağılım normalliğini belirlemek için
basıklık ve çarpıklık değerleri (Tabachnick ve Fidell, 2013) incelenmiştir.

4. Bulgular
4.1. Demografik Bulgular
Araştırmada öncelikle katılımcıların demografik özellikleri hakkında bilgi verilmiştir. Tablo 1’de
katılımcıların demografik özellikleri detaylı olarak verilmektedir. Katılımcıların %22,7’si 35-44 yaş aralığında,
%20,9’u 25-34, %19,8’i 45-54, %18,3’ü 55-64 yaş aralığındadır. Katılımcıların %62,2’si erkek ve %37,8’i kadındır.
Katılımcıların %52,2’si evli ve %47,8’i bekardır.
Özellikler
Yaş Dağılımı

Cinsiyet
Medeni durumu
Eğitim Düzeyi

Gelir algısı

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri
N
18-24
29
25-34
58
35-44
63
45-54
55
55-64
51
65 ve üzeri
22
Erkek
173
Kadın
105
Evli
145
Bekar
133
İlköğretim
10
Lise
18
Ön lisans
27
Lisans
203
Yüksek Lisans/Doktora
20
Çok düşük
69
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%
10,4
20,9
22,7
19,8
18,3
7,9
62,2
37,8
52,2
47,8
3,6
6,5
9,7
73,0
7,2
24,8
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Çalıştığı birim

Düşük
Orta
Yüksek
Çok yüksek
Yer hizmetleri
Kokpit/kabin
Teknik/idari birim

106
65
31
7
183
38
57

38,1
23,4
11,2
2,5
65,8
13,7
20,5

Katılımcıların %73’ü lisans düzeyinde eğitim görmüştür. Katılımcıların %38,1’i düşük, %24,8’i çok düşük,
%23,4’ü orta düzeyde gelir algısına sahiptir. Çalışanların çalıştıkları birim incelendiğinde %65,8’i yer
hizmetlerinde, %20,5’i teknik ve idari birimde ve %13,7’si kokpit veya kabinde görev aldıklarını ifade
etmektedirler.

4.2. Ölçeklerin Geçerlik, Güvenirlik ve Dağılım Normalliği Sonuçları
Araştırmada örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgütsel adalet algısı ölçekleri kullanılmıştır. Ölçeklerin yapı
geçerliliğini test etmek için SPSS istatistik programında keşfedici faktör analizi uygulanmıştır. Öncelikle
ifadeler arası korelasyon değerleri incelenmiştir. Ayrıca Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi ve Bartlett Küresellik
testi sonuçları incelenmiştir. KMO örneklem yeterliliği 0,935 ve anlamlı (p=0,000) çıkmıştır. Bartlett küresellik
testi sonuçları da (4694,419) faktör analizi için örneklemin uygun olduğunu göstermektedir. Analiz sürecinde
3 alt faktörlü bir yapıya sahip olduğu için ölçek faktör sayısı üç olarak belirlenmiş ve veri döndürme
tekniklerinden varimax tekniği seçilmiştir. KFA sonucunda örgütsel adalet algısı üç alt faktör yükleri Tablo
2’de detaylı olarak verilmektedir.
Tablo 2: Örgütsel Adalet Algısı Keşfedici Faktör Analizi Sonucu
Faktörler
İfadeler
Etkileşimsel adalet
Dağıtım adaleti
DagA1
,837
DagA2
,736
DagA3
,847
DagA4
,793
DagA5
,838
ForA1
ForA2
ForA3
ForA4
ForA5
EtkA1
,824
EtkA2
,752
EtkA3
,814
EtkA4
,792
EtkA5
,809
EtkA6
,789
EtkA7
,785
EtkA8
,768
EtkA9
,731
Çıkarım Metodu: Principal Component Analysis.
Rotasyon Metodu: Varimax with Kaiser Normalization.
Açıklanan Varyans Oranı: %73,475

Formal adalet

,782
,680
,749
,676
,653

Keşfedici faktör analizi sonuçlarına göre örgütsel adalet algısı ölçeğine ait üç alt faktör çıkmıştır (0,50<faktör
yükleri) (Hair vd., 2010). Dağıtım adaletine 5 ifadeyle, etkileşimsel adalete dokuz ifadeyle devam edilirken
formal adaletin “ForA6” ifadesi iki yapıya birden yüksek değerle girdiği için çalışmadan çıkartılmıştır.
Böylelikle formal adalete beş ifadeyle devam edilmiştir.
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Araştırmada ikinci olarak örgütsel vatandaşlık davranışının KFA analizi yapılmıştır. KMO örneklem
yeterliliği 0,924 ve anlamlı (p=0,000) çıkmıştır. Bartlett küresellik testi sonuçları (2818,784) faktör analizi için
örneklemin uygun olduğunu göstermektedir. Analiz sürecinde 3 alt faktörlü bir yapıya sahip olduğu için
ölçek faktör sayısı üç olarak belirlenmiş ve veri döndürme tekniklerinden varimax tekniği seçilmiştir. KFA
sonucunda örgütsel vatandaşlık davranışı alt faktör yükleri Tablo 3’te detaylı olarak verilmektedir.
Tablo 3: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Keşfedici Faktör Analizi Sonucu
İfadeler

Faktörler
Sportmenlik

Yardımseverlik
,847
,769
,814
,765
,728

YrdD1
YrdD2
YrdD3
YrdD4
YrdD6
SivD1
SivD2
SivD3
SprD1
SprD2
SprD3
Çıkarım Metodu: Principal Component Analysis.
Rotasyon Metodu: Varimax with Kaiser Normalization.
Açıklanan Varyans Oranı: %82,135

Sivil erdem

,776
,700
,822
,827
,764
,814

Keşfedici faktör analizi sonuçlarına göre örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeğine ait üç alt faktör çıkmıştır
(0,50<faktör yükleri) (Hair vd., 2010). Sivil erdem alt faktörüne 3 ifadeyle ve sportmenlik alt faktörüne üç
ifadeyle devam edilirken, yardımseverlik alt faktörüne ait “YrdD5” ve “YrdD7” ifadeleri birden fazla yapıya
yüksek değerle girdiği için çalışmadan çıkartılmıştır. Böylelikle yardımseverlik alt faktörüne beş ifadeyle
devam edilmiştir.
Tablo 4: Korelasyon Analizi ve Ayrım Geçerliği Sonuçları
Ölçekler
DagA
ForA
EtkA
YrdD
SivD
SprD
DagA
,710
ForA
,811
,587**
EtkA
,785
,484**
,758**
**
**
YrdD
,785
,475
,618
,695**
SivD
,767
,416**
,551**
,615**
,722**
**
**
**
**
SprD
,802
,348
,560
,605
,698
,759**
Not: Koyu renkle gösterilen sayılar ortalama açıklanan varyans değerlerinin karekökünü simgelemektedir.
** p<0,001
Ölçeklerin uyum geçerliğini belirlemek için bütünleşik güvenirlik ve ortalama açıklanan varyans değerleri
hesaplanmıştır. Buna göre etkileşimsel adalet (0,935; 0,617), formal adalet (0,906; 0,658), dağıtımsal adalet
(0,835; 0,504), yardımseverlik (0,889; 0,617), sivil erdem (0,811; 0,589) ve sportmenlik (0,844; 0,643) ölçeklerinin
bütünleşik güvenirlik değerleri 0,60’tan yüksek (Bagozzi ve Yi, 1988), ortalama açıklanan varyans değerleri de
0,50’den yüksek (Fornell ve Larcker, 1981) çıkmıştır. Ölçeklerin ayrım geçerliğini belirlemek için korelasyon
analizi skorları ile ortalama açıklanan varyans karekök sonuçları kıyaslanmış olup (Tablo 4’te koyu renkli
sayılar ortalama açıklanan varyans karekökü sonuçları), tüm ölçeklerin ortalama açıklanan varyans karekök
değerleri korelasyon yüklerinden yüksek (Fornell ve Larcker, 1981) çıkmıştır.
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İfadeler
DagA1
DagA2
DagA3
DagA4
DagA5
ForA1
ForA2
ForA3
ForA4
ForA5
EtkA1
EtkA2
EtkA3
EtkA4
EtkA5
EtkA6
EtkA7
EtkA8
EtkA9
YrdD1
YrdD2
YrdD3
YrdD4
YrdD6
SivD1
SivD2
SivD3
SprD1
SprD2
SprD3

Tablo 5: Dağılım Normalliği Sonuçları
Çarpıklık
Ortalama
Std. Sapma
Skor
Std. Hata
3,7266
1,23899
-,638
,146
4,0036
1,07649
-1,004
,146
3,7266
1,20950
-,497
,146
3,7302
1,17858
-,529
,146
3,4928
1,23354
-,286
,146
3,6475
1,27946
-,702
,146
3,9820
1,20305
-1,181
,146
3,5504
1,27570
-,434
,146
3,8561
1,25782
-,866
,146
3,6079
1,30849
-,540
,146
3,4496
1,35529
-,541
,146
3,9281
1,18438
-1,042
,146
3,3813
1,35100
-,383
,146
3,6079
1,32766
-,593
,146
3,4532
1,28711
-,443
,146
3,4892
1,30463
-,502
,146
3,4748
1,28771
-,470
,146
3,5360
1,33157
-,554
,146
3,4856
1,36411
-,507
,146
3,4065
1,38203
-,486
,146
3,6871
1,33783
-,734
,146
3,2410
1,37388
-,181
,146
3,4353
1,34666
-,438
,146
3,3129
1,35393
-,276
,146
3,3165
1,45466
-,429
,146
3,5683
1,44727
-,691
,146
3,2050
1,39016
-,234
,146
3,4281
1,44210
-,444
,146
3,6475
1,38774
-,778
,146
3,3094
1,45621
-,360
,146

Basıklık
Skor
Std. Hata
-,652
,291
,401
,291
-,836
,291
-,688
,291
-,960
,291
-,528
,291
,538
,291
-,783
,291
-,279
,291
-,773
,291
-,904
,291
,299
,291
-,996
,291
-,806
,291
-,869
,291
-,801
,291
-,839
,291
-,789
,291
-,903
,291
-,989
,291
-,605
,291
-1,181
,291
-,953
,291
-1,081
,291
-1,165
,291
-,875
,291
-1,147
,291
-1,119
,291
-,602
,291
-1,208
,291

Ölçeklerin dağılım normalliğini tespit etmek için basıklık ve çarpıklık değerleri incelenmiştir. basıklık ve
çarpıklık değerlerinin -1,5; +1,5 aralığında olduğu (Tabachnick ve Fidell, 2013) ve normal dağılım gösterdiği
tespit edilmiştir (Tablo 5).

4.3. Hipotez Test Sonuçları
Araştırma modelinde yer alan hipotezlerin test aşamasında çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır.
Öncelikle yardımseverlik davranışına örgütsel adalet alt faktörlerinin etkisi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar
Tablo 6’da gösterilmektedir.
Tablo 6: Yardımseverlik Davranışı Regresyon Analizi
Beta
t
Sig.
Tolerance VIF
(Sabit)
1,139
,256
DagA
,139
2,674
,008
,652
1,533
YrdD
ForA
,144
2,063
,040
,363
2,755
EtkA
,518
8,015
,000
,424
2,360
YrdD= Yardımseverlik, DagA= Dağıtımsal adalet, ForA= Formal adalet, EtkA= Etkileşimsel adalet
Model

Sonuç
Kabul edildi
Kabul edildi
Kabul edildi

Regresyon analizi sonuçlarına göre dağıtımsal adalet algısının (Beta=0,139), formal adalet algısının
(Beta=0,144) ve etkileşimsel adalet algısının (Beta=0,518) yardımseverlik davranışına pozitif yönde anlamlı bir
etkisi vardır. sonuç olarak H1a, H1b ve H1c hipotezleri kabul edilmiştir. İkinci olarak araştırmada sivil erdem
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davranışına örgütsel adalet alt faktörlerinin etkisi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 7’de
gösterilmektedir.
Tablo 7: Sivil Erdem Davranışı Regresyon Analizi
t
Sig.
Tolerance VIF
(Sabit)
1,178
,240
DagA
,114
1,979
,049
,652
1,533
SivD
ForA
,141
1,816
,070
,363
2,755
EtkA
,453
6,317
,000
,424
2,360
SivD= Sivil erdem, DagA= Dağıtımsal adalet, ForA= Formal adalet, EtkA= Etkileşimsel adalet
Model

Beta

Sonuç
Kabul edildi
Kabul edilmedi
Kabul edildi

Regresyon analizi sonuçlarına göre dağıtımsal adalet algısının (Beta=0,114) ve etkileşimsel adalet algısının
(Beta=0,453) sivil erdem davranışına pozitif yönde anlamlı bir etkisi vardır. sonuç olarak H2a ve H2c
hipotezleri kabul edilmiştir. Ancak formal adalet algısının sivil erdem davranışına pozitif yönde anlamlı bir
etkisi yoktur. Dolayısıyla H2b hipotezi kabul edilmemiştir. Üçüncü olarak araştırmada sportmenlik
davranışına örgütsel adalet alt faktörlerinin etkisi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 8’de
gösterilmektedir.
Tablo 8: Sportmenlik Davranışı Regresyon Analizi
Model
Beta
t
Sig.
Tolerance
VIF
(Sabit)
2,292
,023
DagA
,004
,070
,944
,652
1,533
SprD
ForA
,236
3,020
,003
,363
2,755
EtkA
,424
5,860
,000
,424
2,360
SprD= Sportmenlik, DagA= Dağıtımsal adalet, ForA= Formal adalet, EtkA= Etkileşimsel adalet

Sonuç
Kabul edilmedi
Kabul edildi
Kabul edildi

Regresyon analizi sonuçlarına göre formal adalet algısının (Beta=0,236) ve etkileşimsel adalet algısının
(Beta=0,424) sportmenlik davranışına pozitif yönde anlamlı bir etkisi vardır. Sonuç olarak H3a ve H3c
hipotezleri kabul edilmiştir. Ancak dağıtımsal adalet algısının sportmenlik davranışına pozitif yönde anlamlı
bir etkisi yoktur. Dolayısıyla H3b hipotezi kabul edilmemiştir.

5. Sonuç ve Tartışma
Bu araştırmada havacılık sektöründe çalışan bireylerin örgütsel adalet algılarının örgütsel vatandaşlık
davranışlarına etkisi incelenmiştir. Örgütsel adalet algısı; dağıtım, formal ve etkileşimsel olmak üzere üç alt
faktör olarak incelenmiş ve modelde bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Diğer yandan örgütsel
vatandaşlık davranışı ölçeği; yardımseverlik, sivil erdem ve sportmenlik olmak üzere üç alt faktör olarak
değerlendirilmiş ve modelde bağımlı değişken olarak kullanılmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre dağıtım, formal ve etkileşimsel adalet algı alt faktörlerinin yardımseverlik
vatandaşlık davranışına pozitif yönde anlamlı etkisi olduğu tespit edilmiştir. İşletmelerde çalışanlarla veya
işle ilgili verilen kararların yönetsel düzeyde çalışanlar tarafından olumlu karşılandığı, hatta bu durumun
yardımsever davranışları tetiklediği görülmektedir. Bu da havacılık sektöründe operasyonel birimlerin iş
dizaynı ve tasarımı konularında başarılı olduklarını göstermektedir. Ayrıca işletmede çalışma planı, ücret
politikası, ödüller gibi konularda eşit ve adil dağılımın gerçekleşme oranının yüksek olduğu ve bunun da yine
çalışanların yardımsever davranışlarını olumlu yönde tetiklediği görülmektedir. Son olarak işletmelerde
çalışan ve yönetici ilişkilerinin iyi seviyede olduğu, yönetsel kararlarda çalışanların karara dahil edildiği ve
bunun da çalışanların yardımseverlik davranışlarını pozitif yönde tetiklediği yapılan değerlendirme
sonucunda anlaşılmaktadır. Genel olarak toparlanacak olursa, havacılık sektörü yönetiminde çalışanlar
tarafından adalet algısı ve bunun da yardımseverlik davranışına etkisi yüksektir.
Araştırma sonuçlarına göre dağıtım ve etkileşimsel adalet algı alt faktörlerinin sivil erdem vatandaşlık
davranışına pozitif yönde anlamlı etkisi olduğu tespit edilmiştir. Havacılık sektörü çalışanları örgüt içi
iletişimde ve hakların dağılımında olumlu algılara sahip olmakla birlikte bu durum işletmenin geleceğine
yönelik alınacak kararlarda daha inisiyatif alan bir role bürünmelerinde etkili olabilmektedir. Ancak havacılık
sektörü çalışanları yöneticilerin adalet anlayışları hakkında her ne kadar olumlu görüş belirtseler de bu durum
örgüt hakkında alınacak kararlarda sivil inisiyatif almalarına sebep olmamaktadır. Bunun sebebi olarak ise
İşletme Araştırmaları Dergisi

2124

Journal of Business Research-Turk

N. Konyalılar 14/3 (2022) 2117-2127
sivil erdem davranışı için çalışanların işletmeleri ile olan bağlarının daha gelişmiş seviyede olmasının
beklenmesi gösterilebilir. Arslantaş ve Pekdemir (2007) mavi yakalılara yönelik çalışmalarında örgütsel adalet
algısının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu belirlemişlerdir.
Çetinkaya ve Çimenci (2014) bir alışveriş merkezinde çalışanlara yönelik yaptıkları araştırmada, örgütsel
adalet algısının örgütsel vatandaşlık davranışına olumlu yönde etkisi olduğunu tespit etmişlerdir.
Araştırma sonuçlarına göre formal ve etkileşimsel adalet algı alt faktörlerinin sportmenlik vatandaşlık
davranışına pozitif yönde anlamlı etkisi olduğu tespit edilmiştir. Havacılık sektörü çalışanlarının işletmeyi
sahiplenmesi ve olumsuz durumları bertaraf etmelerinde ve çalışma arkadaşlarının eksik veya hatalarını
kapatıcı davranışlar sergilemelerinde formal ve örgüt içi etkileşim adaleti anlayışının gelişimi etkili olarak
gösterilebilir. Diğer yandan havacılık sektörü çalışanlarının olumsuzluklardan arınmış tutumlar sergilemeleri
için işletme içinde izin, ücret veya ödül gibi unsurların adaletli dağılımı önemli bir etken olarak
gösterilememektedir. Bu durumun sebebi havacılık sektöründe bulunan işletmelerde çalışanları motive edici
kampanya veya çalışmaların eksik olma ihtimali gösterilebilir. Poyraz, Kara ve Çetin (2009) otel işletmeleri
çalışanlarına yönelik hazırladıkları çalışmada örgütsel adalet algısı alt faktörlerinin örgütsel vatandaşlık
davranışı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu tespit etmişlerdir. Elde edilen sonuçların büyük kısmı
bu araştırmayla benzer niteliktedir. Bu durumun sebebi olarak hizmet sektörü benzerliği gösterilebilir.
Araştırma sonuçları kapsamında sektöre, akademiye ve topluma yönelik çıkarılabilecek öneriler şu şekilde
sıralanabilir;







Havacılık sektörü işletmelerinde yönetsel süreçlerde çalışanların stratejik kararlara etkin katılımını
sağlayacak uygulamaların oluşturulması,
Havacılık sektörü işletmelerinde çalışanların bir iç müşteri olarak tanınması ve bu bağlamda en az dış
müşteriler kadar tatmin düzeylerine önem verilmesi,
Sektör yöneticilerinin dönemsel olarak çalışanlarını teşvik edici çalışma dışı etkinlikler düzenlemesi
ve bu planlamalarda çalışanların fikirlerine önem verilmesi,
İşletmelerde adalet algısına önem veren bir yönetim felsefesine sahip olması, birçok toplumsal
sorunun da çözümüne ön ayak olabilecektir. Bu sebeple yönetsel süreçlerde her bir çalışanın eşit ve
adil şartlarda çalışmalarına fırsat oluşturulması elzemdir.
Çalışanların adalet algılarının geliştirilmesine yönelik stratejik yönetim planlamalarının akademi
dünya tarafından tartışılması ve geliştirilmesi önem arz etmektedir.

Bu araştırmada sadece havacılık sektöründe çalışanlar örnekleme dahil edilmiştir. Ayrıca araştırma
modelinde adalet algısı-davranış süreci sadece irdelenmiştir. Çalışanların aldıkları ücretten, kariyer
planlamalarına kadar birçok husus kapsam dışı bırakılmıştır. Bundan sonraki araştırmalarda iş tatmini, işten
ayrılma niyeti, örgütsel çeviklik gibi değişkenler yardımıyla örgütsel adalet algısı araştırılabilir.
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Amaç – Gelişen teknoloji pazarlama alanında ortaya çıkan değişimlerle birlikte ile yeni dünya düzeninde
markalar, ürün ve hizmetlerinin tüketimini arttırmak için geleneksel pazarlama faaliyetleri dışında yeni
alternatif pazarlama yollarını kullanmaya başlamışlardır. Bu alternatif pazarlama yaklaşımlarından biri
de gerilla pazarlama yaklaşımıdır. Gerilla pazarlama; rakibin taklit edemeyeceği, yaratıcı yöntemlerin
kullanıldığı tüketiciyi ilginç taktiklerle etkileyebildiği pazarlama felsefesidir. Gerilla pazarlama
uygulamaları daha önce benzeri görülmeyen ve taklit edilmesi mümkün olmayan mesajlarla tüketiciler
Gönderilme Tarihi 1 Temmuz üzerinde kalıcı bir etki bırakan yaratıcılık ve hayal gücü gibi etkenlere dayanmaktadır. Bu araştırmanın
2022
amacı; otel işletmelerinde gerilla pazarlama stratejilerinin yerini ve uygulama alanlarını ortaya
Revizyon Tarihi 10 Eylül 2022 koymaktır.
Kabul Tarihi 15 Eylül 2022
Yöntem – Araştırmanın evreni Ankara’daki dört ve beş yıldızlı otel işletmeleridir. Araştırmada dört
yıldızlı 55 ve beş yıldızlı 22 olmak üzere, Ankara’da 75 otel işletmesiyle birebir görüşülerek anket
Makale Kategorisi:
uygulanmıştır. Araştırmada anket yoluyla toplanan verileri değerlendirmek amacıyla SPSS 22.0
Araştırma Makalesi
(Statistical Program for Social Sciencies) programı kullanılmıştır. Analizlerde frekans, yüzde T testi ve
ANOVA testi kullanılmıştır.
Bulgular – Bulgulara göre otel işletmelerinin gerilla pazarlama taktiklerini etkin bir şekilde kullandığı
söylenemez. En etkin kullandıkları gerilla pazarlama taktiği; otel işletmelerinin web siteleri üzerinden
tüketicilerle kurdukları iletişim faaliyetleridir.
Tartışma – Otel işletmelerinin gerilla pazarlama taktiklerinin hepsini etkin bir şekilde
uygulamamalarının en büyük nedeni pazarlama faaliyetlerine bütçelerinin yetersiz olmasıdır. Ankara’da
otel işletmelerinin çoğunluğunun pazarlama bütçeleri genelde genel bütçenin %20’ni oluşturmaktadır.
Otel işletmelerinin pazarlama bütçeleri arttıkça daha etkin gerilla pazarlama stratejileri oluşturacaklardır.
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Purpose – In the modern world ,as a result of the changes in the field of developing technology marketing,
brands have started to use new alternative marketing ways other than traditional marketing activities to
increase the consumption of their products and services. One of these alternative marketing types is
Guerrilla marketing tactics. Guerrilla marketing; is a marketing philosophy that uses creative methods
that the competitor cannot imitate and that can affect the customer with interesting tactics. Guerrilla
marketing practices are based on factors such as creativity and imagination that have a lasting impact on
consumers with messages that have never been seen and could not be imitated. In this study, it has been
tried to reveal to what extent guerrilla marketing strategies are used in the hotel businesses.
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Design/methodology/approach - The universe of the research has been determined as four and five-star
hotels in Ankara. There are a total of 92 hotels in Ankara, 65 of which are four-star and 27 are five-star. In
the research, a questionnaire was applied to 75 hotels, 55 of which were four stars and 22 were five stars.
In the research, SPSS 22.0 (Statistical Program for Social Sciences) program was used to evaluate the data
collected through questionnaires. Frequency, percentage T-test and ANOVA test were used in the
analysis.
Findings – According to the results, it cannot be said that guerrilla marketing techniques have been fully
used in hotel businesses. The guerrilla marketing techniques they use most effectively are the activities
they perform on their hotels' websites.
Discussion –The biggest reason does not applied guerrilla marketing techniques effectively is that hotel
businesses have a low budget for marketing activities. In particular, the budgets allocated to the
marketing of the majority of hotel enterprises generally do not exceed 20%. Hotel enterprises budget
plans may increase their budgets for marketing activities a little more.
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1. Giriş
Hizmet sektöründeki ürünlerin pazarlanması çok zordur, çünkü bu sektördeki ürünler elle tutulup gözle
görülemez. Pazarlamacılar bu konuda zorlanmaktadırlar. Pazarlama stratejisi içinde reklamların en önemli
amacı tüketicilerin ilgisi çekmek ve satın almaya güdülemektir. Maliyetlerin düşük olması ve tüketicilerin
ilgilerini çekip akıllarında kalması sebebiyle turizmde gerilla pazarlama stratejisi işletmelere rekabet avantajı
sağlamaktadır. Türkiye’de çok sayıda turizm işletmesinin mali anlamda pazarlama yapmaya gücünün
olmaması bu çalışmanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca bu çalışmadan elde edilen
sonuçlar; otellerin gerilla pazarlama stratejisini ne düzeyde bildiklerini ve ne düzeyde uyguladıklarını da
ortaya koyarak, otel yöneticilerinin pazarlama giderlerini düşürmeye, işletme gelirlerini arttırmaya yönelik
çalışmalar yapmasına yardımcı kaynak olabileceği ve ek olarak bu alanda çalışma yapacak araştırmacılara
katkı sağlar nitelikte olacağı da düşünülmektedir.
Turizm sektöründe artan rekabet nedeniyle işletmeler pazar paylarını arttırmak, müşteri memnuniyetini ve
bağlılığını sağlamak için pazarlama taktiklerini yenileme ve geliştirme gereksinimi duymaktadırlar. Bu
araştırmanın amacı, pazarlama literatüründe yeni sayılabilecek ancak uygulamaları ile sıkça karşılaştığımız
alternatif pazarlama stratejisi olan gerilla pazarlama konusunun konaklama işletmeleriyle ilişkilendirilerek
incelenmesiyle sektöre fayda sağlanması beklenmektedir. Turizm sektöründe artan rekabet nedeniyle
işletmeler pazar paylarını arttırmak, müşteri memnuniyetini ve bağlılığını sağlamak için pazarlama
taktiklerini yenileme ve geliştirme gereksinimi duymaktadırlar. Turizm pazarlaması literatüründe,
Türkiye’de gerilla pazarlama ve otel işletmelerinde uygulama stratejileri konusu oldukça yetersiz ele
alınmıştır, bu çalışma ile özellikle literatürdeki bu konuda katkı sunulması hedeflenmektedir.

2. Literatür incelemesi
Turizm sektörü son yıllarda gelişen, büyüyen ve bunun sonucunda da Türkiye’de önemli derece de gelir
sağlayan sektörlerden biri olarak görülmektedir. Öyle ki ülke yönetiminde veya yönetimine aday olan bütün
siyasi partilerin üzerine özenerek eğildikleri ve sürekli gündemlerinde tuttukları bir konudur turizm. Söz
konusu gelişmelerden ve sektörde ki gelirin yükselmesinden dolayı otel sayılarında da ciddi bir artış
görülmektedir. Ancak otel sayılarında ki artış daha rekabetçi bir ortam yaratmakta olup, otellerin pazardan
istedikleri payları almaları, talep yoğunluğuna bağlıdır. Talep yoğunluğu oluşturmak için ise otelin marka
değeri, hizmet kalitesi, ürün çeşitliliği gibi birçok etkenin yanı sıra kullandıkları pazarlama stratejileri aşırı
derecede önem arz etmektedir. (Bilgiçli ve Altınkaynak, 2016).
Günümüzde ulusal ve uluslararası alanlarda faaliyet gösteren küçüklü büyüklü tüm işletmeler pazarlama
yöntemlerinin en az birini veya birçoğunu mutlaka kullanmaktadırlar. Mevcut pazar şartları devinim
göstermekte olup, işletmelerin gün geçtikçe pazarda ki payını arttırması zorlaşmaktadır. Bu sebeple işletmeler
pazarda ayakta kalabilmek için rakiplerine rekabet üstünlüğü sağlamak zorundadır, söz konusu üstünlük için
ise pazarlama yöntemlerini etkin şekilde kullanmalıdır. (Karaca, 2010).
Turizmden elde etmeyi düşündükleri payı almak isteyen otellerin, dışarıdan nasıl göründüklerini, tüketiciler
tarafından nasıl algıladıklarını, tercih edilip edilmediklerini ve nedenlerini öğrenmeleri gerekmektedir.
Otellerin olumlu bir imaj oluşturmaları için tüketicilerin tatil ihtiyaçlarını ve tatildeki beklentilerini
karşılayabilecekleri fikrini tüketicilerin zihninde oluşturmaları çok önemlidir. (Tecimen, 2019). Gerilla
pazarlama faaliyetlerinde işletmeler kısıtlı kaynaklara rağmen pazardan en büyük payı alabilmek için,
tüketicilerin karşılarına beklenmedik anda çıkarak tüketicilerin ilgilerini en üst seviyede tutar. Gerilla
pazarlama ayrıca işletmelerin belirli aralıklarla uyguladıkları küçük ve şaşırtıcı hamleler sayesinde, rakipleri
demoralize etmeye dayanmakla beraber, hızlı hareket etmeyi gerektirirken, işletmelerin hayal gücü ve
yaratıcılıklarını da sürekli olarak dinamik tutar (Yüksekbilgili, 2011).
Gerilla Pazarlaması, tercih edilme açısından ilk başta küçük firma ve işletmeler tarafından olan, belirleyici
gücü yenilikçi ve farklı fikirlere dayanan, teknolojiyi en aktif şekilde kullanarak eski müşterileri aracılığı ile
yeni potansiyel müşterilere erişmektir. Kullanılan bu yöntem ile tanıtılmak istenen ürünün veya firmanın
düşük bütçeler ile bunu sağlayabilmektir. Bunun sonucunda asıl istenen hedef tüketiciyi beklentilerinin
dışında şaşırtarak mesajını vermek olan gerilla pazarlaması, büyük firmalar tarafından da zamanla tercih
edilmeye başlanmıştır (Kaşlı ve diğerleri, 2009). Gerilla kelimesi denince özellikle 20. yüzyılın en çok göze
batan olay gerilla savaşıdır. Kökeni İspanyolcadan gelen “Guerilla” kelimesini, ilk defa Fransız Napolyon’a
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karşı yıllarca direnen İspanyolların kullandığı görülmüştür. Ayrıca gerilla taktiği “Özgürlük Savaşçısı” olarak
bilinen “Ernesto Che Guevara” tarafından Avrupa’ya tanıtılmıştır. Gerilla yöntemleri akılcıdır ve dezavantajlı
durumları avantaja çevirebilir. Karşısındaki düşmanı moral olarak çökertmeyi hedeflemekte ve onlara
düşünme fırsatı vermeden her an savaş olacakmış gibi düşmanı hazırda bekletmek asıl amaçlarıdır (Alena,
2012: 9).
Son dönemlerde Amerika; Vietnam, Afganistan ve Irak savaşlarında gerilla taktiğini kullanarak bu devletlerin
dış ve iç politikalarını kuşattığı gözlemlenmiştir. Kapsamı ve uygulaması açısından araştırma konusu olan
gerilla savaşı, başta Amerika, Fransa, İngiltere ve Rusya olmak üzere batı ülkelerinde akademik inceleme
olarak ele alınmıştır. Bu konuda birçok bilim adamı çalışmalar yapmıştır. Hatta gerilla savaşı enstitülüleri
kurulmuştur (Uyar, 2004: 14). Gerilla pazarlama kavramının ortaya çıkmasında ve gelişmesinde de gerilla
savaş taktikleri ve gerilla savaşlarda uygulanan teknikler yatmaktadır. İletişim stratejisine bağlı olarak, gerilla
pazarlama farklı alt yapısıyla çalışmalarını ve faaliyetlerini sürdürür bunu bir bütün olarak uygular ve
gerçekleştirir (Levinson ve Lautenslager, 2006: 56).
Gerilla pazarlamada özellikle tüketicilere diğer firmalardan farklı hizmetler ve uygulamalar sunmak çok
önemlidir. Bunlardan bazıları şunlardır (Uysal, 2011: 72);











Fiyatlarda indirim stratejisi
Piyasalara kalitesi daha düşük ancak daha uygun fiyatlı mal sunma
Piyasalarda fiyatı daha yüksek ancak daha kaliteli mal sunma stratejileri
Ürün farklılaştırma stratejileri
Servis ve sunum farklılaşma stratejileri (eve teslim etme vb.)
Tüketiciyle doğrudan temas kurma
Dağıtımda yenilik ve etkinlik stratejileri
Karşılaştırıcı, ilgi çekici, şaşırtıcı, yoğun reklam çalışma ve kampanyaları
Mal ve hizmetlerde yenilik stratejileri
Pazarlarda hedef şaşırtma (ürünü piyasadan geçici olarak veya tamamen çekme ya da ürünü piyasaya
yığma) gibi farklı taktikler uygulayabilmektedir.

“Guerilla” kelimesi ilk olarak, İspanyolların Fransız Napolyon’a karşı 1807– 1814 yılları arasında sürdürdüğü
direnişte kullanılmıştır. Gerilla taktikleri, akılcı ve dezavantajları avantaja çeviren özellikler taşımaktadır.
Düşmanı moral olarak çökertmeyi hedeflediği için düşman bir sonraki saldırının ne zaman ve nereden
geleceğini tahmin edememektedir (Kaya, 2011: 29). XVIII. yüzyılın ilk yıllarında başlayan Sanayi devrimi ve
sonrasında gelen kitle üretimi pazarlamayı oldukça etkilemiştir. Çağdaş pazarlamanın I. Dünya Savaşından
sonra geliştiği, II. Dünya Savaşı’ndan sonra da üretimde, bilimsel yaklaşımı pazarlama eylemlerine
uygulandığı göze çarpmaktadır (Cemalcılar, 1995: 86). Gerilla pazarlama, kurucusu ve fikir babası olan
Levinson‟un Kaliforniya Berkeley’de görev yaptığı Üniversitede pazarlama dersleri anlattığı dönemlerde,
kendi şirketlerini kurmak isteyen öğrencilerinin “para yatırmadan işletme kurmanın yollarını öğreten” bir
kitap önermesini istemeleri ile ortaya çıkmıştır (Kaşlı ve diğerleri, 2009). Araştırması sonucunda öğrencilerine
herhangi bir kaynak kitap bulamayan Levinson “Hiç Para Yatırmadan Pazarlama Yapmanın 527 Yolu” başlıklı
bir yazı hazırlayarak öğrencileriyle bu yazıyı paylaşmıştır. İşte bu durum sonucunda gerilla pazarlamanın
temelleri atılmış ve şuana kadar gelişerek gelmiştir (Arslan, 2009: 42).
Üretici ve tüketicinin arasına mesafe girmesi ve üretici ile tüketici kavramlarının ayrılmasına sebep olan
olgunun nedeni üretimde ihtisaslaşmaya gidilmesidir. Bu da insanlar arasında oluşacak olan değiş tokuş
uygulamasının daha da imkânsız hale gelmesine neden olmuştur. Bunun sonucunda oluşan üretici ve tüketici
arasındaki değiş tokuş işlemini kolaylaştırmak ve gerçekleştirmek amacıyla bir ara birime ihtiyaç
duyulmuştur. Duyulan bu ara birim ihtiyacı ise günümüzde pazarlama biriminin önemli bir kısmını
oluşturmaktadır.
Dünya ekonomisinde yeni fırsat ve tehditlerin oluşması 1980’li yıllarda ülkelerin aralarında bloklar kurması
ve bu bloklar içinde birbirilerine dış ticarette öncelik tanımları durumunu ortaya çıkarmıştır. 1980’li yılların
sonuna doğru küreselleşme sürecinin hızlanması; Sovyetler Birliği’nin dağılması ile Doğu Avrupa ülkelerinin
serbest Pazar ekonomisine geçişiyle oluşmuştur. 1990’lı yıllarda iletişim ve ulaşım teknolojisinde gerçekleşen
gelişmeler küreselleşmeyi hızlandıran bir etken olarak ortaya çıkmıştır, bu gelişmeler sonucu dünya
ekonomisinin gündemine ‘’rekabet’’ kavramı büyük önem kazanmıştır (Kotler, 2006: 11). Gelecek yıllarda
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gerilla pazarlama da, küçük işletmelerin büyük işletmelerle baş edebilmek için ortaya çıktığı esasına bağlı
kalınarak, gerilla silahları daha da geliştirilecek, daha çok imkân ve olanaktan bedava yararlanılacak,
kullanımı genişleyerek çok daha fazla işletme tarafından tercih edilecektir. Böylece gerilla yöntemleri
pazarlama dünyasında ses getirmeye devam edecektir(Levinson ve Hanley, 2007). Gerilla reklamcılık ortaya
çıktığı sıralarda küçük işletmelerin önemli taktikler kazanmalarına yardımcı olmuştur. Bu taktikleri 2000’li
yıllarda yalnızca küçük işletmelerin değil büyük işletmelerinde kullandığı görülmüştür. Hatta zamanla büyük
işletmelerin kullandığı reklam taktiği haline gelmeye başlamıştır (Uysal, 2011: 72). Küreselleşmeyle beraber
ekonomide görülen büyüme, küresel pazarda faaliyet gösteren firmaların pazar odaklı olma nedeni olarak
uluslararası pazarda yaşanan rekabetin ve hızlı değişimin sonucunda çıkan belirsizlikler olduğu
savunulmaktadır. Firmaların bu rekabet ortamında halen dünya ekonomisinde yer alabilmesi ve pazarda
faaliyet gösteriyor olabilmesi ayrıca hem olumsuz gelişmelerde olası zararları en aza indirmesi hem de küresel
bir şirket olabilmesi için pazar odaklı olması çok önemlidir.
İşletmelerin pazarlama elemanlarını etkin bir şekilde bir araya getirmelerinin nedeni oluşan pazarda
bütünleşik pazarlama iletişimine geçiş sürecinde oluşan pazarlama anlayışlarının değişimidir. Bu süreç
sonrasında en önemli madde ise müşteri beklentilerini ve isteklerini en uygun şekilde stratejileri de
uygulayarak hayata geçirebilmektir. Bu anlayış ve yaklaşımla hareket eden işletmeler, müşteri
memnuniyetini, istek ve taleplerini en iyi şekilde maksimuma çıkararak bunu yaparken de pazarlama
stratejisine en uygun fiyatlandırma bununla birlikte pazarlama stratejisine uygun tutundurma karması
elemanlarını ortaya çıkararak gerçekleştirmektedir. Bunun sonrasında işletmeler, sunulan ürün veya hizmete
yönelik potansiyel müşteri oluşturabilmek, pazarlama karmasına yönelik kararlar ile diğer pazarlama
gayretleri arasında bir döngü oluşturmaya yönelmektedirler (Elden ve diğerleri, 2009: 70). Hedeflenen
potansiyel müşterilerin, akla gelmeyecek şekillerde karşılarına çıkma amacıyla yola çıkan gerilla pazarlama,
rakiplerini kendilerini taklit edemeyeceği yaratıcı bütünleşik pazarlama iletişimi stratejileriyle, farklı taktikler
oluşturarak müşterileri kendine çekebilme üzerine gerçekleşmektedir. Bütünleşik pazarlama iletişimi stratejisi
devamında gerilla pazarlamayı işletmesinde gerçekleştiren firma, hedeflemiş olduğu pazar konumu itibariyle
müşterinin aklında, rakip firmalara göre yakalamak istediği yeri elde edebilmeyi başarmaktadır. Bu şekilde
bir konumlandırma yapma şansını kullanarak, hedefte ki tüketicinin tutumlarını değiştirmeye çalışıp, neden
kendi marka ve ürününün talep edilmesi gerektiğini sistemli ve bilinçli olarak stratejik şekilde planlamış
olmalıdır (Pirtini, 2007: 22).
Günümüzde yeni kurulan işletmeler büyük işletmelere meydan okumaktadır. Küçük işletmeler hedeflerini
gerçekleştirmek amaçlı uyguladıkları stratejiler bugüne kadar alışılmışın dışında daha çok düşük maliyetle
hayata geçirilen ve farklı olan yaratıcı pazarlama stratejisi taktikleriyle oluşturulan gerilla pazarlama
yaklaşımıdır. Rakiplerine göre çok daha esnek ve hızlı olan bu yeni işletmeler, bulundukları pazardaki büyük
firmaların yüksek maliyetler harcayarak gerçekleştirdikleri pazarlama faaliyetlerinin yenilikçi ve farklı
olmaması karşısında rekabet ortamında bu yeni işletmelerin şansı daha yüksek ve rekabet kurallarını
değiştirmede başarılı olmaktadır. İşletme açısından farklılık ve yenilik yaratabilmek bulunduğu pazarda
rekabet üstünlüğü oluşturmasına sebep olacaktır. Gerilla stratejilerini uygulayacak işletmelerin hem
rakipleriyle bulunduğu pazarda önemli ölçüde pay elde edebilme şansı hem de müşterilerin aklında yer
edinebilme şansı doğacaktır (Dacko, 2008: 411).
Bunun sonucunda gün geçtikçe farklılaşan ve yenilikler sunan pazar koşullarında kendine yer bulmuş büyük
firmaların rekabet ortamında kullandıkları pazarlama stratejilerine yenileri eklenmektedir. Firmaların kendi
arasında teknik farklılıklarının azalmasına yönelik yapılan teknolojik uygulamaların yaygınlaşmasını
sağlayan rekabettir. Bunun yanında işletmelerin kendilerini talep edecek müşteri potansiyeline ulaşmak
amaçlı kullanacakları stratejileri geliştirmek ve değiştirmek rekabet sayesinde oluşabilmektedir (Nardalı,
2009). Gerilla pazarlamayı etkin bir şekilde kullanabilmek ve sonuca ulaşan bir pazarlama faaliyeti
gerçekleştirebilmek için bazı özelliklere sahip olunması zorunludur. Bu özellikler (Özer, 2016);







Pazarlama planlarına hakim ve sahip olmak
Takip etmenin önemli bir etken olduğunu anlamak
Pazarlama stratejisinin gerekliliklerini eksiksiz olarak yerine getirmek
Gerilla pazarlamada zamanlamanın çok önemli olduğunu bilmek
İşletmenin tanıtımı için seminer, konferans, fuar vb. etkinliklere dahil olmak
Doğrudan tüketicilere posta kartları göndermek
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 Ücretsiz bilgi sağlamak amacıyla interneti aktif olarak kullanmak, web sayfası hazırlamak, forum ve
bloglara üye olmak
 E-posta yoluyla kampanyalar planlamak
Başarılı bir gerilla pazarlama stratejisi yalnızca reklam kullanılarak yapılamaz, reklamın yanı sıra başarı elde
etmek için gereken unsurlar (Sezer, 2009);





İletişim teknolojileri,
Hedef kitlenin istekleri,
Pazarlama için ayrılan bütçenin doğru kullanımı,
Zamanlama,

Bu gibi unsurların aynı anda kullanılması ve gerilla pazarlama stratejisinin doğru bir şekilde oluşturulmasını
sağlamaktadır. Gerilla reklamcılığın bir özelliği, gerçek rekabet ve ortamı içinde gerçek ürün ve hizmetlerin
yanında gerçek izleyici ve onların gerçek gereksinimlerini temel almasıdır. Gerilla reklamcılığı demek
beyninizin içinde bir sürü çan çaldırmak ve ceplerinizden alabildiği kadar parayı alabilmek demektir. Gerilla
pazarlamada tüketicilerle olan ilişkinin çok önemli olduğu bilinmektedir. Hedef kitle ile doğrudan etkileşime
girebilmek oldukça önem taşımaktadır. Gerilla pazarlamanın başarıya ulaştığını anlamak ise hedef kitleye
ulaşıldıktan sonra bu kitlenin sunulan mal ve hizmetleri satın alması sonucu anlaşılır. Gerilla pazarlama
mevcut müşterilerle kurulmuş olan ilişkileri sürdürmenin yanı sıra mevcut müşteri profili dışındaki gelir
guruplarına yönelerek yeni müşteriler kazanmayı da kapsayan bir süreçtir. Özellikle gerilla pazarlama
uygulamalarının küçük ve orta ölçekli işletmeler için sürdürülebilir rekabet avantajı kazanmada çok önemli
olduğu görülmektedir (Korkmaz ve diğerleri, 2009: 60).
Gerilla pazarlama stratejilerinin etkileyici ve akılda kalıcı olmasının temel sebebi, benimsenmeyen yöntemler
kullanarak, hedeflenen kitleye, beklemedikleri anda ulaşabilmesidir. Gerilla pazarlama genellikle
sürprizlerden hoşlanan insanlara daha kolay ulaşabilmektedir. Bunun sebebi bu insanları yenilikçiliği ve
yaratıcılığı sevmelerinden kaynaklanmaktadır. Gerilla pazarlaması kıt kaynaklarla etkili ve sıra dışı mecraları
kullanarak mesajı çarpıcı şekilde iletmektir. Radyo, televizyon gibi kitlesel uygulamaların yerine çok daha
yerel ama bir o kadar da etkili mesaj verme biçimidir (Torlak ve diğerleri, 2006: 180). Küçük ölçekli işletmeler
genellikle rekabet içinde bulundukları diğer firmaların pazar payından pay elde edebilmek için etkili bir
gerilla pazarlama uygulaması gerçekleştirerek stratejisini de buna göre uygular. Bulunduğu pazarda pay
almak istediği müşteri kitlesine yönelik yapılan uygulamalar, pazardaki rekabeti arttırarak, bu tip şirketlerin
devamlılığını arttırmaktadır. Gerilla pazarlama unsurları bir takım taktiksel uygulamaları içerir. Gerilla
taktikleri akılcı, sıra dışı uygulamaları içermektedir. Ruhunda şaşırtıcı ve orijinal olmak vardır. Enerjiktir.
Kendisini bile sürekli yeniler. Dikkati farklı yöne çekmeye çalışır. Rakiplerini yıpratır. Agresif bir yöntemdir.
Esnektir. Bütçeyi minimum kullanım prensibini içerir (Batı, 2012: 136).
Gerilla pazarlama uygulamaları, tüketiciyi beklemediği bir anda şaşırtmakta ve istenen mesajın tüketiciye bu
ilgi çekici yolla ulaştırılması sağlanmaktadır. Üstelik uygulamaları gerçekleştirmek için büyük bütçelere gerek
duyulmamaktadır. Gerilla pazarlamanın etkileyici bir yöntem olmasının temel sebebi, alışılmadık pazarlama
araçları ve yöntemleri kullanarak hedef kitleyi şaşırtabilmesidir. Gerilla pazarlamada uygulanan taktikler
akılcı ve sıra dışıdır. Özünde şaşırtıcı, enerjik ve orijinaldir. Rakiplerini yıpratmaya yönelik agresif
uygulamalar içermektedir. Tüm uygulamalarını gerçekleştirirken aynı zamanda bütçeyi minimumda
kullanma hedefindedir (Yörükoğlu, 2014). Gerilla pazarlama, küçük işletmelerin büyük işletmeler gibi hareket
edebilmesi sağlamakta ve düşük bütçe ile yüksek etki elde etmektedir. Bunun için müşterilerinin karşısına
beklenmedik bir anda çıkması ve tutundurma faaliyetleriyle onları şaşırtması gereklidir. Gerilla pazarlama
müşterilerin zihninde etkileyici bir görüntü oluşturup bu görüntünün zihinde kalmasını sağlamaktadır (Fong
ve Yazdanifard, 2014: 3). Geleneksel pazarlamada insanlar sadece tüketici olarak düşünülürken, gerilla
pazarlamada insanlar sadece mal veya hizmet satın alan tüketiciler olarak düşünülmez. Tüketicilerin ihtiyaç
ve istekleri satıştan daha önceliklidir. Geleneksel pazarlama “ben” derken, gerilla pazarlama “sen”
demektedir. Geleneksel pazarlama “ Ne satabilirim?” diye düşünürken, gerilla pazarlama “Müşteriye ne
verirsem onun işine yarar?” diye düşünmektedir (Yörükoğlu, 2014).
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Tablo 1. Geleneksel Pazarlama ile Gerilla Pazarlama Arasındaki Farklar
Geleneksel pazarlama

Gerilla pazarlama

Pazarlama için para ayırmak gerekir

Pazarlama için hayal gücü ve enerji gerekir.

Büyük işletmeler, büyük bütçeler gereklidir.

Küçük işletmelerin büyük hayal güçleri yeterlidir.

Pazarlama
çalışmaları
değerlendirilir.

satış

miktarları

ile

Yüksek satış kar yaratmıyorsa bir anlamı yoktur.

Geleneksel pazarlamada reklam gibi geleneksel
yöntemlerden biri kullanılır

Gerilla pazarlamada geleneksel pazarlamada
kullanılan yöntemlerin tamamı kullanılır ve
farklılaştırılır.

Rekabet üstünlüğü odaklıdır.

Rekabeti bir süreliğine unutarak rakiplerle işbirliği
yapabilmektedir.

Geleneksel taktikler kullanılır.

Geleneksel taktikler dışında bilinçdışına yönelik
yöntemler kullanılır.

Büyük grupları hedef alınır.

Küçük grupları hedef alınır.

Küçük detaylara önem verilmez.

Bilinçaltını etkileyen en küçük detaylara bile önem
verilir.

Pazarlama araçları az ve pahalıdır.

Pazarlama araçları
bedavadır.

Kullanılabilecek pazarlama yöntemleri sınırlıdır.

Kullanılabilecek 100 farklı yöntemi vardır.

Aynı anda birden fazla işe odaklanabilir.

Sadece bir işe odaklanır.

Müşteriye
verilmez.

iletilmek

istenen

mesaj

doğrudan

çeşitli

ve

büyük

ölçüde

Müşteriye iletilmek istenen mesaj açıktır ve müşteri
bu mesajı kolayca anlayabilir.

Kaynak: (Çeltek ve Bozdoğan, 2012: 4790)
Gerilla pazarlama uygulayıcıları düşük imkânlarla işletmelerin fark edilmesini sağlamaya çalışmaktadır.
Uygulamacılar bu nedenle şartlara göre çeşitli teknikler geliştirmişler ve bunları insanların yoğun olduğu,
daha çabuk fark edilebilecek yerlerde uygulamaya koymuşlardır. (Yörükoğlu, 2014). Gerilla pazarlamada en
çok kullanılan iletişim araçları;
 Poster sanatı: Poster, Türk Dil Kurumu’na ait sözlükte “Duvara asılan büyük boy resim” olarak
tanımlanmaktadır. Bir çeşit grafitidir ve temelde el ile hazırlanmaktadır. İşletmelerin tercih sebebi ise
uygulamasının kolay ve maliyet açısından da düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Dikkat edilmesi
gerek unsur ise yapılacak olan tasarımın özgün, amacı yansıtması ve yaratıcı olması gerekmektedir.
 Şablon grafiti: Şablon bir imaj veya yazının kâğıttan ya da kartondan kesilerek çıkartılması ve çıkarılan bu
şablonlar sprey boyalarla duvara uygulanarak elde edilmesiyle oluşmaktadır(Yüksel, 2010).
 Kültür karmaşası: Gerilla uygulayıcılarının insanları güldürmek, güldürürken aydınlanmasını sağlamak
ve bu yolla da farkındalık oluşturmak için başvurdukları yöntemdir. Kültür karmaşası yönteminde tezat
durumlar bir arada kullanılmaktadır. (Uysal, 2011)
 Ters grafiti: Temizleme grafitisi olarak da bilinmektedir. Duvarlardan veya farklı zeminlerden tozları
silerek grafitiye dönüştürtmesiyle uygulanmaktadır. En çok bilinen uygulama olarak arabalara yazılan
“yıka beni” yazıları verilebilmektedir. Gerilla uygulayıcıları insanların yoğun olduğu yerlerdeki duvarlara
bu yöntemi uygulamaktadır. (Gümüş, 2014)
 Çıkartma sanatı: Bir mesajın, resmin veya imajın çıkartma şeklinde hazırlanarak sokaklara
yapıştırılmasıyla gerçekleştirilmektedir. İşlemin oldukça kolay uygulanabilirliği ile mesajların her tarafa
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yerleştirilmesine olanak sağlaması, sokaklara az zarar vermesi, maliyetinin düşük olması bu yöntemin
oldukça fazla tercih edilmesini sağlamıştır (Nardalı, 2009).
 Sokak enstalasyonları: Üç boyutlu objeler kullanılarak dış mekâna yerleştirilerek yapılan gerilla pazarlama
tekniğidir. Bu yöntem de gerilla uygulayıcıları tarafından son dönemlerde fazlaca tercih edilmeye
başlanmıştır (Reşber, 2013).
 Grafiti animasyonları: Canlı bir görünüm oluşturmak amaçlı zemin veya duvarlara çizilen nesnelerin
oluşturduğu resimlerdir. Dikkat çekerek ve insanları eğlendirerek tüketicilerin akılda kalıcı bir etki de
sağlar (Memişoğlu, 2014).
Gerilla pazarlamacılar müşterilerin devamlı kendi ürün ve hizmetlerini satın almalarının ilk nedeninin
“itimat” olduğunu bilirler ve dolayısıyla onlar devamlı “daha az” için söz verip “daha çok” şey verirler. Bu
yüzden karşı tarafa söylenecek en ufak yalan aralarındaki güveni sarsabilir, bu yüzden gerilla pazarlamacılar
fazlasıyla dürüsttürler ve sundukları tekliflerinin avantajlarının yanında dezavantajlarını da karşı tarafa
aktarırlar (Levinson ve diğerleri, 2009). Geniş bir kitleye hitap edeceklerinden dolayı gerçek bir gerilla
pazarlamacısı, sunacağı hedef ve uygulamalarının bireysel olarak özgün, gerçekçi ve ölçülebilir olmasını
bilmelidir. Hedeflerin uygulanabilir ve gerçekleştirilebilir olması için, düşünülen hedeflerin özgün olması
önemlidir (Levinson ve Lautenslager, 2006: 29).
Turizm işletmelerinde gerilla planlamasının yapılması verimli bir gerilla pazarlaması oluşmasına katkı
sağlamaktadır. Bu planlamanın oluşabilmesi için öncelikle turizm işletmesinin içinde ve dışında bulunduğu
çevre ile ilgili detaylı ve doğru bilgilere ulaşması, elde edilen bilgilerle de bir veri tabanı oluşturulması,
sonrasında da işletme bulunduğu pazarda oluşabilecek tehdit ya da fırsat ve üstünlükleri önceden
hesaplayarak bir SWOT analizi yapması gerekmektedir. İşletmenin kendini güçlü bulduğu alanlar belirlenir
ve daha sonra bu alanlarla ilgi en uygun pazarlama aracı seçilir, gerilla pazarlama takvimi oluşturulması
pazarlama odaklı olmalı ve bu takvime sıkı bir şekilde uyulmalıdır. İşletmelerin zaman içinde rakiplerinden
gelebilecek tepkilere karşı ve bu tepkiler doğrultusunda işletmenin de ihtiyaç duyacağı gerilla pazarlama
planları sürekli güncellenmek zorundadır (Çeltek ve Bozdoğan, 2012: 4792). Bunun yanında işletmeler
ellerinde bulunan kaynakları en doğru, hızlı ve etkin bir şekilde yönlendirebilmeleri gerekmektedir. Pazarda
oluşabilecek her türlü durumu göz önünde bulundurarak ve hızla devam eden rekabet ortamından zarar
görmeden çıkabilmek için bulundukları durumu iyice analiz edip önlem almaları gerekmektedir (Kaya, 2011).

3. Yöntem
3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri
07.02.2020 tarihinde "Konaklama İşletmelerinde Gerilla Pazarlama: Ankara Örneği" başlıklı bilimsel araştırma
proje önerisi, "Atılım Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu" üyeleri tarafından onaylanmıştır.
Araştırmada iki ana hipotez geliştirilmiştir.
Hipotez 1: 4 ve 5 yıldızlı otellerin gerilla pazarlama kullanma arasında farklılıklar vardır.
Hipotez 2: İşletmelerin faaliyet sürelerine göre gerilla pazarlama kullanma arasında farklılıklar vardır.
Araştırmanın daha ince ayrıntılara ulaşılması için ana hipotezler altında alt hipotezler oluşturulmuştur.
3.2. Evren ve Örneklem
Araştırma da ilk önce literatür taraması yapılmış ve gerilla pazarlama hakkında bilgiler toplamak için anket
tekniği kullanılmıştır. Ankara il merkezinde 65’i dört yıldızlı ve 27’si beş yıldızlı olmak üzere bulunan toplam
92 konaklama işletmesinden randevu talep edilmiş konuyla ilgili randevuyu değerlendirmiş ve 75 tanesi anket
formundaki sorulara cevap vermeyi kabul etmiştir. Anket forumları konaklama işletmelerinin pazarlama
müdürleri, yöneticilerine uygulanmış bu şekilde gerilla pazarlama stratejisinin otel işletmeleri tarafından
uygulanıp uygulanmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Araştırmanın temel sınırlılıkları şu şekilde ifade edilebilir:
 Araştırmada sadece Ankara şehrindeki 4 ve 5 yıldızlı oteller evren olarak belirlenmiştir.
 Araştırmada tüm evrene ulaşılması zor olduğundan dolayı örneklem tekniğine başvurulmuştur.
 Araştırmada herkesle birebir görüşülmesi zaman açısından zor olması sebebiyle sadece anket tekniği
kullanılmıştır.
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Araştırmanın temel varsayımları şu şekilde ifade edilebilir:
 Otel yöneticilerinin gerilla pazarlama tekniklerini en az bir kere yaptığı varsayılmıştır.
 Sonuçlar özellikle otellerin pazarlama stratejilerinde onlara bir yol gösterici olacağı varsayılmıştır.
 Araştırmaya katılan katılımcıların anket sorularını doğru bir şekilde cevapladığı varsayılmıştır.
 Araştırmada katılan otellerin tüm otelleri temsil ettiği varsayılmıştır.
3.3. Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anket formu literatür (Arslan, 2009; Ay ve Ünal,
2002; Levinson ve McLaughlin, 2004; Levinson ve Lautenslager, 2006; Levinson ve Hanley, 2006; Sandberg ve
Stierna, 2006; Korkmaz, 2009) taraması ve incelenmesi sonucunda oluşturulmuştur. Anket iki bölümden
oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde otelle ilgili genel bilgiler ve pazarlamaya ayırdıkları bütçe ve
uygulamaları sorulmuştur. Anketin ikinci bölümünde ise otellerin gerilla pazarlamayı kullanıp
kullanmadıklarına dair 22 ifade yer almıştır. Anketleri uygulayabilmek için, otellerin en üst düzey yetkilisi
olan genel müdürler, genel müdür yardımcıları veya pazarlama departmanı yöneticileri ile görüşme
yapılmıştır. Görüşmeler anket doldurma sırasında yanlış anlamaları ortadan kaldırmak için yüz yüze
uygulanmıştır. Ankete dair anlaşılmayan bir husus varsa o anda açıklama yapılarak netlik sağlanmaya
çalışılmıştır. Veriler hemen kaydedilip hata yapılması önlenmiştir.
Araştırmada 07.02.2020-30.05.2020 tarihleri arasındaanket yoluyla toplanan verileri değerlendirmek amacıyla
SPSS 22.0 (Statistical Program for Social Sciencies) programı kullanılmıştır. Anketlerin genel özelliklerini
belirlemek amacıyla frekans ve yüzde hesaplamaları kullanılmış sonuçlar grafik şeklinde gösterilmiştir.
Otellerin yıldız sayısı ile yaptıkları gerilla pazarlama farklılıklarını incelemek için T testi kullanılmıştır.
Otellerin faaliyet gösterdikleri sürelere göre uyguladıkları gerilla pazarlama farklılıklarının tespiti için ise
ANOVA testi kullanılmıştır.
Araştırmanın sınırlılıkları nedeniyle araştırmanın evreni Ankara’daki dört ve beş yıldızlı oteller olarak
belirlenmiştir. Ankara toplamda 65 tanesi 4 yıldızlı ve 27 tanesi beş yıldızlı toplam 92 otel bulunmaktadır.
Ankara şehrinin büyüklüğü ve anket çalışmalarında herkesin dönüş yapmama olasılığı nedeniyle araştırmada
örneklem yoluna gidilmiştir. Tüm evrene ulaşılamadığı durumlarda önemli olan evreni temsil edecek en iyi
örneklemi belirlemektir.
Tüm evrene ulaşılamaması, evreni en iyi şekilde temsil edecek örneklemin nasıl belirleneceği sorusunu da
gündeme getirmektedir (Nakip, 2005: 164). Araştırmacılar tarafından evren üzerinden örneklem sayısının
belirlenmesine yönelik farklı formüller kullanılmakla birlikte bu çalışmada örneklem sayısının
belirlenmesinde Taro Yamane’nin geliştirmiş olduğu şu örneklem hesaplama formülü kullanılmıştır (Yamane,
2001:116-117).

n

N .z 2 . p.q
N .d 2  z 2 . p.q

N: yığındaki birey sayısı
n: örneklemdeki birey sayısı
z: istenilen güvenirlik düzeyi için standart normal dağılım tablo değeri
d: duyarlılık
p: yığında istenilen özelliği taşıyan bireylerin oranı (p+q=1)
(örnek çapını maksimum yapmak için p=q=0,50 alınabilir)
n

92.1,962.1
 61
92.0,152  1,962.1

Ankara’daki dört ve beş yıldızlı oteller için evreni temsil edecek örneklem sayımız 61 kişi bulunmuştur.
3.4. Verilerin Analizi
Araştırma anket yoluyla toplanan verileri değerlendirmek amacıyla SPSS 22.0 (Statistical Program for Social
Sciencies) programı kullanılmıştır. Anketlerin genel özelliklerini belirlemek amacıyla frekans ve yüzde
hesaplamaları kullanılmış sonuçlar grafik şeklinde gösterilmiştir. Otellerin yıldız sayısı ile yaptıkları gerilla
pazarlama farklılıklarını incelemek için T testi kullanılmıştır. Otellerin faaliyet gösterdikleri sürelere göre
uyguladıkları gerilla pazarlama farklılıklarının tespiti için ise ANOVA testi kullanılmıştır.
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4. Bulgular
Araştırmaya katılan otel işletmelerinin %70,7’si 4 yıldızlı ve %29,3’i,ü 5 yıldızlı işletmelerdir. Ankara’da
bulunan 4 yıldızlı otel sayısı 65 ve 5 yıldızlı otel sayısı 27’dir. Otel işletmelerinin %38,7’sinin 0-10 yıl arası,
%33,3’ünün 11-20 yıl arası ve %28’inin 21 yıl ve üzeri faaliyet gösterdiği saptanmıştır; %82,7’si işletme belgeli,
%10,7’si yatırım belgeli, %6,7’si özel belgeli işletmelerdir.
Otel işletmelerinin pazarlama bütçelerinin toplam bütçelerine oranına ilişkin dağılımları incelendiğinde %31
ve üzerinde pazarlamaya pay ayıran %2,7’si yani sadece 2 otel işletmesidir. Diğer otel işletmeleri ise
%58,7’sinin toplam bütçelerinden pazarlamaya ayırdıkları pay %1 ile %10 arasında, %26,7’sinin pazarlamaya
ayırdıkları pay %11 ile %20 arasında, %12'sinin pazarlamaya ayırdıkları pay %21 ile %30 arasındadır. Bu
bulgulara göre otel işletmelerinin çoğunluğu pazarlama payına ayırdıkları bütçeleri genelde %20’lik kısmı
geçmemektedir. Reklam ve tanıtım faaliyetleri için dışarıdan profesyonel destek alan işletmelerinin oranı
%64’tür. Dışarıdan profesyonel bir destek almayan otel işletmelerinin oranı ise %36 olarak saptanmıştır.
Profesyonel destek almayan işletmeler reklam ve tanıtım faaliyetlerini kendi imkânlarıyla ve kendi
personelleriyle yapmaktadırlar. Reklam ve tanıtım faaliyetleri için dışarıdan profesyonel destek alan toplam
48 otelin hangi uzmanlardan destek aldığı %10,7’si uluslararası reklam/tanıtım ajanslarından, %16’sı ulusal
reklam/tanıtım ajanslarından, %13,3’ü bölgesel reklam/tanıtım ajanslarından ve %24’ü bireysel çalışan
tasarımcılardan destek almaktadır. Otel işletmelerinin yalnızca %32’sinin radyo reklamlarını tıpkı bir haber
anonsuymuş gibi yayınlatma taktiğini kullandığı, %68’inin ise bu taktiği kullanmadığı görülmektedir. Radyo
reklamlarında tıpkı bir haber anonsuymuş gibi yayınlatma taktiği önemli ve etkili bir gerilla pazarlama
taktiğidir. Ancak otel işletmelerinde bu etkili yöntem henüz tam anlamıyla kullanıldığı söylenemez. Özellikle
yerel radyoların anonslarında yapılacak etkinlikler otellerin tanıtımında ve güçlü bir imaj oluşturması
açısından çok önemlidir. Radyo reklamlarında hedef kitleye göre reklam veren otellerin oranı %30,7 iken hedef
kitle analizi yapmayan otellerin oranı %69,3’tür. Gerilla pazarlama için önemli olan bu taktikte konaklama
işletmelerinin radyo reklamları aracılığıyla ulaşmak istenen hedef kitlenin takip ettikleri radyo programlarının
özellikleridir. Örneğin; Ankara özellikle metropol yapısı ile sabah işe gitme saatleri ve akşam iş dönüşü
saatlerinde trafiğin yoğun olduğu bir şehirdir bu nedenle radyonun en çok trafikte dinlenildiğini düşünülerek
özellikle Ankara için özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde yayınlanan reklamlar daha hızlı ve etkin hedef
kitleye ulaşabilir.
Yazılı basın reklamlarında daha çok sektörle ilgili gezi, seyahat, tatil vb. dergilere reklam verme taktiğini
kullanan otellerin oranı ise %50,7, kullanmayanların oranı %49,3 olarak belirlenmiştir. İş turizminin yoğun
olduğu Ankara’da otel işletmelerinin özellikle hedef kitlenin okuduğu gezi, ulaşım, tatil, turizm dergilerine
reklam vermeleri daha etkili olacaktır. Örneğin havayollarına ait dergilere reklam verilmesi etkili olacaktır.
Yazılı basında reklam baslıklarını haber stiliyle yazarak, reklama bir haber havası katma taktiğini işletmelerin
%42,7 kullanmakta,
%57,3'ü kullanmamaktadır. Yayınlanan reklamın içeriğinde müşteriye neler
kazanacakları – nasıl çıkarları olacağı konusunda bilgi verme taktiğinin kullanılma oranı %64, kullanılmama
oranı ise %36 olarak saptanmıştır. Tüketiciler genelde sonuç odaklıdır bu taktikle müşteri ürünü almadan önce
ne kazanacağını ve çıkarlarını bilirse daha hızlı harekete geçer. Ayrıca otel işletmeleri müşterilerine verecekleri
promosyonları net bir şekilde anlatmalıdır. Pazarlamada insanların bilinç dışını (bilinçaltını) etkilemek için
özel ve seçilmiş sözler/kelimeler kullanma taktiğini kullanan otel işletmelerinin oranı %68, kullanmayan otel
işletmelerinin oranı ise %32’dir. Bu taktikle oteller tüketiciye özel mesajlar oluşturabilir. Tüketiciler kendilerini
etkileyen ve özel hissettiren işletmeleri daha çok tercih etmektedirler.
Tanınmış ve saygı duyulan kişilerin otelde kalmalarını sağlayıp onlardan tavsiye mektupları alınması ve bu
mektupların pazarlama aracı olarak kullanan oteller %69,3, kullanmayanlar ise %30,7'dir. Bu gerilla pazarlama
taktiğinin maliyeti düşük ve çok etkilidir. Tüketicilerin hayranı oldukları birinin kaldığı otelde konaklamak,
insanların tercihlerinde çok etkili bir gerilla tekniğidir. Bu tekniği kullanan en etkili sektör ise yiyecek ve içecek
sektörüdür. İşletmelerine gelen ünlülerin yemek yerken fotoğraflarını çekip müşterilerinin görecekleri
yerlerde sergileyerek ya da sosyal medyada paylaşarak tüketicileri etkilemektedirler. Otel işletmelerinin çeşitli
ücretsiz etkinlikler düzenleyerek işletmeyi tanıtma taktiğini %58,7’si uygularken, uygulamayanların oranı ise
%41,3’ dür. Özellikle son dönemlerde otel odalarını bir kısmını devre mülk olarak satmak isteyen oteller bu
pazarlama stratejisini çok yaygın olarak kullanmaktadır. Potansiyel tüketicilere küçük tatiller hediye edip
otellerine talebi arttırmak istemektedirler. Bazı oteller de tüketicilere hafta sonu kahvaltı ya da akşam yemeği
ikram ederek, bu gerilla pazarlama stratejisini ücret talep edilmeyen hizmetlerle hem farklılaşıp hem de
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tüketiciye değer katmak için kullanmaktadırlar. Otel işletmelerinden “Çeşitli ücretsiz hizmetler (ücretsiz
danışma, ücretsiz arama hattı, ücretsiz servis hizmetleri vb.) sunarak farklılaşma taktiğini kullandığını belirten
otel işletmelerinin oranı %46,7, kullanmayan otel işletmelerinin oranı ise %56,3’dür. Araştırmaya katılan
işletmelerin yarısına yakını maliyet düşük olmasına karşın bu taktiği uygulamamaktadır.
Otellerinden memnun kalan müşterilerin yorumlarını pazarlama tekniği olarak kullananların oranı %82,7,
kullanmayanların oranı ise %17,2’dir. Son dönemlerde internet kullanımının gelişmesiyle özellikle web
sitelerindeki yorumlar diğer müşteriler tarafından detaylıca incelenmektedir. Pazarlamada en etkili
yöntemlerden biri de “Referans”’dır. Bir tüketici çevresinden alacağı tavsiye ile tercihlerini değiştirme eğilimi
gösterebilir. Çünkü tüketici satın alma davranışı aile, arkadaş ve diğer sosyal çevre referanslarından
etkilenmektedir. Tatmin olmuş tüketicilerin yorumlarını, düşüncelerini paylaşma taktiğinin maliyetinin çok
düşük olması ve satın alma davranışına doğrudan etkisi nedeniyle internet sitelerinde kullanımı oldukça
yaygındır. Aracı işletmeler ile çalışmayı kolaylaştırmak için bürokratik işlemleri azaltma taktiğini otel
işletmelerinin %41,3’ü kullanmakta, %58,7’si ise kullanmamaktadır. Aracılar için ilk tercih sebebi, birlikte
çalışması kolay bir iş ortağının varlığıdır. Otel işletmeleri, otelin satışını gerçekleştiren seyahat acentelerine,
tur operatörlerine, tur planlayıcıları gibi aracılara iş süreçlerinde yardımcı olmalı ve kolaylıklar sağlamalıdır.
Kulüp, dernek ve sivil toplum kuruluşları gibi örgütlerin organizasyonlarına konuşmacı olarak katılarak
işletmeyi tanıtma taktiğini kullanan otel işletmelerinin oranı %56, kullanmayanların oranı ise %44’dür. Bu
gerilla pazarlama taktiğinin maliyeti çok düşüktür. Otel yöneticilerinin çeşitli kulüp, dernek ve sivil toplum
kuruluşu toplantılarına katılarak potansiyel müşteri oluşturma şansı ve bunun dışında personel tedariki
kolaylıkları da sağlayabilir. Dernek, kulüp ve sivil toplum kurtuluşlarının üyelerine özel indirim ve fırsatlar
sunarak talep yaratabilirler. Bu tür faaliyetlerin bir diğer avantajı da işletmelerin sundukları hizmetleri,
kazandıkları ödülleri, geleceğe dair hedef ve politikalarını anlatarak güçlü bir imaj oluşturmalarıdır. Ulusal
ya da uluslararası yarışmalara katılarak işletmenin adını duyurma taktiğini kullanan otel işletmeleri %49,3,
kullanmayanların oranı %50,7’dir. Otel işletmeleri katıldıkları yarışmalardan alınacak ödüllerle hedef kitlelere
ulaşabilir veya işletmelerinin reklamını yapabilirler. Özellikle bu ödülleri internet sitelerinde ve sosyal
medyada paylaşarak potansiyel tüketicilerin ilgisini çekebilirler.
İşletmenin logosunu, resmini veya ismini, masa üstü resmi, avatar, ikon vb. şekillerde hazırlayıp insanların
bilgisayarlarında kullanmalarını sağlama taktiğini kullananların oranı %57,3, kullanmayanların oranı ise
%42,7’dir. Otel işletmelerinin bu maliyeti oldukça düşük ve etkili taktiği uygulayabilmesi için yaratıcı bir ekibe
ihtiyacı bulunmaktadır. Bu tarz tasarımlarla tüketicilerin beğenisi kazanıp, gönüllü olarak tasarımları
kullanmalarını sağlamak işletme açısından pozitif etki oluşturmaktadır. Böylelikle işletmeler ücretsiz bir
şekilde reklamlarını yapacaklardır. Billboard ve panoları daha ilgi çekici, bulunduğu ortamla etkileşimli
şekilde kullanma taktiğini kullananların oranı %64, kullanmayanların oranı ise %36’dır. Son yıllarda ana
caddelerdeki ya da ilgili çekici merkezi noktalarda kullanılan billboardlar çok dikkat çekmektedir. Özellikle
bulunduğu ortamla etkileşimli billboardlar daha etkili olabilmektedir. Gazete ve dergilerdeki köşelerde
ücretsiz olarak işletmeden bahsettirtme taktiğini kullananların oranı %54,7, kullanmayanların oranı ise
%45,3’dür. Özellikle gazete ve dergilerde yer alan otel işletmeleriyle ilgili haberler çok etkileyici bir
yöntemdir. Alanında uzman kişilerin yazdığı yorum ve tavsiyeler tüketicilerin tercihlerinde çok etkili
olmaktadır. Otel işletmeleri özellikle gazete ve dergilerden sektör uzmanlarını davet ederek, işletmenin
hizmetleri ve farklı yönlerini anlatabilir. Özellikle son dönemlerde yiyecek ve içecek sektöründe çok moda
olan bir taktiktir. Otel işletmeleri de özellikle verdikleri yiyecek ve içecek hizmetlerini bu uzmanlarla çok iyi
tanıtmalıdır.
Sahip olduğunuz önemli bir sertifika veya başarı belgesini yerel ya da ulusal basında duyurmak taktiğini
kullananların oranı %60 kullanmayanların oranı ise %40’dır. Otel işletmeleri diğer işletmelerden üstün
özelliklerini yerel ya da ulusal basında duyurarak işletmenin sektörde lider olduğu imajını yaratarak hedef
kitleyi etkileyebilir. Özellikle son dönemlerde tüketiciler hijyen ya da çevre konulu ödüllere daha çok ilgi
göstermektedir. Potansiyel ve mevcut tüketicilerin sürekli göz önünde tutabilecekleri ve ihtiyaçları olduğu
bilinen eşantiyonlar sunma taktiğini kullananların oranı %84, kullanmayanların oranı %16 olarak
saptanmıştır. Söz konusu taktik, uygulama kolaylığı ve diğer pazarlama taktiklerine göre etkin olması
sebebiyle kullanımı çok yaygındır. Otelin logosunun tüketicilere verilen küçük hediyelerle göz önünde
olması, bilinçaltlarında unutamayacağı bir marka imajı yaratacaktır.
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Hedef kitlenin görebileceği kamuya açık yerlerde grafiti resimlerle tanıtım yapma gerilla pazarlama taktiğini
kullananların oranı %42,7 kullanmayan işletmelerin oranı ise %57,3’dür. Bu yöntemin yaygın kullanımı grafiti
reklamlarda kamuya açık alanlarda boyama tüpleriyle resim ve sembol çizmedir. Araştırmaya katılan otel
işletmelerinin %61,3’ü “Rakiplerin beklemediği bir anda fiyatlarda değişime gitme” taktiğini kullanmakta,
%38,7’si ise kullanmamaktadır. Otel işletmelerinin “Rakiplerin beklemediği bir anda fiyatlarda değişime
gitme” taktiğini kullanmasının en büyük nedeni, teknoloji ile artık tüketicilerin her otelin fiyatına ulaşmasıdır.
Özellikle internet kullanımın yaygınlaşmasıyla tüketiciler arama sitelerine girerek, fiyat ve hizmet
karşılaştırması yaparak tercihlerini belirlemektedir. Otel hizmetlerinden bir ya da bir kaçını sıra dışı deneyim
yaşatacak şekilde yapılandırma taktiğini kullanan işletmelerin oranı %66,7, kullanmayanların oranı ise
%33,3’dür. Küçük otel işletmeleri için daha uygun bir taktik olduğu söylenebilir, özellikle butik otellerin
konsept oteller olması tercih edilmesinde büyük etkendir. Otel işletmelerinin en çok kullandığı taktik %89,3
oran ile “İşletmenin web sitesini ve içindeki bilgileri sürekli güncel tutarak tüketicilerin işletmeye tekrar
gelişini sağlama” taktiğidir. Taktiği kullanmayan otel işletmelerinin oranı ise %10,7’dir. Özellikle son yıllarda
otel işletmelerinin web siteleri en önemli iletişim aracıdır. İşletmelerin web sitelerine güncel bilgileri
yüklemesi çok önemlidir. Özellikle tüketicilerin web sitelerini ziyaret ettiğinde merak ettiği tüm soruların
yanıtlarını alabilmesi, otel ile ilgili tüm ürün, fiyat, ve dağıtım bilgilerine ulaşabilmesi büyük avantaj
sağlayacaktır.
Tablo 2. Gerilla Pazarlamanın Otel Özelliklerine Göre Farklılıkları

Toplam Gerilla

Yıldız Sayısı
4 Yıldız
5 Yıldız
Faaliyet Süresi

n
53
22
n

Ortalama
1,5680
1,5992
Ortalama

Standart
Sapma
,21054
,26786
S.S

0-10 Yıl Arası

29

1,6007

,23632

11-20 Yıl Arası
21 Yıl ve Üzeri

25
21

1,5891
1,5325

,22896
,22597

t

p

-,581

,562

f

p
,577

,564

*p<0,05
Otel işletmelerinin yıldız sayısı ile gerilla pazarlama taktiklerini kullanması arasında p< 0,05 değerinden
büyük olduğundan anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Otel işletmelerinin faaliyet sürelerine göre de P
değeri 0,564 olduğundan dolayı anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Otel işletmelerinin yıldız sayısı ile radyo
reklamlarını tıpkı bir haber anonsuymuş gibi yayınlatma P değeri 0,546 olduğundan anlamlı bir farklılığa
rastlanmamıştır. Otel işletmelerinin faaliyet sürelerine göre de 0,043 P değeri ile p<0,05 değerinden küçük
olduğundan dolayı anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Otel işletmelerinin yıldız sayısı ile radyo reklamlarında
hedef kitlenin dinlediği programı belirleyip o programa reklam vermesi arasında P değeri 0,252 ile anlamlı bir
farklılığa rastlanmamıştır. Otel işletmelerinin faaliyet sürelerine göre de P değeri 0,106 olduğundan dolayı da
anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
Otel işletmelerinin yıldız sayısı ile yazılı basın reklamlarında daha çok sektörle ilgili dergilere reklam verme
(gezi, seyahat vb. dergiler) P değeri 0,045 ve otel işletmelerinin faaliyet sürelerine göre de 0,046 P değeri ile
p<0,05 değerinden küçük olduğundan dolayı anlamlı bir farklılık bulgulamıştır. Otel işletmelerinin yıldız
sayısı ve otellerin faaliyet sürelerine göre ile yazılı basında reklam baslıklarını haber stiliyle yazarak, reklama
bir haber havası katmaları arasında P değerleri 0,533 ve 0,459 ile anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Otel
işletmelerinin yıldız sayısı ile yayınlanan reklamın içeriğinde müşteriye neler kazanacakları – nasıl bir
çıkarları olacağı konusunda bilgi vermesi arasında P değeri 0,684 ile anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.
Otel işletmelerinin faaliyet sürelerine göre de P değeri 0,125 olduğundan dolayı anlamlı bir farklılık
bulunmamıştır. Otel işletmelerinin yıldız sayısı ile pazarlamada insanların bilinç dışını (bilinçaltını) etkilemek
için özel ve seçilmiş sözler / kelimeler kullanması arasında P değeri 0,502 ile anlamlı bir farklılığa
rastlanmamıştır. Otel işletmelerinin faaliyet sürelerine göre de P değeri 0,298 olduğundan dolayı anlamlı bir
farklılık bulunmamıştır. Otel işletmelerinin yıldız sayısı ve otel işletmelerinin faaliyet sürelerine göre ile
Tanınmış ve saygı duyulan kişilerin otelde kalmalarını sağlayıp onlardan tavsiye mektupları alınması ve bu
mektupların pazarlama aracı olarak kullanılması arasında P değerleri 0,786 ve 0,683 ile anlamlı bir farklılığa
rastlanmamıştır.
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Otel işletmelerinin yıldız sayısı ile çeşitli ücretsiz aktiviteler (seminerler, tanıtım, kurs vb.) düzenleyerek
işletmeyi tanıtmaları arasında P değeri 0,332 ile anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Otel işletmelerinin
faaliyet sürelerine göre de P değeri 0,404 olduğundan dolayı anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Otel
işletmelerinin yıldız sayısı ve otel işletmelerinin faaliyet sürelerine göre ile çeşitli ücretsiz hizmetler (ücretsiz
danışma, ücretsiz arama hattı, ücretsiz servis hizmetleri vb.) sunarak farklılaşmaları arasında P değerleri 0,654
ve 0,696 ile anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Otel işletmelerinin yıldız sayısı ile tatmin olmuş müşterilerin
yorumlarını, düşüncelerini kamuya duyurmaları (web sitesi, kitapçık, dergi vb. aracılığı ile) farklılıklar 0,002
P değeri ile p<0,05 değerinden küçük olduğundan anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Ama otel işletmelerinin
faaliyet süresine göre bir farklılık bulgulamamıştır.
Otel işletmelerinin yıldız sayısı ve faaliyet sürelerine göre aracı işletmeler ile çalışmayı kolaylaştırmak için
bürokratik işlemleri azaltmaları arasında P değerleri 0,048 ve 0,032 ile anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Otel
işletmelerinin yıldız sayısı ile kulüp, dernek ve sivil toplum kuruluşları gibi örgütlerin organizasyonlarına
konuşmacı olarak katılarak işletmeyi tanıtmaları arasında P değeri 0,327 bir farklılığa rastlanmamıştır. Ama
otel işletmelerinin faaliyet sürelerine göre de P değeri 0,034 ile anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Otel
işletmelerinin yıldız sayısı ile ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılarak işletmenin adını duyurma,
farklılıklar 0,044 P değeri ile p<0,05 değerinden küçük olduğundan anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Ama
otel işletmelerinin faaliyet süresine göre P değeri 0,407 ile bir farklılık bulgulamamıştır. Otel işletmelerinin
yıldız sayısı ve faaliyet sürelerine göre ile İşletmenin logosunu, resmini veya ismini, masa üstü resmi, avatar,
ikon vb. şekillerde hazırlayıp insanların bilgisayarlarında kullanmalarını sağlama arasında P değerleri 0,239
ve 0,353 ile anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.
Otel işletmelerinin yıldız sayısı ile billboard ve panoları daha ilgi çekici ve bulunduğu ortamla etkileşimli
şekilde kullanmaları P değeri 0,500 olduğunda bir farklılığa rastlanmamıştır. Otel işletmelerinin faaliyet
sürelerine göre de 0,024 P değeri ile p<0,05 değerinden küçük olduğundan dolayı anlamlı bir farklılığa
rastlanmıştır. Otellerin yıldız sayısı ile gazete ve dergilerdeki köselerde ücretsiz olarak işletmeden
bahsettirtmeleri arasında P değeri 0,286 ile anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Otel işletmelerinin faaliyet
sürelerine göre de P değeri 0,866 olduğundan dolayı anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Otel işletmelerinin
yıldız sayısı ve faaliyet sürelerine göre sahip olduğu önemli bir sertifika veya başarı belgesini yerel ya da
ulusal basında duyurmaları (hijyen, kalite, memnuniyet, üstün başarı ödülü vb. belgeler) arasında P değerleri
0,842 ve 0,704 ile anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Otel işletmelerinin yıldız sayısı ile potansiyel ve
mevcut müşterilere sürekli göz önünde tutabilecekleri ve ihtiyaçları olduğunu bildiğiniz eşantiyonlar (masa
saati, fotoğraf çerçevesi vb.) sunmaları arasında farklılıklar 0,041 P değeri ile p<0,05 değerinden küçük
olduğundan anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Ama otel işletmelerinin faaliyet süresine göre P değeri 0,183
ile bir farklılık bulgulamamıştır.
Tablo 3. Otellerin Hedef Kitlenin Görebileceği Kamuya Açık Yerlerde Grafiti Resimlerle Tanıtım Yapma
Farklılıkları
Hedef kitlenin
görebileceği kamuya
açık yerlerde grafiti
resimlerle tanıtım
yapma

Yıldız Sayısı
4 Yıldız
5 Yıldız
Faaliyet Süresi

n
53
22
n

Ortalama
1,3735
1,5000
Ortalama

Standart Sapma
,48667
,51177
S.S

0-10 Yıl Arası

29

1,5172

,50855

11-20 Yıl Arası
21 Yıl ve Üzeri

25
21

1,3200
1,4286

,47610
,50709

t
1,072
f

1,055

p
,286
p

,353

*p<0,05
Otel işletmelerinin yıldız sayısı ve faaliyet sürelerine göre hedef kitlenin görebileceği kamuya açık yerlerde
grafiti resimlerle tanıtım yapmaları arasında P değerleri 0,286 ve 0,353 ile anlamlı bir farklılığa
rastlanmamıştır. Otel işletmelerinin yıldız sayısı ile rakiplerin beklemediği bir anda fiyatlarda değişime
gitmeleri arasında P değeri 0,761 ile anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Otel işletmelerinin faaliyet
sürelerine göre de P değeri 0,245 olduğundan dolayı anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Otel işletmelerinin
yıldız sayısı ve faaliyet sürelerine göre hizmetlerinden bir ya da bir kaçını sıra dışı deneyim yaşatacak şekilde
yapılandırmaları (ilginç oda dizaynı, farklı bir yiyecek gibi) arasında P değerleri 0,332 ve 0,982 ile anlamlı bir
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farklılığa rastlanmamıştır. Otel işletmelerinin yıldız sayısı ile web sitesini ve içindeki bilgileri sürekli güncel
tutarak tekrar girişleri sağlamaları arasında farklılıklar 0,002 P değeri ile p<0,05 değerinden küçük
olduğundan anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Ama otel işletmelerinin faaliyet süresine göre P değeri 0,068
ile bir farklılık bulgulamamıştır.
Araştırmanın ana hipotezleri olan otellerin yıldız sayısı ile gerilla pazarlama kullanması arasında ve otellerin
faaliyet süreleri ile gerilla pazarlama kullanması arasında farklılık vardır. P değerleri p< 0,05 değerinden
büyük olduğundan anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Hipotez1 ve Hipotez2 reddedilmiştir.

5. Sonuç ve Tartışma
Araştırmanın bulgularına göre konaklama işletmelerinin pazarlama bütçelerinin toplam bütçelerine oranına
ilişkin dağılımlara bakıldığında, bütçelerinden %31 ve üzeri pazarlamaya pay ayıranların %2,7’si ile sadece 2
otel işletmesidir. Araştırmaya katılan diğer otel işletmelerinin %58,7’sinin toplam bütçelerinden pazarlamaya
ayırdıkları pay %1 ile %10 arasında, %26,7’sinin pazarlamaya ayırdıkları pay %11 ile %20 arasında, %12'sinin
pazarlamaya ayırdıkları pay %21 ile %30 arasında olduğunu ifade etmişlerdir.
İşletmelerin toplam bütçelerinden pazarlamaya ayırdıkları bütçelerinin bir hayli düşük olduğu
gözlemlenmiştir. Hatta otellerin %36 kısmı ise pazarlama faaliyetleri için dışarıdan destek almadıklarını
belirtmişlerdir. İşletmeler ürün ve hizmetlerini pazarlamak için pazarlama bütçelerini tekrar gözden geçirip
güncel pazarlama tekniklerini uygulama ve takip etmek için profesyonel danışmanlarda destek alabilirler.
Gerilla pazarlama tekniklerinden düşük maliyetli olan radyo reklamlarını kullanma tekniğini de otellerin az
kullanıldığı görülmüştür. Ankete katılan otel işletmelerinin yalnızca %32’sinin radyo reklamlarını
kullandığını, %68’inin ise bu pazarlama yöntemini kullanmadığı görülmektedir. Ancak konaklama
işletmelerinde bu etkili yöntemin henüz tam anlamıyla kullanıldığı ya da anlaşıldığı söylenemez. Özellikle
yerel radyoların anonslarında yapılacak bu türlü faaliyetlerin, otellerin tanıtımında ve zihinde kalıcı bir isim
oluşmasında çok önemlidir.
Radyo reklamlarında hedef kitlenin dinlediği programı belirleyip o programa reklam verme taktiği, gerilla
pazarlama için önemli taktiklerden biridir; konaklama işletmeleri radyo reklamı verirken, reklamın
yayınlanacağı saate dikkat etmeleri çok önemlidir. Ulaşmak istenen kitlenin radyo dinlediği saat belirlenip,
verilecek reklamın amacına ulaşması için bu saate göre ayarlanması gerekmektedir. Örneğin; Ankara özellikle
metropol yapısı ile sabah işe gitme saatleri ve akşam iş dönüşü saatlerinde trafiğin yoğun olduğu bir ildir.
Radyonun son dönemlerde en çok trafikte dinlediğini düşünerek özellikle Ankara ili için özellikle bu saatlerde
yayınlanan reklamlar daha çabuk hedef kitleye ulaşabilir ve yapılacak tekrarlar ile tüketicilerin zihninde kalıcı
yer edinebilir.
Yapılan ankette “Yazılı basın reklamlarında daha çok sektörle ilgili gezi, seyahat, tatil vb. dergilere reklam
verme” taktiğini kullanmayanların oranı %49,3, kullanan otellerin oranı ise %50,7 olarak belirlenmiştir. Otel
işletmeleri özellikle hedef kitlenin okuduğu gezi, ulaşım, tatil, turizm dergilerine reklam vermeleri daha
uygun olacaktır. Örneğin havayolları ulaşımında bulunan dergilere reklam verilmesi daha uygun olabilir. Otel
işletmeleri yayınlanan reklamın içeriğinde müşteriye ne gibi faaliyetlerde yararlanacakları, otelin özelliklerini
ve ilgi çekici yanlarını cazip ve hedef kitleyi etkileyecek şekilde yayınlatmalıdırlar.

Otel işletmelerinin çeşitli ücretsiz aktiviteler düzenleyerek işletmeyi tanıtma taktiğini %58,7’si uygularken
uygulamayanların oranı ise %41,3 olarak saptanmıştır. Özellikle son dönemlerde otel odalarını bir kısmını
devre mülk olarak satmak isteyen oteller bu pazarlama stratejisini çok yaygın olarak kullanmaktadır.
Müşterilerine küçük tatiller hediye edip müşterilerini otellerine çekmek istemektedirler.
Bazı otellerde müşterilerine hafta sonu kahvaltı ya da akşam yemeği ikram ederek, bu gerilla pazarlama
stratejisi ücret talep edilmeyen hizmetlerle hem farklılaşıp hem de müşteriye değer katabilmek için bu tür
hizmetler ortaya koymaktadır. Bu aktiviteleri özellikle daha önce aynı otelde konaklamış müşterilere
uygulayarak müşteri sadakati oluşturulabilir. Ayrıca müşteri sadakati oluşturmak amacıyla otele sürekli gelen
misafirleri tanımak ta çok önemlidir, müşteriden herhangi bir ücret talep etmeden odalarına gönderilecek bir
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meyve tabağı veya okudukları gazete veya dergilerin ücretsiz olarak onlara servis edilmesi müşterileri mutlu
edecek ve özel olduğunu hissettirecek, oteli sürekli tercih etmesini sağlayacaktır.
“Tatmin olmuş müşterilerin yorumlarını, düşüncelerini kamuya duyurma.” Bu gerilla pazarlama taktiği en
çok kullanılan taktiklerden bir tanesidir. Otellerin memnun kalan müşterilerin yorumlarını kullanma oranı
%82,7 olarak görülmektedir. Son dönemlerde internet kullanımının gelişmesiyle özellikle web sitelerindeki
yorumlar diğer müşteriler tarafından detaylı şekilde incelenmektedir. Pazarlamanın en etkili yöntemlerinden
bir tanesi de “tavsiyedir”. Bir kişi arkadaşından alacağı tavsiye ile tercihlerini değiştirme eğilimi gösterebilir.
Çünkü insanların neredeyse tamamına yakın bir kısmı diğer insanların deneyimlerinin sonuçlarına göre
davranış sergilemektedirler. Bu durum göz önünde bulundurularak tatmin olmuş insanların yaptıkları
yorumlar artık internet ortamında arkadaşı olmasa bile dikkate alınmaktadır. Öyle ki her türlü alanda
neredeyse tüm işletmeler hakkında yorum yazılabilecek profesyonel ve içeriğine tüketiciler tarafından itibar
edilen web siteleri vardır. Bu sitelerin tüketici tercihleri üzerine büyük etkisi görülmektedir.
Tatmin olmuş müşterilerin yorumlarını, düşüncelerini kamuya duyurma taktiğinin maliyeti düşük olması ve
insanların tatil seçerken yoğun kullanımı gerekçesiyle internet üzerinde kullanımına çokça rastlanmaktadır.
Otel işletmeleri müşterilerinin memnuniyet oranlarını artırarak web sitelerindeki olumlu mesaj sayısını
arttırabilir hatta çok sayıda işletme olumlu mesaj sayısını arttırmak amacıyla, müşterileriyle özel olarak
ilgilenmekte ve memnun kalan müşterilerinden sanal ortamda olumlu yorumlar yazması için ricada
bulunmaktadır.
Araştırma bulgularına göre kulüp, dernek ve sivil toplum kuruluşları gibi örgütlerin organizasyonlarına
konuşmacı olarak katılarak işletmeyi tanıtma taktiğini kullanan otel işletmelerinin oranı %56,
kullanmayanların oranı ise %44’tür. Diğer bir taktik olan Ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılarak
işletmenin adını duyurma taktiğini kullanan otel işletmeleri %49,3 iken kullanmayanların oranı %50,7’dir. Bu
gerilla pazarlama taktikleri maliyeti çok düşüktür.
Otel yöneticilerinin çeşitli kulüp, dernek ve sivil toplum kuruluşu toplantılarına katılarak potansiyel müşteri
oluşturma şansı yakalar ve bunun dışında personel tedarik etme konusunda kendine kolaylık da sağlayabilir.
Bu tür etkinliklere katılmasının diğer bir artısı ise; işletmelerin sundukları hizmetleri, kazandıkları ödülleri,
geleceğe dair hedef ve politikalarını anlatarak pazarlama yapma imkânıdır. Aynı zamanda işletmeler
yarışmalarda aldıkları ödülleri veya konuşmacı olarak katıldıkları herhangi bir platformdan aldıkları plaket
ve benzeri sertifikaları internet üzerinden yayınlayarak tüketiciler arasında işletmenin adından bahsettirme
şansı yakalayabilirler.
Otel işletmelerinin “Gazete ve dergilerdeki köşelerde ücretsiz olarak işletmeden bahsettirtme” taktiğini
uygulama durumları incelediğinde kullananların oranı %54,7, kullanmayanların oranı ise %45,3 olarak
belirlenmiştir. Özellikle gazete ve dergilerin otel işletmelerini önermesi insanları etkileyen bir yöntemdir.
Alanında uzman kişilerin yazdığı yorum ve tavsiyeler insanların tercihlerinde çok etkilidir. İşletmeler
özellikle gazete ve dergilerden sektör uzmanlarını davet edilip işletmenin hizmetleri ve farklı yönleri
anlatılmalıdır. Özellikle son dönemlerde yiyecek ve içecek sektöründe çok moda olan bir taktiktir. Otel
işletmelerinde özellikle sundukları yiyecek ve içecek hizmetlerini bu uzmanlara çok iyi tanıtmalıdır. Uzman
kalemler tarafından yazılacak olumlu yazılar, yazarın takipçilerinin ve derginin/gazetenin okurlarının
dikkatini çekecektir. Bu durum sonucunda işletme tüketiciler arasında adından bahsettirme şansı
yakalayacaktır.
Araştırmaya katılan otel işletmelerinin %61,3’ü “Rakiplerin beklemediği bir anda fiyatlarda değişime gitme”
taktiğini kullanmaktadır. Bu taktiği kullanmadığını belirten otel işletmelerinin oranı ise %38,7 olarak
belirlenmiştir. “Rakiplerin beklemediği bir anda fiyatlarda değişime gitme” taktiğinin kullanmasının en
büyük nedeni ise teknoloji ile artık tüketicilerin internet aracılığıyla her otelin fiyatına kolayca ulaşabilmesidir.
Tüketiciler fiyatları incelerken otellerin verdikleri hizmetleri de göz önünde bulundurmaktadırlar. Eşit
kalitede ve eşit seviyede iki otel arasında kalındığı durumlarda ise fiyat faktörü çok önemli rol oynamaktadır
ve tüketicilerin tercihleri genelde daha ucuz olan otelden yana olmaktadır.
Otel işletmelerinin % 89,3 ile en çok kullandığı taktik olan işletmenin web sitesini ve içindeki bilgileri sürekli
güncel tutarak tüketicilerin işletmeyi tekrar tercih etmesini sağlaması ile ani fiyat değiştirme taktiği özellikle
son yıllarda otel işletme web sitelerinin olmazsa olmazlarıdır. İşletmelerin web sitelerine güncel bilgileri
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yüklemesi çok önemlidir. Özellikle müşterilerin işletme web sitesini ziyaret ettiğinde sormak istediği soruların
anında cevaplanması tüketici tatmini ve tüketiciye sağlanacak güvenden dolayı çok önemlidir. Otelin sitesi
güncellenirken aynı zamanda rakip firmaların siteleri de takip edilmelidir, çünkü aşırı yüksek veya düşük
fiyat farklılıklarının önüne geçmek için takip önemlidir. Takipten kasıt sadece fiyat farklılıkları değil aynı
zamanda müşterilere karşı kullanılan dil, sunulan hizmetlerden alınabilecek örnekler hatta odaların
resimlerinin servis edilme şekli bile tüketiciyi etkileyebileceğinden dolayı sürekli takipte ve dinamik olmak
gerekmektedir.
Araştırma bulgularına göre gerilla pazarlama konusunda konaklama işletmelerinin sürekli olarak dinamik
olması gerekmektedir. Gelişen teknolojiye ayak uydurmak, yeni çıkan trendleri takip etmek ve değişen
pazarlama tekniklerini farklı zamanlarda araştırarak güncel stratejilere uyum sağlamak oteller için faydalı
olacaktır.
Ankara’da bulunan konaklama işletmelerinin büyük çoğunluğu elde edilen veriler ışığında pazarlama
faaliyetleri için düşük bütçe ayırmaktadırlar. Pazarlama bütçesinin düşük olması işletmeleri gerilla
pazarlamanın; potansiyel ve mevcut müşterilere sürekli göz önünde tutabilecekleri eşantiyonlar sunmak veya
işletmenin web sitesini ve içindeki bilgileri sürekli güncel tutmak gibi bazı taktiklerini aktif olarak kullanmaya
sevk etse de araştırma içinde adı geçen birçok yöntemi yeteri kadar kullanmamaktadır. Bu da bize
Ankara’daki konaklama işletmelerinin gerilla pazarlamayı yeterince tanımadıklarını göstermektedir.
Gerilla pazarlamayı Ankara’daki konaklama işletmelerine tanıtmak ve bu işletmelerde daha yaygın şekilde
kullanılmasını sağlamak adına yapılması gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz;
 Yükseköğretim kurumları öncülüğünde çeşitli seminerler düzenlenmeli, bu seminerlere pazarlama
konusunda uzman akademisyenler ve sektör çalışanları davet edilmelidir.
 Akademisyenler tarafından gerilla pazarlama konusunun farklı yönlerini de ele alan bilimsel makaleler
yazılmalı, bu bilimsel çalışmaları meslek örgütleri ve kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde sektör
çalışanları ile çeşitli platformlarda paylaşmalıdır.
 Ankara’nın başken olmasından dolayı birçok önemli üniversite ve alanında uzman değerli birçok
akademisyen Ankara’da bulunmaktadır. Bu durumu fırsata çevirmek adına üniversiteler gerilla pazarlama
konusunda eğitmenler yetiştirmeli ve yetişen eğitimciler Ankara’da turizm sektörü çalışanlarına gerilla
pazarlama konusunda eğitimler vermelidir.
 En önemli husus ise Ankara’daki konaklama işletmelerinin üst düzey yöneticilerinin, önceki maddelerin
tamamına duyarlı ve istekli olmasıdır.
Otel sektöründe “gerilla pazarlama” yaklaşımı henüz çok yaygın kullanılmamakla birlikte literatürde
Türkiye’de örnek gösterilecek uygulama sayısı sınırlıdır. Ancak zamanla gerilla pazarlamanın daha yaygın
kullanılacağı düşünülmektedir. Çünkü diğer ülkelerde genel olarak turizm sektöründe internet üzerinden
yapılan gerilla hareketlerine bakıldığında; özellikle seyahat acentelerinin ve havayolları firmalarının aktif bir
şekilde çalışmalarının devam ettiği görülmektedir. Yoğun rekabet, otel işletmelerini geleneksel pazarlama
yöntemlerinden vazgeçerek farklı pazarlama yaklaşımlarını uygulamalarını zorunlu kılmaktadır. İnternet
aracılığıyla gerilla pazarlama; internetin etkin gücünün kullanılmasıyla, otellerin SMS yöntemiyle müşterilere
ulaşması, internet reklamları ve internet kampanyaları ile gerçekleşmektedir. Gerilla pazarlama taktikleri her
ortamda, zamansız bir şekilde kullanılabilen ve tüketici duygularını en çok etkileyen pazarlama
yaklaşımlarından biridir. Ayrıca gerilla pazarlama ile hedef kitleyi belirlemek internet sayesinde çok daha
rahat olmaktadır.
Yoğun rekabet ortamında farklı, yaratıcı ve sıra dışı gerilla taktiklerinin zorunluluk haline geldiği günümüz
dünyasında otel işletmelerinin klasik pazarlama yöntemlerinden vazgeçemediği ve internette gerilla
pazarlama taktiklerini pek kullanmadığı görülmektedir. Otel işletmelerinin, gerilla pazarlama alanında
uzmanlaşmış reklam ajanslarından, bu alanda uzmanlaşmış profesyonellerden yardım alması son derece
önem taşımaktadır. Stratejik pazarlama planları içinde gerilla pazarlama taktiklerinin yer alması, sosyal
medya ve blogların aktif bir şekilde kullanılması sağlanmalıdır. Yoğun rekabetin yaşandığı otel sektöründe,
özellikle büyük otel işletmeleri daha küçük işletmeleri sermayelerinin getirdiği güçle pazardan
silebilmektedirler. Küçük otel işletmeleri yaratıcılıklarını kullanarak, geriila pazarlama taktikleri ile ilgi çekici
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ve şaşırtıcı yöntemlerle hedef kitlenin dikkatini çekerek pazar payını arttırabilirler. Bu bağlamda küçük otel
işletmeleri pazarlamaya ayırabileceği çok büyük bütçeleri olmamasına rağmen hedef kitle üzerinde daha
kalıcı bir etki oluşturmak için gerilla pazarlama taktiklerini kullanabilirler. Gerilla pazarlama tüm bu avantajlı
özellikleri ile gelecekte otel işletmelerinin en çok tercih edeceği popüler bir pazarlama yaklaşımı olacaktır.
Günümüzde otel işletmelerinin dijital temelli bir gerilla pazarlama yaklaşımı benimsemeleri rekabette çok
büyük bir önem taşımaktadır. Doğru yürütülen gerilla pazarlama stratejileri sayesinde otel işletmeleri hedef
pazarda dikkat çekerek talep yaratmaktadır. Otel işletmelerinin gerekli bilgiyi, farklı, yaratıcı, inandırıcı,
güvenilir ve ikna edici bir içerik oluşturarak dijital pazarlama araçlarını kullanarak sunmaları talebi doğrudan
etkilemektedir. Özellikle sosyal medya platformlarının gerilla pazarlamada etkin kullanılması otel işletmeleri
ve tüketiciler arasındaki etkileşimi arttırarak güçlü bir iletişim sağlayacaktır.
Bu çalışmanın otel sektöründe gerilla pazarlama ile ilgili yapılacak diğer çalışmalara yol göstermesi ve kaynak
oluşturması beklenmektedir. Çalışmanın en büyük kısıtı Ankara ile sınırlı olmasıdır. Türkiye’nin farklı
bölgelerinde yapılacak diğer çalışmalarla, otel işletmelerinin yöneticilerinden gerilla pazarlama hakkındaki
görüşleri alınarak daha detaylı bulgulara ulaşılabilir.
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Amaç – Bu araştırmanın amacı, İstanbul’da yerleşik en büyük 300 gümrük müşavirliği ve lojistik
işletmelerine yönelik olarak, örgüt kültürünün sürdürülebilir rekabet üstünlüğüne etkisinde rekabet
stratejilerinin aracı rolünün yapısal eşitlik modeli yardımıyla belirlenmesidir.
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Yöntem- Bu çalışmada, bağımlı değişken olarak sürdürülebilir rekabet üstünlüğü, bağımsız değişken
olarak örgüt kültürü ve aracı değişken olarak rekabet stratejileri ele alınmıştır. Örneklem İstanbul’da
yerleşik en büyük 300 gümrük müşavirliği ve lojistik işletmesidir. Kullanılan ölçekler beşli likert
yapısında ve Türkçe, geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış olan örgüt kültürü, rekabet stratejileri ve
rekabet üstünlüğü ölçekleridir. İlk aşamada, Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) sonucunda faktörler başarılı
bir şekilde indirgenmiştir. Daha sonra, Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) kullanılarak uyum iyiliği
sonuçları uygunluk göstererek son aşamada belirlenen modele yönelik ilişkilerin belirlenmesi amacıyla
Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) analizi yapılmıştır.
Bulgular- Yapısal Eşitlik Modeli analizi sonucunda, işletmelerde örgüt kültürünün sürdürülebilir rekabet
üstünlüğüne etkisinde, kullanılan rekabet stratejilerinin aracı rolü etkisinin bulunduğu sonucuna
varılmıştır. Ayrıca, işletmelerde örgüt kültürünün rekabet stratejileri ve rekabet üstünlüğünü, rekabet
stratejilerinin de rekabet üstünlüğünü arttırıcı yönde etkilediği görülmüştür.
Tartışma- Araştırma sonuçları, işletmelerde örgüt kültürünün ve kullanılan rekabet stratejilerinin
sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlanmasına önemli bir etkiye sahip olduğunu ve bu etkide rekabet
stratejilerinin aracı rolünün bulunduğunu göstermektedir. Bu nedenle, işletmelerin örgüt kültürlerini
geliştirmeleri ve rekabet stratejilerine sahip olmaları rekabet üstünlüğü sağlayabilmeleri için önem arz
etmektedir. Araştırma kullanılan değişkenler ve aralarındaki ilişkiler açısından özgün bir araştırmadır.
Farklı sektörler ve farklı örneklem için çalışma genişletilebilir.
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influence of organizational culture to the sustainable competitive advantages in organizations for the
greatest 300 customs consultancy and logistic companies established in İstanbul
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Design/methodology/approach- In this study, sustainable competitive advantages as a dependent
variable, organizational culture as an independent variable and competition strategies as a mediating
variable are discussed. The population is the greatest 300 customs consultancy and logistic companies
established in İstanbul. The scales used are organizational culture, competitive strategies and sustainable
competitive advantages, in a five-point likert structure, for which Turkish validity and reliability studies
were conducted. In the first stage, factors were succesfully reduced as a result of Explanatory Factor
Analysis (EFA), After that, by using Confirmatory Factor Analysis (CFA) for construct validity, the
Structural Equation Model (SEM) was estimated in order to determine the correlation relations for the
model determined in the last stage by showing goodness of fit results.
Findings- As a result of SEM, it has been come to the conclusion that there is a mediation role effect of
used competitive strategies in the influence on sustainable competitive advantage of organizational
culture. Furthermore, organizational culture were found to be increasing effect on competition strategies
and sustainable competitive advantages, competition strategies also were found to be increasing effect on
sustainable competitive advantages in organizations.
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Discussion- The result of the research, organizational culture and competition strategies were found to
have significantly effective on sustainable competitive advantages and also competition strategies has a
mediating role in the relationship between organizational culture and sustainable competitive
advantages in organizations. Therefore, the improving of their organizational culture and the having
competition strategies are important to provide sustainable competitive advantages for organizations.
The research is an original research from point of used variables and relationship between variables. The
study can be extended for different sectors and different samples.

1. GİRİŞ
Günümüzde dünya ticaretinin küresel bir nitelik kazanması, rekabetin yoğunlaşması, teknolojik değişim ve
gelişimlerin hızı, bilgi ve iletişim alanında sağlanan gelişmeler gibi nedenlerle üretim ve pazarlama
alanlarında hızlı değişimler yaşanmaktadır.
Bu bağlamda, işletmelerin uzun dönemli olarak varlıklarını sürdürebilmeleri ve sektörlerinde sürdürülebilir
rekabet üstünlüğü sağlayabilmeleri için uygun rekabet stratejileri oluşturmaları yanında uygun bir örgüt
kültürüne sahip olmaları da gerekli bulunmaktadır.
Ayrıca, örgüt kültürü işletmelerin kendi iç yapılarında bütünleşme ve dış çevreye uyum sürecinde
karşılaşılan sorunları çözme hususunda etkin bir işleve sahip bulunmaktadır. Bu etkin işlevin sağlanabilmesi
için, örgüt kültürünün yönetici ve çalışanlar tarafından öğrenilmesi, algılanması, düşünülmesi ve hissedilmesi
gerekli bulunmaktadır.
Günümüz dünyasında üretim ve pazarlama alanında sağlanan yoğun rekabet sonucu, işletmelerin klasik ve
geleneksel yönetim anlayış ve uygulamalarından öte, özgün örgüt kültürü ve rekabet stratejileri ile iç
bütünleşme ve dış çevreye uyumlarını sağlamaları önemli hale gelmiştir.
Bu kapsamda, işletmelerin örgüt kültürleri ile uyguladıkları rekabet stratejilerinin rekabet üstünlüğü
sağlanması hususunda etkisinin araştırılması ve söz konusu etkinin ne düzeyde mevcut olduğunun
saptanmasının önem arz ettiği düşünülmektedir.
Çalışmanın amacı, işletmelerde örgüt kültürü, rekabet stratejisi ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü
arasındaki etkileşim ile İstanbul’da faaliyet gösteren gümrük müşavirliği ve lojistik sektöründeki işletmelerin
örgüt kültürü, uyguladıkları rekabet stratejileri ve algılanan rekabet üstünlüğü düzeylerinin ve örgüt
kültürünün rekabet üstünlüğüne etkisinde rekabet stratejilerinin aracı rolünün belirlenmesidir.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1.Örgüt Kültürü Kavramı ve Unsurları
Örgüt kültürünü tanımlayabilmek için öncelikle örgüt kavramının tanımlanması gerekmektedir.
Örgütü, belli amaçları gerçekleştirmek üzere insanların güçlerini birleştirerek yapı, sosyal sistem ve alt
sistemler oluşturmaları olarak tanımlamak mümkündür (Hatch, 1997:9).
Alvesson (2002) örgüt kültürünü “örgüt içinde tutarlı biçimde oluşturulan, paylaşılan, öğrenilen ve
aktarılan deneyimler, değerler ve anlayışlar bütünü” şeklinde tanımlamıştır (Alves son: 2002: 6).
Bu bağlamda, örgüt kültürünü, örgütün içsel ve dışsal uyumunu sağlayan oluşturulan ve geliştirilen,
öğrenilen ve aktarılan temel varsayımlar bütünü olarak tanımlamak mümkündür. Örgüt kültürü resmi
ve statik olmayıp yaşamın algılanan biçimidir. Örgüt kültürünün temel özelliği, örgüt çalışanlarının
örgütsel davranışlarını yönlendiren kurallar, normlar, değerler, inançlar, davranışlar şeklindeki
ortaklaşa paylaşılan anlamlar seti olmasıdır (Schein, 1983: 14).
Örgüt kültürünün unsurları, örgüt ortamında örgüt kültürünü oluşturan maddi ve manevi unsurlardan
oluşmaktadır. Bu unsurların belli başlılarını törenler, ritüeller, adetler, hikayeler ve efsaneler (mitler),
inançlar (temel varsayımlar), değerler, örgütsel normlar, liderler, kahramanlar, slog anlar, semboller,
dil, olarak belirtilebilir.
Törenler, örgüt üyelerinin davranışlarını örgüt kültürü ile uyumlu hale getirmek için yapılan
eylemlerdir (Deal ve Kennedy, 1982: 63).
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Ritüeller, törenlere benzemekle beraber, daha çok tiyatrolaştırılmış kültürel anlatım ve faaliyetleri ifade
etmektedir (Trice ve Beyer: 1984: 654). Adetler, örgüt üyelerinin davranışlarını örgüt kültüre uygun
hale getirebilmek için tekrar edilen ve geleneksel hale gelmiş etkinliklerdir.
Hikayeler ve efsane (mitler), örgüt kültürünü yerleşik hale getirmek için örgütün tarihinde yaşanmış
olayların sözlü olarak anlatımıdır. Mitler hikayelerin abartılı anlatımıdır (Bate, 1994: 21 -22).
İnançlar (temel varsayımlar) , örgüt amaç ve hedeflere inanma ve onları benimseme amaçlı
düşüncelerdir (Schein, 1997: 17, Hofstede vd, 1990: 286-316).
Değerler, örgüt çalışanlarının
durumlarını, tutum ve davranışlarını, genel olarak olayları ve çalışanları değerlendirmede kullanılan
ölçüt ve standartlardır. Çalışanların iyiye ve kötüye yönelik da vranışlarının değerlendirilmesini
sağlamakta ve örgüt davranışlarına yön vermektedir (Posner vd, 1987: 373).
Örgütsel normlar, örgüt içinde uyulması gereken kurallardan oluşmaktadır. Örgütsel normlar genel
olarak görev, yetki ve yasaklılık uygulamaları ile ilgili bulunmaktadır (Bassis vd, 1984: 71).
Liderler, örgüt çalışanlarını örgütün vizyonuna uygun amaç ve hedeflere yönelten ve motive eden
kimselerdir ve örgüt kültürünün oluşumuna katkı sağlarlar (Schein, 2010: 219). Kahramanlar, örgüt
değerlerini temsil etme ve uygulama konusunda rol model olma özelliği taşıyan kimselerdir (Hofstede,
1990: 286-316).
Sloganlar, örgütleri amaçları ve hedefleri doğrultusunda ifade etme ve tanıtma anlamında etkin bir
öneme sahip kısa cümlelerdir. (Adler, 2008). Buna karşılı k, semboller örgütlerin iletişim aracı olarak
kullandıkları söylem, eylem, obje ve nesnelerden oluşmaktadır. (Pettigrew, 1979: 574 -575). Dil,
toplumsal yaşamda olduğu gibi örgüt yaşamında da duygu, düşünce ve fikirlerin iletiminde kullanılan
işaret, resim, yazı ve görüntü gibi unsurlardan oluşmaktadır. (Robbins ve Judge, 2007: 538).

2.2.Stratejik Yönetim Uygulamaları
Stratejik yönetim örgüt veya işletmelerin varlıklarını uzun dönemli olarak sürdürebilmeleri ve
rakiplerine karşı bir üstünlük sağlayabilmelerine olanak sağlayan işletme faaliyetlerini kapsayan bir
yönetim anlayışını yansıtmaktadır (Eren ve Özdemirci, 2018: 10).
Stratejik yönetim konusunda yapılmış çok sayıda tanımlama mevcuttur. Modernist görüş stratejik
yönetimi, “örgütün veya işletmenin uzun dönemli olarak varlığını sürdürebilmesi, sürdürülebilir
rekabet üstünlüğü ve ortalamanın üzerinde bir getiri sağlayabilmesi amacına yönelik olarak, üretim
faktörlerinin etkili ve verimli olarak kullanılmasını sağlayan yönetim faaliyetleri ve anlayışı” ola rak
tanımlamaktadır (Bowman, 1990: 1-3).
Stratejik yönetim uygulamaları işletmelerin uzun dönemli olarak varlıklarını sürdürebilmek amacıyla
rekabet üstünlüğü ve ortalamanın üzerinde kar sağlamaya yönelik çaba ve faaliyetlere
odaklanmaktadır. Stratejik yönetim işletmenin geleceği ile ilgili bulunduğundan belirsizlik ve
karmaşıklık gibi unsurları içermekte ve keza yenilikçi, yaratıcı ve temel çevre değerlerine dayalı bir
yönetim anlayışını yansıtmaktadır (Okumuş vd, 2014: 32 -33).
Buna göre, stratejik yönetim sürecini, işletmenin uzun dönemli olarak varlığını sürdürebilmesi ve
sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik olarak veri toplama, toplanan verilerin analizi,
strateji oluşturma, uygun stratejilerin seçimi ve uygulamasını kapsayan bir süreç olarak tanımlamak
mümkündür (Wright vd, 1996: 2).

2.3.Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü ve Kaynakları
1970 ve 80’li yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerinde ortaya çıkan büyük gelişmeler sonucu özellikle
uluslararası pazarlarda rekabet koşullarının zorl aşması ile rekabet kavramının giderek önemi artan bir
kavram haline geldiği ve işletmelerin rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü sağlama çabalarına
dönüştüğü görülmektedir.
Bu bağlamda; rekabet üstünlüğü unsurları olarak “varlık ve yetenek farklılığı, fırsa t esaslı rekabet
yaklaşımı, kaynak esaslı rekabet yaklaşımı, işletme performansı, çevresel fırsat ve tehditler, temel
yetenek ve ürün farklılaştırması” gibi unsurlar ön plana çıkmaktadır. Görüldüğü üzere, rekabet
üstünlüğü genel olarak farklılık kavramına dayanmakta ise de, farklılığın tek başına yeterli olmadığı
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da bir gerçektir. Farklılığın rekabet üstünlüğü olabilmesi için ürünün nitelikli olması kadar pazarda ve
müşterilerde bir karşılığının olması da önemli bulunmaktadır (Soyer, 2007: 5 -9).
Rekabet üstünlüğü kavramının stratejik yönetim uygulamaları açısından taşıdığı anlam sürdürülebilir
rekabet üstünlüğü kavramı ile ilişkilidir. Modern stratejik yönetim anlayışında, sadece rekabet
üstünlüğü sağlanması değil, bunun sürdürülebilir olması da önem arz etmektedir. Ancak; belirtmek
gerekir ki; sürdürülebilir rekabet üstünlüğünün tanımı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır
(Sevicin, 2009: 172).
Porter (1985), sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü, işletmelerin uzun dönemde ortalamanın üzerinde
bir performans ve getiri sağlamaları ile açıklamış bulunmaktadır. Böylece, Porter’ın tanım içinde uzun
döneme vurgu yapmakla, rekabet üstünlüğünün sürdürülebilirliğini zaman unsuru ile açıkladığı
görülmektedir. Buna karşılık; Barney (1991) ise sürdürülebilir rekabet üstü nlüğünü, işletmelerin nadir,
değerli, eşsiz ve sektördeki rakipleri tarafından elde edilemeyen ve taklit edilemeyen temel (öz)
yeteneklere sahip olmaları ile açıklamıştır (Porter, 1985: 65, Barney, 1991: 99 -120).
Stratejik yönetim alanında sürdürülebilir rekabet üstünlüğünün kaynakları ile ilgili olarak başlıca iki
bakış açısı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, sürdürülebilir rekabet üstünlüğünün kaynağını
endüstri yapısına bağlayan endüstriyel esaslı bakış açısı, ikincisi ise, sürdürülebilir rekabet
üstünlüğünün kaynağını işletmelerin varlık ve yeteneklerine bağlayan kaynak esaslı bakış açısıdır. Söz
konusu iki bakış açısının birbirinden bağımsız bakış açıları iken, zaman içinde birbirini tamamlayan
yaklaşımlar haline dönüştükleri görülmektedir (Hill ve Jones, 1989: 130-135).
Öte yandan; sürdürülebilir rekabet üstünlüğü kavramını, işletme performansı kavramı ile birlikte ele
alan ve değerlendiren görüşler de bulunmaktadır. Bu yöndeki görüşlerden bazıları, sürdürülebilir
rekabet üstünlüğü ile işletme performansı arasında bir ilişki ve etkileşimin olduğunu ileri sürerken,
bazılar ise, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü ve işletme performansının birbirinden farklı olduğunu
ileri sürmüşlerdir (Seviçin, 2009: 173-174).

2.4.Rekabet Stratejileri
Stratejik yönetim anlayışının en önemli unsurlarından biri, işletmelerin uzun dönemde varlıklarını
devam ettirebilmeleri ve rekabet üstünlüğü sağlayabilmelerine yönelik olarak gerekli stratejileri
oluşturmalarıdır. Bu anlamda, işletmelerin oluşturması gereken stratejilerinden birisi de rekabet
stratejileridir (Alayoğlu, 2010: 30).
Rekabet stratejileri ile ilgili olarak geliştirilmiş literatürde farklı tanım ve uygulamalar yer almaktadır.
En çok ele alınan ve uygulanan rekabet stratejileri aşağıda belirtilmiştir.
Ansoff Rekabet Stratejisi: Ansoff (1971) tarafından geliştirilen rekabet stratejisinin “pazara nüfus
etme, pazar geliştirme, ürün geliştirme ve çeşitlendirme stratejisi” olmak üzere dört unsuru
bulunmaktadır (Ansoff, 1971: 83-100).
Porter’ın (Jenerik) Genel Rekabet Stratejisi: Porter’ın (1985) Jenerik Stratejilerinin temelini, müşteri
için değer yaratılması teşkil etmektedir. Müşteri için değer yaratma, müşteriye maliyeti düşük olan ya
da benzerlerine nazaran farklı bir özelliğe sahip olan mal ve hizmet sunulması şeklind e olabilmektedir.
Böylece, işletmelerin rekabet stratejilerini, en düşük maliyetli mal veya hizmeti üretmek ya da farklı
özellikler taşıyan bir mal veya hizmeti daha yüksek fiyatla üretmek şeklinde bir tercih ile oluşturmaları
söz konusu olmaktadır. Bu bağlamda, Porter, maliyet liderliği, farklılaştırma ve odaklanma stratejisi
olmak üzere üç çeşit rekabet stratejisi üzerinde durmaktadır (Porter, 1985: 65).
Miles ve Snow’un Rekabet Stratejisi: Miles ve Snow (1978) rekabet stratejileri ile ilgili olarak
işletmelerin zamanlama ve risk almalarına göre “öncü, analizci, savunmacı ve tepkici” olmak üzere
dört ayrı rekabet stratejisi üzerinde durmaktadır. Öncü rekabet stratejileri, yenilikçi uygulamalar a
dayanmaktadır. Savunmacı rekabet stratejisi, daha çok öncü rekabet stratejisini uygulayan sektörlerin
takibine dayanmaktadır. Analizci rekabet stratejisi, işletmelerin sektörde üretilen ve pazarı bulunan
mal ve hizmetlerin geliştirilerek ve çeşitlendirilerek üretilmesi esasına dayanmak tadır. Tepkici rekabet
stratejileri ise, değişim konusunda yetersizlik içinde olup genellikle stratejilerin yapısal uyumları da
zayıf bulunmaktadır (Miles ve Snow, 1978).
İşletme Araştırmaları Dergisi

2148

Journal of Business Research-Turk

Z. Tüyen – A. Marşap 14/3 (2022) 2145-2167
Mintzberg’in Farklılaştırma Rekabet Stratejisi: Söz konusu strateji, esas olarak Porter’ın farklılaştırma
stratejisinin geliştirilmiş halini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Mintzberg (1991) altı değişik
farklılaştırma türü üzerinde durmaktadır. Belirtilen farklılaştırma kavramları, “fiyat farklılaştırma,
imaj farklılaştırma, destek farklılaştırma, kalite farklılaştırma, tasarım farklılaştırma ve
farklılaştırmama stratejilerinden” oluşmaktadır (Mintzberg, 1991: 75-76).
Wright, Pringle ve Kroll’un Rekabet Stratejisi: Wright vd (1992) tarafından öne sürülen strateji esas
olarak, Porter’ın Jenerik Rekabet Stratejilerinin büyük ve küçük işletmeler için geliştirilmiş şeklini
oluşturmaktadır. Buna göre; büyük işletmeler için jenerik rekabet stratejilerinden maliyet liderliği,
farklılaştırma, maliyet liderliği ve farklılaştırma ile karma strate jiler uygun olmaktadır. Buna karşılık,
küçük işletmeler için ise, odaklanmış maliyet liderliği, odaklanmış farklılaştırma ve odaklanmış
maliyet liderliği ve farklılaştırma stratejileri uygun stratejiler olarak belirtilmektedir (Wright vd, 1992:
96-109).

2.5.Örgüt Kültürü, Rekabet Stratejisi ve Rekabet Üstünlüğü İlişkisi
İşletmelerin, çalışanlarını örgüt kültürünün bir parçası yapmaları ve örgüt kültürü etrafında
buluşturma çabaları, işletmelerin bu konuda giderek bilinçlenmel eri ve küresel uygulamaların da
etkisiyle örgüt kültürü konularının giderek önem kazandığı görülmektedir (Robbins ve Judge, 2007:
578).
İşletmelerin çevre ile geliştirdikleri ilişki ve etkileşimin biçimi ve gücü de, örgüt kültürü ile ilişkili bir
konu olarak değerlendirilmektedir. Gerçekten de, işletmelerin sahip oldukları örgüt kültürü
anlayışları, onların çevre ile ilişkilerinde etkili olmakta ve işletmenin çevreye uyumunda olumlu veya
olumsuz bir etkiye sahip olmaktadır (Schein, 2010: 88-112).
Bu bağlamda; işletmelerin gerek iç çevre ve gerekse dış çevre ile ilişkileri ile bu ilişkiler sonucu
sağlanan etkileşim, işletmelerin sahip oldukları örgüt kültürü anlayışına göre şekillenmektedir. Diğer
bir deyişle, işletmelerin iç çevrelerinde rakiplere göre sağlayacakları üstünlük ve zayıflıkla r ile dış
çevrelerinden sağlayacakları fırsatlar ve karşılaşacakları tehditler sonucu sürdürülebilir rekabet
üstünlüğü sağlamaları ya da sağlayamamaları hususu, işletmenin sahip olduğu örgüt kültü rü ve
uyguladığı rekabet stratejileri ile ilişkili bulunmaktadır (Ülgen ve Mirze, 2014: 160 -168).

3.YÖNTEM
3.1.Araştırma Modeli ve Hipotezler
Araştırmanın ana hipotezi, işletmelerde örgüt kültürünün sürdürülebilir rekabet üstünlüğüne
etkisinde rekabet stratejilerinin aracı rolü bulunduğu yönüyledir. Çalışma ile ilgili olarak geliştirilen
hipotezler ve model aşağıdadır.
H1 : İşletmelerde örgüt kültürünün rekabet üstünlüğüne etkisinde rekabet stratejilerinin aracı rolü
bulunmaktadır.
H2 :İşletmelerde örgüt kültürü uygulamaları rekabet stratejileri uygulamalarını etkilemektedir.
H2.1.1:İşletmelerde örgüt kültürünün katılım uygulamaları farklılaştırma rekabet stratejileri
uygulamalarını etkilemektedir.
H2.1.2:İşletmelerde örgüt kültürünün katılım uygulamaları maliyet liderliği rekabet stratej ileri
uygulamalarını etkilemektedir.
H2.1.3:İşletmelerde örgüt kültürünün
uygulamalarını etkilemektedir.

katılım

uygulamaları

odaklanma

rekabet

stratejileri

H2.2.1:İşletmelerde örgüt kültürünün tutarlılık uygulamaları farklılaştırma rekabet stratejileri
uygulamalarını etkilemektedir.
H2.2.2:İşletmelerde örgüt kültürünün tutarlılık uygulamaları maliyet liderliği rekabet stratejileri
uygulamalarını etkilemektedir.
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H2.2.3:İşletmelerde örgüt kültürünün
uygulamalarını etkilemektedir.

tutarlılık

H2.3.1:İşletmelerde örgüt kültürünün
uygulamalarını etkilemektedir.

uyum

uygulamaları

uygulamaları

odaklanma

rekabet

stratejileri

farklılaştırma

rekabet

stratejileri

H2.3.2:İşletmelerde örgüt kültürünün uyum uygulamaları maliyet liderliği rekabet stratejileri
uygulamalarını etkilemektedir.
H2.3.3:İşletmelerde örgüt kültürünün
uygulamalarını etkilemektedir.

uyum

uygulamaları

odaklanma

rekabet

stratejileri

H2.4.1:İşletmelerde örgüt kültürünün misyon uygulamaları farklılaştırma rekabet stratejileri
uygulamalarını etkilemektedir.
H2.4.2:İşletmelerde örgüt kültürünün misyon uygulamaları maliyet liderliği rekabet stratejileri
uygulamalarını etkilemektedir.
H2.4.3:İşletmelerde örgüt kültürünün
uygulamalarını etkilemektedir.

misyon

uygulamaları

odaklanma

rekabet

stratejileri

H3: İşletmelerde rekabet stratejileri uygulamaları rekabet üstünlüğünü etkilemektedir.
H3.1:İşletmelerde farklılaştırma rekabet stratejileri uygulamaları rekabet üstünlüğünü etkilemektedir.
H3.2:İşletmelerde
etkilemektedir.

maliyet

liderliği

rekabet

stratejileri

uygulamaları

rek abet

üstünlüğünü

H3.3:İşletmelerde odaklanma rekabet stratejileri uygulamaları rekabet üstünlüğünü etkilemektedir.
H4:İşletmelerde örgüt kültürü uygulamaları rekabet üstünlüğünü etkilemektedir.
H4.1:İşletmelerde örgüt kültürünün katılım uygulamaları rekabet üstünlüğünü etkilemektedir.
H4.2:İşletmelerde örgüt kültürünün tutarlılık uygulamaları rekabet üstünlüğünü etkilemektedir.
H4.3:İşletmelerde örgüt kültürünün uyum uygulamaları rekabet üstünlüğünü etkilemektedir.
H4.4:İşletmelerde örgüt kültürünün misyon uygulamaları rekabet üstünlüğünü etkilemektedir.

Şekil 1: Araştırma Modeli
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3.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini İstanbul ilinde gümrük müşavirliği ve lojistik alanında faaliyet gösteren
işletmeler oluşturmaktadır. Araştırma, İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre İstanbul ilinde faaliyet
gösteren toplam 1092 gümrük müşavirliği ve lojistik işletmesinden sermaye büyüklüğü kriterine göre
seçilen en büyük sermayeye sahip (300) gümrük müşavirliği ve lojistik firması üzerinde yapılmıştır.

3.3.Veri Toplama Aracı ve Yöntemi
Araştırmanın yapılmasında kullanılacak veri toplama aracı anket yapılması olarak belirlenmiştir.
Anket formu, demografik, örgüt kültürü, rekabet stratejisi ve rekabet üstünlüğü olmak üzere dört
bölümden oluşmuştur.
Örgüt kültürü ölçeği soruları, Denıson, vd, (2003) tarafından “Corporate Culture and Organizational
Effectiveness: Is There A Similar Pattern Around The World?” başlıklı araştırmalarında kullanılan
ölçeklerden alınmıştır (Denison vd, 2003: 205-227).
Rekabet stratejileri ölçeği soruları, Nayyar (1993) tarafından “On the Measurement of Competitive
Strategy: Evidence From a Large Multiproduct U.S Firms” başlıklı araştırmasında kullanılan
ölçeklerden alınmıştır (Nayyar, 1993:1652-1669).
Sürdürülebilir rekabet üstünlüğü (işletme performansı) ölçeği soruları, Allen ve Helms (2006)
tarafından “Linking Strategic Practices and Organizational Performance to Porter’s Generic Strategies”
başlıklı araştırmasında kullanılan ölçeklerden alınmıştır (Allen ve Helms, 2006: 433 -454).
Örgüt kültürü anket formunda katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin 6 maddeden ayrı olarak
örgüt kültürü ölçeğinin katılım uygulamaları ile ilgili olarak 15 madde, tutarlılık uygulamaları ile ilgili
olarak 15 madde, uyum uygulamaları ile ilgili olarak 15 madde ve misyon uygula maları ile ilgili olarak
15 madde olmak üzere toplam 60 maddeye yer verilmiştir.
Buna karşılık, rekabet stratejisi anket formunda katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin 6
maddeden ayrı olarak farklılaştırma rekabet stratejisi ile ilgili olarak 10 madde, maliyet liderliği rekabet
stratejisi ile ilgili olarak 6 madde, odaklanma rekabet stratejisi ile ilgili olarak 2 madde olmak üzere
toplam 18 maddeye yer verilmiştir. Keza; rekabet üstünlüğü (işletme performansı) anket formunda 5
maddeye yer verilmiştir.
Ölçeklerden Örgüt kültürü ölçeği ve rekabet stratejisi ölçeği sorularının tamamı, 5’li Likert ölçeğiyle
(1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3= Kısmen katılıyorum, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle
Katılıyorum) ölçümlenmiştir.
Buna karşılık; algılanan sürdürülebilir rekabet üstünlüğü (işletme performansı) ölçeği soruları ankete
katılan işletmelerin, son üç yıl ortalaması (tahmini) olarak toplam hasılat, toplam varlık, net gelir, pazar
payı büyümesi soruları ile genel performans soruları olarak en düşük, düşük, orta, yüksek ve en yüksek
şeklinde ölçümlenmiştir.
Örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde bu konuda hazırlanan örneklem belirleme tablolarından
yararlanılmıştır. Sekaran (1992) tarafından hazırlanan örneklem büyüklüğü belirleme tablosunda 1100
evren büyüklüğü için 285 örnek büyüklüğü öngörüldüğünden, anket araştırmasında 300 işletmeden
oluşan bir örneklem üzerinde çalışılmıştır (Sekaran, 1992: 253).
Öte yandan; yapılan literatür taramalarında, stratejik yönetim, rekabet stratejileri ve rekabet ü stünlüğü
araştırmalarının ağırlıklı olarak büyük işletmelerde ve yöneticiler üzerinden yapıldığı görülmüştür.
Yapılan literatür taraması sonucu, stratejik yönetim alanında yapılan benzer araştırmalarda toplanan
verilere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Tablo 1 :Benzer Araştırmalarda Toplanan Verilere İlişkin Bilgiler
Araştırmanın Adı
Araştırmacı Adı
Araştırmanın Yılı
Araştırma Konusu
Örneklem
Uygulandığı Kişiler
Ölçek Madde Sayısı
Toplanan Anket Formu Sayısı
Araştırmanın Adı
Araştırmacı Adı
Araştırmanın Yılı
Araştırma Konusu
Örneklem

Ölçek Madde Sayısı
Uygulandığı Kişiler
Toplanan Anket Formu Sayısı
Araştırmanın Adı

Araştırmacı Adı
Araştırma Yılı
Araştırma Konusu
Örneklem
Uygulandığı Kişiler
Ölçek Madde Sayısı
Toplanan Anket Formu Sayısı
Araştırmanın Adı
Araştırmacı Adı
Araştırma Yılı
Araştırma Konusu
Örneklem

Uygulandığı Kişiler
Ölçek Madde Sayısı

Uygulandığı Kişiler
Toplanan Anket Formu Sayısı

Araştırmanın Adı
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Planned Patterns of Strategic Behavıor and Their Relatıonship to
Business Unit Performance
Robinson, R.B. ve Pearce, J.A
1988
Stratejik Davranış Planlamaları ile İşletme Performansı İlişkisi
Amerika’da 60 farklı sektörde faaliyet gösteren 97 işletmenin 609
yöneticisi
Yöneticiler
30
96
On the Measurement of Competitive Strategy: Evidence From a
Large Multiproduct U.S. Firms
Nayyar, P.R.
1993
Porter’ın Rekabet stratejilerinin ürünler açısından
uygulanmasının araştırılması
Çoklu ürün yapıları olan ve daha çok paketlenmiş gıda, tarım
ürünü, güzellik malzemesi ağırlıklı ürünlerde dünya düzeyinde
önemli pazara sahip büyük ölçekli Amerikan işletmelerinin
yöneticileri
25
Ürün grupları itibariyle her düzeyde yöneticiler
Belirtilmemiş
An Examinatıon into the Casual Logic of Rent Generatıon:
Constrasting Porter’s Competıtıve Strategy Framework and the
Resource based Perspective
Sponos, Y.E. ve Lionkas, S
2001
Rekabet Stratejileri ile İşletme performansı ilişkisi
En az 20 çalışanı olan 1090 işletme
Yöneticiler
17
187
Corporate Culture and Organizatıonal Effectiveness is there a
Similar Pattern Around the World ?
Denison, R.D., Haalad, S ve Goelzer, P.
2003
Örgüt kültürü ve Örgütsel Etkinlik İlişkisi (işletme performansı)
1) Çeşitli sektörlerden Forbes Global 1000 listesinde (2001)
bulunan ve K.Amerika, Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da
faaliyet gösteren 230 işletmede çalışan 36.820 kişi
Her işletmeden en az 25 çalışan
65
2) Kanada, Avustralya, Brezilya, U.S.A, Japonya, Jamaika, Güney
Afrika’da faaliyet gösteren 218 meyve ve sebze marketinde
çalışan 2162 kişi
Çalışanlar
6078 ( iki çalışmada birden)

Linking Strategic Practices and Organizatıonal Performance to
Porter’s Generic Strategies
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Araştırmacı Adı
Araştırmanın Yılı
Araştırma Konusu
Örneklem

Uygulandığı Kişiler
Ölçek Madde Sayısı
Toplanan Anket Formu Sayısı
Araştırmanın Adı
Araştırmacı Adı
Araştırmanın Yılı
Araştırma Konusu
Örneklem
Uygulandığı Kişiler
Ölçek Madde Sayısı
Toplanan Anket Formu Sayısı
Araştırmanın Adı
Araştırmacını Adı
Araştırmanın Yılı
Araştırma Konusu
Örneklem
Uygulandığı Kişiler
Ölçek Madde Sayısı
Toplanan Anket Formu Sayısı

Allen, R. S. ve Helms, M.M.
2006
Porter’ın Jenerik Rekabet Stratejilerinin işletme performansına
etkisi
3-57.000 arasında çalışanı bulunan mal ve hizmet üreten
işletmeler ile bazı kamu işletmelerinden oluşan işletmelerde
çalışan 1467 çalışan
Çalışanlar
30
Belirtilmemiş
The Influence of Green Innovatıon Performance on Corporate
Advantage in Taiwan
Chen, Y.S., Lai, S. B ve Wen, C.T
2006
İşletmelerde yeşil inovasyon performansının işletme
performansına etkisi
Taiwan’da bilgi ve elektronik teknolojileri alanında faaliyet
gösteren işletmelerdeki 600 yönetici
Yöneticiler
16
203
Firmaların Örgütsel Esnekliği, Kullandıkları Rekabet Stratejileri
ve Algılanan Rekabet Üstünlüğü arasındaki etkileşim
Koçyiğit, Y
2018
Örgütsel esnekliğin rekabet üstünlüğüne etkisi ve rekabet
stratejilerinin aracı rolü
Türkiye’nin en büyük 500 sanayi işletmesinin yöneticileri
Yöneticiler
40
201

Tablo 1’de görüleceği gibi, literatür taraması ile ulaşılan benzer araştırmalarda, araştırma yapılan
işletmelerin ağırlıklı olarak büyük ölçekli ve yönetici ve çalışan sayısı yüksek işletmeler olduğu,
araştırmaların ölçek madde sayısının 16-40 arasında bulunduğu, ölçek madde sayısı 65 olan bir
araştırmanın çalışanlar üzerinden yapıldığı ve yöneticilere uygulanan anketlerin geri dönüş oranlarının
düşük olduğu görülmektedir.
Stratejik yönetim araştırmalarında, yöneticiler üzerinden veri toplanmasının güç lüğü yanında, işletme
performansına (rekabet üstünlüğü) ilişkin toplanan verilerin sübjektif ve yönetici algısına dayalı olması
nedeniyle, A.B.D. de stratejik yönetim araştırmalarında, işletme performansına (rekabet üstünlüğü)
ilişkin hasılat, varlık, gelir, pazar payı büyümesi ve genel performans verilerinin sağlanmasında,
işletmelere ait nicel ve nitel başarı bilgileri ve 100’den fazla performans ölçütü içeren PİMS programı
veri tabanından yararlanılması yoluna gidildiği gözlenmektedir (Ülgen ve Mirze, 2 014: 449).
Yukarıda belirtilen hususlar yapılan anket araştırması açısından değerlendirildiğinde; araştırmanın
evrenini oluşturan gümrük ve lojistik işletmelerinin ağırlıklı olarak tek ya da az ortaklı limited şirket
konumunda küçük işletmeler oldukları gözlemlenmiştir. Öte yandan; oluşturulan araştırma modeli ise,
çok değişkenli ve çok maddeli bir araştırma modeli özelliğine sahip bulunmaktadır.
İşletmelerin yapısına ve araştırma modeline ilişkin bu hususlar, sadece yöneticiler üzerinden yapılacak
anket uygulamasında hedeflenen ve analize yeterli sayıda anket formuna ulaşılması hususunda
araştırmanın bir sınırlılığı olarak değerlendirilmiştir.
Ayrıca; işletmelerde örgüt kültürünün oluşumunda yönetici ve liderlerin önemli rol ve etkileri bulunsa
da; örgüt kültürü uygulamaları daha çok çalışanlar ile ilişkili olduğundan, örgüt kültürü düzeyi
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ölçümünün çalışanlar üzerinden yapılmasının, verilecek cevapların güvenilirliği açısından da uygun
olacağı düşünülmüştür. Nitekim; araştırmada örgüt kültürü ölçeği sorularının kullanıldığı örgüt
kültürü ve örgütsel etkinlik (işletme performansı) ilişkisini araştıran (Denıson vd, 2003) “Corporate
Culture and Organızatıonal Effectıveness: Is There A Similar Pattern Around the World ?” başlıklı
araştırmada da, araştırmanın işletme çalışanları üzeri nden yapıldığı görülmüştür (Denison vd, 2003:
205-227).
Belirtilen nedenlerle, örgüt kültürü anket formunun çalışanlara , rekabet stratejileri ve rekabet
üstünlüğü anket formlarının ise yöneticilere uygulanmasının daha uygun bir veri toplama yöntemi
olacağı düşünülmüş ve bu şekilde işletmelerden anket formlarının en az bir yönetici ve en az üç çalışan
tarafından doldurulması talep edilmiştir. İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Etik Kurul Onayı
alınmıştır. Anketler, 7.01.2019 ve 15.02.2019 tarihleri arasında posta ve e -posta yoluyla uygulanmıştır.
Anket formu gönderilen 300 işletmeden 203’ünden geri bildirim sağlandığı, geri bildirim sağlanan 203
işletmeden 1179 adet örgüt kültürü ve 384 adet rekabet stratejisi ve rekabet üstünlüğü anket formunun
doldurularak iade edildiği görülmüştür. İşletmelerden gelen anket formlarının katılan işletmeler,
yöneticiler ve çalışanlar açısından tasnifleri ve dosyalama işlemi yapılmıştır. Verilen cevapların ankete
katılan her işletme ve her işletmenin ankete katılan yönetici ve çalışanları için ayrı ayrı olmak üzere
excell ve SPSS programlarına kayıtları gerçekleştirilmiştir. Daha sonra, söz konusu program üzerinde
çalışanlardan toplanan örgüt kültürü ve yöneticilerden toplanan rekabet stratejileri ve rekabet
üstünlüğü verilerinin merkezi eğilim ölçütlerinden aritmetik ortalama yöntemi işe eşitlenmesi ve
eşleştirilmesi sağlanmış ve analize hazır hale getirilmiştir (Karagöz, 2017: 93-97).
Aritmetik ortalama yöntemi ile verilerin eşitlenmesi ve eşleştirilmesine ilişkin uygulanan usul ve
izlenen yol aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 2: Aritmetik Ortalama İle Verilerin Eşitlenmesi ve Eşleştirilmesi
ÖRGÜT KÜLTÜRÜ (ÇALIŞAN)
Firma
A firmasının
A firmasının
A firmasının
A firmasının
A firmasının
B
B
B
B

1 nci çalışanı
2 nci çalışanı
3 ncü çalışanı
4 ncü çalışanı
çalışan ortalaması

firmasının 1 nci çalışanı
firmasının 2 nci çalışanı
firmasının 3 ncü çalışanı
firmasının çalışan ortalaması

Soru1
3
4
2
3
3

Soru 2
2
3
4
3
3

Soru3
3
2
3
2
2.5

Soru4
4
4
2
2
3

Soru5
3
3
3
4
3.2

5
3
4
4

2
4
4
3.3

3
5
5
4.3

4
4
4
4

3
4
2
3

REKABET STRATEJİSİ VE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ (YÖNETİCİ)
Firma
A firmasının 1 nci yöneticisi
A firmasının 2 nci yöneticisi
A firmasının yönetici ortalaması

Soru 1
4
2
3

Soru 2
2
2
2

Soru3
5
5
5

Soru4
1
3
2

Soru5
4
4
4

B firmasının 1 nci yöneticisi
B firmasının 2 nci yöneticisi
B firmasının yönetici ortalaması

1
5
3

4
2
3

5
2
3.5

3
5
4

2
4
3

İŞLETME DÜZEYİNDE EŞLEŞTİRME
ÖRGÜT KÜLTÜRÜ
Firma

A
B

Soru 1

3
4

Soru 2

3
3.3

Soru 3

2.5
4.3

Soru 4

3
4

Soru 5

3.2
3

REKABET STRATEJİSİ VE REKABET
ÜSTÜNLÜĞÜ
Soru 1

3
3

Soru 2

2
3

Soru 3

5
3.5

Soru 4

2
4

Soru 5

4
3

Tablodan görüleceği gibi, aritmetik ortalama yöntemi ile verilerin eşitlenmesi ve eşleştirilmesi
işleminde, ankete katılan her işletmenin ankete katılan yönetici ve çalışanlarının sorulan her soruya
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verdikleri cevapların, her işletmenin yönetici ve çalışanları ve sorulan her soru için ayrı ayrı olmak
üzere aritmetik ortalamaları alınması suretiyle verilerin eşitlenmesi sağlanmaktadır (Kalaycı, 2014: 51).

3.4.Verilerin Analizi
Araştırmada kullanılan ölçeklerden elde edilen verilerin analizi SPSS ve LİSREL 8.7 programları
kullanılarak yapılmıştır. Birinci aşamada, araştırmanın demografik sorularına ilişkin analizler
yapılmıştır. İkinci aşamada, araştırmada kullanılan ölçeklere yönelik olarak açıklayıcı faktör analizi
(AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. Son aşamada ise, değişkenler arasındaki
ilişkilerin belirlenmesine ve hipotezlerin test edilmesine yönelik yapısal eşitlik modeli (YEM) analizi
yapılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir.

4.BULGULAR
Çalışanların % 15,5’ i 20-25, % 25,5’ i 26-30, % 18,8’ i 31-35, % 15,3’ ü 36-40, % 24,9’ u 41 ve üzeri yaş
grubundayken, % 40,1’ i kadın, % 59,9’ u erkektir. % 2,1’ i ilkokul/ortaokul, % 19,1’ i lise, % 76,8’ i
üniversite, % 2’si master-doktora eğitim düzeyindedir. % 9’ u müdür, % 81,9’ u çalışan, % 9,4’ ü diğer
görev tanımlarındadır. % 56,1’ i evli, % 43,9’ u bekardır. Yöneticilerin % 13,2’si 25-35, % 36,6’ sı 36-45,
% 28,5’ i 46-55, % 21,6’ sı 56 yaş ve üzeri yaş grubundayken, % 13,7’ si kadın, % 86,3’ ü erkektir. % 18,6’
sı lise mezunu, % 72’ si üniversite, % 9,4’ ü master/doktora eğitim düzeyindedir. % 16,8’ i yönetim
kurulu başkanı, % 8,1’ i yönetim kurulu üyesi, % 14’ ü genel müdür, % 7,4’ ü genel müdür yardımcısı,
% 38,9’ u müdür, % 14,8’ i diğer görev tanımlarındadır. % 85,8’ i evli, % 14,2’ si bekardır.
Ölçeklere ilişkin olarak açıklayıcı faktör analizi yapılmadan önce, ölçeklere ilişkin geçerlilik güvenirlik
analizleri yapılmıştır. Ölçeklerin açıklayıcı faktör analizi yönünden uygun bulunduğunun anlaşılması
üzerine, açıklayıcı faktör analizi sonucunu belirlemek amacıyla temel bileşenler analizinden dikey
döndürme yöntemlerinden varimax dik döndürme yönteminden yararlanılmıştır. Geçerlilik ve
güvenirlik analizleri sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 3: Geçerlilik ve Güvenirlik Analizleri Sonuçları
Örgüt Kültürü Ölçeği

Varyans Açıklama
Yüzdesi

Cronbach Alpha
Değeri

Alt Üst % 27 Dilim
Analizi

Katılım

26.73

0.96

p<0.001

Tutarlılık

12.01

0.97

p<0.001

Uyum

11.69

0.97

p<0.001

8.83

0.96

p<0.001

Misyon

KMO=0.959; Barlett X =21673.973; Varyans Açıklama Yüzdesi: 59.26; Faktör Yükü Değeri: 0.507-0.877
2

Rekabet Stratejileri Ölçeği

Varyans Açıklama
Yüzdesi

Cronbach Alpha
Değeri

Alt Üst % 27 Dilim
Analizi

Farklılaştırma Stratejisi

29.36

0.88

p<0.001

Maliyet Liderliği Stratejisi

24.34

0.88

p<0.001

Odaklanma Stratejisi

14.03

0.88

p<0.001

KMO=0.901; Barlett X =4235.949; Varyans Açıklama Yüzdesi: 67.73; Faktör Yükü Değeri : 0.580-0.931
2

Rekabet Üstünlüğü Ölçeği
Rekabet Üstünlüğü

Varyans Açıklama
Yüzdesi

Cronbach Alpha
Değeri

82.90

0.947

Alt Üst % 27 Dilim
Analizi
p<0.001

KMO=0.910; Barlett X 1920.065; Varyans Açıklama Yüzdesi: 82.90; Faktör Yükü Değeri : 0.865-0.932
2=

Örgüt kültürü ölçeği açısından ölçeğin güvenilirlik düzeyinin Cronbach’s Alpha değeri olarak yüksek
(Alpha=0,966) olduğu, Alt-Üst % 27’ lik puan ortalama farklarının istatistiksel anlamlı olduğu (p<,01), KMO
örneklem yeterliliğinin 0.959 >0.60, Barlett’s Küresellik testinin p<0,01 istatistiksel anlamlı olduğu, ölçeğin
faktör yükü değerinin 0.507-0.877 arasında değiştiği görülmüş, faktör yükü değeri 0.50’nin altında olan
faktörler ölçekten çıkarılmıştır. Böylece, 30 maddelik ölçekte faktör analizi sonucu toplam varyansın % 59,26’
sını açıklayan 4 faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır.
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Örgüt kültürü ölçeğinin faktör yapısını test etmek üzere yapılan DFA analizi sonucu, AFA sonucu elde edilen
faktör yapısının DFA bulguları ile de doğrulandığı görülmüş, t değerleri p<,01 düzeyinde anlamlı bulunmuş,
faktörler arasındaki ilişkilerin % 99 güven düzeyinde (t>2,58) anlamlı olduğu belirlenmiştir. 50-59, 48-49 ve
27-28 nolu maddeler arasında modifikasyon yapılmıştır. DFA analizi sonucu elde edilen uyum indeksi
kriterleri aşağıda belirtilmiştir.
Tablo 4: Örgüt Kültürü Ölçeği Uyum İyiliği Değerleri
Modifikasyon

X 2 /df

p

RMSEA

CFI

GFI

AGFI

NNFI

NFI

RMR

SRMR

Öncesi

6,85

0,000

0,072

0,98

0,86

0,84

0,97

0,97

0,036

0,041

Sonrası

3,75

0,000

0,049

0,99

0,92

0,91

0,99

0,98

0,029

0,034

Örgüt kültürü ölçeği uyum iyiliği değerlerinin, en önemli uyum indeksi değeri olan X2/df değerinin 3.75 ile
kabul edilebilir uyum aralığına, RMSEA değerinin 0,049 ile mükemmel uyum aralığına düştüğü, diğer uyum
indekslerinin kabul edilebilir ve mükemmel uyum indeksleri içerisinde olduğu anlaşılmıştır.
Rekabet stratejileri ölçeği açısından ölçeğin güvenilirlik düzeyinin Cronbach’s Alpha değeri olarak yüksek
(Alpha=0,888) olduğu, Alt-Üst % 27’ lik puan ortalama farklarının istatistiksel anlamlı olduğu (p<,01), KMO
örneklem yeterliliğinin 0.901 >0.60, Barlett’s Küresellik testinin p<0,01 istatistiksel anlamlı olduğu, ölçeğin
faktör yükü değerinin 0.580-0,931 arasında değiştiği görülmüş, faktör yükü değeri 0.50’nin altında olan
faktörler ölçekten çıkarılmıştır. Böylece, 12 maddelik ölçekte faktör analizi sonucu toplam varyansın % 67,72’
sini açıklayan 3 faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır.
Rekabet stratejileri ölçeğinin faktör yapısını test etmek üzere yapılan DFA analizi sonucu, AFA sonucu elde
edilen faktör yapısının DFA bulguları ile de doğrulandığı görülmüş, t değerleri p<,01 düzeyinde anlamlı
bulunmuş, faktörler arasındaki ilişkilerin % 99 güven düzeyinde (t>2,58) anlamlı olduğu belirlenmiştir. DFA
analizi sonucu elde edilen uyum indeksi kriterleri aşağıda belirtilmiştir.
Tablo 5: Rekabet Stratejisi Ölçeği Uyum İyiliği Değerleri
X2/df
2,72

p
0,000

RMSEA
0,066

CFI
0,97

GFI
0,94

AGFI
0,91

NNFI
0,96

NFI
0,96

RMR
0,059

SRMR
0,058

Rekabet stratejisi ölçeği uyum iyiliği değerlerinin, En önemli uyum indeksi değeri olan X 2/df değerinin
2,72 ile mükemmel uyum aralığına, RMSEA değerinin 0,066 ile kabul edilebilir uyum aralığına düştüğü
diğer uyum indekslerinde kabul edilebilir ve mükemmel uyum indeksleri içerisinde yer aldığı
belirlenmiştir.
Rekabet üstünlüğü ölçeği açısından ölçeğin güvenilirlik düzeyinin Cronbach’s Alpha değeri olarak yüksek
(Alpha=0,947) olduğu, Alt-Üst % 27’ lik puan ortalama farklarının istatistiksel anlamlı olduğu (p<,01), KMO
örneklem yeterliliğinin 0.910 >0.60, Barlett’s Küresellik testinin p<0,01 istatistiksel anlamlı olduğu, ölçeğin
faktör yükü değerinin 0.865-0.932 arasında değiştiği görülmüştür. Böylece, ölçeğin % 82,90 nını açıklayan tek
faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır.
Rekabet üstünlüğü ölçeğinin faktör yapısını test etmek üzere yapılan DFA analizi sonucu, AFA sonucu elde
edilen faktör yapısının DFA bulguları ile de doğrulandığı görülmüş, t değerleri p<,01 düzeyinde anlamlı
bulunmuş, faktörler arasındaki ilişkilerin (t>2,58) anlamlı olduğu belirlenmiştir. DFA analizi sonucu elde
edilen uyum indeksi kriterleri aşağıda belirtilmiştir.
Tablo 6: Rekabet Üstünlüğü Ölçeği Uyum İyiliği Değerleri

X2/df
2,16

p
0,000

RMSEA
0,054

CFI
0,99

GFI
0,99

AGFI
0,97

NNFI
0,99

NFI
0,99

RMR
0,013

SRMR
0,009

Rekabet üstünlüğü ölçeği uyum iyiliği değerlerinin, en önemli uyum indeksi değeri olan X 2 /df
değerinin 2,16 ile mükemmel uyum aralığına, RMSEA değerinin 0,054 ile kabul edilebilir uyum
aralığına düştüğü diğer uyum indekslerinde mükemmel uyum indeksl eri içerisinde olduğu
belirlenmiştir.
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Örgüt kültürü ve rekabet üstünlüğü arasında kullanılan rekabet stratejilerinin aracı rolünün tespit
edebilmek için yol analizi yapılmıştır. Yapısal Eşitlik Modellemesi ile aracı rolü testinde öncelikle aracı
değişkenin bulunmadığı doğrudan model test edilmekte, daha sonra bu modele aracı değişken ilave
edilmek suretiyle bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkinin anlamsız hale gelip gelmediği
hususu test edilmektedir (Baron ve Kenny, 1986: 1176-1177).
Örgüt kültürünün rekabet üstünlüğü sağlanmasına etkisinde rekabet stratejilerinin aracı rolünün
belirlenmesine yönelik oluşturulan modellerin diyagramları Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4’de gösterilmiştir.

Şekil 2: Örgüt Kültürünün Rekabet Üstünlüğüne Etkisine İlişkin Diyagram
Şekil 2’de görüleceği gibi, örgüt kültürü ile rekabet üstünlüğü değişkenlerinin oluşturduğu model test
edildiğinde, örgüt kültürünün rekabet üstünlüğü (t= 5.60>2.58) üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak
anlamlı olduğu görülmüştür.
Örgüt kültürü, rekabet stratejileri ve rekabet üstünlüğü değişkenlerinin oluşturduğu modele ilişkin
diyagram aşağıda Şekil 3’de gösterilmiştir.

Şekil 3: Örgüt Kültürü, Rekabet Stratejileri ve Rekabet Üstünlüğünün Oluşturduğu Modelin Diyagramı
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Şekil 3’te görüleceği gibi, örgüt kültürü, rekabet stratejileri ve rekabet üstünlüğü değişkenlerinin
oluşturduğu model test edildiğinde, örgüt kültürünün rekabet stratejileri (t=7.29>2.58) üzerindeki etkisi ve
rekabet stratejilerinin rekabet üstünlüğü üzerindeki (t=7.63>2.58) etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu
anlaşılmıştır.
Örgüt kültürünün rekabet üstünlüğü üzerindeki etkisinde rekabet stratejilerinin aracı rolüne ilişkin modelin
diyagramı aşağıda Şekil 4’de gösterilmiştir.

Şekil 4: Örgüt Kültürünün Rekabet Üstünlüğüne Etkisinde Rekabet Stratejilerinin Aracılık Rolü
Diyagramı
Şekil 4’te görüleceği gibi, örgüt kültürünün rekabet stratejileri üzerindeki etkisinin (t=7.14>2.58), rekabet
stratejilerinin rekabet üstünlüğü üzerindeki etkisinin (t=5.76>2.58) ve örgüt kültürünün rekabet üstünlüğü
üzerindeki etkisinin (t=2.37>1.96) istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür.
Aracı etkisi analizlerinde, üç aşamalı bir yol izlenmektedir. Birinci aşamada, bağımsız değişkenin
bağımlı değişken üzerindeki etkisi, ikinci aşamada bağımsız değişkenin aracı değişken üzerindeki
etkisi ve aracı değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Üçüncü aşamada ise,
aracı değişkenin bağımsız değişkenle birlikte modele dahil edilerek, bağımsız değişkenin bağ ımlı
değişken üzerindeki etkisi azalırken, aracı değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisinin anlamlı
olması araştırılmaktadır.
Bu şekilde, bağımsız değişkenin aracı değişkeni ve aracı değişkenin bağımlı değişkeni etkilemesine
ilişkin olarak yapılan analizler sonucu, işletmelerde örgüt kültürü uygulamaları ile rekabet stratejileri
uygulamaları arasında beta katsayısı 0.55 olan istatistiksel olarak anlamlı orta kuvvetli bir ilişki (t=7.29
> 2.58) ve rekabet stratejileri uygulamaları ile rekabet üstünlüğü arasında beta katsayısı 0.61 olan
istatistiksel olarak anlamlı yüksek kuvvetli bir ilişki (t=7.63 > 2.58) belirlendiğinden, H2 ve H3 üncü
hipotezler kabul edilmiştir. Buna göre, işletmelerde örgüt kültürü düzeylerinde bir birim artış
olduğunda, rekabet stratejileri uygulamalarında 0.55 oranında, rekabet stratejileri uygulamalarında bir
birim artış olduğunda ise rekabet üstünlüğünde 0.61 oranında artışlar olacaktır. Bu sonuçlar,
işletmelerde örgüt kültürü düzeylerindeki gelişmelerin rekabet strat ejileri uygulamalarını orta
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düzeyde, rekabet stratejileri uygulamaları düzeyindeki gelişmelerin rekabet üstünlüğünü yüksek
düzeyde etkilediğini ifade etmektedir.
Bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni etkilemesine ilişkin olarak yapılan analizler sonucu,
işletmelerde örgüt kültürü uygulamaları ile rekabet üstünlüğü arasında beta katsayısı 0.45 olan
istatistiksel olarak anlamlı orta kuvvetli bir ilişki (t=5.60 > 2.58) belirlendiğinden, H4 üncü hipotez
kabul edilmiştir. Buna göre, işletmelerde örgüt kültürü düzeylerinde bir birim artış olduğunda, rekabet
üstünlüğünde 0.45 oranında bir artış olacaktır. Bu sonuç, işletmelerde örgüt kültürü düzeylerindeki
gelişmelerin rekabet üstünlüğünü orta düzeyde etkilediği anlamına gelmektedir.
Aracı değişkenin bağımsız değişken ile birlikte modele dahil edilerek bağımsız değişkenin bağımlı
değişken üzerindeki etkisinde aracı değişkenin aracı rolü etkisinin belirlenmesine ilişkin olarak yapılan
analizler sonucu, işletmelerde örgüt kültürü uygulamaları ile rekabet stratejileri uygulamaları arasında
beta katsayısı 0.54 olan istatistiksel olarak anlamlı orta kuvvetli bir ilişki (t= 7.14 > 2.58), rekabet
stratejileri uygulamaları ile rekabet üstünlüğü arasında beta katsayısı 0.50 olan istatistiksel olarak
anlamlı orta kuvvetli bir ilişki (t= 5.76 > 2.58) ve örgüt kültürü uygulamaları ile rekabet üstünlüğü
arasında beta katsayısı 0.19 olan istatistiksel olarak anlamlı düşük kuvvetli bir ilişki (t=2.37 > 1.96)
belirlenmiştir. Buna göre, işletmelerde örgüt kültürü düzeylerinde bir birim artış olduğunda rekabet
stratejileri düzeyi 0.54 oranında, rekabet stratejileri uygulamaları düzeyinde bir birim artış olduğunda
rekabet üstünlüğünde 0.50 oranında ve örgüt kültürü düzeylerinde bir birim artış olduğunda rekabet
üstünlüğünde 0.19 oranında artışlar olacaktır. Bu sonuçlar, işletmelerde örgüt kültürü düzeylerindeki
gelişmelerin rekabet stratejileri uygulamalarını ve rekabet stratejileri uygulamaları gelişmelerinin
rekabet üstünlüğünü orta düzeyde, buna karşılık örgüt kültürü düzeyindeki gelişmelerin rekabet
üstünlüğünü ise düşük düzeyde etkileyeceğini göstermektedir.
İşletmelerde örgüt kültürünün rekabet üstünlüğüne etkisinde rekabet stratejilerinin aracı rolü etkisinin
araştırılmasına yönelik olarak yapılan analizlerin bulgularına göre; rekabet strat ejileri değişkeninin yer
almadığı analizde, örgüt kültürü düzeyinde bir birim artışın rekabet üstünlüğü düzeyinde 0.45
oranında bir artış sağladığı görülmüştür.
Buna karşılık, rekabet stratejileri değişkeninin yer aldığı analizde ise, örgüt kültürü uygulam alarının
rekabet üstünlüğüne etkisinin tamamen ortadan kalkmadığı ve örgüt kültürü düzeyinde bir birim
artışın rekabet üstünlüğü düzeyinde 0.19 oranında bir artış sağlamaya devam ettiği görülmüştür.
Aracılık rolü analizlerinde, aracı değişkenin aracı etkisi tam veya kısmi olabilmektedir. Aracılık rolü
analizlerinde, şayet bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki doğrudan etkisi tamamen
ortadan kalkar ve bağımsız değişkenin bağımlı değişkene etkisi aracı değişken üzerinden gerçekleşirse,
bu durumda tam aracı rolü söz konusu olmaktadır. Buna karşılık, bağımsız değişkenin bağımlı
değişken üzerindeki doğrudan etkisi devam etmekle beraber, doğrudan etkide azalma söz konusu
olduysa, bu durumda da kısmi aracı rolü ortaya çıkmaktadır (James ve Brett, 1984: 30 7-321, Özbek,
2011: 236-237).
Bu durumda, işletmelerde rekabet stratejileri uygulamaları aracılığı ile örgüt kültürünün rekabet
üstünlüğü üzerindeki etkisinin azalmakla beraber, tamamen ortadan kalkmadığı görüldüğünden,
örgüt kültürünün rekabet üstünlüğüne etkisinde rekabet stratejilerinin aracı rolü etkisinin kısmi aracı
rolü etkisi olduğu anlaşılmış ve H1 inci hipotez kabul edilmiştir.
Rekabet stratejilerinin aracı rolü analiz sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Tablo 7: Aracı Etkisine İlişkin YEM Analiz Sonuçları
Hipotezler

Yollar

Standartlaştırılmış

t değerleri

Sonuç

Parametre Tahminleri
H1

Örg.Kült.-Rek.Str.-Rek.Üst.Aracı Etkisi
(Örgüt KültürüRekabet Stratejisi)
(Rekabet StratejisiRekabet Üstünlüğü)
(Örgüt KültürüRekabet Üstünlüğü)

0.54
0.50
0.19

7.14**
5.76**
2.37**

Doğrulandı

H2

(Örgüt KültürüRekabet Stratejisi)

0.55

7.29**

Doğrulandı

H3

(Rekabet StratejisiRekabet Üstünlüğü)

0.61

7.63**

Doğrulandı

H4

(Örgüt KültürüRekabet Üstünlüğü)

5.60**

Doğrulandı

0.45

**p<0.01
Örgüt kültürünün rekabet üstünlüğüne etkisinde rekabet stratejilerinin aracı rolü etkisine ilişkin yapılan
YEM Analizi sonuçlarına ilişkin uyum iyiliği değerleri aşağıda gösterilmiştir. Uyum iyiliği değerleri
mükemmel uyum değeri içinde bulunmaktadır.
Tablo 8: Aracı Etkisi Analizine İlişkin Uyum İyiliği Değerleri
Örgüt Kültürü Rekabet Üstünlüğü Etkisi
RMSEA
0.079

RMR

SRMR

GFI

0.033

0.058

0.94

AGFI

CFI

NFI

NNFI

Uyum Derecesi

0.91

0.99

0.97

0.98

Mükemmel

Ki Kare X = 54.46, sd= 26, p<0.01, X /sd = 2.09
2

2

Örgüt Kültürü Rekabet Stratejisi ve Rekabet Üstünlüğü Etkisi
RMSEA

RMR

SRMR

GFI

AGFI

CFI

NFI

NNFI

Uyum Derecesi

0.088

0.045

0.088

0.91

0.85

0.98

0.96

0.97

Mükemmel

Ki Kare X2 = 123.43, sd= 52, p<0.01 , X2 / sd= 2.37
Örgüt Kültürü Rekabet Üstünlüğü Rekabet Stratejisi Aracı Etkisi
RMSEA
0.087

RMR

SRMR

GFI

AGFI

0.034

0.066

0.93

0.91

Ki Kare X

2

CFI

NFI

NNFI

Uyum Derecesi

0.98

0.97

0.96

Mükemmel

= 119.23, sd= 51, p<0.01, X / sd=2.33
2

Örgüt kültürünün rekabet üstünlüğüne etkisinde rekabet stratejilerinin aracı etkisi rolü analizinden
ayrı olarak, örgüt kültürü uygulamalarının rekabet stratejileri uygulamalarını, rekabet stratejileri
uygulamalarının rekabet üstünlüğünü ve örgüt kültürü uygulamalarının rekabet üstünlüğünü
etkilemesine ilişkin YEM Analizi de yapılmış, hipotezlerin doğrulanmasına ilişkin analiz sonuçları
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.
Tablo 9: Araştırma Modeli Hipotezlerine İlişkin YEM Analiz Sonuçları
Hipotezler

Yollar

H2.1.1
H2.1.2
H2.1.3
H2.2.1
H2.2.2
H2.2.3
H2.3.1
H2.3.2
H2.3.3

(KATILIM)(FARKLI)
(KATILIM)(MALI_LDR)
(KATILIM)(ODAKLANM)
(TUTARLIK)(FARKLI)
(TUTARLIK)(MALI_LDR)
(TUTARLIK)(ODAKLANM)
(UYUM)(FARKLI)
(UYUM)(MALI_LDR)
(UYUM)(ODAKLANM)
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Standarlaştırılmış
Parametre
Tahminleri
0,22
0,23
0,54
0,23
0,58
0,51
0,59
0,39
0,86

2160

t değerleri

Sonuç

6,22**
6,50**
15,27**
6,50**
16,40**
14,42**
16,68**
11,03**
24,31**

Doğrulandı
Doğrulandı
Doğrulandı
Doğrulandı
Doğrulandı
Doğrulandı
Doğrulandı
Doğrulandı
Doğrulandı
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H2.4.1
H2.4.2
H2.4.3
H3.1
H3.2
H3.3
H4.1
H4.2
H4.3
H4.4

(MISYON)(FARKLI)
(MISYON)(MALI_LDR)
(MISYON)(ODAKLANM)
(FARKLI) (RKBT_UST)
(MALI_LDR)(RKBT_UST)
(ODAKLANM)(RKBT_UST)
(KATILIM)( RKBT_UST)
(TUTARLIK) (RKBT_UST)
(UYUM)(RKBT_UST)
(MISYON)(RKBT_UST)

0,63
0,46
0,71
0,66
0,54
0,88
0,40
0,20
0,40
0,60

17,81**
13,01**
20,07**
18,66**
15,27**
24,88**
11,31**
5,72**
11,38**
16,98**

Doğrulandı
Doğrulandı
Doğrulandı
Doğrulandı
Doğrulandı
Doğrulandı
Doğrulandı
Doğrulandı
Doğrulandı
Doğrulandı

**p<0.01
Yapılan YEM Analizine ilişkin uyum iyiliği değerleri aşağıda gösterilmiştir. Araştırma modeli sonucu
elde edilen uyum indeksi değerlerinin mükemmel uyum indeksleri içerisinde yer aldığı görülmüştür.
En önemli uyum indeksi değeri olan X 2/df değerinin 1,68 ile mükemmel uyum aralığına, RMSEA
değerinin 0,062 ile kabul edilebilir uyum aralığında yer aldığı, diğer uyum indeksle rinin de mükemmel
ve kabul edilebilir uyum indeksleri içerisinde yer aldığı görülmektedir.
Tablo 10: Oluşturulan Modele İlişkin Uyum İyiliği Değerleri

X2/df
1,68

p
0,000

RMSEA
0,062

CFI
0,98

GFI
0,95

AGFI
0,93

NNFI
0,98

NFI
0,98

RMR
0,032

SRMR
0,057

5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Örgüt kültürünün rekabet üstünlüğü üzerindeki etkisi ve bu etkide rekabet stratejilerinin aracı rolünü
belirlemek amacıyla geliştirilen modelde, rekabet üstünlüğü değişkeni bağımlı değişken olarak, buna
karşılık örgüt kültürü ve rekabet stratejileri değişkenleri ise, rekabet üstünlüğü değişkenini etkileyen
değişkenler olarak ele alınmış; ayrıca örgüt kültürü değişkeninin rekabet üstünlüğü değişkenine
etkisinde, rekabet stratejileri değişkeninin aracı rolü etkisi araştırılmıştır. Rekabet stratejilerinin arac ı
rolüne ilişkin olarak H1, H2, H3 ve H4 hipotezleri ortaya konulmuştur.
Örgüt kültürünün rekabet üstünlüğüne etkisinde, rekabet stratejilerinin aracı değişken olarak dahil
edildiği yapısal eşitlik modeli analizi sonucu, örgüt kültürünün rekabet üstünlüğü üzerindeki etkisinin
azalmakla birlikte tamamen ortadan kalkmadığı, rekabet stratejilerinin rekabet üstünlüğü üzerindeki
etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır ve H1, H2, H3 ve H4 hipotezleri
doğrulanmıştır.
Aracı rolü etkisine yönelik olarak bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasındaki ilişkinin
belirlenmesi analizinde, örgüt kültürü uygulamalarının rekabet üstünlüğünü orta düzeyde,
Bağımsız değişken, aracı değişken ve bağımlı değişken arasındaki ilişkilerin belirlenmesi analizinde,
örgüt kültürü uygulamalarının rekabet stratejileri uygulamalarını orta, rekabet stratejileri
uygulamalarının rekabet üstünlüğünü yüksek düzeyde,
Aracı değişkenin bağımsız değişken ile birlikte bağımlı değişken üzerindeki aracı rolünün belirlenm esi
analizinde, örgüt kültürü uygulamalarının rekabet stratejileri uygulamalarını orta, rekabet stratejileri
uygulamalarının rekabet üstünlüğünü orta ve örgüt kültürü uygulamalarının rekabet üstünlüğünü
düşük düzeyde etkiledikleri görülmüştür.
Yapılan aracı rolü etkisi analizleri sonucu, işletmelerde rekabet stratejileri aracılığı ile örgüt kültürünün
rekabet üstünlüğüne etkisinin azalmakla beraber, tamamen ortadan kalkmadığı görüldüğünden, örgüt
kültürünün rekabet üstünlüğüne etkisinde rekabet stratejileri nin aracı rolü etkisinin kısmi aracı rolü
etkisi olduğu anlaşılmıştır.
Belirtilen aracı rolü etkisinin kısmi olması, sektörün çoğunlukla küçük ve orta boy işletmelerden
oluşması, rekabet stratejisi geliştirebilme olanaklarının sınırlı olması ve böylece se ktörde uygulanan
rekabet stratejilerinin rekabet üstünlüğüne etkisinin de kısmi olduğu anlamında değerlendirilmektedir.
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Ulusal ve uluslararası literatürde, aynı değişkenlerle yapılan bir araştırmaya ulaşılamamakla birlikte,
işletmelerde örgüt kültürünün rekabet üstünlüğüne etkisinde rekabet stratejilerinin aracı rolünün
belirlenmesine yönelik olarak yapılan analiz sonuçları, bu alanda yapılan benzer araştırmalarda elde
edilen sonuçlarla benzerlik göstermektedir. Örneğin; Keskin vd (2016) 250 işletmede pazar yöneliminin
işletme performansına etkisinde farklılaştırma stratejisinin aracı rolü etkisine yönelik yaptıkları
araştırmada, pazar yöneliminin rakip odaklılık uygulamaları açısından kısmi aracı rolü etkisinin
varlığını belirlemişlerdir.
Topsakal (2018) 93 adet otel işletmesinde sosyal sermayenin işletme performansına etkisinde Porter’ın
rekabet stratejilerinin aracı rolü etkisinin araştırılmasında, sosyal sermayenin işletme performansına
etkisinde rekabet stratejilerinin kısmi bir aracı rolü etkisi olduğunu ortaya koymuştur.
Öte yandan; örgüt kültürünün rekabet üstünlüğüne etkisinde rekabet stratejilerinin aracı rolü
etkisinden ayrı olarak, örgüt kültürünün katılım, tutarlılık, uyum ve misyon uygulamalarının,
farklılaştırma, maliyet liderliği ve odaklanma rekabet stratejileri uygulamalarını; farklılaştırma,
maliyet liderliği ve odaklanma rekabet stratejileri uygulamalarının rekabet üstünlüğünü ve örgüt
kültürünün katılım, tutarlılık, uyum ve misyon uygulamalarının rekabet üstünlüğü etkilem esine ilişkin
olarak 19 adet hipotez oluşturulmuş ve söz konusu hipotezlerin doğrulanmasına ilişkin yapılan
analizler sonucu hipotezlerin tamamı kabul edilmiştir.
Araştırma sonuçları, Gordon ve Di Tomaso (1992), Marcoulides ve Heck (1993), Lim (1995), Deni son ve
Mishra (1995), Petty vd (1995), Oghonna ve Harris (2000), Kotrba vd (2011), Joseph ve Kibera (2019 ve
Wahyuningsih vd (2019) tarafından yapılan araştırmalarda örgüt kültürü ile rekabet üstünlüğü, keza;
Nayyar (1993), Allen ve Helms (2006), Robinson ve Pearce (1988) ve Chen ve Wen (2006) tarafından
yapılan araştırmalarda rekabet stratejileri ile rekabet üstünlüğü arasında anlamlı ve pozitif ilişkiler
bulunduğu sonuçlarını desteklemektedir.
Belirtilen 19 adet hipotezin doğrulanmasına ilişkin yapılan analizler sonucu işletmelerde yönetim
anlayışlarında katılımcı anlayışının etkin ve hakim olmasına yönelik yetkilendirme, ekip çalışması ve
yetenek geliştirme uygulamalarındaki gelişmelerin farklılaştırma ve mali yet liderliği rekabet stratejisi
uygulamalarını düşük, odaklanma rekabet stratejisi uygulamalarını orta düzeyde,
İşletmelerde amaçlara yönelik olarak gerçekleştirilen uygulama ve faaliyetler arasında uyum, temel
değerler ve uzlaşma anlayışı geliştirilmesi ve fonksiyonlar arasında bütünleşme sağlan ması
uygulamalarındaki gelişmelerin farklılaştırma rekabet stratejisi uygulamalarını düşük, maliyet liderliği
ve odaklanma rekabet stratejisi uygulamalarını orta düzeyde,
İşletmelerde iç bütünleşme ve dış çevreye uyum sağlanması ile dış çevreden gelebilece k fırsatların
değerlendirilmesi ve tehditlerin önlenmesine yönelik örgütsel değişim, müşteri odaklı olma ve örgütsel
öğrenme uygulamalarındaki gelişmelerin farklılaştırma rekabet stratejisi uygulamalarını orta, maliyet
liderliği rekabet stratejisi uygulamalarını düşük ve odaklanma rekabet stratejisi uygulamalarını ise
yüksek düzeyde,
İşletmelerde var oluş ile ilgili bir misyon, örgütsel amaç, vizyon ve stratejik yönetim anlayışına sahip
olunması ile ilgili uygulamalardaki gelişmelerin, farklılaştırma ve oda klanma rekabet stratejisi
uygulamalarını yüksek, maliyet liderliği rekabet stratejisi uygulamalarını ise orta düzeyde,
İşletmelerde hizmetlerin sektördeki benzer hizmetlerden farklı bir biçimde sağlanarak müşterilerin bu
farklılık için yüksek fiyat ödemeleri şeklindeki farklılaştırma rekabet stratejisi uygulamalarındaki
gelişmelerin rekabet üstünlüğünü yüksek, hizmetin rakiplere nazaran daha düşük bir maliyetle
üretilmesi şeklindeki maliyet liderliği rekabet stratejisi uygulamalarındaki gelişmelerin rekab et
üstünlüğünü orta ve sektörde belirli bir hizmet alanının veya müşteri grubunun hedef pazar olarak
alınması şeklindeki odaklanma rekabet stratejisi uygulamalarındaki gelişmelerin, rekabet üstünlüğünü
yüksek düzeyde,
İşletmelerde yönetimde katılımcı anlayışın etkin ve hakim olmasına yönelik yetkilendirme, ekip
çalışması ve yetenek geliştirme uygulamalarındaki gelişmelerin re kabet üstünlüğünü orta, işletme
uygulama ve faaliyetleri arasında uyum, temel değerler ve uzlaşma anlayışı geliştirilmesi ve
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fonksiyonlar arasında bütünleşme sağlanması uygulamalarındaki gelişmelerin rekabet üstünlüğünü
düşük, iç bütünleşme ve dış çevreye uyum sağlanması ile dış çevreden gelebilecek fırsatların
değerlendirilmesi ve tehditlerin önlenmesine yönelik olarak örgütsel değişim, müşteri odaklı olma ve
örgütsel öğrenme uygulamalarındaki gelişmelerin rekabet üstünlüğünü orta ve var oluş ile ilgili bir
misyon, örgütsel amaç, vizyon ve stratejik yönetim anlayışına sahip olunması ile ilgili uygulamalardaki
gelişmelerin rekabet üstünlüğünü yüksek düzeyde etkilediği anlaşılmıştır.
Böylece, gümrük müşavirliği ve lojistik işletmelerinde rekabet stratejileri üzerinden örgüt kültürü ve
rekabet üstünlüğü ilişkisinin ortaya konulması için örgüt kültürü, rekabet stratejisi ve rekabet
üstünlüğü değişkenleri arasında oluşturulan 23 adet hipotez yapılan analizler sonucu doğrulanmıştır.
Yapılan analizler sonucu elde olunan bulgular değerlendirildiğinde, araştırmaya katılan işletmelerde
katılım, tutarlılık, uyum ve misyon uygulamalarından oluşan örg üt kültürü uygulamalarındaki
gelişmelerin, farklılaştırma, maliyet liderliği ve odaklanma stratejilerinden oluşan rekabet stratejileri
uygulamalarını genellikle düşük ve orta düzeyde etkilediği; örgüt kültürü uygulamalarından sadece
uyum ve misyon uygulamalarının odaklanma rekabet stratejisi uygulamaları ile misyon
uygulamalarının farklılaştırma rekabet stratejisi uygulamalarını yüksek düzeyde etkilediği
görülmüştür.
Araştırmaya katılan işletmelerde örgüt kültürü katılım ve uyum uygulamalarının rekabet üs tünlüğünü
orta, tutarlılık uygulamalarının rekabet üstünlüğünü düşük ve misyon uygulamalarının rekabet
üstünlüğünü yüksek düzeyde etkilediği anlaşılmıştır.
Belirtilen durum, genellikle küçük ve orta boy işletmelerden oluşan sektörde örgüt kültürü bilinci v e
güçlü örgüt kültürüne sahip olma anlayışının yeterince gelişmemiş olması, bu nedenle örgüt
kültürünün rekabet stratejisi ve rekabet üstünlüğü uygulamalarına etkisinin düşük ve orta düzeyde
olduğu anlamında değerlendirilmektedir.
Öte yandan; araştırmaya katılan işletmelerde farklılaştırma rekabet stratejisi ve odaklanma rekabet
stratejisi uygulamalarının rekabet üstünlüğünü yüksek düzeyde, maliyet liderliği stratejisi
uygulamasının ise orta düzeyde etkilediği görülmüştür.
Farklılaştırma ve odaklanma rekabet stratejileri uygulamalarının rekabet üstünlüğünü yüksek düzeyde
etkilemelerinin, sektör hizmet alanının farklılaştırma ve odaklanma stratejileri üzerinden rekabet
üstünlüğü sağlanmasına uygun bir yapıya sahip olması anlamında değerlendirilmektedir.
Bu anlamda; sektörün ana faaliyet konusunu oluşturan gümrük müşavirlik hizmetlerine ek olarak
lojistik, antrepoculuk ve şubeleşme hizmetleri üzerinden rekabet üstünlüğü sağlayan bir sektör olma
özelliği, araştırma sonuçları ile örtüşmektedir.
Buna karşılık, maliyet liderliği stratejisinin rekabet üstünlüğünü orta düzeyde etkilemesi ise, sektörün
bir hizmet sektörü olarak verimlilik artışına ve maliyet liderliği stratejisi üzerinden rekabet üstünlüğü
sağlanmasına yeterince uygun bir yapıya sahip olmaması anlamı nda değerlendirilmektedir.
Elde edilen sonuç ve bulgular işletmelerde örgüt kültürü düzeylerinin artması ve güçlü bir örgüt
kültürü anlayış ve uygulamalarının bulunması durumunda rekabet üstünlüğü anlamında da gelişmeler
sağlanabileceğini göstermektedir.
Yapılan anket araştırması bulguları, işletmelerde örgüt kültürünün uzun dönemde sürdürülebilir
rekabet üstünlüğü sağlayabilmelerinde önemli bir etmen olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle;
işletmelerin personel güçlendirme, takım çalışması, yetenek gelişti rme, temel işletme değerlerine sahip
olma, uzlaşma kültürü ve içsel bütünleşme, stratejik yönetim bilinci, amaç, misyon ve vizyon
geliştirme, örgütsel değişim, müşteri odaklı olma ve örgütsel öğrenme gibi konularda kendilerini
geliştirerek güçlü bir örgüt kültürüne sahip olmak suretiyle işletme performanslarını arttırmaları
gerekli bulunmaktadır. Bunun gibi, işletmelerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamaları ve
işletme performanslarını arttırmalarında, rekabet stratejisi oluşturmaları ve uygulamaları nın da önemi
bulunmaktadır.
Öte yandan; araştırmanın yapıldığı gümrük müşavirliği ve lojistik sektöründe faaliyette bulunan
işletmelerin güçlü bir örgüt kültürüne sahip olma ve rekabet üstünlüğü sağlayabilmelerine yönelik
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anlayış ve uygulamaların gelişmesine, rekabet stratejisi geliştirebilme olanaklarının arttırılmasına
yönelik çalışmalar yapmalarının yerinde olacağı düşünülmektedir. Araştırmanın bu yönde
sağlayabileceği olumlu etki, araştırmanın sektörel katkısı olarak değerlendirilmektedir.
Ayrıca; araştırmanın işletme bilimi alanında örgüt kuramları ve örgüt yapıları ile stratejik yönetim
uygulamalarına önemli katkılarının olduğu değerlendirilmektedir.
Literatürde örgüt kültürü ile rekabet stratejileri ve rekabet üstünlüğü (işletme performansı) arasındak i
ilişkileri araştıran çalışmalar bulunduğu halde, Türkiye’de belirtilen değişkenler arasındaki ilişkileri
araştıran fazla çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada ele alınan örgüt kültürü, rekabet stratejileri ve
sürdürülebilir rekabet üstünlüğü (işletme performansı) değişkenleri arasındaki ilişkilerin ulusal
düzeyde ilk kez araştırılması, araştırmanın uygulanmış bulunduğu evrende yapılan ilk çalışma niteliği
taşıması ve yurt dışında oluşturulan ve uygulanan bir kuramın Türkiye’deki iş yaşamına yansımasını
göstermesi açılarından çalışma önemli bir çalışma niteliği taşımaktadır.
Araştırma, işletmelerde güçlü bir örgüt kültürüne sahip olmanın, çevre koşullarına ve değişime uyum
ve rekabet üstünlüğü sağlamadaki önemini ortaya koyan bir çalışma niteliği taşımaktad ır. Araştırma
bulgularının ulaşabildiğimiz çalışmalarla benzer olması da araştırmanın kurama katkılarından bir
diğeridir.
İşletmelerin alanlarında rekabet üstünlüğü sağlayabilmeleri için, iç ve dış çevre koşullarına uyumu
sağlayacak stratejileri oluşturmaları gerekli bulunmaktadır. İşletmelerin iç çevre bütünleşmeleri ile dış
çevreye uyumları, işletme performansını ve dolayısıyla sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü etkileyen
önemli etmenlerdir. Araştırma sonunda elde olunan bulgular, literatürde konu ile ilg ili görüşleri
doğrulamaktadır. Ayrıca; belirtilen kuramsal görüşe dayanılarak oluşturulan benzer araştırma
konularının sonuçları ile uygunluk ve benzerlik içindedir.
İşletmelerin sahip oldukları örgüt kültürleri ile içinde bulundukları çevrenin özellikleri arasında
benzeşme bulunmaktadır. Literatürde kümeler arasında benzerlik ilişkisi (eşbiçimlilik) şeklinde
tanımlanan bu durum, örgütler ile çevreleri arasındaki ilişkileri oluşturan önemli bir unsurdur.
Böylece, aynı sektörde faaliyette bulunan işletmeler muhtemelen aynı çevre uyumsuzlukları ile yüz
yüze gelecekler ve bunları giderebilmek ve çevre ile uyumlu hale gelebilmek için benzer örgütsel yapı
ve çalışma modellerini geliştireceklerdir. Belirtilen husus, araştırmanın literatüre katkısının bir başka
boyutunu oluşturmaktadır.
Yapılan ulusal ve uluslararası düzeydeki literatür taramalarında, örgüt kültürünün rekabet
üstünlüğüne etkisinde rekabet stratejilerinin aracı rolü etkisini araştıran bir araştırmaya
ulaşılamamıştır. Bu haliyle araştırma örgüt kültürünün rekabet üstünlüğüne etkisinde rekabet
stratejilerinin aracı rolü etkisini araştıran bir araştırma olarak özgün bir araştırma özelliği taşımaktadır.
Araştırmanın özgün bir araştırma olma özelliği, literatüre katkısının önemli bir boyutunu
oluşturmaktadır.
Bundan sonra başka araştırmacılar tarafından farklı sektörlerde örgüt kültürünün rekabet üstünlüğüne
etkisinde rekabet stratejilerinin aracı rolü etkisi araştırılabileceği gibi, örgüt kültürü değişkeni dışında
başka bazı değişkenlerin rekabet üstünlüğüne etkisinde rekabet stratejilerinin aracı rolü etkisinin
araştırılması da mümkün bulunmaktadır.
Yapılan araştırmalarda elde olunan bulgular örneklem ile sınırlı bulunmaktadır. Dolayısıyla bu
araştırmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar araştırmanın yapıldığı ör nekleme özgü verilerden elde
olunan bulgu ve sonuçlardır. Yapılan araştırmalarda farklı metodolojilerin kullanılabilmesi, farklı
zaman dilimlerinde aynı örneklemden veya başka örneklemlerden sağlanacak başka veriler daha farklı
sonuçlara varılmasına yol açabilecektir. Böylece, farklı araştırmalardan elde olunacak sonuçların
birlikte değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle, araştırmanın aynı değişkenler ile farklı
sektörlerde ya da aynı sektörde farklı örneklem üzerinden ve farklı değişkenler ile t ekrarlanması
yerinde olacaktır.
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Amaç – Bu çalışmanın amacı, akıllı telefon bağımlılığının öz düzenleme ve yaratıcı performans
üzerindeki etkisi ile öz düzenlemenin akıllı telefon bağımlılığı ve yaratıcı performans ilişkisine aracılık
ilişkisini araştırmaktır.
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Yöntem – Bu bağlamda İstanbul’da ikamet eden 632 lisans öğrencisine anketler gönderilmiş ve 434 geri
dönüşüm sağlanmış ve 423’ü araştırmaya dâhil edilmiştir. Oluşturulan anket formunda demografik
sorular yanında akıllı telefon bağımlılığı ölçeği, öz düzenleme ölçeği ve yaratıcı performans ölçeği olmak
üzere üç ayrı ölçek uygulanmıştır. Araştırma verileri anket yoluyla elde edilmiş olup, toplanan veriler
yapısal eşitlik modellemesi ile analiz edilmiştir.
Bulgular – Yapılan analizler neticesinde tüm hipotezler kabul edilmiş olup; akıllı telefon bağımlılığının
yaratıcı performansı olumsuz etkilediği, akıllı telefon bağımlılığının öz düzenlemeyi olumsuz etkilediği,
öz düzenlemenin yaratıcı performansı olumlu yönde etkilediği ve öz düzenlemenin akıllı telefon
bağımlılığı ve yaratıcı performans ilişkisine aracılık ettiği bulgulanmıştır.
Tartışma – Araştırma, akıllı telefon bağımlılığının öz düzenleme ve yaratıcı performansa olan etkisinin
bir desende incelendiği ilk çalışma olması sebebiyle, literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Ayrıca, bireysel başarıyı etkileyici unsurlar olan öz düzenleme ve yaratıcı performans ile aksi yönde
etkileri olduğu pek çok araştırma ile bulgulanmış olan akıllı telefon bağımlılığının, geliştirilebilir ya da
ikame edilebilir özelliklerinin olması sebebiyle, zararlı yönleri observe edebilecek, faydalı yönlerin de
geliştirebilecek adımların karar vericiler tarafından atılması önemlidir. Bu bağlamda araştırma karar
vericiler için yol gösterir niteliktedir.
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Purpose – To investigate the effect of smartphone addiction on self-regulation and creative performance
and the mediating relationship between self-regulation smartphone addiction and creative performance.
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Design/methodology/approach – In this context, questionnaires were sent to 632 undergraduate students
residing in Istanbul, 434 of them were recycled and 423 of them were included in the research. In addition
to demographic questions, three different scales were applied in the questionnaire form: smartphone
addiction scale, self-regulation scale and creative performance scale. The research data were obtained
through a questionnaire and the collected data were analyzed by structural equation modeling.
Findings – As a result of the analysis, all hypotheses were accepted; It was found that smartphone
addiction negatively affects creative performance, smartphone addiction negatively affects selfregulation, self-regulation positively affects creative performance, and self-regulation mediates the
relationship between smartphone addiction and creative performance.
Discussion – Since the research is the first study in which the effect of smartphone addiction on selfregulation and creative performance is examined in a pattern, it is thought that it will contribute to the
literature. In addition, due to the fact that smartphone addiction, which has been found to have adverse
effects on self-regulation and creative performance, which are the factors affecting individual success, has
features that can be developed or substituted, it is necessary for decision makers to take steps that can
observe the harmful aspects and develop the beneficial aspects. is important. In this context, the research
is a guide for decision makers.
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1. GİRİŞ
Küreselleşen dünyada, gelişen teknoloji günlük hayatın önemli bir kısmında yer almakla birlikte, sosyalleşme
aracı olarak da kullanımı yaygındır. Teknolojinin insanoğlu ile en yakın teması olarak akıllı telefon kullanımını
kabul etmek yerinde olacaktır. İnsan eline sığabilecek forma bürünen ve bilgisayar özelliğine sahip cep
telefonları, bir insanın gerek iş gerekse sosyal olarak ihtiyaç duyabileceği neredeyse tüm teknolojik
gereksinimlerine cevap verebilecek duruma gelmiştir (Özdemir ve Çetiner, 2021). Dokunmatik ya da tuşlu
seçenekleriyle hayatımıza giren akıllı telefonlar, not alma, resim çekme, oyun oynama, sosyal medya
uygulamalarında aktif olarak bulunma, sahip oldukları üst teknoloji kameralarıyla görüntülü olarak konuşma
gibi pek çok kolaylığı hayatımıza getirmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu-TÜİK (2021) çocuklarda bilişim
teknolojileri kullanım araştırmasına göre, Türkiye’de 06-15 yaş arasındaki çocukların internet kullanım oranı
%82,7 ve 16-74 yaş grubundaki interneti düzenli olarak kullanma oranı %80,5 olarak raporlanmıştır (TÜİK,
2021) (TÜİK, 2021). İnternete erişim imkânı olan hane oranının %92 olan Türkiye’de (TÜİK, 2021), Webrazzi
Summit 2021 verilerine göre 2021 yılı itibariyle ülkemizde 51,4 milyon akıllı telefon kullanıcısı bulunmakta
olup, 2022 yılında bu sayının 53 milyon olacağı tahmin edilmektedir (İçözü, 2021).
Akıllı telefon bağımlılığının davranışsal bir bağımlılık olduğu, yoksunluğu halinde psikolojik, sosyolojik ve
fizyolojik sonuçlarının olduğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kabul edilmektedir (World Health
Organization, 2018). Yapılan araştırmalar, bu bağımlılığın en önemli sonucunun depresyon ve ona bağlı
rahatsızlıklar olduğunu göstermektedir (Augner ve Hacker, 2012; Ghasempour ve Mahmoodi-Aghdam, 2015;
Jenaro, Flores, Gomez-Vela, González-Gil ve Caballo, 2007). Toplumda akıllı telefon kullanmayan bireyin
neredeyse kalmaması, akıllı telefon kullanımının bireylerin tutum ve davranışlarını ne şekilde etkilediği
sorunsalını ortaya çıkarmakta, yeni pek çok araştırmaya konu olmaktadır. Akıllı telefon bağımlılığının yoğun
olarak gençlerde görülmesi, iş dünyasına yıllar içinde etkileyeceği öngörülmektedir.
Öz düzenleme, kişilerin öğrenme hedefi belirleyerek biliş, motivasyon ve davranışlarını buna göre
yönlendirip sınırlandırdıkları aktif ve yapıcı bir süreç olarak tanımlanabilir (Pintrich ve De Groot, 1990).
Yaratıcı performans ise, hızla gelişen teknolojik dünyada meydana gelen durumlar için inovatif çözümler
üretebilen, sistem dışında düşünebilen ve uygulayan bireylere ait bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Gerek yerli gerekse uluslararası literatürde bu üç değişkeni bir arada inceleyen araştırmaya rastlanılmamış
olması, araştırmanın özgün yönünü oluşturmaktadır. Bu çalışmanın işletme literatürüne katkı sağlayacağı ve
her üç değişkenin de geliştirilebilir ve değiştirilebilir unsurlar olması açısından karar vericilere öneriler
sunması amaçlanmaktadır.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Akıllı Telefon Bağımlılığı
Cebimizdeki teknolojinin en rahat erişim aracı olan akıllı telefonlar, globalleşen dünyada amacına uygun
olarak kullanıldığında akademik başarı ve bilgiye erişmede rahatlık sağlamasının yanı sıra, bağımlılık
noktasına ulaştığında ise, psikolojik, fizyolojik ve örgütsel zararları olan bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır
(Leena, Tomi ve Arja, 2005; King, Vidourek, Davis ve McClellan, 2002; King, vd., 2013).
Psikolojik anlamda bireyleri akıllı telefon bağımlılığına iten sebeplerin aidiyet hissi, yalnızlık, gündemi
kaçırma korkusu ve algılanan sosyal destek olduğu gözükmektedir (Osterman, 2000; Mayfield, 2008; Mercan,
Oyur, Alamur, Gül ve Bengül, 2012). Öyle ki, akıllı telefon bağımlılığı olan bireylerin telefonları yanlarında
yokken kendilerini eksik hissetmeleri, telefon ellerindeyken takıntılı bir şekilde telefonlarını takip etme isteği
duymaları, şarjları bittiğinde duydukları çaresizlik hissi, bir yerde kaybetmekten korkmaları, telefondan ayrı
kaldıklarında yaşadıkları baş dönmesi, nefes almakta zorlanma, mide krampları yaşamaları gibi semptomlar,
bu bağımlılığın tedavi edilmesi gereken bir nevi psikolojik bir rahatsızlık olduğunu göstermektedir (APA,
2013; Bilkay, 2021).
Psikolojik olarak en büyük negatif etkisi, bağımlılık yapması sebebiyle depresyona yol açmasının yanı sıra,
(Augner ve Hacker, 2012; Jenaro, Flores, Gomez-Vela, González-Gil ve Caballo, 2007) yalnızlık hissinde artış,
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yaşam beklentilerinin kalmaması, öz-saygılarında düşüş, akademik başarısızlık gibi olumsuz psikolojik
sonuçlarını bulgulayan çalışmalar da bulunmaktadır (Haug, ve diğerleri, 2015; Güzeller ve Coşguner, 2012;
Lepp, Barkley ve Karpinski, 2014). Fizyolojik etkileri açısından dikkat dağınıklığına sebep olması nedeniyle
kazalara maruz kalmaları, uyku düzensizliği, boyun ağrısı ve düzleşmesi, fiziksel aktivelerde azalma, obezite
gibi etkileri bulunmaktadır (Takao, Takahashi ve Kitamura, 2009; Thomée, Härenstam ve Hagberg, 2011; Ko,
Yen, Chen, Yeh ve Yen, 2009). Akıllı telefon bağımlılığı olan bireylerin yaşadıkları kaygı seviyesi
yükseldiğinde mide krampları, zor nefes alma ve baş dönmesi yaşadıkları gözlemlenmektedir (Kaplan, Akıllı
ve Gezgin, 2016). Örgütsel açıdan değerlendirildiğinde bu bağımlılığın dikkat dağınıklığından kaynaklanan
iş kazalarının yaşanması, zamanı boşa harcamaktan kaynaklanan zaman hırsızlığı (sanal kaytarma),
performans düşüklüğü ve düşük verimlilik olduğu gözükmektedir (Ghazizadeh ve Boyle, 2009; Örücü ve
Yıldız, 2014; Nasar, Hecht ve Wener, 2008).

2.2. Öz Düzenleme
Çağdaş dünyada bilgi, entelektüel sermayenin yapı taşıdır. Bilgi ve öğrenme birbirine bağlı kavramlardır.
Günümüz dünyasında kabul gören kişi davranışı bilginin yorumlanarak anlam yaratılması sürecine etkin
olarak katılmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 1993). Öz düzenleme, karmaşık öğrenme etkinlerinin kontrol etme ve
yönetme çabasıdır (Kauffman, 2004).
Miller ve Brown’a göre öz düzenleme yedi aşamalı bir süreçtir (Miller ve Brown, 1991). Buna göre;
1. Aşama-Bilgiyi Alma: Bireyin kendi davranışlarına odaklanarak değişime ihtiyacı olduğu yargısına
varmasıdır.
2. Aşama-Öz Değerlendirme: Kişinin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak kendini
değerlendirmesi, davranışlarına odaklanması, farkındalık oluşması ve kendi kendini değerlendirme
sürecini tetiklemesidir.
3. Aşama-Tetikleme: Hedefine ulaşabilmesi için gerekli olan davranışlarında bir uyuşmazlık fark etmesidir.
4. Aşama-Arama: Uyuşmazlık meydana getiren davranışlar için alternatif cevaplar araması ve bulduğu
cevapları değerlendirme sürecidir.
5. Aşama-Planlama: Bu aşamada yapılan değerlendirmede belirlenen davranışların gerçekleşebilmesi için
stratejilerin gelişmesi, eylem planlarının hazırlanması gerçekleştirilir.
6. Aşama-Uygulama: Seçilen plan dâhilinde uygulanacak stratejilerin hayata geçirildiği aşamadır.
7. Aşama- Süreci Değerlendirme: Bireyin hedeflerine ulaşma yolunda kendini değerlendirmesidir.
Öz düzenleme ile kişinin kendi özelliklerine göre öğrenme yolları gelişmesi ve bir strateji oluşturması
neticesinde karşılaştığı problemlerle başa çıkması kolaylaşmaktadır (Güngör ve Açıkgöz, 2005). Öz
düzenlemenin bireylerin sorumluluk bilincine erişmesini kolaylaştırıcı, kendi hayatlarını düzenleyebilme ve
kontrol yetisine sahip başarılı bir insan olmasını sağlayıcı etkisi vardır. Bilim ve teknoloji çağında her türlü
gelişmeyi takip eden, teknolojik okur-yazarlığı olan, bilgiye ulaşmak yolunda ya da akademik hayatında diğer
unsurlara güvenmek yerine kendi öğrenme süreçlerini yönetebilenler öz düzenleme yetisi yüksek olan
bireylerdir (Zimmerman, 1989).

2.3. Yaratıcı Performans
Yüksek teknolojinin hakim olduğu global dünyada örgütlerin rakiplerine karşı en büyük rekabet
avantajlarından birinin inovatif bir örgüt yapı ve işleyişi olduğu kabul edilmektedir (Anning-Dorson, 2018;
Brem, Maier ve Wimschneider, 2016). Bu desende, çalışanların yaratıcı performansı önemlidir. Çünkü yaratıcı
performans, en zor şartlarda bile örgüt üyelerinin benzersiz fikirleri ile davranışlarına yansıttığı yeniliklerdir
(Wang ve Netemeyer, 2004). Bir başka deyişle yaratıcı ve yenilikçi olmak aynı zamanda esnek ve açık fikirliliği
de gerektirir (Newman, Herman, Schwarz ve Nielsen, 2018). İnovasyon kavramı özünde insan kaynağını
barındırdığından, çalışanların yaratıcı performanslarını ve yenilikçi potansiyelini arttırma yönünde teşvik
etmek esastır. Süregelen uygulama ve sistemin dışında düşünebilen çalışanlar her ne kadar zorluklarla
karşılaşsalar da dinamik bir iş ortamında rekabet avantajı sağlayabilirler (Segarra-Ciprés, Escrig-Tena ve
García-Juan, 2019).
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Akıllı telefon kullanımının zaman-fayda gözetilerek kullanıldığında akademik başarıyı ve iş tatminini arttırıcı
bir etkiye sahip olduğu; oyun oynamak, sohbet etmek, sosyal medyayı takip etmek için olduğunda ise,
akademik başarıyı azaltıcı, not ortalamalarını düşürücü bir etkiye sahip olduğu bulgulamıştır (Mishra, Draus,
Goreva, Leone ve Caputo, 2014). Bu sebeple, akıllı telefon bağımlılığının zararlı etkilere sahip olduğu yönünde
biliş kazanımı, bireylerin öz düzenleme sürecinde değerlendirmeye tabi tutulmasını sağlayacaktır.
Boekaerts’ın uyarlanabilir öğrenme modeline göre, öğrenme sürecinde öz düzenleme merkezde olan bir
kavramdır. Bu modelde, bireyin algısına yüklenen olumlu değerlendirmeler, bireyin beceri, alan bilgisi ve
bireysel kaynaklarının genişlemesine neden olurken, olumsuz değerlendirmeler ise, kaynak kaybına neden
olan unsurları barındırır. Öz değerlendirme süreci, bireyin hedef belirlemesi, çaba göstermesi adımlarını
içeren ve bu sayede biliş kazanmasına neden olan motivasyonel bir süreçtir (Boekaerts, 1992). Öz düzenleme,
bilişsel ve duyuşsal gelişimi yansıtan ögeler barındır (Leaver, Ehrman ve Shekhtman, 2005). Vardar (2011)
yapmış olduğu araştırmada, öğrencilerin öz düzenleme stratejilerinin yaratıcı performansa olumlu etkisi
olduğunu bulgulamıştır (Vardar, 2011).

3. YÖNTEM
3.1. Araştırma Modeli ve Hipotezleri
Bu araştırmada akıllı telefon bağımlılığının yaratıcı performans üzerindeki etkisi ve bu değişkenler arasındaki
ilişkide öz-düzenlemenin rolünün ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu çoklu ilişkinin incelenmesi için nicel
araştırma tekniği kullanılmıştır. Araştırmaya veri toplamak için Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Bilimsel
Araştırma ve Etik Kurulu’ndan 07.03.2022 tarihli ve 8-2 no’lu etik kurul onayı alınmıştır. 07.03.2022-17.03.2022
tarihleri arasında anketler online olarak uygulanmış olup, verileri analiz etmek için Yapısal Eşitlik
Modellemesi (YEM) yaklaşımı benimsenmiştir. Bu yaklaşım insan davranışlarının incelendiği sosyal
disiplinlerdeki teorik modellerin açıklanmasında oldukça başarılıdır (Weston ve Gore Jr, 2006). Yöntemin bir
diğer güçlü yönü ise aracılık rolünün tespitinde hiyerarşik regresyon analizine göre daha etkili olmasıdır
(Lacobucci, Saldanha ve Deng, 2007). Buradan hareketle çalışma için en uygun analiz tekniğinin YEM
olduğuna karar verilmiştir. Çalışmada teoriden hareketle test edilmek üzere oluşturulan model Şekil 1’de
verilmiştir.

Şekil 1: Araştırma Modeli
Yapılan araştırma ve tanımlardan yola çıkarak, akıllı telefon bağımlılığının öz düzenleme ve yaratıcı
performans üzerinde negatif yönlü bir etkiye sahip olacağı, öz düzenlemenin yaratıcı performansı olumlu
yönde etkileyeceği ve öz düzenlemenin akıllı telefon bağımlılığı ve yaratıcı performans ilişkisindeki aracılık
rolü edeceği varsayılmaktadır. Bu çerçevede test edilmek üzere aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir:
Hipotez 1: Akıllı telefon bağımlılığı yaratıcı performansı olumsuz etkiler.
Hipotez 2: Akıllı telefon bağımlılığı öz düzenlemeyi olumsuz etkiler.
Hipotez 3: Öz düzenleme yaratıcı performansı olumlu etkiler.
Hipotez 4: Öz düzenleme akıllı telefon bağımlılığı ve yaratıcı performans ilişkisine aracılık eder.
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3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın anakütlesi İstanbul ilinde, lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Ana
kütlenin İstanbul olarak seçilmesinin temel nedeni Türkiye’de en çok üniversite bulunan şehir olmasının yanı
sıra en kozmopolit şehir oluşudur. Veriler toplanırken anakütlenin tamamına ulaşmak mümkün
olmadığından örnekleme yapılmıştır. Örnekleme yöntemi ise olasılıksız örnekleme yöntemlerinden kolayda
örneklemedir. Kolayda örnekleme araştırmacılara erişebilirlik, hız ve maliyet açısından avantajlar
sunduğundan tercih edilmiştir (Bryman, 2016).
Veri toplamak amacıyla oluşturulan anket formunun başında katılımın gönüllük esasına dayandığını,
verilerin gizliliğini, kimlik bilgilerinin alınmayacağını beyan eden onam kısmına yer verilmiştir. Böylece
sosyal arzu edilebilirlik hatasının minimize edilmesi hedeflenmiştir (Podsakoff, MacKenzie, Lee ve Podsakoff,
2003). Oluşturulan anket formu önceden görüşülen vakıf ve devlet üniversitesindeki öğrencilere bırak/topla
tekniğiyle uygulanmıştır (Lovelock, Stiff, Cullwick ve Kaufman, 1976). 642 öğrenciye dağıtılan anket
formlarından 434’ü geri dönmüştür. Anket formlarının geri dönüş oranı %67,60’tır.
434 anketten 11’i yapılan analizlerde (Mahalanobis ve Cook’s distance) aykırı değer oluşturduğundan
değerlendirmeye alınmamıştır. Böylece, nihai olarak araştırma kapsamında 423 katılımcıdan elde edilen anket
formları değerlendirilmiştir. YÖK Atlas verilerine göre İstanbul’da 11 devlet üniversitesi ve 40 özel
üniversitede yaklaşık olarak 900.000 lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenci bulunmaktadır. Bu sayı
üzerinden hesaplandığında anakütleyi temsil edecek örneklem büyüklüğü 387’dir (Cohen, Manion ve
Morrison, 2002). Çalışmada 423 veri toplandığından örneklem büyüklüğünün yeterli olduğu varsayılmıştır.
Demografik özellikler incelendiğinde katılımcıların %57,4’ünün kadın (n=243), %42,6’sının ise erkek (n=180)
olduğu görülmüştür. Öğrencilerin yaş ortalaması 22,6’dır.

3.3. Veri Toplama Araçları ve Veri Toplama Süreci
Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği
Araştırmanın bağımsız değişkeni olan akıllı telefon bağımlılığını ölçmek için Kwon vd. (2013) tarafından
geliştirilen akıllı telefon bağımlılığı ölçeği kısa formu kullanılmıştır (Kwon, Kim, Cho ve Yang, 2013). 10
madde ve tek boyuttan oluşan ölçeğin Cronbach α değeri araştırmacılar tarafından 0,911 olarak ölçülmüştür.
Örnek ölçek maddeleri: “Akıllı telefon kullanımı nedeniyle sınıfta, ödev yaparken veya çalışırken konsantre
olmakta zorlanıyorum” ve “Akıllı telefonumu amaçladığımdan daha uzun süre kullanıyorum” şeklindedir.

Öz Düzenleme Ölçeği
Çalışmada aracı değişken olarak değerlendirilen öz düzenleme algısını ölçmek için Luszczynska vd. (2004)
tarafından geliştirilen, tek boyut ve 7 maddeden oluşan ölçek kullanılmıştır (Luszczynska, Gibbons, Piko ve
Tekozel, 2004). Çalışmada ölçeğin Cronbach α değeri 0,760’tır. Örnek ölçek maddeleri ise: “Gerekirse, uzun
süre bir faaliyete konsantre olabilirim” ve “Yaptığım bir iş problem yaratsa dahi duygularımı kontrol
edebilirim”.

Yaratıcı Performans Ölçeği
Araştırmanın bağımlı değişkeni olan yaratıcı performansı ölçmek için George ve Zhou (2001) tarafından
geliştirilen ve Çiçek ve Çiçek (2020) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan ölçek kullanılmıştır (George ve
Zhou, 2001). Tek boyut ve 7 maddeden oluşan ölçeğin Türkçe uyarlamasında Cronbach α değeri 0,952’dir.
Örnek ölçek maddeleri, “Amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere yeni yollar öneririm” ve “Kaliteyi artırmak
için yeni yollar öneririm” tarzındadır.
Türkçe uyarlaması olmayan ölçekler paralel kör teknik kullanılarak Türkçeye çevrilmiştir (Brislin, 1980).
Ölçekler 5’li Likert tipindedir ve tamamı “1- Hiç Katılmıyorum” “5- Tamamen Katılıyorum” şeklinde
kodlanmıştır. Araştırmada veriler kesitsel olarak tek seferde toplandığından ortak yöntem yanlılığı hatasının
olabileceği düşünülmüştür. Bu nedenle veriler ortak yöntem varyansı testlerine tabi tutulmuştur. Bu amaçla
yapılan Harman’ın (1960) tek-faktör testine göre, döndürme uygulanmadan tek faktör altında faktör analizi
yapılan tüm maddelerin açıklanan varyansı %25,12’dir (Harman, 1960). Bu değer kabul edilebilir sınır olan
%50’nin oldukça altında olduğundan (Kline, 2015), araştırmada ortak yöntem hatası olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır.
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3.4. Verilerin Analizi
Verilerin analizinde Anderson ve Gerbing’in (1988) iki-basamaklı analiz yaklaşımı benimsenmiştir (Anderson
& Gerbing, 1988). Buna göre öncelikle ölçüm modeli kurulup geçerlilik ve güvenirlik testleri yapılmıştır. İkinci
aşamada ise hipotezler test edilmiştir. Ölçüm modeli kurulmadan önce SPSS 26 programı ile veriler
taranmıştır. Bu bağlamda öncelikle boş bırakılan ifadelere ortalama değerler atanmıştır. Daha sonra
Mahalanobis yöntemi ile aykırı değer oluşturan anketler elimine edilmiştir. Bir sonraki aşamada ise verilerin
normalliği kontrol edilmiştir. Bu amaçla kontrol edilen çarpıklık değerlerinin -0,673 ile 0,831 aralığında,
basıklık değerlerinin ise -1,131 ile 0,188 aralığında olduğu tespit edilmiştir. Bu değerler Kline (2015) tarafından
önerilen normallik kriterini sağladığından, verilerin normal dağıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

4. BULGULAR
Verilerin normal dağılım gösterdiği belirlendikten sonra, yapı geçerliliği ve güvenirliği kriterlerini analiz
etmek için MPlus 8.4 (Muthén ve Muthén, 2017) programı ile ölçüm modeli kurulmuştur. Fornell ve Larcker
(1981) yapısal eşitlik modelinde anlamlı bir ilişki için yapısal modelde bazı kriterlerin (uyuşum ve ayrışım
geçerliliği ve güvenirlik) sağlanması gerektiğini belirtmiştir (Fornell & Larcker, 1981). Buna göre ölçek
maddelerinin faktör yüklerinin 0,50 değerinden yüksek olması, varyans tahmin değerlerinin (AVE) 0,50
eşiğinden yüksek olması, kompozit güvenilirlik (CR) ve Cronbach’s α değerinin 0,60’tan büyük olması ve AVE
değerinin karekökünün değişkenler arasındaki korelasyon değerlerinden büyük olması gerekmektedir. Bu
kriterleri test etmek için kurulan ölçüm modelinin uyum iyiliği değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde
olduğu (Hu & Bentler, 1999) belirlenmiştir: CMIN = 272,837; df = 110; χ2/df = 2,480; RMSEA = 0,059; NFI =
0,914; TLI = 0,933; CFI = 0,946; SRMR = 0,058. Ölçüm modelinden elde edilen değerler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: Geçerlilik ve Güvenirlik Analizi Sonuçları
Ölçekler
Akıllı
Telefon
Bağımlılığı

Öz
Düzenleme

Yaratıcı
Performans

Faktör
Yükü

Maddeler
Akıllı telefon kullanımı nedeniyle planlı çalışmalarımda aksamalar
oluyor
Akıllı telefon kullanımı nedeniyle sınıfta, ödev yaparken veya
çalışırken konsantre olmakta zorlanıyorum
Akıllı telefon kullanırken bileklerimde veya ensemde ağrı
hissediyorum
Akıllı telefonumun olmayışına katlanamam
Akıllı telefonum olmadığında sabırsız ve endişeli hissediyorum
Kullanmadığım zamanlarda bile akıllı telefonum aklımdadır
Günlük hayatım bundan büyük ölçüde etkilenmiş olsa bile akıllı
telefonumu kullanmaktan asla vazgeçmeyeceğim
Twitter, Instagram vb. platformlarda diğer insanlar arasındaki
konuşmaları kaçırmamak için sürekli akıllı telefonumu kontrol
ederim
Akıllı telefonumu amaçladığımdan daha uzun süre kullanıyorum
Çevremdeki insanlar akıllı telefonumu çok fazla kullandığımı söyler
Gerekirse, uzun süre bir faaliyete konsantre olabilirim
Bir faaliyetten uzaklaştığımda, konuya çabucak geri dönme
konusunda herhangi bir sorun yaşamam
Yaptığım bir iş duygularıma dokunsa dahi kendimi sakinleştirip
işime devam edebilirim
Yaptığım bir iş problem yaratsa dahi duygularımı kontrol edebilirim
Düşüncelerimin beni elimdeki görevden uzaklaştırmasını kontrol
edebilirim
İşyerinde molalar verdikten sonra, tekrar yoğun çalışmaya devam
etme konusunda herhangi bir sorun yaşamam
Hedefime odaklanırım ve hiçbir şeyin beni yaptığım işten
uzaklaştırmasına izin vermem
Amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere yeni yollar öneririm
Performansımı iyileştirmek için yeni ve kullanışlı fikirler üretirim
Kaliteyi artırmak için yeni yollar öneririm
Yaratıcı fikirler için iyi bir kaynağım
Fırsat verildiğinde işlerimde yaratıcılık sergilerim
Sıklıkla yeni ve inovatif (yenilikçi-yaratıcı) fikirlerim vardır
Problemlere karşı sıklıkla taze yaklaşımlarım vardır
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0,783

AVE

CR

Alpha

0,521

0,914

0,921

0,579

0,904

0,906

0,503

0,876

0,845

0,744
0,801
0,793
0,807
0,691
0,621
0,504
0,867
0,503
0,886
0,775
0,784
0,875
0,559
0,689
0,705
0,694
0,718
0,769
0,741
0,718
0,701
0,613
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Tablo 1’de göründüğü üzere akıllı telefon bağımlılığı ölçeğinin AVE değeri 0,521; CR değeri ise 0,914’tür. Öz
düzenleme ölçeğinin AVE değeri 0,579; CR değeri ise 0,904’tür. Yaratıcı performans ölçeğinin ise AVE değeri
0,503; CR değeri 0,876’dır. Bu değerlerin tamamı Fornell ve Larcker (1981) kriterlerini sağladığından uyuşum
geçerliliği açısından herhangi bir sorun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (Fornell ve Larcker, 1981). Ölçeklerin
kendi arasındaki korelasyon değerleri, ölçek ortalamaları ve standart sapmaları Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: Tanımlayıcı İstatistikler
Ortalama

Standart Sapma

1

2

3

1. Yaratıcı Performans

3,584

0,819

(0,709)

2. Akıllı Telefon Bağımlılığı

2,552

0,782

-0,117*

(0,722)

3. Öz Düzenleme

3,239

0,775

0,377***

-0,244**

(0,761)

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; Parantez İçi Değerler = √AVE

Tablo 2’de görüldüğü üzere AVE değerinin karekökü değişkenlerin kendi arasındaki korelasyon
katsayısından yüksektir. Bu nedenle değişkenler arasında ayrışım geçerliliği açısından da herhangi bir sorun
olmadığı görülmektedir. Böylece ölçekleri geçerlilik ve güvenirlik açısından herhangi bir sorun içermediği
sonucuna ulaşılmıştır. Hipotez testlerine geçmeden önce son olarak değişkenler arasında doğrudaşlık sorunu
olup olmadığı kontrol edilmiştir. Bu amaçla değişkenlerin VIF değerleri kontrol edilmiştir. VIF değerleri akıllı
telefon bağımlılığı ölçeği için 1,071 (tolerans = 0,933); öz düzenleme ölçeği için 1,416 (tolerans = 0,706) ve
yaratıcı performans için 1,338 (tolerans = 0,747) olarak ölçülmüştür. Bu değerler kabul edilebilir sınır olan 5’in
oldukça altında olduğundan doğrudaşlık problemi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

4.1. Yapısal Model
Araştırma kapsamında oluşturulan modeli test etmek için Anderson ve Gerbing (1988) tarafından önerilen
ikinci adım olan “hipotez testi” analizlerine geçilmiştir (Anderson ve Gerbing, 1988). Bu kapsamda kurulan
yapısal modelin iyi uyum değerlerine (Hu ve Bentler, 1999) sahip olduğu gözlemlenmiştir: CMIN = 117,440;
df = 67; χ2/df = 1,753; RMSEA = 0,042; NFI = 0,958; TLI = 0,974; CFI = 0,981; SRMR = 0,038. Yapısal modelden
elde edilen doğrudan etki analizi sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3: Doğrudan Etki Analizi Sonuçları
İlişki

β

Standart
Hata

Kritik Oran

Anlamlılık

Akıllı Telefon Bağımlılığı  Yaratıcı Performans

-0,261

0,035

-4,596

0,000

Akıllı Telefon Bağımlılığı  Öz Düzenleme

-0,203

0,053

-3,482

0,004

Öz Düzenleme  Yaratıcı Performans

0,393

0,044

5,914

0,000

Doğrudan etki analizleri incelendiğinde; akıllı telefon bağımlılığının yaratıcı performans (β = -0,261; p<0,001)
ve öz düzenleme (β = -0,203; p<0,01) üzerinde negatif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca
öz düzenlemenin yaratıcı performans (β = 0,393; p<0,001) üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu
belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre; “H1: Akıllı telefon bağımlılığı yaratıcı performansı olumsuz etkiler”, “H2:
Akıllı telefon bağımlılığı öz düzenlemeyi olumsuz etkiler” ve “H3: Öz düzenleme yaratıcı performansı olumlu
etkiler” hipotezleri kabul edilmiştir. Modelde yer alan aracı etki analizini test etmek için bootstrapping
yöntemi kullanılmıştır. Bootstrap örneklem büyüklüğü ise 2000 olarak belirlenmiştir. Aracılık analizi sonuçları
Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4: Dolaylı Etki Analizi Sonuçları
Hipotez
H4: ATB  ÖD  YP

Toplam Etki

p Değeri

Doğrudan Etki

p Değeri

Dolaylı Etki

p Değeri

Aracılık Durumu

-0,341

0,000

-0,261

0,000

-0,080

0,023

Kısmi Aracı

Yapılan analizin sonucuna göre öz düzenleme değişkeni modele dâhil olduğunda akıllı telefon bağımlılığını
yaratıcı performans üzerindeki etkisinin azaldığı görülmektedir. Ayrıca bootstrapping yöntemiyle anlamlı bir
dolaylı etki katsayısı elde edildiği görülmüştür. Buna göre öz düzenlemenin, akıllı telefon bağımlılığı ile
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yaratıcı performans arasındaki ilişkiye aracılık ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulguya göre “H4: Öz
düzenleme akıllı telefon bağımlılığı ve yaratıcı performans ilişkisine aracılık eder” hipotezi desteklenmiştir.

5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Modernizmin günlük hayatımıza en önemli getirilerilerinden biri olan teknoloji, iş ve günlük hayattaki işleyişe
kolaylaştırıcı pek çok yenilik ve rekabeti arttırıcı pek çok yeni olgunun yanı sıra gereğinden fazla kullanıldığı
taktirde de sorunları beraberinde getirmiştir. İnsan, yaradılış yapısı gereğinden fazla tüketilen herşeyden
zarar görmektedir. Akıllı telefon kullanımı da bunlardan biridir. Bağımlılık boyutunda olduğunda sosyolojik,
psikolojik ve fizyolojik olarak negatif sonuçları olan, “tedavi edilmek zorunda olan psikolojik bir rahatsızlık”
olarak nitelendirilen bir olgudur.
Yaratıcılık, mevcut fikirleri değiştirerek ya da yeni fikirler üreterek bir fayda doğrultusunda yeni fikir
üretmektir. Yaratıcı performans ise, üretilen bu fikirlerin hayata geçirilerek bir faydaya dönüştürülmesi
sürecidir. Bireylerin gerek iş, gerekse sosyal hayatlarında üretmiş olduğu fikirleri hayata geçirmeleri onların
yaratıcı performanslarının göstergesidir. İster bireysel, isterse örgütsel olsun; yaratıcı performansın yüksek
olması, başarılı olunması yönündeki en önemli adımlardan biridir. Öğrenen örgüt paradigmasında, örgütlerin
varlıklarını sürdürebilmeleri için değişime ayak uydurabilmeleri ve ihtiyaç duyulan dönüşümleri hızla
gerçekleştirebilmelerine bağlıdır ve bu süreç yaratıcı performansın en önemli parçasıdır. APA (2013)’e göre,
akıllı telefon bağımlılığında, diğer bağımlılık türlerinde olduğu gibi beyindeki endorfin (ödül hormonu)
miktarının sürekli yükselmesinden dolayı bağımlı olunan şeyi tekrarlama isteği, bireylerin hayatlarının olağan
akışlarındaki odaklanma, yerine getirme gibi eylemleri yapamamasını sağlamaktadır. Bu yönüyle akıllı
telefon bağımlılığı, gerek bireysel gerekse örgütsel hedeflerin önündeki en önemli engellerden biridir. Çünkü
hedefe ulaşmak için geçirilecek zaman, harcanacak çaba ve diğer unsurlar, bağımlı olunan şey için gereken
hazzı yakalayabilmek için harcanmaktadır. Bu süreçte, kişilerin yaratıcı yeni fikirler üretmesi ve bunu hayata
geçirecek yaratıcı performansını kullanması mümkün değildir. Araştırmamız bu yönüyle akıllı telefon
bağımlılığının üniversite öğrencilerinin yaratıcı performansı üzerinde (β = -0,261; p<0,001) negatif yönlü bir
etkiye sahip olduğunu bulgulamıştır. Bu yönüyle araştırma, üniversite öğrencilerinin sahip oldukları akıllı
telefonları kendilerini geliştirmek için değil, zaman geçirmek için bir araç olarak kullandıklarını
göstermektedir.
Öz düzenleme, bireylerin bilgi edinme, öğrenme, kurgulama ve devamında bunu düzenli bir şekilde hayatına
entegre ederek kendini planlama sürecidir. Üniversite öğrencileri açısından, akademik anlamda başarılı
olabilmenin en önemli anahtarlarından biri olan öz düzenlemenin seviyesi yükseldikçe, akıllı telefon
bağımlılığının azaldığı (β = -0,203; p<0,01) yapılan çalışma ile bulgulanmıştır. Yanı sıra, akıllı telefon
bağımlılığı arttıkça, öz düzenleme becerisinin düştüğünü gösteren çalışmalar mevcuttur (Kokoç, 2009; Çiçek,
2020; Gökçearslan, Mumcu, Haşlaman ve Çevik, 2016; Mahapatra, 2019; Zhang ve Wu, 2020).
Bireysel öz düzenleme davranışı gelişmiş olan bireyler, uğraştıkları her şeye kolayca konsantre olup, yaratıcı
fikirler bulabilmekte ve bunu hayata geçirebilmektedir. Öz düzenlemenin yaratıcı performans üzerinde
pozitif yönlü (β = 0,393; p<0,001) bir etkiye sahiptir. Üniversite öğrencilerinin öz düzenleme düzeyleri arttıkça,
yaratıcı performanslarının arttığı bulgulanmıştır. Araştırma verileri bu alanda yapılan araştırmaları
desteklemiştir (De Stobbeleir, Ashford ve Buyens, 2011; Selart, Nordström, Kuvaas ve Takemura, 2008).
Alan yazında yapılan taramalarda öz düzenlemenin, akıllı telefon bağımlılığı ve yaratıcı performans ilişkisine
aracılık ettiğini raporlayan bir araştırma bulunamamıştır. Öz düzenlemenin, akıllı telefon bağımlılığı ve
yaratıcı performans üzerindeki aracılık etkisi, araştırmamızın evreni olan üniversitelerdeki karar vericilerin
öğrencilerin öz düzenleme ve yaratıcı performansını arttırıcı uygulamalara yer vermeleri
değerlendirilmektedir.
İnsanoğlu, davranışlarının sonuçlarının çevresi ile olan ilişkilerini nasıl etkilediğini değerlendirerek, davranış
ve tutumlarını değerlendiren canlılardır (Hannum ve Briggs, 1982). Bu sebeple, tepkisel organizma olarak
değil, öz örgütleyici, öz yansıtıcı, etken ve öz düzenleyici olarak nitelendirilmelidir (Pajares, 2002). Öz
İşletme Araştırmaları Dergisi

2175

Journal of Business Research-Turk

S. Bilkay – B. Çiçek 14/3 (2022) 2168-2181
düzenleme stratejilerini bilişsel stratejiler (1), üst biliş stratejileri (2), kaynakları yönetme stratejileri (3) ve
motivasyon stratejileri (4) olmak üzere 4 ana başlıkta toplanmaktadır. Bilişler stratejiler, bireylerin işleyen
belleğindeki bilgiyi harekete geçiren stratejilerini belirlemesi, bilgiler arasında iç bağlantıyı kurarak, bilgiyi
uzun süreli hafızalarına depolamasını sağlayan, bilgiler arasında bağlantılar kurmasına ve uygun bilgiyi
seçmesine fırsat tanıyan örgütleme stratejilerini içerir (Hofer, Yu ve Pintrich, 1998). Üst biliş, bireylerin kendi
bilişsel etkinlikleri ve bilişsel stratejileri hakkında sahip oldukları bilgisini bilinçli bir şekilde öz düzenlemesini
koordine ettiği süreçlerdir (Boekaerts, 1999). Kaynakları yönetme stratejileri ise, çevresel faktörleri kontrol
ederek düzenleme sürecidir. Motivasyon stratejileri, bireylerin merak etme, tam öğrenme; ödüllendirilme,
başkaları tarafından takdir edilme gibi kaygılarla kendisini bir konuya dahil hissetmesidir (SalisburyGlennon, Young ve Stefanou, 2001). Üniversitelerdeki karar vericilerin, eğitim ve öğretim programlarında öz
düzenleme stratejilerine etkin olarak yer vermesi, öğrencilerin akademik başarı ve yaratıcı performanslarını
olumlu yönde etkileyeceği ve zararlı olan her tür bağımlılıktan uzaklaştıracağı değerlendirilmektedir.
Öğrencilerin öz düzenleme becerilerinin geliştirilmesinde öğretmenlerin yüksek rolü vardır (Randi, 2004).
Eğitim ve öğretim kurumlarında, öğrencilerin öz düzenleme yetkinliğini arttıcı programlar ve faaliyetlerin
yürütülmesi, bağımlılık yapan unsurlardan uzaklaşmalarını sağlayacağı düşünülmektedir. Yanı sıra,
örgütlerde öz düzenlemenin yükseltilmesi, karar vericilerin alacağı kararlarda sistematik davranması, bu
yetinin yükseltilmesi için motivasyonu arttırıcı önemler alması çalışanların öz düzenleme düzeyini arttırıcı bir
unsur olacaktır.
Yaratıcı performansı yüksek bireyler, ileri düzeyde kavrama yeteneğine sahip, özgün düşünen, farklı görüşleri
“yaratacağı fayda” ekseninde düşünüp değerlendiren, karar verme sürecinde acele karar vermeyen ve genel
kabul görmüş kurallarında dışında kendine özgü yaşayan bireylerdir (İraz, 2005). Bu bağlamda, üniversite
öğrencilerinin yaratıcı performansının yüksek olması, akademik başarısının yükselmesini, geniş bir vizyona
sahip olmasını ve iş hayatında başarılı olmasını sağlayacaktır. Bireysel yaratıcılığın ortaya çıkması kişisel
amaçlar, yetenekler ve motivasyon ile alakalıdır; yaratıcı bir örgütün ortaya çıkması ise, örgütsel iklim, uygun
yapı, yeniliklere açık yönetim anlayışı ve yetenekli, motivasyonu yüksek, kişisel hedefleri olan çalışanlar ile
mümkündür (Akdoğan ve Kale, 2011). Örgütlerde -gerek eğitim kurumu gerekse işletmelerde- bireylerin
yaratıcılığını geliştirici yönde ortamı işlevsel hale getirmek önemlidir. Yaratıcı performansın arttılması için
ödüller verilmesi, görev sürelerinin azaltılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi gibi uygulamalar, yaratıcı
performansı arttıcı faaliyetler olduğu yapılan araştırmalarla bulgulanmıştır (Eisenberger ve Armeli, 1997;
Byron ve Khazanchi, 2012; Yang, vd., 2022; Erge ve Demir, 2022).
İstanbul’da bulunan üniversitelerde lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerle gerçekleştirilmiş olan
araştırmanın sonucunda, akıllı telefon bağımlılığının, üniversite öğrencilerinin bireysel hedeflerini
gerçekleştirme yolunda öz düzenleme ve yaratıcı performans özelliğine negatif etkisi bulgulanmıştır. Akıllı
telefon kullanımının bağımlılık düzeyinde olmasını engelleyici önlemler alınmalıdır. Gerek ulusal gerekse
uluslararası kanunlar “bireysel özgürlüğü kısıtlayıcı” eylemleri yasaklamış olmasından dolayı,
üniversitelerdeki sosyal hayatı canlandırmak yönünde adımlar atılmalıdır. Pandemi süresince tüm
sosyalleşmenin sanal ortamda sağlanmış olması, üniversite gençlerindeki akıllı telefon bağımlılığını
arttırmıştır. Bu sebeple, üniversite öğrencilerinin öz düzenleme ve yaratıcı performanslarını arttırıcı eğitim
stratejileri uygulanmasının yanı sıra, üniversite kampüslerinin öğrencilerin sosyalleşmesine imkan sağlayan
fiziki şartlara sahip olması gerektiği değerlendirilmektedir.
Çalışmanın birtakım sınırlılıklarının olduğunu belirtmek gerekmektedir. Bunlardan ilki verilerin tek seferde
toplanmış olmasıdır. Bu durumun sosyal arzu edilebilirlik sorununa yol açabileceği göz önünde
bulundurulmalıdır. İkinci olarak akıllı telefon bağımlılığı, öz düzenleme ve yaratıcı performans değişkenleri
katılımcıların subjektif yorumlarına dayanmaktadır. O nedenle katılımcıların cevaplarken olandan ziyade
istenir cevaplar vermiş olabilecekleri dikkate alınmalıdır. Son olarak genellenebilirlik açısından bir kısıtlık
durumu söz konusudur. Verilerin her ne kadar en kozmopolit il olsa da tek bir ildeki öğrencilerden toplanmış
olması bu kısıtın temel sebebidir.
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Amaç – Teknolojinin gelişmesi ile birlikte internet ve sosyal medya günlük hayatın her alanında dönüşüm
yaşanmasına yol açmıştır. Bu olgudan hareketle, çalışmanın amacı, farklı ekonomik, kültürel ve demografik
özelliklere sahip iki ülkenin tüketicilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıkları arasındaki farkı tespit etmek
ve satın alma öncesi ve sonrası davranışlarını nasıl etkilediğini belirlemeye çalışmaktır.
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Yöntem – Çalışmada, somut verilere ulaşmak için nicel araştırma yöntemi; sebeb-sonuç ilişkisini tanımlamak
için tanımlayıcı ve nedensel araştırma yöntemi uygulanmıştır. İşlek (2012) tarafından oluşturulan satın alma
karar ölçeği kullanılmıştır. İki ülke tüketicilerinin satın alma öncesi ve sonrası sosyal medya kullanımları
arasındaki farkı belirlemek için anket tekniği kullanılmıştır. 418 kişi Lübnan’dan, 436 kişi ise Türkiye’den
olmak üzere toplam 854 kişi ile elektronik ortamda anket yapılmıştır. Çalışmada geçerlilik, güvenilirlik,
faktör analizi, t-testi ve ki-kare testleri kullanılmıştır.
Bulgular – Araştırma sonucunda, Lübnan’lı tüketicilerin sosyal medyayı daha aktif kullandığı, her iki ülkede
de insanların bir ürün satın almadan önce sosyal medyadan araştırma yaptığı, tüketici ve tanıdık yorumlarına
güvendiği görülmüştür. Diğer taraftan, Lübnan’lı tüketicilerin satın alma sonrasında, satın aldıkları ürünle
ilgili duygu ve düşüncelerini daha fazla paylaştıkları, Türk tüketicilerinin ise; üründen memnuniyetsizlik
duymaları halinde, satıcının bu durumu farkedip kendileri ile iletişim kurmasını bekledikleri sonucuna
ulaşılmıştır.
Tartışma – Türk ve Lübnan’lı tüketicilerin sosyal medya araçlarını kullanımı, sosyal medya araçlarının satın
alma üzerindeki etkisi, sosyal medya kullanım sıklığı, sosyal medyada satın alma öncesi tüketici davranışları
ve satın alma sonrası davranışları farklılaşmaktadır. Bu sonuçlar önceki çalışmalar ile benzerlik
göstermektedir. İnanç, kültür ve toplumsal yapının sosyal medya kullanım alışkanlıkarını etkilediği
değerlendirilmektedir.
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Purpose – With the development of technology, the internet and social media have led to a transformation in
every aspect of daily life. Based on this case, the aim of the study is to determine the difference between the
social media usage habits of the consumers of two countries with different economic, cultural and
demographic characteristics and to try to determine how it affects their pre- and post-purchase behaviors.
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Design/methodology/approach – In the study, quantitative research method to reach concrete data;
descriptive and causal research method was applied to define the cause-effect relationship. The purchasing
decision scale created by İşlek (2012) was used. A survey technique was used to determine the difference
between pre-purchase and post-purchase social media usage of consumers in the two countries. A total of
854 people, 418 from Lebanon and 436 from Turkey, were surveyed electronically. Validity, reliability, factor
analysis, t-test and chi-square tests were used in the study.
Findings – As a result of the research, it has been seen that Lebanese consumers use social media more
actively, people in both countries do research on social media before purchasing a product, and trust
consumer and familiar comments. On the other hand, after purchasing Lebanese consumers share their
feelings and thoughts more about the product they buy, while Turkish consumers; It has been concluded that
if they are dissatisfied with the product, they expect the seller to notice this situation and communicate with
them.
Discussion – The use of social media tools by Turkish and Lebanese consumers, the effect of social media
tools on purchasing, the frequency of use of social media, pre-purchase and post-purchase behavior in social
media differ. These results are similar to previous studies. It is evaluated that belief, culture, and social
structure affect social media usage habits.

*Bu çalışma, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’nda yazılan doktora tezinden türetilmiştir.
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1. GİRİŞ
Teknoloji ilerledikçe, pazarlamacıların müşterilerine ulaşmak ve onlarla iletişim kurmak için geleneksel
pazarlama stratejilerinden daha fazla seçenek ve fırsatları doğmuştur. Buna paralel olarak yeni sosyal medya
platformları ortaya çıkmakta ve insanlar sosyal medya sitelerinde daha fazla vakit geçirmektedir. Bu,
şirketlerin ürünlerini tanıtmalarına ve içerikleri paylaşmalarına, daha yaratıcı iletişim geliştirmelerine,
müşterilerle anında etkileşim kurmalarına ve sanal olarak rekabet edebilmelerine imkân vermektedir. İnsanlar
internette sadece eğlence veya bağlantılarını artırmak için vakit geçirmemekte, aynı zamanda çevrimiçi mal
veya hizmet sunan satıcılar ile de temas kurmaktadırlar. Tüketiciler, sosyal ağ sitelerine abone olarak ürünler,
fırsatlar, teklifler veya indirimler hakkında en son haberleri takip edebilmekte, yorumları okuyabilmekte, geri
bildirim veya şikâyette bulunabilmekte ve bunları internette yayabilmektedir. Sosyal medya, karşılıklı ve
anlık iletişime izin vermesi, zaman ve mekândan bağımsız olması, maliyetinin çok düşük olması ve dinamik
yapısı nedeniyle geleneksel medyaya üstünlük sağlamıştır. Sosyal medya tüketiciler için ilgilendikleri
herhangi bir ürün veya hizmet hakkında doğru, tarafsız ve güvenilir bilgi alabilecekleri bir ortam sağlarken,
firmalar için ise tüketicilerden doğrudan bilgi alma, öneri ve şikâyetlerini dinleme ve taleplerini yönlendirme
imkânı veren bir platform sunmaktadır. Firmaların doğru bir pazarlama stratejisi oluşturmak için öncellikle
mevcut ve potansiyel müşterilerinin kullandığı sosyal medya platformlarını öğrenmeleri ve o kanallarda aktif
olmaları gerekmektedir. Bu şekilde mevcut müşteri kitlesini korurken, hedefledikleri gruplara da
ulaşabileceklerdir.
Literatürde araştırmacılar, sosyal medyanın reklamcılık üzerindeki rolü, elektronik ağızdan ağıza iletişim,
müşteri ilişkileri yönetimi, firmaların markaları ve performansı gibi ana temalar hakkında genel bir bakış
sunmaktadırlar. Sosyal medya, özellikle müşterilerin katılımı, müşteri ilişkileri yönetimi ve iletişimi ile ilgili
konularda büyük ölçüde firmaların pazarlama amaçlarına ve stratejisine katkıda bulunan etkili bir
mekanizma olarak hayata geçirilmiştir (Filo vd., 2015; Saxena ve Khanna, 2013). Firmalar bilgi aramayı,
etkileşimi, promosyonu kolaylaştırmak ve müşterilerin satın alma davranışlarını geliştirmek gibi konularda
sosyal medyayı kullanmaktadır (Zeng ve Gerritsen, 2014). Tüketiciler, sosyal medyayı kullanarak kendi
deneyimlerini çok daha fazla kişiye anlatabilirler. Bu nedenle, elektronik ağızdan ağıza iletişim, geleneksel
ağızdan ağza iletişime nazaran daha fazla erişime ve etkiye sahiptir (Hudson vd., 2015). Tüketicilerin satın
alma sürecinde (bilgi toplama, alternatifleri değerlendirme ve en iyi seçeneği seçme) veya hatta kendi
deneyimlerini sosyal medyada paylaşma gibi satın alma sonrası süreçte sosyal medyayı kullandıkları
görülmektedir (Drews ve Schemer, 2010). Duffett (2015), Facebook üzerinden yapılan reklamların tüketicilerin
niyeti ve fiili satın alma üzerindeki olumlu etkisini deneysel olarak kanıtlamıştır. Akkaya vd. (2017), sosyal
medya reklamlarına yönelik tüketici algılarının tutum, davranış ve satın alma niyeti üzerinde etkisi olduğunu
gözlemlemiştir. Güvendir (2019), sosyal medya reklamlarının tüketicilerin satın alma kararını olumlu
etkilediğini, sosyal medyada geçirilen süre ile satın alma kararı arasında bir ilişkinin var olduğunu, satın alma
sonrasında tüketicilerin memnun olup olmamalarının ise sosyal medyadan tepki göstermelerine neden
olmadığını gözlemlemiştir.
Bu çalışmada, sadece öğrenciler veya belli bazı gruplar yerine geniş bir araştırma evreni belirlenmiş ve daha
önce çalışılmayan iki ülkenin karşılaştırması yapılmıştır. Türkiye ve Lübnan’daki tüketicilerin sosyal medyayı
kullanma sıklıkları ve sosyal medyaya erişirken kullandıkları cihazlar, sosyal medyada geçirdikleri süre,
sosyal medya araçlarından etkilenme dereceleri araştırılmış, tüketicilerin satın alma öncesi ve sonrası sosyal
medyayı hangi amaçlarla ve ne kadar aktif kullandıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı,
farklı ekonomik, kültürel ve demografik özelliklere sahip iki ülkenin tüketicilerinin sosyal medya kullanım
alışkanlıkları arasındaki farkı tespit etmek ve satın alma öncesi ve sonrası davranışlarını nasıl etkilediğini
belirlemeye çalışmaktır. Bu araştırmanın literatüre katkısı, tüketici satın alma davranışını ve ürün veya
hizmete yönelik farkındalığı geliştirmek için sosyal medyanın pazarlama stratejileri ile birlikte etkin kullanımı
üzerinedir. Bu çalışmanın, markaların ve ilgili firmaların sosyal medyanın pazarlamadaki önemini
kavramasında ve ticari faaliyetlerinin çoğunda bunu etkin kullanmalarında yardımcı olacağı
düşünülmektedir.
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Sosyal Medya
Sosyal medya iki farklı sözcüğün bir araya gelmesi ile oluşan bir kavramdır. Medya, genel anlamda reklam
ve fikirlerin yayılması veya yayın araçları vasıtasıyla hedef kitleye ulaştırılması anlamına gelir. Sosyal kelimesi
ise, bir grup veya topluluk içindeki kişilerin birbirleri ile etkileşimini ifade eder. İki kelime beraber ele
alındığında, sosyal medya; insanların kişilerarası etkileşimde bulunduğu ve bu etkileşimi devam ettirdiği
iletişim ve yayın platformlarını ifade eder. Sosyal medya, katılımcıların işbirliği ile bilgi bağlantısı sağlamak
amacıyla “kalabalıkların bilgeliğini” kullanır (Neti, 2011:2). Sosyal medya, Web 1.0’dan sonra Web 2.0’ın
ortaya çıkması ile beraber, tek yönlü bilgi paylaşımından, iki yönlü ve eş zamanlı bilgi paylaşımına geçişi
sağlayan, sürekli gelişen yeni bir medya aracı olarak insanların günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası
olmuştur (Barutçu ve Tomaş, 2013: 8). Sosyal medyanın nitelikleri, katılımcılar tarafından yaratılan içeriğin
güçlendirilmesine ve hedef kitleye yayılmasına imkân tanır. İçeriğin yayılması, içeriğin oluşturulması ve
paylaşılması ile başlar. Bununla birlikte etkileşim, sosyal medyayı kelimenin tam anlamıyla sosyal hale getirir
ve dolayısıyla içerik, karşılıklı etkileşimlerle daha geniş bir kitleye yayılır (Polat ve Tokgöz, 2014: 244). Sosyal
medya bugünün bilgi, iletişim ve teknoloji olgularını içinde barındırır. Böylece hedef kitlenin katılım
sağladığı, katılımcılar tarafından geliştirildiği, topluluklarla iletişim içerisinde olan ve toplulukları birbirine
bağlayan online iletişim ağları olarak tanımlanabilir (Eröz ve Doğdubay, 2012: 135).
Sosyal medya, geleneksel medyadan pekçok farklı özelliğe sahiptir. Sosyal medyaya özgü en önemli farklılık,
herhangi bir kişinin sosyal medyanın içeriğini oluşturabilmesi, yorum yapabilmesi ve ağa katkı
sunabilmesidir. Ayrıca sosyal medya mesaj, ses, video ve resim paylaşımına imkân vermektedir (Scott, 2010:
38). Bu özelliği sayesinde kullanıcılar geniş bir kullanım imkânına sahiptir. Böylece insanlar salt izleyici ya da
okuyucu değil, doğrudan bilgi neşreden aktörler haline gelmektedir. Sonuç olarak insanlar sosyal medya
araçlarını kullanarak, düşüncelerini, fikirlerini ve tecrübelerini dünya çapında paylaşma imkânına
kavuşmaktadırlar (Solis ve Breakenridge 2009: xvii). Bu sonuca, tüketicilerin geleneksel medya araçlarına olan
azalan güven faktörü de eklenirse, büyük bir hız kazanarak popüler bir ortam haline gelen sosyal medyanın
özellikleri daha iyi anlaşılacaktır. Bunlar (Evans 2008:33); sosyal medya geleneksel medyadan farklı olarak çok
sayıda çevrimiçi kanalı içermektedir, sosyal medya değişime açıktır ve zamana ayak uydurur, sosyal medya
katılımcıdır, kullanıcılar yaratıcı sürecin veya gücün bir parçasıdır, sosyal medya sadece tv reklamları veya
doğrudan e-postada bulunan bir “şey” değildir, sosyal medya yaratıcıdır, paylaşımcıdır, değişime açıktır ve
yıkıcı bilginin oluşturulduğu işbirlikçi bir süreçtir, sosyal medya topluluğun ve grubun ortak aklını kullanır.
Bu yüzden, büyük oranda yanlışa düşmez, sosyal medya etkiyi ve katılımı etkili şekilde kullanır, fakat bu
katılımcıları kontrol etmek ya da yönetmek anlamında değildir.
“The Digital 2022 Global Overview Report” verilerine göre, Dünya nüfusu 2022 yılı Ocak ayı itibariyle 7.91
milyara ulaşmıştır. Dünya nüfusunun 5.31 milyarı (%67) cep telefonuna sahiptir ve nüfusun 4.95 milyarı
(%62,5) internet kullanıcısıdır. 4.62 milyar (%58,4) insan ise aktif sosyal medya kullanıcısıdır. Bu sonuçlara
göre dünya nüfusunun yarısından fazlası internet ve sosyal medya kullanmaktadır ve bu oranın gün geçtikçe
arttığı görülmektedir. İnternet kullanımında yıllık % 7, sosyal medya kullanımında ise yıllık % 12 civarında
artış görülmektedir (We are social ve Hootsuite, 2022). Bu artışta mobil cihaz kullanımının yaygınlaşmasının
da büyük rolü olduğu değerlendirilmektedir.
İnternet teknolojisindeki gelişime bağlı olarak 1990-2000 yılları arası statik web (Web 1.0), 2000-2010 yılları
arası sosyal web (Web 2.0) ve 2010-2020 yılları arası semantik web (Web 3.0) olarak adlandırılmaktadır. Yıllar
içerisinde internet, yeni özellikler ve kavramlar kazanarak gelişmiştir. Web 1.0 “bilgiyi”, Web 2.0 “insanları”,
Web 3.0 ise “fikir ve düşünceleri” bağlamaktadır (Pankrobkaew,2017:7). Dijital dünyanın gelişmesine paralel
olarak pazarlama yöntemleri de dönüşüm geçirmiş ve işletme odaklıdan, toplum odaklıya ve nihayetinde kişi
odaklı pazarlamaya geçilmiştir.
2.2. Sosyal Medya Araçları
Web 2.0 teknolojisinin ortaya çıkması ile birlikte internete erişim daha kolay ve ucuz hale gelmiştir. Bu da
dünya genelinde internetin ve sosyal medyanın kullanımını artırmıştır. Sosyal medya kullanımı ise sosyal
medya araçları ile gerçekleştirilmektedir (Parıltı vd., 2014: 79). Sosyal medya araçları; ürün, marka, hizmet
veya herhangi bir konu hakkında birbirlerine bilgi vermek amacında olan tüketiciler tarafından oluşturulan
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ve kullanılan çevrimiçi bilginin yeni kaynağıdır (Mangold ve Faulds, 2009: 357). Diğer taraftan bu platformlar
ortak ilgi alanlarına sahip bireylerin, belli konuları konuştukları, ürün ya da hizmetleri değerlendirdikleri,
görüş beyan ettikleri, düşüncelerini paylaştıkları, yeni arkadaşlar edinmek için bir araya geldikleri
platformlardır (Bolotaeva ve Cata, 2009: 3). Sosyal medya sunduğu çok boyutlu işlevler nedeniyle üzerinde
en fazla vakit geçirilen ortamlar haline gelmiştir. Sosyal medya araçları bloglar, mikrobloglar, Wikiler, sosyal
ağ siteleri, podcastler, forumlar, fotoğraf paylaşım siteleri ve video paylaşım sitelerinden oluşmaktadır. Tablo
1’de sosyal medya araçlarının türleri ve belli başlı örnekler yer almaktadır.
Tablo 1. Sosyal Medya Platform Türleri ve Örnekleri
Sosyal Siteler
Fotoğraf Paylaşımı
Video Paylaşımı
Profesyonel Ağ ve
Blog’lar
Bilgi Paylaşım Ağları
İçerik Etiketleme
Sanal Dünyalar

MySpace, Facebook, Twitter, Friendster, Hi5, Friendfeed, Formspringa,
Xing.
Flicker, PhotoBucket, 1x, De0viantart, photosig, Fotocommunity, Photo,
Photodom, Instagram.
YouTube, Tiktok, Google Videos, Yahoo Video, It’s On.
LinkedIn, Ning, Blogger.com, Wordpress, Cnet, TheHuffington Post,
BoingBoing, Techcrunch, Kottke.
Wikipedia, Wetpaint, PBWiki, Intelipedia.
MERLOT, SLoog.
SL, Active Worlds, There, Whyville, Club Penguin, HiPiHi.

(Kaynak: Dawley, 2009: 111; Hazar, 2011: 154- 155)
Türkiye’de son bir yıl içerisinde internet kullanımı % 6, sosyal medya kullanımı ise % 11 artmıştır. “Digital
2022: Turkey” raporuna göre, Türkiye nüfusu Ocak 2022 itibariyle 85.3 milyondur. Türkiye’de 69.95 milyon
internet, 68.9 milyon sosyal medya kullanıcısı vardır ve Ocak 2022 itibariyle internete mobil olarak
bağlananların sayısı 78 milyondur (We are social ve Hootsuite, 2022). Araştırmamıza konu olan Lübnan’da
ise nüfus Ocak 2022 itibariyle 6.73 milyondur. Lübnan’da 6 milyon internet ve 5 milyon sosyal medya
kullanıcısı vardır. 4.9 milyon kişi internete mobil olarak bağlanmaktadır. Lübnan’da 2019 yılından bu yana
yaşanan ekonomik ve siyasi krizden dolayı internet ve sosyal medya kullanımı son bir yılda % 1 oranında
azalmıştır (We are social ve Hootsuite, 2022). Geleneksel medyaya karşı sahip olduğu avantajları ve artan
kullanıcı sayılarının da etkisiyle sosyal medya giderek geleneksel medyanın yerini almakta ve firmaların
sosyal medya faaliyetleri için ayırdığı bütçeler artmaktadır. Dünyada 2019 yılında dijital mecralar için ayrılan
bütçe, reklam bütçesinin % 48’i iken 2020’de bu rakam % 50’ye ulaşmış ve trend bu şekilde devam ederse 2023
yılında % 58’e ulaşması beklenmektedir (Dünya’nın Verisi, 2021). Türkiye’de ise bu rakam 2021 yılının ilk altı
ayında reklam harcamalarının % 65’ine ulaşmıştır (Ulukan, 2021). Rakamlar ticaretin tam anlamıyla dijitale
evrildiğinin bir göstergesi niteliğindedir.
2.3. Tüketici Davranışını Etkileyen Faktörler ve Satın Alma Karar Süreci
Tüketici, nihai kullanıcı olarak kendisinin veya ailesinin gereksinimlerini karşılamak için ürün veya hizmet
satın alan ve kullanan kişidir. Günlük hayatta genellikle tüketici ve müşteri kavramları karıştırılmaktadır.
Oysaki müşteri, belli bir mağazadan devamlı alışveriş yapan kişilerdir ve daima belli bir satıcı ile ilişkilidir
(Odabaşı ve Barış, 2003). Başka bir tanımda ise tüketici; tatmin edilecek ihtiyacı olan, harcayacak parası
bulunan ve harcama isteği taşıyan kişi, kurum ve kuruluşlar olarak tanımlanmıştır (İlban vd.,2011:65).
İşletmeler piyasada rekabet edebilmek için tüketici taleplerine uygun ürün ve hizmet üreterek bu taleplere
cevap vermelidir. Bu nedenle, tüketici davranışını iyi analiz etmek ve anlamak işletmeler için hayati öneme
sahiptir (Odabaşı ve Barış, 2003). Tüketici davranışı kavramı; bireylerin kendi ihtiyaçlarını ve/veya
başkalarının ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini düşündükleri ürün ve hizmetleri değerlendirme, arama, satın
alma, kullanma ve elden çıkarma gibi fiziksel faaliyetleri ve bu faaliyetleri etkileyen karar süreçlerini kapsar
(Yağcı ve İlarslan, 2010: 138). Tüketici davranışlarının özellikleri şunlardır; 1. Güdülenmiş bir davranış
türüdür ve dinamik bir süreçtir. 2. Değişik rollerle ilgilenirken çevresel faktörlerden de etkilenmektedir. 3.
Temelde her tüketici davranışı farklılık gösterdiği için karmaşıktır ve farklı zamanlama özellikleri içerir
(Erdem, 2018).
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Firmalar öncelikle tüketici davranışlarını incelemeli, tüketiciyi anlamalı, tüketicinin istek ve ihtiyaçlarını
belirlemeli ve toplumda değişen eğilimleri takip etmelidir (Yıldız,2014:9). Zira tüketiciler ürün tercihi
yaparken çoğu zaman ürünlerin özelliklerinden çok, taşıdıkları anlam ve imajı dikkate alırlar (Solomon vd.,
2002:269). Bu nedenle tüketicinin satın alma kararları üzerinde bazı içsel ve dışsal faktörler etkilidir. Kültürel
ve sosyal faktörler dışsal etkiyi temsil ederken; bireysel, psikolojik ve durumsal faktörler ise içsel etkiyi ifade
etmektedir (Kotler vd.,1999:251). Kısaca tüketiciler satın alacakları mal ve hizmetlerin çeşidine ve ona
yükledikleri anlam ve öneme göre satın alma davranışı geliştirirler (Ertürk ve Aktepe,2020:4291). İçsel ve
dışsal faktörler farklı ağırlıklarda olmakla birlikte, kişiyi bütün satın alma süreci boyunca etkiler ve sonuçta
satın alma süreci başlar. Kotler vd. (1999) bu süreci Engel, Kollat ve Blackwell tarafından geliştirilen beş
aşamalı karar verme süreci modeli ile açıklamaktadır. Beş aşamalı karar verme süreci, problemin farkına
varılması ile başlar, problemi çözmek için arayışa girmek ile devam eder, bulunan alternatiflerin arasından en
iyi olanı seçme ve satın alma kararı sonunda satın alma sonrası davranış ile son bulur. Tüketici, bu süreçte
sorun veya ihtiyacın tatmin edilmesi için atacağı adımları iç ve dış etmenlerin etkisi altında gerçekleştirir. Bu
adımlar, birbirini izleyen bir süreç olup bilişsel niteliktedir (Odabaşı, 2014:59). Tüketici için bir şeyin
eksikliğinin hissedilmesi problemin farkedildiği an olup, bu andan sonra tüketici satın alma karar sürecine
girer. “Gerçek durum ile beklenen durum arasında önemli bir fark var ise sürecin diğer aşamalarına geçilir; fark yok veya
önemsiz ise süreç devam etmez” (Erenkol, 2020:229). Problemin farkına varan tüketici içsel ve dışsal arama yapar.
İçsel arama geçmiş tecrübeleri içerirken, dışsal arama çevreden elde edilen bilgilerden oluşur (Odabaşı,
2014:60).
Günümüzde tüketiciler hem bilgi arama hem de satın alma sürecinde sosyal medyayı kullanmaktadır. Nielsen
şirketi tarafından 2009 yılında yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre tüketicilerin % 90’ı tanıdıkları,
bildikleri insanların tavsiyelerine güvenmektedir. Tüketiciler, satın almayı düşündükleri ürünleri daha
önceden kullanmış olan insanların yorumlarını, satıcı tarafından paylaşılan bilgilere göre daha güvenilir ve
inandırıcı bulmaktadır (Özcan ve Akıncı, 2017:144). Çevredekilerin tutumu ve beklenmeyen durumsal
faktörler, satın alma niyetiyle satın alma kararı arasında engel olabilecektir (Kotler ve Keller, 2009:172). Son
aşama ise tüketicinin ürünü benimseyip benimsememe aşamasıdır. Yani ürünü tekrar satın alıp almayacağına
karar verdiği aşamadır. Eğer tüketici sonuçtan memnun ise satın almaya devam edecek ve etrafına da tavsiye
edecektir (Silverman, 2001).
Satın alma karar sürecinde sosyal medyanın devreye girmesi firmalar için hem bir risk hem de bir fırsat
doğurmaktadır. Sosyal medyada tüketiciler aracısız şekilde iletişim kurabilmekte ve birbirlerini
etkilemektedir. Bu nedenle, firmalar bu sürece müdahale edememektedir. Günümüzde sosyal medya
insanların hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. Sosyal medya platformlarında insanlar hem özel hayatları hem
de satın aldıkları ürün ve hizmetler hakkında paylaşımlar yapmakta ve tecrübelerini paylaşmaktadır. Bu
nedenle, sosyal medya artık tüketicilerin satın alma davranışını etkileyen önemli bir faktör haline gelmiştir
(Constantinides ve Stagno, 2011:9). Piyasada rekabet edebilmek ve müşteri portföyünü geliştirmek isteyen
firmaların sosyal medyada yer alması elzemdir. Bugünün rekabetçi dünyasında başarılı olmak isteyen
firmaların tüketici davranışlarını etkilemesi zorunluluktur. Firmaların hem tüketici davranışlarını
etkileyebilmek hem de piyasada rekabet edebilmek için hedef tüketicilerin kültürel, sosyal, psikolojik ve
kişisel özelliklerini dikkate alması gerekmektedir. Bir firmanın asıl amacı kar etmektir. Karlılığını sürekli hale
getirmek, tüketicilerin marka ve ürünlerinin farkına varmasını ve satın almasını sağlamak ve sonuçta sürekli
müşterisi haline gelmeleri için firmaların tüketici davranışlarını iyi bilmeleri ve analiz etmeleri gerekir(Arslan
ve Yavuz, 2020: 167).
3. YÖNTEM
3.1. Araştırma Modeli/Hipotezleri
Araştırmada “tanımlayıcı ve nedensel araştırma modelleri” kullanılmıştır. Tanımlayıcı araştırma modelinde
amaç, araştırmanın amacına uygun değişkenleri ve değişkenler arasındaki ilişkiyi tanımlamaktır. Tanımlayıcı
araştırmada test edilen hipotezler kim, ne, nerede, ne zaman ve nasıl gibi soruların cevaplarını bulmaya
yöneliktir (Kavak, 2013). Nedensel araştırma modeli ise, iki veya daha fazla sayıda değişken arasındaki sebepsonuç ilişkisini belirlemeyi amaçlayan araştırmalar için kullanılan bir modeldir (Kurtuluş, 2010). Ülke
farklılıklarını inceleyen, Ertürk ve Aktepe (2020) ve Pankrobkaew (2017)’in çalışmaları incelenerek aşağıdaki
hipotezler oluşturulmuştur.
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H1: Türk ve Lübnanlı tüketicilerin sosyal medya araçlarını kullanımı farklılaşmaktadır.
H2: Türk ve Lübnanlı tüketicilere göre sosyal medya araçlarının satın alma üzerindeki etkisi (SMSAÜE)
farklılık göstermektedir.
H3: Türk ve Lübnanlı tüketicilerin sosyal medya kullanım sıklığı (SMKS) farklılık göstermektedir.
H4: Türk ve Lübnanlı tüketicilerin sosyal medyada satın alma öncesi tüketici davranışları farklılaşmaktadır.
H5: Türk ve Lübnanlı tüketicilerin satın alma sonrası davranışları farklılaşmaktadır.
3.2. Evren ve Örneklem Seçimi
Araştırmanın evrenini Türkiye ve Lübnan’da yaşayan 18 yaş üzeri kişiler oluşturmaktadır. TÜİK verilerine
göre Türkiye’de 2021 yılı 18 yaş üzeri nüfus yaklaşık 60 milyondur. Lübnan’da 2022 yılı 18 yaş üzeri nüfus
yaklaşık 4.8 milyondur (We are social ve Hootsuite, 2022).
Araştırmanın örneklem sayısı belirlenirken %95 güvenilirlik seviyesi ve evrenin homojen olmadığı kabulü ile
gerekli olan örneklem sayısı 384 olarak hesaplanmıştır (Saruhan ve Özdemirci, 2016). Her iki ülkeden
araştırmaya katılan kişi sayısı sırasıyla Türkiye’den 436 ve Lübnan’dan 418 kişidir. Bu nedenle, istenen
örneklem sayısına ulaşılmıştır.
Evrenin büyük olması nedeniyle kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Kolayda örnekleme, örneğe
seçilecek bireylerden sadece ulaşılabilir olanların örnek kapsamına dâhil edilmesidir (Gegez, 2015:266).
Araştırmanın yapıldığı 1 Şubat-31 Mart 2021 tarihlerinde dünya çapında pandemi şartları hâkim olduğu için,
veriler elektronik ortamda oluşturulan anket aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular veri
toplama aracı olarak kullanılan ölçeklerdeki ifadeler ve katılımcı görüşleri ile sınırlıdır.
3.3. Veri Toplama Aracı
Anket çalışmasında kullanılan ölçekler için; daha önce yapılan İşlek (2012), Darban ve Li (2012), Tunçay (2014),
Canlı (2015), Akkaya vd. (2017) ve Güvendir (2019)’in çalışmaları incelenmiş ve çalışmanın teorik içeriğine
uygun olanlar göz önünde bulundurulmuştur. Bu bağlamda satın alma kararı ölçeği için; İşlek (2012) ve
Güvendir (2019)’in çalışmalarından yararlanılmıştır. Ankette demografik sorularla birlikte toplamda 47 adet
ifadeye yer verilmiştir. Anket için, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik
Kurul’undan 18/12/2020 tarih ve 6 sayılı kararla izin alınmıştır. 1 Şubat-31 Mart 2021 tarihleri arasında Google
Document Forms sayfasında yayımlanan ankete Türkiye’den 436, Lübnan’dan 418 kişi katılmıştır.
3.4. Verilerin Analizi
Araştırmada, ölçekte bulunan maddelerin homojen yapısını açıklamak, sorgulamak ve iç tutarlılıklarını
hesaplamak için Cronbach Alfa güvenilirlik testi yapılmış, verilerin tanımlanmış anakütlenin normal olasılık
dağılımına uyumluluk gösterip göstermediğini sınamak için Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmıştır. Sosyal
medya araçlarının kullanımının tüketicilerin satın alma davranışları üzerindeki etkisi ve Türk ve Lübnanlı
tüketicilerin tutum ve davranışlarındaki farklılıkların incelenmesi amacıyla kurulan araştırma hipotezlerinin
analizinde, nicel araştırma yöntemlerinde kullanılan frekans, t testi ve ki-kare testlerinden yararlanılmıştır.
Elde edilen veriler SPSS programında analiz edilmiştir.

4. BULGULAR
Bu bölümde, ankete katılan katılımcıların ülkelere göre dağılımı, demografik özellikleri, ölçeklerin geçerlilik
ve güvenilirliğine yönelik testler, araştırma kapsamında oluşturulan hipotezler ve bu hipotezlerin test
edilmesi sonucunda elde edilen sonuçlara yer verilmiştir. Tablo 2’de görüldüğü üzere, araştırmaya
katılanların % 48,9’unun Lübnan’dan (418 kişi) % 51’inin ise Türkiye’den (436) olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo 2.Katılımcıların Ülkelere Göre Frekans Dağılımı Tablosu
Ülke

Lübnan
Türkiye
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Tablo 3’de araştırmaya katılanların demografik özelliklerinin ülkelere göre dağılımı yer almaktadır. Buna göre
Lübnanlı katılımcıların % 45’i erkek ve % 55’i kadın iken, Türk katılımcıların % 53’ü erkek ve % 47’si kadındır.
Araştırmaya Lübnan’dan daha fazla kadın katılmışken, Türkiye’den daha fazla erkek katılmıştır. Türkiye’deki
katılımcıların % 60’ı lisans mezunu iken, Lübnan’daki katılımcıların % 33’ü lisans mezunudur. Türkiye’deki
katılımcıların % 64’ü evli % 36’sı bekâr iken, Lübnan’daki katılımcıların evli/bekâr oranı % 50’dir. Türkiye’den
en fazla katılımcı % 52 ile kamu çalışanı iken, Lübnan’dan en fazla katılımcı % 36 ile özel sektör çalışanıdır.
Tablo 3. Ülkelere Göre Katılımcıların Demografik Özellikleri
Cinsiyet

Erkek
Kadın
Eğitim
Lise
Durumu
Ön Lisans
Lisans
Lisans Üstü
Medeni
Bekâr
Durum
Evli
Aylık
Gelir 1
Sıra
2
3
4
5
Meslek
Çalışmıyor
Emekli
Kamu Çalışanı
Öğrenci
Özel Sektör
Serbest Meslek

Lübnan
189
229
68
115
136
99
211
207
116
77
115
65
45
28
11
67
89
151
72

Lübnan (%)
45
55
16
28
33
24
50
50
28
18
28
16
11
07
03
16
21
36
17

Türkiye
233
203
55
39
261
81
159
277
78
98
154
79
27
16
4
228
66
94
28

Türkiye (%)
53
47
13
09
60
19
36
64
18
22
35
18
06
04
01
52
15
22
06

Genel
422
433
123
154
398
180
370
485
194
175
269
144
73
44
15
296
155
245
100

Genel (%)
49,4
50,6
14,4
18,0
46,5
21,1
43,3
56,7
22,7
20,5
31,5
16,8
8,5
5,1
1,8
34,6
18,1
28,7
11,7

Çalışmadaki analizlere başlamadan önce, ölçeklerin normal dağılıma uyumları incelenmiştir. Tablo 4’de
görüldüğü üzere ölçeklerin çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1,5 ve + 1,5 değer aralığında olduğu göz önünde
bulundurulduğunda verilerin normal dağıldığı söylenebilir (Tabachnick ve Fidell, 2013: 79).
Tablo 4. Ölçeklerin Normallik Sınamaları
Kolmogorov-Smirnova
İstatistik
Sd
,080
855
,073
,063
,075

SMSAÜE
SMKS
SMSAÖTD
SMSASTD

P
,000
,000
,000
,000

Çarpıklık
-,308
,213
-,469
-,432

Basıklık
-,525
-,741
1,082
-,212

Ölçeklerin güvenilirlik durumlarının incelenmesi amacıyla, Cronbach’s Alpha değerleri hesaplanmıştır. Tablo
5 incelendiğinde araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlik katsayılarının 0,70’den büyük olduğu
görüldüğünden ölçeklerin yeterli güvenilirlik düzeyine sahip olduğu söylenebilir (Saruhan ve Özdemirci,
2016: 233).
Tablo 5.Ölçeklerin Güvenilirlik Katsayıları
Ölçek İsmi
SMSAÜE
SMKS
SMSAÖTD
SMSASTD

Ölçekteki Madde Sayısı
9
9
10
9

Güvenirlik Katsayısı (Cronbach’s Alpha)
,902
,875
,861
,913

Yapılan faktör analizleri sonucunda;
İşletme Araştırmaları Dergisi
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- Sosyal Medyada Satın Alma Öncesi Tüketici Davranışları Ölçeği (SMSAÖTD)’nin 2 faktörlü yapıya sahip
olduğu görülmüştür. Ölçekteki 1. Faktör varyansın % 33,279’unu 2. Faktör ise % 21,665’ini açıklamaktadır.
Söz konusu iki faktör toplam varyansın % 54,945’ini açıklamaktadır. Faktör analizi sonucunda tüm
faktörlerin açıkladıkları toplam varyansın en az % 50 olması gerektiği (Saruhan ve Özdemirci,2016) göz
önünde bulundurulduğunda analizdeki toplam açıklanan varyansın yeterli düzeyde olduğu söylenebilir.
Faktör 1’de yer alan maddeler incelendiğinde genel olarak firmaların, tüketicilerin veya önceden tanınan
kişilerin tavsiyeleri ve tüketici ile iletişime geçmelerini içerdiği görülmektedir. Sosyal medayada satın alma
öncesi tüketici davranışı ölçeğinde yer alan 4,5,6,7,8,9,10 numaralı maddeleri içeren bu faktör “Etkileşim”
şeklinde adlandırılmıştır. Ölçekte yer alan 1,2,3 numaralı maddelerin ise ayrı bir faktör altında toplandığı
görülmektedir. Söz konusu maddeler incelendiğinde tüketicilerin sosyal medyada yer alan bilgileri
araştırması ve söz konusu bilgilere güvenini içeren maddeleri kapsadığı için Faktör 2 “Güven” şeklinde
adlandırılmıştır.
- Sosyal Medyada Satın Alma Sonrası Tüketici Davranışları (SMSASTD) ölçeği de 2 faktörlü yapıya sahiptir.
Bu ölçek için KMO değeri ,781 hesaplanmış, Bartlett’s Küresellik Testi ise 0,05’ten küçük bulunmuştur. Bu
iki faktörlü yapı toplam varyansın % 78,801’ini açıklamaktadır. Sosyal medyada satın alma sonrası tüketici
davranışları ölçeğinde 1,2,3,4 numaralı maddelerden oluşan faktör maddelerinin tüketicilerin satın aldıkları
ürünlere ilişkin memnuniyet ve memnuniyetsizlik durumlarını kendi sosyal medya hesaplarında ve
firmanın sosyal medya hesaplarında paylaşımını kapsadığı görüldüğünden Faktör 1 “Paylaşım” olarak
adlandırılmıştır. Sosyal medyada satın alma sonrası tüketici davranışları ölçeğindeki 7,8,9 numaralı
maddeler incelendiğinde ise söz konusu maddeler, sosyal medya üzerindeki etkileşimin tüketicilerin
memnuniyetleri üzerindeki etkilerine yönelik olduğundan Faktör 2 “Memnuniyet” olarak adlandırılmıştır.
4.1. Hipotezlerin Test Edilmesi
Araştırmada, Türk ve Lübnan’lı tüketicilerin sosyal medya kullanım alışkanlıklarındaki farklılıkları ve
bunların tüketici davranışlarına etkisini tespit etmeye yönelik olarak oluşturulan 5 adet hipotez test edilmiştir.
“H1: Türk ve Lübnanlı tüketicilerin sosyal medya araçları kullanımı farklılaşmaktadır.” hipotezini test etmek için kikare analizi yapılmış ve iki ülkede elde edilen değerler karşılaştırılmıştır. Ülkelere göre internette geçirilen
süre, sosyal medyada geçirilen süre, sosyal medya araçlarına ulaşımda kullanılan araç türü ve en çok
etkilenilen reklam türlerinde istatistiki olarak anlamlı bir şekilde farklılık olup olmadığının incelenmesi için
Tablo 6’da görüldüğü üzere ki-kare analizi yapılmıştır. Tablo 6’da görüleceği üzere, internette günlük
geçirilen süre, sosyal medyada günlük geçirilen süre, sosyal medya araçlarına ulaşılan araç türü ve en çok
etkilenilen reklam türleri için p değerinin 0,05 değerinden küçük olduğu görülmektedir. Bu kapsamda
ülkelere göre söz konusu değişkenlerde istatistiki olarak anlamlı şekilde farklılık olduğu söylenebilir.
Tablo 6. Ülkelere Göre İnternette Günlük Geçirilen Ortalama Saat, Sosyal Medyada Günlük Geçirilen
Ortalama Saat, Sosyal Medya Araçlarına Ulaşılan Cihaz Türü ve En Çok Etkilenilen Reklam Türü Ki-Kare
Analiz Tablosu
Değer
96,271a
18,847a
63,939a
60,005a

İnternette günlük geçirilen ortalama saat
Sosyal medyada günlük geçirilen ortalama saat
Sosyal medya araçlarına ulaşılan cihaz türü
En çok etkilenen reklam türü

s.d.
3
3
3
5

P (2-yönlü)
,000
,000
,000
,000

Tablo 7 incelendiğinde beklenenden daha az sayıda Lübnan vatandaşının 4 saatten az şekilde internette
günlük olarak vakit geçirdiği aksine beklenenden daha fazla kişinin 4 saat ve üzerinde internette vakit
geçirdiği söylenebilir. Bu durum ise araştırmaya Türkiye’den katılanlar açısından tersi şeklindedir. Yani
beklenenden daha az Türk vatandaşı günde 4 saat ve daha fazla internette vakit geçirirken, beklenenden daha
fazla kişi günde 4 saatten daha az şekilde internette vakit geçirmektedir.
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Tablo 7. Ülkelere Göre İnternette Günlük Geçirilen Ortalama Saat Çapraz Tablosu
İnternette günlük geçirilen ortalama saat
2 saatten az
2-4 saat
4-6 saat
6 saatten fazla
26
111
132
149
58,2
143,7
113,4
102,7
-4,2
-2,7
1,7
4,6
-6,4
-4,7
2,9
7,4
93
183
100
61
60,8
150,3
118,6
107,3
4,1
2,7
-1,7
-4,5
6,4
4,7
-2,9
-7,4
119
294
232
210
119,0
294,0
232,0
210,0

Ülke

Lübnan Değer
Beklenen Değer
St. Artık
D. Artık
Türkiye Değer
Beklenen Değer
St. Artık
D. Artık
Toplam
Değer
Beklenen Değer

Toplam
418
418

437
437

855
855

Tablo 8’deki sosyal medyada günlük geçirilen ortalama saat açısından incelendiğinde ise beklenenden daha
az Lübnan vatandaşının günlük 2 saatten daha az süreyle sosyal medyada vakit geçirdiği, beklenenden daha
fazla kişinin ise günlük 4 saatten daha fazla şekilde sosyal medyada vakit geçirdiği görülmektedir. Türk
vatandaşları açısından incelendiğinde ise beklenenden daha fazla sayıda kişi günlük olarak 2 saatten daha az
şekilde sosyal medyada vakit geçirirken, günlük 4 saatten daha fazla sosyal medyada vakit geçiren Türk
vatandaşı sayısı beklenenden daha azdır.
Tablo 8. Ülkelere Göre Sosyal Medyada Günlük Geçirilen Ortalama Saat Çapraz Tablosu

Ülke

Lübnan Değer
Beklenen Değer
St. Artık

-2,0

1,0

1,4

1,6

D. Artık

-3,9

1,7

2,1

2,3

244
215,2

141
152,8

37
46,5

15
22,5

St. Artık

2,0

-1,0

-1,4

-1,6

D. Artık

3,9

-1,7

-2,1

-2,3

Değer
Beklenen Değer

421
421,0

299
299,0

91
91,0

44
44,0

Türkiye Değer
Beklenen Değer

Toplam

Sosyal medyada günlük geçirilen ortalama saat
2 saatten az
2-4 saat
4-6 saat
6 saatten fazla
177
158
54
29
205,8
146,2
44,5
21,5

Toplam
418
418,0

437
437,0

855
855,0

Tablo 9 incelendiğinde hem Türk hem de Lübnan vatandaşlarının sosyal medyaya erişimde en fazla cep
telefonu kullandığı görülmektedir. Türk vatandaşlarının sosyal medyaya erişim için en çok kullandığı ikinci
cihaz kişisel bilgisayar iken, Lübnan vatandaşları tablet/el bilgisayarlarını kullanmayı tercih etmektedir. Tablo
8’deki yer alan analiz sonuçları incelendiğinde, beklenenden daha fazla Lübnan vatandaşının sosyal medyaya
erişirken tablet/el bilgisayarı ve işyeri bilgisayarı ile sosyal medya araçlarına ulaştığı görülürken, Türk
vatandaşları açısından bu durum tersidir. Yani beklenenden daha az sayıda Türk vatandaşı sosyal medya
araçlarına tablet/el bilgisayarı ve işyeri bilgisayarı ile ulaşmaktadır. Türk vatandaşlarının beklenenden daha
fazlası cep telefonu ile sosyal medyaya erişim sağlarken, beklenenden daha az Lübnan vatandaşı sosyal
medyaya erişimde cep telefonu kullanmaktadır.
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Tablo 9. Ülkelere Göre Sosyal Medya Araçlarına Ulaşılan Cihaz Türü Çapraz Tablosu

Ülke

Sosyal medya araçlarına ulaşılan cihaz türü
İşyeri
Kişisel
Cep telefonu bilgisayarı
bilgisayar
318
29
25
355,9
17,6
20,5
-2,0
2,7
1,0

Tablet/El
bilgisayarı
46
24,0
4,5

-7,3

3,9

1,4

6,5

410

7

17

3

437

Beklenen Değer

372,1

18,4

21,5

25,0

437

St. Artık
D. Artık

2,0
7,3

-2,7
-3,9

-1,0
-1,4

-4,4
-6,5

Değer
Beklenen Değer

728
728,0

36
36,0

42
42,0

49
49,0

Lübnan Değer
Beklenen Değer
St. Artık
D. Artık
Türkiye Değer

Toplam

Toplam
418
418

855
855

Tablo 10 incelendiğinde hem Türk hem de Lübnan vatandaşlarının en çok etkilendiği reklam türünün sosyal
medya reklamları olduğu görülmektedir. Benzer şekilde Lübnan ve Türk vatandaşlarının en çok etkilendiği
ikinci reklam türü televizyon reklamlarıdır. Lübnan vatandaşlarını etkileyen üçüncü reklam türü gazete ve
dergi reklamları iken Türk vatandaşlarının etkilendiği üçüncü reklam türü SMS-Mobil reklamlardır. Tablo 10
verileri incelendiğinde, beklenenden daha az Lübnan vatandaşı Televizyon reklamlarından etkilenirken daha
fazla Lübnan vatandaşı açık hava reklamları ve gazete/dergi reklamlarından etkilenmektedir. Türk
vatandaşları açısından incelendiğinde ise beklenenden daha fazla Türk vatandaşının televizyon
reklamlarından etkilendiği, beklenenden daha az kişinin ise açık hava reklamları ve gazete/dergi
reklamlarından etkilendiği söylenebilir. Yapılan ki-kare istatistik analiz sonuçları göz önünde
bulundurulduğunda H1 hipotezi istatistiki olarak desteklenmiştir.
Tablo 10. Ülkelere Göre En Çok Etkilenilen Reklam Türü Çapraz Tablosu

B. Değer

Açıkhava
reklamları
21
12,7

Gazete/dergi
reklamları
41
21,0

Radyo
reklamları
2
3,4

SMSMobil
reklamlar
17
18,6

Sosyal
medya
reklamları
274
277,7

Televizyon
reklamları
63
418
84,6
418

St. Artık

2,3

4,4

-,8

-,4

-,2

-2,3

D. Artık

3,3

6,3

-1,1

-,5

-,5

-3,7

Türkiye Değer
B. Değer

5
13,3

2
22,0

5
3,6

21
19,4

294
290,3

110
88,4

St. Artık
D. Artık

-2,3
-3,3

-4,3
-6,3

,8
1,1

,4
,5

,2
,5

2,3
3,7

Değer
B. Değer

26
26,0

43
43,0

7
7,0

38
38,0

568
568,0

173
173,0

Ülke Lübnan Değer

Toplam

437
437

855
855

“H2: Türk ve Lübnanlı tüketicilere göre sosyal medya araçlarının satın alma üzerindeki etkisi (SMSAÜE) farklılık
göstermektedir.” hipotezini test etmek için t-testi yapılmış ve iki ülke ortalamaları karşılaştırılmıştır. Buna göre,
Tablo 11 incelendiğinde Blog (-1,568; p=,117) ve çevrimiçi topluluklar (Forum, Sözlük) (-,337; p=,736)
haricindeki sosyal medya araçlarının satın alma üzerindeki etkisinin ülkelere göre farklılaştığı görülmektedir.
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Tablo 11. Ülkelere Göre SMSAÜE Ölçeği Levene’s ve t-testi İstatistikleri
Levene's Testi
F
P
SMSAÜE Blog
,934
,334
SMSAÜE Mikroblog Twitter
3,539
,060
SMSAÜE SosyalAğlarFbook Instagram
40,530
,000
SMSAÜE Medya Paylaşım Siteleri Youtube TikTok
18,468
,000
SMSAÜE WikilerWikipedia
6,646
,010
SMSAÜE Sosyal Isaret Etiket Site Reddit Stumble Upon ,012
,913
SMSAÜE Çevrimiçi Topluluklar Forum Sözlük
10,347
,001
SMSAÜE Podcast
2,428
,120
SMSAÜE Sanal Dünyalar Knight Online WOW Second 1,067
,302
Life
SMSAÜE
4,869
,028

t-test ortalamaların eşitliği
t
Sd
P (2-yön.)
-1,568
853
,117
-4,936
853
,000
-9,294
820,201 ,000
-6,082
853
,000
-3,840
852,999 ,000
-7,762
853
,000
-,337
846,421 ,736
-6,727
853
,000
-4,020
853
,000
-6,427

852,424

,000

Tablo 12 incelendiğinde, genel olarak sosyal medya araçlarının satın alma üzerindeki etkisinin Lübnan
vatandaşlarında Türk vatandaşlarına göre daha yüksek olduğu söylenebilir. Buna göre hem Türkiye hem de
Lübnan’da sosyal medya araçları ile yapılan reklam vb. faaliyetlerin tüketiciler üzerindeki etkisi
incelendiğinde, Lübnanlı tüketicilerin söz konusu mecralardan daha fazla etkilenmesi beklenmektedir. t-testi
istatistikleri göz önünde bulundurulduğunda H2 hipotezi istatistiki olarak desteklenmiştir.
Tablo 12. Ülkelere Göre SMSAÜE Ölçeği Betimleyici İstatistikler
Ülke
Türkiye
Lübnan
Türkiye
Lübnan
Türkiye
Lübnan

N
437
418
437
418
437
418

Ort.
2,89
3,02
2,72
3,15
3,57
4,26

SS
1,252
1,197
1,224
1,321
1,211
,945

Std. HataOrt.
,060
,059
,059
,065
,058
,046

SMSAÜE Medya Paylaşım Siteleri Youtube Türkiye
TikTok
Lübnan
SMSAÜE Wikiler Wikipedia
Türkiye
Lübnan
SMSAÜE Sosyal Isaret Etiket Site Reddit Türkiye
Stumble Upon
Lübnan
SMSAÜE Çevrimiçi Topluluklar Forum Türkiye
Sözlük
Lübnan
SMSAÜE Podcast
Türkiye
Lübnan
SMSAÜE Sanal Dünyalar Knight Online Türkiye
WOW SecondLife
Lübnan

437
418
437
418
437
418
437
418
437
418
437
418

3,32
3,81
2,71
3,01
2,50
3,11
3,22
3,25
2,49
3,01
2,32
2,65

1,240
1,111
1,168
1,119
1,116
1,177
1,241
1,086
1,120
1,140
1,149
1,220

,059
,054
,056
,055
,053
,058
,059
,053
,054
,056
,055
,060

SMSAÜE Blog

437
418
437
418
437
418

2,89
3,02
2,72
3,15
2,8073
3,1921

1,252
1,197
1,224
1,321
,90607
,84437

,060
,059
,059
,065
,04334
,04130

SMSAÜE Blog
SMSAÜE Mikroblog Twitter
SMSAÜE Sosyal Ağlar Facebook Instagram

SMSAÜE Mikroblog Twitter
SMSAÜE

Türkiye
Lübnan
Türkiye
Lübnan
Türkiye
Lübnan

“H3: Türk ve Lübnanlı tüketicilerin sosyal medya kullanım sıklığı (SMKS) farklılık göstermektedir.” hipotezini test
etmek için t-testi yapılmış ve iki ülke ortalamaları karşılaştırılmıştır. Buna göre, Tablo 13 incelendiğinde SMKS
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ölçeğinde yer alan bütün maddelerin ülkelere göre varyanslarının homojen olmadığı, sosyal medya
kullanımlarının ülkelere göre farklılaştığı görülmektedir.
Tablo 13. Ülkelere Göre SMKS Ölçeği Levene’s ve t-testi İstatistikleri

SMKS Blog
SMKS Mikroblog Twitter
SMKS Sosyal Ağlar Fbook Inst
SMKS Medya Paylaşım Siteleri Youtube TikTok
SMKS Wikiler Wikipedia
SMKS Sosyal Isaret Etiket Site Reddit Stumble Upon
SMKS Çevrimiçi Topluluk Forum Sözlük

Levene's Testi
F
P
16,296
,000
5,159
,023
65,585
,000
7,890
,005
10,415
,001
24,995
,000
12,588
,000

t-test ortalamaların eşitliği
T
sd
P (2-yön.)
-8,693
826,644 ,000
-6,045
837,724 ,000
-12,386 739,024 ,000
-8,225
851,002 ,000
-10,125 850,871 ,000
-12,984 794,223 ,000
-8,768
850,302 ,000

SMKS Podcast
35,028
SMKS Sanal Dünyalar KnightOnline WOW SecondLife 57,904

,000
,000

-10,210
-8,976

800,719
773,968

,000
,000

SMKS PAYLAŞIM
SMKS DİĞER
SMKS

,000
,003
,048

-12,494
-12,457
-14,032

827,373
837,484
846,713

,000
,000
,000

19,722
9,174
3,928

Tablo 14 incelendiğinde, genel olarak Lübnan vatandaşlarının sosyal medya kullanım sıklığının Türk
vatandaşlarından daha yüksek olduğu söylenebilir. t-testi istatistikleri göz önünde bulundurulduğunda H3
hipotezi istatistiki olarak desteklenmiştir.
Tablo 14. Ülkelere Göre SMKS Ölçeği Betimleyici İstatistikler

SMKS Blog
SMKS MikroblogTwitter
SMKS Sosyal Ağlar FbookInst
SMKS Medya Paylaşım Siteleri Youtube TikTok
SMKS WikilerWikipedia
SMKS Sosyal Isaret Etiket Site RedditStumbleUpon
SMKS Çevrimiçi Topluluk Forum Sözlük
SMKS Podcast
SMKS Sanal Dünyalar KnightOnline WOW
SecondLife
SMKS PAYLAŞIM
SMKS DİĞER
SMKS
SMSAÜE
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Ülke
Türkiye
Lübnan
Türkiye
Lübnan
Türkiye
Lübnan
Türkiye
Lübnan
Türkiye
Lübnan
Türkiye
Lübnan
Türkiye
Lübnan
Türkiye
Lübnan
Türkiye
Lübnan
Türkiye
Lübnan
Türkiye
Lübnan
Türkiye
Lübnan
Türkiye
Lübnan
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N
437
418
437
418
437
418
437
418
437
418
437
418
437
418
437
418
437
418
437
418
437
418
437
418
437
418

Ort.
2,08
2,78
2,65
3,23
3,75
4,56
3,65
4,19
2,60
3,36
1,79
2,79
2,51
3,18
1,86
2,69
1,64
2,33
3,7002
4,3768
2,1625
2,9081
2,5042
3,2344
2,8073
3,1921

SS
1,093
1,252
1,335
1,463
1,162
,731
,994
,906
1,144
1,041
,982
1,239
1,188
1,074
1,042
1,292
,949
1,260
,87620
,70098
,83287
,91320
,74430
,77602
,90607
,84437

Std. Hata Ort.
,052
,061
,064
,072
,056
,036
,048
,044
,055
,051
,047
,061
,057
,053
,050
,063
,045
,062
,04191
,03429
,03984
,04467
,03560
,03796
,04334
,04130
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“H4: Türk ve Lübnanlı tüketicilerin sosyal medyada satın alma öncesi tüketici davranışları farklılaşmaktadır.” hipotezini
test etmek için t-testi yapılmış ve iki ülke ortalamaları karşılaştırılmıştır. Buna göre, Tablo 15 incelendiğinde
SMSAÖTD 04, (-,573; p=,565), SMSAÖTD 07 (-,274; p=,784), SMSAÖTD 10 (-,199 ;p= ,842), Güven faktörü (,1,449; p=,148) haricindeki ölçek maddelerinin ve ölçek genelinin ülkelere göre farklılaştığı görülmektedir.
Tablo 15. Ülkelere Göre SMSAÖTD Ölçeği Levene’s ve t-testi İstatistikleri
Levene's Testi
F
P
12,727
,000
41,812
,000
,294
,588
24,665
,000
5,015
,025
16,636
,000
4,144
,042
54,535
,000
64,758
,000
,035
,853
17,010
,000
17,737
,000
18,307
,000

SMSAÖTD 01
SMSAÖTD 02
SMSAÖTD 03
SMSAÖTD 04
SMSAÖTD 05
SMSAÖTD 06
SMSAÖTD 07
SMSAÖTD 08
SMSAÖTD 09
SMSAÖTD 10
SMSAÖTD GÜVEN
SMSAÖTD ETKİLEŞİM
SMSAÖTD

t-test ortalamaların eşitliği
t
Sd
-2,105
801,173
-3,429
825,626
1,970
853
-,576
826,445
-3,402
844,231
-2,198
840,976
-,274
844,996
-4,772
803,509
-4,659
805,787
-,199
853
-1,449
802,446
-3,129
810,970
-2,894
803,787

P (2-yön.)
,036
,001
,049
,565
,001
,028
,784
,000
,000
,842
,148
,002
,004

Tablo 16 incelendiğinde SMSAÖTD 01,02,05,06,08,09 maddeleri, ölçeğin Etkileşim faktörü ve ölçek genelinde
Lübnan vatandaşlarının ortalamalarının Türk vatandaşlarına göre daha yüksek olduğu görülmektedir. t-testi
istatistikleri göz önünde bulundurulduğunda H4 hipotezi istatistiki olarak desteklenmiştir
Tablo 16. Ülkelere Göre SMSAÖTD Ölçeği Betimleyici İstatistikler
SMSAÖTD 01
SMSAÖTD 02
SMSAÖTD 03
SMSAÖTD 05
SMSAÖTD 06
SMSAÖTD 08
SMSAÖTD 09
SMSAÖTD
ETKİLEŞİM
SMSAÖTD

Ülke
Türkiye
Lübnan
Türkiye
Lübnan
Türkiye
Lübnan
Türkiye
Lübnan
Türkiye
Lübnan
Türkiye
Lübnan
Türkiye
Lübnan
Türkiye
Lübnan
Türkiye
Lübnan

N
437
418
437
418
437
418
437
418
437
418
437
418
437
418
437
418
437
418

Ort.
4,34
4,45
3,68
3,89
3,86
3,74
3,91
4,11
3,19
3,36
3,40
3,73
3,61
3,91
3,4498
3,6039
3,6030
3,7313

SS
,901
,664
,996
,792
,924
,838
,930
,802
1,247
1,057
1,166
,864
1,055
,787
,81364
,61648
,73881
,54803

Std. HataOrt.
,043
,032
,048
,039
,044
,041
,044
,039
,060
,052
,056
,042
,050
,039
,03892
,03015
,03534
,02680

“H5: Türk ve Lübnanlı tüketicilerin satın alma sonrası davranışları farklılaşmaktadır.” hipotezini test etmek için ttesti yapılmış ve iki ülke ortalamaları karşılaştırılmıştır. Buna göre, Tablo 17’de sosyal medyada satın olma
sonrası tüketici davranışlarının Lübnan ve Türkiye’de yaşayanlara göre farklılaşıp farklılaşmadığını
incelemek amacıyla yapılan varyans homojenliği ve t-testi istatistikleri görülmektedir. Tablo 17 incelendiğinde
SMSASTD 05 ve 07 numaralı maddelerin haricindeki maddeler, ölçek geneli (-2,050; p=,041), Paylaşım (-6,554;
p=,000) ve Memnuniyet (4,625 p=,000) faktörlerinin ülkelere göre farklılaştığı görülmektedir.
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Tablo 17. Ülkelere Göre SMSASTD Ölçeği Levene’s ve t-testi İstatistikleri

SMSASTD 01
SMSASTD 02
SMSASTD 03
SMSASTD 04
SMSASTD 05
SMSASTD 06
SMSASTD 07
SMSASTD 08
SMSASTD 09
SMSASTD PAYLAŞIM
SMSASTD MEMNUNİYET
SMSASTD

Levene's Testi
F
P
26,561
,000
25,155
,000
18,657
,000
21,678
,000
17,653
,000
2,624
,106
16,477
,000
14,123
,000
1,024
,312
28,606
,000
8,231
,004
29,520
,000

t-test ortalamaların eşitliği
T
Sd
P (2-yön.)
-8,007
834,674
,000
-9,109
837,933
,000
-2,237
843,833
,026
-4,090
844,427
,000
-,451
840,194
,652
2,280
853
,023
,613
838,608
,540
5,076
850,711
,000
6,059
853
,000
-6,554
833,459
,000
4,625
845,106
,000
-2,050
818,722
,041

Tablo 18’deki ortalama değerler incelendiğinde SMSASTD açısından, Türkiye’de yaşayanların ortalamaları
06,08,09 ve memnuniyet faktöründe Lübnan’da yaşayanlardan yüksektir. Ölçek geneli, paylaşım faktörü,
01,02,03,04 numaralı faktörlerde Lübnan’da yaşayanların ortalamaları daha yüksektir. t-testi sonuçları göz
önünde bulundurulduğunda, H5 hipotezi istatistiki olarak desteklenmiştir.
Tablo 18. Ülkelere Göre SMSASTD Ölçeği Betimleyici İstatistikler

SMSASTD 01
SMSASTD 02
SMSASTD 03
SMSASTD 04
SMSASTD 05
SMSASTD 06
SMSASTD 07
SMSASTD 08
SMSASTD 09
SMSASTD PAYLAŞIM
SMSASTD MEMNUNİYET
SMSASTD

Ülke
Türkiye
Lübnan
Türkiye
Lübnan
Türkiye
Lübnan
Türkiye
Lübnan
Türkiye
Lübnan
Türkiye
Lübnan
Türkiye
Lübnan
Türkiye
Lübnan
Türkiye
Lübnan
Türkiye
Lübnan
Türkiye
Lübnan
Türkiye
Lübnan

N
437
418
437
418
437
418
437
418
437
418
437
418
437
418
437
418
437
418
437
418
437
418
437
418

Ort.
3,04
3,66
2,95
3,66
3,33
3,51
3,38
3,70
3,33
3,37
3,47
3,29
3,53
3,48
3,43
3,05
3,63
3,11
3,1722
3,6292
3,5286
3,2105
3,3249
3,4498

SS
1,236
1,018
1,236
1,032
1,262
1,087
1,229
1,062
1,201
1,014
1,235
1,154
1,178
,987
1,154
1,048
1,287
1,252
1,11737
,91536
1,07540
,93333
,99698
,77406

Std. Hata Ort.
,059
,050
,059
,050
,060
,053
,059
,052
,057
,050
,059
,056
,056
,048
,055
,051
,062
,061
,05345
,04477
,05144
,04565
,04769
,03786

5. SONUÇ ve TARTIŞMA
Bu çalışmanın giriş bölümünde belirtildiği üzere, literatürde araştırmacılar sosyal medyanın reklamcılıktaki
rolü, elektronik ağızdan ağıza iletişim, müşteri ilişkileri yönetimi, firmaların markaları ve performansı gibi
ana temalar hakkında çalışmalar yapmışlardır. Türkiye’de ise özellikle, sosyal medya reklamlarına yönelik
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tüketici algılarının tutum, davranış ve satın alma niyeti üzerindeki etkisi Akkaya vd. (2017), sosyal medya
reklamlarının tüketicilerin satın alma kararlarına etkisi Güvendir (2019), sosyal medyanın tüketici
davranışlarına etkisinde kuşakların aracılık rolü Karaman ve Yıldız (2022) ve sosyal medyanın firma ve marka
değerine etkisi Ardahanlıoğlu ve Deniz (2021) gibi temalar üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmada ise,
sadece öğrenciler veya belli bazı gruplar yerine geniş bir araştırma evreni belirlenmiş ve daha önce
çalışılmayan iki ülkenin karşılaştırması yapılmıştır. Araştırmada, Türk ve Lübnan’lı tüketicilerin internette ve
sosyal medyada geçirdikleri süre, sosyal medyayı kullanım sıklıkları, sosyal medya araçlarından etkilenme
dereceleri ve satın alma öncesi ve sonrası davranışları incelenmiş ve aralarındaki farklılıklar tespit edilmeye
çalışılmıştır. Bu amaçla iki ülkeden toplam 854 katılımcı ile anket yapılmıştır. Anket çalışmasında İşlek (2012)
tarafından geliştirilen satın alma karar ölçeği kullanılmıştır. Ankette kullanılan ölçeklerin geçerlilik ve
güvenirlilik testleri yapılmış ve çarpıklık ve basıklık değerleri -1,5 ve + 1,5 değer aralığında olduğu için
verilerin normal dağıldığı kabul edilmiştir. Ölçeklerin güvenilirlik katsayıları 0,70’den büyük olduğu için
araştırmada kullanılan ölçekler güvenilir niteliktedir. Araştırma kapsamında oluşturulan hipotezlerin test
edilmesi sonucunda;
Lübnanlıların çoğunluğunun günlük 6 saatten fazla internette vakit geçirdiği, Türklerin çoğunluğunun ise
günlük 2-4 saat arasında internette vakit geçirdiği görülmüştür. Bu bulgunun Türkler ile ilgili bölümü,
Güvendir (2019) tarafından tarafından yapılan çalışmada elde edilen bulgular ile örtüşmektedir. Diğer
taraftan, her iki ülke vatandaşlarının çoğunluğunun sosyal medyada 2 saatten az vakit geçirdiği görülmüştür.
Her iki ülke vatandaşının da sosyal medyaya erişimde en fazla kullandığı cihaz türü cep telefonudur. Türk
vatandaşlarının sosyal medyaya erişim için en çok kullandığı ikinci cihaz türü kişisel bilgisayar iken, Lübnan
vatandaşları tablet/el bilgisayarlarını kullanmayı tercih etmektedir. Bu bulgunun Türkler ile ilgili bölümü
Karaman ve Yıldız (2022) tarafından yapılan çalışmada elde edilen bulgular ile örtüşmektedir. Dolayısıyla, H1:
Türk ve Lübnanlı tüketicilerin sosyal medya araçları kullanımı farklılaşmaktadır.” hipotezi desteklenmiştir. Ertürk
ve Aktepe (2020) tarafından yapılan araştırmada ise İranlı tüketicilerin (%98), Türk tüketicilerden (%83) daha
yüksek bir oranda cep telefonu ile sosyal medyaya eriştiği bulunmuştur.
Sosyal medya araçlarının satın alma üzerindeki etkisi incelendiğinde, genel olarak sosyal medya araçlarının
satın alma üzerindeki etkisinin Lübnan vatandaşlarında Türk vatandaşlarına göre daha yüksek olduğu
görülmüştür. Buna göre, her iki ülkede sosyal medya araçları ile yapılan reklam faaliyetlerinin tüketiciler
üzerindeki etkisi incelendiğinde, Lübnan vatandaşlarının söz konusu reklamlardan daha fazla etkilenmesi
beklenmektedir. Dolayısıyla, “H2: Türk ve Lübnanlı tüketicilere göre sosyal medya araçlarının satın alma üzerindeki
etkisi farklılık göstermektedir.” hipotezi desteklenmiştir. Pankrobkaew (2017) tarafından yapılan çalışmada ise,
Taylandlılar (3,37) ve Türkler’in (3,09) en fazla etkilendikleri reklam türünün sosyal medya reklamları olduğu
bulunmuştur. Diğer taraftan, Lübnanlı vatandaşların sosyal medya kullanım sıklığının Türk vatandaşlarından
daha yüksek olduğu bulunmuştur. Dolayısıyla, “H3: Türk ve Lübnanlı tüketicilerin sosyal medya kullanım sıklığı
farklılık göstermektedir.” hipotezi desteklenmiştir.
Sosyal medyada satın alma öncesi tüketici davranışlarına ilişkin analiz sonuçlarına göre; Türklere göre daha
fazla oranda Lübnan vatandaşının, satın alma öncesi sosyal medyada araştırma yaptığı, sosyal medyadaki
bilgilere güvendiği; tanıdıklar ve ünlülerden gelen tavsiyelere önem verdiği bulunmuştur. Diğer taraftan, yine
daha fazla oranda Lübnan vatandaşı sosyal medyayı firma-tüketici iletişimi için uygun bir platform olarak
gördüğünü ve firmalar tarafından sosyal medyada farkedilip iletişime geçilmesinin satın alma kararlarını
olumlu etkileyeceğini belirtmişlerdir. Lübnanlılara göre daha fazla oranda Türk vatandaşı ise sosyal medyada
ürün/hizmet ile ilgili bilgi tüketici tarafından oluşturulmuşsa güveneceğini belirtmiştir. Dolayısıyla, “H4: Türk
ve Lübnanlı tüketicilerin sosyal medyada satın alma öncesi tüketici davranışları farklılaşmaktadır.” hipotezi
desteklenmiştir. Bu çalışma sonuçlarına göre, Lübnan vatandaşlarının ürün/hizmet satın almadan önce sosyal
medyayı Türk vatandaşlarından daha etkin kulladıkları anlaşılmaktadır. Ertürk ve Aktepe (2020) tarafından
yapılan araştırmada ise İranlıların (3,44) Türklere (3,18) göre satın alma öncesi sosyal medyayı daha aktif
kullandığı bulunmuştur. Pankrobkaew (2017) tarafından yapılan araştırmada da, Taylandlılar’ın (2,70) sosyal
medyada yer alan reklamlara Türkler’den (2,52) daha fazla güvendikleri bulunmuştur.
Sosyal medyada satın alma sonrası tüketici davranışlarına ilişkin analiz sonuçlarına göre; Türklere göre daha
fazla oranda Lübnan vatandaşının, satın alınan ürün/hizmetten memnun kalınması veya kalınmaması halinde
bunu hem kendi sosyal medya hesaplarından hem de şirket hesaplarından paylaştığı görülmektedir. Diğer
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taraftan, Lübnanlılara göre daha fazla oranda Türk vatandaşı, memnun kaldıkları veya kalmadıkları
ürün/hizmetin satıcısı tarafından farkedilip iletişime geçilmesinin memnuniyetlerini artıracağını, fikirlerini
olumlu yönde değiştireceğini, farkedilmeyip iletişime geçilmemeleri halinde ise memnuniyetsizliklerinin
artacağını belirtmişlerdir. Dolayısıyla, “H5: Türk ve Lübnanlı tüketicilerin satın alma sonrası davranışları
farklılaşmaktadır.” hipotezi desteklenmiştir. Sonuç olarak, Lübnan vatandaşlarının bütün satın alma sürecini
ve sonrasını sosyal medyadan paylaşmayı tercih ettiği, Türk vatandaşlarının ise paylaşım konusunda daha
muhafazakar olduğu ve satıcılardan daha fazla ilgi beklediği söyleyenebilir. Ertürk ve Aktepe (2020)
tarafından yapılan araştırmada da, İranlı tüketicilerin (3,21) Türk tüketicilere (2,51) göre satın alma sonrası
sosyal medyada daha aktif olduğu bulunmuştur.
Bu çalışmada ulaşılan sosyal medya araçlarının satın alma öncesi ve sonrası tüketici davranışları üzerinde
etkisinin olduğu yönündeki bulgunun İşlek (2012), Çağlıyan vd. (2016), Güvendir (2019), Torun ve Koçak
(2020) ve Ardahanlıoğlu ve Deniz (2021) tarafından yapılan çalışmalarla örtüştüğü görülmektedir. Diğer
taraftan, Karaman ve Yıldız (2022) ve Koçoğlu (2014) tarafından yapılan çalışmalarda ise böyle bir etkiye
rastlanmamıştır. Bu çalışmanın başlıca sonuçları şunlardır;
1. Tüketicilerin sosyal medya kullanımı ve satın alma davranışları kültürel ve çevresel faktörlerden önemli
derecede etkilenmektedir. Türk tüketicilerin kendine özgü ve diğer ülke vatandaşlarından farklı sosyal
medya kullanım alışkanlıkları vardır. Bu nedenle, reklam kampanyaları hazırlanırken hedef pazardaki
tüketicilerin kültürel özellikleri ve sosyal medya kullanım alışkanlıkları pazarlamacılar tarafından dikkate
alınmalıdır.
2. Bu çalışmanın konusu olan iki ülkede sosyal medya dışında daha fazla kitleye ulaşmayı hedefleyen
firmaların Türkiye’de televizyon reklamlarına, Lübnan’da ise gazete, dergi ve açık hava reklamlarına
yönelmeleri faydalı olabilir. Türkiye pazarında daha fazla tüketiciye ulaşmak isteyen firmaların
tutundurma karması hazırlarken sosyal medya reklamları ile birlikte televiyon reklamlarına, Lübnan’da
ise sosyal medya reklamlarının yanısıra gazete, dergi ve açık hava reklamlarına ağırlık vermelerinin faydalı
olacağı söylenebilir.
3. Her ne kadar tüketiciler sosyal medya araçlarından etkilense de bütün sosyal medya araçları aynı etkiye
sahip değildir. Genel olarak tüketicilerin en fazla sosyal ağlar ve medya paylaşım sitelerinden
etkilendikleri ve bu araçları yoğun olarak kullandıkları görülmektedir. Bu nedenle, sosyal medya
kampanyaları hazırlanırken pazarlamacıların, sosyal medya araçları arasından özellikle en fazla etkiye
sahip olan sosyal ağlar ve medya paylaşım sitelerine öncelik vermelerinin kampanyaların başarısı
açısından önemli olduğu söylenebilir.
4. Farklı ağırlıklarda olmakla birlikte, her iki ülke vatandaşlarının satın alma öncesi ve sonrası sosyal medyayı
bilgi ve tavsiye almak, kullanım tecrübelerini paylaşmak ve firmalar ile iletişim kurmak için kullandığı
görülmektedir. Bu nedenle, firmaların sosyal medya platformlarında kurumsal ve/veya kişisel hesaplar
açarak bulunmalarının; tüketicilerin talep ve isteklerini ilk ağızdan öğrenmeleri, şikâyetlerine anında
cevap vermeleri, sadık bir müşteri kitlesi oluşturmaları, markaları hakkındaki dezenfarmasyonun önüne
geçmeleri ve firma/marka imajını korumaları açısından faydalı olacağı söylenebilir.
Bu çalışmanın, markaların ve ilgili firmaların sosyal medyanın pazarlamadaki önemini kavramasında ve ticari
faaliyetlerinin çoğunda bunu etkin kullanmalarında yardımcı olacağı, ayrıca bu çalışmanın iki ülkedeki
tüketicilerin en sık kullandıkları sosyal medya araçlarını ve bu araçlardan etkilenme derecelerini göstermesi
nedeniyle, bu iki ülke pazarını hedefleyen firmaların tutundurma karması oluştururken hangi araçlara öncelik
vermeleri gerektiği konusunda rehberlik edeceği düşünülmektedir. Gelecekte, Türkiye ile farklı kültür, inanç
ve ekonomik gelişmişlik düzeyine sahip bir Avrupa ülkesinin karşılaştırılmasının ilgi çekici sonuçlar ortaya
koyabileceği değerlendirilmektedir.
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Purpose – Technological evolutions have made the products & services almost identical, and experience
becomes the key differentiation tool for competition. Especially the service companies design customer
journey to create memorable, amusing, and recommendable experiences. AI chatbots help enrich the
customer experience and save cost and time with its automated structure. With this study, it’s aimed to
discover the determinants of young consumers’ intention to use chatbots in e-shopping comparatively in
Turkey and Azerbaijan.
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Design/methodology/approach – The research model was based on Technology Acceptance Model and U&G
Theory. The data gathered via an online questionnaire; 300 responses were analyzed using SEM.
Findings: The findings showed that the perceived ease of use didn’t positively affect the perceived usefulness
of chatbots in Turkish sample; however, the communication competence positively affects perceived
usefulness, and the entertainment positively affects the attitude towards chatbots. For Azerbaijani sample,
the research model was wholly confirmed with the causal relationships among all variables.
Discussion – This article clarifies underlying motives for usage intention during online shopping of
university students living in different countries and provides practical implications about the consumers’
expectancies regarding chatbots during e-shopping. As a gratification factor, entertainment is an important
determinant to experience and create a positive attitude towards chatbot. Designing an easy-to-use chatbot
is not adequate to encourage the consumers to use chatbot but the chatbot should have the ability to solve
not only standard problems but also particular problems faced by the consumers. In online shopping via
chatbots consumers’ fears and reservations about privacy concern can be eliminated by offering safer
payment options like cash/credit card at the door.

1. INTRODUCTION
Conversational commerce has been becoming the new reality of contemporary business world. The more our
lives get integrated with technology, it becomes an indispensable part of life. And this fact is comprehended
by the businesses proactively and companies have diversified their communication channels with the help of
technology and added chatbots into their communication mix as a complementary layer of holistic customer
experience to reach and satisfy their target customers (Robinson, et.al., 2017). Artificial intelligence (AI)
messenger chatbot is one of the innovative touch points to interact with the customers and make the shopping
journey an easy, entertaining and problem-solving experience for them. Since the modern marketing has
evolved into “marketing of self-actualization” as Philip Kotler stated and the emphasis on customer
engagement and creating both functional and emotional satisfaction have become significant (Kurachi, et.al.
2018). For that reason, marketers focus on user experiences to increase the satisfaction level of customers by
adopting real-time customer communication to meet their needs 24/7, serving with augmented response
capacity and providing personalized customer support (Chung et.al., 2020).
With a chatbot, users can conduct a humanlike conversation with a bot by using textual or auditory methods
(Fleischner and Grad, 2019) and the software programs enable chatbots to produce appropriate responses
depending on the communications with customers with the help of machine learning and deep learning.
Natural language processing, predictive analytics and sentiment analysis are the outcomes of that process that
the software learns from the past dialogues with the customers (through customer calls or Whatsapp
dialogues) and produce appropriate responses over time (Robinson, et al., 2017, Nguyen, 2020, İşeri, Aydın
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and Tutuk, 2021). There are three kinds of Chatbots – informational (informs the customers about FAQ, push
notifications), transactional (with a user account, customers can make a transaction like booking a hotel),
advisory (self-learning chatbots that comprehend the information got from the customer interactions and
predict the next moves of customers) (Robinson, et al., 2017). In many areas – such as retailing, hospitality,
banking, health care, insurance, journalism, e-commerce companies keep up with this new technology in order
to gain competitive advantage, reductions in costs, deliver superior service and create a positive impact on
profitability (Cameron, et al., 2017, Robinson, et al., 2017, Scheepers et al. 2018, Ünal, 2018, Woodford, 2020,
Gunawan et al., 2020, Cardona et al. 2021). For example, banking sector in Turkey has rapidly adapted chatbot
technology into their operations, in that way answering the questions of customers related to interest rate on
deposits, currency exchange rates or calculating loan, evaluating customers financial position become easier
and faster with user-friendly bots. Today forty-two percent of the banks operating in Turkey already launched
or presently integrating chatbots into their operations. With machine and deep learning and natural language
processing chatbot technology becomes a practical and effective way of offering a distinguished experience
for the users (CBOT, 2021). It is reported that customers can reach the chatbot of a bank via its website in 67%
of the banks or mobile apps in 50% of the banks and 40% of the customers who visits the website prefer to use
chatbot (CBOT, 2021).
On global scale, share of chatbot usage by industry in 2019 was found to be %77 for banking, %19 for
healthcare, %4 for retail industry. The volume of estimated savings enabled by chatbots in 2019 was calculated
as $164.6 million and 77% of the total market savings due to chatbot implementations belongs to banking
sector (Woodford, 2020). Conversational AI provides cost saving in customer services by automating customer
support for companies as well as helps offer high quality, solution-oriented, fast, and satisfying service with
a human tone in the interactions (Fleischner and Grad, 2019).
Even though the proportion of chatbot usage in retail seems relatively small, in the near future it is expected
to grow rapidly. Via chatbots sales and after-sale support can be automated and several tasks can be fulfilled
such as answering questions about customer orders, products, warranties, facilitating payment process by
receiving payments in the chat interface and accompanying customer in each step of the customer journey in
the sales process (Woodford, 2020). Chatbots are considered to create value-added in the retailers’ operational
processes mostly in services of customer relations (~%95) and sales and marketing (~%60), order fulfilling
(%48), social media (~ %35), payment (~%30) as well (Mindbowser, 2020). Beside those benefits for the
businesses, it is much more important whether the consumers’ attitudes and intention to use chatbots. The
studies show that consumers except Generation Z and Millennials, may show reluctance to communicate with
a chatbot, instead they may prefer to wait for a human agent in a service queue (Chatbots Magazine, 2019;
Userlike, 2020). On the other side, a study analyzing Y and Z generations’ attitudes toward chatbot revealed
that the consumers’ experiences with chatbots might be problematic and unsatisfying to solve their problems
(Seyitoğlu, 2019).
The companies, which intend to invest in chatbots, should immediately comprehend the customer perceptions
toward chatbots and what are their needs and expectancies and what motivates them to use chatbots for future
visits in online store. With this study we therefore decided to shed light on the university students’ motivations
of using chatbots based on a conceptual model integrating Technology Acceptance Model and Uses and
Gratification Theory (U&G). This study aims to find the answers to the research questions stated as:
1. What are the determinants of Turkish and Azerbaijani university students’ behavioral intention to use
chatbots in a retail environment?
2. Are there any differences in young consumers’ chatbot usage motivations at the same age but living in
different countries?
The objective of the study is to identify and compare the university students’ intention to use mobile
messenger chatbots during online shopping. The widely applied Technology Acceptance Model (TAM) and
Uses and Gratifications Theory (U&G) were integrated to examine the antecedents of behavioral intention
towards chatbots by young consumers. By means of literature review a conceptual model was developed
containing variables from U&G theory – perceived communication competence (PCC), Entertainment (EN),
Privacy Concern (PC) and the variables of TAM - Perceived Ease of Use (PEOU), Perceived Usefulness (PU),
Attitude (AT) towards using chatbot and behavioral intent (BI). This study also analyzes the developed
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conceptual model comparatively for Turkish university students and Azerbaijani college students who live in
different countries but have common cultural background.
The paper is organized as follows: firstly, the presentation of the background of Chatbots in literature and the
review of Technology Acceptance Model and Uses and Gratifications Theories are made as the basis of our
conceptual model. On this basis, after presenting theoretical background of the subject, we detailed the
research design and methodology, then the overview of the key findings is provided and discussed with
previous research. Finally, we briefly explained the key implications for researchers and industry and make
suggestions for future research.

2. LITERATURE REVIEW AND HYPOTHESIS DEVELOPMENT
2.1. Chatbot
Interacting with human through natural language has been studied in computer science since 1950’s (Castro
et.al., 2018) and this technology has been known in business for years. In order to find out the adoption of
chatbot concept as a research field in academia, a search was made on Scopus including the period of 19802022 and the results indicates that chatbot is being subjected mostly in the fields of computer science (3063
publications) and engineering (1148 publications). The proportion of business, management and accounting
is just % 3,8 with 298 publications. Therefore, we can categorize the research fields into two segments that the
first segment focuses on technological advances in chatbot and the other one focusing user motivations and
experiences (Hendriks et.al, 2020). The chatbot has been studied in business field since 2007, but the number
of the research intensifies in 2019-2022 period with 276 publications. While the chatbot subject has drawn the
attention of academicians since 2019, the interest in chatbots in business had arisen since 2016 with the
significant progress in AI and the consumers’ increasing adoption of mobile messaging applications like
Whatsapp, Facebook Messenger, QQ Mobile, Snapchat, Telegram, WeChat as a communication channel
(Brandtzaeg and Følstad, 2018; Baier et al., 2018). For instance, Facebook Messenger is reported that on a
worldwide scale in the 2nd quarter of 2020 it has a huge amount monthly active users reaching 2.7 billion, in
ten-year period number of active users increased 2,132 billion (Statista, 2021). 34% of chatbots are consolidated
into social media and messaging platforms and virtual assistants such as Facebook Messenger, WhatsApp,
Google Assistant (CBOT, 2021).
With the growing interest in creating memorable personalized consumption experience for the customers, the
companies combined this technology and new habits of the consumers into a new communication media, AI
chatbot. Chatbot, in other words a chatting robot, is a communication stimulating program that enables conversation
between human and the computer and act as a virtual assistant to enrich the customers experience, co-create value
and save efforts and costs through service automation in the service industry (Dahiya, 2017; Corea, et al., 2020). The
history of the chatbots dates back 1966 with Eliza – the first chatbot imitating human conversation by following
user’s responses, then Parry (1972), Jabberwacky (1988), Dr. Sbaitso (1992) and ALICE in 1995 came. A.L.I.C.E is defined as “a natural language processing bot”. In 2001 Smarterchild was introduced to serve in SMS networks
and it was considered “a pioneer to Apple’s Siri and Samsung’s S Voice”. The number of the chatbots increased
remarkably after 2000s, each of the giant technology companies introduced their own chatbots by adding new
features and offering unique experience to the customer, Watson - IBM (2006), Siri - Apple (2010), Google Now
– Google (2012), Alexa - Amazon (2015), Cortana - Microsoft (2015), Bots for Messenger - Facebook (2016)
(Futurism, n.d.). Compared to chatbots of 2000s serving as virtual customer service agents to response
frequently asked questions, new generation chatbots launched by technology giants after 2010 have served
the users with a more natural language and performed more complex actions and became more humanlike
(Følstad and Skjuve, 2019).
It is believed that if the chatbots can gain the attraction of the consumers enough by providing high quality
customer service, that will support companies’ efforts resulting in building loyal customer segments (McLean
and Osei-Frimpong, 2019), the companies will direct their investments to chatbots which allows users interact
with a conversational style using daily language rather than mobile apps (Nguyen, 2020). Via chatbots,
companies can respond the customers’ needs and wants immediately, consistently, proactively, or reactively
through diverse communication channels like social media, live chat or sms, furthermore they can learn from
the data they obtained through customer interactions (Feng, n.d.). Chatbots not only intend to offer a superior
customer experience but also it is accepted as a useful managerial tool helping reductions in costs, revenue
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advancements, and accumulation of personalized customer data faster and serving this data to decision
markers to increase their decisions' efficiency for the players of retail industry (Wolf, 2019).
As an attractive market, receiving growing attention from several industries, the chatbot market size is
estimated to extend a volume of $9.4 billion by 2024 from $2.6 billion in 2019 (Nguyen, 2020). When we analyze
the global usage rates of chatbots with the latest data, Juniper Research (2019) revealed that the total number
of the accessed chatbots reached 4,2 billion, total retail spending via chatbots 2,8 billion $, total cost savings
enabled by chatbots is 164 million $ and finally 33 million $ was spent for advertising over chatbots (Woodford,
2020). Another remarkable information in the report was about the global share of chatbots depending on the
type of chatbots as messenger (%48), web (%43), app (%9). Progress in learning capability of artificial
intelligence will advance the performance of chatbots and that will enable the companies to reach their
customers with a more personalized responses stimulating to purchase goods or services; and that may cause
to increase in revenues and profit in addition to reducing the expenditures in terms of overhead costs
(Woodford, 2020). As a matter of fact, beside the advantages gained by the companies, on the consumer side
Brandtzaeg and Følstad (2018) found out the motivations behind the customers’ chatbot usage that were
mainly about productivity, while emotional and social factors were significant driving factors behind chatbot
usage as well.
In this process in order to create an extraordinary experience with the chatbot for the users, some issues related
to chatbots attributes should be carefully thought and designed such as gender of chatbot, how humanlike it
would be, response speed, how friendly it would be (Nguyen, 2020). In this context, users’ perceptions,
experiences, and their motivations need to be explored clearly. For instance, in Følstad and Skjuve’s (2019)
study, participants’ perceptions of chatbot capabilities are in line with chatbot’s actual capabilities, and they
think human customer service personnel can be replaced by the chatbots for only simple and straightforward
queries, but chatbots are not capable enough of solving more complicated problems entailing professional
knowledge. They find it more practical to find a solution to their problem via a chatbot rather than searching
on the web site for self-service solutions.

2.2. Technology Acceptance of Chatbots
In consumer behavior literature, the subject of consumers’ adoption of an innovative technology has been
examined by the researchers mostly relied on Technology Acceptance Model (TAM) or revised or expanded
versions of this model -TAM2, TAM3 and UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology)
(Gefen and Straub, 1997; Venkatesh and Davis, 2000; Venkatesh, et al., 2003; Wibisono and Ang, 2019; Richard,
et al., 2019; Rese, et al., 2020; Kasilingam, 2020; Camilleri and Falzon, 2020; Eren, 2021). With TAM, Theory of
Reasoned Action was adapted for technology acceptance, by replacing TRA’s attitudinal determinants,
derived separately each behavior with perceived usefulness and ease of use (Bagozzi, et al., 1992). Primary
assumption of this model is that an individual’s decision of experiencing a new technology depends on
rational reasons (Davis, 1989). From this perspective, consumer’s perception about the new technological
product/service’s usefulness and ease of use were proposed as the determinants of the attitude and behavior
in Technology Acceptance Model.
TAM model is deployed by many researchers extending with new constructs such as compatability
(Vijayasarathy, 2004), trust (Kaasinen, 2005; Ha and Stoel, 2009), innovativeness (Zarmpou et al., 2012; Richard
et al., 2019) to clarify the elements affecting the consumers’ adoption of diverse technologies like e-commerce,
m-commerce, mobile services, messenger chatbots, etc. (Eeuwen, 2017).

2.2.1.

Perceived Ease of Use and Perceived Usefulness

If a new technology makes life easier, preserves the nature or helps the animals, in other words the benefits
sought from a new technology are satisfactory, the probability of its acceptance by the users will be higher. In
1989 Fred Davis investigated the people’s motivations behind the acceptance or rejection of information
technology, then he introduced “perceived usefulness” (PU) and “perceived ease of use” (PEOU) concepts.
His study was mainly about the computers, and their effect on white collar performance. He revealed that the
acceptance of computers in the workplace was depended on perceived usefulness – as “an individual’s belief
about using a new technology would advance the job performance”, and perceived ease of use – as “an
individual’s belief about using a new technology would require limited effort”. High level perception about a
new technology usefulness is a consequence of the user’s belief in positive use/performance relationship
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(Davis, 1989). In other words, perceived usefulness is related to competency of a technology to improve one’s
life quality and performance, and perceived ease of use is directly about one’s perception about the difficulties
to be overcome while adapting the new technology (Venkatesh and Bala, 2008).
Perceived usefulness is one of the significant cognitive determinants of a new technology adoption, it has a
positive influence on attitudes (Eeuwen, 2017; Indarsin and Ali, 2017; Candela, 2018; Zarouali, et al., 2018;
Völkle and Planing, 2019). A recent study about chatbot by Zarouali, et al. (2018) examined the attitudes
towards the brands providing chatbot service and found that consumer’s perceived usefulness of chatbot
influence their attitude positively. Candela (2018) tested the relation between the consumers’ perception about
chatbot (ease of use, usefulness and risk) and attitudes, and approved the positive relation in Italian market.
On the other side, perceived ease of use as an indicator of technology acceptance (Davis 1989), is related to the
infrastructure that the users have. User-friendly apps/web sites, messenger apps, or anything that give
opportunity to the users to shop via their mobile devices will simplify their contribution (Kasilingam, 2020).
For instance, for mobile banking acceptance or mobile chatbot in banking industry, studies revealed that
perceived ease of use has a significant positive impact on both perceived usefulness and attitude (Raza, et al.,
2017). Several studies conducted about users’ chatbot adoption also supported the effect of perceived ease of
use on attitudes (Eeuwen, 2017; Zarouali, et al., 2018; Candela, 2018; Völkle and Planing, 2019). However, in
some of the empirical studies showed that perceived ease of use may not have a significant effect on the usage
of m-commerce or mobile apps because the users have already been familiar with similar technology (Indarsin
and Ali, 2017).
Finally perceived ease of use has a significant effect on perceived usefulness as the easiness of adaptation to a
new technology will contribute its perceived usefulness (Venkatesh, 2000). In the study of Richard et al. (2019)
examining millennials’ chatbot adoption in Indonesia revealed that perceived ease of use has a significant
positive effect on perceived usefulness. Therefore, we posit the hypothesis below:
H2: Perceived usefulness influences the consumers’ attitude toward chatbots.
H3: Perceived ease of use influences the chatbots’ perceived usefulness.
H4: Perceived ease of use influences the consumers’ attitude toward chatbots.

2.2.2.

Attitude and Behavioral Intent

Attitude’s been defined as a determinant of behavioral intention. Technology Acceptance Model proposes that
actual use is predicted by behavioral intention that it is determined by the attitude. Besides, with TAM we can
see the impact of perceived usefulness and perceived ease of use together with other factors in shaping TAM
attitude and behavioral intention (Güner and Acartürk, 2020). Many of the studies revealed that attitude is a
significant determinant of the behavioral intention (e.g., Vijayasarathy, 2004; Yang and Yoo, 2004; Kim, Chun
and Song, 2009; Park, 2009; Güner and Acartürk, 2020). The studies conducted about chatbot also supported
the relationship with attitude towards chatbot and behavioral intention (Eeuwen, 2017). Therefore, the attitude
as one of the main components of Technology Acceptance Model was examined in this research and the
following hypothesis was offered:
H7: Attitude towards using chatbot influences behavioral intention to use chatbots.

2.3. U&G Theory
The Uses and Gratifications Theory (UGT) was first theorized by Elihu Katz (a sociologist and communication
scientist) in 1959, and then in 1973 Katz and his colleagues, Jay G. Blumler and Michael Gurevitch conducted
studies about the theory (Lin and Chen, 2017). The UGT utilized by many researchers to explore the reasons
and motives underlying adoption of any medium (Leung and Wei, 2000; Gan, 2017). The main idea underlying
this theory is “different people can use the media for different objectives”, thus the selection and use of media depend
on the intentions rooted from personal and social motivations (Jiménez, et al., 2012). The UGT adopts a usercentered approach and assumes the individuals as not passive but active agents in selecting the media that
they will use and focuses on why people use certain media and what gratifications they get from.
In the theory, Katz et al. (1973) categorized the needs of media user’s needs into five categories and the
gratifications referring perceived benefits that are named diversely by several researchers such as contentİşletme Araştırmaları Dergisi
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related and process related gratifications (information, passing time) (Cutler and Danowski, 1980), utilitarian or
hedonic factors (utilitarian factors-information seeking, self-presentation, information sharing, hedonic factors –
entertainment, passing time) (Papacharissi and Rubin, 2000; Venkatesh and Brown, 2001; Kim, et al., 2011; Gan
and Li, 2018) and lastly technology and social gratifications (Gan and Li, 2018; Omar and Subramanian, 2018 from
Rese et al., 2020). They explored thirty five needs and grouped them into five categories and offered a typology
including: cognitive needs (refer to obtaining information and knowledge to improve the comprehension of
environment through documentaries, tv news, how-to-do videos), affective needs (refers to the emotions and
experiences such as pleasure, enjoyment, esthetics, entertainment, pleasurable and emotional experiences, by
consuming movies or soap operas), personal integrative needs (refer to the individual’s own image/reputation
empowering their credibility, confidence and stability via videos or social media), social integrative needs
(interacting with family, friends and the world via internet – social media, instant messaging, e-mail, etc.),
escapist needs/tension release (for escape, diversion and stress relief via tv, movies, video, internet or radio)
(Bracken and Lombard, 2001; Aytuna and Çapraz, 2018). With this theory the researchers focus on the reasons
of consumers’ media choice and which needs are fulfilled by that media.
Many researchers utilized theory to find out why people adopted diverse communication media both
traditional and digital media – such as newspapers and magazines, radio, television, telephone, mobile phone,
internet, mobile instant messaging, blogs, social media, chatbots and what kind of needs are fulfilled via each
media tried to be explored in several studies (Elliot and Rosenberg, 1987; Payne, et al., 1988; Dimmick, et al.,
1994; Stafford and Stafford, 1996; Fullwood, et al., 2009; Hoştut, 2010; Quan-Haase and Young, 2010; Jiménez,
et al., 2012; Koçer, 2013; Brandtzaeg and Følstad, 2017; Aslan, 2019; Kaur, et al., 2020; Chavez, et al., 2020; Ozel
ve Durmaz, 2021).
In the research model, the variables wanted to be examined were determined by a synthesis of two theories,
Technology Acceptance Model and Uses and Gratifications Theory.

2.3.1.

Entertainment

In today’s experience economy, customers’ needs are driven by rational and/or hedonic motivations. In the
study of Brandtzaeg and Følstad’s (2017) based on U&G Theory, entertainment was ranked as the second
motivation as a hedonic motivation, after productivity with (68%) – rational/utilitarian motivation to use
chatbots. The participants perceived chatbots as fun and entertaining. Besides they accepted the chatbots as a
tool of escaping loneliness and socialization. In Candela’s (2018) study, consumers’ main motivations to use
chatbots are productivity, curiosity, entertainment and social purposes. In another study of Brandtzaeg and
Følstad’s (2020) users described the interaction with chatbot with enjoyment and engagement, under the
category of entertainment as a hedonic motivation. Using chatbot offers the customer a unique experience by
providing help, assistance, and latest information, and also enjoyment and inspirational value with the
interaction (Brandtzaeg and Følstad, 2020). Thus, we wanted to test the relationship between entertainment
and attitude towards chatbots in the research model with a hypothesis as:
H5: Entertainment influences the consumers’ attitudes towards chatbots.

2.3.2.

Perceived Communication Competence

Chatbots enable the users to access the targeted content on an online platform with an easier and faster way.
Rather than clicking buttons to navigate on a web page or typing on the keyboard to search for a product, the
individuals can save time and energy by interacting with a chatbot through a social and natural conversational
style (Skjuve and Brandzaeg, 2018). Even dissatisfactions may arise from the chatbots’ inability to manage the
conversation properly by answering follow-up questions related to a subject, gratifications obtained from
chatbot’s communication competence in terms of empathy, giving expert advice and appropriate responses,
active listening capability, and being objective and professional were found in research (Luger and Sellen,
2016; Kim, et al., 2018; Marrinan, 2018). The main point for the businesses is to offer superior service quality
and experience to the customers and make them adopt this new technology - artificial intelligence chatbots in
order to feel themselves comfortable and satisfied with the service offered and to reduce the costs due to
service automation.
Communication competence as one of the components of communication quality beside accuracy and
credibility didn’t have a significant effect on satisfaction for luxury brands in the study of Chung et. al. (2020).
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In this study the perceived communication competence of the chatbot’s relationship with perceived usefulness
as a variable of Technology Acceptance Model will be examined in the context of online interaction. Therefore:
H1: Communication competence influences chatbots’ perceived usefulness.

2.3.3.

Privacy Concern

Acceptance of chatbots can’t be explained just by exploring the needs and gratifications of the users, but it is
required to mention about the fears and reservations that the users experience while using chatbots. There are
several studies focusing not only the benefits expecting from the chatbots, but also perceived costs, in other
words unfavorable perceptions towards chatbots (Bitkom, 2017; Kayak, 2017; YouGov, 2017; Helpshift, 2018
from Rese et al., 2020). In Kayak’s (2017) research, the pros and cons of chatbots were analyzed and the findings
showed that 24/7 accessibility (%37) and faster responses compared with own research (%26) are reasoned as
the use of chatbots. On the other side concerns about data security (%36), preference for a real contact person
(33%) are the main negative beliefs related to chatbots. Brandtzaeg and Følstad (2020) reported negative
chatbot experiences in two categories: pragmatic and hedonic. Misinterpretation issues related to chatbots,
incompetency of chatbot in solving a particular problem, repetitiveness reported in pragmatic category; and
strange or rude responses, unwanted content or actions and boring belonged to hedonic category. In Rzepka
et al. (2020)’s study, costs or negative beliefs about chatbot usage were determined as limited transparency,
low technical maturity, limited control and lack of trust.
Privacy concern is accepted as one of the components of perceived risk in the adoption of new technologies,
especially in online transactions that the customers annoyed about the misuse of financial information,
identity theft, or interception of credit card information and phishing (Featherman and Pavlou, 2003;
Pikkarainen, et al. 2004; Lee, 2009). In Rese et al. (2020)’s study based on U&G model, they analyzed the
influence of privacy concern on behavioral intention towards chatbot and found out a significant negative
relationship between the variables. In Kim and Kim’s (2020) study, it’s found that privacy concerns had a
significant negative effect on user’s intention to disclose personal information in social networking sites. Dinev
and Hart’s (2006) found a negative relationship between perceived internet privacy risk and the willingness
to provide personal information for online transactions. Because of the aforementioned privacy concerns,
users may hesitate to share their personal information with chatbots as well (Moorthy and Vu, 2015; Rzepka,
et al., 2020). A remarkable study of Ischen et al. (2020) analyzed another dimension of individual’s perception
of chatbot from the point of chatbot’s attributes – whether it is human-like or machine like, and its relationship
with privacy concern and information disclosure. They revealed that there is not a significant difference in
privacy concerns between human-like or machine-like chatbots, and web sites compared to machine-chatbots
cause less information disclosure because of the higher privacy concerns about the websites (Ischen, et al.,
2020).
So we posit a hypothesis related to privacy concern and attitudes towards chatbots as:
H6: Privacy concern influences the attitudes towards chatbot negatively.

3. Research Design and Methodology
The aim of the study is to examine university students' perceptions, attitudes and intentions to use mobile
messenger chatbots during online shopping and to analyze this comparatively in the samples of university
students in Turkey and Azerbaijan. In this context, a conceptual model has been developed for Turkish
university students and Azerbaijani university students. The research model given in Table 1 was examined
through structural equation modeling for Turkey and Azerbaijan.
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Figure 1 - Research Model

3.1. Study and Participants
In the research, it was aimed to determine the intentions of university students to use mobile messenger
chatbots during online shopping, and in this context, Turkish and Azerbaijani university students’ intentions
to use chatbots were analyzed comparatively. Within the scope of the research, a questionnaire was applied
to a total of 300 university students, 200 from Turkey and 100 from Azerbaijan in December 2019. Due to the
pandemic, it was difficult to reach a sufficient number of students, which is an important limitation of the
study. As a result of the applied questionnaires, it was concluded that 43.6% of the participants participating
in the research were male students and 56.4% were female students. In addition, it was concluded that 66.6%
of the participants in the research were citizens of the Republic of Turkey and 33.4% were citizens of
Azerbaijan.
Table 1 - Demographic Data of Sample
Gender
Male

n
131

%
43,6

Country
Turkey

n
200

%
66,6

Female

169

56,4

Azerbaijan

100

33,4

Total

300

100

Total

300

100

3.2. Procedure of the survey and questionnaire design
Questionnaire method was used as data collection tool, and the questionnaires were conducted online. In the
survey design, firstly a chatbot example was introduced to the students and they were required to watch the
sample video on Youtube (https://youtu.be/08BDQvJEqpc) explaining how to order food using a chatbot, and
then they were asked to answer the questions.
The scale used in the research consists of dimensions such as perceived usefulness, perceived ease of use,
attitude, behavioral intention, entertainment, internet privacy problem and communication competence. The
variables in the questionnaire were applied within the scope of a five-point likert scale. Propositions formed
by perceived communication competence and entertainment dimensions were adapted from the work of
Chung et al. (2020). In order to measure the quality of communication in their studies, Chung et al. (2020)
adapted 14 items from the studies of McCroskey and Teven (1999), Mohr and Sohi (1995) and Spitzberg (2006)
into their own studies.
The propositions formed by the dimensions of perceived usefulness, perceived ease of use, internet privacy
problem, attitude and behavioral intention were adapted from the study of Eeuwen (2017). Eeuwen (2017), in
his study, adapted 22 items from the studies of Fishbein and Ajzen (1975), Davis (1989) and Dinev and Hart
(2006) to his own study to measure the degree to which a person believes that using messenger chatbot will
improve his performance (Perceived Usability), the degree to which he believes that using mobile messaging
chatbots will be effortless (Perceived Ease of Use), positive or negative feelings about using messenger chatbot
(Attitude), the subjective probability (Behavioral Intention) that he will use mobile messaging chatbots for
commercial purposes, and in particular the participant's concerns about opportunistic behavior regarding
personal information they send via mobile messenger chatbots (Internet Privacy Issue).
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4. Empirical Analysis and Results
4.1. Reliability and Validity
In order to determine the structural validity of the items used in the research, confirmatory factor analysis was
performed using LISREL 10.3. Analyzes were made for both countries separately. To evaluate the
compatibility of the models, x2/d.f., GFI, AGFI, SRMR, RMSEA, NNFI and CFI values were examined; for GFI
and AGFI values, values above 0.90 and for SRMR and RMSEA values, values below 0.05 were taken as
reference. Also, x2/d.f. ratio should be less than 5 and CFI and NNFI values, which are comparative fit indices,
should be above 0.90. These values were accepted as indicators of a good fit (Anderson and Gerbing, 1984;
Cole, 1987; Marsh et al., 1988; Jöreskog and Sörbom, 1993; Hair et al., 1998; Kelloway, 1998; Sümer, 2000;
Schermelleh-Engel and Moosbrugger, 2003; Kline, 2015). The results of the CFA performed to evaluate model
fit are given in Table 2. According to the results obtained for both countries, it is seen that the models show a
moderate level of fit.
Table 2 - Confirmatory Factor Analysis Findings
Fit Index
X2/d.f.
GFI
AGFI
SRMR
RMSEA
NNFI
CFI

Turkey
2,25
0,83
0,79
0,085
0,079
0,97
0,97

Azerbaijan
3,29
0,73
0,67
0,085
0,107
0,94
0,95

Limit Values
≤5
≥0,90
≥0,90
≤0,08
≤0,08
≥0,90
≥0,90

The questionnaires applied to the participants were subjected to reliability analysis through the SPSS 21
program and the Cronbach Alpha (α) values were examined. If the said value is higher than 0.60, it means that
the relevant scale is reliable, and it also shows that the questions in the scale are distributed homogeneously
(Kalaycı, 2014). The reliability coefficients of the questionnaire applied based on both countries were
measured, and the results are shown in Table 3. All Cronbach Alpha (α) values above 0.70 indicate that the
scales are reliable.
Table 3 - Reliability and Validity
Dimensions of the Scale
Communication Competence
Perceived Usefulness
Perceived Ease of Use
Attitude
Entertainment
Internet Privacy Issue
Behavioral Intent

Turkey
Cronbach Alpha (α)
0,702
0,916
0,852
0,848
0,818
0,912
0,902

Azerbaijan
Cronbach Alpha (α)
0,860
0,932
0,839
0,877
0,880
0,948
0,911

Since it is important that the results are consistent with each other and that they are free from errors as a result
of repeating some measurements in the scales, composite reliability (CR) and convergent validity (AVE)
analyzes were performed in addition to the previously obtained Cronbach Alpha (α) values. The results
obtained are given in Table 4. Composite reliability (CR) is used to show the reliability of numerically more
than one and heterogeneous scales with close expressions (Raykov, 1998). On the other hand, convergent
validity (AVE) is obtained by dividing the sum of the squares of the factor loads of the items obtained as a
result of factor analysis by the number of related items (Fornell and Larcker, 1981). According to these analyzes
in order to find the convergent validity value, the mean variance explanation value (AVE) of the items
belonging to the scale should be determined from 0.50; the composite reliability value (CR) should be higher
than 0.70. As a result of the obtained results, it was observed that the average variance extracted values (AVE)
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of the items belonging to the scale were higher than 0.50 in all of the factors and the composite reliability
values were at the border, excluding privacy and behavioral factors.
Table 4 - CR and AVE Values of the Scale
Factors
Communication Competence
Perceived Usefulness
Perceived Ease of Use
Attitude
Entertainment
Internet Privacy Issue
Behavioral Intent

CR
0,64
0,69
0,65
0,66
0,65
0,83
0,78

AVE
0,58
0,61
0,58
0,60
0,58
0,82
0,75

4.2. Partial Least Squares SEM Analysis
4.2.1. Turkey Sample
The significance of the path coefficients of the model was examined with the t test for the Turkish sample. As
Soheyli et al. (2014) stated the t value should be greater than 1.96 in the 0.05 confidence interval (t>1.96; p≤0.05).
As a result of the analyzes made, the relationship between the perceived ease of use of chatbots and the attitude
towards chatbots and the relationship between internet privacy problem and attitude towards chatbots do not
have an acceptable t value in Turkish sample. Therefore, the relationship between the perceived ease of use
and attitude of chatbots and the problem of internet privacy and attitudes towards chatbots were excluded
from the model as they did not have an acceptable t value and the analysis was repeated. As a result of the
repeated analysis, since the implicit variable of “Internet Privacy Problem” did not reveal a significant
relationship with other variables, it was completely removed from the model and the analysis was repeated.
As a result of the obtained results, it was concluded that the model showed a moderate level of fit. As some of
the questions were perceived as similar and very similar by the participants in Turkey, the system suggested
modifications for two question items in the "communication competence" scale. The t values were realized as
shown in Figure 2 with the modification made in items V25 and V24. According to the results obtained, the
effect of the perceived ease of use of chatbots in Turkey on the perceived usefulness was not found as
significant.

Figure 2. t Values of the Research Model for Turkey Sample
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The path coefficients of the model are given in Figure 3 below. As Kline (2015) stated, the effect sizes of the
path coefficients were determined as values less than 0.10 are small effect; values between 0.10 and 0.50 are
moderate effect; values of 0.50 and above are high-level effect.
According to the relevant path coefficients, the relationships between all variables are positive. The perceived
usefulness of chatbots is more affected by the communication competence provided by chatbots than the
perceived ease of use variable. The perceived usefulness of chatbots had a greater effect on the attitude
towards chatbots than the entertainment variable. It can be concluded that attitudes are important antecedents
of usage intention.

Figure 3. Standard Path Coefficients of the Research Model for Turkey Sample
The hypothesis results of the model for the Turkish sample are given in Table 6 in detail. According to the
table, it was not concluded that the perceived ease of use of chatbots has a positive effect on the perceived
usefulness of chatbots (C= -0,01, which is < 0,1; t= -0,14, which is < 1,96). Therefore, hypothesis H3 was not
supported. Meyer-Waarden et al. (2020) also supported those results, but Richard et al. (2019)’s findings were
the opposite. The findings showed that communication competence had a positive relationship with perceived
usefulness and the H1 hypothesis was accepted (C= 0,42, which is < 0,1; t= 6,39, which is < 1,96) on the contrary
of Chung et al. (2020)’s and Meyer-Waarden et al. (2020)’s studies. In line with the literature (Zarouali et al.
2018; Richard et al. 2019; Kasilingam, 2020), it was observed that the perceived usefulness of chatbots has a
positive relationship with the attitude towards chatbots and the H2 hypothesis was accepted. The existence of
a positive relationship between entertainment and attitude towards chatbots enabled the H 5 hypothesis to be
accepted as in Zarouali et al. (2018)’s and Kasilingam’s (2020) research. Finally, it was concluded that the
attitude towards using the chatbot has a positive relationship with the behavioral intention to use the chatbots
as in the previous studies (Zarouali et al. 2018; Richard et al. 2019; Kasilingam, 2020) and the H7 hypothesis
was accepted. In addition, the explanatory power (R²) of the equations according to the path coefficients is at
an acceptable level. This value is also called the coefficient of determination. The value in question must be
between 0 and 1 (0 ≤ R ≤ 1). Therefore, apart from the fact that the expected positive relationship between the
perception of ease of use by young people and the usefulness of chatbots is not compatible with the literature,
the relationships between all other variables have been positively determined. The fact that the ease of use of
chatbots has not been found to have a positive effect on perceived usefulness, although the chatbot is easy to
use, the cause of this situation can be explained that young people cannot quickly receive sufficient/relevant
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support in purchasing services using this tool, or that chatbots are satisfying in helping to solve standard
problems, but insufficient in more specific issues.
Table 5 - Hypothesis Results of the Model for Turkey Sample
Hypothesis
H3: Perceived Ease of Use > Perceived
Usefulness
H1: Communication Competence->
Perceived Usefulness
H2: Perceived Usefulness -> Attitude
H5: Entertainment -> Attitude
H7: Attitude-> Behavioral Intention

Coefficients
-0,01

t Value
-0,14

0,42

6,39

0,66
0,39
0,94

9,46
4,39
13,63

R²
0,38

0,87
0,88

Result
Not Supported
Supported
Supported
Supported
Supported

4.2.2. Azerbaijan Sample
The significance of the path coefficients of the model was examined with the t test for the Azerbaijan sample.
When the t values of the sample in Figure 4 were examined, it was seen that the whole value was significant.

Figure 4 - t Values of the Research Model for the Azerbaijan Sample
The path coefficients of the model are given in Figure 5 below. According to the path coefficients in question,
the correlation levels between all variables were positive. There was only a negative relationship between the
internet privacy problem dimension and the attitude as Kasilingam (2020) supported the same results in their
manuscript. However, Cosmo et al. (2021) didn’t reach the same the results with our findings. According to
the findings, in the Azerbaijan sample, communication proficiency has a relatively higher effect on the
perceived usefulness of chatbots, and the perceived ease of use and communication proficiency of chatbots
positively affect the perceived usefulness of chatbots. The relatively highest impact on attitude occurs through
usefulness. While the perceived usefulness, perceived ease of use and entertainment of chatbots affect attitude
positively, internet privacy affects the problem negatively. The relatively lowest impact on attitude was found
for the ease of use of chatbots and internet privacy issue variables. Attitudes explain behavioral intention at a
very high level. The findings show consistency with the literature (Eeuwen, 2017; Zarouali et. al, 2018; Richard
et. al, 2019; Chung et. al, 2020; Kasilingam, 2020; Rese et. al, 2020; Gümüş and Çark, 2021; Huang and Kao,
2021).

İşletme Araştırmaları Dergisi

2212

Journal of Business Research-Turk

A.A. Çelik – T. Hüseyinli – M. Can 14/3 (2022) 2201-2222

Figure 5 - Standard Path Coefficients of the Research Model for the Azerbaijan Sample
The hypothesis results of the model for the Azerbaijan sample are given in detail in Table 6. According to the
table in question, it was concluded that as in Davis et al. (1989)’s and Richard et al. (2019)’s studies, the
perceived ease of use of chatbots has a positive effect on the perceived usefulness of chatbots (C= 0,30 which
is > 0,1; t= 4,25 which is > 1,96). Therefore, the H3 hypothesis was accepted. Although the existence of opposite
research results (Meyer-Waarden et al. 2020), in this study it was seen that communication competence had a
positive relationship with perceived usefulness and the H1 hypothesis was accepted (C= 0,55 which is > 0,1; t=
7,25 which is > 1,96. In addition to aforementioned research’s findings (Zarouali et al. 2018; Richard et al. 2019;
Kasilingam, 2020), it was concluded that the perceived usefulness of chatbots had a positive relationship with
the attitude towards chatbots, and the H2 hypothesis was accepted (C= 0,61 which is > 0,1; t= 9,91 which is >
1,96). Besides, it was proved that there was a positive relationship between entertainment and attitudes
towards chatbots and the H5 hypothesis was accepted (C= 0,37 which is > 0,1; t= 6,89 which is > 1,96). Moreover,
it was concluded that the perceived ease of use of chatbots had a positive effect on attitudes and the H4
hypothesis was accepted (C= 0,16 which is > 0,1; t= 3,21 which is > 1,96). On the other hand, it was concluded
that the problem of internet privacy in the use of chatbots had a negative effect on attitudes, and the H6
hypothesis was accepted (C= -0,16 which is > 0,1; t= -4,03 which is > 1,96). Finally, it was concluded that the
attitude towards using the chatbot had a positive relationship with the behavioral intention to use the chatbots
and the H7 hypothesis was accepted (C= 0,96 which is > 0,1; t= 14,46 which is > 1,96). In addition, the
explanatory power (R²) of the equations according to the path coefficients is at an acceptable level.
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Table 6 - Hypothesis Results of the Model for Azerbaijan Sample
Hypothesis
H3: Perceived Ease of Use-> Perceived
Usefulness
H1: Communication Competence->
Perceived Usefulness
H2: Perceived Usefulness -> Attitude
H4: Perceived Ease of Use ->Attitude
H5: Entertainment -> Attitude
H6: Privacy Concern->Attitude
H7: Attitude->Behavioral Intention

Coefficients
0,30

t Value
4,25

0,55

7,25

0,61
0,16
0,37
-0,16
0,96

9,91
3,21
6,89
-4,03
14,46

R²
0,54

0,90

0,91

Result
Supported
Supported
Supported
Supported
Supported
Supported
Supported

4.3. Comparison of the two models
In this study the perceptions and attitudes of university students in Turkey and Azerbaijan on whether they
adopt chatbots during online shopping were comparatively examined, the relationship between perceived
ease of use of chatbots and attitude, and the relationship between internet privacy problem and attitude
towards chatbots were not found at a significant level in the Turkish sample as shown in Table 7. Therefore,
these dimensions were excluded from the scope of the analyzes made in Turkish sample. In literature there
are studies both proving the negative relation between internet privacy concern and attitude, and finding no
meaningful relation (Kasilingam, 2020; Cosmo et al. 2021). In Turkey where online shopping is rising with an
increasing momentum (UNCTAD, 2021), payment options are also quite diverse. Cash, which is one of the
traditional methods, and credit card options at the door are also very popular. Among the options presented
in the sample video in the research, there were alternatives such as cash, credit card at the door, coupons, and
paypal. Since cash at the door or contactless credit card payment options are also common in food orders, it
would be normal not to find a significant relationship between internet privacy and other variables. As a result
of these findings, it was observed that university students' perceived ease of use factor and privacy concern
factor did not influence the attitudes of individuals in the case of Turkey. Contrary to the literature (Eeuwen,
2017; Zarouali, et al., 2018; Völkle and Planing, 2019), in Turkish sample, a meaningful whole could not be
determined between the ease of use of chatbots and the perceived usefulness factors and attitudes of
individuals. Although chatbots are user-friendly and practical, consumers may not find it useful because of
the inefficiency of receiving answers for specific problems. The chatbots generally are designed to offer
standard solutions to standard problems. That might be the main reason that the consumers may not find it
useful enough. However, in line with the literature (Brandtzaeg and Følstad, 2017, 2020), a significant
relationship was found between perceived entertainment factor and attitudes in Turkey. In the experience
economy, practices that make a difference are applied in establishing a long-term relationship with consumers,
not only based on sales, but also based on the positive experience and satisfaction of the consumer. At this
point, it can be interpreted that hedonic motivations play a role in the use of chatbots, and the entertainment
factor is decisive. In other results obtained, although the adequacy of communication in chatbots affects the
usefulness factor perceived by individuals in Turkey in accordance with the literature (Luger and Sellen, 2016;
Kim, et al., 2018; Marrinan, 2018); the perceived usefulness in question affects the attitudes of individuals.
Perceived ease of use mostly influenced the attitudes positively, as the same with literature (Eeuwen 2017;
Richard et al. 2019; Kasilingam, 2020). It’s seen that the attitudes of individuals in Turkey highly affect the
behavioral intentions of individuals just as it was observed in previous studies (Zarouali et al. 2018; Richard
et al. 2019; Kasilingam, 2020).
The results obtained in Azerbaijan were slightly different from the results obtained in Turkey and show
parallelism with the findings in the literature on which the hypotheses are based (Luger and Sellen, 2016;
Eeuwen, 2017; Zarouali, et al., 2018; Kim, et al., 2018; Marrinan, 2018; Völkle and Planing, 2019; Richard et al.
2019). According to the results of the research, it was concluded that university students' perception of ease of
use of chatbots positively affects their perceived usefulness and attitude towards chatbots as it was seen in
previous research. In addition, it has been determined that the use of chatbots is fun, positively affects the
attitudes of using chatbots. It was concluded that the problem of internet privacy during online shopping
negatively affected the attitude towards chatbots, and it was noted that as the concern for information security
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on the internet increased, the attitude towards chatbots decreased. However, a positive and significant
relationship was obtained between the communication proficiency in the use of chatbots and the perceived
usefulness of chatbots. In addition to all these results, a positive significant relationship was detected between
the perceived usefulness of chatbots and the attitude towards chatbots, and a positive significant relationship
was found between the attitude towards chatbots and behavioral intention.
Hypotheses
H1:
Communication
Competence->
Perceived
Usefulness
H2:
Perceived
Usefulness
->
Attitude
H3:
Perceived
Ease of Use->
Perceived
Usefulness
H4:
Perceived
Ease of Use ->
Attitude
H5: Entertainment
-> Attitude
H6:
Privacy
Concern->
Attitude
H7:
Attitude->
Behavioral
Intention

Table 7 – Comparative Coefficients and t Values
Turkey
Azerbaijan
Coefficients
t- values
Result
Coefficients
0,42
6,39
Supported 0,55

t- values
7,25

Result
Supported

0,70

9,46

Supported

0,61

9,91

Supported

0,38

-0,14

Not
supported

0,30

4,25

Supported

-

-

Not
supported

0,16

3,21

Supported

0,43

4,39

Supported

0,37

6,89

Supported

-

-

Not
supported

-0,16

-4,03

Supported

0,94

13,63

Supported

0,96

14,46

Supported

5. Conclusion And Discussion
In today's world, where technological developments and the use of the internet are extremely common,
individuals can access information in a very short time and obtain everything they need through the internet.
Especially, the increasing importance of online shopping, with the effect of Covid 19, has caused individuals
to search the features of the product via the internet and meet their shopping needs through online channels.
With technological developments being so effective on human life, businesses need to perceive this situation
well and use it for their own progress.
One of the good examples of the adoption of new technology - AI in customer relations is chatbots. Chatbot is
a complementary tool in communication with customers and serves as an experience enricher that businesses
can use to reach their target customer and satisfy them with a positive experience. Such applications are
beneficial for businesses to diversify their communication channels with their customers. Businesses that vary
their communication channels with customers can get better feedback in terms of customer satisfaction. With
chatbots and online shopping over the internet becoming widespread worldwide, the perception of
individuals towards chatbots and online shopping has become a matter of curiosity and entertainment. So,
this study aims to explore and compare the university students’ perceptions toward chatbots and sheds light
on their motivations to use chatbots in online shopping.
The results of the analysis indicated that as a new technology, chatbots are found to be competent enough by
the young consumers who are so open to try innovative services. And that communication competence also
leads to a positive perception concerning the usefulness of chatbots that the consumers can do online shopping
by following simple steps offered by the chatbot. Chatbots play a facilitating role in giving an order or
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purchasing an item by shortening time that a customer will spend. User-friendly and entertaining nature of
chatbots are also effective to shape a positive attitude towards chatbots and that positive attitude helps
adopting chatbot usage in online shopping. On the other hand, no matter how practical the chatbots are,
consumers may not find it useful because of the inefficiency of solving particular problems. The obstacles
about offering only standard solutions to standard problems should be overcome by AI learning, and the
portfolio of services offered via chatbots should be enriched.
Privacy concern is another issue stated in the literature as a drawback perceived by the consumers in online
shopping, and consumers may hesitate to share their personal data because of the risks related misuse of
financial information, identity theft, or interception of credit card information. The results of the study
revealed interesting findings in terms of the privacy concern relationship with the attitude towards chatbot in
Turkish sample. While a strong negative relationship between the variables was expected, no significant
relation was found. Unlike Turkey, in Azerbaijan sample, it was concluded that the problem of internet
privacy during online shopping negatively affected the attitude towards chatbots, and as the concern for
information security on the internet increased, the attitude towards chatbots decreased. That finding might be
a consequence of the sample’s characteristic that Turkish university students may use their parents’ credit
cards and that may lead to dismiss privacy concern issue in their minds while shopping online, or they may
prefer to use safer payment options like cash or credit card at the door enabling them not to share their
personal data to overcome privacy problems.
According to the results obtained from the Azerbaijan sample, it was concluded that the research model was
wholly confirmed with the causal relationships among all variables. Thus, university students’ perceptions
and attitude towards chatbots were not totally same because of the differences regarding their experiences
and expectancies with chatbots.
This study, while comparatively examines the perceptions, attitudes, and behavioral intentions of young
people in two different countries belonging to the Z generation regarding the use of chatbots during online
shopping, future research should also examine the chatbot approaches of consumers between generations in
a comparative manner. Thus, it will be possible to observe how the practices carried out by businesses aiming
to satisfy customers and provide a positive experience within the experience economy respond to different
age groups.

References
Anderson, J. C. and Gerbing, D. W. (1984). The effect of sampling error on convergence, improper solutions,
and goodness-of-fit indices for maximum likelihood confirmatory factor analysis. Psychometrika, 49(2),
155-173.
Aslan, Ö. (2019). Kullanımlar ve doyumlar yaklaşimi bağlaminda instagram kullanimi üzerine bir inceleme.
İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi, 6(13), 41-65.
Aytuna, N. and Capraz, Y.C. (2018). Uses and gratifications of ınternet use among the elderly in Turkey. Athens
Journal of Mass Media and Communications, 4(2), 109-120.
Bagozzi, R.P., Davis, F.D. and Warshaw, P.R. (1992). Development and test of a theory of technological
learning. Human Relations, 45(7), 659-686.
Baier, D., Rese, A. and Roglinger, M. (2018). Conversational user interfaces for online shops? A categorization
of use cases. In: Bringing the Internet of People, Data, and Things – Volume 3. AIS, 2150-2166, 39th
International Conference on Information Systems (ICIS2018), San Francisco, USA.
Bracken C. and Lombard, M. (2001). Uses and gratifications: A classic methodology revisited. New Jersey
Journal of Communication, 9(1), 103-116.
Brandtzaeg P.B. and Følstad A. (2017). Why People Use Chatbots. In: Kompatsiaris I. et al. (eds) Internet Science.
INSCI 2017. Lecture Notes in Computer Science, 10673, 377-392 Springer, Cham.

İşletme Araştırmaları Dergisi

2216

Journal of Business Research-Turk

A.A. Çelik – T. Hüseyinli – M. Can 14/3 (2022) 2201-2222
Brandtzaeg, P.B. and Følstad, A. (2018). Chatbots: Changing user needs and motivations. Interactions, 25(5),
38-43.
Brandtzaeg, P.B. and Følstad, A. (2020). Users’ experiences with chatbots: findings from a questionnaire study.
Quality and User Experience, 5(3). 1-14.
Cameron, G., Cameron, D., Megaw, G., Bond, R., Mulvenna, M., O’Neill, S., Armour, C. and McTear, M. (2017).
Towards a chatbot for digital counselling. Cameron et al. Proceedings of British HCI 2017 –Digital MakeBelieve. Sunderland, UK.
Camilleri, M.A. and Falzon, L. (2020). Understanding motivations to use online streaming services: integrating
the technology acceptance model (TAM) and the uses and gratifications theory (UGT). Spanish Journal
of Marketing, 25(2), 217-238.
Cardona, D.R., Janssen, A., Guhr, N., Breitner, M.H. and Milde, J. A. (2021). Matter of trust? Examination of
chatbot usage in insurance business. Proceedings of the 54th Hawaii International Conference on System
Sciences, HİCSS, 556-565.
Candela, E. (2018). Consumers’ perception and atttitude towards chatbots’ adoption. A Focus on Italian Market.” MSc
diss., Aalborg University.
Castro, F., Tedesco, P., Alves, H., Quintino, J.P., Steffen, J., Oliveria, F., Soares, R., Santos, A.L.M. and da Silva,
F.Q.B. (2018). Developing a corporate chatbot for a customer engagement program: A roadmap.
Intelligent Computing Theories and Application: 14th International Conference, ICIC 2018 Proceedings I. 400412.
CBOT, (2021). Customers have embraced the banking chatbots in Turkey. accessed August 5, 2021,
https://www.cbot.ai/customers-embraced-banking-chatbots-in-turkey/.
Chatbots Magazine, (2019). Chatbot report 2019: Global trends and analysis. Accessed 1, 2021,
https://chatbotsmagazine.com/chatbot-report-2019-global-trends-and-analysis-a487afec05b.
Chavez, L., Ruiz, C., Curras, R. and Hernandez, B. (2020). The role of travel motivations and social media use
in consumer interactive behaviour: A uses and gratifications perspective. Sustainability, 12(21), 87-89.
Chung, M., Ko, E., Joung, H. and Kim, S. J. (2020). Chatbot e-service and customer satisfaction regarding luxury
brands. Journal of Business Research, 117, 587-595.
Cole, D.A. (1987). Utility of confirmatory factor analysis in test validation research. Journal of Consulting and
Clinical Psychology, 55, 1019-1031.
Corea, C., Delfman, P. and Nagel, S. (2020). Towards intelligent chatbots for customer care - practice-based
requirements for a research agenda. Proceedings of the 53rd Hawaii International Conference on System
Sciences, HİCSS, 5819-5828.
Cosmo, L. M., Piper, L. and Vittorio, A. (2021). The role of attitude toward chatbots and privacy concern on
the relationship between attitude toward mobile advertising and behavioral intent to use chatbots.
Italian Journal of Marketing, 83-102.
Cutler, N.E. and Danowski, J.A. (1980). Process gratification in aging cohorts. Journalism Quarterly, 57(2), 269276.
Dahiya, M. (2017). A tool of conversation: Chatbot. International Journal of Computer Sciences and Engineering,
5(5), 158-161.
Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information
technology. MIS Quarterly, 13(3), 319–40.
Davis, F. D., Bagozzi, R. P. and Warshaw, P. R. (1989). User acceptance of computer technology: A comparison
of two theoretical models. Management Science, 35(8), 982-1003.
Dimmick, J.W., Sikand, J. and Patterson, S.J. (1994). The gratifications of the household telephone: Sociability,
instrumentality, and reassurance. Communication Research, 21, 643-663.

İşletme Araştırmaları Dergisi

2217

Journal of Business Research-Turk

A.A. Çelik – T. Hüseyinli – M. Can 14/3 (2022) 2201-2222
Dinev, T. and Hart, P. (2006). An extended privacy calculus model for e-commerce transactions. Information
Systems Research 17(1), 61-80.
Elliot, W. R. and Rosenberg, W. L. (1987). The 1985 Philadelphia newspaper strike: A uses and gratifications
study. Journalism Quarterly, 64, 679-687.
Eren, B.A. (2021). Determinants of customer satisfaction in chatbot use: evidence from a banking application
in Turkey. International Journal of Bank Marketing, 39(2), 294-311.
Eeuwen, M. V. (2017). Mobile conversational commerce: messenger chatbots as the next interface between businesses
and consumers. MSc diss., University of Twente.
Featherman, M.S. and Pavlou, P.A. (2003). Predicting e-services adoption: a perceived risk facets perspective.
Int. J. Hum. Comput. Stud., 59 (4), 451–474.
Feng, D. (n.d.). The world of chatbots: Customer service, business automation & scalability, accessed August
10, 2021, https://www.bigcommerce.com/blog/chatbots/#types-of-chatbots.
Fishbein, M. and Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and
Research. Reading, MA: Addison-Wesley.
Fleischner, M. and Grad, B. (2019). How chatbots will help transform your business., accessed, May 30, 2021,
https://www.ama.org/marketing-news/rise-of-the-bots/.
Følstad, A. and Skjuve, M. (2019). Chatbots for customer service: User experience and motivation, Proceedings
of the International Conference on Conversational User Interfaces (CUI 2019). ACM, New York, NY, USA, 19.
Fornell, C., and Larcker, D.F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and
measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
Fullwood, C., Sheehan, N. and Nicholls, W. (2009). Blog function revisited: A content analysis of MySpace.
Blogs CyberPhicrear hipepsychology & Behavior December, 12(6), 685-689.
Futurism, (n.d.). “The history of chatbots,” accessed June 25, 2021, https://futurism.com/images/the-history-ofchatbots-infographic.
Gan, C. (2017). Understanding WeChat users’ liking behavior: An empirical study in China. Computers in
Human Behavior, 68, 30–39.
Gan, C. and Li, H. (2018). Understanding the effects of gratifications on the continuance intention to use
WeChat in China: a perspective on uses and gratifications. Comput. Hum. Behav., 78, 306–315.
Gefen, D. and Straub, D.W. (1997). Gender differences in the perception and use of E-mail: An extension to
the technology acceptance model. MIS Quarterly, 21(4), 389-400.
Gunawan, D., Putri, P.F. and Meidia, H. (2020). Bershca: bringing chatbot into hotel industry in Indonesia.
TELKOMNIKA Telecommunication, Computing, Electronics and Control, 18(2), 839-845.
Gümüş, N. and Çark, Ö. (2021). The effect of customers’ attitudes towards chatbots on their experience and
behavioral intention in Turkey. Interdisciplinary Description of Complex Systems, 19(3), 420-436.
Güner, H. and Acartürk, C. (2020). The use and acceptance of ICT by senior citizens: a comparison of
technology acceptance model (TAM) for elderly and young adults. Universal Access in the Information
Society, 19, 311–330.
Ha, S. and Stoel, L. (2009). Consumer e-shopping acceptance: Antecedents in a technology acceptance model.
Journal of Business Research, 62, 565–571.
Hair, J., Anderson, R. E. and Tapham, R. L. (1998). Multivariate data analysis, (2nd ed.), Prentice Hall.
Hendriks, F., Ou, C.X.J., Amiri, A.K. and Bockting, S. (2020). The power of computer-mediated communication
theories in explaining the effect of chatbot introduction on user experience. Proceedings of the 53rd Hawaii
International Conference on System Sciences, 271-278.

İşletme Araştırmaları Dergisi

2218

Journal of Business Research-Turk

A.A. Çelik – T. Hüseyinli – M. Can 14/3 (2022) 2201-2222
Hoştut, S. (2010). Uses and gratifications of mobile phone use among students in Turkey. Global Media Journal
(Mediterranean Edition), 5, 10-17.
Huang, Y. S. and Kao, W. K. (2021). Chatbot service usage during a pandemic: fear and social distancing.
Service Industries Journal, 41, 964-984.
Indarsin, T., and Ali, H. (2017). Attitude toward using m-commerce: The analysis of perceived usefulness,
perceived ease of use, and perceived trust: Case study in ikens wholesale trade Jakarta – Indonesia.
Saudi Journal of Business and Management Studies, 2(11), 995-1007.
Ischen C., Araujo T., Voorveld H., van Noort G. and Smit E. (2020). Privacy concerns in chatbot interactions.
In: Følstad A. et al. (eds) Chatbot Research and Design. CONVERSATIONS 2019. Lecture Notes in
Computer Science, vol 11970. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-39540-7_3
İşeri, İ., Aydın, Ö., and Tutuk, K. (2021). Artificial intelligence chatbot development in customer service
management. European Journal of Science and Technology Special Issue 29,.358-365.
Jiménez, A.G., López, M.C.L.A. and Pisionero, C.G. (2012). A vision of uses and gratifications applied to the
study of Internet use by adolescents. Comunicación Y Sociedad, 25(2), 231-254.
Jöreskog, K.G. and Sörbom. D. (1993). LISREL 8: Structural equation modeling with the SIMPLIS command
language. SSI, USA: Lincolnwood.
Kaasinen, E. (2005). User acceptance of mobile services: Value, ease of use, trust and ease. Espoo: VTT
Publications 566.
Kalaycı, Ş. (2014). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayınları.
Kasilingam, D.L. (2020). Understanding the attitude and intention to use chatbots for shopping. Technology in
Society, 62, 1-15.
Katz, E., Blumler, J. and Gurevitch, M. (1973). Uses and gratifications research. The Public Opinion
Quarterly, 37(4), 509-523.
Kaur, P., Dhir, A., Chen, S., Malibari, A. and Almotairi, M. (2020). Why do people purchase virtual goods? A
uses and gratification (U&G) theory perspective. Telematics and Informatics, 53, 101376, 1-11.
Kayak

(2017).
Mobile
travel
report.
Available
at
https://www.kayak.es/news/wpcontent/uploads/sites/2/2017/05/ES_Report compressed.pdf, accessed
May 7th, 2019.

Kelloway, E. K. (1998). Using LISREL for structural equation modeling. Thousand Oaks, CA: Sage Publishers.
Kim, Y.J., Chun, J.U. and Song, J. (2009). Investigating the role of attitude in technology acceptance from an
attitude strength perspective. Int. J. Inf. Manag. 29(1), 67–77.
Kim, Y., Sohn, D. and Choi, S.M. (2011). Cultural difference in motivations for using social network sites: a
comparative study of American and Korean college students. Comput. Hum. Behav., 27(1), 365–372.
Kim, J., Kim, Y., Kim, B., Yun, S., Kim, M. and Lee, J. (2018). Can a machine tend to teenagers' emotional needs?:
A study with conversational agents. CHI EA '18: Extended Abstracts of the 2018, CHI Conference on
Human Factors in Computing Systems 1-6.
Kim, B. and Kim. D. (2020). Understanding the key antecedents of users’ disclosing behaviors on social
networking sites: The privacy paradox. Sustainability, 12(5163), 1-16.
Kline, P. (2015). A Handbook of Test Construction (Psychology Revivals): Introduction to Psychometric Design.
Routledge.
Koçer, M. (2013). Televizyon izleme alişkanliklari ve motivasyonlari: Kayseri örneği. Humanities Sciences, 8(2),
207-225.
Kurachi, Y., Narukawa, S. and Kara, H. (2018). AI chatbot to realize sophistication of customer contact points.
Fujitsu Scientific and Technical Journal, 54(3), 2-8.

İşletme Araştırmaları Dergisi

2219

Journal of Business Research-Turk

A.A. Çelik – T. Hüseyinli – M. Can 14/3 (2022) 2201-2222
Lee, M.C. (2009). Factors influencing the adoption of internet banking: an integration of TAM and TPB with
perceived risk and perceived benefit. Electron. Commer. Res. Appl., 8(3), 130–141.
Leung, L. and Wei, R. (2000). More than just talk on the move: Uses and gratifications of the cellular phone.
Journalism & Mass Communication Quarterly, 77(2), 308–320.
Lin, H.F. and Chen, C.H. (2017). Combining the technology acceptance model and uses and gratifications
theory to examine the usage behavior of an augmented reality tour-sharing application. Symmetry,
9(113), 1-22.
Luger, E. and Sellen, A. (2016). Like having a really bad PA: the gulf between user expectation and experience
of conversational agents. CHI '16: Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing
Systems, May 2016: 5286–5297.
Marrinan, F. (2018). Qualitative investigations into a virtual CBT therapist: relational features, client experiences and
implications for counselling psychology practice. University of Surrey.
Marsh, H. W., Balla, J. R. and McDonald, R. P. (1988). Goodness-of-fit indexes in confirmatory factor analysis:
The effect of sample size. Psychological Bulletin, 103(3), 391-410.
McCroskey, J. C. and Teven, J. J. (1999). Goodwill: A reexamination of the construct and its measurement.
Communication Monograph, 66(1), 90–103.
McLean, G. and Osei-Frimpong, K., (2019). Chat now… Examining the variables influencing the use of online
live chat. Technol. Forecast. Soc. Change, 146, 55–67.
Meyer-Waarden, L., Pavone, G., Poocharoentou, T., Prayatsup, P., Ratinaud, M., Tison, A. and Torne, S. (2020).
How service quality influences customer acceptance and usage of chatbots?. Journal of Service
Management Research, 4(1), 35-51.
Mindbowser, (2020). Chatbot Survey 2020 - Current State of Chatbots and Their Outlook in 2020”, accessed June
25, 2021, https://www.mindbowser.com/chatbot-market-survey-2017/.
Mohr, J. J. and Sohi, R. S. (1995). Communication flows in distribution channels: Impact on assessments of
communication quality and satisfaction. Journal of Retailing, 71(4), 393–415.
Moorthy, E.A. and Vu, K.-P.L. (2015). Privacy concerns for use of voice activated personal assistant in the
public space. International Journal of Human-Computer Interaction, 31(4), 307-335.
Nguyen, M.H. (2020). The latest market research, trends, and landscape in the growing AI chatbot industry,
accessed June 25, 2021, https://www.businessinsider.com/chatbot-market-stats-trends.
Ozel, S. ve Durmaz, T. (2021). Yeni nesil izleme pratikleri: Tikinircasina izlemek. Öneri Dergisi, 16(55), 363-388.
Papacharissi, Z. and Rubin, A.M. (2000). Predictors of Internet use. J. Broadcast. Electron. Media, 44(2), 175–196.
Park, Y. (2009). An analysis of the technology acceptance model in understanding university students’
behavioral intention to use e-learning. Educ. Technol. Soc., 12(3), 150–162.
Payne, G. A., Severn, J. J. and Dozier, D. M. 1988. “Uses and gratifications motives as indicators of magazine
readership. Journalism Quarterly, 65, 900-913.
Pikkarainen, T., Pahnila, S., Karjaluoto, H. and Pikkarainen, K. (2004). Consumer acceptance of online banking:
an extension of the technology acceptance model. Internet Res., 14(3), 224–235.
Quan-Haase, A. and Young, A. L. (2010). Uses and gratifications of social media: A comparison of facebook
and instant messaging. Bulletin of Science, Technology & Society, 30(5), 350–361.
Raykov, T. (1998). Coefficient alpha and composite reliability with interrelated nonhomogeneous items.
Applied Psychological Measurement, 22(4), 375-385.
Raza, S.A., Umer, A. and Shah, N. (2017). New determinants of ease of use and perceived usefulness for mobile
banking adoption. Int. J. Electronic Customer Relationship Management, 11(1), 44–65.

İşletme Araştırmaları Dergisi

2220

Journal of Business Research-Turk

A.A. Çelik – T. Hüseyinli – M. Can 14/3 (2022) 2201-2222
Rese, A., Ganster, L. and Baier, D. (2020). Chatbots in retailer’s customer communication: How to measure
their acceptance?. Journal of Retailing and Consumer Services, 56, 1-14.
Richard, R., Vivensius, V., Sfenrianto, S. and Kaburuan, E.R. (2019). Analysis of factors influencing millennial’s
technology acceptance of chatbot in the banking industry in Indonesia. International Journal of Civil
Engineering and Technology (IJCIET), 10(4), 1270-1281.
Robinson, M., Gray, J., Cowley, A. and Tan, R. (2017). Adopting the power of conversational ux – chatbots.
Deloitte
Digital,
accessed
25
June
2021,
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/financial-services/deloitte-nl-fsichatbots-adopting-the-power-of-conversational-ux.pdf.
Rzepka, C., Berger, B. and Hess, T. (2020). Why Another Customer Channel? Consumers’ Perceived Benefits
and Costs of Voice Commerce. Proceedings of the 53rd Hawaii International Conference on System
Sciences. https://doi.org/10.24251/hicss.2020.499
Scheepers, R., Lacity, M. C. and Willcocks, L. P. (2018). Cognitive automation as part of Deakin University’s
digital strategy. MIS Q. Exec., 17(2), 89–107.
Schermelleh-Engel, K. and Moosbrugger, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of
significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 2374.
Seyitoğlu, Z. (2019). Türkiye’de dijital halkla ilişkilerde değişen müşteri deneyimi: Chatbot uygulamaları
(Changing of Consumer Experience in Digital Public Relations In Turkey: Chatbot Applications),
Master Dissertation, İstanbul University, Turkey.
Skjuve, M. and Brandzaeg, P.B. (2018). Measuring user experience in chatbots: An approach to interpersonal
communication competence. Conversations 2018, 5th International Conference on Internet Science, St.
Petersburg,
Russia,
accesses
August,
10,
2021,
https://conversations2018.files.wordpress.com/2018/10/conversations_2018_paper_8_preprint1.pdf.
Soheyli, F. Moeinaddin, M. and Nayebzadeh, S. (2014). The Relationship between components of intellectual
capital and performance of yazd tile companies. International Journal of Academic Research in Accounting,
Finance and Management Sciences, 4(1), 319-330.
Spitzberg, B. H. (2006). Preliminary development of a model and measure of computermediated
communication (CMC) competence. Journal of Computer-Mediated Communication, 11(2), 629–666.
Stafford M.R. and Stafford, T.F. (1996). Mechanical commercial avoidance: A uses and gratifications
perspective. Journal of Current Issues & Research in Advertising, 18(2), 27-38.
Statista (2021). Number of monthly active Facebook users worldwide as 3rd quarter 2020. Accessed 15 August 2021,
https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/.
Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6),
49-74.
UNCTAD, (2021). Covid-19 and e-commerce: A global review. New York: United nations publications, finding from a
survey of online consumers in 9 countries. Accessed May 8, 2021, https://unctad.org/system/files/officialdocument/dtlstictinf2020d1_en.pdf.
Userlike, (2020). What do your customers actually think about chatbots?. Accessed May 8, 2021,
https://www.userlike.com/en/blog/consumer-chatbot-perceptions.
Ünal, S. (2018). The changing journalism ecosystem: The use of instant messaging applications in
journalism.16th International Symposium- Communication in the Millenium – Post Conference
Publication, 719-737.
Venkatesh, V. (2000). Determinants of perceived ease of use: integrating control, intrinsic motivation, and
emotion into the technology acceptance model. Inf. Syst. Res., 11(4), 342–365.

İşletme Araştırmaları Dergisi

2221

Journal of Business Research-Turk

A.A. Çelik – T. Hüseyinli – M. Can 14/3 (2022) 2201-2222
Venkatesh, V. and Brown, S.A. (2001). A longitudinal investigation of personal computers in homes: adoption
determinants and emerging challenges. MIS Quarterly, 25(1), 71–102.
Venkatesh, V. and Davis, F. D. (2000). Theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal
field studies. Management Science, 46(2), 186-204.
Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B. and Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology:
Toward a unified view. MIS Quarterly, 27(3), 425-478.
Venkatesh, V. and Bala, H. (2008). Technology acceptance model 3 and a research agenda on interventions.
Decision Sciences, 39(2), 273-315.
Vijayasarathy, L. R. (2004). Predicting consumer intentions to use online shopping: the case for an augmented
technology acceptance model. Inf. Manag., 41(6), 747–762.
Völkle, C. and Planing, P. (2019). Digital automation of customer contact processes – An empirical research
on customer acceptance of different chatbot use-cases. In: (eds) Digitalen Wandel gestalten, edited by
Lochmahr A., Müller P., Planing P., Popović T., 217-229, Wiesbaden: Springer Gabler.
Wibisono, G. and Ang, S. Y. (2019). Intention to use voluntary disclosure information on social media for
investment decisions: Analysis using perceived ease of use and perceived usefulness. Indonesian Journal of
Sustainability Accounting and Management, 3(2), 137-146.
Wolf, A. (2019). Stores are understaffed & inefficient … Or so say the workers inside them. Perspective, accessed
May 1, 2021, www.twice.com.
Woodford, S. (2020). Why chatbots are essential to retail, Junifer Research Whitepaper. Accessed May 1, 2021,
https://www.juniperresearch.com/document-library/white-papers/why-chatbots-are-essential-to-retail.
Yang, H. and Yoo, Y. (2004). It’s all about attitude: revisiting the technology acceptance model. Decis. Support
Syst., 38(1), 19–31.
Zarmpou, T., Saprikis, V. Markos, A. and Vlachopoulou, M. (2012). Modeling users’ acceptance of mobile services.
Electronic Commerce Research, 12(2), 225- 248.
Zarouali, B., Van den Broeck, E., Walrave, M. and Poels, K. (2018). Predicting consumer responses to a chatbot on
Facebook. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 21(8), 491-497.

İşletme Araştırmaları Dergisi

2222

Journal of Business Research-Turk

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK
2022, 14(3), 2223-2241
https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1498

Kurumsal İmaj Pazarlaması: Ankara Devlet Opera ve Balesi Üzerine Bir Araştırma
(Corporate Image Marketing: A Research on the Ankara State Opera and Ballet )
Sibel DEMİRAĞ
a
b

a

Metehan TOLON

b

Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara, Türkiye. sibeldemirag1@gmail.com
Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Ankara, Türkiye metehan.tolon@hbv.edu.tr

MAKALE BİLGİSİ

ÖZET

Anahtar Kelimeler:
Kurumsal İmaj
Kurumsal Kimlik
Kurumsal Görünüm
Kurumsal İletişim
Kurumsal Davranış

Amaç – Günümüz hızla dünümüze dönüşürken teknoloji baş döndürücü hızını yeniliklerle
desteklemektedir. Bu hız kurumların rekabet güçlerini sınarken rekabet sırasında olumlu ya da
olumsuz oluşturdukları imajlarına da etki etmektedir. İmajlarını oluşturmada ilk adımları ise kurumsal
kimlik öğeleri ile başlamaktadır. Seyircinin kurumla ilk etkileşim noktaları özellikle önem
kazanmaktadır. Bu bağlamda çalışma amacı Ankara Devlet Opera ve Balesi kurumsal imaj ve kurumsal
kimlik unsurlarının demografik özelliklerdeki farklılıklar göz önüne alınmak suretiyle seyirciler
tarafından nasıl algılandığını tespit etmektir.
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Yöntem – Kurumsal imaj ve kurumsal kimlik öğelerinin nasıl algılandığını ölçmek amacıyla Ankara
Devlet Opera ve Balesi hakkında fikre sahip olan veya temsil izlemiş kişiler arasından kolayda
örneklem yöntemi kullanılarak veri toplanmıştır. Çevrimiçi platformda hazırlanan anket toplamda 630
kişi tarafından cevaplanmış ancak 403 kişi tarafından eksiksiz tamamlanmıştır. Anket 22.02.2020 ile
31.05.2021 tarihleri arasında yürütülmüştür. Veriler SPSS 26.0 programı ve SPSS Process 3.5
kullanılarak analiz edilmiştir.
Bulgular – Analiz sonucu Ankara Devlet Opera ve Bale seyircisinin kurumsal kimlik öğeleri ile cinsiyet
arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Algılanan kurum imajı ile cinsiyet arasında da anlamlı
bir fark gözlenmiştir. Kurumsal kimlik unsurları olan kurumsal görünüm, kurumsal iletişim ve
kurumsal davranış ile algılanan kurum imajı arasında pozitif bir ilişki saptanmıştır. Kurumsal kimlik
unsurları ile algılanan kurum imajı arasındaki ilişkide temsil izleme durumunun sadece kurumsal
iletişim yönünden moderatör etkisi bulunduğu ortaya çıkmaktadır.
Tartışma – Kurumsal imaj bir işletmeyi birçok yönden etkileyen bir unsurdur. Bu nedenle kurumsal
kimlik öğeleri üzerinden kurumsal imajın pazarlanması oldukça önemlidir. Yapılan çalışmalar
incelendiğinde özellikle devletin sanat kurumları hakkında çok az sayıda çalışma bulunduğu
görülmektedir. Bu sebeple, bu araştırmanın literatüre katkı sağlaması ve gelecek çalışmalara yol
göstermesi beklenmektedir.

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

Purpose – As our days rapidly turn into our yesterday, technology sustains its vetriginous speed with
innovations. While this speed tests the competetiveness of instutions, its also affects the positive or
negative images they create during the competition. The first step in creating their images start with
corporate identity elements. The initial points of interaction between the audience and the institution
are especially important. In this context, the aim of the study is to determine how the corporate and
corpotare identity elements of Ankara State Opera and Ballet are perceived by the audience, taking into
account differences in the demographic characteristics.
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Design/Methodology/Approach – In order to determine how the corporate image and and corporate
identity elements are perceived, data were collected from people who had an idea about the Ankara
State Opera and Ballet or who watched the performance, using the convenience sampling method. The
survey prepared on the online platform was answered by 630 people in total, but was completed
completely by 403 people. The survey was conducted between 22.02.2020 and 31.05.2021. Data were
analyzed using SPSS 26.0 program and SPSS Process 3.5.
Findings – As a result of the anlaysis, it was found that there is a significant difference between the
identity elements of the Ankara State Opera and Ballet audience and gender. A significant differences
in perceived organizational image and gender. A positive relationship has been established between
the corporate appearance, the corpotare communication and the corporate behavior, which are the
elements of the corporate identity, and the corporate perceived image. In the relationship between
corporate identity elements and perceived corporate image, it is revealed that the monitoring of the
representation has a moderating effect only in terms of corporate communication.
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Discussion – Corporate image is an element that affects a corporations in many ways. For this reason,
it is very important to market the corporate image through corporate identity elements. When the
studies are examined, it is seen that there are very few studies about the art institutions of the state.
Therefore, it is expected that this research will contribute to the literature and guide future studies.

1. GİRİŞ
Birey çeşitli özelliklerinin birleşimi ile bir kimlik oluşturur ve dış dünyaya iletişim kurmak adına bir ipucu
verir. Özellikler bireyin nasıl olduğunu tanımlar ve karşı tarafa bilgi sunar. Bu bilgi ile iletişim başlar ve
iletişimin yönü, şekli belirlenir. Bireylerde olduğu gibi kurumlar da dış dünya ile iletişiminde bir kimlik
oluşturur ve iletişimin yönünü, şeklini ve hatta süresini bu kimlik ile belirlemek isterler. Belirlenen bu
özellikler sayesinde kurum ile iletişime geçecek bireylerin aklında bir imaj oluşur. Bu imajın olumlu olarak
oluşturulması çok önemlidir. Çünkü kurum olumlu imajı sayesinde sadece müşterileri ile değil paydaşları,
çalışanları ile sağlam ilişkiler kurabilir ve bunu sürdürebilir. Olumlu imaj güçlü bir iletişimin girdisi aynı
zamanda sonucudur. Dolayısıyla artan rekabet koşulları, hızın önemli olduğu dijital dünya, iletişimin
neredeyse kesintisizliği nedeniyle kurumları olumlu imaj oluşturmaya yöneltmiştir.
Literatür taramasında farklı kurumların kurumsal imajlarını, kurumsal kimlik öğeleri üzerinden
değerlendirmelerini içeren kısıtlı sayıda çalışma (Ayar, 2009; Tekiner, 2015; Kaşkır, 2020) bulunmaktadır. Bu
yönüyle araştırmanın literatüre katkı sunacağı düşünülmektedir.
Bu bağlamda, kurumun imajının yönetilmesinde ve olumlu imaj çalışmalarının yapılması için kurumsal
imajın, kurumsal kimlik öğeleri üzerinden ve seyircinin demografik özellikleri bakımından nasıl yansıdığının
tespit edilmesinin gerekliliği araştırmanın çıkış noktası olmaktadır.
Ankara Devlet Opera ve Balesi marka değeri oluşturmayı, kuruma olan ilgiyi artırmayı hedeflemektedirler.
Hedeflerine ulaşmalarında olumlu imaj yaratmak önemli ve gerekli bir basamak olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu nedenle çalışmanın amacı Ankara Devlet Opera ve Balesi kurumsal kimlik öğelerinin ve
kurumsal imajın demografik özelliklerdeki farklılıkları ortaya koymak suretiyle seyirciler tarafından nasıl
algılandığını ortaya çıkarmaktır.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. İmaj Kavramı
Kişiler imaj kelimesini bazen kıyafetleri bazen tavırlarını kastederek günlük yaşamda kullanmaktadırlar. İmaj
daha çok karşı tarafın algısındaki keskinlik veya değişiklik oluşturacak şekilde değerlendirmeler yapmayı
içermektedir. İmaj zihinde oluşturulan semboller, kavramlar, nesnelerdir. İmaj algıdan farklı olarak duyu
organları ile hissedilmeden de beynimizde canlandırabildiğimiz bilgiler bütünüdür. Bu değerlendirmeden
hareketle bireyler bilgiyi herhangi bir kanal, reklam, kültürel ortam gibi, vasıtasıyla almakta ve çeşitli süreçler
sonunda ortaya bir yorum çıkarmaktadır (Bakan, 2005: 10-12).
Bir imajın oluşabilmesi için birtakım görsel ve duyusal kanallara hitap etmesi gerekmektedir. Kişiler bazen
kurum hakkındaki bilgileri medya yoluyla veya kişisel deneyimleri ile elde etmektedirler. Oluşabilecek imajın
rastlantısal olmaması, kurumun kontrolünde olması önemlidir. Bu noktada kurumsal imaj oluşturma
sürecinin bilinçli ve planlı şekilde yürütülmesi gerekmektedir (Boztepe, 2014: 171-172).
İyi bir imajın değerinin bilinip kurumların imaj inşa etme konusunda hassas bir bilinçle hareket etmeleri
gerekmektedir. İmajın çoğu kurum veya kişiler için uzun vadeli bir gereksinim olduğu görülmektedir. İmaj
kavramı kökenini sosyal psikolojiden almaktadır ve bireylerin işletmeler veya kişiler hakkındaki
düşünceleridir. İmaj bir çeşit iletişim kurmaktır. Çeşitli etkinlik ve projeler yaparak tüketici aklında bir yer
edinir. Kişilerin kurumlar hakkındaki bu düşünceleri ve inançları imaj olarak karşımıza çıkmaktadır bu
inançlar çoğu zaman tercihleri yönlendirmektedir (Özer, 2018: 196-197).
Günlük yaşamda kullanılan objeler, kişiler, ülkeler için kullandığımız birçok sıfatı, çalışkan, dürüst, temiz gibi,
kurumlar için de kullanmaktayız ve bu sıfatlar insanlarda oluşan imajın yansımasıdır (Balay Tuncer, 2020: 35).
Bireylerin günlük yaşamda diğer bireyler tarafından nasıl görüldüğü nasıl algılandığı önem kazanmıştır.
Kişilerin önem verdiği konu haklarındaki görüşler ve düşünceler iken kurumların önem verdikleri konular
hedef kitlelerinin haklarında ne düşündükleridir dolayısıyla firmalar bu konuda çalışmalar yaparak tepki
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analizleri oluşturmaktadırlar. Bir diğer tanım ise imajın süreç içinde değişen, kişilerin psikolojik ve bilişsel
birikimleri sonucunda oluştuğu görülmektedir. Bir başka yönden izlenim ve imaj birbirleri yerine kullanılan
sözcüklerdir (Şahin, 2019: 307-312). Aslında ikisi de bireyin algısına işaret etmektedir.
İmajı gerçeğin en yakın görsel hali olarak nitelendirirsek kurumsal imaj bireylerin zihinlerinde bir anlık oluşan
değil, zaman içinde oluşan imgelerin toplamı denilebilir. Hedef kitle üzerinde gerçekle uyum içinde bir
kurumsal imaj oldukça önemlidir ve çevrede güven yaratmak bunu sürdürülebilir hale getirmek kurumsal
imajın bir işlevidir (Yılmazer, 2020: 175).
Kurumların tutumları sonucu hedef kitlede bırakılan izlenimler kurum imajını oluşturmaktadır. İmaj
ilgililerin düşüncelerinde anlık bir değerlendirme sonucu ya da süreç içinde gelişen bir olgu olabileceğinden
kurumlar için önemi açıktır. Kurum güçlü yanlarını oluşturdukları imaj sayesinde ortaya koymaktadır. Pek
çok faktöre bağlı gelişen kurumsal imaj bünyesindeki en zayıf halka kadar gücünü gösterebilir (Koç, 2019:
508).
Kurumlar rakipleri arasında görece avantaja sahip olmak adına farklılaşmaya gitmektedir ve bu farklılaşma
hedef kitleleri gözünde manalı bir görünüme yani kurumsal imaja sahip olmaları ile mümkün olmaktadır.
Kurum imajı tanımı kişilerin veya kurumların rasyonel veya duygusal ilişkilendirmeler bütününü
içermektedir. Kişiler bir kurum için rasyonel değerlendirmelerde bulunurken bazen duygusal olarak da o
kurumdan etkilenebilmektedirler. Bu etkileşimden en iyi şekilde yararlanmak adına kurumlar imajları
hakkında daha yoğun çalışmalar içinde bulunmalılar. İşletmeler kurum içi çalışanları ve kurum dışı hedef
kitlelerinin düşünceleri imajlarının oluşumunda etkili birer parametredir ve birbirlerini etkileyebilecekleri
unutulmamalıdır. Kurumlar çeşitli amaçlar ve hedefler doğrultusunda bir dizi faaliyet gerçekleştirmektedir
ve bu faaliyetler hedef kitleleri üzerinde çeşitli algılara neden olmaktadır ki bu algılar kurumsal imaj olarak
tanımlanmaktadır (Aktan, 2018: 71-78).
2.2. Kurumsal İmaj Kavramı
Kurumsal imaj birçok yönü ile kurumların yansımalarıdır. Bu yansımaların ne çeşit olduğu örneğin olumlu
ya da olumsuz yansımalar, kurumun geleceği hakkında ipucu vermektedir. Kamuoyu kurum hakkında
algıların kurumun kendi amaç ve hedeflerine uygun olmasını önemsemektedir bu doğrultuda imaj
araştırmaları sonucu mal ve hizmetlerin kuruma nasıl bir imaj kattıkları önem kazanmakta ve daha iyi bir imaj
için çalışmalar gerektirmektedir. İmajın oluşum süreci düşünüldüğünde uzun bir zaman dilimi alarak
yapılanan imaj olumsuz durumlarda kamuoyu güvenini zedelemeden ve uzun dönemde kuruma zarar
vermeden onarılmalıdır. Kurumsal imaj kurumların dışa açılan pencereleri durumunda oldukları için
kurumların bel kemikleri hedef kitleleri açısından da önem arz etmektedir. İmajı belirlerken sabit tek bir imaj
ile farklı biçimlerde etkilenen birden fazla hedef kitle söz konusu olabilir bu durumda imajın kapsayıcı
olmasını gerektirmektedir. Çünkü hedef kitle kurumlar açısından hayati öneme sahip olmaktadır (Özkan,
2009: 66).
Bir kurum hakkında oluşmuş belirli bir algı veya tutum zaman içinde davranışlara dönüştüğü için özellikle
olumlu düşüncelerin kuruma karşı sadakatin artması, tercih edilir olması ve değerinin artması ile
sonuçlanmakta ve kurumlar için önem arz etmektedir (Şahin, 2020: 308). İşletmeler saygınlık ve itibar
kazanmak adına kurumsal imajlarını bu yönde geliştirmektedirler böylelikle rakiplerinden
farklılaşabilmektedirler (Şahin, 2020: 310). Kurumsal imajı sağlam bir firmanın oluşabilecek çeşitli kriz
anlarında diğer kurumlara göre daha az hasar almasını sağlayabilmektedir. İmajın kolay oluşmayıp bir süreç
gerektirdiği ve küçük bir krizde büyük sonuçlar doğurabileceği kurumsal imajın önemini vurgulamaktadır.
Kurumsal imaj sonuçları düşünüldüğü takdirde pek çok açıdan öneme sahiptir. Bunlardan bir tanesi kurum
çalışanları açısından kurumun imajıdır. Çalışanların imajı nasıl algıladıklarına bağlı olarak kuruma
bağlılıklarını etkilediği sonucu ortaya çıkmaktadır. Çalışanlar sadece kendi gördükleri imajdan
etkilenmeyecekler, çevrenin güçlü imaj algısının getirileri olan satışların artması, finansal destekler, yatırım
fırsatları gibi kazanımlardan da olumlu etkileneceklerdir. Dolayısıyla güçlü, sağlam imajın etkisi çalışanlar
açısından da önem kazanmaktadır (Bakan, 2018: 171).
Pazar, rakiplerle karışı karşıya gelinen bir ortak bir alan oluşturmaktadır. Firmalar farklı imajlara sahip
olmaktadır. İşletmeler sahip oldukları imaj ile piyasada tanınmayı sağlayıp ürünleri hakkında talep
oluşturabilmektedirler (Özer, 2018: 197). Tüketici davranışlarında da görüldüğü üzere bir ürünü satın
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almadan önce onu bilmeniz gerekmektedir. İmaj bu bilinirliği işletmeye sağlamaktadır. Günümüzde sadece
bilinirlik ile kalmayıp kurumlar imajları üzerinden farklı çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar ise
işletmelere pozitif anlamda geri dönüş sağlamaktadır.
İşletmeler kamuoyu nazarında dürüst, güvenilir, topluma yararlı olduğu izlenimi yaratıyorsa kriz
dönemlerinde hedef kitlesinin, devletin desteğini görme ve kriz dönemini kayıpları olmadan geçirme şansı
oldukça fazladır (Sabuncuoğlu, 2001: 57). Kurumsal imajda önem arz eden diğer bir husus ise zihindeki
algının, görünümün kurgu mu yoksa gerçeğin bir yansıması olup olmadığıdır (Balta Peltekoğlu, 2007: 51). Bu
bağlamda zihindeki algı ne kadar gerçekle örtüşür ise kurumsal imajın kalıcılığı artmaktadır. Kalıcı olumlu
imaj ise işletmelerin kalıcılığı ile bağlantılıdır.
Kurumsal imajın iyi yansıması sonucu kuruluşlar hedef kitlelerine gelecek vaad eden, güvenilir, birlikte
çalışılabilir mesajı iletmektedirler. Gelecek planlarında bu hedef kitle algıladıkları bu mesajları olumlu geri
dönüşümlere çevirecektir. Müşteriler hizmet aldıkları kuruluşların imajlarından hizmet kalitesi hakkında fikir
sahibi olmak istediklerinde etkilenmektedirler zira olumsuz imaja sahip kuruluş yeni ürün satmak istediğinde
reklamı olsa bile zor gerçekleşmektedir. İşletmelerin olumsuz imajları ürünlerinin kalitesini de etkilemektedir
örneğin Dow Chemical bomba yapımı için kullanılan ürünlerden banyo temizleyicisine geçtiklerinde
satışlarına olumsuz imaj yansımış ve bu imajı silmeleri firmanın yıllarını almıştır. Çevrenin dürüst, kaliteli
olarak tanımladığı kurumsal imaj yeni üretilen mal ve hizmetleri pazarda kolaylıkla talep oluşturabilecektir.
Yine olumlu imajın kredi kurumlarından sağlanacak finansal yardımlara kolay ulaşmada yarar sağlayacağı
bir gerçektir. Devletle olan ilişkilerde yüksek sermayeli şirketlerin hükümet politikalarından etkilendiği
düşünülürse kurumsal imajın önemi karşımıza çıkmaktadır (Bakan, 2005: 52-55).
Kurumsal imaj pazar çevresi, müşteri çevresi ve paydaşlar arasında konumlandırılacağı gibi günümüz
teknolojileri düşünüldüğünde çevrimiçi platformlarda da önem arz etmektedir. Bireyler ve kurumlar
düşünüldüğünde bilişim ve iletişim teknolojilerindeki ilerleme kurumların ve bireylerin iletişim
stratejilerinde de değişime neden olmuştur bu durum iletişimi tek yönden alıp karşılıklı olma zorunluluğuna
taşımıştır (Koçyiğit, 2017: 25). Bu nedenle kurumların pazarlama, iletişim stratejileri değişim göstermiştir.
Hızın önem kazandığı dijital platformlar kurumların imajlarını korumaları gereken önemli bir alandır çünkü
olumlu bir imajın kısa sürede kitlelere ulaşabileceği gibi olumsuz bir imaj da kısa sürede yayılabilmektedir.
Görüldüğü üzere dijital alan fırsatları da barındırmaktadır. Hedef kitle ile etkileşime hızla geçilmesi
kurumların imajlarına hızla yansıdığı unutulmamalıdır. Olumlu imajın oluşması yalnızca bireylerin
deneyimleri veya çevrelerinden duydukları değil medyadan aldıkları bilgilerde etkili olmaktadır (Boztepe,
2014: 172).
Kurumsal imajın daha önce açıklanan tanımından yola çıkılarak kurumsal imaj oluşum sürecinin
kendiliğinden gerçekleşmeden birtakım basamaklar içerdiğini söylemek mümkündür.
Kurumlar genel olarak etkilemek istedikleri çevre olarak hedef kitlelerine yönelik çalışma yapmaktadırlar.
Hedef kitlenin anlaşılmasına yönelik çalışmalar yapılmakta ve kurum imajına yansıtılmaya çalışılmaktadır.
Tüketici davranışlarının duygusal bir anlam kazanması da yine imaj çalışmalarını etkilemektedir. Çalışanların
kurum için öneminin fark edilmesi, kurum imajına isteyerek veya istemeyerek bulundukları katkıların olması
imaj çalışmalarının da bu yöne kaymasına ve bir bütüncül çalışmaya ihtiyaç duymasına neden olmaktadır. Bu
tür kurumu etkileyebilecek çevreler düşünüldüğünde iç imaj, dış imaj ve soyut imaj kavramları sağlam bir
imaj yaratmak amacıyla karşımıza çıkmaktadır (Güzelcik, 1999: 173).
2.3. Kurumsal İmajı Oluşturan Unsurlar
Kurumların imaj oluşturma süreçleri başlangıcından itibaren kontrollü ve sağlam adımlar gerektirmektedir.
Sürdürülebilir olması asıl amaç iken getirilerinin olması muhtemel görünmektedir. Güçlü bir imaj oluşturmak
adına kuruma güven duyulmasını sağlamak, kurum çevresi ile bağ kurmak için dört ana unsur
gerekmektedir. Bunlar (Özer, 2018: 208):





Altyapı kurmak
Dış imaj oluşturmak
İç imaj oluşturmak
Soyut imaj oluşturmak
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Altyapı Kurmak; Her yapının sağlam şekilde geleceğe kalması isteniyor ise özellikle ve öncelikle alt yapısının
sağlamlığı kontrol edilmelidir. Yapılarda olduğu gibi kurumları da geleceğe güvenle taşıyabilmek adına
altyapısına önem vermek gerekmektedir. Kurumlarda gelecek ile ilgili rakiplerine karşı varlık sürdürebilme,
ayakta kalmak, üstünlük sağlamak gibi nedenlerle amaç ve hedefler oluşturmayı zorunlu kılmaktadır (Öztürk,
2020: 27). Kurumların vizyon belirleme süreçleri bu nedenle önem teşkil etmektedir. Vizyon kavramı
kurumun sistem içinde gelecekte uyum sürecinde değişmesi gereken veya kurumu var eden ve kesinlikle
değişmemesi gerekli unsurları açıklamaktadır (Öztürk, 2020: 27). Vizyon oluşturulurken net ve anlamlı bir
vizyon oluşturmak önemlidir çünkü insanları çekmekte ve bağlılığa yol açmaktadır (Koçer, 2015: 123). İlham
verici, inandırıcı, gerçekçi, heyecan verici ve eylemlere ışık tutucu değerler kazandırması vizyonu güçlü kılan
niteliklerdir (Koçer, 2015: 123-124).
Dış İmaj Oluşturmak: Kurumsal imaj birçok paydaş açısından işletmeyi değerlendirmelerinden sonra
oluşmaktadır. Dış imaj oluşumu ise daha çok hedef kitlede oluşan algılar ve fikirlerdir, dış imaj oluşturulurken
beş unsur göze çarpmaktadır (Gee, 1995: 16 aktaran Güzelcik, 1999: 182). Bunlar Ürün Kalitesi, Somut İmaj,
Sponsorluk, Medya İlişkileri, Reklam olarak gruplandırılmıştır. Ürün Kalitesi; Ürün kavramı
düşünüldüğünde pazarlama alanındaki gelişmeler, yapıda oluşan değişiklikler, modern tüketici yaklaşımı ve
iletişim teknolojilerindeki gelişim ürün kavramı ve ürün kalitesine hedef kitlenin beklentisini karşılamak,
rekabette üstün olmak, sürdürülebilir olmak, sadakat yaratmak gibi yeni anlamlar kazanmıştır (Yarar, 2018:
28). Bu unsurlar kurumsal imajı da etkilemektedir. Somut imaj; Somut imaj kurumun daha görsel yönü ile
alakalı olup beş duyu ile algılayabileceğimiz tüm yönlerini içermektedir. Müşterilerin ilk izlenimleri kuruma
girdikleri anda beş duyuları yoluyla akıllarında oluşan algılarıdır (Güzelcik, 1999: 187). Bir kurum hakkında
görsel ve duyusal unsurlar düşünüldüğünde akla ilk gelenler logosu, ismi, reklamları, binası, çalışanları,
reklamları, daha detaylı düşünülürse kullanılan ofis malzemeleri, aydınlatma, mobilya gibi birçok detay
olmaktadır. Sponsorluk; Bir kurumun stratejik bir iletişim biçimidir mal veya hizmete yönelik imaj oluşumuna
katkı sağlar ve kurum ya da ürünü ön plana çıkarma çabalarını içermektedir. Sponsorluk kurum için hedef
kitle üzerinde olumlu bir imaj oluşturmayı amaçlamaktadır. Kültür, sanat, eğitim, çevre gibi sosyal sponsorluk
alanına giren konularda etkinlikler düzenlenir ve hedef kitlenin gereksinimleri gözetilerek kurumsal imaj
geliştirilirken topluma yönelik de sorumluluk yerine getirilmiş olmaktadır (Çakar Mengü, 2016: 87). Kurumlar
sponsorluk faaliyetleri kapsamında logo, amblem, slogan, renkler, kurum ismi gibi görsel bileşenleri ile hedef
kitlelerinin aklında kalmak onlarla iletişim halinde olmayı amaçlamaktadırlar aynı zamanda kurum imajına
da katkıda bulunmaktadırlar (Şahin, 2019: 312-322). Medya ilişkileri, Geleneksel medya araçlarını gazete,
dergi, radyon, televizyon olarak düşünebiliriz, yeni medya ise internetin hayatımıza girişiyle var olmuş
teknolojik gelişmelerle desteklenmiş sanal ortamlardır. Burada geleneksel medyanın tek yönlü ve masraflı bir
alt yapıya ihtiyaç duyması diğer yandan internet destekli sosyal mecraların ise çift yönlü ve eş zamanlı
etkileşime izin veren bir yapıda olması temel farklarıdır (Güçdemir, 2017: 19-20). Reklam; Reklam, hedef
kitleye duyurulması, benimsetilmesi amacıyla mal, hizmet ya da fikirlerin ücret karşılığında kişisel olmayan
şekilde sunulmasıdır (Tekin, 2014: 224). Dış imaj yaratmayı daha görsel bir çaba olarak düşünürsek reklam bu
resmin önemli bir bileşenidir. Reklam tek yönlü bir iletişim aracıdır. Ürün ya da kurum reklamı mesajını hedef
kitlesinin hassasiyetlerini gözeterek kurumsal imajına zarar vermeyecek şekilde oluşturmalıdır (Bakan, 2005:
124).
İç İmaj Oluşturmak: Dış imaj etkisiyle kuruluşa gelen bir müşteri belirli bir algıya sahip, aklında kurum
hakkında bir fikir bulunur ve bir beklentiye sahiptir. Dış imaj ile yaratılan bu algılar kurumun iç imajı ile
bütünleştiği takdirde müşterilerde bağlılık, sadakat gibi kavramları oluşturmaktadır. Dolayısıyla kurumların
arzuları bu bütünleşmiş imajı verebilmektir.
Kurumlar hizmet kültürü, müşteri memnuniyeti, dış imaj, prestij gibi etmenleri iç iletişim ile sağlamaktadırlar.
Kurumun hizmet kültürü mal veya hizmetin sunumunu yapma biçimidir ve müşteri, yatırımcı memnuniyeti
yaratmaktadır. Etkili bir iç iletişim ile müşteri tatmini imajı oluşmakta, müşteri sadakati ve bunlara bağlı
olarak kurumsal gelişim ve kar sağlanmaktadır. Çalışanlar arasında hizmet kültürünün gelişmesi çalışan ve
müşteri etkileşimini geliştirmektedir. Bu da kurumun iç imajına doğrudan yansıyan bir durumdur. Çalışanlar
kurumların gönüllü halkla ilişkiler elçileridir, kurumun gücü, itibarı iç müşterilerin (çalışanların) algıladıkları
kurum imajına, bağlılıklarına ve motivasyonlarına bağlıdır. Kurum içi bilgilendirmenin doğru ve sürekli
olması, güven ortamı olması, etik standartların olması bağlılığın oluşması ve devamı için gerekli öğelerdir
(Mengü, 2016: 173-174).
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Soyut İmaj: Kurumsal imajı oluşturan unsurlardan son olarak soyut imaj yer almaktadır. Bu imaj unsuru daha
uzun bir süreç gerektirmektedir. Soyut imaj oluşturulurken müşteri sadakati ve tatmini sağlaması bunun
yanında kurumun sosyal sorumluluk bilinci olması dikkate alınmaktadır (Güzelcik, 1999: 203).
Günümüzde işletmeler kalite, fiyat ve hizmet dışında rakiplerinden farklılaşamıyorlarsa müşteri sadakatinin
azaldığı gözlemlenmektedir. Müşterileri sadece kazanç getirisi olarak görmemek, müşterilere değer vermek
ve onlarla duygusal bağ oluşturmak işletme başarısının anahtarı olmaktadır (Demirel, 2017: 80-81).
Soyut imaj kurgulamak kurumların daha çok duygulara yönelmesini sağlamaktadır. Sadakat, sorumluluk gibi
insani özelliklerin kurumlarda görülmesi ve müşteriler ve kurum çevresi tarafından bu özelliklere göre
karşılıklı ilişkilerin şekillenmesi kuşkusuz ki kurumları soyut imaj oluştururken dikkatli davranmalarını
sağlamaktadır.
2.4. Kurumsal İmaj Yönetimi
Kurumsal imaj yönetimi üç aşamaya sahiptir. Birincisi kurumun kendisine imaj oluşturma sürecidir, ikincisi
oluşan olumlu imajın devamını sağlamaktır, üçüncüsü ise yenileme aşamasıdır. Kurum için imaj oluşturma
süreçleri hedef kitle, paydaşlar, çalışanlar ile sağlanan düzenli ve sağlıklı iletişim ile sağlanmaktadır. İmajı
korumak ise süreklilik isteyen bir süreçtir ki paydaşlar ve çalışanlar ile kesintisiz ve geri bildirim ile
desteklenen bir iletişime dayanmaktadır. Yenileme süreci ise edinilen tecrübeler ile hatalardan ders alınır ve
hatanın verdiği zarar giderilmeye çalışılmaktadır (Özer, 2018: 212-213). İlk iki aşama proaktif bir yönetim
süreci gerektirmekte iken son aşama bozulan bir imaj algısının yeniden normale dönmesini sağlamayı
gerektirdiği için reaktif bir yönetim izlenmelidir (Yılmaz, 2005: 165).
Kurum imajı geçmişte sadece görünüme önem veren, maddi unsurlar ile ilgiliyken bugün görsel, işitsel,
davranışsal boyutları ile karşımıza çıkmaktadır. Kurum imajı yönetimi modern kurum kimliği uygulamaları
ile pazarlama biliminin üzerinde çalıştığı bir disiplin olarak karşımıza çıkmaktadır (Kırdar, 2011: 207).
Kurumsal imajı ilişkili olduğu öğelerden bahsederek daha iyi anlayabiliriz. Her ne kadar farklı odak noktaları
olan teorik disiplinler olsa da kurumsal kültür, kimlik ve kurumsal imaj iç içe geçmiş sembolik, değer temelli
yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır (Hatch ve Schults, 1997; 364). Dolayısıyla “Kurum kimliği”, “Kurum
kültürü” açıklamaları aşağıda yer almaktadır.
Bireyler toplumsal hayatta diğerlerinden ayrılmak için kimliklere ihtiyaç duymaktadır. Bireylerin kimlikleri
onları tanımlamak adına ayrıştırıcı olmaktadır. Tıpkı bireyler gibi kurumlarda farklılaşmak için kendilerine
özgü kimliklere sahiptirler. Kurumlar pazarda güçlü ve uzun dönemli kimlik oluşturma çabası içindedirler.
Kurumsal imajı yönetmek için öncelikli olarak kurum kimliği oluşturularak başlanmalıdır. Kurum kimliğine,
kurum çalışanlarının kuruluş ile bütünleşmesi ve kurum dışı rakiplerden ayrılmak için ihtiyaç duyulduğu
söylenebilir (Bakan, 2005: 59-60).
Kurum kimliği başlıca dört ana unsur barındırmaktadır; kurum felsefesi, kurumsal davranış, kurumsal
iletişim, kurumsal dizayn olmak üzere. Bir kurumun kendisini görme ve tanımlama biçimini kurumsal kimlik
olarak nitelendirilebilir. Bu tanımlamalar kurumu rakipleri arasında farklılaştırmaktadır. Kurumlarda güven
hissi, saygı ve çekiciliği sağlamak adına kendini dışsal olarak doğru tanıtmalıdır. Doğru ifadelerle yaratılan
bu kimlikler sadece dış çevreye değil kurumun iç ortamında da olumlu etkiler yaratmaktadır. Bu bütünlük ise
istenen gruplarda olumlu imaj yaratmaktadır. Kimlik; çalışanlar, müşteriler, yatırımcılar ve kurum arasında
bir bütünlük oluşturabilmektedir (Çakar Mengü, 2016: 48-51).
Kurumsal kimlik ister stratejik isterse simgesel olarak yapılandırılsın paydaşlar ve toplumun genelinde
kuruma dair bir imaj oluşturmaktadır. Kurum imajı, kurum felsefesi, kurum kültürü, kurumsal davranış
unsurları kurum kimliğinin bütünleyicileridir, birlikte oluşur ve birlikte tasarlamaları gerekmektedir (Koçak,
2018: 16).
Kurumsal davranış bir kurumun iç ve dış hedef kitlesine ilişkin tüm faaliyetleri ve söylemlerini içermektedir.
Bir kurumun çalışan ilişkileri, üretim, dağıtım, sosyal davranışlar, iletişim hedeflerini gerçekleştirirken
izledikleri yoldur (Çakar Mengü, 2015: 49). Bu bağlamda izlenen tutarlı, güvenilir davranışlar kuruma olumlu
imaj kazandırmada katkı sağlayacaktır.
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Kurumsal iletişim en genel tanımı ile kurumun iç ve dış hedef kitlesine örgütsel, pazarlama odaklı ve
yönetimsel olarak uyguladığı bütünleşik bir yönetim biçimidir. Kurum içerisinde iletişim tek yönlü
olmamakla birlikte hem kurum içi hem de kurum dışı iletişim faaliyetleri bütün halinde koordine edilmelidir
(Çakar Mengü, 2015: 50). Kurum içinde iletişim halkla ilişkiler ve pazarlama departmanlarıyla
yürütülebilmektedir.
Bütünleşik pazarlama iletişimi, pazarlama yönüyle müşterilerine değer iletmek amacındadırlar, iletişim
yönüyle ise paylaşılan anlamları iletme amacındadır. Bu kavramlar bir bütün olarak müşterilere markanın
diğer markalardan farklılıklarını ortaya koymaktadır. Markanın anlamını, farklılıklarını hedef kitle ile
paylaşmaktadır. İletişime konu olan her zaman marka olmamaktadır. Mal, hizmet, organizasyon, insan ve
mağaza da pazarlama iletişimine konu olmaktadır (Tolon ve Zengin, 2016: 7-8). Bu yönüyle kurumsal imaja
iletişim yoluyla katkı sağlamaktadır.
Kurumsal dizayn, kurumsal görünüm olarak da ifade edilmektedir. Kuruluşun yer, konum, görsellik
açısından kendisini ifade ediş biçimidir ve iç, dış mimari, marka şekli, yazı, renkler gibi görsel unsurlara
dayanan kurumsal kimlik öğesidir (Çakar Mengü, 2015: 50). Kurumsal dizayn kuruma ait tüm sembolleri
içine almaktadır. Ürün tasarım, paketleme, satış mağazası, çalışan giyimi, tanıtım ve reklamlar bu tür
semboller arasında sayılabilirler. Genel hatları ile görsel kimlik öğeleri, kurum isimleri, işaretleri, tipografisi,
renkler ve sloganlar olarak gruplandırılabilmektedir (Çiftçioğlu, 2009: 39).
Kurum kimliği aslında insanlarda olduğu gibi kurumun diğer kurumlardan ayrılması için uğraşılan bir dizi
süreçtir. Bu süreç kurumun görünümünü, kurumun iletişimini ve davranışını şekillendiren bir yönetim içerir.
Başarılı şekilde gerçekleştirilmiş ve uygulanmış bir kurum kimliği güçlü bir kurumsal imajın oluşumunda da
etkin bir rol oynamaktadır.
Kurumsal kültür ve örgüt kültürü tanımları gereği yakın unsurlar barındırmaktadır. Dolayısıyla örgüt kültürü
için yapılmış tanımlar da kurumsal kültür tanımlamalarını içermektedir. Kurumsal kültür, işletme içerisinde
insanlar arasında oluşan gelenekler, anlayışlar normlar bütünüdür. Kurum içi paylaşılan inançlar, değerler,
törenler, semboller, mitler, bir kurumu diğerinden farklı kılan unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
unsurlar sözlü veya yazılı olsun kurum tarafından benimsemiş kurum kültürünü meydana getirmektedir
(Bakan, 2005: 70-71).
Kurum kültürü bir işletmeye ilk adım atıldığı anda kendini hissettirmektedir. Çalışanların tutum ve
davranışları buna örnek gösterilebilir. Kurumlarda çalışanların iletişim ve etkileşimleri, nitelik ve biçimsel
olarak kurum kültürünü ifade etmektedir. Çalışanların ve grupların kurum içerisinde davranış tarzları kurum
kültürünü yansıtmaktadır. Bu bir kurumun üst yönetimi tarafından bilinçli şekilde oluşturulabileceği gibi
bireyler arasında kendiliğinden de oluşabilmektedir. Kurum kültürü örgütün sembolik temellerini de
taşımaktadır. Örgütün içi ve örgütün kendisinin bir betimlemesidir. Kurum başarısı ve belirli standartları
kurumun değerleri ve inançlarını açıklamaktadır. Kurum kültürü açıkça görünmeyen bir yetki hiyerarşini de
içeriyor olabilir. Kuruma rol model olabilecek kahramanlar da yine kurum kültürü içerisindeki unsurlardır
(Bakan, 2005: 72-73).
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3. YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri

Şekil 1. Araştırmanın Modeli
Araştırma modeli dikkate alınarak araştırma hipotezleri aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.
H1: Ankara Devlet Opera ve Balesi Kurumu seyircisinin demografik özellikleri ile kurumsal kimlik öğeleri
arasında anlamlı bir fark vardır.
H1a: Ankara Devlet Opera ve Balesi seyircisinin cinsiyetleri ile kurumsal kimlik öğeleri arasında anlamlı bir
fark vardır.
H1b: Ankara Devlet Opera ve Balesi seyircisinin yaşları ile kurumsal kimlik öğeleri arasında anlamlı bir fark
vardır.
H1c: Ankara Devlet Opera ve Balesi seyircisinin eğitim durumu ile kurumsal kimlik öğeleri arasında anlamlı
bir fark vardır.
H1d: Ankara Devlet Opera ve Balesi seyircisinin aylık ortalama geliri ile kurumsal kimlik öğeleri arasında
anlamlı bir fark vardır.
H2: Ankara Devlet Opera ve Balesi seyircisinin demografik özellikleri ile algılanan kurum imajı arasında
anlamlı bir fark vardır.
H2a: Ankara Devlet Opera ve Balesi seyircisinin cinsiyet ile algılanan kurum imajı arasında anlamlı bir fark
vardır.
H2b: Ankara Devlet Opera ve Balesi seyircisinin yaşları ile algılanan kurum imajı arasında anlamlı bir fark
vardır.
H2c: Ankara Devlet Opera ve Balesi seyircisinin eğitim durumu ile algılanan kurum imajı arasında anlamlı
bir fark vardır.
H2d: Ankara Devlet Opera ve Balesi seyircisinin ortalama aylık gelirleri ile algılanan kurum imajı arasında
anlamlı bir fark vardır.
H3: Kurumsal kimlik öğeleri ile algılanan kurum imajı arasında bir ilişki vardır.
H3a: Kurumsal görünüm ile algılanan kurum imajı arasında bir ilişki vardır.
H3b: Kurumsal davranış ile algılanan kurum imajı arasında bir ilişki vardır.
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H3c: Kurumsal iletişim ile algılanan kurum imajı arasında bir ilişki vardır.
H4: Kurumsal kimlik öğeleri ile kurumsal imaj arasındaki ilişki üzerinde temsil izleme durumunun
düzenleyici rolü vardır.
H4a: Kurumsal görünüm ile kurumsal imaj arasındaki ilişki üzerinde temsil izleme durumunun düzenleyici
rolü vardır.
H4b: Kurumsal davranış ile kurumsal imaj arasındaki ilişki üzerinde temsil izleme durumunun düzenleyici
rolü vardır.
H4c: Kurumsal iletişim ile kurumsal imaj arasındaki ilişki üzerinde temsil izleme durumunun düzenleyici
rolü vardır.
3.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Ankara Devlet Opera ve Balesi temsillerinden izlemiş olan kişiler veya kurum
hakkında bir fikre sahip olan kişiler oluşturmaktadır. Araştırma örneklemi olasılığa bağlı olmayan örnekleme
yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Evren sayısı belli olmayan örneklem büyüklüğünü hesaplamak için “n= Z22
/ d2 “ formülü kullanılmıştır.
n: Örnekleme alınacak birey sayısı,
p: Ana kütlenin gözlenme oranı, (0,5)
q: (1-p) x’in gözlenmeme oranı, (0,5)
d: Örneklem hatası, (0,05)
: Ana kütle standart sapması, (p.q= 0,25)
Z: =0,05 için 1,96 değeri alınmaktadır (Ersöz ve Ersöz, 2020: 102-109).
%95 güven düzeyinde, örnekleme hatası 0,05 ve yığın varyansı bilinmediğinden =p.q olarak alındığında
örneklem hacmi 384,16 olarak bulunmaktadır. Online platformda hazırlanan anket toplamda 630 kişi
tarafından cevaplanmış ancak 403 kişi tarafından eksiksiz tamamlanmıştır.
3.3. Veri Toplama Araçları
Araştırma için kolayda örnekleme yöntemi seçilmiştir. Veri toplama yöntemi olarak çevrimiçi anket yöntemi
uygulanmıştır. Anket 22.02.2020 ile 31.05.2021 tarihleri arasında yürütülmüştür.
Anket iki bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümü ADOB seyircisinin demografik özelliklerini
belirlemeye yönelik soruları içermektedir. Bunlar yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, meslek, aylık
ortalama gelir, yaşadıkları şehir ve daha öne bir temsil veya konser izleyip izlemedikleri hakkında toplam 8
sorudan oluşmaktadır.
Anketin ikinci bölümünde ise Candan Özgün Ayar (2009) ’ın “Kurumsal İmaj Yönetimi: Türkiye İş Kurumu
Örneği” adlı tez çalışmasında kullanılan ölçekten faydalanılmıştır. Anketin bu bölümü 5’li Likert ölçeğinde
hazırlanıp, cevaplar ise “1= hiç katılmıyorum” ve “5= tamamen katılıyorum” şeklinde derecelendirilmiştir ve
toplam 31 sorudan oluşmaktadır.
3.4. Verilerin Analizi
Cronbach Alpha ankette kullanılan ölçeğin güvenilirliğini tespit etmek için kullanılan bir yöntemdir. Veri
toplanan örneklemin ölçüm güvenilirliğini tanımlamak amacıyla araştırmacı tarafından raporlanmalıdır
(Finch, Immekus ve French, 2016: 48). Cronbach Alpha katsayısı 0 ile 1 arasında değer almaktadır ve bu değer
0,70 üzeri olması istenen bir sonuçtur (Bayram, 2009: 194). Ölçeğin her bir faktörü için uygulanan testte alpha
değerlerinin sırasıyla kurumsal görünüm için 0,830; kurumsal iletişim için 0,911; kurumsal davranış için 0,943;
kurumsal imaj için 0,907 ve toplam alpha değerinin 0,970 olduğu tespit edilmiştir.
Normal dağılıma uygunluk için bakılması gereken değerler Skewness ve Kurtosis değerleridir. Skewness
değerlerinin -1 ve +1 arasında olması, Kurtosis değerlerinin +2 ve -1 değerleri arasında olması beklenmektedir.
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Faktörlerin Skewness ve Kurtosis değerleri bu aralıkta bulunmasından dolayı normal dağılım olduğu
görülmektedir.
Anket verileri SPSS (Statistical Packages for Social Science) 26.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Demografik özellikler için tanımlayıcı istatistikler; frekans tablosu ve yüzde dağılımları tablo olarak
sunulmuştur. Demografik özelliklerin verilerle arasındaki ilişkiyi incelemek adına bağımsız örneklem t-testi
ve Anova testi yapılmıştır.
Algılanan kurum imajı ile kurumsal kimlik öğeleri arasındaki ilişkiyi açıklamak amacıyla Pearson korelasyon
testi uygulanmıştır.
Son olarak kurumsal kimlik öğelerinin kurumsal imaj arasındaki ilişkileri üzerine katılımcıların temsil izleme
durumunun düzenleyici rolü SPSS Process 3.5 ile incelenmiştir.

4. BULGULAR
Araştırmaya katılanlara ait demografik özellikler tanımlayıcı (betimleyici) istatistikler kullanılarak
incelenmiştir. Bu veriler ışığında sonuçlar şöyledir.
Anket katılımcıları 256 kadın, 147 erkekten oluşmaktadır. Çoğunluğun kadın olduğu görülmektedir. Yaş
grupları arasında 18-23 yaş aralığında katılımcılardan 53’ü bulunurken, 24-35 yaş aralığında 170, 36-50 yaş
aralığında 150 ve 51 ve üzeri yaş aralığında toplam 30 kişi bulunmaktadır. Ankete katılanlardan 5’i ilköğretim,
33’ü ortaöğretim (lise), 242’si lisans ve 123’ü lisansüstü mezunlarından oluşmaktadır. Katılımcıların yüksek
oranda lisans mezunu oldukları görülmektedir. Katılımcıların 77’si 2000-2500 ₺ aylık ortalama gelir grubunda
yer alırken, 39’u 2501-3000 ₺ aylık ortalama gelir grubunda, 32’si 3001-3500 ₺ aylık ortalama gelir grubunda
ve 255 kişi ise 3501 ₺ ve üzeri aylık ortalama gelir grubunda yer almaktadır. Araştırmaya katılan seyircilerin
%48.4’ünü bekar kişiler ve %51.6’sını ise evli kişiler oluşturmaktadır. Ankete katılanların meslekleri hakkında
bilgi sorulduğunda çeşitli meslek gruplarından katılımcıların olduğu görülmektedir. Memur, mühendis,
öğretmen, öğrenci, emekli, ev hanımı, akademisyen katılımcıların çoğunlukta oldukları görülmektedir.
Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ise katılımcıların çoğunlukta olduğu iller arasındadır. Tablo 1.’de demografik
bilgiler özet halinde sunulmuştur.
Tablo 1. Demografik Bilgiler
Değişkenler
Cinsiyet
Yaş Grupları

Eğitim Durumu

Aylık Ortalama Gelir

Medeni Durum

Gruplar

n
256
147
53
170
150
30
5
33
242
123
77
39
32
255
195
208

Kadın
Erkek
18-23 yaş
24-35 yaş
36-50 yaş
51 ve üzeri yaş
İlköğretim
Ortaöğretim (Lise)
Lisans
Lisansüstü
2000- 2500
2501-3000
3001-3500
3501 ve üzeri
Bekar
Evli

%
63,5
36,5
13,2
42,2
37,2
7,4
1,2
8,3
60
30,5
19,1
9,7
7,9
63,3
48,4
51,6

Araştırma hipotezleri parametrik testler kullanılarak araştırma modeline uygun olarak test edilmiştir.
H.1. “Ankara Devlet Opera ve Balesi Kurumu seyircisi demografik özellikleri ile kurumsal kimlik öğeleri
arasında anlamlı bir fark vardır.” hipotezi ve alt hipotez test sonuçları gösterilmektedir.
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H1a.” Ankara Devlet Opera ve Balesi seyircisinin cinsiyetleri ile kurumsal kimlik öğeleri arasında anlamlı bir
fark vardır.”
%95 güven aralığında kurumsal kimlik öğeleri ile cinsiyet değerlendirmesinde istatistiksel olarak anlamlı bir
fark bulunmuştur (p=0,022<0,05). Dolayısıyla H1a hipotezi kabul edilmiştir. Kadınlar, erkeklere göre daha
olumlu yanıtlar ile kurumsal kimlik öğelerini değerlendirmiştir. Cinsiyet kurumsal kimlik öğeleri açısından
anlamlı bir fark yaratmaktadır.
Kurumsal kimlik öğeleri ayrı ayrı bağımsız örneklem t-test ile değerlendirildiğinde kurumsal görünüm için
cinsiyet ile kurumsal görünüm ifadeleri arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (p=0,022<0,05).
Kurumsal davranış ve cinsiyet arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (p=0,025<0,05). Kurumsal
iletişim açısından ise cinsiyet ile arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p=0,068>0,05). Dolayısıyla
cinsiyetin kurumsal görünüm ve kurumsal davranış açısından seyircilerin görüşlerinde farklılık bulunurken
kurumsal iletişim açısından bir fark bulunmamaktadır.
H1b. “Ankara Devlet Opera ve Balesi seyircisinin yaşları ile kurumsal kimlik öğeleri arasında anlamlı bir fark
vardır.”
Yaş ve kurumsal kimlik öğeleri arasında %95 güven aralığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
bulunmamaktadır (p=0,159>0,05). H1b hipotezi reddedilmektedir. Yaş grupları kurumsal kimlik öğeleri
değerlendirmeleri bir farklılık göstermemektedir. Ortalamalar açısından değerlendirildiğinde 18-23 yaş grubu
kurumsal kimlik öğelerine daha olumlu bakmaktadır.
Kurumsal kimlik öğeleri ayrı ayrı bağımsız örneklem t-test ile değerlendirildiğinde kurumsal görünüm için
yaş ile kurumsal görünüm ifadeleri arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (p=0,482>0,05).
Kurumsal davranış ve yaş arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (p=0,526>0,05). Kurumsal iletişim
açısından ise yaş ile arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır (p=0,010<0,05). Dolayısıyla yaşın, kurumsal
görünüm ve kurumsal davranış açısından görüşlerinde farklılık bulunmazken kurumsal iletişim açısından bir
fark bulunmaktadır.
H1c. “Ankara Devlet Opera ve Balesi seyircisinin eğitim durumu ile kurumsal kimlik öğeleri arasında anlamlı
bir fark vardır.”
Test sonucuna göre %95 güven aralığında kurumsal kimlik ile eğitim durumu arasında anlamlı bir ilişki
yoktur (p=0,435>0,05). H1c hipotezi reddedilmiştir.
H1d.”Ankara Devlet Opera ve Balesi seyircisinin aylık ortalama geliri ile kurumsal kimlik öğeleri arasında
anlamlı bir fark vardır.”
Anova testi sonucuna göre %95 güven aralığında kurumsal kimlik ile aylık ortalama gelir arasında anlamlı bir
ilişki bulunmamaktadır (p=0,204>0,05). H1d hipotezi reddedilmiştir. Bireylerin aylık ortalama gelirleri ile
kurumsal kimlik öğeleri değerlendirmeleri arasında bir ilişki olmadığı görülmektedir.
Kurumsal kimlik öğeleri ayrı ayrı bağımsız örneklem t-test ile değerlendirildiğinde kurumsal görünüm için
aylık ortalama gelir ile kurumsal görünüm ifadeleri arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir
(p=0,204>0,05). Kurumsal davranış ve aylık ortalama gelir arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir
(p=0,744>0,05). Kurumsal iletişim açısından ise aylık ortalama gelir ile arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır
(p=0,047<0,05). Dolayısıyla katılımcıların aylık ortalama gelir açısından, kurumsal görünüm ve kurumsal
davranış değerlendirmelerinde farklılık bulunmazken kurumsal iletişim açısından bir fark bulunmaktadır.
Kurumsal kimlik öğeleri ve demografik öğeler arasında anlamlı bir farkın bulunup bulunmadığı durumlarını
inceleyen H1 hipotezi alt hipotezlerinden H1a kabul edilmiş, H1b, H1c, H1d reddedilmiştir. Hipotez test
sonuçları Tablo 2.’ de özetlenmiştir.
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Tablo 2. Kurumsal Kimlik ve Demografik Özellikler Test Sonuçları
Kurumsal
KimlikCinsiyet
Kurumsal
Kimlik- Yaş
Grupları
Kurumsal
Kimlik- Eğitim
Durumu

Kurumsal
Kimlik- Aylık
Ortalama Gelir

Değişkenler
Kadın
Erkek

n
256
147

Ort.
3,610
3,442

Std. Sapma
,630
,750

18-23
24-35
36-50
51 ve üzeri
İlköğretim
Ortaöğretim
(Lise)
Lisans
Lisansüstü
2000- 2500
2501-3000
3001-3500
3501 ve üzeri

53
170
150
30
5
33
242
123

3,668
3,597
3,477
3,423
3,993
3,470
3,539
3,571

,751
,644
,635
,913
1,144
,808
,691
,599

77
39
32
255

3,676
3,574
3,623
3,497

,635
,580
,747
,697

Sig.(two-tailed)
0,022

0,159

0,435

0,204

Algılanan kurum imajı ve demografik özellikler arasındaki farklılıkları test eden ikinci hipotez H2’nin alt
hipotezleri sonuçları aşağıda yer almaktadır.
H2a “Ankara Devlet Opera ve Balesi seyircisinin cinsiyet ile algılanan kurum imajı arasında anlamlı bir fark
vardır.”
Algılanan kurum imajı ve cinsiyet değerlendirilmesinde %95 güven aralığında bağımsız örneklem testi
sonucuna göre istatistiksel olarak farklılaşmaktadır (p=0,043<0,05). H2a hipotezi kabul edilmiştir. Kadınların
ve erkeklerin algılanan kurum imajı değerlendirilmesinde anlamlı bir fark bulunmaktadır ve kadın izleyiciler
daha olumlu değerlendirmektedir.
H2b “ Ankara Devlet Opera ve Balesi seyircisinin yaşları ile algılanan kurum imajı arasında anlamlı bir fark
vardır.”
Algılanan kurum imajı ve yaş arasında Anova testi sonucu anlamlı bir fark gözlenmemiştir (p=0,703>0,05).
H2b hipotezi reddedilmiştir. 18-23 yaş arası ifadelere verdiği yanıtlar daha yüksek ortalamalara sahipken 51
yaş ve üzeri kişilerin yanıtları görece düşük ortalamalarda kalmaktadır. Ancak bu fark toplamda bir anlam
ifade edecek yükseklikte değildir.
H2c. “ Ankara Devlet Opera ve Balesi seyircisinin eğitim durumu ile algılanan kurum imajı arasında anlamlı
bir fark vardır.”
Algılanan kurum imajı ve eğitim durumu %95 güven aralığında Anova testi sonucu istatistiksel olarak anlamlı
bir fark bulunmamaktadır (p=0,577>0,05). H2c hipotezi reddedilmiştir. İlköğretim mezunu katılımcıların
ortalamaları yüksek olması testin sonucunu değiştirmemektedir. Katılımcı sayısı diğer gruplara oranla düşük
kalmaktadır. Bu da anlamlı bir fark yaratmamaktadır.
H2d. “Ankara Devlet Opera ve Balesi seyircisinin ortalama aylık gelirleri ile algılanan kurum imajı arasında
anlamlı bir fark vardır.”
Algılanan kurum imajı ve aylık ortalama gelir arasında %95 güven aralığında Anova testi sonucu anlamlı bir
fark bulunmamaktadır (p=0,621>0,05). Dolayısıyla H2d hipotezi reddedilmiştir.
Algılanan kurum imajı ve demografik değişkenler arasında anlamlı bir fark olup olmadığını inceleyen H2
hipotezi alt hipotezlerinden yalnızca H2a hipotezi kabul edilirken H2b, H2c, H2d alt hipotezleri
reddedilmiştir. Test sonuçları özeti Tablo 3.’te yer almaktadır.
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Tablo 3. Kurumsal İmaj ve Demografik Değişkenler Test Sonuçları
Değişkenler
Algılanan
Kurum İmajıCinsiyet
Algılanan
Kurum İmajıYaş Grupları
Algılanan
Kurum İmajıEğitim
Durumu
Algılanan
Kurum İmajıAylık Ortalama
Gelir

n

Ortalama

Std. Sapma

Kadın
Erkek

256
147

3,763
3,587

,723
,898

18-23
24-35
36-50
51 ve üzeri
İlköğretim
Ortaöğretim
(Lise)
Lisans
Lisansüstü
2000- 2500
2501-3000
3001-3500
3501 ve üzeri

53
170
150
30
5
33
242
123

3,748
3,732
3,668
3,577
4,066
3,621
3,678
3,746

,852
,749
,764
1,080
1,233
,853
,851
,751

77
39
32
255

3,796
3,679
3,755
3,666

,768
,746
,893
,799

Sig.(twotailed)
0,043

0,703

0,577

0,621

H3.” Kurumsal kimlik öğeleri ile algılanan kurum imajı arasında bir ilişki vardır.”
H3a. “Kurumsal görünüm ile algılanan kurum imajı arasında bir ilişki vardır.”
Kurumsal görünüm ile algılanan kurum imajı arasında Pearson Korelasyon testine göre %99 güven aralığında
anlamlı bir ilişki vardır (p=0,000<0,01). H3a hipotezi kabul edilmiştir. Pearson Korelasyon katsayısı 0,742’dir
ve kurumsal görünüm ve algılanan kurumsal imaj arasında pozitif bir ilişki vardır.
H3b.”Kurumsal davranış ile algılanan kurum imajı arasında bir ilişki vardır.”
Kurumsal davranış ile algılanan kurum imajı arasında Pearson Korelasyon testine göre %99 güven aralığında
anlamlı bir ilişki vardır (p=0,000<0,01). H3b hipotezi kabul edilmiştir. Pearson Korelasyon katsayısı 0,885’die
ve kurumsal davranış ve algılanan kurumsal imaj arasında pozitif bir ilişki vardır.
H3c.” Kurumsal iletişim ile algılanan kurum imajı arasında bir ilişki vardır. “
Pearson Korelasyon testine göre %99 güven aralığında kurumsal iletişim ile algılanan kurum imajı arasında
anlamlı bir ilişki vardır (p=0,00<0,01). H3c hipotezi kabul edilmiştir. Kurumsal iletişim ile algılanan kurum
imajı arasında pozitif bir ilişki vardır. Pearson Korelasyon analizine göre algılanan kurum imajı ile kurumsal
kimlik öğelerinin tümü arasında pozitif ve doğrusal bir ilişki olduğu görülmektedir. Kurumsal davranış ile
algılanan kurum imajı arasında diğerlerine oranla yüksek bir korelasyon değeri olduğu söylenebilir.
Tablo 4. Algılanan Kurumsal İmaj ve Kurumsal Kimlik Öğeleri Korelasyon Test Sonuçları
Algılanan
İmaj
Algılanan
Kurumsal
İmaj
Kurumsal Görünüm

Pearson Korelasyonu
Olasılık Değeri (Sig.)
Pearson Korelasyonu
Olasılık Değeri (Sig.)

Kurumsal
1

Algılanan
Kurumsal
İmaj
Kurumsal Davranış
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,742
,000
1

,742
,000
Algılanan
İmaj

Pearson Korelasyonu
Olasılık Değeri (Sig.)
Pearson Korelasyonu
Olasılık Değeri (Sig.)

Kurumsal
1
,885
,000
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Algılanan
İmaj
Algılanan
Kurumsal
İmaj
Kurumsal İletişim

Pearson Korelasyonu
Olasılık Değeri (Sig.)
Pearson Korelasyonu
Olasılık Değeri (Sig.)

Kurumsal
1
,784
,000

Kurumsal İletişim
,784
,000
1

H4 hipotezi ile kurumsal kimlik öğeleri ve kurumsal imaj arasındaki ilişkide temsil izleme durumunun
ılımlaştırıcı etkisi incelenecektir.
H4 ” Kurumsal kimlik öğeleri ile kurumsal imaj arasındaki ilişki üzerinde temsil izleme durumunun
düzenleyici rolü vardır.” Hipotezinin alt hipotezleri test edilmiştir.
H4a “Kurumsal görünüm ile kurumsal imaj arasındaki ilişki üzerinde temsil izleme durumunun düzenleyici
rolü vardır.”
Kurumsal imaj ile kurumsal görünüm ilişkisi üzerinde temsil izleme durumu model özetinde gösterildiği
üzere %55,3 oranında değişimleri açıklamaktadır ve model (p=0,00<0,05) bir bütün olarak anlamlı
çıkmaktadır. Ancak burada etkileşim değişkeninin anlamlı çıkmadığı görülmektedir (p=0,127>0,05)
dolayısıyla H4a hipotezi reddedilmiştir.
H4b “Kurumsal davranış ile kurumsal imaj arasındaki ilişki üzerinde temsil izleme durumunun düzenleyici
rolü vardır.”
Kurumsal imaj ile kurumsal davranış ilişkisi üzerinde temsil izleme durumunu özetleyen model %78,4
oranında değişimleri açıklamaktadır. Model bir bütün olarak anlamlıdır (p0,00<0,05). Etkileşim değişkeni
modelde anlamlı çıkmadığı için (p=0,42>0,05) H4b hipotezi reddedilmiştir.
H4c “Kurumsal iletişim ile kurumsal imaj arasındaki ilişki üzerinde temsil izleme durumunun düzenleyici
rolü vardır.”
Kurumsal iletişim ve kurumsal imaj arasındaki ilişki üzerinde temsil izleme durumunu açıklayan model
%57,9 oranında değişimleri açıklamaktadır. Model bir bütün olarak anlamlıdır (p=0,00<0,05). Etkileşim
değişkeni p değeri anlamlı çıktığından dolayı H4c hipotezi kabul edilmiştir (p=0,027<0,05). Temsil izleme
durumunun modelde düzenleyici rol oynadığı söylenebilir. Moderatör etki test sonuçları Tablo 5.’te yer
almaktadır.
Tablo 5. Kurumsal Kimlik Öğeleri ve Kurumsal İmaj İlişkisi Üzerinde Temsil İzleme Durumunun Moderatör
Etkisi
Model Özeti
Kurumsal Görünüm
Temsil İzleme Durumu
Etkileşim Değişkeni
Model Özeti
Kurumsal Davranış
Temsil İzleme Durumu
Etkileşim Değişkeni
Model Özeti
Kurumsal İletişim
Temsil İzleme Durumu
Etkileşim Değişkeni

R²
0,553

0,784

0,579

p
0,000
0,000
0,459
0,127
0,000
0,000
0,579
0,426
0,000
0,000
0,002
0,027

Hipotez test sonuçları genel bir özet şeklinde Tablo 6.’da sunulmuştur.
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Tablo 6. Hipotez Test Sonuçları
Hipotez
H1
H1a
H1b
H1c
H1d
H2
H2a
H2b
H2c

H2d
H3
H3a
H3b
H3c
H4
H4a
H4b
H4c

Açıklaması
Ankara Devlet Opera ve Balesi Kurumu seyircisi demografik
özellikleri ile kurumsal kimlik öğeleri arasında anlamlı bir fark vardır.
Ankara Devlet Opera ve Balesi seyircisinin cinsiyetleri ile
kurumsal kimlik öğeleri arasında anlamlı bir fark vardır.
Ankara Devlet Opera ve Balesi seyircisinin yaşları ile kurumsal
kimlik öğeleri arasında anlamlı bir fark vardır.
Ankara Devlet Opera ve Balesi seyircisinin eğitim durumu ile
kurumsal kimlik öğeleri arasında anlamlı bir fark vardır.
Ankara Devlet Opera ve Balesi seyircisinin aylık ortalama geliri
ile kurumsal kimlik öğeleri arasında anlamlı bir fark vardır.
Ankara Devlet Opera ve Balesi seyircisi demografik özellikleri ile
algılanan kurum imajı arasında anlamlı bir fark vardır.
Ankara Devlet Opera ve Balesi seyircisinin cinsiyet ile algılanan
kurum imajı arasında anlamlı bir fark vardır.
Ankara Devlet Opera ve Balesi seyircisinin yaşları ile algılanan
kurum imajı arasında anlamlı bir fark vardır.
Ankara Devlet Opera ve Balesi seyircisinin eğitim durumu ile
algılanan kurum imajı arasında anlamlı bir fark vardır.

Sonuç

Ankara Devlet Opera ve Balesi seyircisinin ortalama aylık gelirleri
ile algılanan kurum imajı arasında anlamlı bir fark vardır.
Kurumsal kimlik öğeleri ile algılanan kurum imajı arasında bir
ilişki vardır
Kurumsal görünüm ile algılanan kurum imajı arasında bir ilişki
vardır.
Kurumsal davranış ile algılanan kurum imajı arasında bir ilişki
vardır.
Kurumsal iletişim ile algılanan kurum imajı arasında bir ilişki
vardır.
Kurumsal kimlik öğeleri ile kurumsal imaj arasındaki ilişki
üzerinde temsil izleme durumunun düzenleyici rolü vardır.
Kurumsal görünüm ile kurumsal imaj arasındaki ilişki üzerinde
temsil izleme durumunun düzenleyici rolü vardır.
Kurumsal davranış ile kurumsal imaj arasındaki ilişki üzerinde
temsil izleme durumunun düzenleyici rolü vardır.
Kurumsal iletişim ile kurumsal imaj arasındaki ilişki üzerinde
temsil izleme durumunun düzenleyici rolü vardır.

Ret

Kabul
Ret
Ret
Ret

Kabul
Ret
Ret

Kabul
Kabul
Kabul

Ret
Ret
Kabul

5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Kurumsal imaj, kurumun hedef kitlenin algı alanına herhangi bir strateji ya da istemsiz olarak girmesi ile
oluşan bir süreçtir. Kişi kurumu bir logo, tanıtım, reklam gibi bir aracı ile tanıma fırsatı bulur ve kurum
hakkında ilk izlenimini bu yolla oluşturur. Oluşan imaj algısı kurumun hedef kitlesi ve rekabet çevresi
açısından oldukça önemlidir. Kurumun rekabet edebilirliği, yükselişi ve sürekliliği oluşturulan imajdan
etkilenmektedir. Kurumsal imajı oluşturmak, önemi dikkate alındığında tesadüfe bırakılmamalıdır.
Şüphesiz ki kurumsal kimlik öğelerinin değerlendirilmesi sonucu oluşan fikirlerin bir bütün halinde kurumun
imajına yansıyacağı yadsınamaz. İmajın pazarlanması bu noktada kaçınılmaz olacaktır ve kurumu doğru
yerde, doğru zamanda, doğru kimlikle hedef kitleye sunmakla başlayacaktır. Hedef kitle ile bir araya gelen
kurum hakkında insanın doğası gereği bir fikir oluşacak ve tercihler noktasında oluşan fikre uygun hareket
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edecektir. Ne kadar olumlu izlenim, imaj oluşursa hedef kitle ve kurum etkileşimi artacak ve süreklilik arz
edecektir.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Murat Karahan yönetimimde Türk Opera markasını yaratmak,
dünyanın önde gelen eserlerini en yüksek kalitede sunmak ve Türk seyircisi ile buluşturmak üzere çalışmalar
başlatmıştır. Ayrıca ülkemizde operaya karşı olan ön yargıları değiştirmek amaçlanmıştır. Kurumun hedefleri
doğrultusunda kurum imajının analiz edilmesi gerekmektedir. Buradan yola çıkarak bu araştırma demografik
özelliklerdeki farklılıkları ortaya koyarak ADOB kurumsal imajı ve kurumsal kimlik unsurlarının seyirciler
tarafından nasıl algılandığını tespit etmeyi amaçlamaktadır.
Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde Candan Özgün Ayar’ın (2009) tez çalışmasında da benzer sonuçlar
olduğu göze çarpmaktadır. Çalışmasında, kurumsal kimlik öğeleri ve demografik özellikler arasındaki
ilişkide cinsiyet ve eğitim düzeyinin anlamlı olarak farklılaştığı görülürken yaş gruplarında anlamlı bir
farklılık görülmemektedir. Yine aynı çalışmada algılanan kurum imajı ile demografik özellikler arasındaki
ilişki incelendiğinde cinsiyet ve yaşın anlamlı olarak farklılaştığı görülürken eğitim düzeyinin algılanan
kurum imajı arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Cinsiyet her iki çalışmada da kurumsal kimlik
öğeleri ve algılanan kurum imajı açısından anlamlı bir farka sahip olduğu bulunmuştur. Kurumsal kimlik
öğeleri ile algılanan kurum imajının arasındaki ilişkide yine aynı çalışmada bu çalışmaya benzer olarak
kurumsal iletişim ile kurumsal görünüm arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir.
Analiz sonuçları ayrıca Çetin ve Tekiner (2015) tarafından yapılan çalışmada kurumsal görünümün cinsiyet
açısından anlamlı bir fark bulunması, yaş açısından ise anlamlı bir fark bulunmaması ve kurumsal iletişimin
yaş açısından anlamlı bir farka sahip olması açısından benzer niteliktedir.
Diğer bir çalışmada ise kurumsal imaja ilişkin algıları ve katılımcıların demografik özellikleri arasındaki ilişki
incelendiğinde; yaş, eğitim ve gelir ile kurumsal imaj boyutları arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır
(Kaşkır, 2020:70-73). Bu yönüyle araştırmamıza benzer sonuçlar olduğunu söyleyebiliriz.
Kurumsal imaj açısından bir diğer çalışma ise cinsiyete göre farklılaşma olduğu, yaş ve eğitim değişkenine
göre ise kurumsal imajda farklılaşma tespit edilememiştir (Yılmaz, Saygın, Tolon, 2021:2793-2794). Bu
sonuçların da çalışmamıza benzer olduğunu söylemek mümkündür.
Kurumsal görünüm boyutu algısı cinsiyete göre farklılaşmakta iken yaş değişkenine göre anlamlı bir fark
göstermemektedir. Kurumsal iletişim açısından ise yaşa göre farklılık göstermektedir. Algılanan kurum
imajının yaş değişkenine göre anlamlı bir fark olmadığı gösterilmiştir (Çetiner ve Tekin, 2015:433-435). Bu
çalışmanın sonuçları da araştırmayı desteklemektedir.
İçerisinde bulunduğumuz, araştırmanın yapıldığı dönem olan ve dünya çapında salgın bir hastalık nedeniyle
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilmesinin sonuçlara olan etkisini göz önünde
bulundurmamız gerekmektedir. Ülke çapında sinema, restoran, eğlence yerleri gibi tüm halka açık yerlerin
kapanması ve bu süreçte ADOB’un da etkinliklerini durdurması söz konusu olmuştur. Pandeminin olumsuz
etkileri düşünüldüğünde katılımcıların cevaplarına da yansımış olabileceği unutulmamalıdır. Ayrıca
katılımcılara temsiller sırasında anket yapmak yerine online olarak ulaşmak zorunda kalınmıştır. Bu açıdan
bakıldığında örneğin temsil izleme durumunun moderatör etkisi sadece kurumsal iletişim ile algılanan kurum
imajı ilişkisinde kabul edildiği görülmektedir. Kurumsal görünüm ve kurumsal davranışın yaş, eğitim
durumu ve aylık ortalama gelir açısından anlamlı bir fark ortaya koymaması ile de ilişkili olabilir. Sosyal
mecralar pandemi döneminde ön plana çıkarken, iletişimin yeni boyutu olarak önem kazanmaktadır.
Kurumsal görünümün yaş, eğitim ve aylık ortalama gelir açısından kurum imajına yansımasına dair bir
farklılık bulunmadığı daha önce belirtilmişti. Bu farklılığın ortadan kalkmasının pandemi koşulları olduğu
düşünülmektedir. Cinsiyetin ise kurumsal görünüm açısından anlamlı bir fark yarattığı görülmektedir.
Kurumun seyirci ile ilk teması olan kurum iç, dış mekanı ve özellikleri, kurum logosu, birimleri açısından
kurumsal görünüm, kurum imajını etkileyen hiç şüphesiz önemli öğelerden biridir. Araştırma açısından
cinsiyet kurumsal görünümde anlamlı bir fark yaratmakta özellikle erkek seyircilerin daha kararsız tutumu
kadın seyircilerin ise daha olumlu tutumu olduğu görülmektedir. Bu çerçevede imaj oluşturulurken logonun
akılda kalıcı olması gerekmektedir ve erkek seyircilerin de ilgisini çekebilecek unsurlara yer verilebilir.
Özellikle kurum logosu konusunda erkek seyirciler kurum logosunun onlara hitap etmediği kanısındalar.
Devlet kurumları söz konusu olduğunda kurumsal görünüm açısından yenileme süreçlerinin uzun zamanlar
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alabileceği öngörülebilir. Ancak yenileme süreçleri uzun olsa da hedef kitlenin istek ve ihtiyaçları mutlaka
araştırılmalı ve dikkate alınmalıdır. Örneğin engelli bireylere yönelik hizmetleri sorunsuz almaları için gerekli
altyapı oluşturulmalıdır. ADOB ‘un kısa süre önce bir renovasyondan geçmiş olması kurumun imajı açısından
olumlu bir etki yaratmış olabilir. Kurum hem görsel hem işitsel bir hizmet sunduğu için bina dizaynları, dekor,
kostüm, temsilde kullanılan ses düzenleri, ışık gibi teknik düzenlerin aynı ahengi yakalamış olması
gerekmektedir. Kurumsal imaj bu bütünlükten olumlu etkilenecektir.
Kurumsal iletişim açısından cinsiyet ve eğitim bir fark yaratmazken yaş ve aylık ortalama gelir grupları
açısından bir farka sahip olduğu görülmektedir. Kurumsal iletişim göz önüne alındığında kurum ile telefon
veya yazı ile iletişim konusunda seyirciler kararsız oldukları görülmüştür. Günümüzde iletişim yöntemlerinin
değişmesi ile yazı veya telefona ihtiyaç olmaması bu kararsızlığı açıklıyor olabilir. Diğer yandan medya kanalı
ile yeterli bilgi edinme ve tanıtım konusunda özellikle 24-35 ve 36-50 yaş grupları kurumu olumsuz
değerlendirmişlerdir. Bu durum 18-23 yaş grubu içinse yeterli görülmektedir. Bu yaş gruplarının medyadan
da ADOB’ u takip etmek istedikleri sonucuna ulaşabiliriz. İletişimin sosyal mecralara daha çok kayması ile
diğer iletişim seçeneklerinin takipçileri ihmal edilmemelidir. Bütünlük ve süreklilik imajın doğasında
olduğundan sürecin bütün ilerlemesi gerekmektedir. Diğer yandan kurumun internet sitesinden bilgi ve
hizmetlerin hızlı ve kolay alınması konusunda tüm yaş ve gelir grupları açısından olumlu değerlendirilmiştir.
Aynı şekilde kurumun teknolojiyi yakından takip ettiği düşünülmektedir. Özellikle sosyal mecralar etkin ve
sürekli kullanılmalı değişen algoritmalar göz önüne alınarak seyirciye her an ulaşılmalıdır. Değişim bu
mecralarda hızlı gerçekleştiği için kurumun gündemin gerisinde kalma lüksü olmamaktadır. Bu yalnızca
sosyal platformlarla değil radyo, televizyon, yazılı ve görsel basın, reklam afişleri, bilbordlar gibi geleneksel
iletişim araçlarını da etkin ve dikkat çekici kullanmak önem arz etmektedir. Bu iletişim araçlarını etkin
kullanmanın bir yolu da hedef kitleyi iyi tanımlamak ve iyi tanımaktan geçmektedir. Böylelikle onlara
ulaşmak ve onlarda olumlu bir etki, olumlu bir imaj bırakmak daha kolay olacaktır. Kurumun imajının
oluşumunda bir diğer önemli unsur olan çalışanlar açısından kurum hizmetleri hakkında yeterli bilginin
verildiği düşünülmektedir. Ancak çalışanların seyircilerin ihtiyaçlarını öğrenmek ve onları dinlemek
konusunda kararsız oldukları görülmektedir. Çalışanlar olumlu imaj oluşturma konusunda kurumun yüzü
olurlarken aynı zamanda seyircilerle iletişimleri sayesinde kuruma geri bildirim sağlayabilirler. Seyirciyi
dinleme, istek ve ihtiyaçlarına yönelik aksiyon alma konusunda eğitimlerle desteklenebilirler.
Kurumsal davranış söz konusu olduğunda cinsiyet tek başına anlamlı bir fark yaratmaktadır. Kurumsal
davranışın imaja olan etkisinin diğer demografik özelliklere yansımaması pandemi koşulları ile ilişkili olabilir.
Kurumsal davranışta yine çalışanların olumlu imaja katkısından söz etmeden geçemeyiz. Çalışanların
seyirciye yaklaşımları, anlayış ve ilgileri, bilgi ve yeterlilikleri konusunda olumlu bir değerlendirmede
bulunmuşlardır. Burada önemli nokta olumlu bildirimin devam etmesini sağlamakta yatmaktadır. Çünkü
imaj oluşturma kurumlar için bir süreci ifade eder. Çalışanlar eğitimler ile desteklenmeli ve bu olumlu imaj
korunmaya çalışılmalıdır. Kurum hizmetleri temsillerin zamanında yapılması, hizmetlerin kalitesi, seyirci
memnuniyeti açılarından yeterli görülmektedir. Kurumun kamu kurumu olması temsil kalitesinde bir
standarda sahip olmalı şeklinde bir beklentiye neden olabilir ve kurum kalite standardını düşürmeden imajını
seyirci zihninde olumlu tutmaya özen göstermelidir.
Özel sektördeki alternatifler örneğin tiyatrolar, konserler düşünüldüğünde erkek seyircilerin daha kararsız
tutum sergiledikleri gözlemlenirken temsil hizmetlerini yeterli bulma konusunda da benzer yönelim
sergilemişlerdir. Erkek seyircilerin ilgilerini belirlemeye yönelik anketler düzenlenebilir ve bu doğrultuda
temsiller geliştirilebilir. Kurumun sosyal sorumluluk projeleri konusunda da seyirciler açısından bir
kararsızlık görülmektedir. Sosyal sorumluluk projelerinin medyada yeterince yer almaması hedef kitleye
ulaşmaması ya da güncel projelerin gerçekleştirilmemesi bu kararsızlığa neden olabilir. Sosyal
sorumluluğunda olumlu imaja katkısı düşünüldüğünde projelerin görünür ve güncel tutulması gerekebilir.
Kurum cinsiyet grupları açısından güvenilir bir kurum olarak algılanmaktadır.
Kurumsal imaj cinsiyet grupları açısından anlamlı bir fark yaratmaktadır. Kurumsal imaj kurum
hizmetlerinde fayda sağlama, beklentileri karşılama, çevreden olumlu duyumlar konusunda olumlu
değerlendirilmektedir. Erkek seyirciler kurum hakkında eskiye göre şimdiki izlenimlerinde kararsız tutum
sergilemektedirler. Eskiye göre daha olumlu ya da daha olumsuz bir değerlendirmede bulunmamışlardır. Bu
kararsız tutumun olumluya çevrilmesi gereklidir. Burada cinsiyet erkek seyirciler baz alındığında kurumsal
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imajın farklılaştığı gözlemlenmektedir. Kurumsal imajın erkek seyircilere yönelik nasıl olması gerektiği
araştırılmalıdır. Kurumun genel imajı için saygın ve iyi bir imaja sahip olduğu değerlendirmesi yapılmıştır.
Kurumsal kimlik öğeleri ile imaj arasında bir ilişkinin olduğu bu çalışmada tespit edilmiştir. Bu anlamda
kurumsal kimlik öğelerinin imaja yansıması konusunda anlamlı bir fark oluşturan demografik özellik ise
cinsiyet olarak göze çarptığı belirtilmişti. Bu noktada kurumsal kimlik öğeleri ile algılanan imaj arasında
temsil izleme durumunun moderatör etkisi araştırılmıştır. Kurumsal davranış ve kurumsal görünüm
açısından temsil izleme durumu bir değişiklik yaratmazken kurumsal iletişim noktasında moderatör etkiden
söz etmek mümkündür. Bu etki şöyle açıklanabilir. Temsil izleyenlerin kurumsal imaj konusunda bir
algılarının olduğu ve iletişimin bu algıyı az oranda etkilediği söylenebilir. Temsil izleyenler arasında
iletişimden etkilenmeyen bir algı olması eğer bu algı olumlu ise sürekliliği açısından kurumsal iletişimi önemli
kılarken, olumsuz olması durumunda ise kurumsal iletişimin ilk kurulduğu an önem kazanmaktadır.
Böylelikle kurumsal iletişimin ilk temas noktasında ilk kez temsil izleyecek olan hedef kitle için olumlu imaj
oluşturmak adına stratejik adımlar atılmalıdır. Kurumsal iletişimde ilk etkileşim çalışanlar, medya, internet
yoluyla gerçekleşebilir. Dolayısıyla ilk etkileşimi olumlu imaja çevirmek bu noktalara hakim olmaktan
geçebilir. Çünkü temsil izlemeyenler iletişime daha duyarlı olmaktadır.
Bu çalışma pandemi koşullarında online olarak gerçekleştirilmiş olup Ankara Devlet Opera ve Balesi
kurumsal imaj ve kurumsal kimlik öğeleri unsurlarının seyirciler tarafından nasıl algılandığını tespit etmek
amacıyla araştırma yapılıp öneriler sunmuştur. Gelecek çalışmalarda kurumun iç paydaşları arasında
kurumsal kimlik öğeleri ile algılanan kurumsal imaj ilişkisi araştırılabilir.
İmaj algısı çevreden, reklamlardan, kurum çalışanlarından dolayısıyla bireyin algısını etkileyen her türlü
unsur ile olumlu ya da olumsuz olarak şekillenmektedir. Bu durum bize algının her yönden ve ister kurum
seyircisi olsun ister henüz temsil izlememiş olsun hedef kitle açısından yönetilmesi ve pazarlanması
gerekliliğini göstermektedir. Algıyı yönetmek seyirciyi sürece dahil etmek hatta ülkede opera ve bale
kültürünün yerleşmesini sağlamakla daha kolay gerçekleşebilir. Günümüz koşulları özellikle sosyal mecralar
bu iletişimin kesintisiz olarak sürdürülebilmesine imkan sağlarken iletişimi olumlu imaj algısına çevirmek
adına daha komplike stratejiler oluşturmayı zorunlu hale getirmektedir. Sanatın önemli bir kolunu temsil
eden kurum açısından bu durumun önemi bir kat daha artmaktadır.
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Amaç – Bu çalışmanın amacı, benlik kurgusu teorisi kapsamında örgütsel bağlılık ve iş performansı
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Yöntem – Veriler Antalya ilinde bulunan 5 yıldızlı otellerin yiyecek içecek departmanında çalışan
işgörenlerden toplanmıştır.
Bulgular – Örneklem grubunda rassal olarak seçilen 516 katılımcı içeren veride, açıklayıcı faktör analizi
uygunluğu için yapılan küresellik testi sonucu (p<0,05) anlamlı bulunduğundan veri seti faktör analizi
için uygun görülmüştür. Örneklem grubuna uygulanan soruların kütle ve soru sayısı bakımından
benlik kurgulama (Cronbach's Alpha= 0.766), örgütsel bağlılık (Cronbach's Alpha= 0.766), iş
performansı (Cronbach's Alpha= 0.830) yüksek güvenilirlik derecesi elde etmiştir. Analizlere göre
örgütsel bağlılığın iş performansı (B =1.1903, SE= .1746 p<.001, BC 95%, p=0.0000) üzerine etkisi pozitif
yönlü ve anlamlıdır. Bununla birlikte örgütsel bağlılığın iş performansına etkisinde bağımsız benliğin
(B =-.1156, SE= . 0471 p<.001, BC 95%, p=.0145) ve bağımlı benliğin (B =-.0933, SE= . 460, p<.001, BC
95%, p=.0430) tam aracılık etkisine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Tartışma – Son yıllarda psikoloji temelli kavramların hem teorik açıdan hem de uygulama açısından
insan davranışlarını anlamaya yardımcı olduğu ifade edilebilir. İşgörenlerin psikososyal açıdan
davranış biçimlerinden yola çıkılarak elde edilen bulgular literatür tarafından desteklenmektedir.
Benlik kurgusu kapsamında örgütsel bağlılığın iş performansına etkisinde bağımsız benlik negatif
yönde etki gösterirken, bağımlı benlik pozitif yönde etkilediği görülmektedir.
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Design/Methodology/Approach – The researchers collected the data from employees working in 4and 5-star hotels in Antalya.
Findings – Since the result of the sphericity test (p<0.05) for the suitability of the explanatory factor
analysis was significant for the data pertaining to 516 randomly selected participants in the sample
group, the researchers found the data set to be suitable for factor analysis. Regarding the scope and
number of questions addressed to the sample group, self-construal (Cronbach's alpha= 0.766),
organizational commitment (Cronbach's alpha= 0.766), and work performance (Cronbach's alpha=
0.830) achieved high levels of reliability. According to the results of the analysis, the impact of
organizational commitment on work performance (B =1.1903, SE= .1746 p<.001, BC 95%, p=0.0000) was
positive and significant. In addition, independent self construal (B =-.1156, SE= .0471, p<.001, BC 95%,
p=.0145) and interdependent self construal (B =-.0933, SE= .460, p<.001, BC 95%, p=.0430) fully mediated
the impact of organizational commitment on job performance.
Discussion – In recent years, psychological concepts have contributed to understanding human
behavior both theoretically and practically. Findings on workers' psychosocial behaviors were
underpinned and corroborated by a variety of studies. While the independent self construal affected
the impact of organizational commitment on job performance negatively within the framework of
independent self construal, the interdependent self construal affected it positively.
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1. GİRİŞ
Örgütlerin amaç ve hedeflerine ulaşmasında işgörenlerin örgütsel bağlılıklarının önemli bir değişken olduğu
hem teoride hem de uygulamada kabul edilmektedir. Örgütlerin uzun vadeli hedeflerin gerçekleştirilmesi ve
sürdürülebilir bir temelin oluşturulması büyük ölçüde işgörenlerin örgütsel bağlılığına bağlıdır. İşgörenler
ötgütlere daha bağlı hale geldikçe işgören performansı ve verimliliği de artmaktadır. Bu süreç örgütsel
bağlılığın yüksek seviyede olduğu örgütlerde gerçekleşmektedir. (Meyer ve Allen, 1997).
Örgütsel bağlılık, organizasyona karşı duygusal duruştur ve zaman içinde yavaş ama tutarlı bir şekilde gelişir
(Mowday, Steers ve Porter,1979: 225). Bireyin örgütüne karşı olan bağlılık duygusu ile yetenek ve gayretini
bu doğrultuda odaklaması örgütsel amaç ve çıkarların gerçekleşmesinde önemli bir faktördür (Koç,2009:201).
Bağlılık, bireyleri güçlendirir ve farklı koşullar altında karşılaştıkları problemlere karşı davranışlarını
dengeler. Bu denge işgörenlerin performanslarının yüksek seviyede devam etmesini sağlamaktadır.
Örgütsel süreçlerde yaşanan zorluklardan biri de iş performansını arttırmak için etkili insan gücünü stratejik
bir şekilde kullanmaktır (Ahmad, Ahmad ve Shah, 2010: 257). İş performansı, yargılayan tarafın bakış açısıyla
iş ve sosyal hedeflere, sorumluluklara ulaşma düzeyi olarak ifade edilebilir ( Hersey ve Blanchard, 1993 ).
Daha önceden belirtilen kriterler çerçevesinde, adil ve şeffaf bir şekilde değerlendirilmesi önemlidir (Messick,
1995). İşgörenlerin örgütsel bağlılığının yüksek düzeyde olması iş performansını arttırdığı varsayılmaktadır
(Linz, 2002).
Yüksek düzeyde örgütsel bağlılığın iş performansını olumlu yönde etkilediğini ifade etmekle birlikte bu süreci
destekleyen başka değişkenlerinde olduğu söylenebilir. Yaşadığımız toplumun ortak inançlarını ve davranış
biçimini oluşturan kültür, hem bireysel hem de toplumsal bağlamda insan davranışlarını belirleyen,
yönlendiren ve değiştirebilen muazzam bir etkiye sahiptir.
Bireyler, erken çocukluktan itibaren belirli kültürel inançları/değerleri/normları öğrenmeye ve kültürel olarak
belirli davranışsal senaryoları uygulamaya başlarlar. Kültürel öğrenme ve deneyim, bir şeyleri yapmanın rutin
yollarını formüle etmeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bilişsel ve duyuşsal davranış tarzlarını da
şekillendirir (Han ve Humphreys, 2016: 11).
Bireyin yetişkin olarak iş hayatına başlamasına kadar geçen sürede şekillenen davranış biçimi iş
performansına olumlu ya da olumsuz olarak yansımaktadır. Bireyin sahip olduğu ahlaki değerler, iş
yaşamındaki tercihlerini, çalışma disiplini, istek ve arzularını zaman zaman öne plana çıkmaktadır. Bununla
birlikte bireyin iş hayatına bakış açısı, düşünceleri ve duygu durumu da iş performansını etkilemektedir.
İşletmeler için önemli bir ekonomik çıktı sağlayan insan faktörü üzerinden örgütsel bağlılık ve iş performansı
ile ilişkili birçok araştırma yapıldığı görülmektedir. Pozitif psikolojik sermayenin geliştirilmesinin iş
performansının arttırılmasın da (Kızanlıklı ve Çöp, 2017) örgüte güvenin duygusal bağlılık ve duygusal
bağlılığın da performans üzerinde (Eren, 2014) aynı şekilde motivasyonun örgütsel bağlılık ve iş performansı
üzerinde pozitif yönlü etkisinin olduğu ifade edilmektedir (Kargün ve Koç, 2021). Bununla birlikte bağlılık ve
performans arasındaki ilişkilerin yönü, örgütsel bağlılığın doğasına bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.
Bu çalışmanın amacı çok sayıda örgütsel bağlılık ve iş performansı araştırması olmasına rağmen literatürde
benlik teorisi açısından yapılmayan araştırma eksikliğini gidermektir. Benlik kurgusu üzerinden bireycilik ya
da kollektivist bakış açısının belirlenmesi ve bireylerin istenilen yönde manipüle edilmesi örgütlerin amaç ve
hedeflerine ulaşma açısından önemli bir ekonomik ve stratejik fayda sağlayacaktır.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Benlik Kurgusu
Benlik, kültürden beslenerek bireyin dünyayı algılama biçimini, değerlerini, olgulara karşı tutumlarını ve
toplumdaki rollerini etkileyerek karşılaştığı olaylara karşı davranışına yön vermektedir (Markus ve Kitayama,
2003). Benlik kavramı literatürde bağımsız benlik ve bağımlı benlik olmak üzere iki boyutlu ifade
edilmektedir(Singelis,1994; Matsumoto, 1999; Cross, Bacon ve Morris,2000; Utz, 2004). Bağımsız benlik,
kimliğini içsel özelliklere, eğilimlere ve özelliklere dayandırarak, kendisini rollerinden ve ilişkilerinden ayrı
olarak algılama eğilimindedir (Markus ve Kitayama, 1991; Singelis, 1994; Doğan, 2019, Wasti ve Erdi, 2007).
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Benlik kurgusunun ikinci boyutu olan bağımlı benlik ise, kişinin grubu içinde uyum ve kişisel hedefler
üzerindeki ilişkilere dikkat yoluyla ilişki merkezli bir yönelimi ( Markus ve Kitayama, 1991 ) ifade etmektedir.
Bağımsız benlik kurgusu bireyci toplumlarda, bağımlı benlik kurgusu ise kollektivist (toplulukçu)
toplumlardaki benlik kurguları olarak görülmektedir (Kashima, Yamaguchi, Kim, Choi, Gelfand ve Yuki,
1995; Constantine, Gainor, Ahluwalia ve Berkel, 2003:88; Brewer ve Chen, 2007 ). Bireyci toplumlarda bireyler
kendi amaç ve hedeflerini grubun amaçlarının üstünde görür. Bununla birlikte kişisel özgürlüğe odaklanır
(Lee, Aaker ve Gardner, 2000). Kolektivist toplumlarda ise, bireyler hedeflerinden ziyade grubun hedeflerine
vurgu yapmaya yönelir ve benliği grupla ilgili olarak tanımlar. Bireyler grubun amaç ve hedeflerini kendi
amaçlarının üstünde görür ( Triandis, 1996 ).
Bireyin benlik durumu, kültürel algısını yönlendirerek duygu, düşünce ve davranışlarınıda etkilemektedir.
Bağımsız benlik ya da bağımlı benlik toplumun içinde bulunduğu zaman dilimine, bireyden bireye, kültürden
kültüre göre farklılık gösterebilmektedir. Bununla birlikte bireyler zaman zaman bireyci ya da kollektivist
bakış açısına göre hareket edebilirler.

2.1.2. Örgütsel Bağlılık
Bağlılık kavramı ilk olarak 1960 yılında Becker tarafından literatüre girmiş ve “tutarlı insan davranışı üreten
tek mekanizma” olarak açıklanmıştır. Daha sonrasında Porter ve arkadaşları 1974 yılında örgütsel bağlılık
anketini içeren önemli bir çalışmaya imza attılar. Örgütsel bağlılık, bireyin örgütün amaçlarına ulaşması için
fedakarlıkta bulunması ve bireyin kişisel zamanını örgütsel faaliyetlere ayırması (Weiner,1982) bir bütün
olarak organizasyona karşı duygusal bir duruş göstermesi (Mowday, Steers ve Porter, 1979) olarak
tanımlamaktadır. Araştırmalar çerçevesinde örgütsel bağlılığın, örgütsel amaç ve değerlere inanma, kabul
etme, örgüt adına çaba göstermeye istekli olma ve örgüt üyeliğini sürdürmek için güçlü bir istek gerektirdiği
sonuçlarına ulaşılmaktadır ( Porter, Steers, Mowday ve Boulian, 1974 ) . Örgütler yaşamlarını sürdürebilmek
ve belirlediği amaçlar doğrultusunda hareket edebilmek için işgörenlerin örgüte karşı olan bağlanma ve
sahiplenme duygularını artırmak zorundadırlar (Topaloğlu, Koç ve Yavuz, 2008: 204).
Örgütsel bağlılığın ölçülmesi ve doğru bir şekilde tanımlanması (Mercurio, 2015) için Meyer ve Allen'ın (1991)
üç bileşenli modeli en yaygın biçimde kabul edilmektedir (Zangaro, 2001). Bu modele göre; duygusal bağlılık,
bir çalışanın bir organizasyona duygusal bağlılığı, onunla özdeşleşmesi ve katılımı; devam bağlılığı, bir
çalışanın bir kuruluştan ayrılmasıyla ilişkilendirdiği maliyetlere dayalı taahhüt; ve normatif bağlılık, bir
çalışanın bir kuruluşta kalma zorunluluğu duyguları olarak açıklanmaktadır (Brammer, Millington and
Rayton, 2007). Örgütlerin kurum çalışanlarına karşı özellikle adil davranış sergilemeleri, işgörenlerin örgüte
olan bağlılık düzeylerini ve çalışma performanslarını yükseltmektedir.

2.1.3. İş Performansı
En temel ifade ile iş performansı örgütsel amaçlar için, çalışanların katıldığı veya kurumsal hedeflerle
bağlantılı olan ölçülebilir eylemler, davranışlar ve sonuçlar anlamına gelir (Viswesvaran and Ones, 2000:216).
Katz and Kahn (1978) iş performansını bir organizasyondaki sosyal sistemin özü olarak adlandırır. İş
performansı, kişinin işini etkin bir şekilde yerine getirme yeteneği olarakta tanımlanabilir (Giri ve Kumar,
2010: 138). Literatürde iş performansı kavramı iki boyutta ele alınmaktadır (Motowidlo ve Van Scotter, 1994;
Borman ve Motowidlo, 1997). Görev performansı davranışları, teknik becerilerin ve işe özgü bilgilerin
kullanımı ile ilişkilidir. Bağlamsal performans davranışları, iş arkadaşları, amirler veya müşterilerle olan
etkileşimlerin yanı sıra öz disiplin, sebat ve çaba göstermeye isteklilik gösteren davranışlarla ilişkilidir (Van
Scotter, Motowidlo ve Cross, 2000).
İşgörenlerin örgütlerde göstermiş olduğu yüksek iş performansı gelirlerinde artışı sağlamakla birlikte,
kariyerlerinde yükselebilme imkânını da birlikte getirebilmektedir (Sonnentag ve Freese, 2002:4). Örgütler
işgörenlerin iş performansını iyileştirmek için tasarlanmış programlar, denetim derecelendirmeleri, verimlilik
endeksleri, devamsızlık, işten ayrılma, maaş ve terfi dahil olmak üzere çok çeşitli performans
değerlendirmeme ölçütleri kullanır (Motowidlo, 2003; Schmidt and Hunter, 1992). Bu ölçütlerin
kullanılmasındaki amaç işgörenlerin iş performanslarının adil ve adaletli bir şekilde değerlendirilmesidir.
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3. YÖNTEM
3.1. Araştırma Modeli
Araştırma, nicel araştırma yöntemi temelinde tarama modelinin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. Tarama
modeli, davranış bilimi ve disiplinlerine olmakla birlikte yöntemin özellikleri gereği kurumların mevcut
düzenini bozmadan ve çok sayıda kurum personeline yönetsel güçlük çıkarmadan kullanılmaktadır
(McMillan ve Schumacher, 2012:.233). Ayrıca durum ya da koşul değiştirmeden bir problem hakkında
araştırma yapmak ve bireylerin fikirleri hakkında bilgi elde etmek için yaygın olarak tercih edilen rastlantısal
örneklem kullanılarak uygulanabilen bir yöntemdir (Karaşar, 2009: 77; Neuman, 2017: 66). Araştırma
modelinin ve hipotezlerinin oluşturulmasında literatür taramasında elde edilen bilgiler etkili olmuştur.
Araştırma modelinde üç değişken bulunmaktadır. Örgütsel bağlılık, modelin bağımsız değişkenini
oluştururken; iş performansı bağımlı değişkeni oluşturmaktadır. Bununla birlikte söz konusu değişkenlerin
üçünün bir arada kurulduğu bir modele rastlanılmamıştır. Bu bağlamda, benlik kurgusu teorisi kapsamında
örgütsel bağlılık ve iş performansına ilişkisi isimli araştırmanın modelin aşağıda yer almaktadır.

Benlik Kurgusu
Bağımsız Benlik

Bağımlı Benlik

İş Performansı

Örgütsel Bağlılık

H1. Örgütsel bağlılık iş performansını arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H2. Örgütsel bağlılık ile iş performansı arasındaki ilişkide bağımsız benliğin aracılık rolü vardır.
H3. Örgütsel bağlılık ile iş performansı arasındaki ilişkide bağımlı benliğin aracılık rolü vardır.

3.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Antalya’da bulunan 5 yıldızlı otellerin yiyecek içecek departmanlarında çalışan
işgörenler oluşturmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı istatistiklerine göre Antalya ilinde 310 adet beş yıldızlı
otel bulunmaktadır. Evrenin geneline ulaşmak mümkün olmadığından tesadüfi olmayan örnekleme
tekniklerinden kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Ölçek otellerin insan kaynakları birimlerine eposta yoluyla gönderilmiştir. Toplam 560 işgören ankete katılım sağlamıştır. Hatalı işaretlemeler neticesinde
44 anket veri setinden çıkarılarak analizlere 516 adet anket ile devam edilmiştir. Evrenin tam olarak
belirlenemediği durumlarda en az 384 kişiden veri toplamak yeterli olmaktadır (Çıngı, 2009).

3.3. Veri Toplama Aracı
Araştırmada işgörenlerin benlik kurgulama düzeylerini, örgütsel bağlılıklarını ve iş performanslarını
belirlemek için literatür ve teorik çerçeve temel alınmıştır. Bu kapsamda verileri toplamak için oluşturulan
anket dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik değişkenleri belirlemeye yönelik ifadeler
bulunmaktadır. İkinci bölümde Allen ve Meyer tarafından geliştirilen örgütsel bağlılık ölçeği, üçüncü
bölümde Kirkman ve Rosen tarafından geliştirilen iş performansı ölçeği kullanılmıştır. Son olarak Cross,
Bacon ve Morris (2000) tarafından geliştirilen benlik kurgusu ölçeği kullanılmıştır. Kullanılan ölçekler yedili
likert tipinde 1- Kesinlikle katılmıyorum, 7-Kesinlikle katılıyorum şeklinde sıralanmıştır. Ölçekler için
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oluşturulan maddeler üç alan uzmanı ve bir dil uzmanı tarafından kontrol edilerek bazı maddeler ölçekten
çıkarılmış ve daha sonra maddeler üzerinde son düzeltmeler yapılmıştır.

3.4. Verilerin Analizi
Araştırmada toplanan verilerin geçerlik ve güvenirlik tespit etmek için Cronbach alfa ve açıklayıcı faktör
analizi yapılmıştır. Veriler SPSS 23.0, IBM SPSS Process Makro paket programları kullanılarak analiz
edilmiştir. Aracılık analizi, Andrew F. Hayes (2013) tarafından geliştirilen SPSS PROCESS eklentisi (Model 2)
ile hesaplanmıştır. Hayes’in ortaya koyduğu bu model ılımlaştırıcı değişkenin test edilmesinde kullanılan en
iyi yöntem olduğu ifade edilebilir. En önemlisi iki ılımlaştırıcı değişkeni aynı anda test edebilmesi açısından
en başarılı yöntem olarak görülmektedir (Hayes, 2015:1-5).
Bu bilimsel araştırma Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulunca incelenmiş
olup, 22.04.2022 tarih, E-64075176-050.01.04-321248 sayı ve 2022.08.12. sayılı karar ile izin alınmıştır.
Çalışmanın uygun görülmesinden sonra verilerinin toplanma süreci 25.04.2022- 20.07.2021 tarihleri arasında
tamamlanmıştır.

4. BULGULAR
3.1.Değerlendirme Ölçeğinin Güvenirliği ve Geçerliliğine İlişkin Bulgular
Örneklem grubundan rassal olarak seçilen 516 katılımcı içeren veride, açıklayıcı faktör analizi uygunluğu için
yapılan küresellik testi sonucu (p<0,05) anlamlı bulunduğundan veri seti faktör analizi için uygun
görülmüştür. Analizde sadece benlik teorisi ölçeğinde bulunan 2 madde faktör yükleri (0,50) değerinden
düşük olması neticesinde analizden çıkarılmıştır. Buna göre ölçeğin yapı geçerliliğinin yeterli düzeyde olduğu
söylenebilir. Örneklem grubuna uygulanan ifadelerin kütle ve ifade sayısı bakımından benlik kurgulama
(Cronbach's Alpha= 0.766), örgütsel bağlılık (Cronbach's Alpha= 0.766), iş performansı (Cronbach's Alpha=
0.830) yüksek güvenilirlik derecesi elde etmiştir.

4.1. Katılımcıların Özellikleri
Katılımcıların demografik özelliklerine ait veriler yüzdelik oranları ile Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri
Demografik Özellikler
n
Cinsiyet
Kadın
240
Erkek
276
Medeni durum
Evli
236
Bekar
280
Yaş grupları
20 yaş altı
20
21-30
245
31-40
124
41 ve üzeri
127
Eğitim durumu
Ön lisans
42
Lisans
430
Lisans Üstü
44
Kıdem
1 yıl ve altı
224
2-6 yıl
216
7-11 yıl
32
12-16 yıl
40
17 yıl ve üzeri
4
Gelir grupları
4000 -6000 TL
200
6001-8000 TL
172
8001-10000 TL
74
10001 ve üzeri
70
Toplam
516
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%
46,5
53,5
45,7
54,3
3,9
47,5
24
24,6
8,1
83,3
8,5
72,1
41,9
6,2
7,8
0,8
38,9
33,3
14,3
13,5
100
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Araştırmada katılımcıların 240 (% 46,5)’si kadınlardan oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan erkeklerin sayısı
ise 276’dır (%53,5). Dolayısıyla katılımcıların çoğunluğunun erkeklerden oluştuğu görülmektedir.
Katılımcıların 236’sı (% 45,7) evlilerden oluşurken, çalışanların 280’i (%54,3) bekarlardan oluşmaktadır. Elde
edilen verilerden yola çıkarak araştırmaya katılanların çoğunluğunun bekar bireylerden olduğu söylenebilir.
20 yaş ve altında olan katılımcılar 20 kişiyle (% 3,9) araştırma örnekleminin en az yaş aralığını oluşturmaktadır.
Katılımcıların 245’i (%47,5) 21-30 yaş aralığında, 124’ü (%24) 31-40 yaş aralığında ve 127’si (%24,6) 41 ve üzeri
yaş aralığı içerisinde yer almaktadır. Katılımcıların eğitim bakımından en yoğun grubunun 430 katılımcıyla
(% 83,3) lisans mezunları oluşturduğu tespit edilmiştir. Ön lisans eğitim durumuna sahip olan bireylerin
sayısı 42 olup (%8,1) araştırma örnekleminin en az grubunu oluşturmaktadır. Bununla birlikte 44 katılımcının
(%8,5) lisans üstü eğitimi bulunmaktadır. Katılımcıların 224’ü (% 72,1) bulundukları iş yerinde 1 yıldan az
çalışma süresine sahiptirler. Ayrıca 2-6 yıl çalışma süresine sahip olan bireylerin sayısı ise 216’dır (%41,9). 711 yıl çalışma süresine sahip olanların sayısı 32 (%6,2) ve 12-16 yıl arası çalışan sayısı 40 (%7,8) kişi
görülmektedir. 17 yıl ve üzeri çalışan sayısı ise 4 (%0,8) kişi ile örneklemin en az kısmını oluşturduğu ifade
edilebilir. 4000-6000 TL‘ye sahip olan 200 katılımcı (% 38,9) en yüksek gelir grubu oranını temsil etmektedir.
Aynı zamanda araştırmanın oransal olarak en düşük dilimini ise 10001 TL ve üzeri gelirle 70 kişi (%13,5)
oluşturmaktadır. 6001-8000 TL gelire sahip olanların sayısı 172 (%33,3) ve 8001-10000 TL gelire sahip olanların
sayısı 74 (%14,3) kişi görülmektedir.

4.2. Değişkenler Arası İlişkilere Ait Bulgular
Araştırmanın değişkenleri arasındaki ilişkileri belirlemek için korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırmanın
bağımsız değişkeni olan örgütsel bağlılık ile bağımlı değişken iş performansı (r=,201; p<.01), aracı değişken
bağımsız benlik ile örgütsel bağlılık arasında (r=,119; p<.01) pozitif yönlü anlamlı ilişki bulunmaktadır. Aracı
değişken bağımlı benlik ile örgütsel bağlılık arasında (r=,167; p<.01) iş performansı ile bağımsız benlik ve
bağımlı benlik arasında (r=,391; r=,251 p<.01) pozitif yönlü anlamlı ilişkileri olduğu görülmektedir. Analiz
sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Değişkenler arası ilişkiler

x̄
Bağımsız Benlik
Bağımlı Benlik
Örgütsel
Bağlılık
Performans

S.S

5,1736
4,7993
4,3243

,75758
,70250
1,2191

Bağımsız
Benlik
1
,441**
,119**

5,9583

,9588

,391**

Bağımlı
Benlik

Örgütsel
Bağlılık

1
,167**

1

,251**

,201**

Performans

1

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4.3. Hipotezlere İlişkin Bulgular
Analizine ilişkin sonuçlar Tablo 3’te verilmektedir. Tablo 3’te de görüleceği üzere örgütsel bağlılık ve iş
performansı (B =1.1903, SE= .1746 p<.001, BC 95%, p=0.0000) üzerine etkisi pozitif yönlü ve anlamlıdır. Bir
başka ifadeyle çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerinde artış görüldüğünde iş performansları artmaktadır.
Bu sonuçlara göre araştırmanın H1 hipotezi desteklenmiştir. Aracılık etkilerini (H2 ve H3) test etmek için, 5000
önyükleme tekrarına dayalı sapma düzeltmeli önyükleme güven aralıklarıyla (BC; %95 GA) Model 2
kullanıldı. Model 2, bir aracılık analizinde aynı anda iki değişkenin etkisini ölçmek için imkân sağlamaktadır
(Hayes 2017 ). Tablo 3’te de görüleceği üzere örgütsel bağlılığın iş performansına etkisinde bağımsız benliğin
tam aracılık (B =-.1156, SE= . 0471 p<.001, BC 95%, p=.0145) gösterdi. Aynı biçimde bağımlı benliğin örgütsel
bağlılığın iş performansına tam aracılık ettiği (B =-.0933, SE= . 460, p<.001, BC 95%, p=.0430) sonucuna
ulaşılmıştır. Ancak bağımsız benlik negatif yönde (B=-.1156) etkilerken bağımlı benlik pozitif (B = .0933) yönde
etkilemektedir. Bu sonuçlara göre araştırmanın H2 ve H3 hipotezi desteklenmiştir.
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Tablo 3. Hipotezlere ilişkin Bulgular
Bağımsız
Değişken

Bağımlı
Değişken

B

S.E

T

P

%95 Confidence
interval
LLCI
ULCI

Hipotezler

Örgütsel
Bağlılık
Örgütsel
Bağlılık
Örgütsel
Bağlılık
R2

İş Performansı

1.1903

.1746

6.8177

.0000

.8473

1.5333

H1 Kabul

Bağımsız Benlik

-.1156

.0471

-2.4523

.0145

-.2081

-.0230

H2 Kabul

İlişkisel Benlik

.0933

.460

2.0285

.0430

.1836

.0029

H3 Kabul

Standart Hata

0.7051

F (3-312)

32.3024

0,49

.0000

SONUÇ VE TARTIŞMA
Küreselleşme ile birlikte ekonomik, sosyal, siyasal, teknolojik gelişmelerin ve değişimlerin etkisinin her geçen
gün örgütler tarafından hissedilmesi sürdürülebilirlik bakımından ayakta kalmayı güçleştirmektedir. Bu
bağlamda bakıldığında insan örgütlerin elindeki en önemli kaynak olduğu akla gelmektedir (Can ve Erol,
2018: 350). Özellikle hizmet sektöründe ve turizm işletmelerinde, sektörel özelliklerden dolayı insan
kaynağının önemi bu anlamda daha fazla ön plana çıkmaktadır Yiyecek- içecek işletmelerinde de sunulan
ürün hizmet olduğundan personelin çeşitli sebeplerden ötürü oluşan memnuniyetsizliği işletmelere
yansımaktadır (Yazıcıoğlu ve Sarıkaya, 2018: 1265). Günümüzde hizmeti yüz yüze sunan işgörenlerin
müşterilerle etkileşimleri, işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı elde edebilmesi için oldukça gereklidir
(Demirci ve Seçilmiş, 2020: 228). Rekabet şartlarının örgütlere sağlamış olduğu avantaj ya da dezavantajlar
işletmeden işletmeye farklılık gösterse de organizasyon yapısı içerisinde örgütün ve işgörenlerin karşılıklı
beklentileri aynı olmaya devam etmektedir. Örgütler işgörenlerden örgütsel bağlılık gibi özverili ve fedakar
bir çalışma arzusu ile yüksek seviyede iş performansı beklerken; işgörenler çaba ve gayretlerinin karşılığını
görmeyi beklemektedir. Meyer ve Allen (1997) , çalışanların sonuçları üzerinde daha fazla kontrole sahip
olduğu faaliyetlerde örgütsel bağlılık ve iş performansı arasında daha güçlü bir ilişki olduğunu öne
sürmektedir.
Benzer biçimde literatürde organizasyonlarda yüksek düzeyde örgütsel bağlılığın, organizasyona yüksek
katılım ve işgörenlerin hedeflerine bağlılık ile karakterize edildiğini öne sürmektedir (Meyer, Paunonen,
Gellatly, Goffin ve Jackson, 1989). Başka bir ifade ile yüksek düzeyde örgütsel bağlılık, daha yüksek
performans seviyeleri ile sonuçlanmaktadır (Angle ve Lawson, 1994). Mevcut çalışmada literatür ile benzer
şeklide örgütsel bağlılığın iş performansını (B =1,1903, SE= . 1746, p<.001, BC 95%, p=.000) pozitif şekilde
etkilediği sonucuna ulaşmaktadır. Gerçekleştirilen analizler sonucunda çalışmanın birinci hipotezi
desteklenmiştir. Bununla birlikte örgütsel bağlılık ve iş performansı arasındaki pozitif etki (Yousef, 1998;
Wright ve Bonett, 2002; Riketta, 2002; Tolentino, 2013; Jamal, 2011; Fu ve Deshpande,2014; Hendri, 2019) birçok
araştırma sonucu ile desteklenmektedir.
Örgütsel bağlılık ve iş performansı arasında güçlü ilişkiler olduğuna yönelik kanıtlar olsa da daha fazla
araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Son zamanlarda araştırmacılar, kültürel farklılıkların örgütsel bağlılık
üzerindeki etkisi hakkında daha fazla araştırma eğiliminde bulunmaktadır. Kültürel farklılıkların sonuçla
ilgili değişkenleri nasıl etkilediğinin daha iyi anlaşılmasının, küresel pazardaki çalışan davranışları ve
performansıyla ilgilenen araştırmacılar ve yöneticiler için çok önemli olduğu düşünülmektedir (Chen, Tsui ve
Farh, 2002: 352).

Bu bağlamda mevcut çalışmanın bir diğer amacı; örgütsel bağlılığın iş performansına etkisinde yiyecek
içecek işletmelerinde çalışan işgörenlerin bağımsız benlik ya da bağımlı benlik yapılarının aracılık rolünün
olup olmadığın ortaya çıkarmak oluşturmuştur. Modelin sonuçlarına göre, örgütsel bağlılığın iş
performansına etkisinde bağımsız benliğin (B =-.1156, SE= . 0471 p<.001, BC 95%, p=.0145) ve bağımlı benliğin
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(B =-.0933, SE= . 460, p<.001, BC 95%, p=.0430) tam aracılık etkisine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Benlik
kurgusu kapsamında örgütsel bağlılığın iş performansına etkisinde bağımsız benlik negatif yönde etki
gösterirken, bağımlı benlik pozitif yönde etkilediği görülmektedir. Gerçekleştirilen analizler sonucunda

çalışmanın ikinci ve üçüncü hipotezi desteklenmiştir.
Jaramillo, Mulki ve Marshall(2005), Hofstede'nin bireycilik indeksinin (IDV) örgütsel bağlılık ve iş
performansı arasındaki ilişkide aracılık etkisinin olduğunu öne süren bir hipotezi test etmiştir.
Modelde (R2 =0,12) β katsayısının negatif olduğu görülmektedir. Bu bulgu, örgütsel bağlılık ve iş performansı
ilişkisinin, bireyci kültürlere kıyasla kolektivist kültürde daha güçlü olduğunu göstermektedir. Kolektivist
kültürlerde var olan grup içi bağ, işgörenlerin firmaya bağlılığının neden performans üzerinde bireyselci
kültürlere göre daha büyük bir etkiye sahip olduğunu açıklayabilir. Dolayısı ile araştırma sonuçları
çalışmamızı destekler nitelikte bulunmaktadır.

Bu çalışma, kesitsel bir araştırma olması nedeniyle örgütsel bağlılık ve performans arasındaki ilişkinin
nedensel yönünün gerçekte ne olduğu belirsizdir. Gelecekte yapılması planlanan çalışmalarda nedensel ve
karşılıklı ilişkilerin test edilmesini sağlayan modellerin kurulması alana katkı sağlayacaktır. Sonuç olarak, bu
çalışma örgütsel bağlılık, iş performansı, bağımsız ve bağımlı benlik kurgusu konularında alana katkıda
bulunmaktadır.
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Amaç – Bu çalışmanın amacı günümüzde önemini her geçen gün arttıran, Covid-19 sürecinde önemi
daha da çok artmış olan lojistik sektörünün ve lojistikle ilgili bazı sektörlerin, işe alımlarda hangi
kriterleri aradıklarını tespit etmeye çalışmaktır.

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

Purpose – This study aims to determine what criteria the logistics industry and some logistics-related
sectors, whose importance is increasing daily and whose reputation has increased even more in the
Covid-19 process, are looking for in recruitment.

Yöntem – Veriler Türkiye’deki en sık kullanılan kariyer sitesinden birisinin arama kısmına “Lojistik”
anahtar kelimesi yazılarak toplanmıştır. Çalışma boylamsal bir çalışmadır. Bu nedenle çalışmanın ilk
verileri 2020 Ekim ayına ait 75 ilandan, ikinci verileri 2022 Ocak ayına ait 163 ilandan oluşmaktadır.
Veriler JAMOVI programında analiz edilmiştir. Çalışmada 13 kriter belirlenmiş ve karşılaştırmalı bir
Gönderilme Tarihi 8 Nisan 2022 değerlendirme yapılmıştır.
Revizyon Tarihi 5 Eylül 2022
Bulgular – Covid-19’un ilk yılı ile ikinci yılının sonlarına doğru çıkan ilanlara bakıldığında sektörle
Kabul Tarihi 10 Eylül 2022
ilgili ilan sayıların 2 kat arttığı görülmüştür. Ayrıca tecrübe ve MS Office programları bilgisinin sektör
açısından önemli olduğu tespit edilmiştir. İlan veren firmaların %49’u lisans mezunu aramaktadır. 2020
yılındaki ilanlarda iktisadi ve idari bilimler mezunu aranmazken 2022 yılındaki ilanlarda iktisadi ve
Makale Kategorisi:
idari bilimler fakültesi mezunlarının da istihdam edilmek istendiği tespit edilmiştir.
Araştırma Makalesi
Tartışma – Çalışma sonucunda Covid-19 sürecinde lojistik sektörünün öneminin oldukça fazla arttığı
görülmüş ve ilanlarda da buna bağlı bir artış olduğu tespit edilmiştir. Sektörde çalışmak isteyen
kişilerin bilgisayar, yabancı dil bilgisine sahip olması ve tecrübeli olmaları beklenmektedir. Bu
durumda sektörde çalışacak kişilerin, öncesinde staj gibi uygulamalara önem vermeleri gerektiği,
eğitimleri süresince bilgisayar bilgilerini ve yabancı dil bilgilerini geliştirmeleri gerektiği sonucuna
ulaşılmıştır.
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Design/Methodology/Approach – The data were collected by typing the keyword "Logistics" in the
search section of one of Turkey's most frequently used career sites. The study is a longitudinal study.
For this reason, the first data of the study consists of 75 announcements for October 2020, and the second
data consists of 163 reports for January 2022. The data were analyzed in the JAMOVI program. 13
criteria were determined in the study, and a comparative evaluation was made.
Findings – When the advertisements published towards the end of the first year and the second year
of Covid-19 were examined, it was seen that the number of ads related to the sector increased by two
times. In addition, it has been determined that experience and knowledge of MS Office programs are
essential for the sector. 49% of companies that advertise are looking for a bachelor's degree. While
economic and administrative sciences graduates were not sought in the announcements in 2020, it was
determined that the graduates of the faculty of economics and administrative sciences also wanted to
be employed in the announcements in 2022.
Discussion – As a result of the study, it has been observed that the importance of the logistics sector
has increased considerably during the Covid-19 process, and determined that there is a corresponding
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çalışma kapsamında kullanılan 2020 yılına ait veriler, yazarlar tarafından hazırlanmış ve 29-30 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleşen

IV. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresinde sunulmuş özet bildirinin bir kısmından oluşmaktadır.
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increase in advertisements. People who want to work in the sector must have a computer, foreign
language knowledge, and experience. In this case, it has been concluded that the people working in the
sector should give importance to practices such as internships before improve their computer and
foreign language knowledge during their education.

1. GİRİŞ
Günümüzde lojistik sektörü gün geçtikçe önemini artırmaktadır. Teknoloji çağında, e-ticaret operasyonlarının
da artması ile birlikte lojistik sektörü, sunduğu hizmet kalitesini belirli bir standardizasyona ulaştırmak
istemektedir. Özellikle 2020 yılında başlayan ve tüm dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisi 2022 yılında da
her sektörü etkilediği gibi lojistik sektörünü de farklı yönlerden etkilemiştir. Ancak pandemi süreci, özellikle
ulaştırma ve lojistik sektörünün tüm tüketici grupları açısından çok daha fazla ihtiyaç duyulan sektörlerden
birisi olduğunu göstermiştir. Bu süreçte insanlar en temel ihtiyaçlarını satın almak için evden çıkmamayı
tercih etmişlerdir. Bu gelişmeler, gerek e-ticaret sitelerinden gerekse mobil uygulamalar üzerinden satın alınan
ürünlerin sorunsuz teslimi için küresel ve ulusal lojistik firmaları ile kargo hizmet sağlayıcı firmaların daha
hızlı ve daha esnek bir yapıya sahip olması gerekliliğini ortaya koymaktadır (Okumuş, 2020).
Küresel rekabet koşullarına ek olarak, içerisinde bulunulan pandemi sürecinin yarattığı etkiler altında
işletmelerin yaşamlarını sürdürmeleri zorlaşmaktadır. Mal ve hizmet üretimlerinin çeşitlenmesi, tüketici istek
ve ihtiyaçlarının belirli bir kalıp içerisinde durağan bir biçimde değil değişken bir yapıya bürünmesi, mevcut
ürünlerin modalarının kısa sürede geçmesi ve ürün yaşam dönemlerinde meydana gelen azalmalar,
müşterinin ürün ve hizmet talepleri sırasında bekledikleri hizmet kalitesinin artması gibi nedenler tedarik
zinciri yönetimi kapsamında lojistik hizmetlerin önemini bir üst boyuta taşımaktadır. Lojistik sektöründe
hizmetin başlangıcından sonuçlandırılmasına kadar tüm süreçlerin kalbinde insan faktörü bulunmaktadır.
Dolayısıyla sektörde faaliyet gösteren işletmelerin başarısını ve kârlılığını etkileyen insan kaynağı stratejik bir
konuma sahiptir. Bu durumun ise en önemli nedeni, hizmeti veren personelin davranışları ve sergilediği
performans, hedeflenen hizmet kalitesi algısının oluşturulması için kritik bir öneme sahip olması ile
açıklanabilir (Özkanlısoy ve Saygılı, 2020: 2068).
Pandemi sürecinin etkilerinin etkilerini ortaya koyabilmek için sektörel paydaşlar farklı araştırmalar
gerçekleştirmiştir. Bu doğrultuda süreç ile ilgili çıktıların tahminlenmesi kapsamında KPMG Türkiye ve
İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi iş birliğinde Lojistik Güven Endeksi çalışması
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda pandemiden en çok etkilenen lojistik sektöründeki beklenti puanlanmıştır.
Özellikle pandemi süreci ile birlikte lojistik sektörünün iş hacminin arttığı gözlemlenmiştir (Dünya Gazetesi,
2020).
Covid-19 pandemisi ile birlikte maske, hijyen ürünlerine, eldiven gibi koruyucu ürünleri üreten medikal
sektörüne daha çok ihtiyaç duyulmuştur. Bu ürünlerin üretimi ve insanlara ulaştırılması ise oldukça önem
kazanmıştır. Bu durum doğrudan lojistik sektörünün önemini bir kez daha artırmıştır.
Pandemi sadece insan sağlığını etkilememiş, iş dünyasında yer alan birçok sektörü etkilemiştir. Her ne kadar
pandeminin uzun vadede sektörler üzerindeki etkisi öngörülemese de, süreci daha kolay ve en az zararla
atlatabilecek sektörler, tedarik zincirini güncelleyen, değişimlere hızla ayak uydurabilen ve kriz yönetimi
konusunda önlemler alabilenler olacaktır (Akdeve ve Banlı, 2020).
Bu bağlamda ülkemizde 2020 yılının ikinci çeyreğinde etkisini gösteren Covid-19 pandemisinden birçok
sektör gibi lojistik sektörü çalışanları da etkilenmiştir. Ancak sektörde üçüncü çeyrekteki iş hacmine ilişkin
beklentilerin olumlu yönde arttığı görülmüştür. Öte yandan sektör temsilcilerine göre pandemi süreci ve
sonrasında sektörün insan kaynağı talebinin artacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda sektörün insan kaynağı
ihtiyacını baz alan endeks bir önceki döneme göre %25,74’lük bir artışla 107,61 puan ile hesaplanan tüm
dönemler içinde en yüksek seviyeye ulaşmıştır (Dünya Gazetesi, 2020).
Lojistik sektöründe artan insan kaynağı ihtiyacı doğrultusunda yapılan bu çalışmada, lojistik sektörünün
insan kaynağından ne beklediği merak edilmiş ve Türkiye’deki önemli bir kariyer sitesine verilen iş ilanları
incelenerek sektörün aradığı nitelikler tespit edilmeye çalışılmıştır. Daha önce Akdemir (2011) ve Ilgaz (2018)
farklı araştırma yöntemleri kullanarak lojistik sektörünün istihdam kriterlerini belirlemeye çalışsalar da,
kariyer siteleri üzerinden içerik analizi yöntemi ile lojistik sektörünün işe alım kriterlerini araştıran yerli
İşletme Araştırmaları Dergisi

2254

Journal of Business Research-Turk

Z. Gültekin – T. Özbaysal 14/3 (2022) 2253-2269
yazında bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu durum çalışmanın önemini artırmaktadır. Ayrıca Yüksek Öğrenim
Kurumu’nun YÖK Önlisans atlası (2022) verileri incelendiğinde 74 üniversitede lojistik önlisans programının
olduğu, YÖK Lisans atlas (2022) verileri incelendiğinde 70 üniversitede Lojistik ile ilgili lisans bölümlerinin
olduğu görülmektedir. Bu bölümlerden mezun olacak öğrencilere yön göstermek açısından da çalışmanın
önemli olduğu düşünülmektedir.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Lojistik Sektörü
Tedarik zinciri yönetimi profesyonelleri konseyine göre lojistik yönetimi, müşterilerin gereksinimlerini
karşılamak için menşe noktası ile tüketim noktası arasındaki malların, hizmetlerin ve ilgili bilgilerin akışını ve
depolanmasını verimli, etkili bir şekilde planlayan, uygulayan ve kontrol eden, tedarik zinciri yönetiminin bir
parçasıdır (CSCMP, 2021). Tanım üzerinden bir değerlendirilme yapıldığında lojistik faaliyetler üretim
öncesinden başlayan ve satış sonrası devam eden oldukça önemli bir hizmettir.
Lojistik sektörü, 2000’li yıllardan başlayarak karayolu taşımacılığına ilaveten deniz, demir ve hava yolları
kullanılarak kombine taşımacılık sistemlerinin etkinleştirilmesi ve bilgi teknolojisi alt yapısının
iyileştirilmesiyle birlikte daha da gelişmiştir. Lojistik sektörü, insan merkezli süreçleri içermekte ve sektörün
gelişiminde insan kaynağının niteliği büyük önem taşımaktadır (Akar ve Çakır, 2016: 186). Dolayısıyla nitelikli
insan kaynağı sektörün gelişimi için oldukça önemlidir. Ancak Parham ve Tamminga (2018) Lojistik
sektörünün endüstri 4.0’a uyumunu araştırdıkları çalışmalarında, sektörün henüz insan kaynakları açısından
yeterli bir donanıma sahip olmadığını tespit etmişlerdir.
Lojistik sektörüne olan ilgi, gelişim hızı ve sektörün öneminin artması nedeniyle son yıllarda oldukça
artmıştır. Çalışanlar bakımından diğer sektörlere göre fark eden yönleri mevcuttur. Bu farklardan bazıları şu
şekilde sıralanabilir (Atasever, 2018:120):





Hız,
Hareketlilik,
Zaman hassasiyeti,
Ürün ile doğrudan ilişki.

2018 yılında hazırlanan XI. Kalkınma planı Lojistik hizmetlerinin geliştirmesi özel ihtisas raporunda, Türkiye
için oldukça önemli olan lojistik sektörünün hızlı bir şekilde farklı disiplinleri bir araya getirerek
bütünleştirebileceği, uluslararası alanda gelişmeleri takip ederek analiz edebileceği ve edindiği birikimi
gereksinim duyulan alanlarda uygulamaya koyabileceği yönetimsel ve operasyonel alanda yetkin işgücü ile
desteklenmesinin sağlanacağına vurgu yapılmıştır. Bu nedenle sektör daha kalifiye personele ihtiyaç
duymaktadır. Bu da sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağının ne olduğu konusunun merak edilmesine
neden olmuştur. Bu noktadan hareketle lojistik sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin sahip olması
gereken özelliklerin belirlenmesi çalışmanın amaçlarından bir diğerini oluşturmaktadır.
Lojistik sektörünün istihdam yapısı da ülkeler arası çeşitli farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıkları en
önemlisi ise ülkelerin sahip oldukları gelişmişlik düzeyleridir. Özellikle gelişmiş ülkelerin sektöre yönelik
yapmış oldukları alt yapı yatırımları, bu ülkelerin yeni yatırımlarını nitelikli işgücü ve uzmanlaşmaya
aktardıklarını göstermektedir (Koban ve Keser, 2013: 33). Ancak gelişmekte olan ülkelerde durum aynı şekilde
değildir. Tien vd. (2020) Vietnam’da lojistik sektörünün insan kaynakları durumunu araştırdıkları
çalışmalarında, bölgenin dünyanın lojistik merkezi olmak için tüm uygun koşullara sahip olmasına rağmen
niceliksel olarak lojistik sektörü çalışanlarının az olması, nitelikli personelin olmaması sektörün gelişimini
engellediğini ifade etmişlerdir.
2007 yılından beri Dünya Bankası ülkelerin lojistik performanslarını altı farklı kriter çerçevesinde ölçerek,
ülkeleri Uluslararası Lojistik Performans Endeksi adı altında puanlamaktadır. Bu kriterler gümrük, altyapı,
uluslararası sevkiyat, lojistik hizmetlerin kalitesi, gönderilerin takibi ve izlenebilirliği ve son olarak
gönderilerin zamanında teslimidir. Türkiye uluslararası olarak gerçekleştirilen Lojistik Performans Endeksi
raporuna göre 2018’de 47. sırada, İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2020’de 33. sırada, Küresel Rekabet Endeksi
2019’da 61. sırada yer almaktadır. 2026 yılında ise küresel lojistik pazar büyüklüğünün 16,445 milyar $’a
ulaşması beklenmektedir (Utikad, 2019: 8). İlgili veriler değerlendirildiğinde ülkemizin sahip olduğu coğrafik
ve jeostratejik konumunun lojistik sektörü için oldukça önemli olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda
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küresel ticaret hacminin her geçen gün artması, elektronik ticaret ile birlikte endüstriyel ve nihai tüketicilerin
satın alma faaliyetlerinde gerçekleşen değişimler ve yeni teknolojiler ile birlikte lojistik sektöründe yaşanan
olumlu gelişmeler Türkiye için lojistik sektörünün gerek ulusal gerekse uluslararası anlamda her geçen gün
önemi arttırmaktadır.

2.2. İşgören Temini ve Seçme Sürecinde İnternetin Rolü
İşgören temini ve seçimi insan kaynakları yazınında “kadrolama”, “seçme yerleştirme”, “insan kaynakları
tedariki” olarak isimlendirilen insan kaynakları yönetiminin önemli bir işlevidir. Bu işlev kısaca, örgütün
ihtiyaçlarına uygun, çalışanların araştırılması, tespiti, seçilmesi ve işe yerleştirilmesine yönelik faaliyetleri
içermektedir (Acar, 2013: 87).
İşgören temininde işletmeler gerekli insan kaynağını tespit ettikten sonra bu ihtiyacı nasıl karşılayacaklarına
da karar vermektedirler. İşgören teminini kendi iç kaynaklarını değerlendirebilecekleri gibi dış kaynaklardan
insan kaynağı tedariki yoluna gidebilmektedirler (Saldamlı, 2008; Özdemir vd., 2015).
Teknolojinin ilerlemesi ve gelişmesi ile birlikte gerçekleşen değişim ve dönüşümler toplumsal, ekonomik ve
sosyal yaşamda birçok farklı noktayı etkisi altına almaktadır. Örgütler de yaşanan bu dönüşüm ve değişimden
ciddi bir biçimde etkilenmektedir. Özellikle teknolojik gelişmeler ve iş yapma süreçlerine yeni teknolojik
altyapıların eklenmesi örgütlerde hem çalışma koşullarını hem de iş yapma tekniklerini değiştirmektedir. Bu
değişimlerden bir tanesi de örgütlerin hedeflerine ulaşmak için doğru, nitelikli personellerin temin edilmesini
sağlayan insan kaynakları yönetimi yaşamaktadır (Doğan, 2011: 52).
Büyükbeşe vd. (2018), yapmış oldukları çalışmalarında özellikle özel sektörün işe alımlarda profesyonel iş
sitelerini kullandıklarını tespit etmişlerdir. Bu noktada e-işe alım kavramı önemi ortaya çıkmaktadır. İnternet
ilk olarak 1990'ların ortalarında bir işe alım aracı olarak ortaya çıkmış ve popüler insan kaynakları
yöneticilerine sağlayabileceği faydalar nedeniyle işe alımlarda önemli bir yaklaşım olmuştur (Parry ve Tyson,
2008: 257). Web siteleri üzerinden verilen ilanlar işletme hakkında, hem de iş için aranan özelliklerle ilgili
önemli mesajlar vermektedir. Verilen ilan işletmenin nasıl bir işletme olduğunu da göstermektedir (Öksüz,
2011: 275). Örneğin sadece telefonlara cevap verip, randevu ayarlamak için istihdam edilecek bir personelden
üst düzey bilgisayar bilgisi, ehliyet, lisansüstü eğitim şartı gibi özellikler aranması çalışanların başvuru
yapacakları firmayı bir kez daha değerlendirmelerine neden olabilir.
Web sitesinden ilan verecek işletmelerin aranan pozisyon için gerekli kriterleri belirlemeleri, gerekli
niteliklerden daha azını ya da gereğinden fazla nitelikli personel aramamaları da önemli bir unsurdur. Yıldız
vd. (2017), çalışanlardaki aşırı niteliklilik algısının işten ayrılma niyetini artırdığını tespit etmişlerdir. Benzer
bir şekilde Ulukök vd. (2017), çalışanlardaki fazla niteliklilik algısının işten ayrılma niyetini artırdığını tespit
etmişlerdir. Çalışmalardan da anlaşılacağı gibi doğru işe doğru kişiyi yerleştirmek oldukça önemlidir. Bunu
sağlayabilmenin en önemli yöntem de daha işe alım yapılmadan önce iyi bir analiz yapıp gerekli kriterleri
doğru belirlemekten geçmektedir. Bu durumun aksi olduğu takdirde çalışan kendini yaptığı işten daha
nitelikli görürse işten ayrılma eğilimi artmaktadır.
Web sitelerinin dışında günümüzde artık işe alımlarda sosyal medyanın da önemli bir rolü olduğu yapılan
araştırmalarda görülmüştür (Çevik ve Arslan, 2021). Özellikle LinkedIn ve Facebook işe alımlarda tercih
edilen sosyal medya uygulamalarıdır (Denizli, 2020).

3. YAZIN TARAMASI
Yazında öncelikle lojistik sektöründe istihdam edilecek personelin niteliklerinin belirlenmesine yönelik
yapılan çalışmalar incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda lojistik sektörüne yönelik az sayıda çalışma
olduğu gözlemlenmiştir. Bu doğrultuda farklı sektörler için gerçekleştirilen ve metodolojik anlamda benzer
olarak nitelendirilebilecek bazı çalışmalar da yapılan yazın taraması kapsamında değerlendirilmiştir. Bu
kapsamda literatür çalışması sonucunda bulunan bazı çalışmalar özetlenmiştir.
Akdemir (2011) çalışmasında, lojistik sektörünün istihdam kriterlerini belirlemeye çalışmıştır. Çalışma
İzmir’de faaliyet gösteren 160 firma üzerinde yürütülmüştür. Çalışma sonucunda, sektör çalışanlarının
%21’lik kısmının lojistik mezunu olduğu, lojistik mezunlarının önemli bir kısmının ithalat/ihracat ve Ar-Ge
departmanında çalıştığı tespit edilmiştir.
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Akar ve Çakır (2016), lojistik sektöründe doğru işe en doğru personeli alabilmek için Bulanık Analitik
Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemini kullanarak, adaylardan beklenen özelliklerin önem derecesini tespit
etmeye çalışmışlardır. MOORE yöntemini de kullanarak en iyi adayın sıralamasını yapmışlardır.
Ilgaz (2018) yaptığı çalışmada lojistik sektörü operasyon bölümünde çalışmak için istihdam edilecek
personelin seçiminin doğru yapılabilmesi için AHP ve TOPSİS yöntemini kullanmışlardır.
Kabadurmuş ve Demirelöz (2020), yapmış oldukları çalışmalarında AHP yöntemi ile lojistik sektöründe ideal
satış personelinde olması gereken özellikleri tespit etmeye çalışmışlardır.
Bu çalışmalara ek olarak farklı sektörlerde de istihdam kriterlerini belirlemeye çalışan çalışmalara da yazında
rastlanmıştır. Bunlardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir.
Basım vd. (2008), Türkiye ve İngiltere de yayımlanan 2 gazetede 3 aylık süre ile verilen ilanları içerik analizi
yöntemiyle analiz etmişlerdir. Çalışmada ücret, iş tanımı, işveren adı ve iş veren hakkında bilgi kriterlerini
incelemişlerdir.
Cevher (2013), yapmış olduğu çalışmada sekreterlik mesleğinde aranan özellikleri kariyer.net üzerinden
toplamışlardır. Çalışmada sekreterlik mesleğinde kariyer sitesine verilen ilanların, yaş, şehir, eğitim düzeyi,
yabancı dil bilgisi, medeni durum, özel şartlar ve kişisel özelliklere bakılmıştır.
Erdem ve Gezen (2014) yapmış oldukları çalışmada İstanbul, Antalya ve Muğla istihdam edilecek turizm
işletmelerine yönelik gazete ve internet siteleri üzerinden verilen ilanları incelemişlerdir. Çalışma sonucunda
en fazla ilanların oteller tarafından verildiği tespit edilmiştir. Otellerde ön büro, yiyecek – içecek ve kat
hizmetleri en fazla istihdam edilecek alanlar olarak belirtilmiştir.
Bacaksız ve Sönmez (2014), üç insan kaynakları sitesi üzerinden hemşirelik mesleği ile ilgili işe alım kriterlerini
incelemişlerdir. Çalışmada işe alım pozisyonları, genel özellikler (yaş, eğitim vb.), genel koşullar (yabancı dil,
bilgisayar bilgisi vb.) gibi unsurlar incelenmiştir.
Özdemir vd. (2015), Bodrum’daki konaklama işletmelerinde turizmgazetesi.com adresine verilen ilanların
içerik analizi yapmışlardır. İlanlarda yabancı dil bilgisi, tecrübe ve eğitim düzeyine bakılmıştır.
Büyükbeşe vd. (2018), özel sektörde ve kamu sektöründe örgütsel işgücü ihtiyacının giderilmesine yönelik
kullanılan yöntemlerin belirlenmesi amaçlı yaptıkları çalışmalarında, kamu örgütlerinde merkezi ve kurumsal
sınavlar ile personel ihtiyacı karşılanırken, özel sektör de çoğunlukla mülakat yöntemi ile personel ihtiyacının
karşılandığını tespit etmişlerdir.
Oğuzbalaban (2019), konaklama işletmesi çalışanlarında aranan kriterlerin belirlemesi için içerik analizi
yapmıştır. Verileri turizmgazetesi.com web sitesinden elde etmişlerdir. Araştırmacı çalışmada, istihdam
edilecek departmandan yabancı dil bilgisine kadar 10 kriteri incelemiştir.
Yazın incelendiğinde lojistik sektörü ile ilgili işe alım kriterlerinin farklı yöntemler kullanılarak tespit
edilmeye çalışıldığı görülmektedir. Benzer çalışmaların özellikle konaklama işletmeleri içinde yapıldığı
görülmektedir. Yapılan bu çalışmada ise lojistik sektörünün iki ayrı dönemde, aradığı işe alım kriterleri tespit
edilmeye çalışılmıştır.

4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Çalışmanın bu kısmında, araştırma modeli, örneklemi, veri kaynakları ve veri toplama araçları ve veri
analizine yer verilmiştir.

4.1. Araştırmanın Modeli ve Araştırma Soruları
Araştırmada betimsel model kullanılmıştır. Betimsel model, elde edilen verilerin, daha önce belirlenen
temalara göre özetlenmesi ve yorumlanmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2018: 239). Ayrıca bu çalışmada pandemi
sürecinde lojistik sektöründe iş alım kriterlerindeki değişiklikleri tespit edebilmek için ayrı ayrı 2 yılda benzer
kriterlerle çalışma tekrarlanmıştır. Bu nedenle çalışma boylamsal bir çalışmadır. Boylamsal çalışma, incelenen
olgu veya araştırma değişkenlerinin farklı zamanlarda toplanmasıyla olguda meydana gelen değişimin tespit
edildiği araştırma tasarımıdır (Gürbüz ve Şahin, 2015: 112).
Çalışmada aşağıda belirtilen araştırma sorularının cevabı aranmıştır:
İşletme Araştırmaları Dergisi
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Verilen ilanlarda aranan kriterlerin (tecrübe, eğitim düzeyi, firmanın sektörü, istihdam edilecek
departman, çalışma şekli, şehir (İstanbul Asya ve Avrupa), mezun olunan bölüm, bilgisayar bilgisi,
yabancı dil bilgisi, ehliyet, askerlik durumu ve ilan başlıkları, ilan yılı) araştırma kapsamında
belirlenen iki yıla göre dağılımları nasıl gerçekleşmiştir?

4.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Veriler Türkiye’de en çok bilinen kariyer sitelerinden birisinin arama kısmına “lojistik” anahtar kelimesi
yazılarak elde edilmiştir. Çalışmanın ilk verileri 1-30 Ekim 2020 tarihleri arasında toplanmış ve 75 ilan
incelenmiştir. İkinci veriler 1-31 Ocak 2022 tarihleri arasında toplanmış ve 163 ilan incelenmiştir. İki tarihin
seçilmesindeki gerekçeler şu şekilde açıklanabilir. Verilerin toplandığı 2020 yılı pandeminin ilk yılı ve 2022 ise
pandeminin ikinci yılının sonudur. Bu tarih aralığının lojistik sektöründe istihdam konusunda bir farklılık
yaratıp yaratmadığı merak edilmiştir. Çünkü bireyler pandemi sürecinde gerek hijyenik nedenlerden gerekse
hastalık korkusu nedeniyle e-ticarete başvurmuşlardır (Hacıalioğlu ve Sağlam, 2021). Bu durum da lojistik
faaliyeti gösteren sektörlerin öneminin artmasına buna bağlı olarak sektörde istihdam edilecek personel
sayısının artmasına neden olabileceği düşünülmüştür. Bu düşüncenin test edilebilmesi için iki ayrı dönem
seçilmiştir. Çalışma lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin en yoğun olduğu il olan İstanbul ili ile
sınırlı tutulmuştur. Ayrıca bir diğer filtreleme seçeneği olarak “sadece ilan başlığında ara” seçeneği de
seçilmiştir.

4.3. Veri Kaynakları ve Veri Toplama Aracı
Çalışmada “tecrübe, eğitim düzeyi, ilan çıkan firmanın sektörü, istihdam edilecek departman, çalışma şekli,
şehir (İstanbul Asya ve Avrupa), mezun olunan bölüm, bilgisayar bilgisi, yabancı dil bilgisi, ehliyet, askerlik
durumu ve ilan başlıkları, ilan yılı” olarak 13 kriter ele alınmıştır. Ayrıca eğitim düzeyi ile bilgisayar bilgisi,
eğitim düzeyi ile yabancı dil bilgisi ile ilgili olarak da çapraz tablolar oluşturulmuştur.

4.4. Veri Analizi
Verilerin analizinde JAMOVI programı kullanılmış, frekans analizi yapılmış ve çapraz tablolar
oluşturulmuştur. Çalışma kapsamında veriler, tanımlayıcı istatistiksel analizler kullanılarak
değerlendirilmiştir.

5. BULGULAR
Çalışmanın amacı doğrultusunda elde edilen verilere ait bulgulara aşağıda yer verilmiştir. Tablo 1’de toplanan
iki grup verinin karşılaştırılabilmesi için 2020 Ekim ve 2022 Ocak aylarına ait olmak üzere incelenen ilan
sayıları yer almaktadır.
Tablo 1. Yıllara Göre Çıkan İlan Sayısı
Yıl
2020 (1 Ekim-31 Ekim)
2022 (1 Ocak-31 Ocak)

İlan Sayısı
75
163

Tablo 1 incelendiğinde Covid-19 pandeminin ilk yılının 3. çeyreğinde bir ayda çıkan ilan sayısı 75 iken,
pandeminin ikinci yılının sonuna doğru çıkan ilan sayısının 163 olduğu görülmektedir. İlan sayısı 15 aylık bir
süreçte iki katından fazla artmıştır. İlanlarda aranan tecrübe kriterine ait bilgiler ise Tablo 2’de yer almaktadır.

Tecrübe Yılı
Tecrübesiz
Tecrübe + Tecrübesiz
En Az 1 Yıl
En Az 2 Yıl
En Az 3 Yıl
En Az 4 Yıl
En Az 5 Yıl
İşletme Araştırmaları Dergisi

Tablo 2. İlanlarda Tecrübe Kriteri
EKİM 2020
Sıklık
Yüzde
19
25,3
6
8,0
12
16,0
16
21,4
2
2,7
13
17,3
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OCAK 2022
Sıklık
Yüzde
3
1,8
33
20,2
15
9,2
44
27,0
36
22,1
6
3,7
21
12,9
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En Az 10 Yıl
En Az 7 Yıl
En Az 18 Yıl
En Çok 10 Yıl
En Az 8 Yıl

2
3
1
1
-

2,7
4,0
1,3
1,3
-

2
2
1

1,2
1,2
0,6

Toplam

75

100

163

100

Tablo 2 incelendiğinde ilanlarda 2020 yılında tecrübesiz personel aranmazken, 2022 yılında (n=3) personelin
tecrübesiz olma şartı ile ilan çıkılmıştır. Diğer taraftan 2020 yılında en az iki yıllık tecrübe isteyen firma sayısı
tüm ilanların %16’sı iken bu durum 2022 yılında %27’ye yükselmiştir. 2020 yılında en az üç yıl tecrübe şartı
arayan firma toplam ilan sayısının %21,4’ünü oluştururken, 2022 yılında bu oran %22,1’e yükselmiştir. 2020
yılında en çok on yıllık ve sekiz yıllık tecrübe arayan birer işletme varken, 2022 yılında bu kriterde bir ilan
çıkmadığı tespit edilmiştir. İlanlarda eğitim düzeyi ile ilgili aranan özellikler Tablo 3’de yer almaktadır.
Tablo 3. İlanlarda Eğitim Düzeyi Kriteri

Eğitim düzeyi
En Az Lise
En Az Ön lisans
En Az Lisans
İlgili Bölüm
Ön lisans veya Lisans
İlköğretim
Üniversite
Ön lisans Okuyan
Lise veya Ön lisans
Toplam

EKİM 2020
Yüzde
Sıklık
16
21,3
14
18,7
37
49,4
6
8,0
1
1,3
1
1,3
75
100

Yüzde
28
22
86
5
1
18
2
1
163

OCAK 2022
Sıklık
17,2
13,5
52,8
3,1
0,6
11,0
1,2
0,6
100

Tablo 3 incelendiğinde lojistik sektörünün her iki yılda da işe alımlarda çoğunlukla en az lisans mezunu
aradığı tespit edilmiştir. 2020 yılında en az lisans mezunu şartı arayan ilan sayısı toplam ilan sayısının %49,4,
2022 yılında ise %52,8‘dir. İki yıl arasında ilanlarda bazı farklılıklar olduğu görülmektedir. 2020 yılında ilgili
bölüm mezunu olarak çıkan ilan sayısı altı iken, 2022 de böyle bir kriter olmadığı tespit edilmiştir. Buna
ilaveten 2022 yılında üniversite mezunu (n=18), ön lisans okuyan (n=2) ve lise veya ön lisans mezunu (n=1)
arayan işletmelerin olduğu görülürken, 2020 yılında bu kriterlerde ilana rastlanmamıştır. Her iki yılda da
ilanların büyük bir çoğunluğu ön lisans ve lisans mezunu aramaktadır. Mezun olduğu bölüme göre dağılımı
Tablo 4’te yer almaktadır.
Tablo 4. Mezuniyet Bilgisi
Eğitim Düzeyi
Endüstri Müh/Dış Tic./Lojistik
Endüstri Müh.
Dış Ticaret/Lojistik (Lisans veya
Önlisans)
Mühendislik
İİBF veya Mühendislik
İİBF veya Lojistik
İşletme/Mühendislik
Lojistik/İşletme
Lojistik/İşletme/Mühendislik
Lojistik/Mühendislik
Lojistik
İşletme
İşletme Araştırmaları Dergisi

EKİM 2020
Sıklık
Yüzde
4
5,3
9
12,0
10
13,4
5
-
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6,7
-

OCAK 2022
Sıklık
Yüzde
6
3,7
1
0,6
3
1,8
13
4
3
3
4
4
4
6
1

8,0
2,5
1,8
1,8
2,5
2,5
2,5
3,7
0,6
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İktisat/İletişim
Makina Müh.
Belirtilmemiş
Toplam

47
75

62,6
100

1
1
109
163

0,6
0,6
69,9
100

Tablo 4 incelendiğinde iki yıl arasında önemli bir farklılık olduğu görülmektedir. 2020 yılında, İktisadi ve İdari
Bilimler (İİBF) ve özellikle işletme bölümü mezunu şartı ile çıkan bir ilan olmazken, 2022 yılında İİBF veya
Mühendislik mezunu şartı arayan (n=4), İİBF veya lojistik mezunu arayan (n=3), işletme mezunu şartı arayan
ilan sayısı ise (n=11)’dir. Tablo incelendiğinde her iki yılda da mühendislik mezunu personellerin işe alınmak
istediği anlaşılmaktadır. Sektörde “endüstri mühendisi mezunu” aranan önemli mezuniyet kriterlerindendir.
2020 yılında 14 ilanda lojistik bölümü mezunu aranırken, 2022 yılında 30 ilanda aranmaktadır. İlan sayılarına
bakılarak yapılan yüzde oranlarına göre ise Lojistik mezunu arayan ilanların sayısının her iki yılda da %18’in
üzerinde olduğu görülmektedir. İlan veren firma sektörüne göre dağılımı Tablo 5’de yer almaktadır.

Firma Sektörü
Lojistik
Mağazacılık/Perakende
Otomotiv
Bilişim
Tekstil
Taşımacılık
Elektrik Elektronik
Kozmetik + Kimya
Petrol ve Petrol Ürünleri
Güvenlik
İş Makineleri
İlaç + Sağlık
Enerji
Gıda
İnşaat
Cam ve Savunma Sanayi
Mobilya
Tarım/Hayvancılık/ Su ürünleri
Hizmet sektörü
Döküm Kaynak Kaplama/Matbaa
E-ticaret
Mühendislik/Maden
İthalat/İhracat
Gizli
Diğer
Toplam

Tablo 5. İlanlarda Firma Sektörü
EKİM 2020
Sıklık
Yüzde
13
17,3
8
10,7
2
2,7
3
4,0
3
4,0
8
10,7
5
6,7
5
6,7
2
2,7
2
2,7
2
2,7
3
4,0
19
75

25,3
100,0

OCAK 2022
Sıklık
Yüzde
28
17,2
20
12,3
7
4,3
6
3,7
5
3,1
5
3,1
3
1,8
2
1,2
1
0,6
1
0,6
6
3,7
7
4,3
8
4,9
5
3,1
4
2,5
5
3,1
5
3,1
12
7,3
2
1,2
3
1,8
4
2,5
5
3,1
6
3,7
13
7,8
163
100

Tablo 5 incelendiğinde 2020 yılında (n=12) farklı sektörde lojistik elemanı aranırken, 2022 yılında (n=23)
sektörde lojistik elemanı arandığı görülmektedir. Her iki yılda da doğrudan lojistik sektöründe aranan eleman
sayısı toplam ilanların %17’sine tekabül etmektedir. Bu durum lojistiğin sadece lojistik firmalarına özgü bir
kavram olmadığını her sektörün kendi bünyesinde lojistik faaliyet yürüttüğünün bir göstergesidir.
Lojistik ve taşımacılık sektörlerinden sonra en fazla “Lojistik” başlığı adı altında ilan veren sektörün
Mağazacılık/Perakende sektörü olduğu görülmektedir. Mağazacılık/perakende sektöründe 2020 yılında
ilanların %10,7’sini, 2022 yılında ise %12,3’nü içermektedir. 2022 yılında özellikle dikkat çeken sektörlerden
birisi de hizmet sektörüdür. 2020 yılında hizmet sektöründe lojistik başlıklı ilan hiç yok iken, 2022 yılında
ilanların %7,3’ünü oluşturduğu görülmektedir. Verilen ilanlarda çalışanların istihdam edilecekleri departman
ile ilgili bilgiler Tablo 6’da yer almaktadır.
İşletme Araştırmaları Dergisi
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Tablo 6. İlanlarda İstihdam Edilecek Departman
EKİM 2020
Sıklık
Yüzde
49
65,3
7
9,3
3
4,0
7
9,3
1
1,3
2
1,3
1
1,3
1
1,3
4
5,3
75
100,0

Departman
Lojistik
Depo/Antrepo
İthalat/İhracat
Satış/Pazarlama
Üretim/İmalat
Operasyon
Satın alma
Bilgi teknolojileri
Mühendislik
AR-GE
Tedarik Yönetimi
Muhasebe
Belirtilmemiş
Diğer
Toplam

OCAK 2022
Sıklık
Yüzde
96
58,9
10
6,1
6
3,7
6
3,7
6
3,7
13
8,0
7
4,3
3
1,8
3
1,8
2
1,3
2
1,3
10
6,1
163
100

Tablo 6 incelendiğinde çalışanların 2020 yılında %65,3’ü, 2022 yılında %58,9’u yani büyük bir çoğunluğunun
lojistik departmanın da istihdam edileceği görülmektedir. 2020 yılında %9,3’nü, 2022 yılında %6,1’ini ise
depo/antrepo ’da istihdam edileceği tespit edilmiştir. 2020 yılında üretim/imalat departmanında istihdam
edilmek için personel aranırken, 2022 yılında bu departmanda istihdam edilmek üzere herhangi bir ilan
çıkmamıştır. 2022 yılında özellikle dikkat çeken bir diğer departman ise bilgi teknolojileri (n=7) departmanıdır.
Çalışma sadece İstanbul ilini kapsamaktadır. Ancak İstanbul’un Avrupa ve Asya olarak iki yakaya ayrılması
nedeniyle hangi bölgede ilan çıktığı merak edilmiş ve Tablo 7’de bu bilgiler verilmiştir.

Şehir
İstanbul (Asya)
İstanbul (Avrupa)
İstanbul (Avrupa + Asya)
Toplam

Tablo 7. İlanda Belirtilen Çalışma Yeri
EKİM 2020
Sıklık
Yüzde
27
36,0
38
50,7
10
13,3
75
100,0

OCAK 2022
Sıklık
Yüzde
77
47,2
71
43,6
15
9,2
163
100

Tablo 7 incelendiğinde İstanbul’un Asya bölgesinde çıkan ilanların tüm ilanlar içerisinde, 2020 yılında
%36’sını, 2022 yılında ise %47,2’sini içermektedir. Oranlar incelendiğinde 2020 yılında Avrupa yakasında
çıkan ilan sayısı daha fazlayken, 2022 yılında Asya yakasında çıkan ilan sayısının daha fazla olduğu
görülmektedir. İlanlarda aranan personelin sahip olmasının beklendiği “bilgisayar bilgisi” ile ilgili veriler de
mevcuttur. Tablo 8’da ilanlarda aranan bilgisayar bilgisi ile ilgili bulgular yer almaktadır.
Tablo 8. İlanlarda Aranan Bilgisayar Bilgisi
Bilgisayar Bilgisi
Çok iyi derecede MS Office
MS Office + SAP
MS Office + ERP
MS Office + Lojistik Yazılım (NetsisLogo Gold + Tiger + Nebim+SQL vb.)
Başlangıç SAP
SAP+ERP
Tercihen Oracle
MRP + ERP
Lojistik yazılımı
İşletme Araştırmaları Dergisi

EKİM 2020
Sıklık
Yüzde
26
31,6
10
13,4
7
9,3
7
9,3
-
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-

OCAK 2022
Sıklık
Yüzde
53
32,6
31
19
14
8,6
10
6
1
1
1
1
3

0,6
0,6
0,6
0,6
1,8
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Bilgisayar Kullanabilen
Belirtilmemiş
Toplam

2
23
75

2,7
30,7
100

4
44
163

2,5
27
100

Tablo 8 incelendiğinde ilanlarda bilgisayar bilgisi belirten firmaların her iki yılda da hemen hemen hepsi MS
Office programını iyi bilen çalışanlar aramaktadırlar. 2020 yılında firmaların %31,6’sı iyi derece MS Office
bilme şartı ararken, 2022 yılında firmaların %32,6’sı iyi derecede MS Office bilme şartı aramaktadır. Ayrıca
2020 yılında çıkan ilanların %13,4’ünde MS Office bilgisine ek olarak SAP program bilgisi isterken, 2022
yılında bu sayı biraz daha artmış ve ilanların %19’u MS Office’e ilaveten SAP program bilgisi istemiştir. 2020
yılında 23 ilanda bilgisayar bilgisi belirtilmezken, 2022 yılında 44 ilanda belirtilmemiştir. Tablo 9’da ilanlarda
aranan “yabancı dil bilgisi” ile ilgili bulgular yer almaktadır.
Tablo 9. İlanlarda Aranan Yabancı Dil Bilgisi
Yabancı Dil Bilgisi
İyi Seviye İngilizce
İngilizce + Rusça
İngilizce + Almanca
İngilizce + Çince
İngilizce + Fransızca
İngilizce + Tercihen 2.Dil
İyi Derece Rusça
Belirtilmemiş
Toplam

EKİM 2020
Sıklık
Yüzde
27
36
3
4
3
4
1
1,3
1
1,3
40
53,3
75
100

OCAK 2022
Sıklık
Yüzde
81
49,7
1
0,6
1
0,6
1
0,6
3
1,8
2
1,2
74
45,4
163
100

Tablo 9 incelendiğinde 2020 yılında çıkan ilanların %36’sı, 2022 yılında çıkan ilanların %49,7’si iyi seviye de
İngilizce bilgisi aramaktadır. 2020 yılı ile 2022 yılı karşılaştırıldığında 2022 yılında İngilizce bilgisi arayan ilan
sayısının önemli derece de arttığı görülmektedir. Buradan hareketle sektörün özellikle istihdam edeceği
personelin İngilizce bilgisinin olmasını önemle istediği söylenebilir. Ayrıca her iki yılda da İngilizce bilgisine
ilave olarak Rusça ve Almanca bilgisi aranırken, 2022 yılında Fransızca (n=3) bilgisi isteyen ilanlar dikkat
çekmektedir. İlgili veriler değerlendirildiğinde sektör paydaşlarının bir veya birden fazla dil bilgisine sahip
personel istihdam etme düşüncesi, dış ticaret ve lojistik sektörlerinin İstanbul ili ve çevresinde kümelenmesi
ve İstanbul’un Türkiye’nin ihracat ve ithalat rakamlarına bakıldığında ilk sırada olması nedeniyle
açıklanabilir. Tablo 10’da sektörün aradığı ehliyet bilgisine dair bilgiler yer almaktadır.
Tablo 10. İlanlarda Ehliyet Bilgisi
Ehliyet Bilgisi
B Sınıfı
E Sınıfı
E Sınıfı + SRC
B Sınıfı + SRC
A2 (Aktif)
Belirtilmemiş
Toplam

EKİM 2020
Sıklık
Yüzde
19
25,3
1
1,3
55
73,4
75
100

Sıklık
59
1
1
2
100
163

OCAK 2022
Yüzde
36,2
0,6
0,6
1,2
61,3
100

Araştırma yapılan sektör lojistik sektörü olduğu için aranan personellerde ehliyet istenebileceği
düşünülmüştür. Ancak ehliyet bilgisi ile ilgili bilginin paylaşıldığı Tablo 10 incelendiğinde 2020 yılında
ilanların %25,3’ünden, 2022 yılında ise ilanların %36,2’sinden B sınıfı ehliyet şartı istendiği tespit edilmiştir.
2020 yılında SRC belgesi istenmezken, 2022 yılında iki ilanda SRC belgesi istendiği görülmektedir. Ayrıca 2022
yılında A2 ehliyeti isteyen 2 ilan olduğu saptanmıştır. Tablo 11’de askerlik durum bilgisi ile ilgili verilere yer
verilmiştir.
Tablo 11. İlanlarda Askerlik Durum Bilgisi
EKİM 2020
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Askerlik Durum
Yapmış
Belirtilmemiş
Yapmış ya da Tecilli
Toplam

Sıklık
48

Yüzde
64

Sıklık
118

Yüzde
72,4

24
3
75

32
4
100

40
4
163

24,5
2,5
100

Tablo 11 incelendiğinde 2020 yılında ilan veren firmaların %64’ü, 2022 yılında ilan veren firmaların %72,4’ü
aranan personelde askerlik yapmış olma şartı aradığını belirtmiştir. Verilen ilanlarda 2020 yılında 24, 2022
yılında 40 firma personelde aranan askerlik durumuna ilişkin bir bilgi belirtmemiştir. Veriler incelendiğinde
işletmelerin askerliğini tamamlamış aday tercih etmelerinin en önemli nedenleri arasında personel
verimliliğinin sürdürülebilir kılınması ve işletmenin personeli için verdiği eğitimler vb. süreçlerin işletmenin
gelecek performansına etkileri gösterilebilir. Tablo 12’de ise ilanlardaki çalışma şekline göre dağılım yer
almaktadır.
Tablo 12. İlanlarda Çalışma Şekli
EKİM 2020
Sıklık
Yüzde
75
100
75
100

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
Uzaktan Çalışma
Dönemsel/Proje Bazlı
Toplam

OCAK 2022
Sıklık
Yüzde
158
97
3
1,8
2
1,2
163
100

Tablo 12 incelendiğinde 2020 yılında lojistik sektörü tam zamanlı (n=75) çalışan aramaktadır. Ancak 2022
yılında uzaktan çalışma (n=3) ve Dönemsel/Proje Bazlı çalışma (n=2) imkânı sunulduğu görülmektedir. Tablo
13’de ilanlarda aranan görev ve pozisyonlara göre dağılım yer almaktadır.
Tablo 13. İlanlarda Belirtilen Görev ve Pozisyonlar
Görev Pozisyonu
Lojistik Yöneticisi/Müdürü
Lojistik Uzmanı
Lojistik Operasyon Sorumlusu
Lojistik Operasyon Elemanı
Lojistik Sorumlusu
Depo Şefi/Sorumlusu/Müdürü
Lojistik Satış/Pazarlama Personeli
Lojistik Uzman Yardımcısı
Lojistik Stajyer/Asistanı
Lojistik Elemanı
Lojistik Maliyet/Faturalandırma
İşleri/Muhasebe
Satın Alma ve Lojistik Sorumlusu
Entegre Lojistik Destek Mühendisi
SAP Lojistik Modüller Sorumlusu
Lojistik Kurye
Diğer
Toplam

EKİM 2020
Sıklık
Yüzde
10
13,3
16
21,3
7
9,3
12
16,0
12
16,0
5
6,7
3
4,0
1
1,3
1
1,3
2
2,7
6
75

8,0
100

OCAK 2022
Sıklık
Yüzde
11
6,7
33
20,2
11
6,7
15
9,2
25
15,3
12
7,4
8
4,9
6
3,7
4
2,4
12
7,4
1
0,6
8
7
6
4
163

4,9
4,3
3,7
2,5
100

Tablo 13 incelendiğinde 2020 yılında çıkan ilanların %21,3’ü, 2022 yılında ilanların %20,2’sinde Lojistik
Uzmanı arandığı görülmektedir. Lojistik Operasyon elemanı pozisyonu için verilen ilanlar ise 2020 yılında
tüm ilanların %16’sını, 2022 yılında ise tüm ilanların %9,2’sini oluşturmaktadır. 2020 yılında ilanların %16’sı,
2022 yılında %7,4 depo şefi/sorumlusu/müdürü görevinde istihdam edilmek için verilmiştir. Tablonun
tamamına bakıldığında 2020 yılında 10 pozisyonda personel aranırken, 2022 yılında bu sayı 14’e yükselmiştir.
Son olarak 2020 yılında Lojistik Sorumlusu pozisyonuna işe alımı yapacak hiçbir ilan bulunmazken, 2022
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yılında 25 ilan da Lojistik Sorumlusu pozisyonunda personel istihdam edileceğine dair ilan verildiği
görülmektedir.
Çalışmada bilgisayar ve yabancı dil bilgisinin eğitim düzeyine göre dağılımına da bakılmıştır. Bu doğrultuda
ilk olarak ilanlarda aranan “eğitim düzeyi” ile “MS Office” kullanımı ve diğer program kullanımları
arasındaki ilişkilere yer verilmiştir. İkinci olarak ise yine ilanlarda aranan “eğitim düzeyi” ile “yabancı dil”
bilgisine ilişkin bilgiler analiz edilmiştir. Tablo 14 ve Tablo 15’te bu ilişkilere yer verilmiştir.
Tablo 14. Bilgisayar ve Eğitim Düzeyi Çapraz Tablo
MS Office
2020
2022
2
4
4
13
14
27
5
1
2
0
0
6
0
1
26
53

Eğitim Düzeyi
En az Lise
En Az Ön lisans
En Az Lisans
İlgili Bölüm
Ön lisans veya Lisans
İlköğretim
Üniversite
Ön lisans okuyan
Lise veya Ön lisans
Toplam

MS+SAP
2020
2022
0
2
0
1
9
25
1
0
1
0
0
2
0
0
10
31

MS+ERP
2020
2022
1
1
2
2
4
6
0
0
1
0
0
4
0
0
7
14

Belirtilmemiş
2020
2022
10
17
7
5
3
16
0
0
0
1
0
3
2
1
21
44

Tablo 14 incelendiğinde MS Office bilgisi hemen hemen her eğitim düzeyinde aranan bir kriter olduğu
görülmektedir. 2020 yılında 26 firma sadece MS Office bilgisi isterken, 10 firma MS Office ile birlikte SAP
bilgisi, 7 firma MS Office ile birlikte ERP bilgisi aramakta olduğunu belirtmiştir. 2022 yılında 53 firma sadece
MS Office bilgisi isterken, 31 firma MS Office ile birlikte SAP bilgisi, 14 firma MS Office ile birlikte ERP bilgisi
aramakta olduğunu belirtmiştir. 2020 yılında 21 firma, 2022 yılında 44 firma vermiş olduğu ilanlarda herhangi
bir bilgisayar bilgisi belirtmemiştir. Özellikle lisans düzeyinde ilanların büyük bir çoğunluğu MS Office bilgisi
istemektedir. Lisans mezunlarından 2020 yılında 27 ilanda, 2022 yılında 58 ilanda MS Office bilgisi
istenmektedir. Ön lisans mezunlarından ise 2020 yılında 6 ilanda, 2022 yılında 16 ilanda MS Office bilgisi
istendiği görülmektedir.

Eğitim
Düzeyi
Lise
Ön lisans
Lisans
İlgili Bölüm
Ön lisans
veya Lisans
İlköğretim
Üniversite
Ön lisans
okuyan
Lise veya
Ön lisans
Toplam

İngilizce
2020
2022

Tablo 15. Yabancı Dil Bilgisi ve Eğitim Düzeyi
İng + Fransızca
İng + Almanca
İng + Çince
2020
2022
2020
2022
2020
2022

İng + Rusça
2020
2022

0
2
21
4
0

2
6
58
1

0
0
0
0
0

0
1
2
0

0
2
1
0
0

0
0
1
0

0
0
0
0
0

0
1
0
0

1
0
2
0
0

0
0
1
0

0
-

0
12
2

0
-

0
0
0

0
-

0
0
0

0
-

0
0
0

0
-

0
0
0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

27

81

0

3

3

1

0

1

3

1

Tablo 15 incelendiğinde lisans mezunlarından iyi derece İngilizce bilgisi 2020 yılında 21 ilanda, 2022 yılında
58 ilanda istenmiştir. Ön lisans mezunlarından ise 2020 yılında sadece iki ilanda, 2022 yılında ise altı ilanda
iyi derece İngilizce beklenmektedir. İngilizceye ek olarak Rusça ve Almancanın da ikinci dil olarak arandığı
ilanların da olduğu görülmüştür. 2022 yılında Fransızca ve Çince bilgisi de yine ikinci dil olarak ilanlara
eklenmiştir. 2020 yılında toplam 27, 2022 yılında ise toplam 81 ilanda iyi derece İngilizce bilgisi istendiği
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belirtilmiştir. Tabloya göre İngilizce bilgisinin çok büyük bir kısmı lisans mezunlarında aranan bir nitelik
olduğu görülmektedir. Dikkat çeken bir diğer veri ise 2022 yılında ön lisans mezunlarından Çince bilgisi
istenmesidir.
5.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Pandemi sürecinde tüm ülkeler sosyal ve ticari alanlarda olumsuz etkiler yaşamışlardır. Özellikle ticari alanda
faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlar pandemiden etkilenmiş ve bu dönemde işten çıkarmalar olduğu
gibi işe alımlar da olmuştur. Bu kapsamda günümüzün en önemli sektörlerinden birisi olan, özellikle Covid19 pandemisi boyunca önemi daha da artırmış lojistik sektörünün istihdam etmek isteyeceği personelde
aradığı kriterler daha fazla önem kazanmıştır. Pandeminin ilk yılına oranla ikinci yılında özellikle firmaların
müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamada adrese teslim uygulamalarını daha fazla yapmaları bu artışa ivme
kazandırmıştır. Bu durumun lojistik sektöründeki istihdamın da artmasına katkı sağladığı düşünülmektedir.
Bu noktadan hareketle tüm sektörlerin ilgi odağı haline gelen Lojistik sektöründe istihdam edilmek istenen
personelin hangi kriterlere sahip olması gerektiği sorusuna cevap verebilmek bu çalışmasının çıkış noktası
olarak nitelendirilebilir. Bu nedenle hem pandeminin ilk yılı olan 2020 yılında hem de pandeminin ikinci yılı
olan 2022 yılında istihdam edilmek istenen personelde hangi kriterlerin arandığı, bu duruma ek olarak 2020
Ekim-2022 Ocak ayları arasında geçen 15 aylık bir dönemde firmaların beklentilerinde bir değişiklik olup
olmadığı karşılaştırmalar yapılarak analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu karşılaştırma kapsamında dijital
platformlarda en çok tercih edilen kariyer sitesinden veriler elde edilmiştir. Uluslararası ticaretin büyük bir
kısmı deniz yoluyla yapılmaktadır. İstanbul ve yakın çevresinde bulunan önemli limanlar bu noktada işlem
hacmi en fazla olan yapıya sahiptir bu durum ise sektörün İstanbul’un önemli bir stratejik iş sahası olduğunu
göstermektedir. Ayrıca ulusal ticaret hacminin büyük çoğunluğu yine Türkiye’nin en kalabalık nüfusuna
sahip İstanbul ilinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle çalışma sadece İstanbul’da ilan veren firmaları
kapsamaktadır.
Covid-19 pandemisinin ilk yılı olan 2020 yılı Mart-Haziran aylarında pandemiyi kontrol altına alabilmek için
tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sosyal hayatı kontrol altına alabilmek adına kısıtlamalara gidilmiştir.
Bu kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmaya başlandığı 02.06.2020 tarihinden itibaren resmî ile özel kurum
ve kuruluşlar faaliyetlerine devam etmeye başlamışlardır. Bu çalışmanın ilk verileri bu nedenle yazarlar
tarafından 2020 yılında toplanmıştır. Sektörün seyrini takip edebilmek için 2022 yılında benzer kriterlerle
çalışma tekrarlanmıştır. Yapılan bu çalışmada farklı iki yılda sektördeki insan kaynakları beklentisindeki
değişim tespit edilmeye çalışılmıştır.
Analize ilk olarak ilanların yılları arasında bir karşılaştırma yapılarak başlanmıştır. Karşılaştırma yapılırken,
değerlendirmenin doğru bir biçimde yapılabilmesi için her iki yılda (2020 ve 2022) da bir aylık süreç baz
alınmıştır. Bu açıklamalar doğrultusunda 2020 Ekim ayında 75 ilan verildiği 2022 Ocak ayında ise 163 ilan
verildiği görülmüştür. 15 aylık bir süreçte verilen bir aylık ilan sayısının iki katına çıktığı görülmektedir. Bu
durum lojistik sektörünün öneminin katlanarak artığını göstermektedir.
İlanlarda 2020 yılında tecrübesiz personel aranmazken, 2022 yılında (n=3) personel tecrübesiz olma şartı ile
ilan çıkılmıştır. Diğer taraftan 2020 yılında en az iki yıllık tecrübe isteyen firma sayısı tüm ilanların %16’sı iken
bu durum 2022 yılında %27’ye yükselmiştir. 2020 yılında en az üç yıl tecrübe şartı arayan firma toplam ilan
sayısının %21,4’ünü oluştururken, 2022 yılında bu oran %22,1’e yükselmiştir. Bu durum sektörde çalışmak
isteyecek personelden mutlaka daha önce bir yerde çalışmış olması beklendiğini göstermektedir. Yeni mezun
olacak potansiyel adayların eğitim aldıkları dönemde mesleki saha uygulamaları ve staj gibi uygulamalı
eğitim süreçlerini ve bu duruma ek olarak yaz dönemlerini sektörel tecrübe edinebilmek için mutlaka iyi
değerlendirmeleri gerektiği sonucu bu bulgular dahilinde söylenebilir.
İlanlarda eğitim düzeyi ile ilgili bulgular incelendiğinde lojistik sektörünün her iki yılda da işe alımlarda
çoğunlukla en az lisans mezunu istediği tespit edilmiştir. 2020 yılında en az lisans mezunu şartı arayan ilan
sayısı toplam ilan sayısının %49,4’ünü oluştururken, 2022 yılında ise bu oran %52,8’dir. İki yıl arasında
ilanlarda bazı farklılıklar olduğu görülmektedir. İlanlarda aranan personelin mezun olduğu üniversite
bölümleri ile ilgili bilgilerde göze çarpan bölümler ise 2020 yılında lojistik, dış ticaret, endüstri mühendisliği
bölümleriyken, 2022 yılında bahsedilen bölümlere ek olarak İİBF ve işletme mezunlarının da alanda istihdam
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edilmek istendiği görülmektedir. Bu doğrultuda sektör istihdam edeceği kişilerin, doğrudan alanında eğitim
almış ve teorik altyapı sahibi personelden oluşmasını beklediği söylenebilir.
İlan veren firmaların sektörleri incelendiğinde lojistik sektörü ve taşımacılık sektörü dışındaki sektörlerinde
lojistik elemanına ihtiyacı olduğu görülmektedir. 2020 yılında 12 ayrı sektörde lojistik başlıklı ilan varken,
2022 yılında 24 ayrı sektörde lojistik başlıklı ilan verildiği tespit edilmiştir. Bu durum lojistiğin her sektör için
oldukça önemli bir unsur olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan her iki yılda da en fazla lojistik
departmanında istihdam edilmek üzere iş alımı yapılacağı belirtilmiştir. Bunu sırayla 2020 yılında
depo/antrepo ve satış/pazarlama departmanları takip ederken, 2022 yılında satın alma ve depo/antrepo
departmanları takip etmektedir.
Bulgularda göze çarpan en önemli unsur ise bilgisayar bilgisi ile ilgilidir. İlanların hemen hemen hepsinde
potansiyel adayların iyi derece de MS Office programları bilmeleri istenmiştir. Yani bu sektörde çalışmak
isteyen personelin çok iyi derecede MS Office programları bilmesi gerekmektedir. Bunun yanında 2020 yılında
firmaların %13,4’ü, 2022 yılında %19’u MS Office programlarına ek olarak SAP bilgisi istemiştir. Ayrıca 2020
yılında firmaların %9,3’ü, 2022 yılında ise %8,6’sı MS Office programlarının yanında ERP bilgisi istemiştir.
Her iki yılda da %30’a yakın bir değerde bilgisayar bilgisinin belirtilmediği anlaşılmıştır.
Yabancı dil bilgisine gelindiğinde 2020 yılında çıkan ilanların %36’sı, 2022 yılında çıkan ilanların %49,7’si iyi
seviye de İngilizce bilgisi aramaktadır. Ek dil olarak Almanca ve Rusça her iki yılda da aranırken, Fransızca
ve Çince 2022 yılında aranan yabancı dil bilgisi içerisinde yer almaktadır. Bu durum sektörde çalışmak isteyen
özellikle lisans mezunlarının İngilizceyi iyi bilmeleri ve buna ilave olarak ikinci bir dil öğrenmeleri
gerektiğinin bir göstergesidir.
2020 yılında ilanların %25,3’ünden, 2022 yılında ise ilanların %36,2’sinden B sınıfı ehliyet şartı istendiği tespit
edilmiştir. 2020 yılında SRC belgesi istenmezken, 2022 yılında iki ilanda SRC belgesi istendiği görülmektedir.
Ayrıca 2022 yılında A2 ehliyeti isteyen 2 ilan olduğu saptanmıştır. Bu durum, sektör her geçen gün istihdam
edeceği personelden ehliyet konusunda beklentilerinin farklılaştığını göstermektedir. Özellikle pandemi ile
birlikte tüketicilerin tüm alışverişini e-ticaret platformlarından yapması sektördeki kurye ihtiyacını da
artırmıştır.
Her iki yılda da adayların büyük bir çoğunluğunda askerlik görevini tamamlamış olmaları beklenmektedir.
2020 yılında çalışma şekli olarak tüm ilanlar tam zamanlı çalışma prensibiyle çıkarken, 2022 yılında uzaktan
çalışma ve proje bazlı/dönemsel çalışma olarak çok az da olsa ilanların çıktığı görülmüştür. Pandemi dönemi
ile birlikte çalışma hayatına yeni bir sistem olarak giren uzaktan çalışma yönteminin pandemi bittikten sonra
da sektörün kalıcı bir mekanizması haline geleceği ve uzaktan çalışma ilanlarını da artıracağı
düşünülmektedir.
Eğitim düzeyi ile bilgisayar bilgisinin karşılaştırılmasının yapıldığı başka bir bulguda ister ön lisans ister lisans
mezunu olunsun sektörde çalışmak isteyen adayların mutlaka MS Office programları bilgisine sahip olması
gerektiği görülmüştür. Ayrıca özellikle lisans mezunlarının her iki yılda da MS Office programlarının yanı
sıra SAP ve ERP program bilgisine sahip olması da aranan özellikler arasındadır.
Bu sonuçlar ele alındığında çalışmanın hem araştırmacılara hem uygulayıcılara bazı önerileri olacaktır.
Öncelikle üniversite eğitimlerinde özellikle Lojistik, Dış Ticaret, Endüstri Mühendisliği, İşletme, Uluslararası
Ticaret ve İİBF bölümlerinde bilgisayar derslerine ağırlık verilmesi gerekmektedir. Özellikle ön lisans
programlarında MS Office eğitimi verebilmek için müfredatlara bilgisayar dersleri eklenmelidir. Lisans ve
üzeri eğitimlerde ise lojistik sektöründe kullanılan, ERP, SAP, Logo, Netsis gibi programların eğitimlerinin de
verilmesi mezunlar açısından avantaj olabilir. Ön lisans düzeyinde olmasa da özellikle lisans düzeyindeki
eğitimlerin müfredatlarına mesleki yabancı dil dersi eklenip İngilizce eğitimleri verilebilmesi iyi olacaktır.
Yine üniversitelerdeki lojistik alanı ile ilgili bölümlere 3+1 ve 7+1 gibi sektöre yönelik mesleki uygulamalar
getirilerek öğrencilere, ön lisans eğitimi veren kurumlarda üç dönem teorik eğitim bir dönem işyerinde eğitim,
lisans eğitimi veren eğitim kurumlarında ise yedi dönem teorik eğitim bir dönem işyerinde eğitim metodu
uygulanabilir. Böylelikle yeni mezun olan bir öğrencinin sektör tecrübesi edinmesi sağlanabilir. Ayrıca mezun
olmuş ve sektörde çalışmak isteyen adayların yine bilgisayar ve dil bilgisi konusunda kendilerini
geliştirmeleri, erkek adayların askerlik görevlerini tamamlamaları istihdam edilmelerini kolaylaştırabilir.
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Gelecekte benzer şekilde çalışmalar yapmak isteyen araştırmacılara yönelik öneriler ise şu şekildedir; Çalışma
sadece İstanbul ilinde yapılmıştır, diğer illerde de benzer çalışmalar yapılabilir veya bölgesel olarak
sınıflandırmaya tabi tutulabilir. Öte yandan çalışma sadece 2020 yılının bir ayını ve 2022 yılının bir ayını
kapsamaktadır. Aynı yıl içerisinde farklı aylarda aynı çalışma yapılarak sektördeki işe alım kriterlerindeki
değişiklikler belirlenebilir. Çalışmanın bir diğer kısıtını ise çalışmada istihdam edilecek personelde aranan
kişilik özellikleri oluşturmaktadır. Öte yandan çalışmada, personelde aranan kişisel özellikler kapsam dışı
tutulmuştur. Dolayısıyla benzer bir çalışmada istihdam edilecek personelde aranan kişilik özellikleri de
araştırmaya dâhil edilebilir. Bahsedilen üç durum aynı zamanda çalışmanın kısıtlarını oluşturmaktadır. Son
olarak bu çalışma ikincil veriler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Lojistik sektörünün insan kaynakları
sorumluları ile yarı yapılandırılmış görüşmeler ve odak grup görüşmeleri yapılarak sektörün ihtiyaçlarının
tespitinin sağlanacağı çalışmalar da yapılabilir.
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Amaç - Bu çalışmanın amacı, Marmara Bölgesi’nde yer alan katılım bankası müşterilerinin dijital bankacılığı
kullanma niyetlerinde etkili olabilecek parametreleri pandemik kaygıyı da dikkate alarak, teknoloji kabul
modeli ve finansal yetenekler kapsamında değerlendirmektir. Yani farklı pandemik kaygı düzeylerinde,
algılanan kullanışlılık, kullanım kolaylığı, güven, finansal maliyet, dijital bankacılık kullanımı, finansal hizmet
riskine yönelik tutum ve finansal tavsiye değişkenlerinin dijital bankacılık kullanma niyetine etkisi
değerlendirilmektedir. Dahası dijital bankacılık kullanma niyetinin kullanım düzeyine etkisi incelenmesi
amaçlanmaktadır.
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Yöntem – Araştırmada Marmara Bölgesi’ndeki katılım banka müşterilerinin dijital bankacılık kullanma
niyetlerini nicel desenli kesitsel verilerle değerlendirilmektedir. Çalışmada 334 gözlemden oluşan veri ile
kolayda örnekleme yöntemi uygulanmıştır. SPSS paket programı ve AMOS paket programı ile %5 anlamlılık
düzeyinde ANOVA, keşfedici faktör, korelasyon ve yapısal eşitlik modeli analizleri yapılmıştır.
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Bulgular - Keşfedici faktör analizi sonuçlarına göre, genişletilmiş teknoloji kabul modeli değişkenleri teyit
edilmiştir. Korelasyon analizi sonucuna göre araştırmaya dahil edilen bütün değişkenler arasında anlamlı ve
pozitif yönde ilişki saptanmıştır. Yapısal eşitlik modeli sonucuna göre pandemik kaygının düşük, orta ve
yüksek olduğu üç farklı grup için oluşturulan yapısal eşitlik modeli banka müşterilerinden elde edilen veriler
tarafından desteklenmektedir.
Tartışma – Çalışmada, teknoloji kabul modeli ve Sen’in (1993) yetenek teorisinden hareketle dijital bankacılık
kullanım niyeti ve kullanım düzeyi saptanmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda algılanan kullanım kolaylığı,
kullanışlılık, güven, finansal maliyet avantajı ve pandemik kaygının modelde önemli rolü ortaya çıkmıştır.
Pandemik kaygının düzenleyici rolü teyit edilmiştir.
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Purpose - The aim of this study is to evaluate the parameters that may be effective in the intention of
participation bank customers in the Marmara Region to use digital banking, taking into account the pandemic
concern, within the scope of technology acceptance model and financial capabilities. In other words, the effects
of perceived usefulness, ease of use, trust, financial cost, use of digital banking, attitude towards financial
service risk and financial advice on intention to use digital banking are evaluated at different levels of pandemic
anxiety. Moreover, it is aimed to examine the effect of the intention to use digital banking on the level of use.

Financial capabilities
Technology acceptance
model
Digital banking
Participation finance

Received 8 April 2022
Revised 5 September
2022
Accepted 10 September
2022

Article Classification:
Research Article

Design/Methodology/Approach – In the research, the intention of participation bank customers in the
Marmara Region to use digital banking is evaluated with quantitative patterned cross-sectional data. In the
study, convenience sampling method was applied with data consisting of 334 observations. ANOVA,
exploratory factor, correlation and structural equation model analyzes were performed with the SPSS package
program and the AMOS package program at the 5% significance level.
Results - According to the exploratory factor analysis results, the extended technology acceptance model
variables were confirmed. According to the results of the correlation analysis, a significant and positive
relationship was found between all the variables included in the study. According to the results of the structural
equation model, the structural equation model created for three different groups with low, medium and high
pandemic anxiety is supported by the data obtained from bank customers.
Discussion – In the study, it is tried to determine the digital banking usage intention and usage level based on
the technology acceptance model and Sen's (1993) talent theory. In this context, perceived ease of use,
usefulness, trust, financial cost advantage and pandemic anxiety played an important role in the model. The
regulatory role of pandemic anxiety has been confirmed.
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1. Giriş
Teknoloji ve dijitalleşmedeki büyük ve hızlı değişim her alanda olduğu gibi finans ve bankacılık
uygulamalarında da önemli değişikliklere neden olmaktadır. Pandemi dönemi ve sonrasında bu kavramların
önemi ve değişime olan katkısı katlanarak artmaktadır. Hizmet sektörü bu değişimlerde, oldukça esnek
olmaları ve sunulan hizmetin entegrasyonun kolay olması nedeniyle, başı çekmektedir. Hemen her alanda
sanal platformların hayatı kolaylaştırdığı bir yapı giderek artmaktadır. Bu gelişmelerin en bariz örneklerinden
biri de bankacılık sektörü ve uygulamalarının dijital dönüşüme hızlıca ayak uydurmasıdır. Sanal ticaret,
uzaktan hizmet sunumu, dijital ödeme yöntemleri, blok zincir teknolojisi, metaverse ve diğer birçok yenilik
bankacılık sektörünün güncellenmesi için önemli itici güç rolü üstlenmektedir. Teknoloji ve dijitalleşme
alanında en çok kullanılan modellerin başında Davis (1986) tarafından geliştirilen Teknoloji Kabul Modeli
gelmektedir. Bankacılık ve finans sektörü de teknoloji kabul modelini müşterilerin teknolojiyi benimseme ve
kabul etme durumlarına saptamak üzere hala kullanmaktadır. Yeni bir teknolojinin kabul edilmesi için
önerilen en ideal model teknoloji kabul modelidir. Davis (1986) tarafından geliştirilen temellerini Ajzen’in
(1985) attığı planlı davranış ve gerekçeli eylem teorilerine dayanan bu model, insan davranışının gerçek
yansımalarının hangi etkenlere bağlı olduğunu açıklamaya çalışmaktadır. Teknoloji kabul modeli zamanla
farklı disiplinlerde genişletilerek farklı biçimlerde kullanılmış ve teknolojiye uyarlanmıştır. Bankacılık
sektöründe meydana gelen dijital dönüşüme müşterilerin nasıl entegre olduğunun saptanması da bu noktada
önem arz etmektedir. Genel olarak pandemi ve sonrası için köklü değişikliklere ve inovasyonlara giden
firmaların başında yer alan bankacılık sektörü, özelde ise son 10 yılda rakiplerine göre oldukça hızlı büyüyen
ve rekabetçi konuma erişen, geleceğe dönük yüksek hedefleri olan katılım bankaları, müşterilerinin yenilikleri
ne ölçüde benimsediğini saptamak çıkış noktalarından biridir.
Finansal yetenekler ile çevrimiçi satın alma arasındaki ilişkiyi irdeleyen bir çok çalışma bulunmaktadır (Çera
vd., 2020; Ahmetoğulları, 2022). Öte yandan pandemi dönemi dijital bankacılık kullanımını irdeleyen
çalışmalar daha sınırlıdır (Beybur ve Çetinkaya, 2020; Uzun, 2021). Teknoloji kabul modeline dayalı yapı ile
finansal maliyet, algılanan kullanışlılık, fayda ve güvenilirlik değişkenlerinin bankacılık hizmetlerini
kullanma niyetine etkisini inceleyen birçok çalışma da bulunmaktadır (Davis, 1989; Bozpolat ve Seyhan, 2020;
Ahmetoğulları, 2020). Dahası son zamanlarda pandemik kaygının da çevrimiçi satın almaya ve teknoloji
kullanımına etkisini irdeleyen çalışmalar görece sınırlıdır (Ahmetoğulları ve Şenol, 2021).
Dijital bankacılık kullanımı son yıllarda oldukça artmıştır. TBB (2021) verilerine göre, Türkiye’de dijital
bankacılığı kullanan aktif müşteri sayısı 2021 Mart ayı itibariyle 68 milyona ulaşmıştır. Aralık 2017 yılında bu
rakam 35 milyonken, sadece üç yılda iki katına çıkması dijitalleşmenin önemini daha da arttırmaktadır.
Pandemi ile birlikte ise bu dönüşümün daha da artırdığı söylenebilir. Öyle ki bir önceki yıla göre dijital
bankacılık kullanan müşteri sayısı 12 milyondan fazla artış göstermiştir. Bu çalışma dijitalleşen dünyada
pandemi sonrası süreçte en hızlı uyum sağlayan sektörlerden biri olan bankacılık sektörünün dijital bankacılık
kullanma niyetine etki eden parametreleri genişletmeye çalışmaktadır. Dijital bankacılık kullanımı, risk ve
hizmet toleransına karşı tutum, finansal tutum, finansal tavsiye değişkenleri teknoloji kabul modelini
genişleten yeni parametreleri oluşturmaktadır. Dahası pandemik kaygının üç farklı düzeyinde (düşük-ortayüksek) kurulan modelin nasıl değiştiği irdelenmektedir. Bu noktada pandemik kaygının model üzerinde
düzenleyici rolü de irdelenmektedir. Öte yandan demografik değişkenlere göre ilgili kavramsal modelin
değişkenleri ele alınmaktadır. Bu noktada bu çalışma, teknoloji kabul modelini esas alarak, katılım banka
müşterilerinin dijital bankacılık kullanma niyetlerine nelerin etki edebileceğine dair genişletilmiş bir model
önermektedir. Öyle ki algılanan kullanım kolaylığı, algılanan fayda, algılanan finansal maliyet, algılanan
güvenilirlik gibi genel kabul görmüş değişkenlere ek olarak, finansal yetenek olarak adlandırılan alt
bileşenlerin ve pandemik kaygının birlikte dijital bankacılık hizmetlerini kullanma niyetlerine etkisini
irdeleyen bir yapı sunulmaktadır. Böylece mevcut literatüre katılım bankası müşterileri özelinde finansal
yetenek, pandemik kaygı ve demografik değişkenlerinde incelendiği bir genişletilmiş teknoloji kabul modeli
eklenerek katkı sağlanmıştır. Bu minvalde bir bütün olarak teknoloji kabul modeli ve Sen’in (1993) yetenek
teorisi temeline dayanarak genişletilmiş teknoloji kabul modeli oluşturulmaya çalışılmaktadır.

2. Kavramsal Çerçeve
Dijital bankacılık, mobil ve internet bankacılığını kapsayan bir hizmettir. Bu kavram, şube gibi geleneksel
bankacılık hizmet sağlayıcılarının internet ortamına taşınarak hayatı kolaylaştıran bir sistem olarak
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tanımlanabilir. Pandemi döneminde dijitalleşme giderek arttığından bankacılık sektörü en hızlı bu dönüşüme
ayak uyduran sektörlerin başında gelmektedir. Dijital bankacılığın her ne kadar firmalar için büyük dönüşüm
sağladığı söylense de, kullanıcılar ve müşteriler açısından değerlendirilmesi daha fazla önem arz etmektedir.
İster katılım ister geleneksel bankacılık faaliyeti olsun sunulan bu dijital dönüşüme uyum sağlayan müşteri
profilinin finansal olarak belirli bir kapasitesinin olması elzemdir. Bu nedenle bir takım temel ve ileri düzey
finansal yeteneklere sahip olunması dijital bankacılık uygulamaları için gerekebilir. Dahası günümüz
müşterileri her açıdan faydalarını maksimize eden enstrümanlara daha yatkındır. Bir dijital dönüşüm ve
uygulama pratikliği finansal, güvenilirlik, faydacılık ve benzeri açılardan da elverişli ise daha cazip hale
gelmektedir. Bu noktalardan hareketle bu çalışmada, katılım bankacılılık sektöründe dijitalleşme sürecine
müşterilerin finansal yetenekleri ve teknoloji kabulleri nasıl yön verdiğine odaklanmak oldukça kıymetli
olacaktır. Bilhassa pandemi sonrası dönüşüm daha da hızlandığı, internet ve dijitalleşmenin altın çağını
yaşadığı süreçte pandemik kaygının bu etkileşimdeki rolü de bir hayli dikkat çekicidir. Bu çalışma ile birlikte
ilgili boşluklar doldurulmakta ve ek olarak demografik değişkenlerin bu ilişkilerde rolü tartışılarak kapsam
daha da genişletilmektedir.
Dijital bankacılık kullanma tutumunu finansal refah azalmasının anlamlı etkilediğini onaylayan
Ahmetoğulları ve Arabacı (2021: 124-129), aynı çalışmada pandemik kaygının bu etkileşimde düzenleyici rolü
üstlendiğini saptamıştır. Katılım banka müşterileri üzerinde yapılan bu çalışmada, pandemi kaygısının
yüksek olduğu müşterilerin finansal refah düşüşünü daha fazla yaşadığı ve dijital bankacılık kullanma
tutumunun daha fazla geliştiği saptanmıştır. Ahmetoğulları ve Şenol (2021: 406-408) bireylerin finansal refah
düşüşünün pandemik kaygı aracılığıyla online satın almaya etki edeceğini bulmuştur. Dahası, Ahmetoğulları
ve Arabacı (2021) finansal kaygının azalmasının anlamsız ve refahın artmasının anlamlı şekilde katılım
bankası ürün ve hizmetlerini kullanma tutumu aracılığıyla satıın alma niyetini geliştireceğini
vurgulamaktadır. Aynı çalışmada finansal okuryazarlığın satın alma tutum ve niyetini artırdığı saptanmıştır.
Daver (2021: 1419) dijital bankacılığın son 15 yıldaki değişimleri ve geleneksel şube bankacılığına alternatif
olup olmadığını değerlendirmiş ve 2005 ile 2020 yılları arasındaki dijital bankacılığın önemli gelişmesine
rağmen hala şube bankacılığına tam olarak alternatif olmadığını ve tamamlayıcı rolü olduğunu saptamıştır.
Alanyazındaki çoğu araştırma, finansal problemlerin (finansal risk, kredi kartının nasıl kullanılacağı, sınırsız
alternatifler arasından satın almak için nasıl para harcanacağı) her zaman tüketicilerin çevrimiçi satın alırken
sorunları olduğuna işaret etti. Finansal yeterlilik, son on yılda ortaya çıkan nispeten yeni bir yapıdır
(Ahmetoğulları, 2022). Sen'in yetenek teorisine (1993) göre, mali yeterlilik, insanların doğru bilgi, beceri,
tutum, alışkanlık, motivasyon türlerine sahip olma yeteneğinin yanı sıra, mali konularda kendilerini
yönetmek için donatılmış temel finansal ürünlere ve hizmetlere erişim fırsatları olarak belirtilmektedir. Bu
minvalde Taylor (2011), finansal yeterliliğin, insanların mali durumlarını idare ve kontrol etme becerisi/bilgisi
olarak tanımlamıştır. Bu kavram, optimum finansal kararların alınmasından başlayarak, kredi ve borcun nasıl
kontrol edileceğinin izan edilmesine kadar devam eden ve bunun yanı sıra optimum ürün ve hizmetlerin
saptanmasını kapsar (Xiao, Chen ve Chen, 2014). Dahası, Despard ve Chowa (2014), finansal yeterlilik ve
finansal okuryazarlık kavramlarının genellikle birbirinin ikamesi olarak anlaşıldığına vurgu yapmışlardır.
Huston (2010) finansal okuryazarlığı finansal bilginin tanımı olarak açıklarken, McKay (2011) finansal
yeteneğin finansal davranışa odaklandığını ve finansal bilgiyi eyleme geçirmeyi yansıttığını belirtmiştir ki bu
Huston'un (2010) tanımıyla benzerlik gösterir. İlk bakışta, hem tanım, hem finansal yetenek hem de finansal
okuryazarlık benzer yollardır (Çera ve Tuzi, 2019; Nguyen ve Rozsa, 2019; Shkvarchuk ve Slav’yuk, 2019).
Diğer taraftan, Sherraden (2013) finansal okuryazarlığın, bireylerin finansal bilgi ve becerileri geliştirmek için
eşit şansa sahip olduğunu varsaydığını, ancak finansal yeterliliğin herkesin aynı şansa sahip olmayabileceği
varsayımına dayandırır. Ek olarak, çevre ile etkileşim ve geri bildirim yoluyla finansal yeterlilik oluşturulur.
Dijital bağlamda, tüketicilerin finansal bilgi ve becerileri dijital topluluklarda şekillenir. Bu nedenle, Sen’in
yetenek teorisine (1993) dayanarak, bu çalışmada müşterilerin bilgisi, tutumu ve finansal yönetimi olarak
tanımlanan finansal yetenek kavramı ele alınmaktadır.
Bireylerin davranışlarını şekillendiren araçları tahmin eden birçok model bulunmaktadır. Bunlar içerisinde en
önemli model Fishbein ve Ajzen’in (1975) ortaya attığı gerekçeli eylem kuramı ve devamında bu modeli
genişlettiği planlı davranış kuramı bu alanda öncü niteliğindedir. Ancak bu modellerin teknolojik gelişmeleri
ve teknolojiyi kabul etme açısından yeterli bir model ortaya koymadığını varsayan Davis (1989) bu modelleri
daha da geliştirerek teknoloji kabul modelini ortaya atmıştır. İlgili kuramlar geçmişten bugüne birçok
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çalışmada ve farklı disiplinlerde kullanım alanı bulmuştur. Her üç modelinde ortak noktasının tutumların
niyetleri niyetlerin ise gerçek davranışı ortaya çıkardığı varsayımıdır. Bunlara ek olarak teknoloji kabul modeli
algılanan kullanım kolaylığı, algılanan fayda ve bunları etkileyen dışsal faktörlerin olduğunu ifade
etmektedir. Algılanan fayda unsurlarının bir ürün ya da yeni teknolojiyi kabul etmede önemli açıklayanlar
olduğunu savunmaktadır. Bu nedenle bu çalışma teknoloji kabul modelinin faydacılık unsurlarına ek olarak
müşterilerin optimum kararlar almak için olmazsa olmazları arasında görülen finansal yeteneklerini de
modele dahil etmiştir. Bu minvalde finansal yetenekler, algılanan kullanım kolaylığı, algılanan fayda,
algılanan finansal maliyet ve algılanan güvenilirlik değişkenlerinin dijital bankacılığı kullanma niyetini
geliştirdiği varsayımı modelize edilmiş ve eldeki verilerle test edilmiştir. Bu kapsamda literatüre bakıldığında,
Ahmetoğulları (2020: VI-VII) algılanan faydacılık unsurlarından algılanan finansal maliyet, algılanan
güvenilirlik ve algılanan fayda değişkenlerinin faizsiz finansal ürünleri satın alma niyetine etki ettiğini katılım
bankaları özelinde teyit etmiştir. Öte yandan Esen (2020: 401) dijital bankacılığı kullanan bireyler üzerinde
yaptığı çalışmada, dijital bankacılık kullanımının genişletilmiş teknoloji kabul modeline göre
değerlendirmesini yapmıştır. Çalışmada bireysel yenilikçilik, algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan
kullanışlılığın dijital bankacılık kullanma niyeti ve dijital bankacılık kullanma davranışı üzerinde doğrudan
ve dolaylı etkisi anlamlı olarak saptanmıştır. Ayrıca algılanan kullanışlılık, kullanım kolaylığı ve dijital
bankacılığı kullanma niyeti eğitim, gelir açısından anlamlı şekilde değişirken, yaş ve cinsiyet açısından fark
gözlenmemiştir (Esen, 2020: 407). Bastari ve diğerleri (2020: 1) Endonezya’daki banka çalışanlarının içsel
motivasyonlarının, algılanan kullanışlılığın ve algılanan kullanım kolaylığının Bank Kalsel’de dijitalleşme
sürecinde web ve mevcut uygulamaları kullanma niyeti üzerinde doğrudan etkisi teyit edilmiştir. Win ve
diğerleri (2021: 19) Myanmar’daki banka müşterilerinin mobil bankacılığı benimseme niyetleri ve gerçek
kullanma davranışlarını belirleyen enstrümanları genişletilmiş teknoloji kabul modeli ekseninde
değerlendirmişlerdir. Çalışmada, hedonik motivasyon, performans beklentisi ve alışkanlıkların mobil
bankacılık kullanma niyetleri üzerinde anlamlı ve pozitif yönde etkisi teyit edilmiştir. Öte yandan davranışsal
niyet ile çaba beklentisi, kolaylaştırıcı koşullar, sosyal etki, fiyat değeri ve algılanan risk arasında anlamlı bir
ilişki bulunmamıştır. Wong ve diğerleri (2021: 1) Çin’deki dijital cüzdan hizmetleri ve mobil ödeme
imkanlarını sunan WeChat Pay uygulamasının gümüş kuşak kullanıcılarının teknoloji kabul modeli
kapsamında değerlendirmesini yapmıştır. Çalışmada, teknoloji kabul modeli ve beklenti teorisinden
yararlanarak oluşturulan modelde oyun etkileşiminin yaşlıları bir teknolojiyi benimsemede teşvik etmede
etkili olduğu saptanmıştır. Dahası, 50 yaş üstü örneklemde mobil ödemeyi kabul etme niyetlerini
oyunlaştırmanın algılanan kullanım kolaylığı, algılanan kullanışlılığı, oyunlaştırmanın algılanan etkinliği,
algılanan keyif değişkenlerinin tutum ve benimseme niyeti ile anlamlı ve pozitif yönde ilişkisi saptanmıştır.
Dahası algılanan riskin tutumun benimseme niyetine etkisinde düzenleyici rolü de saptanmıştır (Wong vd.,
2021: 7-8). Akram ve diğerleri (2021: 1) Covid-19 döneminde müşteri davranışlarını incelemek adına teknoloji
kabul modelini dijital ticaret açısından değerlendirmiştir. Çalışmada, dijital ticaret alışverişinde algılanan
kullanım kolaylığı, güven, mobilite ve müşteri katılımının müşterinin mobil ticaret kullanmada davranışsal
niyetini etkilediği saptanmıştır. Öte yandan algılanan kullanışlılık ve kişiselleştirmenin davranışsal niyeti
etkilemediği saptanmıştır. Rahman (2020: 51) Bangladeş’te mobil finansal hizmetlerden biri olan bKash
kullanımını teknoloji kabul modeli ekseninde değerlendirerek dijital bankacılık hizmetlerini kullanma
niyetlerini saptamaya çalışmıştır. Çalışmada, işlem ücretinin olmaması, telefonla görüşme onayı sunması ve
güvenli dijital bankacılığın mobil bankacılık hizmetlerini kullanmayı anlamlı ve olumlu etkilediği
saptanmıştır. Firmansyah ve diğerleri (2022: 51) Endonezya’da banka müşterilerinin mobil bankacılık
hizmetlerini kullanma tutum ve niyetini teknoloji kabul modeli ekseninde değerlendirmişlerdir. Çalışmada,
öz yeterliliğin, algılanan kullanım şekline, öz yeterlilik ve algılanan güvenilirliğin kullanıma yönelik tutuma
ve kullanıma yönelik tutumun benimseme niyetlerine etkisinin önemli değer sağladığı ortaya konmuştur. Öte
yandan Endonezya’daki banka müşterileri mobil bankacılık uygulamasının sunduğu kullanım kolaylığı ve
kullanışlılığı hissetmediklerini saptamışlardır. Naeem ve Ozuem (2021: 1) Covid-19 pandemisinin korkulu
ortamının internet bankacılığının sosyal medya uygulamalarını nasıl artırdığını ve farklı müşterilerin internet
bankacılığını kullanırken ne gibi zorluklarla karşılaştıklarını araştırmayı amaçlamıştır. Kamu ve özel sektör
bankaların yöneticilerinin yanı sıra internet bankacılığı kullanıcıları ile nitel desenli yarı biçimlendirilmiş
görüşmeler yapılmıştır. Sonuç olarak, müşteri davranışlarını fiziki şube ortamındaki bankacılıktan internet
bankacılığına çeviren Covid-19 salgını sırasında belirsizliğin doğasının anlaşılmasında sosyal medya
aracılığıyla sosyal aktörlerin rol oynadığı tespit edilmiştir. Gerek bankacılar gerekse müşteriler için artık
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güvenli seçenekler olmadığından ATM’ler, kasiyerlerle banka ve kredi kartı alışverişi ve nakit alışverişinden
kaçınmak adına sosyal medya aracılığıyla bilgiler paylaşılmıştır. Çalışmanın en nihayetinde, internet
bankacılığının benimsenmesi bağlamında sosyal uygulama teorisi ile teknoloji teorisinin karşılanabilirliği
birleştirilmiştir (Naeem ve Ozuem, 2021: 1). Khan (2022: 1) Pakistan ve Çin’deki banka müşterilerinden elde
ettiği verilerle dijital bankacılık kullanımını benimseme niyeti ve davranışının belirleyicilerini araştırmaktadır.
Çalışmada Çin ve Pakistan’ın kültürel farklılığının dijital bankacılığı kullanma niyetlerinde ayırt edici önemli
bir faktör olduğu saptanmıştır. Öyle ki, performanstaki iyileştirme, hedonik motivasyon, alışkanlık ve
müşterilerin bankalardan gerçek zamanlı destek alma algısının Pakistanlı müşterilerin dijital bankacılığı
kullanma niyetlerinde önemli belirleyiciler olduğu gözlenmiştir. Diğer taraftan Çinli müşteriler için ise,
toplumsal etki, maliyet faktörleri, alışılmış çalışma ve bankaların müşterilerini destekleme mekanizmaları
dijital bankacılığı benimsemelerinde önem arz etmiştir. Ahmetoğulları ve Arabacı (2021) pandemi döneminde
katılım banka müşterilerinin finansal refah düzeylerinin dijital bankacılık kullanma tutumuna etkisini
araştırdığı çalışmalarında, finansal refahın azalması dijital bankacılılık kullanma tutumuna olumlu yansıdığı
saptanmıştır. Dahası, Covid-19 salgın hastalığının oluşturduğu kaygı düzeyinin bu etkileşimde düzenleyici
rolü saptanmıştır.
Gelişmekte olan birçok ülke dijitalleşme yolunda pandeminin de etkisiyle hızlıca dönüşüm sağlamaktadır.
Bilhassa hizmet sektörü içerisinde bankacılık sektörü bu dönüşümün başında gelmektedir. Bu çalışma
gelişmekte olan ülkelerden Türkiye özelinde katılım bankacılığı sektöründeki dijital dönüşümü benimseme
niyetine etki eden parametreleri tahmin eden bir model önermektedir. Bu kapsamda Davis’in (1989) teknoloji
kabul modeline Sen’in (1993) yetenek teorisinden hareketle oluşturulan finansal yetenekler değişkenini
ekleyerek modeli daha genişletilmiş ve henüz işlenmemiş bir literatür formatına ve pratik alanına
sokmaktadır. Bu kapsamda dijital bankacılık kullanımı, ödeme riskine yönelik tutum, risk toleransına yönelik
tutum, finansal tutum ve finansal tavsiye bileşenlerinden oluşan (Çera vd., 2020; Ahmetoğulları, 2022) finansal
yetenekler içerisinde yer alan dijital bankacılık kullanımı, finansal hizmet riskine karşı tutum ve finansal
tavsiye değişkeninin katılım banka müşterilerinin dijital bankacılık kullanma niyetlerini artırdığı
düşünülmektedir. Davis’in teknoloji kabul modeli yeni bir teknolojinin benimsenmesinde algılanan
kullanışlılık ve algılanan kullanım kolaylığının önemli rol oynadığı belirtilmektedir. Bu minvalde literatürdeki
çalışmalara da dayanarak katılım banka müşterilerinin dijital bankacılık hizmetlerine dönük algıladıkları
kullanım kolaylığı ve kullanışlılığın dijital bankacılığı benimseme niyetlerini geliştirdiği söylenebilir. Ayrıca
algılanan kullanım kolaylığı algılanan kullanışlılığı artırmaktadır. Yine teknoloji kabul modeli ve genişletilmiş
teknoloji kabul modelini birçok çalışmadan dikkate alarak, yeni bir teknolojiyi benimseme niyetleri arasında
algılanan finansal maliyet ve algılanan güven parametrelerinin önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir.
Teknoloji kabul modeline göre, niyet gerçek kullanımın en önemli tetikleyicilerinden biridir (Davis, 1989). Bu
kapsamda dijital bankacılık kullanma niyeti arttıkça dijital bankacılığı fiilen kullanma olasılığının artması
beklenir. Son olarak pandemi dönemi her ne kadar son demlerini yaşasa da hala yeni varyantlarla etkisi
devam ettiğinden pandemik kaygının bu yapısal modelde düzenleyici bir etken olduğu düşünülmektedir.

3. Yöntem
3.1. Araştırmanın modeli/hipotezleri
Bu çalışmada nicel araştırma desenlerinden kesitsel analiz kullanılmıştır. Belirli bir dönemdeki belirli kişilerin
düşüncelerini anlık olarak ölçek anket soruları ile veriler toplanmak suretiyle analizler yapılmıştır. Nicel
desenli analizler zaman ve diğer maliyetlerden ötürü görece daha tercih edilir bulunmuştur. Araştırmaya ait
nicel desenli hipotetik model test edilmiştir. Literatürde, değinildiği gibi Çera ve diğerleri (2020) finansal
yeteneğin çevrimiçi satın almaya etkisini değerlendirmiştir. Ahmetoğulları ve Arabacı (2021) ise teknoloji
kabul modeli ekseninde dijital bankacılık kullanma tutumuna etki eden unsurları saptamıştır. Çera ve
arkadaşlarının (2020) çalışmasına dayanan dijital bankacılık kullanımı, finansal hizmet riskine yönelik tutum
ve finansal tavsiye değişkenlerinin eklenmesiyle Davis’in (1989) geliştirmiş olduğu teknoloji kabul modelini
genişleterek yeni bir kavramsal model oluşturulmuştur. Daha önce farklı sektörlerde farklı şekilde irdelenen
teknoloji kabul modeline pandemi döneminin de etkisi irdelenmesi amacıyla pandemik kaygı da eklenmiştir.
Ve en nihayetinde dijital bankacılık kullanım düzeyini ölçmeye dönül tek soruluk bir değişken yazarlar
tarafından modele dahil edilmiştir. Bu minvalde araştırmanın kavramsal ve hipotetik modeli Şekil 1’de
gösterilmiş ve modele ait hipotezler aşağıda sunulmuştur.
H1: Algılanan kullanım kolaylığının algılanan kullanışlılık üzerinde etkisi vardır.
İşletme Araştırmaları Dergisi

2274

Journal of Business Research-Turk

K. Ahmetoğulları – N. Arabacı 14/3 (2022) 2270-2289
H2: Algılanan kullanışlılık dijital bankacılığı benimseme niyetini etkilemektedir.
H3: Algılanan kullanım kolaylığının dijital bankacılığı benimseme niyetine etkisi vardır.
H4: Algılanan finansal maliyet avantajının dijital bankacılığı benimseme niyetine etkisi vardır.
H5: Algılanan güvenin artması dijital bankacılığı benimseme niyetine etkisi vardır.
H6: Dijital bankacılık kullanımı dijital bankacılığı benimseme niyetine etkisi vardır.
H7: Finansal hizmet riskine yönelik tutumun artması dijital bankacılığı benimseme niyetini olumsuz
etkileyecektir.
H8: Finansal tavsiyenin artması dijital bankacılığı benimseme niyetini etkilemektedir.
H9: Dijital bankacılığı benimseme niyeti dijital bankacılık kullanma düzeyini etkilemektedir.
H10: Pandemik kaygı düzeylerine göre, elde edilen modeldeki yollar değişmektedir. Yani pandemik kaygı
dijital bankacılığı benimseme niyetini açıklayan değişkenlerin tahmin edilmesinde düzenleyici rol
oynamaktadır.
Araştırma modeli, bir çalışmanın özet halinde sunulduğu, nedensel ilişkilerin sergilendiği, çalışmanın özünü
oluşturan bir desendir (Gürbüz ve Şahin, 2018). Bu kapsamda kesitsel verilerle nicel desenli analizlerin
nedensel ilişkisini gösteren hipotetik ve kavramsal model Şekil 1’deki gibidir.

Şekil 1. Araştırmanın Kavramsal ve Hipotetik Modeli
3.2. Araştırmanın evren ve Örneklemi
Araştırmanın birim evreni Marmara Bölgesi’ndeki katılım bankacılık sektörü müşterilerinden oluşmaktadır.
Çalışma için elde edilen veriler 28.02.2022 tarihine kadar kolayda örnekleme yöntemiyle toplanmıştır1.
Çevrimiçi anket yöntemi Google Forms üzerinden deneklere e-posta ve çeşitli sosyal medya hesapları
aracılığıyla dağıtılmıştır. Her ilde en az 30 kişi olacak şekilde toplamda 3000 deneğe anket linki
gönderilmesine karşın, anketörlerden 350 kişi geri dönüş sağlamıştır. Analiz öncesi yapılan veri
değerlendirmesine göre uç değerler ve anlamsız anketler ayıklanarak 334 kullanılabilir anketle devam
edilmiştir. Analize dahil edilen ifade sayısı 33’tür. Genel kabul görmüş bir kural gereği bir çalışmada örneklem
belirlenirken ifade sayısının 5 ila 10 katı düzeyinde katılımcı gerekmektedir (Karagöz ve Kösterelioğlu, 2008:
1

Araştırma verileri 27.01.2022-28.02.2022 tarihleri arasında toplanmış ve ilgili etik kurul onayı, 27.01.2022 tarihinde
alınmıştır. Etik kurul raporu sonucu, 2022/33 nolu karar sayısı ile Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik
Kurulu kararları kapsamında oybirliği ile alınmıştır.
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85). Bu çalışmada yer alan örneklem sayısı belirtilen ifade sayısının en az 10 katı olduğundan yeterli örnekleme
ulaşıldığı söylenebilir. Araştırmada kullanılan ölçekler dijital bankacılık kullanma niyeti, algılanan
kullanışlılık (fayda), algılanan kullanım kolaylığı, algılanan güven, dijital bankacılık kullanımı, finansal
tavsiye, finansal hizmet riskine karşı tutum ve dijital bankacılık kullanma düzeyi değişkenlerinden
oluşmaktadır.
3.3. Araştırmanın veri toplama aracı ve Veri Seti
Finansal yetenekler olarak ifade edilen bileşenlerden ilki olarak dijital bankacılık kullanmaya (DBKULLANM)
ait ifadeler dört sorudan oluşmaktadır. Finansal hizmet riskine yönelik tutum (FİNHİZRİSKT) değişkeni için
üç ifadeden oluşmaktadır. Finansal tavsiye (FİNTAVSİYE) değişkenini ölçen üç ifade bulunmaktadır. Çera ve
diğerlerinin (2020) kullandığı bu üç değişkenin Türkçe’ye uyarlanması Ahmetoğulları (2022) tarafından
yapılmıştır. Kültürel farklılıklar dikkate alınarak, alanında uzman akademisyenlerin görüşü doğrultusunda
sorular yeniden değerlendirilmiş ve nihai hali elde edilmiştir. Ayrıca ölçek ifadeleri Ahmetoğulları’nın (2022)
Türkçe’ye uyarladığı geçerliliği ve güvenilirliğini teyit ettiği ifadeler dikkate alınarak oluşturulmuştur.
Teknoloji kabul modelinin önemli değişkenlerinden olan algılanan kullanışlılık dört ifadeden, algılanan
kullanım kolaylığı üç sorudan, algılanan finansal maliyet üç sorudan ve algılanan güven üç ifadeden
oluşmaktadır. Değişkenlere ait ölçek ifadelerinden algılanan kullanışlılık ve algılanan kullanım kolaylığı Lee
(2009) tarafından kullanılan ölçeklerden uyarlanmıştır. Algılanan finansal maliyet değişkeni için Sharma ve
diğerlerinin (2017) hazırladığı Ahmetoğulları’nın (2020) Türkçe’ye uyarladığı ölçek ifadeleri kullanılmıştır.
Algılanan güven değişkeni için Chong ve diğerlerinin (2010) geliştirdiği ölçeğin uyarlanması yapılmıştır.
Dijital bankacılık kullanma niyeti, Gu ve diğerlerinin (2009) geliştirdiği, Teo ve diğerlerinin (2012) kullandığı
ölçeğin uyarlanması ile oluşturulmuştur. Dijital bankacılık kullanma düzeyi (MBKD) tek soru ile ve
araştırmacı tarafından ölçülmüştür. Son olarak pandemik kaygı ölçeği Almalı ve Çiçek (2020) tarafından
geliştirilen ölçeklerin kullanıldığı dokuz ifadeden oluşmaktadır. Pandemik kaygı en düşük 8 puan en yüksek
40 puan aralığında dağılım göstermektedir. Bağımlı ve bağımsız bütün değişkenlerde 5’li Likert tipi ölçüm
düzeyi kullanılmıştır (1= Kesinlikle katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3= Kısmen katılıyorum, 4= Katılıyorum,
5= Kesinlikle katılıyorum). Çalışmada yer alan ölçeklerden İngilizce olanlar dil kontrolü ve uzman
akademisyen görüşü doğrultusunda ele alınmış ve kültürel farklar dikkate alınarak uyarlanmıştır.
3.4. Verilerin Analizi
Verilerin analizi, SPSS ve AMOS paket programları yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada keşfedici
faktör, güvenilirlik, korelasyon analizi ve farklılık testleri SPSS ile test edilmiştir. Ayrıca yapısal eşitlik modeli
(YEM) path analizi, nedensel ilişkilerin test edilmesi suretiyle AMOS programı ile gerçekleştirilmiştir.
Keşfedici faktör analizi olarak temel bileşenler yöntemi seçilmiştir.
Araştırmada yer alan değişkenlere normal dağılım testi yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, her bir
değişkene ait çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1.5 ile +1.5 aralığında olduğu gözlenmiştir. Belirtilen bu
sınırları aşan uç değerler temizlenmiş ve normal dağılım şartını sağladığı varsayılan sınırlar içerisine
getirilmiştir. Öyle ki Tabachnick ve Fidell’in (2015: 8-79) ifade ettiği sınırlar içerisinde olduğundan normallik
varsayımı kabul edilmiş ve sonraki analizler bu doğrultuda yapılmıştır. Dahası merkezi limit teoremine ve
bazı yazarlara göre sosyal bilimlerde normallik varsayımını sağlamak güç olduğundan belirli bir örneklemin
üzerinde çalışmalarda normallik varsayımı göz ardı edilebilir.
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4. Bulgular
Deneklere ait demografik bilgilerin yer aldığı sonuçlar Tablo 1’deki gibidir.
Tablo 1. Değişkenlere Ait Demografik Bulgular
Değişkenler
Cinsiyet

Eğitim
durumu

Medeni
Durum

Banka
Türü

n

%

Kadın

24

7.3

Erkek

306

92.7

Lise ve altı

56

18.6

Değişkenler

Yaş

n

%

16-25

14

4.2

26-35

77

23.3

36-45

159

48.2

46 ve üzeri

80

24.2

5000 ve altı

53

16.1

5001-10000

118

35.9

Ön Lisans

18

6.0

Lisans

151

50.2

Lisansüstü

76

25.2

Evli

258

85.7

10001-20000

58

11.9

Bekar

43

14.3

20001 ve üstü

21

4.3

Katılım bankası

130

39.2

Bireysel

220

66.3

Geleneksel banka

45

13.6

Ticari

65

19.6

Her ikisi

157

47.3

Gelir

Müşteri türü

Çalışan/İç
47
14.2
müşteri
Tablo 1 incelendiğinde, katılımcıların %7.3’ü kadın, %92.7’si erkektir. Katılımcıların %18.6’sı lise ve altı, %6’sı
ön lisans, %50.2’si lisans ve %25.2’si lisansüstü eğitim düzeyine sahiptir. Medeni durum açısından deneklerin
%85.7’si evli, %14.3’ü bekârdır. Banka türü açısından deneklerin %39.2’si katılım bankası, %13.6’sı geleneksel
banka, %47.3’ü her ikisini kullanmaktadır. Katılımcıların %4.2’si 16-25; %23.3’ü 26-35; %48.2’si 36-45; %24.2’si
46 ve üstü yaş aralığındadır. Gelir dağılımı açısından bakıldığında, katılımcıların %16.1’i 5000 ve altı, %35.9’u
5001-10000 arası, %11.9’u 10001-20000 arası, %4.3’ü ise 20001 ve üstü gelir düzeyine sahiptir. Ayrıca
katılımcıların %66.3’ü bireysel, %19.6’sı ticari, %14.2’si ise çalışan/iç müşteri şeklinde dağılmıştır.
Araştırmaya katılanlardan %65.5’i sadece katılım bankalarını kullandıklarını ifade ederken, %6’sı sadece
geleneksel bankayı, %28.5’i ise geleneksel ve katılım bankalarının her ikisini de kullandığını ifade etmiştir.
Dahası katılımcıların %16.5’i Balıkesir, %4.2’si Bilecik, %11.1’i Bursa, %0.6’sı Çanakkale, %0,3’ü Edirne,
%14.7’si İstanbul, %45.2’si Kocaeli, %6.9’u Sakarya, %0.3’ü Tekirdağ illerinde yer almaktadır.
Araştırma değişkenlerine keşfedici faktör analizi yapılmıştır. Daha önce literatürde güvenilirliği ve geçerliliği
kabul edilen ölçekler için Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe çeviri uzmanı ve alanında uzman akademisyenler
tarafından kültürel farklar dikkate alınarak son hali verilmiştir. Çalışmanın elde edilen veriler ile güvenilirlik
ve geçerliliğini mevcut örneklemlerle teyit etmek için keşfedici faktör ve güvenilirlik analizi sonuçları Tablo
2’de gösterilmektedir.

3,598

,755

Aileme ve sevdiklerime korona virüs bulaşması ihtimali
beni endişelendiriyor.
Korona virüsün asla son bulmayacağı hissine
kapılıyorum.

2,937

,634

3,027

,763
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58,450

4,67
6

Cronbach’
s Alpha

,755

KMO

3,141

Öz Değer

Faktör
Yükleri

Korona virüsle ilgili medyadaki (görsel, yazılı, sosyal)
olumsuz haberler beni kaygılandırıyor.
Korona virüse yakalanmaktan kaygı duyuyorum.

Değişkenler

Açıklanan
Varyans

Ort.

Pandemik kaygı

Faktörler

Tablo 2. Araştırma Değişkenlerine Ait Keşfedici Faktör Analizi Sonuçları
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Dijital
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kullanma niyeti

Finansal
tavsiye

Finansal hizmet
riskine yönelik
tuutm

Dijital bankacılık
kullanımı

A. güvenilirlik

A. finansal
maliyet

A. kullanım
kolaylığı

A. kullanışlılık
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Korona virüsten ötürü rutin sağlık hizmetlerini almaktan
çekiniyorum.
Maske vb. ekipmanlara ulaşamama fikri beni
kaygılandırıyor.
Korona virüsten ötürü rutin sosyal hayatıma eskisi gibi
devam edemiyorum.
Sokağa çıkma yasağı olmasından/yasağın uzamasından
endişeleniyorum.
Dijital bankacılığı (Mobil/İnternet vb.) kullanarak,
bankacılık işlemlerimi daha kolay bitirebileceğimi
düşünüyorum.

2,946

,783

3,345

,801

3,231

,858

3,327

,748

4,431

,971

Dijital bankacılığın (Mobil/İnternet vb.) kullanışlı
olduğunu düşünüyorum.
Genel olarak bakıldığında, Dijital bankacılığın
(Mobil/İnternet vb.) avantajlı olduğunu düşünüyorum.
Dijital bankacılığı (Mobil/İnternet vb.) kullanmanın kolay
öğrenilebileceğini düşünüyorum.
Dijital bankacılıkla (Mobil/İnternet vb.) işlem yapmanın
çok fazla zihinsel çaba gerektirmediğini düşünüyorum.
Dijital bankacılığı (Mobil/İnternet vb.) kullanmanın kolay
olduğunu düşünüyorum.
Dijital bankacılığı (Mobil/İnternet vb.) kullanmak daha az
maliyetli olacaktır.
Dijital bankacılığı (Mobil/İnternet vb.) kullanarak parasal
kaynaklara erişim daha kolaydır.
Dijital bankacılığı (Mobil/İnternet vb.) uygulamaları daha
maliyetli bile olsa tercih ederim.
Dijital
bankacılık
(Mobil/İnternet
vb.)
yoluyla
gerçekleştirilen işlemlerin güvenli ve kişiye özel olduğunu
düşünüyorum.

4,374

,977

4,350

,972

4,186

,952

4,018

,919

4,240

,943

4,332

,901

4,153

,904

3,204

,651

3,838

,942

Dijital bankacılık (Mobil/İnternet vb.) kanalıyla
ödemelerin emniyetli bir şekilde yapılacağına
güveniyorum.

3,919

,943

Dijital bankacılığı (Mobil/İnternet vb.) kullanırken kişisel
bilgilerimin gizli tutulacağına inanıyorum.
Bankacılıkta yeni trendleri denemeyi seviyorum (İnternet
bankacılığı, mobil ödemeler, mağazada kredi kartı ile
ödeme gibi)

3,677

,908

4,045

,924

Kullanma şansım ve fırsatım olduğunda Dijital
bankacılığı (Mobil/İnternet vb.) kullanıyorum.

4,305

,908

İnisiyatif alarak farklı bankacılık ürün ve hizmetleriyle
ilgili bilgileri arıyorum.

3,725

,867

Bankacılık olmadan hayatımı hayal edemiyorum.

3,329

,645

Bankaların, banka ürün/hizmetlerinin tüm detayları ve
maliyetleri hakkında müşterileri iyi bilgilendirmediğini
hissediyorum.

3,296

,793

Bankalar sömürmek istiyor, sadece karlarını
düşünüyorlar.
Bazen bankacılık ürünlerinin ayrıntılarını ve genel olarak
banka dilini anlamakta sorun yaşıyorum.

3,240

,815

3,003

,824

Çok fazla para harcamak kendimi suçlu hissettiriyor.

3,260

,529

Mali konularla ilgili bir mali danışman ya da bankacıya
danışıyorum.
Mali konularımı ailem, arkadaşım ya da çevreme
danışırım.
Gelecekte Dijital bankacılığı (Mobil/İnternet vb.) sürekli
kullanma niyetindeyim.
Başkalarına Dijital bankacılığı (Mobil/İnternet vb.)
kullanmalarını öneririm.
Gelecekte Dijital bankacılığı (Mobil/İnternet vb.) sıkça
,973
kullanacağım.

2,988

,724

3,159

,630

4,296

,980

4,284

,978
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4,332

0,891

94,742

2,84
2

88,014

2,64

68,458

2,05

86,726

2,6,2

0,749

0,923

71,113

2,84
5

0,785

0,853

65,728

1,97
2

0,685

0,739

62,631

1,87
9

0,636

0,701

95,482

2,86
4

0,784

0,753

0,602

0,784

0,972

0,932

0,753

0,976

,973
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Tablo 2 incelendiğinde, değişkenlere ait keşfedici faktör analizi sonuçları anlamlı çıkmıştır. Temel bileşen
analizinin kullanıldığı analizde, varimax analizi sonuçları ve KMO değerleri bütün değişkenler için yeterli
düzeydedir. Araştırmada yer alan değişkenlerden algılanan kullanışlılığa ait ifadelerden dijital bankacılığı
(Mobil/İnternet vb.) kullanarak, bankacılık işlemlerimi daha hızlı bitirebileceğimi düşünüyorum ifadesi çok düşük
faktör yükü nedeniyle analizden çıkarılmıştır. Araştırmada yer alan değişkenlere ait geçerlilik güvenilirlik
düzeylerinin literatürde kabul edilen sınırlar üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Dijital bankacılık kullanım
düzeyi değişkeni tek bileşenden oluştuğu ve yazarlar tarafından eklendiği için faktör analizine tabi
tutulmamıştır.
Araştırmada değişkenler arasındaki genel ilişkiyi gözlemlemek adına Pearson Korelasyon analizi yapılmıştır.
Açımlayıcı faktör analizi sonucunda oluşturulan değişkenlere ait ortalama değerler ve korelasyonlar Tablo
3’teki gibidir.
Tablo 3. Değişkenlere Ait Korelasyon Analizi Sonuçları

AKULLANI
Ş
AKKOLAYL
IK
AGÜVEN
DBANKUL
NİY
DBKULLAN
MA
FİNHİZRİS
KTUT
FİNTAVSİY
E
PANKAYG

AKULLA
NIŞ
1

AKKOLA
YLIK

,890**

1

,690**

,723**

1

,923**

,871**

,774**

1

,692

,692

,625

**

,741**

1

**

**

AGÜV
EN

DBANKU
LNİY

DBKULLA
NMA

FİNHİZRİS
KTUT

,253**

,240**

,227**

,275**

,412**

1

,258**

,267**

,286**

,287**

,403**

,534**

,269**

,278**

,233**

,313**

,487**

,461**

FİNTAVS PANKA Ort.
İYE
YG
4,38
5
4,14
7
3,81
1
4,30
4
3,85
1
3,17
9
1
3,13
6
,517**
1
25,5
48

Tablo 3 ele alındığında, algılanan kullanışlılığın, algılanan kullanım kolaylığı, dijital bankacılık kullanma
niyeti ve dijital bankacılık kullanma ile yüksek düzeyde ve pozitif yönlü bir ilişki gözlenmektedir. Bütün
değişkenler arasındaki ilişki anlamlı ve pozitif yöndedir. Algılanan kullanım kolaylığı ile algılanan güven,
dijital bankacılık kullanma niyeti ve dijital bankacılık kullanma değişkenleri arasında ortanın üzerinde
yükseğe yakın bir ilişki gözlenmektedir. Dahası, algılanan güvenin dijital bankacılık kullanma niyeti ve dijital
bankacılık kullanma arasında ortanın üstünde bir ilişki tespit edilmiştir. Diğer değişkenler arasındaki ilişki
ortanın altında ve anlamlı düzeydedir.
Araştırmaya ait hipotetik yapıları test etmek için yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. Yapısal modelde yer
alan değişkenlerin elde edilen veriler tarafından desteklenip desteklenmediği uyum iyiliği değerleri ile
değerlendirilmiştir. Modelde pandemik kaygıyı düşük pandemik kaygı, normal pandemik kaygı ve yüksek
pandemik kaygı şeklinde toplam puanlar üzerinden ayrıma tabi tutularak kategorik gruplara ayrılmıştır. Üç
farklı pandemik kaygı grubunun düzenleyici rolü ele alınırken, üç modelin farklılıkları da
değerlendirilmektedir. İlk olarak düşük pandemik kaygıya sahip katılımcılardan elde edilen verilerle yapısal
eşitlik modeli sınanmıştır. Bir bütün olarak değerlendirildiğinde yapısal eşitlik modeli elde edilen veriler
tarafından anlamlı şekilde desteklenmektedir (CMIN= 77,793; DF= 36; CMIN/DF=2,161; GFI=0.95; CFI= 0.98;
RMSEA= 0.059). Öte yandan araştırmada yer alan uyum iyiliği değerleri literatürde kabul edilen sınırların
üzerinde ve mükemmel uyuma işaret etmektedir. Düşük pandemik kaygı düzeyinde yapısal eşitlik modeline
ait nedensel ilişki Şekil 2’deki gibidir.
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Şekil 2. Düşük Pandemik Kaygıda Yapısal Model
Şekil 2 incelendiğinde, düşük pandemik kaygı düzeyine sahip banka müşterilerinde algılanan kullanım
kolaylığının algılanan kullanışlılığa; algılanan kullanışlılığın dijital bankacılık kullanma niyetine anlamlı ve
pozitif yönde etkisi gözlenmektedir. Dahası algılanan güvenin, algılanan finansal maliyetin ve dijital
bankacılık kullanımının dijital bankacılık kullanma niyeti üzerinden anlamlı ve pozitif yönde etkisi tespit
edilmiştir. Öte yandan modelde yer alan diğer yollar anlamlı değildir (koyu yolların dışındaki yollar). Düşük
pandemik kaygı düzeyinde ortaya çıkan standardize olmayan, standardize, standart hata, t-değeri ve p
anlamlılık düzeylerini gösteren sonuçlar Tablo 4’teki gibidir.
Tablo 4. Düşük Pandemik Kaygı Düzeyinde Yol Analizi Sonuçları
β1

β0

S.E.

C.R.

P

Grup

R2

AKKOLAYLIK

1,018

0,94

0,035

29,286

***

DPK

0,883

DBANKULNİY <---

AKULLANIŞ

0,567

0,589

0,062

9,217

***

DPK

DBANKULNİY <---

AKKOLAYLIK

0,077

0,074

0,077

1,005

0,315

DPK

DBANKULNİY <---

AFİNMAYLT

0,184

0,159

0,05

3,667

***

DPK

DBANKULNİY <---

AGÜVEN

0,108

0,097

0,047

2,309

0,021

DPK

DBANKULNİY <---

DBKULLANMA

0,164

0,14

0,045

3,636

***

DPK

DBANKULNİY <---

FİNHİZRİSKTUT

-0,014

-0,01

0,041

-0,34

0,734

DPK

DBANKULNİY <---

FİNTAVSİYE

-0,003

-0,002

0,037

-0,08

0,936

DPK

DBANKULNİY

0,001

0,005

0,027

0,052

0,959

DPK

AKULLANIŞ

MBKD

<---

<---

0,945

0

β1 : Standardize olmayan regresyon katsayısı, β0 : Standardize regresyon katsayısı, S.E. : Standart hata, C.R. : t-değeri, p : Anlamlılık.

Tablo 4 ele alındığında, düşük pandemik kaygıya sahip banka müşterilerinin dijital bankacılığa dönük
algılanan kolaylık düzeyindeki bir birimlik değişim algılanan kullanışlılıkta 0.94 birimlik değişime neden
olmaktadır (t=29.286; p<0.01). Dahası algılanan kullanım kolaylığının algılanan kullanışlılıktaki değişimlerin
%88.3’ünü açıklamaktadır. Yine algılanan kullanışlılıktaki bir birimlik değişim dijital bankacılık kullanma
niyetinde 0.589 birimlik değişime neden olmaktadır (t=9.217; p<0.01). Algılanan kullanım kolaylığının dijital
bankacılık kullanma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur (t=1.005; p>0.05). Algılanan finansal
maliyetindeki bir birimlik değişim dijital bankacılık kullanma niyetinde 0.184 birimlik bir değişime neden
olmaktadır (t=3.667; p<0.01). Dahası algılanan güvendeki bir birimlik değişim dijital bankacılık kullanma
niyetinde 0.108’lik değişime yol açmaktadır (t=2.309; p<0.05). Dijital bankacılık kullanmadaki bir birimlik
değişim dijital bankacılık kullanma niyetinde 0.164 birimlik değişime neden olmaktadır (t=3.636; p<0.01).
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Finansal hizmet riskine yönelik tutum ve finansal tavsiyenin dijital bankacılık kullanma niyetine etkisi
gözlenmemiştir (t= -0.34; p>0.05/ t= -0.08; p>0.05). Bu kapsamda algılanan kullanışlılık, algılanan kullanım
kolaylığı, algılanan finansal maliyet, algılanan güven, dijital bankacılık kullanımı, finansal hizmet riskine
yönelik tutum ve finansal tavsiye değişkenleri dijital bankacılık kullanma niyetindeki değişimlerin %94.5’ini
açıklamaktadır. Öte yandan dijital bankacılık kullanma niyetinin dijital bankacılık kullanım düzeyi üzerinde
anlamlı bir etkisi yoktur (t=0.052; p>0.05).
Yapısal modellerden ikincisi olarak normal pandemik kaygıya sahip banka müşterilerinin dijital bankacılık
kullanma niyetleri ve düzeylerini tahmin etmek hedeflenmektedir. Bu kapsamda araştırma modeline ait temel
uyum iyiliği değerleri mükemmel uyuma sahip olduğundan elde edilen veriler bir bütün olarak kurulan
modeli desteklemektedir. Normal pandemik kaygıya göre kurulan yapısal modelde (koyu ile belirtilen)
anlamlı yollar Şekil 3’teki gibidir.

Şekil 3. Normal Pandemik Kaygıya Göre Path Analizi Sonuçları
Şekil 3 ele alındığında, normal pandemik kaygıya sahip banka müşterilerinin algılanan kullanım kolaylığı
arttıkça algılanan kullanışlılıkları anlamlı ve pozitif yönde artmaktadır. Ayrıca algılanan kullanışlılık arttıkça
dijital bankacılık kullanma niyetleri de artmaktadır. Öte yandan algılanan kullanım kolaylığı tek başına dijital
bankacılılık kullanma niyetini etkilemezken algılanan kullanışlılık aracılığıyla anlamlı ve pozitif yönde
etkilemektedir. Algılanan güven ve dijital bankacılık kullanmanın da dijital bankacılık kullanma niyetini
anlamlı şekilde artırdığı gözlenmektedir. Son olarak dijital bankacılık kullanma niyeti arttıkça dijital
bankacılığın gerçek kullanım düzeyi artmaktadır. Modelde yer alan diğer yollar anlamlı değildir (anlamlı
yollar koyu olarak gösterilmektedir). Normal pandemik kaygı durumunda ortaya çıkan ilgili sonuçlar Tablo
5’teki gibidir.
Tablo 5. Normal Pandemik Kaygı Düzeyinde Yol Analizi Sonuçları
β1

β0

S.E.

C.R.

P

Grup

R2

AKKOLAYLIK

0,718

0,721

0,06

11,996

***

NPK

0,52

DBANKULNİY <---

AKULLANIŞ

0,671

0,679

0,057

11,855

***

NPK

DBANKULNİY <---

AKKOLAYLIK

-0,053

-0,054

0,07

-0,754

0,451

NPK

DBANKULNİY <---

AFİNMAYLT

0,001

0,001

0,055

0,011

0,991

NPK

DBANKULNİY <---

AGÜVEN

0,212

0,25

0,043

4,905

***

NPK

AKULLANIŞ

<---
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DBANKULNİY <---

DBKULLANMA

0,203

0,198

0,054

3.734

***

NPK

DBANKULNİY <---

FİNHİZRİSKTUT

0,015

0,016

0,037

0,398

0,691

NPK

DBANKULNİY <---

FİNTAVSİYE

0,009

0,01

0,035

0,246

0,806

NPK

DBANKULNİY

0,093

0,157

0,051

1,814

0,075

NPK

MBKD

<---

0,025

β1 : Standardize olmayan regresyon katsayısı, β0 : Standardize regresyon katsayısı, S.E. : Standart hata, C.R. : t-değeri, p : Anlamlılık.

Tablo 5 ele alındığında, normal pandemik kaygıya sahip banka müşterilerinin dijital bankacılığa dönük
algılanan kolaylık düzeyindeki bir birimlik değişim algılanan kullanışlılıkta 0.721 birimlik değişime neden
olmaktadır (t=11.996; p<0.01). Dahası algılanan kullanım kolaylığının algılanan kullanışlılıktaki değişimlerin
%52’sini açıkladığı saptanmıştır. Öte yandan algılanan kullanışlılık ve algılanan finansal maliyetin dijital
bankacılık kullanma niyetinde değişime neden olmadığı gözlenmiştir (t= -0.054; p>0.01 / t= 0.001; p>0.05).
Dahası algılanan güvendeki bir birimlik değişim dijital bankacılık kullanma niyetinde 0.25’lik değişime yol
açmaktadır (t=4.905; p<0.01). Dijital bankacılık kullanmadaki bir birimlik değişim dijital bankacılık kullanma
niyetinde 0.198 birimlik değişime neden olmaktadır (t=3.734; p<0.01). Finansal hizmet riskine yönelik tutum
ve finansal tavsiyenin dijital bankacılık kullanma niyetine etkisi gözlenmemiştir (t= 0.016; p>0.05 / t = 0.01;
p>0.05). Bu kapsamda algılanan kullanışlılık, algılanan kullanım kolaylığı, algılanan finansal maliyet,
algılanan güven, dijital bankacılık kullanımı, finansal hizmet riskine yönelik tutum ve finansal tavsiye
değişkenleri dijital bankacılık kullanma niyetindeki değişimlerin %79.1’ini açıklamaktadır. Öte yandan dijital
bankacılık kullanma niyetinin dijital bankacılık kullanım düzeyi üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamıştır
(t=1.814; p>0.05).
Yapısal modellerden üçüncüsü olarak yüksek pandemik kaygıya sahip banka müşterilerinin dijital bankacılık
kullanma niyetleri ve düzeylerini tahmin etmek hedeflenmektedir. Bu kapsamda araştırma modeline ait temel
uyum iyiliği değerleri mükemmel uyuma sahip olduğundan elde edilen veriler bir bütün olarak kurulan
modeli desteklemektedir. Yüksek pandemik kaygıya göre kurulan yapısal modelde (koyu ile belirtilen)
anlamlı yollar Şekil 4’teki gibidir.

Şekil 4. Yüksek Pandemik Kaygı Grubunda Yapısal Model Sonuçları
Şekil 4 ele alındığında, yüksek pandemik kaygıya sahip banka müşterisi grubunun dijital bankacılığı kullanma
niyeti üzerinde algılanan kullanışlılık, algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan güvenin anlamlı ve pozitif
yönde etkisi olduğu gözlenmektedir. Dahası algılanan kullanım kolaylığının kullanışlılık üzerinde etkisi de
anlamlıdır. Yüksek pandemik kaygı durumunda modelde yer alan diğer yollar anlamlı değildir (koyu ile
belirtilmeyen yollar). Pandemik kaygısı yüksek olan gruba ait yapısal eşitlik modeli sonucu Tablo 6’daki
gibidir.
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Tablo 6. Yüksek Pandemik Kaygı Düzeyinde Yol Analizi Sonuçları
β1

β0

S.E.

C.R.

P

Grup

R2
0,773

AKUL

<---

AKKOLA

0,882

0,879

0,052

16,938

***

YPK

DBKNİY

<---

AKUL

0,375

0,403

0,077

4,84

***

YPK

DBKNİY

<---

AKKOL

0,256

0,275

0,104

2,459

0,014

YPK

DBKNİY

<---

AFİNMLY

0,057

0,057

0,084

0,682

0,495

YPK

DBKNİY

<---

AGÜV

0,26

0,294

0,053

4,916

***

YPK

DBKNİY

<---

DBK

-0,015

-0,013

0,061

-0,249

0,803

YPK

DBKNİY

<---

FİNHİZRT

-0,06

-0,063

0,047

-1,27

0,204

YPK

DBKNİY

<---

FİNTAV

-0,026

-0,027

0,05

-0,532

0,595

YPK

MBKD

<---

DBKNİY

-0,012

-0,029

0,043

-0,267

0,79

YPK

0,867

0,001

β1 : Standardize olmayan regresyon katsayısı, β0 : Standardize regresyon katsayısı, S.E. : Standart hata, C.R. : t-değeri, p : Anlamlılık.

Tablo 6 incelendiğinde, yüksek pandemik kaygıya sahip banka müşterilerinin dijital bankacılığa dönük
algılanan kullanım kolaylığı düzeyindeki bir birimlik değişim algılanan kullanışlılıkta 0.879 birimlik değişime
neden olmaktadır (t=16.938; p<0.01). Yani algılanan kullanım kolaylığının algılanan kullanışlılıktaki
değişimlerin %77.3’ünü açıkladığı saptanmıştır. Öte yandan algılanan kullanışlılık ve algılanan kullanım
kolaylığındaki bir birimlik değişim dijital bankacılık kullanma niyetinde değişime neden olmadığı
gözlenmiştir (t=4.840; p<0.01 / t=2.459; p<0.05). Öte yandan algılanan finansal maliyetin dijital bankacılık
kullanma niyetine etkisi bulunmamaktadır (t=0,682; p>0.05). Dahası algılanan güvendeki bir birimlik değişim
dijital bankacılık kullanma niyetinde 0.294’lük değişime yol açmaktadır (t=4.916; p<0.01). Öte yandan dijital
bankacılık kullanma, finansal hizmet riskine yönelik tutum ve finansal tavsiyenin dijital bankacılık kullanma
niyetine etkisi gözlenmemiştir (t=-0.013; p>0.05 / t=-0.063; p>0.05 / t=-0.027; p>0.05). Bu kapsamda algılanan
kullanışlılık, algılanan kullanım kolaylığı, algılanan finansal maliyet, algılanan güven, dijital bankacılık
kullanımı, finansal hizmet riskine yönelik tutum ve finansal tavsiye değişkenleri dijital bankacılık kullanma
niyetindeki değişimlerin %86.7’sini açıklamaktadır. Öte yandan dijital bankacılık kullanma niyetinin dijital
bankacılık kullanım düzeyi üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamıştır (t=1.814; p>0.05).
Araştırma hipotezlerinin test edilmesi sonucunda, pandemik kaygının düzenleyici rolü olduğu gözlenmiştir.
Bu kapsamda H10 kabul edilmiştir. Düzenleyici analizin detaylarına bakıldığında, düşük pandemik kaygıya
sahip banka müşterilerinde H1, H2, H4, H5 ve H6 kabul edilirken, H3, H7, H8, H9 reddedilmiştir.
Normal pandemik kaygı düzeyindeki müşteri grubu açısından değerlendirildiğinde, H1, H2, H5, H6
hipotezleri onaylanırken, H3, H4, H7, H8, H9 reddedilmiştir.
Son olarak yüksek pandemik kaygıya sahip gruplara ait nedensel ilişki incelendiğinde, H1, H2, H3 ve H5
hipotezleri kabul edilirken, H4, H6, H7, H8, H9 reddedilmiştir.
Araştırmada yer alan demografik değişkenlerden eğitim düzeyi ve müşteri türüne göre ANOVA testi
yapılmıştır. Müşteri türüne göre ANOVA analizi sonuçları Tablo 7’deki gibidir.
Tablo 7. Müşteri Türüne Göre ANOVA Analizi Sonuçları

Akul

Akkol

Sd

Gruplararası

Kareler
Top.
11,617

2

Kareler
Ort.
5,809

Gruplariçi

390,351

324

1,205

Toplam

401,968

326

6,491

2

3,245

Gruplariçi

363,324

324

1,121

Toplam

369,815

326

Gruplararası

10,416

2

5,208

Gruplariçi

364,207

324

1,124

Gruplararası
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F

P

Farkın kaynağı

4,821

0,009

Bireysel ile
ticari

2,894

0,057

4,633

0,010
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Agüv

DBKN

FYdbk

Toplam

374,622

326

Gruplararası

14,017

2

7,009

Gruplariçi

380,524

324

1,174

Toplam

394,541

326

Gruplararası

13,827

2

6,914

Gruplariçi

308,170

324

0,951

Toplam

321,998

326

2,008

2

1,004

Gruplariçi

308,586

324

0,952

Toplam

310,594

326

0,319

2

0,160

Gruplariçi

348,236

324

1,075

Toplam

348,555

326

Gruplararası

250,570

2

125,285

Gruplariçi

22036,243

324

68,013

Toplam

22286,813

326

Gruplararası
FHRKT

Gruplararası
FTav

PKTop

5,968

0,003

7,269

0,001

1,054

0,350

0,149

0,862

1,842

0,160

Bireysel ile
ticari;
Bireysel ile
ticari;
çalışan
Çalışan
ile
ileticari
ticari
Bireysel ile
ticari; Çalışan
ile ticari

Tablo 7 incelendiğinde, katılımcıların algılanan kullanışlılık, algılanan güven, dijital bankacılık kullanma
niyeti ve dijital bankacılık kullanımı değişkenlerinin ortalamaları müşteri türüne göre değişmektedir (F(324;
2)=4.821; p<0.05 / F(324; 2)= 4.633; p<0.05 / F(324; 2)= 5,968; p<0.05 / F(324; 2)= 7,269; p<0.05). Öte yandan
müşteri türüne göre diğer değişkenlerde anlamlı farklılık yoktur. Anlamlı farklılığın kaynağına bakıldığında
bireysel müşterilerin algılanan kullanışlılık ortalamaları ticari müşterilere göre daha yüksektir. Ayrıca
deneklerin güven algıları, bireysel müşterilerin ticariye göre ve çalışanların ticari müşteriye göre daha
yüksektir. Dahası bireysel müşterilerin ticarilere, çalışanların ticari müşterilere göre daha yüksek dijital
bankacılık kullanma niyetine sahip oldukları anlaşılmaktadır. Son olarak dijital bankacılılık kullanımı
açısından bireysel müşteriler ticarilere, çalışanlar ticari müşterilere göre daha yüksek puanlara sahiptirler.
Eğitim düzeyine göre modelde yer alan değişkenlerin ortalama puanları farklılaşıp farklılaşmadığını
incelemek için ANOVA testi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 8’deki gibidir.
Tablo 8. Eğitim düzeyine göre ANOVA testi sonuçları

Akul

Akkol

Sd

Gruplararası

Kareler
Top.
11,550

3

Kareler
Ort.
3,850

Gruplariçi

333,497

292

1,142

Toplam

345,048

295

Gruplararası

10,825

3

3,608

Gruplariçi

310,657

292

1,064

Toplam

321,482

295

9,290

3

3,097

Gruplariçi

324,708

292

1,112

Toplam

333,998

295

Gruplararası

11,700

3

3,900

Gruplariçi

334,691

292

1,146

Toplam

346,390

295

8,869

3

2,956

276,860

292

0,948

Gruplararası
Agüv

DBKN

Gruplararası
Gruplariçi

İşletme Araştırmaları Dergisi

2284

F

P

3,371

0,019

Farkın kaynağı

Lisansüstü ile lise ve altı

3,392

0,018
Lisansüstü ile lise ve altı

2,785

0,041

Ön lisans ile lise ve altı
Ön lisans ile lisans

3,402

0,018

3,118

0,026

Lisansüstü ile lise ve altı
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FYdbk

Toplam

295

4,444

3

1,481

Gruplariçi

284,149

292

0,973

Toplam

288,593

295

7,402

3

2,467

Gruplariçi

307,806

292

1,054

Toplam

315,207

295

Gruplararası

215,175

3

71,725

Gruplariçi

20454,163

292

70,049

Toplam

20669,338

295

Gruplararası
FHRKT

Gruplararası
FTav

PKTop

Lisansüstü ile lise ve altı

285,729

1,522

0,209

2,340

0,074

1,024

0,382

Tablo 8 ele alındığında, eğitim düzeyine göre algılanan kullanışlılık (F(292, 3)= 3.371; p<0.05), algılanan
kullanım kolaylığı (F(292, 3)= 3.392; p<0.05), algılanan güven (F(292, 3)= 2.785; p<0.05), dijital bankacılık
kullanma niyeti (F(292, 3)= 3.402; p<0.05) ve dijital bankacılık kullanımının (F(292, 3)= 3.118; p<0.05)
farklılaştığı gözlenmektedir. Anlamlı farkların kaynağına bakıldığında, algılanan güven açısından ön lisans
düzeyindekilerin lise ve altına ve lisans düzeyindekilere göre daha yüksek puana sahiptirler. Dahası, algılanan
kullanışlılık, algılanan kullanım kolaylığı, dijital bankacılık kullanma niyeti ve dijital bankacılık kullanımı
puanları lisansüstü eğitim düzeyindekilerin lise ve altı eğitim düzeyindekilere göre daha yüksektir. Diğer
taraftan finansal hizmet riskine yönelik tutumun, finansal tavsiyenin ve pandemik kaygının eğitim düzeyine
göre değişmediği saptanmıştır. Son olarak araştırmada yer alan diğer demografik değişkenlerle ilgili gerek
hipotez kurulmadığından gerek çalışmanın ana odağında olmamasından gerekse analiz sonuçları anlamlı
çıkmadığından bulgular kısmında raporlamaya gerek duyulmamıştır.

5. Sonuç ve Tartışma
Bu çalışmada, Marmara Bölgesi’nde yer alan katılım bankası müşterilerinin dijital bankacılık kullanma
niyetleri teknoloji kabul modeli genişletilerek yapısal eşitlik modeli ile tahmin edilmiştir. Oluşturulan yapısal
modelin elde edilen veriler tarafından desteklendiği gözlenmiştir. Pandemik kaygının düşük orta ve yüksek
olduğu durumlarda oluşturulan yapısal modelin anlamlı olduğu saptanmıştır. Pandemik kaygının bütün
düzeylerinde, banka müşterilerinin dijital bankacılığın kullanışlılığında algılanan kullanım kolaylığının
anlamlı ve önemli bir etkisi gözlenmiştir. Dahası pandemik kaygının bütün düzeylerinde algılanan
kullanışlılığın dijital bankacılık kullanma niyetine anlamlı etkisi tespit edilmiştir. Çalışmadaki en önemli
çıktılardan biri ise, pandemik kaygının düşük ve orta olduğu durumda, algılanan kullanım kolaylığı dijital
bankacılık kullanama niyetine etki etmezken, yüksek pandemik kaygı düzeyinde bu etki anlamlıdır. Dahası
pandemik kaygı düzeyi orta ve yüksek olduğundan algılanan finansal maliyetin dijital bankacılığı kullanma
niyetine etkisi gözlenmezken, pandemik kaygı düşük olduğunda algılanan finansal maliyet dijital bankacılık
kullanma niyetini anlamlı şekilde artırmaktadır. Algılanan güven değişkeni ise pandemik kaygı düşükken %5
düzeyinde anlamlı iken, pandemik kaygı orta ve yüksek olduğunda %1 düzeyinde anlamlı şekilde dijital
bankacılık kullanma niyetini artırmaktadır. Finansal yeteneklerden biri olarak ifade edilen (Çera vd., 2020)
dijital bankacılık kullanımı değişkeni ise, düşük ve orta düzeydeki pandemik kaygı durumunda, dijital
bankacılık kullanma niyetini anlamlı şekilde artırırken, yüksek düzeyde pandemik kaygı durumunda dijital
bankacılık kullanma niyetini anlamlı şekilde arttırmamaktadır. Bu sonuç Ahmetoğulları ve Arabacı’nın (2021:
128) yüksek pandemik kaygıda dijital bankacılık kullanma tutumuna finansal refahın anlamlı etkisi
olmadığını saptayan çalışmayla tutarlıdır. Finansal yetenekler arasında yer alan finansal hizmet riskine
yönelik tutum ve finansal tavsiye değişkenlerinin dijital bankacılık kullanma niyetine pandemik kaygının
hiçbir düzeyinde anlamlı bir etkisine rastlanmamıştır. En nihayetinde dijital bankacılık kullanma niyetinin
dijital bankacılığı kullanma düzeyini artırmadığını gerçek kullanımda niyetin çok önemli bir unsur olmadığı
gözlemlenmektedir. Bu sonuç genişletilmiş teknoloji kabul modelinin teorik yapısına zıt olsa da, çalışma
özelinde kullanılan dijital bankacılık kullanım düzeyi tek bir soru ile ölçüldüğünden anlamlı çıkmaması
makul karşılanabilir. Araştırmanın demografik değişkenler açısından sonuçlarına bakıldığında, katılımcıların
bireysel, ticari ve çalışan(iç) müşteri olma durumuna göre algılanan kullanışlılık, güven, dijital bankacılık
kullanma ve dijital bankacılık kullanma niyeti değişkenlerinin değiştiği gözlenmiştir. Son olarak eğitim
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düzeylerine göre, algılanan kullanışlılık, kullanım kolaylığı, güven, dijital bankacılık kullanımı ve dijital
bankacılık kullanma niyeti değişkeni farklılaşmaktadır.
Covid-19 salgını, kişisel bankacılık operasyonlarını kesintiye uğrattı ve hem perakende bankacılar hem de
müşteriler için fiziksel tehdidi artırmıştır. Sonuç olarak dünya, fatura ödeme, market alışverişi, marka
alışverişi gibi rutin işlemleri sürdürmek amacıyla internet bankacılığına yönelmiştir (Naeem ve Ozuem, 2021).
Cep telefonlarının yaygınlaşması ve internet penetrasyonunun artması, finansal hizmetlere erişimi artırmak
için kayda değer bir fırsat oluşturmaktadır. Finansal teknoloji (Fintech) şirketleri ve mobil bankacılık,
müşterilerin geleneksel bankacılığın fiziksel erişim gereksinimleri olmadan finansal hizmetlerden
yararlanmaları için dijital platformların kullanımını artırmaktadır. Böylece geleneksel bankacılık
standartlarını bozan Fintech firmalarının pandeminin de etkisiyle hızını katlamasına yol açmıştır. Dijital
bankacılık kullanımı geleneksel bankacılığa hala rakip görülmemektedir (Daver, 2021: 1436-1437). Bu durum
her ne kadar pandemi döneminde değişmeye başlasa da hala Türkiye özelinde yeterli düzeye ulaşamamıştır.
Katılım banka müşterilerinin dijital bankacılık kullanma niyetinin en önemli belirleyicileri pandemik kaygı,
algılanan kullanışlılık, algılanan güven, algılanan finansal maliyet avantajı ve dijital bankacılık kullanımı
olmuştur. Pandemik kaygının normal seyrettiği durumda dijital bankacılık kullanma niyetinin dijital
bankacılığı gerçek kullanım düzeyine itebileceği söylenebilir. Ancak pandemik kaygının düşük ya da yüksek
olduğu durumlarda dijital bankacılık kullanma niyetinin gerçek kullanım düzeyine etkisi olmamaktadır. Bu
sonuç algılanan kullanım kolaylığı, algılanan güvenlik ve mahremiyet gibi değişkenlerin dijital bankacılığı
benimsemede en önemli etkenlerden olduğunu saptayan Abbasi ve diğerlerinin (2017) çalışmasıyla tutarlıdır.
Dahası elde edilen sonuçlar Teknoloji kabul modeli ekseninde mobil bankacılık ve finansal teknolojileri kabul
etme niyeti ve gerçek kullanımına etki eden güven, fayda ve kullanım kolaylığı gibi etkenlerin önemine
değinen Slazus ve Bick’in (2022) çalışmalarıyla da tutarlıdır. Öte yandan müşteri davranışlarını geleneksel
bankacılıktan internet bankacılığına çeviren Covid-19 salgını sırasında belirsizliğin doğasının anlaşılmasında
sosyal medya ve benzeri farklı aktörler de önemli rol oynamıştır. Hem bankacılar hem de müşteriler için artık
güvenli seçenekler olmadığı için ATM'ler, kasiyerlerle banka ve kredi kartı alışverişi ve nakit alışverişinden
kaçınmak için dijital platformlar daha fazla kullanılmaya başlanmıştır (Naeem ve Ozuem, 2021). Bu çalışmada
algılanan güvenin pandemik kaygıya göre şekillenmesi ilgili sonucu da destekler niteliktedir. Dahası pandemi
öncesi ve pandemi dönemini kıyaslayan bir başka çalışmada, pandemi döneminde dijital bankacılık
kullanımının önemli derecede artış gösterdiği ve en fazla artışı ise mobil bankacılığın sergilediği saptanmıştır
(Demirel, 2021). Bu sonuç, çalışmadaki pandemik kaygı etkenini açıklamada önemli bir destek sağlamaktadır.
Bunun dışında algılanan kullanışlılık teknoloji kabul modelinde de ifade edildiği gibi dijital bankacılık
kullanma niyetine algılanan kullanım kolaylığı açısından tam aracılık etmektedir. Bu sonuç Esen’in (2020)
dijital bankacılığı kullanma niyeti ve gerçek kullanım davranışına etki eden unsurları belirlediği çalışmasıyla
tutarlıdır. Dahası Luarn ve Lin’in (2005) Tayvan’daki mobil bankacılık kullanma niyetinin belirleyicileri olarak
vurguladığı, algılanan fayda, algılanan kullanım kolaylığının doğrudan ve aracı rolü ile örtüşmektedir. Bu
sonucun pandeminin oluşturduğu farklı kaygı düzeylerinde anlamlı çıkması çalışmanın özgün özgün
sonuçlarından biridir. Dijital bankacılığın giderek yaygınlaşması ve Türkiye’nin görece bu konuda gelişmiş
ülkelere göre geride kalması, müşterilerin dijital bankacılığı benimseme niyetlerinde önemli bir katkısı tespit
edilen kullanışlılık, kullanım kolaylığı, güven ve dijital bankacılığı bizzat deneyimleme ihtiyaçlarını teşvik
etmelidirler. Nitekim Kaplan ve Korkmaz (2021) dijital bankacılık kullanma niyetinde en önemli argümanların
algılanan kullanışlılık, güven ve kullanım kolaylığı olduğunu vurgulamışlardır. Banka müşterilerinin dijital
bankacılık kullanma niyetlerinin gelişebilmesi için katılım bankalarının kullanıcı ara yüzünü daha pratik ve
basitleştirmesi faydalı olacaktır. Ayrıca kullanım eğitimi için müşteriye özel sanal destek ve yardımcı
hizmetlere erişimin kolaylaştırılması ve bunun da ötesinde müşteri hizmetleri erişiminin yapay zeka
kullanımının geliştirilmesi gerekmektedir. Müşterilerin kullanım konusunda bilgileri yeterli olsa da yeterli
kullanışlılığa sahip olmayan bir dijital platformun kullanma niyetinde önemli bir artışa neden olmayacaktır.
Canlı destek ve müşteri ilişkileri hızlı, pratik ve çözüm odaklı olmalıdır. Öte yandan pandemi endişesi düşük
olan müşteriler için dijital bankacılığın yeni trendleri, finansal olarak maliyet avantajı sunulması, yani görece
rakiplerden daha az maliyetli olması, kullanışlılığın artırılması ve bilgi gizliliği, müşterinin dışarıdan gelen
sanal tehditlerden (hesap ve dijital platformun güvenliği gibi) korunması ve kişisel verilerinin saklanmasını
güvence altına alan bir yapının oluşturulması, dijital bankacılık kullanımı için oldukça ehemmiyetlidir. Dahası
pandemi sonrası içinde önem arz eden bu unsurlar uygulayıcılara önemli katkı sağlayacaktır.
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Bu çalışma, görece az örneklemle, sınırlı zaman diliminde, belirli bir bölgede yürütülmesi açısından sınırlıdır.
Ayrıca, çalışmada kullanılan teorik yapıya gerçek kullanım ve tutumla ilgili değişkenler eklenerek
genişletilebilir. Planlı davranış teorisi ve gerekçeli eylem teorileri bileşenleri ilde daha da genişletilen bir
teknoloji kabul modeli önerilebilir.
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ÖZET

Anahtar Kelimeler:

Amaç – Bu çalışmanın amacı; Covid-19 pandemisinin işletmelerde, yaşam kalitesine, iş sağlığı ve güvenliği
uygulamalarına etkilerinin tespit edilmesidir.

Covid-19 Pandemisi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Yaşam kalitesi
İşbirliği

Yöntem – Bu araştırmada yöntem olarak, kavramsal kısmında tümden gelim yöntemi ve uygulama
kısmında niceliksel yöntemlerden, sebep ve sonuç ilişkilerinin analiz edilmesi amacıyla “ilişkisel tarama”
modeli esas alınacaktır ve anket katılımcılar basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenecektir.
Anketlerden elde edilen verilere; SPSS istatistik programı yardımıyla “güvenirlik analizi, frekans analizi, t
testi ve tek yönlü varyans, korelasyon ve regresyon analizleri uygulanmıştır.

Bulgular – Covid-19’un, çalışanların yaşam kalitesini artırmalarına ve iş sağlığı ve güvenliği sistemindeki
gelişmelere olumlu yönde etkisi olmuştur. Diğer yandan Covid-19 çalışanların; “İş Sağlığı ve Güvenliği
2022
Konusunda Farkındalık ve Bilinç Düzeyi” ve “İş Sağlığı, Güvenliği Konusunda Yönetim ve Çalışanlar
Revizyon Tarihi 24 Temmuz Arasında İş Birliği ve İletişimi” üzerinde olumsuz etkisinin olduğu tespit edilmiştir.
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etkilenmiştir. Pandemi sebebiyle yürürlüğe giren yeni yasalar işletmelerin ve toplumun yaşamında önemli
değişikliklere neden olmuştur. Bu gelişmeler doğrultusunda yeni gelişmelerin olacağı beklenmektedir
(Tuna ve Çelen, 2020: 2710). Bu kapsamda, Pandemi 19 sürecinde işletmelerin iş sağlığı güvenliği alanında
yapması gereken birçok yenilik ve değişim söz konusudur. Dolayısıyla bu çalışma Pandemi 19 sürecinde
muhtemel değişikliklere karşı işletmelerin alacağı önlemlerin neler olabileceği, mevcut olumsuzlukların
nasıl önlenebileceği, küresel bazda alınan yeniliklerin neler olabileceği ile ilgili konuların araştırılmasına
yönelik olup, alana yararlı bilgiler sunabileceği düşünülmüştür.
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Results – Covid-19 has a positive effect on the quality of life and the occupational health and safety criteria
of employees, on the other hand, the impact of Covid-19 on the quality of life has a negative effect on the
awareness and consciousness levels of employees about occupational health and safety, and Covid-19 It
has been determined that the effect of.
Discussion – Businesses operating in Turkey have been significantly affected by the Covid 19 Pandemic
process. The new laws that came into force due to the pandemic have caused significant changes in the life
of businesses and society, and it is expected that there will be new developments in line with the
developments (Tuna and Çelen, 2020: 2710). In this context, there are many innovations and changes that
businesses need to make in the field of occupational health and safety during the Pandemic 19 process.
Therefore, this study is aimed at investigating the issues related to the measures to be taken by the
enterprises against possible changes in the Pandemic 19 process, how to prevent the current negativities,
what the innovations can be on a global basis, and it is thought that it can provide useful information to the
field.
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1. GİRİŞ
İşletmelerin varlığını sürdürebilmesi ve küreselleşen rekabet piyasasında başarı sağlayabilmeleri için
çalışanların yaşam kalitesi ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda,
Dünyada birçok ülkeye yayılan covid-19 küresel salgınının olumsuz etkileri bir taraftan artarken, diğer
taraftan ülkeler ekonomilerinde meydana gelen olumsuzlukları önlemek ve yenilikler yaparak iyileştirme
çalışmalarını sürdürmektedirler. Birçok ülkede; işletmeler, çalışanlar, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve
siyasi güç bir araya gelerek meydana gelen olumsuzlukları birlikte çözme yoluna gitmektedirler. Diğer
taraftan tek pazar haline gelen dünyada, sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının oluşturulması, kaliteli mal
ve hizmet üretimi, insan kaynaklarının korunması ve müşteri memnuniyeti sağlanması hayati bir öneme
sahiptir. Bu yüzden ülke çapında; sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının oluşturulması, ekonomilerde
verimliliğin sağlanması, istihdamı devam ettirilmesi, işletmelerin varlığını sürdürebilmesi için iş sağlığı
güvenliği politikalarının ekonomide meydana gelen
İşletmelerin istihdam ettikleri iş gücünü, motive etmeleri, yenilikçi pek çok fikirlerin ileri sürülmesini teşvik
etmeleri, rekabet başarılarını artırmakta ve sürekliliği sağlayabilmektedir (Şahin, 2021: 1457).. Bir başka
anlatımla, işletmelerin en temel hedefi katma değer sağlamak ve kar sağlayarak faaliyetlerini sürdürmektir.
Bunun için de işletmeler üretim faktörlerini optimum şartlarda bir araya getirerek müşterilerin talep ve
beklentilerini en üst seviyede karşılamaya çalışmaktadır. Her üretimin veya sunulan hizmetin göreceli olarak
içerisinde barındırdığı çeşitli faktörler bulunmakta ve bunlar da işletmeden işletmeye farklılıklar
göstermektedir. İşletmeler açısından değişken olan tüm bu faktörler ise konjonktürel dünya koşullarına göre
döne-dönem farklılıklar göstermektedir. Bir dönemde üretim için girdi son derece önemli iken, başka bir
dönemde işçilik, kalite, sermaye ve ya teknoloji ön plana çıkabilmekte ve oluşan bu farklılıklara uyum
gösterebilme ve uygulamaya geçme süreçleri, işletmeler arası rekabeti ve bu rekabet sonucunda işletmelerin
piyasadaki payını belirlemektedir (Şimşek ve Çelik, 2018: 310).
Son yıllarda tüm ülkeler açısından çalışanların önemi bütün işletmeler için artmaktadır, bu yüzden de
çalışanların her koşulda fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklarını korumak tüm işletmeler için son derece önemli
bir role sahiptir. Rekabetin gittikçe arttığı piyasalarda ulusal ve uluslararası şirketler çalışanlarının haklarını
daha fazla korumak ve tüm çalışanlarının çalışma koşullarını iyileştirmek için çeşitli düzenlemeler
yapmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak uluslararası örgütler (ILO, WHO, AB, vb.) iş sağlığı ve güvenliği
alanında asgari şartları belirlemekte ve yasal alt yapının oluşmasına destek vererek sürecin en iyi şekilde ve
sistematik olarak yönetilmesine çalışmaktadır (Tatlı, Eğitmiş ve Zümrüt, 2021: 1256).
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de İSG açısından en tehlikeli ve yüksek riskli alanlardan birisi; yaşanan
pandemi koşulları nedeni ve insan sağlığı için stratejik önemi dolayısıyla sağlık sektörüdür. Ancak, son
zamanlarda alınan tüm tedbirlere rağmen, yasal yetersizlikler, dikkatsizlik, önemsememe, yeterli olmayan
kontrol gibi bazı sebepler dolayısıyla iş kazaları veya meslek hastalıklarında ciddi oranda bir artış meydana
gelebilmektedir. Ayrıca alınan tedbirlerin ve yapılan tüm iyileştirici uygulamaların çalışanlar üzerinde ne
derece etkili ve verimli olduğu ile çalışanların alınan bu tedbirlerden ne derece memnun kaldıkları, onların iş
hayatlarına ne gibi olumlu etkileri olduğu ve bunlardan ne derece tatmin oldukları ile ilgili tam olarak
netleştirilemeyen problemler de bulunmaktadır (Tatlı, vd., 2021: 1256). Bu kapsamda ilgili taraflara bilimsel
önerilerin sunulabilmesi ve sağlık alanındaki hizmetlerde iyileşmelerin sağlanmasına destek verilebilmesi
amacıyla araştırmanın problemleri; Covid-19 işletmelerin yaşam kalitesini ve iş sağlığı-güvenliği faaliyetlerini
etkiler mi ve Covid-19, işletmelerin yaşam kalitesi ve iş sağlığı-güvenliği faaliyetleri arası ilişkide; demografik
özelliklerin katılımcılar arasında istatistiksel açıdan fark oluşmasına etkisi var mıdır? şeklinde belirlenmiştir.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Bu kısımda, iş sağlığı ve güvenliği ve Covid-19 Pandemisinin etkileri ile ilgili kavramlara yer verilmiştir.
2.1. İş Sağlığı ve Güvenliği
İş sağlığı; çalışan bireylerin başta çalışma koşulları ve iş görme edinimi esnasında kullanmış oldukları her
türlü araç ve gerecin doğuracağı tehlikeler ile tüm risklerden arındırılmış bir ortamda huzurlu ve güvenli bir
şekilde çalışmasını sağlamak için yapılması gerekenleri ifade etmektedir (Demircioğlu ve Centel, 2010: 155).
Diğer bir ifadeyle ile iş sağlığı; sadece işyeri ve burada çalışanlar ile sınırlandırılamayan; işletmenin yürütmüş
olduğu tüm faaliyetlerden bir şekilde etkilenen çalışanların, ziyaretçilerin, müşterilerin ya da halkın yani
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kısaca tüm kesimlerin yürütülen bu faaliyetlerden etkilenmesini en aza indirecek aynı zamanda sistematik
olarak yürütülen tüm çalışmalardır. Dar anlamı ile ise iş sağlığı bireylerin çalışırken ve sadece işyeri ile sınırlı
olacak şekilde karşılacakları bütün riskleri ortadan kaldırmayı ya da en azından bu riskleri azaltmayı
hedefleyen ve sistematik bir şekilde multidisipliner olarak yürütülen tüm çalışmaların bütünüdür (Şen, 2015:
124).
Sağlık sadece bedensel bir iyilik hali içinde olmak değildir. Sağlıklı olmanın bedensellik dışında ruhsal ve
sosyal boyutları da bulunmaktadır. Tüm dünyaca da kabul görmüş bir tanımlama ile sağlık “Sadece hastalık
ve sakatlığın olmayışı değil aynı zamanda bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir huzur ve iyilik halidir”
demektir (DSÖ Anayasası, 2010). Tüm bu kavramlar üzerinde duran ve çalışanların bedensel, zihinsel ve
sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmasını sağlamak için yürütülen multidisipliner çalışmaların bütününe
ise iş sağlığı ve güvenliği denmektedir (Tiryaki, 2011: 5).
İSG, çalışan her bir bireylerin çalışma koşulları içerisinde karşılaşacak olduğu her türlü engel ve tehlikelerden
arındırılmış ya da ortaya çıkmış bulunan bu olumsuz şartların en aza indirilmiş olduğu bir ortamda
çalışabilmesini ve bunun için de teknik ya da idari olarak neler yapılması gerektiğini anlatır. İş Güvenliği ise
işin yürütümü esnasında çalışanların karşılaşabilecek olduğu tüm tehlikelerin ortadan kaldırılması veya en
azından azaltılması için işverene rehberlik ederek başta kanunlar ile getirilen yükümlülükler ve teknik ya da
idari konularda yapılması gerekenler hakkında destek olur (Demircioğlu ve Centel, 2010: 154-155).
Çalışanların sağlık ve güvenlikten yoksun bir ortamda bulunmaları ve bu nedenle de sağlıksız birey haline
gelmelerinin işletmeler ve toplumsal açısından maliyetleri çok fazladır. Çalışanlar için işyerlerinde sağlık ve
güvenlik ile ilgili yapılan tüm iyileştirmeler ise çalışanların sosyal yaşamları açısından çok önemlidir (Arslan,
2014: 767). Her ne kadar yasalar tarafından zorunlu kılınsa da İSG ile ilgili tüm önlemleri almak en nihayetinde
işverenin yaranına bir durumdur İşverenlerin yasalar neticesinde karşılaşacak oldukları yaptırımlar
düşünüldüğünde ise bu durum dolaylı maliyetleri engellemek açısından da son derece önemlidir (Eyrenci,
vd., 2019: 361).
Çalışanlar görevlerini yerine getirmek ve üzere işyerlerinde yasalar tarafından da belirlenmiş olan çalışma
şartlarına bağlı kalmak koşulu ile görevlerini en iyi şekilde yapmak durumundadır. Ayrıca çalışanlar bu
görevlerini yerine getirirken çalışma koşullarının getirdiği güçlüklerin yanında çalışma ortamından
kaynaklanan çeşitli riskler ve meslek hastalıkları ile de mücadele etmek durumundadır (Balkır, 2012: 56). Bu
nedenle, İSG ile ilgili yapılan ve proaktif bir yaklaşım sergileyen çalışmalar; sosyal ve fiziki tüm ortam
koşullarının iyileştirilmesi temeli üzerine kurulmuştur. Tüm bu iyileştirmeler ise çalışanların maruz kaldıkları
mesleki riskler neticesinde karşılaşacak oldukları sağlık sorunlarının tamamen ortadan kaldırılması ya da en
aza indirilmesi ile ilgilidir (Akkaya, 2017: 501).
Gerek yapılan bilimsel çalışmalar gerekse de gelişen teknolojiler ve ayrıca üretim tekniklerinin de sürekli
olarak değişmesi ve çeşitlenmesi nedeni ile artık İSG ile ilgili yapılan tüm çalışmalar günden güne değişmekte,
gelişmekte ve daha da iyi bir hale gelmektedir (Karaahmetoğlu, 2019: 89). Bu bağlamda yasalar işverenlere;
çalışanları meslek hastalıkları ve iş kazası risklerine karşı korumak üzere ilgili önemli sorumluluklar ve çeşitli
görevler yüklemiştir. İşverenler başta çalışanlar, alt yükleniciler ve ziyaretçileri de kapsayacak bir şekilde
geniş bir yelpazede İSG ile ilgili tüm tedbirleri almak, uygulamak ve uygulatmak ayrıca kontrol etmek ve tüm
tarafları en iyi şekilde koruyup kollamak zorundadırlar (Tatlı, vd., 2021: 1259).
2.2. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Boyutları
WHO ve İLO çalışanlar ile ilgili İSG süreçlerini; “çalışanların fiziksel ve ruhsal kapasitelerinin arttırılması,
çalışanların yeteneklerine uygun işlerde çalıştırılması, çalışan bireylerin sağlıklarının korunması, oluşabilecek
meslek hastalıklarının önceden tespiti ve gerekli tedavilerin vakit kaybetmeden yaptırılması, iş ve iş gören
arasındaki uyumun sağlanması” yönünde yapılan bilimsel faaliyetler olarak tanımlamıştır (Oğan, 2014: 7-8).
Meydana gelen ya da gelebilecek olan iş kazası ve meslek hastalıklarının; başta çalışanlar olmak üzere
işverenlere, ayrıca devlete, direk ya da endirek olarak olumsuz birçok yansıması ve maliyetleri
bulunmaktadır. Gelişen teknoloji ve çeşitlenen çalışma koşulları ile iş görenlerin çalışma hayatı boyunca
karşılaşacak oldukları iş kazası ve meslek hastalıkları artmakta ve İSG ile ilgili yapılan tüm çalışmaların önemi
ise bu nedenle gün geçtikçe daha fazla ön plana çıkmaktadır. İnsani boyutları açısından düşünüldüğünde ise
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İSG‘ nin tüm taraflarca üzerinde hassasiyetle durularak sorunların çözümüne yönelik çalışmaların vakit
kaybetmeden ivedilikle ele alınması gerekmektedir (Aydın, vd., 2013: 28).
Proaktif bir yaklaşım ile iş kazası ve meslek hastalıkları önemli ölçüde engellenebilir. Burada unutulmaması
gereken en önemli konu ortaya çıkan bu risklerin hızla ortadan kaldırılarak olası kayıpların engellenmesi için
yapılacak çalışmalara tüm tarafların katılımının zorunlu olduğudur (Arseven, 2004: 15). İş sağlığı ve güvenliği
konusunda alınabilecek yönetsel önlem ve tedbirleri Aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür (Süzek, 2000:
304);
1. İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Yönetsel Önlem ve Tedbirler: Başarılı ve etkin bir İSG yönetimi için
işverenin bilimsel ve teknik gelişmelere uygun davranması ve sürekli olarak ta kendisini ve işletmesini bu
bağlamda güncel tutması gerekmektedir (Sümer, 2018: 105-106). 6331 sayılı İSG kanunu işverenler, çalışanlar
ve devlete bu konuda önemli yükümlülükler ve görevler yüklemiştir. Özellikle de pandemi vb. gibi olumsuz
ortam koşullarında işverenlerin çalışanların sağlığını korumak üzere ekstra gayret göstermesi beklenir
(Süzek, 2018: 871-872).
Pandemi koşullarında işverenler başta sosyal mesafenin korunması olmak üzere önleyici ekstra tedbirler
almak zorundadırlar. Bunun için ise işverenler İSG profesyonelleri konunun uzmanlarından destek alarak
çalışılan bölümlerdeki kişi sayılarını azaltacak tedbirler alabilirler ve bu konudaki iş düzeninin sağlanması
veya yeni örgütlenmelerin ya da farklı önleyici uygulamaların hayata geçirilmesi işverenin yükümlülükleri
ile sorumlulukları arasındadır (Şen, 2015: 134-136).
2. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Farkındalık ve Bilinç Düzeyleri: Görünür görünmez
tehlikeli durumların varlığı ayrıca çalışanların güvensiz hareket ve davranışları bir araya gelerek
işletmelerdeki iş kazası ve meslek hastalıklarının oluşmasına neden olmaktadır. İSG uygulamaları ve İSG
yönetimi ise değişik birçok faktörü içinde barındırdığı için çok geniş kapsamlı ve multidisipliner bir olgudur.
Etkin ve verimli bir şekilde verilmiş olan ayrıca çalışanlarında benimseyerek içselleştirmiş olduğu eğitimler
ise kurum İSG kültürünün oluşturulması açısından çok önemlidir (Yenisarı, vd., 2019: 352). Bu kapsamda,
verilecek olan eğitimler İSG kültürünün oluşmasında en önemli etkenlerin başında gelir. Etkin ve verimli bir
şekilde verilen ayrıca çalışanlarında benimseyerek içselleştirmiş olduğu İSG eğitimleri iş kazaları ve meslek
hastalıklarını ortadan kaldırmayı veya en azından azaltmayı amaçlayan bir gelişim ve değişim sürecidir. Bu
yüzden iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmak için alınacak en önemli tedbirlerin başında eğitim
gelmektedir. İşverenler ise eğitim başta olmak üzere çalışanlarının İSG ile ilgili farkındalıklarını arttırmak için
dergi, poster, takvim vb. gibi görsel ve işitsel olmak üzere çeşitli enstrümanlar kullanıp ödüllü yarışmalar
düzenleyebilirler (Yenisarı, Mestav ve Öztürk, 2019: 353).
3. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Uygulamaları: İSG sürecinin en temel ve önemli parçası eğitim olup doğru
metotlar kullanılarak proaktif bir yaklaşım tarzı ile verilecek olan eğitimler sayesinde çalışanların tehlikeli
tutum ve davranışları engellenebilir. İşletmelerdeki İSG kültürünün oluşturulması ve sürekliliğinin
sağlanması için işverenler yasaların emredici hükümleri dışındaki tüm eğitimlere de önem vermelidirler
(Güler, vd., 2018: 330). İSG başta olmak üzere işletmelerin her düzeydeki çalışanlarına yönelik vermiş
bulunduğu tüm eğitimlerin ana amacı farkındalık yaratmaktır (Akpınar, 2018: 22).
İSG söz konusu olduğunda ise alınan eğitimler ile bilinçlendirilen çalışanlar en temel önceliğin sağlığı
korumak olduğunu öğrenmektedir (Süzek, 2000: 306). İSG eğitimlerinde en temel unsur çalışanların İSG’ ne
bakış açısının olumlu yönde değiştirilmesidir. Böylelikle iş kazası ve meslek hastalıklarından uzak bir çalışma
ortamı içerisinde bulunan tüm çalışanların motivasyonları yükselir ve performansları artar. İşe yeni başlayan
personellerin eğitimi ise ayrıca çok önemli bir konudur, işin ilk başında verilen İSG eğitimleri çalışanların
kurum güvenlik kültürüne adapte olmasını kolaylaştırır ve güvensiz olan alışkanlıklarını terk ederek güvenli
bir çalışma metodunu benimsemelerini sağlar (Çelik, vd., 2019: 378).
4. İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Yönetim ve Çalışanlar Arasında İş Birliği ve İletişim: Her konuda
olduğu gibi İSG’ nin temelinde de tüm paydaşlar arasında kurulmuş olan etkili ve verimli bir iletişim
yatmaktadır. Öncelikle yönetim ve çalışanlar arasında başlayan, zamanla da bir domino etkisi ile diğer
çalışanlar, tedarikçiler, ziyaretçiler ve en nihayetinde müşteriler ile kurulan etkili iletişim sayesinde; tüm
taraflar için kurum güvenlik kültürüne yönelik önleyici ve gelişen bir İSG yaklaşım modeli sergilenebilir. Bir
işletme içerisinde kişiler ve gruplar arasında arttırılan etkili iletişim sayesinde çalışanların tehlikeli hareket ve
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davranışlarda bulunmasının sıklığı azaltılarak olası iş kazası ve meslek hastalıklarının yaşanmasının önüne
geçilebilir (Vu ve De Cieri, 2015: 30).
2.3. Covid-19 Pandemisinin, iş Sağlığı Güvenliği ve Yaşam Kalitesine Etkileri
İlk kez 2019 yılının aralık ayında, Çin’in Wuhan kentinde, canlı hayvan pazarında ortaya çıkan Covid-19
salgını, kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alarak epidemik bir hal almıştır (Üstün ve Özçiftçi, 2020:
143). ‘’Huanan Deniz Ürünleri ve Canlı Hayvan Toptan Satış Pazarı’’ adı verilen yerde; kümes hayvanları,
yılan, yarasa, dağ faresi gibi hayvanların satışı yapılmaktadır. Yapılan araştırmalara göre hastalığı atlatan
bireylerin birçoğu da canlı hayvan pazarını ziyaret etmiş ya da ziyaret eden kişilerle temas içerisinde olmuştur
(Min, vd., 2010: 2121). Pandeminin başlangıcında, vakanın görüldüğü hastalardan bir kısmı yaşamını
yitirmiştir.
H5N1, HIV, H1N1, Ebola virüsü gibi birçok bulaşıcı hastalık, insanlık tarihi boyunca ortaya çıkmıştır. Ancak
bölgesel düzeyde ortaya çıkan bu salgınlar, küresel boyutlara ulaşmış ve epidemik bir hal almıştır (Baker,
2015: 2). Dolayısıyla bu sorunların temelinde özellikle enfekte bireylerle etkileşime giren bireylerin bulunduğu
ifade edilmektedir (Min, vd., 2010: 2121). Bunun sonucunda epidemiyolojistler, hekimler ve bilim
insanlarından oluşan bir ekip, bulaşıcı patojenler ile oluşan Severe Acute Respiratory Syndrome SARS-CoV;
2002, Middle East Respiratory Syndrome MERS-CoV; 2012, influenza kuş (H5N1 Avian Influenza) gribi gibi
binlerce insanın ölümüne neden olan ve solunum yolu hastalıklarında etken olan virüsleri, ortaya çıkan yeni
tablodan dışlamış ve yeni bir hastalığın ortaya çıktığını belirterek, hastalığa ‘’Coronavirüs’’, ‘’Covid-19’’ adını
verdiklerini duyurmuşlardır (Üstün ve Özçiftçi, 2020: 143).
Meksika bölgesinde yapılan bir araştırmaya göre; influenza salgını medyada geniş yer tutmaya başladıktan
sonra bireylerin, belirsizlikler karşısında korku seviyeleri ve risk algıları, önemli düzeyde artış gösterirken,
yaşam kaliteleri de aynı düzeyde düşmeye başlamıştır (Van Hoek, Underwood, Jit, Miller ve Edmunds’a göre
(2011: 17030) global düzeydeki ruh hali, belirsizlikler ve korku, insanları sanki bir türbülansta
sürükleniyormuş hissine sokmuştur. Tüm bu negatif hisler, aynı zamanda bireylerin uyku kalitesini de negatif
yönlü etkilemeye başlamıştır (Xiao, vd., 2020: e923921). Sosyal karantina sürecinde bireylerin, hapsedilme
hissi, rutin yaşamlarını kaybetme, başkalarıyla fiziksel ve sosyal açıdan teması azaltmaları neticesinde;
başkalarından soyutlanma, sıkıntı ve hayal kırıklığına uğrama hislerinde artışlar yaşanmıştır., karantina
sürecinin uzun olması, bireylerin kendileri ve aileleri için enfekte olabileceği korkusu, temel ihtiyaçlarını
yeterli düzeyde tedarik etmemeleri, devlet ve sağlık çalışanları tarafından verilen bilgilerin net olmaması gibi
nedenler, karantina döneminde stresin artmasına neden olmuştur (Brooks, vd., 2020: 912). Aynı zamanda
sosyal izolasyon sebebiyle bireyler arasında ayrılık kaygısına ve stres düzeylerine bağlı olarak artan şiddet
vakalarına neden olmuştur (Mazza, vd., 2020: 113046). Bu kapsamdaCovid-19 süreci, küresel alanda günlük
yaşamı değiştirmiş, bir belirsizlik ortamı oluşturmuş ve bu da bireylerde kaygı durumu oluşturmuştur. Aynı
zamanda anksiyete bozuklukları da bireyler arasındaki iletişimin bozulmasına ve sosyal iletişimlerin
azalmasına neden olmuştur (Xiao, 2020: 175).
Covid-19 salgınıyla birlikte, iş alanlarındaki ani azalışlar, iş sözleşmelerinin feshedilmesi, ücretsiz izinlerin
yanı sıra uzaktan çalışma ve kısa vadeli çalışma sistemleri de uygulanmaya başlanmıştır. Nitekim zaman
algısının yitirilmesiyle birlikte az çalışanla çok iş beklentisi ya da az zamanda çok iş beklentisi gibi durumlarla
karşı karşıya kalan çalışanlarda, psikolojik tükenmişlik, iş stresi gibi durumlar oluşmaktadır. Aynı zamanda
çalışma şeklinin değişmesi de çalışanlar arasında çatışmalara neden olmuştur (Mutaf, vd., 2021: 78). Daha önce
bu derece büyüklükte bir salgının görülmemesi ve salgının küresel boyutta yayılmaya devam etmesi hem
toplumun hem de devletlerin gelecek kaygısını artırmıştır. Nitekim insan merkezli sektörler de salgın
sürecinin koordine edilmesinde başarılı olamamışlardır. Bunun yanı sıra salgının yayılımını önleyebilmek için
ülke yönetimleri tarafından alınan önlemler, salgından korunmaya yardımcı olurken, işletme gelirlerinin
düşmesine ve milyonlarca kişinin işsiz kalmasına da neden olmuştur (Özdemir, 2020: 223).
Karantina süreçlerinde; bireylerin günlük rutinlerinden uzak kalmaları, duygu durum değişikliği, hareketsiz
yaşam sürmeleri, fiziksel aktivitelerin azalması, artan endişe ve duygu durumlarındaki değişiklikler
nedeniyle yeme-içme isteğindeki artışlar, fiziksel sağlığın negatif yönlü etkilenmesine neden olmuştur (Eskici,
2020: 1-2). Çünkü, bulaşıcı hastalıkların meydana getirdiği tehdit algıları arttıkça, paniğe ve strese kapılan
bireyler de normal davranışlarının dışına çıkmaktadırlar. Dolayısıyla pandemi süreçlerinin neden olduğu kriz
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ve belirsizliklerin, psiko-sosyal ve duygusal etkileriyle nasıl başa çıkıldığı hem bireyler hem de toplum
açısından önemli bir role sahip olmaktadır. (Beck, 1992: 144).
Covid-19 nedeniyle birçok iş yerinin kapanması, bireysel ve işletmeler için çalışan kişilerin ekonomik
faaliyetlerine önemli oranlarda zorluklar getirerek, neredeyse iflas etmelerine neden olmuştur. Mal ve hizmet
talebindeki düşüşler, girdi arzındaki azalmalar, belirsizliklerin artması, piyasadaki likidite sıkışıklığı ve
bunlara bağlı olarak yatırımlar azalması ile işletmeler ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Sosyal
mesafeye ilişkin yasaklar kaldırılmaya başlansa da belirsizlik durumu hala devam ettiği için, faaliyetlerini
sürdüren girişimcilerin başa çıkmak zorunda olduğu sorunlar da devam etmektedir (Freund ve Garcia-Mora,
2020).
İşletme verimliliği: Covid-19 pandemisinin küresel alanda yayılmaya hızlıca devam etmesi, ülkelerin bazı
kısıtlamalar getirmelerini ve önlemler almalarını zorunlu hale getirmektedir. Ancak bu kısıtlamalar,
ekonomiyi neredeyse durma noktasına getirmekle birlikte küresel alanda durgunluğa, mal ve hizmet
akışlarında kesintilere neden olmuştur (Carlsson-Szlezak, vd., 2020: 27). Nitekim uluslararası literatüre göre,
Covid-19 pandemisinin neden olduğu küresel kriz nedeniyle 25 milyona yakın işin ortadan kalkacağı, bunun
doğrultusunda milyonlarca insanın da işsiz kalacağı, bu nedenle Covid-19’un iş yaşamı üzerindeki etkilerinin
derinden ve geniş kapsamlı olacağı belirtilmektedir (ILO, 2020a). Dolayısıyla hem işletmeler hem de işletme
çalışanları, küresel durgunluk neden olduğu depresyon riskiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Buna göre
Covid-19 sürecinin kontrol altına alınması, zarara uğrayan işletmelerin uzun vadedeki maliyetlerinin en aza
indirilmesi ve çalışanların gelirlerinin korunması esas alınması gereken noktalardır. Ancak birçok tedbir
alınmaya çalışılsa da uluslararası yardımlara ve daha güçlü uygulamalara gereksinim duyulmaktadır (ILO,
2020b).

3. YÖNTEM
Yöntem kapsamında, araştırmanı modeli, evren, örneklem, veri toplama araçları ve verilerin analizine yer
verilmiştir.
3.1. Araştırmanın Modeli

Şekil 1. Covid-19 Pandemisi sürecinde Yaşam Kalitesi (Bağımsız Değişken), İş Sağlığı-Güvenliği (Bağımlı
Değişken) ve Demografik Değişkenler (Kontrol Değişkeni) Arasındaki İlişki için Teorik Model
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Araştırmanın Ana Hipotezleri:
H1: Covid-19, yaşam kalitesini ve iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini etkiler.
H2: Covid-19 yaşam kalitesi ve iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri (“iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınacak
önlemler”, “iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine uygun davranması”, “çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık ve
bilinç düzeyleri”, “iş sağlığı ve güvenliği eğitim uygulamaları”, “iş sağlığı ve güvenliği konusunda yönetim ve çalışanlar arasında iş
birliği ve iletişim”) arasındaki ilişkide, demografik özellikler açısından katılımcılar arasında fark vardır.

Araştırmanın Alt Hipotezleri:
H2a: Covid-19 yaşam kalitesi ve iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri (“iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınacak
önlemler”, “iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine uygun davranması”, “çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık ve
bilinç düzeyleri”, “iş sağlığı ve güvenliği eğitim uygulamaları”, “iş sağlığı ve güvenliği konusunda yönetim ve çalışanlar arasında iş
birliği ve iletişim”) arasındaki ilişkide, cinsiyet açısından katılımcılar arasında fark vardır.

H2b: Yaş ile Covid-19 yaşam kalitesi ve iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri (“iş sağlığı ve güvenliği konusunda
alınacak önlemler”, “iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine uygun davranması”, “çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda
farkındalık ve bilinç düzeyleri”, “iş sağlığı ve güvenliği eğitim uygulamaları”, “iş sağlığı ve güvenliği konusunda yönetim ve
çalışanlar arasında iş birliği ve iletişim”) arasındaki ilişkide, yaş açısından katılımcılar arasında fark vardır.

H2c: Çalışma Süresi ile Covid-19 yaşam kalitesi ve iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri (“iş sağlığı ve güvenliği
konusunda alınacak önlemler”, “iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine uygun davranması”, “çalışanların iş sağlığı ve güvenliği
konusunda farkındalık ve bilinç düzeyleri”, “iş sağlığı ve güvenliği eğitim uygulamaları”, “iş sağlığı ve güvenliği konusunda yönetim
ve çalışanlar arasında iş birliği ve iletişim”) arasındaki ilişkide, çalışma süresi açısından katılımcılar arasında fark

vardır.
H2d: Eğitim Durumu ile Covid-19 yaşam kalitesi ve iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri (“iş sağlığı ve güvenliği
konusunda alınacak önlemler”, “iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine uygun davranması”, “çalışanların iş sağlığı ve güvenliği
konusunda farkındalık ve bilinç düzeyleri”, “iş sağlığı ve güvenliği eğitim uygulamaları”, “iş sağlığı ve güvenliği konusunda yönetim
ve çalışanlar arasında iş birliği ve iletişim”) arasındaki ilişkide, eğitim durumu açısından katılımcılar arasında fark

vardır.
3.2. Evren ve Örneklem
Bu çalışmanın evrenini, İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Pik Döküm Sanayi Sitesinde faaliyet
sürdüren toplam 350 işletmede çalışmakta olan 2500 kişi oluşturmuştur. Dolayısı ile örneklem büyüklüğü
tablosundan yararlanarak, araştırmanın örneklem büyüklüğünün 333 kişi olmasının yeterli olacağı tespit
edilmiştir (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004, 78). Ancak katılımcılara eksik veya geçersiz cevaplandırmalar
olabileceği düşüncesiyle toplam 520 kişiye (İstanbul Aydın Üniversitesi Etik Komisyonu'nun 01.12.2021 tarihli
ve 2021/12 sayılı kararı gereğince) 10.08.2021 ve 15.11.2021 tarihleri arasında anketler dağıtılmıştır. Dağıtılan
anketlerden 44 adeti eksiklikleri nedeniyle iptal edilmiş ve geriye kalan 476 geçerli adet anket verileriyle
analizler yapılarak çalışmanın raporu tamamlanmıştır. Araştırmada katılımcılarının belirlenmesinde ise
evrende yer alan tüm katılımcıların eşit olarak seçilme şansına sahip olduğu basit tesadüfi örnekleme
yönteminden yararlanılmıştır (De Vaus, 1990: 64).
3.3. Veri Toplama Araçları
Bu çalışmanın anketinin ilk bölümünde katılımcıların demografik bilgilerine yönelik sorular, ikinci
bölümünde “İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Performans Ölçeği” soruları ve “Covid-19’un Yaşam
Kalitesine Etkisi” ölçeği soruları yer almıştır.
1. Covid-19’un Yaşam Kalitesine Etkisi Ölçeği (COV19-QoLTR)
Ölçek, Repišti ve arkadaşları (2020) tarafından geliştirilmiş ve Türkçe geçerlik güvenirliği analizi Sümen ve
Adibelli (2021) tarafından yapılmış ve Cronbach’s Alfa katsayısı 0.856 çok güvenilir olarak bulunmuştur.
COV19-QoLTR ölçeğini katılımcılar beşli Likert tipte (1-kesinlikle katılmıyorum – 5-kesinlikle katılıyorum) ve
kişilerin duygu ve düşüncelerini değerlendirmiştir.
1. İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalar ı Performans Ölçeği
Üngüren ve Koç (2015: 137) tarafından geliştirilen ve 31 maddeden oluşan ölçeğin, beş alt boyutu; “İş Sağlığı
ve Güvenliği Konusunda Yönetsel Önlem ve Tedbirler”, ““Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Kriterlerine
Göre Çalışması”, “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Farkındalık ve Bilinç Düzeyleri”, “İş Sağlığı
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ve Güvenliği Eğitim Uygulamaları” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Yönetim ve Çalışanlar Arasında
İş Birliği ve İletişim” şeklinde isimlendirilmiştir. Ölçeğin güvenilirlik Cronbach’s Alpha katsayısının 0,949 çok
yüksek şeklide bulunduğu belirtilmiştir. Likert yöntemiyle hazırlanan ölçekte cevap seçenekleri “Hiç
Katılmıyorum, Katılmıyorum, Kısmen Katılmıyorum, Katılıyorum, Tamamen Katılıyorum” şeklindedir.
3.4. Verilerinin Analizi
Bu araştırmada; uygulanan anketle ilgili etik izin İstanbul Aydın Üniversitesi Etik Komisyonu'nun 01.12.2021
tarihli ve 2021/12 sayılı kararıyla alınmıştır. Anketlerden elde edilen verilere, SPSS istatistik programı
aracılığıyla araştırmayla ilgili analizler uygulanmıştır.

4. BULGULAR
Bu kısımda anket yöntemi ile elde edilen verilerden yararlanılarak gerçekleştirilen; güvenilirlik analizi,
doğrulayıcı faktör analizi, demografik bulgular, t-testi, one way anova analizi, korelasyon analizi ve
regresyon analizlerine yer verilmiştir.
4.1. Güvenilirlik Analizi
Güvenilirlik analizinin sonuçları Cronbach’s Alpha Katsayısı ile belirlenmektedir. Bu değer 0,4'den küçük
olduğunda ölçek güvenilir değildir, 0,4-0,6 arasında olursa ölçek düşük güvenilirliktedir, 0,6-0,8 arasında
olursa ölçek oldukça güvenilir ve 0,8-1 arasında olursa ölçek yüksek derecede güvenilir yorumu
yapılmaktadır.
Tablo-1 Araştırma Ölçeklerinin Güvenilirlik Analizi Cronbach Alfa Değerleri

Ölçek

İş Sağlığı ve Güvenliği
Uygulamaları
Performansı

COVID-19’un Yaşam
Kalitesine Etkisi

Boyut

Boyut
Güvenilirlik

İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Yönetsel Önlem
ve Tedbirler

0,871

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Kriterlerine Göre
Çalışması

0,839

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda
Farkındalık ve Bilinç Düzeyleri

0,691

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Uygulamaları

0,817

İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Yönetim ve
Çalışanlar Arasında İş Birliği ve İletişim

0,844

Covid-19’un Yaşam Kalitesine Etkisi

0,901

Ölçek
Güvenilirlik

0,806

0,901

Yapılan güvenirlik analizi sonucunda iş sağlığı ve güvenliği ölçeği boyutlarından, İş sağlığı ve güvenliği
konusunda yönetsel önlem ve tedbirler(α=0,871), “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Kriterlerine Göre
Çalışması” (α=0,839), “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Farkındalık ve Bilinç Düzeyleri”
(α=0,691), “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Uygulamaları” (α=0,817), “İş Sağlığı, Güvenliği Konusunda Yönetim
ve Çalışanlar Arasında İş Birliği ve İletişim” (α=0,844) boyutu ve “Covid-19’un Yaşam Kalitesine Etkisi” ölçeği
için hesaplanan güvenilirlik katsayısının oldukça yüksek (α=0,901) olduğu tespit edilmiştir. Hesaplanan bu
sonuçlara göre ölçeklerin ve ölçeklere ait boyutların güvenilirdir.
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4.2. Demografik Bulgular
Araştırmanın bu bölümünde yapılan anket çalışmasından 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-2 Demografik Bulgular için Frekans Tablosu
Frekans
Cinsiyet

Yaş

Erkek

270

56,7%

Kadın

206

43,3%

20-30 Yaş

60

12,6%

31-40 Yaş

170

35,7%

41-50 Yaş

176

37,0%

70

14,7%

1-10 Yıl

125

26,3%

11-20 Yıl

125

26,3%

21-30 Yıl

135

28,4%

31-40 Yıl

51

10,7%

41-50 Yıl

40

8,4%

İlköğretim

30

6,3%

Ön Lisans

65

13,7%

337

70,8%

44

9,2%

50 Yaş Üzeri

Çalışma

Eğitim

Yüzde

Lisans
Lisans Üstü

Yapılan anketler sonucunda katılımcıların 270’inin (%56,7) erkek ve 206’sının (%43,3) kadın olduğu
görülmektedir. Katılımcıların 60’ının (%12,6) 20-30 yaş, 170’inin (%35,7) 31-40 yaş, 176’sının (%37,0) 41-50 yaş
ve 70’inin (%14,7) 50 yaş üzerinde olduğu gözlenmiştir. Ayrıca 125 kişinin (%26,3) 1-10 yıl, 125 kişinin (%26,3)
11-20 yıl, 135 kişinin (%28,4) 21-30 yıl, 51 kişinin (%10,7) 31-40 yıl ve 40 kişinin (%8,4) 41-50 yıl arasında çalışma
süresinin olduğu görülmektedir. 30 kişinin (%6,3) ilköğretim, 65 kişinin (%13,7) ön lisans, 337 kişinin (%70,8)
lisans ve 44 kişinin lisansüstü (%9,2) seviyesinde eğitim aldığı tespit edilmiştir.
4.3. Korelasyon Analizi
Korelasyon analizi kapsamında, araştırmanın değişkenleri arasındaki ilişkilerin yönü ve büyüklüğü
belirlenirken korelasyon katsayısından yararlanmaktadır. Dolayısıyla değişkenler arası ilişkide; bulunan
katsayının değeri –1’e doğru yaklaştıkça negatif yönlü güçlü ilişki, +1’e doğru yaklaştıkça pozitif güçlü ilişki
ve 0’a doğru yaklaştıkça da değişkenler arasındaki ilişkisizlik olduğu kararı verilmektedir.
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İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Yönetsel
Önlem ve Tedbirler

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Kriterlerine
Göre Çalışması
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda
Farkındalık ve Bilinç Düzeyleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Uygulamaları
İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Yönetim ve

COVID-19’un Yaşam Kalitesine Etkisi

İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda
Yönetim ve Çalışanlar Arasında İş
Birliği ve İletişim

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim
Uygulamaları

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği
Konusunda Farkındalık ve Bilinç
Düzeyleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda
Yönetsel Önlem ve Tedbirler

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği
Kriterlerine Göre Çalışması

Tablo-3 Korelasyon Analizi

1

,022

1

,034

,031

1

-,251**

,014

-,067

1

,062

,008

,046

,014

1

,015

,148**

-,055

,012

,008

Çalışanlar Arasında İş Birliği ve İletişim
Covid-19’un Yaşam Kalitesine Etkisi

1

covid-19 pandemisinin İşletmelerin iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve yaşam kalitesine üzerine etkileri
korelasyon analizi yardımıyla test edilmiştir. Korelasyon analizi sonucunda elde edilen değerler
incelendiğinde “İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Yönetsel Önlem ve Tedbirler ile “İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitim Uygulamaları”” (r=-0,251); “İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Yönetim ve Çalışanlar Arasında İş
Birliği ve İletişim” ile ”Covid-19’un Yaşam Kalitesine Etkisi” (r=-0,258) arasında negatif yönlü ilişki olduğu
gözlenmiştir. Genel olarak korelasyon katsayıları incelendiğinde değişkenler arasında ilişkilerin mevcudiyeti
görülmektedir. Bu bağlamda araştırma değişkenlerinin bir birini hangi oranda etkilediklerini tespit edebilmek
içinregresyon analizi aşamasına geçilmiştir.
4.4. Regresyon Analizi
Regresyon analizi için bağımlı değişkenin/lerin bağımsız değişken/ler üzerindeki etkisini ölçmek için
regresyon denklemi oluşturulmaktadır. Regresyon denklemi; Y= β0+ βi Xi + Ɛi şeklinde ifade edilmektedir ve
Y bağımlı değişken, Xi i. bağımsız değişken, βi i. bağımsız değişkene için katsayı, Ɛi ise i. bağımlı değişkene
için hata terimlerini ve β0 sabit katsayı değerini temsil etmektedir.
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4.3.5. Covid-19 Pandemisinin, İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Üzerindeki Etkisi İçin Regresyon
Analizi
Tablo-4 Covid-19 Pandemisinin İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon
Analizi Tablosu
Covid-19 Pandemisi
β0
İş Sağlığı ve Güvenliği
Konusunda Yönetsel Önlem ve
Tedbirler
Çalışanların İş Sağlığı ve
Güvenliği Kriterlerine Göre
Çalışması
Çalışanların İş Sağlığı ve
Güvenliği Konusunda
Farkındalık ve Bilinç Düzeyleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim
Uygulamaları
İş Sağlığı ve Güvenliği
Konusunda Yönetim ve
Çalışanlar Arasında İş Birliği
ve İletişim

β1

Model
Anlamlılığı

Açıklama
Yüzdesi

(sig.)

(r2)

0,0739

0,015

3,422

0,014

P
değeri
0,739

2,443

0,244

0,001

0,000

0,000

2,638

-0,137

0,043

0,035

0,125

3,484

0,010

0,802

0,802

0,012

2,542

-0,159

0,000

0,000

0,348

H1: Covid-19 yaşam kalitesini ve iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini (“iş sağlığı ve güvenliği konusunda
alınacak önlemler”, “iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine uygun davranması”, “çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda
farkındalık ve bilinç düzeyleri”, “iş sağlığı ve güvenliği eğitim uygulamaları”, “iş sağlığı ve güvenliği konusunda yönetim ve
çalışanlar arasında iş birliği ve iletişim”) etkiler.

Tablo-5 Covid-19’un yaşam kalitesine etkisi ve İş Sağlığı ve Güvenliği için Regresyon Denklemleri
Regresyon denklemi;
Y= β0+ βi Xi + Ɛi

Denklem1

Düzeyler
(Y)

İşlem

B0

B1X1

=

2,443

+ 0,244
Covid-19’un Yaşam
Kalitesine Etkisi

Düzeyler
(Y)

İşlem

B0

B1X1

Çalışanların İş Sağlığı ve
Güvenliği Konusunda Farkındalık
ve Bilinç Düzeyleri

=

2,638

- 0,137
Covid-19’un Yaşam
Kalitesine Etkisi

Düzeyler
(Y)

İşlem

B0

B1X1

İş Sağlığı ve Güvenliği
Konusunda Yönetim ve Çalışanlar
Arasında İş Birliği ve İletişim

=

2,542

- 0,159
Covid-19’un Yaşam
Kalitesine Etkisi

Çalışanların İş Sağlığı ve
Güvenliği Kriterlerine Göre
Çalışması

Regresyon denklemi;
Y= β0+ βi Xi + Ɛi

Denklem2

Regresyon denklemi;
Y= β0+ βi Xi + Ɛi

Denklem3

Yapılan regresyon analizleri sonucunda; Covid-19’un, yaşam kalitesine ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği
kriterleri üzerinde pozitif bir etkisinin olduğu görülmektedir. Regresyon denklemine göre Covid-19’un yaşam
kalitesine etkisinde meydana gelecek 1 birimlik artışın “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Kriterlerine Göre
Çalışması” üzerinde +0,244 birimlik bir artışa neden olacağı görülmektedir. Yani Covid-19’un yaşam
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kalitesine etkisinin çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine göre çalışma üzerinde %24,4 oranında bir
etkisi vardır.
Diğer yandan Covid-19’un yaşam kalitesine etkisinin “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda
Farkındalık ve Bilinç Düzeyleri” üzerinde negatif bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir.. Regresyon
denklemine göre Covid-19’un yaşam kalitesine etkisinde meydana gelecek 1 birimlik artışın “Çalışanların İş
Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Farkındalık ve Bilinç Düzeyleri” üzerinde - 0,137 birimlik bir azalışa neden
olacağı görülmektedir. Yani Covid-19’un, “Yaşam Kalitesine” “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği
Konusunda Farkındalık ve Bilinç Düzeyleri” üzerinde %13,7 oranında negatif yönlü bir etkisi vardır.
Analiz sonuçlarına göre, Covid-19’un yaşam kalitesine etkisinin “İş Sağlığı, Güvenliği Konusunda Yönetim
ve Çalışanlar Arasında İş Birliği ve İletişim” üzerinde negatif bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Regresyon
denklemine göre Covid-19’un yaşam kalitesine etkisinde meydana gelecek 1 birimlik artışın “İş Sağlığı,
Güvenliği Konusunda Yönetim ve Çalışanlar Arasında İş Birliği ve İletişim” üzerinde -0,159 birimlik bir
azalışa neden olmaktadır. Yani Covid-19’un, “Yaşam Kalitesine”, iş sağlığı ve güvenliği konusunda, yönetim
ve çalışanlar arasında, iş birliği ve iletişim üzerinde %15,9 oranında negatif yönlü bir etkisi vardır.
4.5. Demografik Özellikler ile Yönetici Tutumu ve Arasındaki İlişki için Farklılık Analizleri
Yapılan analizler ile değişkenler arasında farklılık olup olmadığına p değerine bakarak karar verilmiştir.
Yapılan testlerde alpha katsayısı değeri 0,05 olarak belirlenmiştir.
4.5.1. Cinsiyet ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları ve Covid-19’un, Yaşam Kalitesine Etkilerine
Yönelik Farklılık Analizi

Covid-19İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Performansı

Tablo-6 Cinsiyet ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları ve Covid-19’un; Yaşam Kalitesine Etkisine Yönelik
T-Testi Bulguları
Düzeyler

Cinsiyet

N

Ort.

İş Sağlığı ve Güvenliği
Konusunda Yönetsel Önlem
ve Tedbirler
Çalışanların İş Sağlığı ve
Güvenliği Kriterlerine Göre
Çalışması
Çalışanların İş Sağlığı ve
Güvenliği Konusunda
Farkındalık ve Bilinç
Düzeyleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim
Uygulamaları
İş Sağlığı ve Güvenliği
Konusunda
Yönetim
ve
Çalışanlar Arasında İş Birliği
ve İletişim

Erkek

270

3,5042

Kadın

206

3,4302

Erkek

270

2,9397

Kadın

206

2,9889

Erkek

270

2,5605

Kadın

206

2,4296

Erkek
Kadın
Erkek

270
206
270

3,5111
3,5301
3,5778

Kadın

206

3,5704

Covid-19’un Yaşam
Kalitesine Etkisi

Erkek

270

3,5475

Kadın

206

3,6545

t
Değeri

p Değeri

,900

,369

-,560

,575

2,146

,032

-,250

,802

,078

,938

-1,188

,236

Hipotez
H2a Red

H2a Red

H2a Kabul

H2a Red

H2a Red

H2a Red

H2a: Covid-19 yaşam kalitesi ve iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri (“iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınacak
önlemler”, “iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine uygun davranması”, “çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık ve
bilinç düzeyleri”, “iş sağlığı ve güvenliği eğitim uygulamaları”, “iş sağlığı ve güvenliği konusunda yönetim ve çalışanlar arasında iş
birliği ve iletişim”) arasındaki ilişkide, cinsiyet açısından katılımcılar arasında fark vardır.

Cinsiyet ile “Covid-19’un Yaşam Kalitesine Etkisi” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları” arasında
istatistiksel açıdan fark olup olmadığı t testi ile incelenmiştir. Uygulanan testten elde edilen sonuçlar
incelendiğinde “İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Yönetsel Önlem ve Tedbirler” (p=0,369), “Çalışanların İş
Sağlığı ve Güvenliği Kriterlerine Göre Çalışması” (p=0,575), “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Uygulamaları”
(p=0,802), “İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Yönetim, Çalışanlar Arasında İş Birliği ve İletişim” (p=0,938)
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ve “Covid-19’un Yaşam Kalitesine Etkisi” (p=0,225) boyutları için H2 hipotezinin desteklenmediği başka bir
ifadeyle cinsiyete göre istatistiksel açıdan farklılık göstermediği saptanmıştır (p>0,05). Ancak çalışanların “İş
Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Farkındalık ve Bilinç Düzeyleri” ( p=0,032) etkeni için H2 hipotezinin
desteklendiği yani cinsiyete göre istatistiksel açıdan farklılık gösterdiği saptanmıştır (p<0,05).
4.5.2. Yaş ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları ve Covid-19’un, Yaşam Kalitesine Etkilerine Yönelik
Farklılık Analizi
Tablo-7 Yaş ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları ve Covid-19’un; Yaşam Kalitesine Etkisine Yönelik TTesti Bulguları

COVID-19

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Performansı

Düzeyler
İş Sağlığı ve Güvenliği
Konusunda Yönetsel
Önlem ve Tedbirler
Çalışanların İş Sağlığı
ve Güvenliği
Kriterlerine Göre
Çalışması
Çalışanların İş Sağlığı
ve Güvenliği
Konusunda Farkındalık
ve Bilinç Düzeyleri
İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitim Uygulamaları
İş Sağlığı ve Güvenliği
Konusunda Yönetim ve
Çalışanlar Arasında İş
Birliği ve İletişim
Covid-19’un Yaşam
Kalitesine Etkisi

Yaş
20-30 Yaş
31-40 Yaş
41-50 Yaş

N
60
170
176

Ort.
3,3438
3,3853
3,5710

50 Yaş Üzeri

70

3,5446

20-30 Yaş
31-40 Yaş
41-50 Yaş
50 Yaş Üzeri
20-30 Yaş
31-40 Yaş
41-50 Yaş
50 Yaş Üzeri
20-30 Yaş
31-40 Yaş
41-50 Yaş
50 Yaş Üzeri
20-30 Yaş
31-40 Yaş
41-50 Yaş
50 Yaş Üzeri
20-30 Yaş
31-40 Yaş
41-50 Yaş
50 Yaş Üzeri

60
170
176
70
60
170
176
70
60
170
176
70
60
170
176
70
60
170
176
70

3,0357
2,9143
2,9399
3,0633
2,5806
2,4284
2,5625
2,4738
3,6700
3,5529
3,4636
3,4486
3,6167
3,6029
3,6122
3,3750
3,2417
3,7029
3,6525
3,4833

f Değeri

p Değeri

1,852

,137

,560

,642

1,519

,209

1,219

,302

1,033

,378

3,907

,009

Hipotez

H2b Red

H2b Red

H2b Red

H2b Red

H2b Red

H2b Kabul

H2b: Yaş ile Covid-19 yaşam kalitesi ve iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri (“iş sağlığı ve güvenliği konusunda
alınacak önlemler”, “iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine uygun davranması”, “çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda
farkındalık ve bilinç düzeyleri”, “iş sağlığı ve güvenliği eğitim uygulamaları”, “iş sağlığı ve güvenliği konusunda yönetim ve
çalışanlar arasında iş birliği ve iletişim”) arasındaki ilişkide, yaş açısından katılımcılar arasında fark vardır.

Yaş ile “Covid-19’un Yaşam Kalitesine Etkisi” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları” arasında istatistiksel
açıdan fark olup olmadığı f testi ile incelenmiştir. Uygulanan testten elde edilen sonuçlar incelendiğinde iş
sağlığı ve güvenliği konusunda yönetsel önlem ve tedbirler (p=0,137), “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği
Kriterlerine Göre Çalışması” (p=0,642), “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Uygulamaları” (p=0,302), “İş Sağlığı,
Güvenliği Konusunda Yönetim ve Çalışanlar Arasında İş Birliği ve İletişim” (p=0,378) ve “Çalışanların İş
Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Farkındalık ve Bilinç Düzeyleri” (p=0,209) boyutları için H2 hipotezinin
desteklenmediği başka bir ifadeyle yaşa göre istatistiksel açıdan farklılık göstermediği saptanmıştır (p>0,05).
Ancak “Covid-19’un Yaşam Kalitesine Etkisi” (p=0,009) etkeni için H2 hipotezinin desteklendiği yani yaşa
göre istatistiksel açıdan farklılık gösterdiği saptanmıştır (p<0,05).
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4.5.3. Çalışma Süresi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları ve Covid-19’un, Yaşam Kalitesine Etkilerine
Yönelik Farklılık Analizi
Tablo-8 Çalışma Süresi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları ve Covid-19’un; Yaşam Kalitesine Etkisine
Yönelik T-Testi Bulguları

Covid-19

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Performansı

Düzeyler

İş Sağlığı ve Güvenliği
Konusunda Yönetsel
Önlem ve Tedbirler
Çalışanların İş Sağlığı
ve Güvenliği
Kriterlerine Göre
Çalışması
Çalışanların İş Sağlığı
ve Güvenliği
Konusunda Farkındalık
ve Bilinç Düzeyleri

İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitim Uygulamaları
İş Sağlığı ve Güvenliği
Konusunda Yönetim ve
Çalışanlar Arasında İş
Birliği ve İletişim

Covid-19’un Yaşam
Kalitesine Etkisi

Çalışma Süresi

N

Ort.

1-10 Yıl
11-20 Yıl
21-30 Yıl
31-40 Yıl
41-50 Yıl
1-10 Yıl
11-20 Yıl
21-30 Yıl
31-40 Yıl
41-50 Yıl
1-10 Yıl
11-20 Yıl
21-30 Yıl
31-40 Yıl
41-50 Yıl

125
125
135
51
40
125
125
135
51
40
125
125
135
51
40

3,5700
3,4010
3,4009
3,5368
3,5469
2,9657
3,0194
2,8624
3,0140
3,0286
2,4840
2,5187
2,4580
2,6046
2,5458

1-10 Yıl
11-20 Yıl
21-30 Yıl
31-40 Yıl
41-50 Yıl
1-10 Yıl
11-20 Yıl
21-30 Yıl
31-40 Yıl

125
125
135
51
40
125
125
135
51

3,4928
3,5728
3,5022
3,4824
3,5400
3,5480
3,5600
3,6093
3,6275

41-50 Yıl

40

3,5188

1-10 Yıl
11-20 Yıl
21-30 Yıl
31-40 Yıl
41-50 Yıl

125
125
135
51
40

3,5400
3,5933
3,5963
3,6732
3,6542

f Değeri

p Değeri

,935

,444

,572

,683

Hipotez

H2c Red

H2c Red

,539

,707
H2c Red

,212

,932

,128

,972

H2c Red

H2c Red

,217

,929

H2c Red

H2c: Çalışma Süresi ile Covid-19 yaşam kalitesi ve iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri (“iş sağlığı ve güvenliği
konusunda alınacak önlemler”, “iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine uygun davranması”, “çalışanların iş sağlığı ve güvenliği
konusunda farkındalık ve bilinç düzeyleri”, “iş sağlığı ve güvenliği eğitim uygulamaları”, “iş sağlığı ve güvenliği konusunda yönetim
ve çalışanlar arasında iş birliği ve iletişim”) arasındaki ilişkide, çalışma süresi açısından katılımcılar arasında fark

vardır.
Çalışma Süresi ile “Covid-19’un Yaşam Kalitesine Etkisi” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları” arasında
istatistiksel açıdan fark olup olmadığı f testi ile incelenmiştir. Uygulanan testten elde edilen sonuçlar
incelendiğinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda yönetsel önlem ve tedbirler (p=0,444), “Çalışanların İş Sağlığı
ve Güvenliği Kriterlerine Göre Çalışması” (p=0,683), “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Uygulamaları” (p=0,707),
“İş Sağlığı, Güvenliği Konusunda Yönetim ve Çalışanlar Arasında İş Birliği ve İletişim” (p=0,932),
“Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Farkındalık ve Bilinç Düzeyleri” (p=0,972) ve “Covid-19’un
Yaşam Kalitesine Etkisi” (p=0,929) boyutları için H2 hipotezinin desteklenmediği başka bir ifadeyle çalışma
süresine göre istatistiksel açıdan farklılık göstermediği saptanmıştır (p>0,05).
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4.5.4. Eğitim Durumu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları ve Covid-19’un, Yaşam Kalitesine Etkilerine
Yönelik Farklılık Analizi
Tablo-9 Eğitim Durumu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları ve Covid-19’un; Yaşam Kalitesine Etkisine
Yönelik T-Testi Bulguları

COVID-19

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Performansı

Düzeyler
İş Sağlığı ve Güvenliği
Konusunda Yönetsel
Önlem ve Tedbirler
Çalışanların İş Sağlığı
ve Güvenliği
Kriterlerine Göre
Çalışması
Çalışanların İş Sağlığı
ve Güvenliği
Konusunda Farkındalık
ve Bilinç Düzeyleri
İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitim Uygulamaları
İş Sağlığı ve Güvenliği
Konusunda Yönetim ve
Çalışanlar Arasında İş
Birliği ve İletişim
Covid-19’un Yaşam
Kalitesine Etkisi

Yaş
İlköğretim
Ön Lisans
Lisans

N
30
65
337

Ort.
3,4833
3,5808
3,4722

Lisans Üstü

44

3,3040

İlköğretim
Ön Lisans
Lisans
Lisans Üstü
İlköğretim
Ön Lisans
Lisans
Lisans Üstü
İlköğretim
Ön Lisans
Lisans
Lisans Üstü
İlköğretim
Ön Lisans
Lisans
Lisans Üstü
İlköğretim
Ön Lisans
Lisans

30
65
337
44
30
65
337
44
30
65
337
44
30
65
337
44
30
65
337

2,9857
3,0835
2,9479
2,8636
2,6722
2,6077
2,4768
2,4432
3,6200
3,4738
3,5252
3,4727
3,4917
3,5462
3,6150
3,3636
3,2056
3,5615
3,6355

Lisans Üstü

44

3,5871

f Değeri

p Değeri

,851

,467

,543

,653

Hipotez

H2d Red

H2d Red

1,497

,214

,270

,847

,870

,456

1,828

,014

H2d Red

H2d Red

H2d Red

H2d Kabul

H2d: Eğitim Durumu ile Covid-19 yaşam kalitesi ve iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri (“iş sağlığı ve güvenliği
konusunda alınacak önlemler”, “iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine uygun davranması”, “çalışanların iş sağlığı ve güvenliği
konusunda farkındalık ve bilinç düzeyleri”, “iş sağlığı ve güvenliği eğitim uygulamaları”, “iş sağlığı ve güvenliği konusunda yönetim
ve çalışanlar arasında iş birliği ve iletişim”) arasındaki ilişkide, eğitim durumu açısından katılımcılar arasında fark

vardır.
Eğitim Durumu ile “Covid-19’un Yaşam Kalitesine Etkisi” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları” arasında
istatistiksel açıdan fark olup olmadığı f testi ile incelenmiştir. Uygulanan testten elde edilen sonuçlar
incelendiğinde, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yönetsel önlem ve tedbirler (p=0,467), “Çalışanların İş
Sağlığı ve Güvenliği Kriterlerine Göre Çalışması” (p=0,653), “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Uygulamaları”
(p=0,214), “İş Sağlığı, Güvenliği Konusunda Yönetim ve Çalışanlar Arasında İş Birliği ve İletişim” (p=0,847)
ve “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Farkındalık ve Bilinç Düzeyleri” (p=0,456) boyutları için
H2 hipotezinin desteklenmediği başka bir ifadeyle eğitim durumuna göre istatistiksel açıdan farklılık
göstermediği saptanmıştır (p>0,05). Ancak “Covid-19’un Yaşam Kalitesine Etkisi” (p=0,014) etkeni için H2
hipotezinin desteklendiği yani eğitim durumuna göre istatistiksel açıdan farklılık gösterdiği saptanmıştır
(p<0,05). “Covid-19’un Yaşam Kalitesine Etkisi” için ortalamalar incelendiğinde ilköğretim düzeyine eğitim
almış kişilerin diğer düzeyde eğitim almış bireylere göre daha az etkilendiği tespit edilmiştir.

5. TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu kısımda, anova analizi, korelasyon analizi ve regresyon analiz sonuçlarına ve literatürde yer alan araştırma
sonuçları ile ilgili karşılaştırmalara yer verilmiştir.
Pandemi süreci beraberinde sokağa çıkma yasağını, kısıtlamaları ve dönüşümlü çalışmayı da beraberinde
getirmiştir. Bu süreçte çalışan bireyler uzaktan (evden) çalışmıştır. Ayrıca iş toplantıları, mülakat, seminer,
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kişisel görüşmeler ve hatta nişan gibi birçok toplu eylemi toplu görüşme programları yardımıyla internet
üzerinden gerçekleştirmiştir. Bu nedenle bireyler iş ortamlarından, haliyle iş ortamındaki tehlikelerden
uzaklaşmışlardır. Ancak bu durum bireylerin iş güvenliği konusunda farkındalığın ve bilinçli davranışlarında
azalmasına neden olmuştur. İş ortamındaki düzen ve sürekliliğinde meydana gelen esneklikler bu iş güvenliği
sağlığı alanında da etkisini göstermiş ve farkındalığı da azaltmıştır. Ayrıca çalışanların birbirleri ile iletişimi
de minimal düzeye indirilmeye çalıştığı için çalışanlar arasındaki iş birliği ve iletişimde Pandemi sürecinde
olumsuz etkilenmiştir. Çalışanların Covid-19 pandemisi sürecinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda
farkındalık ve bilinç düzeyleri için ortalamalar incelendiğinde erkeklerin farkındalığının kadınlara oranlara
daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Mutaf vd., (2021:82) ise yaptıkları araştırmada tersine; cinsiyet
faktörünün Covid-19 algısı, iş stresi ve yaşam doyumu üzerinde etkisinin olduğu, erkeklerde Covid-19
algısının, kadınlara göre daha da düşük olduğu belirtilmiştir.
“Covid-19’un Yaşam Kalitesine Etkisi” için ortalamalar incelendiğinde 20-30 yaş arasında olanlar ve 50 yaş
üzerinde olanların diğer yaş gruplarına göre daha az etkilendiği görülmektedir. Covid-19 pandemisi
sürecinden en çok etkilenen kişilerin aktif çalışanlar olduğu söylenebilir. Genellikle iş bulma problemi
yaşayanlardan oluşan 20-30 yaş arasında olan bireyler ve emekliliği söz konusu olan 50-60 yaş üzerindeki
bireylerin pandemi sürecinde, dışarı çıkma yasakları ve hastalıklardan daha az etkilendikleri ifade edilebilir.
Buna karşılık aktif çalışma hayatına yeni başlayan ve emeklilik dönemine yaklaşmayan 30-50 yaş arasında
olan bireyler iş hayatına katılmaları dolayısıyla Pandemi sürecinde daha fazla risk taşıdıkları söylenebilir.
Yapılan analizler sonucunda katılımcılar açısından Covid-19’un yaşam kalitesine etkisinin, yaş arttıkça, artış
gösterdiği tespit edilmiştir. Literatürde bulunan Gencer’in yaptığı çalışmada ise (2020: 1169) çalışmada yaş
arttıkça koronavirüs fobisinin azaldığı yönündedir. Ayrıca, Erşan vd. (2013: 118) yaptıkları araştırmada ise
Covid-19 fobisi, yaşam doyumu ve iş stresi değişkenleri ile yaş faktörü arasında anlamlı bir ilişki olmadığı
sonucuna ulaşılmıştır.
Bu araştırmada yapılan analizler sonucunda, katılımcılar arasında çalışma süresi ile “Covid-19’un Yaşam
Kalitesine Etkisi” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları” arasında istatistiksel açıdan fark bulunmamıştır.
Buna karşılık Dikmen , (1995: 136) çalışmasında ise Covid-19 pandemisi ve İş Sağlığı ve Güvenliği
Uygulamaları açısından, bireyin çalışma süresi ve iş doyumu arasında etkileşim olacağı veya olmayacağı gibi
kesin sonuca varılamayacağı belirtilmiştir.
Pandemi sürecinde yeni iş imkanları, işten çıkarma oranlarındaki artış, kazancın düşmesinden kaynaklı iflas
ve yaşanan mali sıkıntılar düşünüldüğünde ilköğretim düzeyinde eğitim almış kişilerin bu olaylardan
nispeten daha az etkilendikleri görülmektedir. İlköğretim mezunlarının yoğunluklu olarak çalıştıkları alan ve
sektörlerin bu kişilerin Pandemi döneminden nispeten daha az etkilenmelerinde önemli bir rol oynadığını
söylemek mümkündür. Ayrıca bu çalışmada, “Covid-19’un Yaşam Kalitesine Etkisi” için ortalamalar
incelendiğinde ilköğretim düzeyinde eğitim alan katılımcıların farklı düzeyde eğitim alan bireylere göre daha
az etkilendiği tespit edilmiştir. Özdemir’in (2021: 1302) araştırmasına göre, çalışanların yaşam doyumu,
sorumluluk alma durumu ve teknik becerilerinin; eğitim durumuna göre farklılık göstermediği, ancak kişilik
becerilerin eğitim durumuna göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Das ve Baruah’ın (2013: 10-12)yaptıkları
araştırmada ise eğitim, gelişim, terfi, ödemeler, ödüller, kararlara katılım, büyüme fırsatı, iş hayatı, yaşam
dengesi, iş güvenliği faktörlerinin; çalışan tatminini ve yaşam kalitesini etkilediği belirtilmiştir.

6. ÖNERİLER
 Kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli iyileştirme çabası içinde olmaları, tüm çalışanları
desteklemek için daha kapsayıcı ve farklılaştırılmış bir yönetim yaklaşımı benimsemeleri ve çalışanların
farklı ihtiyaçlarını daha iyi dengelemek için dikkate almaları; çalışanların yaşam doyumu üzerinde olumlu
etkilere neden olabilir.
 Covid-19, küresel olarak özellikle yaşlı kesimler için benzeri görülmemiş bir zorluk yaratmış, sokağa çıkma
yasakları, virüsün etkilerinin devam etmesi nedeniyle uzayan tecrit, çeşitli düzeylerde bireyleri olumsuz
olarak etkilemiştir. Bu kapsamda işletmelerin özellikle meydan gelen zorunlu kısıtlamaların oluşturduğu
olumsuzlukların tecrübeli fakat 40 yaş üstü çalışanlar üzerindeki etkisini en az seviyeye çekecek
uygulamaları geliştirmesi çalışanların motivasyonu ve verimliliği açısından yararlı olabilecektir.
 Covid-19'un neden olduğu belirsizlik koşullarında, kuruluşların hem çalışma biçimindeki hem de
işyerindeki radikal değişiklik nedeniyle potansiyel riskleri ve sorunları önceden tahmin etmeleri ve tespit
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etmeleri, işçilere sürekli ve çeşitlendirilmiş desteği garanti ederek, onlara sürekli ve çeşitli destek
sağlamaları gerekmektedir.
Son zamanlardaki Covid-19 salgını ve ilgili sosyal mesafe önlemleri, dünya çapındaki istihdam koşullarını
önemli ölçüde değiştirmiştir. Gelişmiş ekonomilerde, hem kamu hem de özel kurum ve kuruluşlardan,
yeni örgütsel çalışma modelleri ve insan kaynakları yönetimi üzerinde düşünmeleri yaralı olabilecektir.
İş yükü ve sosyal izolasyon, algılanan örgütsel destek ve öz yeterlilik, gelecek vizyonu ve örgütsel değişime
bağlılık, iş tatmini ve algılanan stresin potansiyel aracı rolünü dikkate alarak, pandemi sırasında
çalışanların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik uygulamaların yapılmasının önemli faydaları
olabilecektir.
Yaşam kalitesi, iş içindeki ve dışındaki kişiler arası ilişkilerle bağlantılıdır ve işyerinde stresi yönetmek için
çok önemli kaynaklar olarak kabul edilebilir. Salgının yayılmasını önleyecek, uzaktan ve evden çalışma
biçimindeki radikal değişiklikleri gerçekleştirecek, davranış ve yaşam tarzlarını değiştirmeye yönelik
uygulamaların başlatılması bireylerin yaşam kalitesi algısını olumlu yönde etkileyebilecektir.
Pandemi, olağan çalışma koşullarının hızlı bir şekilde yeniden yapılandırılmasına ve geleneksel iş-yaşam
sınırlarının aşılmasına doğru iterek, iş ve organizasyonel süreç ve uygulamalardaki değişime yöneltmiştir.
Bu gelişmeler bağlı olarak alternatif yönetim modellerinin, uzaktan çalışma politikalarının azlığı göz önüne
alındığında, kuruluşları ve çalışanları bu geçişi yönetmeye hazırlıksız yakalamış olup, uzaktan çalışma,
virüsten korunma, etkili tedavi, psikolojik destekler vb. konularında kısa-orta-uzun vadeli çözüme
çözümlerin oluşturulması gerekmektedir.
Daha sonra yapılacak olan araştırmalarda konu kapsamı genişletilerek; çalışma motivasyonu, inovasyon,
kuramsallaşma vb., konular çalışma alanına dahil edilebilir, ayrıca uygulama alanı genişletilerek farklı
sektörlerde, farklı bölgelerde, ülke çapında veya farklı ülkelerde yapılarak alana önemli katkılar
sunulabilir.
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Amaç - Bu çalışma, hem marka ilgileniminin kişisel ve kurumsal güven üzerindeki etkisini ve hem de
kişisel ve kurumsal güvenin tüketici izni üzerindeki etkisini belirlemeyi ve aynı zamanda araştırma
modelindeki ilişkilerde tüketicilerin dışa dönüklük kişilik özelliklerinin düzenleyici rolünü araştırmayı
amaçlamaktadır.
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institutional trust and the impact of personal and institutional trust on consumer permission, but also to
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1. GİRİŞ
Pazarlama alanında güvenin oluşumu ve güveni ortaya çıkaran faktörler akademisyenlerin ve bilim
adamlarının büyük oranda ilgilerini çekmiştir (McKnight, Cummings ve Chervany, 1998). Güvenin
oluşumunda birçok faktör etkili olabilmektedir. İşletmelerin müşterileri kendilerine çekmekte, onların
güvenini kazanmakta sahip olmaları gereken faktörlerden birisi de müşterilerin markalarla ilgilenimidir.
Marka ilgilenimi müşterilerin markayla ilgilendiklerini ve iletişim kurduklarını anlatmaktadır. Başka bir
ifadeyle, müşteriler ilgilendikleri markaya/firmaya güven duyabilmektedir.
Marka ilgilenimi müşteri katılımı üzerindeki potansiyel etkisinden dolayı, son yıllarda büyük oranda
akademisyenlerin ilgisini çekmiştir (France, Merrilees ve Miller, 2016; Hollebeek, Glynn ve Brodie, 2014; So,
King ve Sparks, 2014). France ve diğerleri (2016) ilgilenimi “kişinin doğal ihtiyaçlara, değerlere ve ilgilere
dayalı olarak nesneye algıladığı ilgi” olarak tanımlamıştır. Marka ilgilenimi bir taraftan müşteri katılımı
üzerinde etki yaratırken, diğer taraftan müşterinin markaya güven duymasını da sağlamaktadır (Samarah,
Bayram, Aljuhmani ve Elrehail, 2021).
Güven kişiye yönelik ve kuruma yönelik olarak iki şekilde gelişebilir (Grayson, Johnson ve Chen, 2008). Birbiri
ile ilişkili olan kişisel ve kurumsal güven kavramsal olarak farklı kavramları anlatmaktadır (Anderson ve
Narus, 1990). Bireyin belirli kişilerle belirli bir süre içerisinde etkileşiminden kaynaklanan güven, kişilerarası
veya kişisel güvendir (Kramer, Brewer ve Hanna, 1996). Kişisel güven kapsamlı ve uzun vadeli etkileşimden
doğan güven türüdür. Müşteriler kurum temsilcileri ile etkileşimlerinden ve geçmiş kurumsal verilerden
(örneğin itibar bilgileri) çıkarımlar elde etmektedir. Bilim adamları kurumsal güvenin oluşmasının uzun
sürdüğünü, kişisel güvene göre nispeten istikrarlı olduğunu ve yeni bir grup veya bireyle karşılaşıldığında
kişisel güvenin yeniden inşa edilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Kurumsal güven değerli bir stratejik
kaynak olarak işletmeye rekabet üstünlüğü kazadırabilecek nitelikte dikkate alınmalıdır (Grayson vd., 2008;
Kramer vd., 1996). İşletmelerin pazarlama stratejilerine karar vermelerinde kişisel ve kurumsal güvenin büyük
ölçüde etkisi vardır. Ayrıca, tüketicilerin markalarla ilgilenimi onların markalarla etkileşimini ve katılımını
artırmakta ve bu da markalara güven duymalarını sağlamaktadır. Çeşitli kaynaklar aracılığıyla sağlanan
güven, tüketicilerin işletmelere veya markalara yönelik bilgi paylaşımlarını büyük ölçüde etkilemektedir. Bu
araştırmada marka ilgilenimi, kişisel güven, kurumsal güven ve tüketici izni kavramları ele alınmıştır. Bu
çalışmanın amacı, çevrimiçi yiyecek içecek platformlarında marka ilgileniminin kişisel ve kurumsal güven
üzerindeki etkisine ve kişisel ve kurumsal güvenin tüketici izni üzerindeki etkisine bakmaktır. Bununla
birlikte, tüketicilerin sahip oldukları dışa dönüklük kişilik özelliğinin bu ilişkiler üzerindeki düzenleyici
etkisine bakılmıştır.
Bu amaçla araştırma kapsamında öncelikle marka ilgilenimi, kişisel ve kurumsal güven, tüketici izni ve dışa
dönüklük kişilik özelliği kavramları açıklanmıştır. Ardından literatür destekli marka ilgileniminin kişisel ve
kurumsal güven üzerindeki etkisinden, kişisel ve kurumsal güvenin tüketici izni üzerindeki etkisinden ve dışa
dönüklük kişilik özelliğinin düzenleyici etkisinden bahsedilmiştir. Son olarak çalışmanın hipotezleri öne
sürüldükten sonra güvenilirlik, geçerlilik, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Bu analizlerden elde
edilen veriler ve bulgular ışığında gerekli yorumlar yapılmış ve sonuçlar ortaya konulmuştur.
Literatürde marka ilgileniminin kişisel ve kurumsal güven üzerindeki etkisine bakılmamıştır. Mevcut çalışma
marka ilgileniminin kişisel ve kurumsal güven üzerindeki etkisini ortaya çıkararak literatürdeki bu boşluğu
doldurmuştur. Bu çalışmaya özgünlük kazandıran diğer konu, değişkenler arasındaki ilişkilerde tüketicilerin
dışa dönüklük kişilik özelliklerinin düzenleyici rolü olmuştur.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Kişisel Güven
Bireyin bir değişim kaynağına güvenme eğiliminde olmasına güven denir ve bu değişim kaynağına güven
duyduğunu gösterir (Moorman, Zaltman ve Deshpande, 1992). Güven işarete veya ipuca dayalı ve deneyime
dayalı olarak iki şekilde oluşabilir (Wang, Beatty ve Foxx, 2004). Sinyaller ya da işaretlerle karşılaşıldığı zaman
işarete dayalı güven elde edilirken, deneyime dayalı güven etkileşimlerden doğan güven çeşitidir (Urban,
Sultan ve Qualls, 2000). Kanıtlara dayalı duyguların güvencesini ve derinliğini ifade eden güven, uzun vadeli
iş ortaklıklarını ve iş ilişkilerini kurmakta bir temel oluşturmaktadır (McKnight ve Chervany, 2001). Güvenin
değerini ortaya çıkaran koşullar risk ve belirsizliktir (Moorman, Deshpande ve Zaltman, 1993).
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Bireyler güveni değerlendirdikleri zaman iki bilgi kaynağını incelemektedir: kişisel güven ve kurumsal güven
(Welter ve Kautonen, 2005). Kişisel güven iki faktörden oluşmaktadır. İlk faktör geçmişte tüketicinin firmayla
veya markayla ilgili yaşadığı deneyimlerle ilişkilidir (Kautonen ve Kohtamäki, 2006). Müşteri deneyimleri
genel olarak müşterinin marka veya şirketle ilgili yaşadığı ve elde ettiği deneyimlerin birikimidir. Bu
deneyimler kümülatif olarak, müşterilerin şirketin ürünleri veya hizmetleriyle veya hizmet personeliyle ilgili
deneyimleri olabilir. Müşteri deneyimleri müşterilerin firma hakkında olan algılarını şekillendirerek, firmaya
veya markaya karşı algılanan güven duygusunu da içermektedir. Sosyal etkenler de güvenilirlik algısını
etkileyebilmektedir. Sosyal etkenler, müşterinin sosyal ağlarda tanıdığı veya tanımadığı kişilerin markayla
veya şirketle ilgili ona aktardıkları anlatılar, tavsiyeler ve deneyimlere dayanmaktadır (Bauer, Reichardt,
Barnes ve Neumann, 2005). Bu nedenle, müşterinin sosyal ağlarda diğer kişilerden elde ettiği bilgiler ve
etkileşimler sosyal etkiyi yani kişisel güveni ortaya koyan ikinci faktörü oluşturmaktadır.

2.2. Kurumsal Güven
Kurumsal güven, belirli bir kuruma duyulan güvene daha geniş bir perspektiften bakmaktadır. Kurumsal
güven, dernekler ve kulüpler gibi sivil toplum kuruluşları ve sosyal medyayı güven kaynakları olarak ele
almaktadır. Firmanın kurumsal düzenlemeleri ve medyada varoluşu kurumsal güveni kazandıran önemli
faktörlerdir. Çünkü bireylerin sosyal medyada kendi deneyimleri olmadan başkalarının deneyimlerine güven
duyması söz konusudur. Medya ve ayrıca siyasi, yasal ve kültürel kurumlar, dernekler ve kulüpler gibi sivil
toplum kurumları güven kaynaklarını oluşturmaktadır (North, 1990; Sztompka, 1999). Mobil pazarlama
bağlamında, Kautonen, Karjaluoto, Jayawardhena ve Kuckertz (2007) resmi yasal kurallar ve resmi olmayan
sosyo kültürel temelli davranış kurallarından ve normlardan, medya ve kurumsal düzenlemelerin ortaya
çıktığından bahsetmektedir.
Sosyal ağlar ve kişisel deneyimler bireylerin sınırlı sayıda bilgiye ulaşmalarını sağlamaktadır. Bu nedenle,
bireyler medya ağlarında paylaşılan reklamlara ve haber raporlarına güvenmektedir. Bu şekilde, firmanın
medya ağlarında ve özellikle sosyal medyada varoluşu, müşterilerde kuruma karşı güven duyma algısı ve
kurumun çevrimiçi pazarlama iletişimlerini güvenilir bulma algısı üzerinde önemli derecede etkilidir.
Medyada varolmak ve reklam yapmak, müşterilere kurumun belirli seviyede istikrara ve ciddiyete sahip
olduğunu göstermektedir. Bu şekilde, tüketiciler kurumla ve sunduğu ürünlerle veya hizmetlerle tanık olup
ve kurum için bir güven kaynağı konumunda olmaktadır. Li ve Miniard (2006) çalışmalarında reklamın
güvenle ilgili herhangi bir açık iddia içermediğini ve markaya olan güveni arttırdığını ortaya çıkarmaktadır.
Ayrıca, firmanın piyasadaki genel kabul görüşü, medyada yaptığı pazarlama faaliyetlerinden olumlu veya
olumsuz bir şekilde etkilenmektedir.
Kurumun kurumsal çerçevesini oluşturan düzenlemeler ve yasal normlar gibi resmi bileşenler ve bunların
uygulanması kurumsal düzenlemeleri anlatmaktadır (North, 1990). North (1990) açısından kurumsal
düzenlemeler kültürün derinliklerini oluşturan normları, değerleri ve davranış kurallarını içermekte ve resmi
veya resmi olmayan kurumlar tarafından desteklenmekte ve tamamlanmaktadır. Sosyal bir toplumda resmi
ve resmi olmayan kurumlar bir bütün olarak uygun davranışın “kurallarını” tanımlamaktadır (Kautonen ve
Kohtamäki, 2006).

2.3. Tüketici İzni
İzinli pazarlama kavramı Godin (1999) tarafından tanıtılmıştır. İzinli pazarlamanın temeli işletmelerin
müşterilere ilettikleri belirli tutundurma mesajlarına tüketicilerin verdiği izni ifade etmektedir (Godin, 1999).
Mobil pazarlama bağlamında, izin cep telefonları aracılığıyla müşteriler ve işletmeler arasında iki yönlü bir
mobil etkileşimin başlatılmasıdır (Jayawardhena, Kuckertz, Karjaluoto ve Kautonen, 2009). Blackwell, Miniard
ve Engel (2001)’e göre, izinli pazarlama tüketicileri ikna ederek bazı somut faydalar karşılığında onların
ilgisini çekme sürecidir. İzin tüketicilerin kişisel tercihlerinden doğan ve şekillendirilen dinamik bir sınırdır
(Barnes ve Scornavacca, 2004). Krishnamurthy (2001)’e göre, izinli pazarlamanın temel modeli doğrudan
işletme-tüketici ilişkisini sürdürme ile çok ilgilidir. Bu model, tüketicilerden karmaşık olmayan ve basit
bilgileri (isim, soyisim, telefon numarası gibi) paylaşmaları istendiğinde işletmelerin tutundurma
faaliyetlerine ve kampanyalarına dahil olduklarını göstermektedir. Bu nedenle işletme reklamlarını daha etkili
kılmak ve kabul oranını artırmak için tüketicilerden basit bilgiler talep etmelidir. İzinli pazarlama, aynı
zamanda tüketiciler ve işletmeler arasında daha güçlü bir ilişki geliştirmeye yardımcı olmaktadır.
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2.4. Marka İlgilenimi
İlgilenim, “içsel ihtiyaçlara, değerlere ve ilgilere dayalı olarak nesneye algılanan ilgi” şeklinde
tanımlanmaktadır (Zaichkowsky, 1985, s. 342). İlgilenim bilişsel, duygusal ve güdüsel olabilir, ancak
davranışsal olmayabilir (Richins ve Bloch, 1986; Smith ve Godbey, 1991; Zaichkowsky, 1985). İlgili tüketicilerin
özellikleri arasında daha fazla iletişim derinliği (Burnkrant ve Sawyer, 1983), daha çok detaylandırma (Petty
ve Cacioppo, 1986) ve daha çok ürün denemesi yer almaktadır (Krugman, 1965; Robertson, 1976). Bu nedenle,
ilgilenim tüketicilerin belirli bir katılım davranışından önce belirli bir markaya ilgi ve kişisel alâka düzeyine
sahip olduklarını ifade etmekte ve aslında tüketicinin marka katılımında (etkileşiminde) etkili olan bir
faktördür (Mittal, 1995; Zaichkowsky, 1985).
Tüketiciler, özellikle sosyal medyada markalarla etkileşim düzeylerine bağlı olarak bilgisel ve duygusal
ilgilenim yaşayabilmektedir. Son derece ilgili bir tüketici, muhtemelen düşünce, duygu ve davranış sarf
ederek markayı tercih edecektir (Bowden, 2009). Sosyal medya, markalar ve marka toplulukları ile etkileşim
ve katılım için kolay erişim fırsatlarını sağladığından, sosyal medyada TripAdvisor gibi turizm markalarıyla
ilgilenim yaygınlaşmaktadır (Cabiddu, Carlo ve Piccoli, 2014).

2.5. Dışa Dönüklük Kişilik Özelliği
Robert McCrae ve Paul Costa (1987), beş faktör (Big Five) modelini kişilik psikolojisinde geliştirmiştir. Farklı
araştırmalarda beş faktörün önemli bulunduğu ve temel boyutlarının insan kişiliğindeki kişisel farkları açık
bir şekilde ortaya koyduğu belirtilmiştir. Günümüzde beş kişilik özelliği modeli, farklı insanlarda farklı
kültürlerde yapılan araştırmalarda çok sayıda kullanılan bir model olmuştur (Somer, Korkmaz ve Tatar, 2002).
Beş faktör kişilik modelinin geçerliliği ve uyumu farklı çalışmalarda ortaya çıkmıştır (John, Caspi, Robins,
Moffitt ve Stouthamer‐Loeber, 1994).
Beş faktör kişilik modelinde beş kişilik özelliği mevcuttur. Bunlar: duygusal denge, dışa dönüklük, yeniliklere
açıklık, uyumluluk ve sorumluluktan ibarettir. Bu çalışmada sadece dışa dönüklük kişilik özelliği araştırıldığı
nedeniyle sadece bu kişilik özelliği açıklanmıştır.
Dışa dönüklük, bireyin sosyal, konuşkan, enerjili, heyecan yaratan, utangaç olmayan, cana yakın, doğal,
konuşkan, tutkulu gibi özelliklerini içermektedir (Barrick ve Mount, 1991; John vd., 1994; Digman, 1989;
Komarraju, Karau, Schmeck ve Avdic, 2011). Dışa dönük insanlar enerji dolu, sıcak ve neşeli özellikleriyle
kolay iletişim kurabilirler, başkalarıyla birlikte olmaktan hoşlanırlar ve öfke ve sevinçlerini paylaşmak isterler.

3. ARAŞTIRMA HİPOTEZLERİ
3.1. Marka ilgileniminin kişisel ve kurumsal güven üzerindeki etkisi
Literatürde marka ilgileniminin marka güveni üzerinde direk etkisinin olduğu görülmemektedir. Bununla
birlikte, marka ilgileniminin marka katılımı üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu ve marka katılımının da
marka güveni üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu görülmektedir. Bu nedenle, marka ilgileniminin marka
güveni üzerindeki etkisi aşağıdaki gibi açıklanmaktadır:
Literatürde marka ilgilenimi müşteri etkileşimi ile karşılaştırıldığında iki yapının birbirinden farklı olduğu
ortaya çıkmaktadır (Harrigan, Evers, Miles ve Daly, 2017, 2018). Müşterinin markaya katılımı veya başka bir
ifadeyle müşteri-marka etkileşimi bilişsel, duygusal ve davranışsal yönleri kapsarken, ilgilenim sadece bilişsel
yön ile sınırlıdır (Hollebeek, 2011; So vd., 2014).
Bilişsel düzeyde, bir markaya duyulan yüksek ilgilenim yüksek düzeyde marka katılımını ve etkileşimini
sağlayabilir. Çünkü belirli bir markayı ilginç görmek, tüketicinin marka hakkında ne ölçüde düşündüğü ile
ilgilidir (Harrigan vd., 2018). Duygusal düzeyde, bir markayı heyecan verici, çekici veya büyüleyici görmek
tüketicinin sosyal medyada veya çevrimiçi platformlarda markanın sayfasını kullanırken ne kadar olumlu
deneyimler yaşadığıyla ilgilidir (Gummerus, Liljander, Weman, ve Pihlström, 2012). Tüketici katılımının
etkileşimsel boyutunda, bir markayı önemli görmek tüketicinin markanın web sayfasıyla veya sosyal
medyadaki sayfasıyla etkileşim kurmayı ne ölçüde seçeceği ile ilgilidir (Pansari ve Kumar, 2017). Sosyal
mübadele teorisine göre, tüketiciler bir markayla olan etkileşimlerinden değerli bilgiler elde ettikleri zaman
marka sayfasını paylaştıkları bilgilerle (düşünceler, fikirler, öneriler) donatmaları ve marka hakkında olumlu
şeyler ifade etmeleri muhtemeldir (Guo, Gruen ve Tang, 2017). İlgilenim yoluyla elde edilen bilgi, üyelik ve
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statü gibi soyut etmenler, tüketicilerin markaya katılımı veya başka bir ifadeyle markayla etkileşim kurması
için güdüleyici olabilmektedir (Foa ve Foa, 1980).
Diğer taraftan tüketiciler markayla olan etkileşimlerinde kendilerini markanın bir parçası olarak
hissedebilmektedir (Benson, Filippaios ve Morgan, 2010; Yoo ve Gretzel, 2016). Bundan dolayı, tüketicilerin
markayla kurdukları etkileşim markaya olan güven duygularını artıracaktır (Chaudhuri ve Holbrook, 2001;
Swaminathan, Page ve Gürhan-Canli, 2007; Liu, Lee, Liu ve Chen, 2018). Bazı araştırmalar bağlılık, güven ve
memnuniyet gibi müşteri-marka ilişkilerini müşteriyle etkileşimde olmanın önemli sonuçları olarak
belirtmiştir (Brodie, Ilic, Juric ve Hollebeek, 2013; Dessart, 2017; Hollebeek, 2011; So vd., 2014).
Literatürdeki çalışmalardan yola çıkarak marka ilgilenimi tüketicilerin markayla etkileşimini sağladığı için
markalara karşı güven duygusunu ortaya çıkardığı ifade edilebilir. Bu nedenle, aşağıdaki hipotezler
önerilmiştir:
𝐻1 : Marka ilgileniminin kişisel güven üzerinde pozitif etkisi vardır.
𝐻2 : Marka ilgileniminin kurumsal güven üzerinde pozitif etkisi vardır.

3.2. Kişisel ve kurumsal güvenin müşteri izni üzerindeki etkisi
Bireylerin arasındaki güven, onların birbiriyle etkileşimlerinin temelini oluşturmakta ve belirli olaylar,
süreçler veya kişisel özelliklerle ilgili bireysel bilinç ve duyguları içermektedir. Zand (1972) kişilerarası güveni
bir kişinin davranışlarını kendi kontrolü altında olmadan başka birisinin eylemlerine karşı kendi
savunmasızlığını artırma isteği olarak tanımlamıştır. Kişilerin çeşitli insan ve kurumlara karşı güven hissinin
oluşumunda ve gelişiminde sosyal medya ve çevrimiçi platformlar önemli derecede etkilidir. Mobil
pazarlama kapsamında birçok çalışmada kişisel güvenin müşteri izni üzerinde etkisi olduğu ortaya çıkmıştır.
Mobil pazarlama amaçları doğrultusunda güveni sağlayan çeşitli kaynaklar müşterinin izin vermesinde ve
kişisel bilgilerini paylaşmasında etkilidir (Kautonen vd., 2007). Kautonen ve diğerleri (2007) kişisel güvenin
müşteri izni üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu savunmuştur. Bu nedenle, aşağıdaki hipotez önerilmiştir.
𝐻3 : Kişisel güvenin tüketici izni üzerinde pozitif etkisi vardır.
E-ticarette müşteri ilişkisinde güveni tanımlamak için McKnight ve Chervany (2001) güvenme inançları ve
güvenme niyetleri olarak güvenin iki yönünü incelemiştir. İlk yönde güven çevrimiçi tüketicilerin karşı tarafın
dürüst olacağına (inançlara güvenerek), tüketicilerin çıkarına göre hareket edeceğine, işlemlerde dürüst
olacağına ve sunulan malları vaat edildiği gibi teslim edebileceğine dair inançları olarak
kavramsallaştırılmıştır. İkinci yönde çevrimiçi tüketici satıcıyı denetleyemese bile güven satıcıya bağlı olma
niyeti olarak ifade edilmiştir (Grabner-Kräuter ve Kaluscha, 2003). Pavlu (2003) açısından güven güvenme
inancı olarak kavramsallaştırılmıştır. Burada tüketicinin işlem yapma niyeti bir tür güvenme niyetini temsil
ederken, web perakendecisinin güvenilir olduğuna inanıldığında güven bir inanç olarak ortaya çıkmaktadır.
Kurumsal güven, müşterinin belirli bir kuruluşun veya kurumun işleyişine ve kabiliyetine ilişkin görüşlerini
ifade etmektedir (Morgan ve Hunt, 1994). Kurumlar kurumsal güveni artırmaya çalışırlar çünkü bu tür bağ,
müşterilerle uzun vadeli ilişkiler sağlamalarına ve sürdürmelerine yardımcı olmaktadır (Bradach ve Eccles,
1989). Müşteriler ve kurum arasındaki ilişkide güven söz konusu olmadığında, her iki taraf da bir işlemin
yürütülmesinde yüksek belirsizlik ve riskle karşı karşıya kalabilmektedir. Bu nedenle, aşağıdaki hipotez
önerilmiştir.
𝐻4 : Kurumsal güvenin tüketici izni üzerinde pozitif etkisi vardır.

3.3. Tüketicilerin dışa dönüklük kişilik özelliklerinin düzenleyici rolü
Literatürde var olan bazı araştırmalarda tüketicilerin kişisel özelliklerinin etkilerine ve farklılıklarına
bakılmıştır. Hirsh (2010) yüksek uyumluluk ve yüksek yeniliklere açıklık kişilik özellikleri ile yüksek çevresel
kaygı arasında güçlü ilişkinin olduğunu ve duygusal denge ve vicdanlılık kişilik özellikleri ile çevresel kaygı
arasında zayıf bir ilişkinin olduğunu ortaya çıkarmıştır. Benzer şekilde deneyimlere açıklık (yeniliklere
açıklık), evrensellik ve yardımseverlik gibi değerler (Olver ve Mooradian, 2003) ile şefkatlik ve eşitlikçi
sosyopolitik tutumlar ilişkilendirilmiştir (Eagly, Diekman, Johannesen-Schmidt ve Koenig, 2004). Fraj ve
Martinez (2006) çalışmalarında bireylerin kişilik özelliklerinin (dışa dönüklük, uyumluluk, vicdanlılık,
duygusal denge ve yeni deneyimlere açıklık) ekolojik davranışı olumlu yönde etkilediğini ortaya çıkarmıştır.
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Literatürdeki bazı çalışmalarda tüketicilerin kişilik özelliklerinin ürünlere/hizmetlere veya markalara olan
tutumlarını ve davranışlarını etkilediği öne sürülmüştür. Bu çalışmalarda kişilik özelliklerinin düzenleyici
etkisine de bakılmıştır. Örneğin Tha’er ve Bohari (2016) sosyal ağ siteleri üzerine yaptıkları çalışmada, sosyal
ilişkisel faktörlerin kullanıcıların elektronik ağızdan ağıza iletişime katılımları üzerindeki etkisinde kişilik
özelliklerinin düzenleyici etkisine bakmıştır. Myers, Sen ve Alexandrov (2010) reklam gösterim türü ile
reklama yönelik tutum arasındaki ilişkide ve reklama yönelik tutum ile satın alma niyeti arasındaki ilişkide
dışa dönüklük ve deneyimlere açıklık kişilik özelliklerinin moderatör etkisine bakmıştır. Bu nedenle, bu
çalışmada marka ilgilenimi ile kişisel ve kurumsal güven arasındaki ilişkilerde ve ayrıca kişisel ve kurumsal
güven ile müşteri izni arasındaki ilişkilerde dışa dönüklük kişilik özelliğinin düzenleyici (moderatör) etkisine
bakılmıştır ve aşağıdaki hipotez önerilmiştir:
𝐻5 : Tüketicilerin dışa dönüklük kişilik özellikleri marka ilgilenimi ile kişisel ve kurumsal güven ilişkisi
üzerinde ve kişisel ve kurumsal güven ile tüketici izni ilişkisi üzerinde düzenleyici bir etkiye sahiptir.
a) Marka ilgileminin kişisel ve kurumsal güven üzerindeki etkisi düşük dışa dönüklük kişilik özelliğine
sahip (içe dönük) tüketicilerde daha güçlüdür.
b) Kişisel ve kurumsal güvenin tüketici izni üzerindeki etkisi düşük dışa dönüklük kişilik özelliğine
sahip (içe dönük) tüketicilerde daha güçlüdür.
Tüm bu açıklamalar ışığında araştırma modelinde marka ilgilenimi, kişisel ve kurumsal güven ve tüketici izni
arasındaki ilişkiler Şekil 1’de gösterilmiştir.

4. YÖNTEM
Bu çalışmada marka ilgileniminin kişisel ve kurumsal güven üzerindeki etkisinin, kişisel ve kurumsal güvenin
tüketici izni üzerindeki etkisinin ve bu ilişkilerde tüketicilerin dışa dönüklük kişilik özelliğinin düzenleyici
etkisinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, İstanbul ilinde yaşayan ve kolayda örneklem
yöntemiyle seçilen 460 çevrimiçi tüketici araştırmaya dâhil edilmiştir.

4.1. Araştırmanın Modeli

Kişisel Güven
-Firma/Markayla ilgili deneyimler

H1
Marka
İlgilenimi

-Sosyal etki

H3
Tüketici İzni

H2

Kurumsal Güven
-Kurumsal düzenlemeler

H4

-Medyada varoluş

H5(a,b)
Tüketicilerin Dışa Dönüklük Kişilik
Özellikleri
Şekil 1. Araştırma Modeli
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4.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın hipotezlerini test etmek amacıyla İstanbul’da yaşayan bireylere anket uygulayarak veriler
toplanmıştır. Araştırma örneklemi 460 çevrimiçi yiyecek içecek markalarından alışveriş yapan tüketicilerden
oluşmaktadır. Anket formlarından elde edilen veriler SPSS 24 programı aracılığıyla analiz edilmiştir.
Katılımcıların demografik özellikleri şu şekilde özetlenebilir: Çevrimiçi yiyecek içecek alışverişinde bulunan
ve anket uygulamasına katılan tüketicilerin büyük kısmı kadınlardan (57.4%) oluşmaktadır, katılımcıların
çoğu 19-29 yaş arasında (46.3%) bulunmaktadır ve katılımcıların büyük oranı lisans mezunudur (38.7%).
Table 1. Örneklem Profili (N = 460)

CİNSİYET
Erkek
Kadın
YAŞ
19-29
30-40
41-51
52-62
EĞİTİM
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

n

%

196
264

42.6
57.4

213
159
57
31

46.3
34.6
12.4
6.7

178
149
133

38.7
32.4
28.9

4.3. Veri Toplama Aracı veya Veri Seti
Bu çalışmada kullanılan anket için “İstanbul Gelişim Üniversitesi, 04.02.2022 tarih ve 2022-03 sayılı” etik
kurulu kararıyla onay verilmiştir. Araştırma modelinde varolan değişkenleri ve ölçekleri ölçen ifadeler ve
sorular anket üzerinden istanbul’da yaşayan ve çevrimiçi yiyecek içecek tüketiciler tarafından cevaplanmıştır.
Veriler anket aracılığıyla Şubat ve Mart 2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak toplanmıştır. Araştırma
kapsamında ele alınan marka ilgilenimi, kişisel ve kurumsal güven, tüketici izni, tüketicilerin dışa dönüklük
kişilik özellikleri 31 ifade ile ölçülmüştür. Tablo 2’de anket formuında yer alan ifadelerin açıklamaları
özetlenmiştir. Markayla ilgili deneyimler 3 ifade, sosyal etki 3 ifade, kurumsal düzenlemeler 3 ifade, medyada
varoluş 3 ifade, marka ilgilenimi 10 ifade, tüketici izni 3 ifade, dışa dönüklük kişilik özelliği 6 ifade ile
ölçülmüştür. Cevaplayıcılar tüm soruları 5’li Likert tipi ölçekte değerlendirmişlerdir. Ayrıca, cinsiyet, yaş ve
medeni durumdan oluşan sorular anket formunda yer almıştır. Anketler, İstanbul’da olan çevrimiçi yiyecek
içecek alışverişi yapan tüketiciler tarafından çevrimiçi olarak doldurtulmuştur. Modelde yer alan değişkenler
olarak kişisel ve kurumsal güven, Kautonen vd., (2007) kaynağından, tüketici izni Bauer vd., (2005) ve Tsang,
Ho ve Liang (2004) kaynaklarından, marka ilgilenimi Zaichkowsky (1994) kaynağından ve tüketicilerin dışa
dönüklük kişilik özellikleri McCrae ve Costa (1987) ve John ve Srivastava (1999) kaynaklarından alınmıştır.

4.4. Verilerin Analizi
Bu çalışmada toplanan verilerin analizi için SPSS 24 programı kullanılmıştır. Mevcut makalede öncelikle
kullanılan ölçeklerin güvenilirlik ve geçerlilik analizleri, sonra korelasyon analizi ve daha sonra da kavramsal
modelin testi için regresyon analizi yapılmıştır. Son olarak regresyon analizi aracılığıyla, tüketicilerin farklı
seviyelerde dışa dönüklük kişilik özelliklerinin araştırma ilişkilerindeki düzenleyici rolü analiz edilmiştir.

4.5. Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri
Yapıların ölçülmesi için 20 katılımcıdan kullanılan ifadeleri cevaplandırmaları istenmiş ve anlaşılmayan
ifadeler düzeltilmiştir. Bu şekilde içerik geçerliliği sağlanmıştır. Aşağıda yer alan tabloda güvenilirlik ve
geçerlilik analizleri sonuçları gösterilmiştir.
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Tablo 2. Güvenilirlik ve Geçerlilik Testi Sonuçları
Ölçekler ve İfadeleri

Ortalama

Standart
Sapma

St. Faktör
Yükleri

4.571
4.556
4.550

0.651
0.643
0.630

0.777
0.790
0.641

4.495
4.539
4.483

0.627
0.610
0.637

0.768
0.761
0.695

4.409

0.651

0.667

4.113

0.617

0.788

4.370

0.611

0.737

4.463

0.676

0.541

4.433

0.688

0.825

4.426

0.676

0.730

4.426
4.454

0.669
0.639

0.787
0.837

4.430

0.603

0.669

4.454

0.583

0.668

Markayla İlgili Deneyimler
(Açıklanan Varyans = 54.649, KMO= 0.606 , 𝜶 = 𝟎. 𝟕𝟏𝟐)
Den1. Şirketin hizmetleriyle ilgili deneyimlerim iyi oldu.
Den2. Şirketin pazarlama kampanyalarıyla ilgili
deneyimlerim oldu.
Den3. Uzun zamandır bu platformun müşterisiyim.

iyi

Sosyal Etki
(Açıklanan Varyans = 55.025, KMO= 0.628 , 𝜶 = 𝟎. 𝟕𝟎𝟒)
Sos1. Tanıdıklarım bu platformun mobil hizmetlerini bana
önerirler.
Sos2. Arkadaşlarımın/ailemin bu platform ile ilgili olumlu
deneyimleri var.
Sos3. Arkadaşlarım/ailem bu platformun mobil hizmetlerini
kullanırlar.
Kurumsal Düzenlemeler
(Açıklanan Varyans = 53.585, KMO= 0.607, 𝜶 = 0.712)
Kur1. Bu platform mobil pazarlama kapsamında yasal
düzenlemelere
ve
uygulama
kurallarına
uyduğunu
belirtmektedir.
Kur2. Bu platform müşteri bilgilerini sadece müşteri tarafından
onaylanan amaçlar için kullandığını belirtmektedir.
Kur3. Bu platform yasalar gereğince kişisel bilgilerimin
kullanımını koruduğuna inanıyorum.
Medyada Varoluş
(Açıklanan Varyans = 50.210, KMO= 0.529, 𝜶 = 0.702)
Med1. Bu markanın (platformun) mobil pazarlama faaliyetleri
televizyonda ve sosyal medyadaki reklamları ile ilişkilidir.
Med2. Bu markanın (platformun) pazarlama faaliyetleri gazete
ve dergilerde yer alan reklamları ile ilişkilidir.
Med3. Bu markanın (platformun) reklamlarını gördüğümü
hatırlıyorum.
Tüketici İzni
(Açıklanan Varyans = 58.899, KMO= 0.610, 𝜶 = 0.748)
İzn1. Bu platformun mobil uygulamasına cep telefonu
numaramı veririm.
İzn2. Bu platformun mobil uygulamasına yaş, cinsiyet vb.
demografik bilgilerimi veririm.
İzn3. Bu platformun mobil uygulamasındaki kampanyalara
katılırım.
Marka İlgilenimi
(Açıklanan Varyans = 50.004, KMO= 0.701, 𝜶 = 0.708)
*İlgi1. Bu platform benim için önemli bir markadır.
*İlgi2. Bu platform benim için ilginç bir markadır.
İlgi3. Bu platform ihtiyaçlarıma uygun bir markadır.
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*İlgi4. Bu platform benim için heyecan verici bir markadır.
*İlgi5. Bu platformun benim için birçok anlamı var.
*İlgi6. Bu platform çekici bir markadır.
*İlgi7. Bu platform büyüleyici bir markadır.
İlgi8. Bu platform değerli bir markadır.
İlgi9. Bu platform kapsamlı bir markadır.
İlgi10. Bu platform ihtiyaçlarıma yönelik gerekli olan bir
markadır.

4.448
4.487
4.456

0.563
0.554
0.576

0.668
0.783
0.693

4.435
4.459
4.428
4.370
4.378
4.393

0.635
0.644
0.641
0.659
0.637
0.626

0.777
0.795
0.726
0.744
0.708
0.653

Tüketicilerin Dışa Dönüklük Kişilik Özelliği
(Açıklanan Varyans = 54.087, KMO= 0.854, 𝜶 = 0.829)
Dis1.
Dis2.
Dis3.
Dis4.
Dis5.
Dis6.

Konuşkan birisiyim.
Enerji dolu birisiyim.
Heyecan yaratabilen birisiyim.
Sessiz bir yapıda olmayan birisiyim.
Utangaç/çekingen olmayan birisiyim.
Sosyal, girişken birisiyim.

 İfadeler analizlerden çıkarılmıştır.

Bu makalede değişkenler 7 boyutta ele alınarak güvenilirlik analizleri yapılmış ve iç tutarlılık sonuçlarını
veren Cronbach’s Alpha oranları her bir ölçek için uygun değerler olarak saptanmıştır. Elde edilen sonuçlara
göre verilerin güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırmada yer alan yapıların ölçeğe uygunluğunun
belirlenmesi ve geçerliliklerinin ortaya konulması amacıyla açıklayıcı (keşfedici) faktör analizi yapılmıştır ve
KMO değerleri 0.50’in üzerinde olduğu için olumlu yorumlanmıştır. Geçerlilik analizleri sonucunda her
değişken için tek faktörlü bir yapı elde edilmiş ve ölçek maddelerinin faktör yükleri de uygun seviyede
bulunmuştur. “Marka ilgilenimi” ölçeğinin açıklanan varyans değeri 0.50’den düşük olması nedeniyle, İlgi1,
İlgi2, İlgi4, İlgi5, İlgi6 ve İlgi7 ifadeleri düşük faktör yüküne sahip oldukları için analizlerden çıkarılmıştır
(Hair, Black, Babin ve Anderson, 2010). Keşfedici faktör analizi sonuçları verilerin geçerli olduğunu
göstermiştir.
Tablo 3. Örtük Değişkenler Arasındaki Korelasyonlar, Ortalamaları ve Standart Sapmaları

Ortalama
Deneyim
Sosyal Etki
Kurum düz
Medya
İzin
İlgilenim

4.5594
4.5058
4.3971
4.4406
4.4370
4.4614

Standart
Sapma
0.4064
0.4275
0.4281
0.4088
0.4766
0.4002

Deneyim
1
0.424**
0.471**
0.397**
0.395**
0.424**

Sosyal
Etki

Kurum
düz

1
0.411**
0.480**
0.456**
0.437**

1
0.409**
0.554**
0.390**

Medya

İzin

1
0.437**
0.445**

1
0.426**

İlgilen
im

1

** 0.01 anlamlılık düzeyinde önemli derecede korelasyon var.

Korelasyon analizi örtük değişkenlerin arasındaki ilişkileri göstermektedir. Korelasyon analizi sonucunda
modelde yer alan değişkenlerin tümünün arasında pozitif yönlü korelasyon olduğu saptanmıştır.
Araştırmanın tüm değişkenleri arasındaki korelasyon değerleri istatistiksel olarak anlamlıdır ve 0.85’in altında
olması korelasyonların kabul edilebilir bir aralıkta olduğunu göstermektedir.

5. BULGULAR
5.1. Regresyon Analizi ve Hipotezlerin Değerlendirilmesi
Literatür ışığında belirlenen kavramsal modelin ve geliştirilern hipotezlerin test edilebilmesi amacıyla SPSS
programı aracılığıyla regresyon analizi yapılmıştır. Marka ilgileniminin kişisel ve kurumsal güven üzerindeki
etkisini ölçmek için basit doğrusal regresyon analizi ve kişisel ve kurumsal güvenin tüketici izni üzerindeki
etkilerini ölçmek için çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmış ve hipotezlerin doğrulanıp doğrulanmadığı
sonucuna varılmıştır.
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Çoklu doğrusal regresyon analizi yapıldığı için bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı
probleminin olup olmadığına bakılmıştır. Çoklu doğrusal bağlantı probleminin olup olmadığını ortaya
çıkarmak için kullanılan yöntemlerden biri Tolerans ve varyans büyütme oranı VIF (Variance Inflation Factor)
değerlerinin incelenmesidir. Her bağımsız değişken için bu iki istatistiki değer aşağıdaki denklemlerle
hesaplanmıştır:
𝑉𝐼𝐹 (𝑋𝑖 ) = 1⁄(1 − 𝑅𝑖 2 )
𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠 = 1 − 𝑅𝑖 2
VIF değeri 10’a eşit veya daha büyük ise, çoklu doğrusal bağlantı problemi söz konusudur. Tolerans değeri
ise 0.10’dan küçük olduğunda çoklu doğrusal bağlantı probleminin olduğu söylenebilir. Çalışma modelinde
yer alan ve tüketici iznini etkileyen bağımsız değişkenlerin Tolerans ve VIF değerleri aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
Tablo 4. Bağımsız Değişkenlerin Tolerans ve VIF Değerleri

Bağımlı Değişken

Bağımsız Değişkenler

Tüketici İzni

Kişisel Güven
Kurumsal Güven

Çoklu Doğrusal Bağlantı İstatistikleri
Tolerans
VIF
0.745
0.650

1.342
1.538

Elde edilen Tolerans değerlerinin 0.10’dan büyük olması ve VIF değerlerinin 10’dan küçük olması modelde
yer alan bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı probleminin olmadığı sonucunu ortaya
çıkarmıştır. Başka bir ifadeyle, kişisel güven ve kurumsal güven değişkenleri arasında çoklu doğrusal bağlantı
sorununun olmadığı sonucuna varılmıştır.
Tablo 5. Hipotezlerin Regresyon Analizi Sonuçları

Bağımlı Değişken
Kişisel Güven
Kurumsal Güven
Tüketici İzni

Bağımsız Değişkenler

β

t

P
Değeri

𝑹𝟐

F

(Constant)
Marka İlgilenimi
(Constant)
Marka İlgilenimi
(Constant)
Kişisel Güven
Kurumsal Güven

2.530
0.449
2.475
0.436
0.347
0.304
0.614

15.984
12.704
15.519
12.232
1.394
4.776
9.644

0.000
0.000
0.000
0.000
0.164
0.000
0.000

0.261

161.394

0.246

149.631

0.381

140.703

Basit ve çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçlarına göre model istatisteksel olarak anlamlı bulunmuştur.
Bu sonuçlara göre marka ilgilenimi kişisel güven ve kurumsal güven üzerindeki değişimin sırayla %26 ve
%25’ini açıklamakta ve kişisel güven ve kurumsal güven tüketici izni üzerindeki değişimin %38’ini
açıklamaktadır.
Marka ilgileminin kişisel güven ve kurumsal güven üzerinde güçlü ve pozitif etkiye sahip olduğu ortaya
çıkmıştır (p < 0,05). Bu sonuçlara göre marka ilgileniminin kişisel ve kurumsal güveni olumlu yönde etkilediği
saptanarak 𝑯𝟏 ve 𝑯𝟐 hipotezlerinin doğrulandığı görülmektedir. Ayrıca, marka ilgilenimi kişisel güven
üzerinde daha güçlü bir etkiye sahiptir.
Kişisel güvenin ve kurumsal güvenin tüketici izni üzerinde güçlü ve pozitif etkiye sahip olduğu saptanmıştır
(p < 0,05). Bu sonuçlara göre kişisel ve kurumsal güvenin tüketici iznini olumlu yönde etkilediği ortaya çıkarak
𝑯𝟑 ve 𝑯𝟒 hipotezlerinin doğrulandığı görülmektedir. Kurumsal güven tüketici izni üzerinde daha güçlü bir
etkiye sahiptir. Basit ve çoklu doğrusal regresyon analizleri sonuçlarına göre, marka ilgileniminin basit
doğrusal regresyon analizlerinde kişisel güven ve kurumsal güven değişkenlerini olumlu etkilediği ve kişisel
ve kurumsal güvenin çoklu doğrusal regresyon analizlerinde tüketici izni değişkenini olumlu etkilediği
görülmüştür.
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5.2. Tüketicilerin Dışa Dönüklük Kişilik Özellikleri ile Modelin Testine İlişkin Sonuçlar
Tüketicilerin çevrimiçi yiyecek içecek markalarına olan ilgilenimleri, kişisel ve kurumsal güveni ve tüketici
izni arasındaki ilişkilerde, tüketicilerin sahip olduğu dışa dönüklük kişilik özelliklerinin etkileri ortaya
çıkarılmıştır. Tüketicilerin dışa dönüklük kişilik özelliklerinin etkisinin incelenmesinde, önce dışa dönüklük
kişilik özelliğinin seviyesine göre yüksek ya da düşük olarak verileri gruplandırma amacıyla ilgili değişken
için medyan değeri hesaplanmıştır. Buna göre medyan değeri dışa dönüklük kişilik özelliği değişkeni için 4.50
olarak bulunmuştur. Bu şekilde medyan değeri altında kalan veriler düşük dışa dönüklük kişilik özelliği,
üstünde olanlar ise yüksek dışa dönüklük kişilik özelliği olarak gruplandırılmıştır. Bu nedenle, dışa dönüklük
kişilik özelliğini 4.50’den az ifade eden tüketicilere, düşük dışa dönüklük, 4.50’den büyük ifade edenlere
yüksek dışa dönüklük denilmiştir.
Sonuçlara göre 460 katılımcıdan 169 kişinin yüksek dışa dönüklük kişilik özelliğine, 291 kişinin düşük dışa
dönüklük kişilik özelliğine (içe dönüklük) sahip olduğu saptanmıştır. Bunun ardından gruplara regresyon
analizi aracılığıyla model tekrar test edilerek elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.
Tablo 6. Yüksek ve düşük seviyelerde dışa dönüklük kişilik özelliğine sahip tüketiciler arasında marka
ilgileniminin kişisel ve kurumsal güven üzerindeki etkisinin ve kişisel ve kurumsal güvenin tüketici izni
üzerindeki etkisinin karşılaştırılması
Yüksek
Dışa Dönüklük
(n ₌ 169)

Değişkenler Arası İlişkinin Yönü

β

P

Düşük
Dışa Dönüklük
(n ₌ 291)

β

P

Marka İlgilenimi → Kişisel Güven

0.417

0.000

0.514

0.000

Marka İlgilenimi → Kurumsal Güven

0.324

0.000

0.533

0.000

Kişisel Güven → Tüketici İzni

0.180

0.021

0.240

0.000

Kurumsal Güven → Tüketici İzni

0.384

0.000

0.482

0.000

Çevrimiçi yiyecek içecek markalarında marka ilgilenimi ile kişisel ve kurumsal güven ilişkisinde ve kişisel ve
kurumsal güven ile tüketici izni ilişkisinde tüketicilerin yüksek ve düşük dışa dönüklük kişilik özelliklerinin
rolüne bakılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, marka ilgileniminin kişisel ve kurumsal güven üzerindeki etkisi
her iki grup için anlamlı bulunmuştur (p < 0,05). Bu nedenle, yüksek ve düşük dışa dönüklük kişilik özelliğine
sahip tüketiciler açısından marka ilgilenimi onların çevrimiçi yiyecek içecek markalarına duydukları kişisel
ve kurumsal güven üzerinde etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Düşük dışa dönüklük kişilik özelliğine sahip
tüketiciler grubunda marka ilgileniminin kişisel ve kurumsal güven üzerindeki etkisi daha güçlüdür
(𝛽𝐷üşü𝑘 𝐷𝚤ş𝑎 𝐷ö𝑛ü𝑘𝑙ü𝑘 > 𝛽𝑌ü𝑘𝑠𝑒𝑘 𝐷𝚤ş𝑎 𝐷ö𝑛ü𝑘𝑙ü𝑘 ). Ayrıca, kişisel ve kurumsal güvenin tüketici izni üzerindeki
etkisi hem düşük hem de yüksek dışa dönüklük kişilik özelliğine sahip tüketiciler grubunda anlamlı çıkmıştır
(p < 0,05). Bu yüzden, yüksek ve düşük dışa dönüklük kişilik özelliğine sahip tüketiciler açısından çevrimiçi
yiyecek içecek markalarına duydukları kişisel ve kurumsal güven onların bilgi paylaşımına verdikleri izin
üzerinde etkilidir. Düşük dışa dönüklük kişilik özelliğine sahip tüketiciler grubunda kişisel ve kurumsal
güvenin tüketici izni üzerindeki etkisi daha güçlü olmuştur (𝛽𝐷üşü𝑘 𝐷𝚤ş𝑎 𝐷ö𝑛ü𝑘𝑙ü𝑘 > 𝛽𝑌ü𝑘𝑠𝑒𝑘 𝐷𝚤ş𝑎 𝐷ö𝑛ü𝑘𝑙ü𝑘 ).
Elde edilen sonuçlardan yola çıkarak, tüketicilerin dışa dönüklük kişilik özelliğinin marka ilgilenimi ile kişisel
ve kurumsal güven ilişkisi üzerinde ve kişisel ve kurumsal güven ile tüketici izni ilişkisi üzerinde düzenleyici
rolünün olduğu onaylanmıştır ve 𝑯𝟓(𝒂,𝒃) hipotezi kabul edilmiştir.
Tablo 7. Araştırma Modelinin Hipotez Testi Sonuçları
Hipotezler

Değişkenler Arası İlişki Yönü

Durum

𝐻1
𝐻2
𝐻3
𝐻4

Marka İlgilenimi → Kişisel Güven
Marka İlgilenimi → Kurumsal Güven
Kişisel Güven → Tüketici İzni
Kurumsal Güven → Tüketici İzni
Marka İlgilenimi → Kişisel ve Kurumsal Güven
Kişisel ve Kurumsal Güven → Tüketici İzni
(Tüketicilerin dışa dönüklük kişilik özelliğinin düzenleyici rolü)

Desteklendi
Desteklendi
Desteklendi
Desteklendi

𝐻5(𝑎,𝑏)
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6. SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışma kişisel ve kurumsal güveni, içerdikleri faktörleri ve aralarındaki ayrımı ortaya koyarak, güven ile
ilgili literatüre katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada güven çeşitleri, kişisel güven ve kurumsal güven olarak ve
aralarındaki kavramsal farklılıklar anlatılmaktadır. Ayrıca, bu çalışma kişisel ve kurumsal güveni etkileyen
bir faktör olarak marka ilgileniminden bahsetmekte ve kişisel ve kurumsal güvenin tüketici izni üzerinde
önemli etkiye sahip olduğunu öne sürmektedir. Mevcut çalışmada marka ilgileniminin kişisel ve kurumsal
güven üzerindeki etkisi literatür destekli olarak ele alınmıştır. Marka ilgileniminin tüketicinin markayla
etkileşimi üzerinde etkili olduğu ve tüketicinin markayla olan etkileşiminin marka güveni üzerinde etkili
olduğu açıklanmıştır. Önceki çalışmalar marka ilgileniminin tüketicinin markayla etkileşimini (katılımını)
olumlu yönde etkilediğini ortaya çıkarmıştır (Harrigan vd., 2018; Hollebeek vd., 2014). Benzer şekilde önceki
çalışmalar marka güveninin tüketicinin markayla etkileşiminin önemli bir sonucu olduğunu göstermiştir
(Brodie vd., 2013; Dessart, 2017; Hollebeek, 2011; So vd., 2014).
Kişisel ve kurumsal güven riski ve belirsizliği düşürme işlevine sahip olup, birbirini tamamlayan niteliktedir
(Luhmann, 1979). Kişisel ve kurumsal güven bazı etkileri yaratarak bireylerin karar sonuçlarını da
etkilemektedir. Bu çalışmada, Grayson ve diğerlerinin (2008) yaıptıkları çalışma doğrultusunda güven, bireykurum ilişkisindeki ve kişilerarası ilişkideki niteliklerin bir işlevi olarak ele alınmıştır. Literatürdeki
çalışmalarda, güvenin kişisel ve kurumsal boyutu ve bu faktörlerin müşteri izni üzerindeki etkisi izinli
pazarlama kapsamında ele alınmıştır. Kautonen ve diğerleri (2007) Finlandiya, Almanya ve İngiltere
üzerinden ve izinli mobil pazarlama kapsamında yaptıkları çalışmada kişisel ve kurumsal güvenin müşteri
iznini olumlu etkilediğini öne sürmüştür. Baek ve Jung (2015) kurumsal güvenin örgütsel bağlılığı olumlu
etkilediğini ve Chaudhuri ve Holbrook (2001) müşteri-işletme ilişkisinde güvenin önemli yere sahip olduğunu
ortaya çıkarmıştır.
İlgili çalışmada, güven faktörünün boyutları kişisel güven ve kurumsal güven olarak ele alınmıştır. Bu
çalışmada, çevrimiçi yiyecek içecek platformlarında kişisel güveni ortaya koyan faktörler, tüketicilerin
markayla ilgili deneyimleri ve üyesi oldukları sosyal ağlar ve platformlarda var olan diğer üyelerin etkisi
olmuştur. Ayrıca, kurumsal güveni ortaya koyan faktörler, çevrimiçi yiyecek içecek platformlarında yer alan
ve bu platformlarda markaları olan firmaların kurumsal düzenlemeleri ve medyada (özellikle sosyal
medyada) varoluşları olmuştur.
Çevrimiçi yiyecek içecek platformlarına sahip firmalara veya markalara duyulan kurumsal güvenin
oluşumunda firmaların geliştirdiği çevrimiçi içerikler, paylaşımlar ve ürünlerin/hizmetlerin kalitesi, çeşitliliği,
özellikleri ve detayları önemli ölçüde etkilidir. Firmalar oluşturdukları çevrimiçi platformlar ve web siteleri
sayesinde potansiyel tüketicilere kendi ürünlerini veya hizmetlerini tanıtmakta, tüketicilerle iletişim
kurmakta, etkileşimde bulunmakta ve sonuç olarak markalarını geliştirmektedir. Bu şekilde, çevrimiçi
platformlar ve web siteler sayesinde tüketiciler ürünlerin/hizmetlerin sunucularıyla yaşadıkları deneyimleri
ve elde ettikleri tecrübeleri kolaylıkla paylaşabilmekte ve bu paylaşımlar sonucunda firmalar tüketici geri
bildirimlerini geliştirebilmektedir. Veri toplamakta, müşteri deneyimlerinden yararlanmakta ve mevcut ve
gelecekteki ürünler/hizmetlerin gelişiminde çevrimiçi platformlar ve web siteler önemli konuma sahip
olmaktadır.
Çalışmamızda çevrimiçi yiyecek içecek platformlarında marka ilgileniminin kişisel ve kurumsal güven
üzerindeki etkisine ve kişisel ve kurumsal güvenin tüketici izni üzerindeki etkisine bakılmıştır. Çevrimiçi
yiyecek içecek platformlarında marka ilgilenimi hem kişisel güveni hem de kurumsal güveni etkilemektedir.
Kişisel ve kurumsal güvenin tüketici izni üzerinde etkili olduğu ifade edilebilir. Ayrıca, bu çalışmada
çevrimiçi yiyecek içecek satın alan tüketicilerin dışa dönüklük kişilik özelliğinin araştırma ilişkilerinde
yarattığı düzenleyici etki ortaya konulmuştur.
Araştırma sonuçlarına göre, farklı seviyelerde dışa dönüklük kişilik özelliğine sahip çevrimiçi yiyecek içecek
markalarını tercih eden tüketiciler açısından çevrimiçi yiyecek içecek markalara gösterdikleri ilgilenim bu
markalara duydukları güveni önemli ölçüde etkilemektedir. Bu sonuçlara göre, farklı seviyelerde dışa
dönüklük kişilik özelliğine sahip çevrimiçi yiyecek içecek markalarını tercih eden tüketiciler açısından
çevrimiçi yiyecek içecek markalara duydukları güven bu markalarla bilgi paylaşımına dair verdikleri izin
üzerinde etkilidir. Elde edilen sonuçlar marka ilgileniminin kişisel ve kurumsal güven üzerindeki etkisinin ve
kişisel ve kurumsal güvenin tüketici izni üzerindeki etkisinin düşük dışa dönüklük kişilik özelliğine sahip (içe
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dönük) tüketicilerde daha güçlü olduğunu öne çıkarmaktadır. Başka bir ifadeyle, tüketicilerin dışa dönüklük
kişilik özelliğinin marka ilgilenimi ile kişisel ve kurumsal güven ilişkisi üzerinde ve kişisel ve kurumsal güven
ile tüketici izni ilişkisi üzerinde düzenleyici etkiye sahip olduğu söylenebilir.
Bu çalışmanın sonuçları, yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösteren ve çevrimiçi platformlara sahip olan
firmalar için müşterilerinin markalarla ilgilenimini sağlamaları, müşterilere güven duygusu vermekte ve bu
da müşterilerin markalarla bilgi paylaşımında bulunmalarına izin vermelerini etkilemesinde büyük önem
taşımaktadır. Elde edilen sonuçların, çevrimiçi markaların kendilerini tanıtmakta, markalamakta ve
müşterilerinin sayısını artırmakta büyük ölçüde katkısı vardır. Çalışmanın sonuçları tüketicilerde ilgi
uyandırmakta, onların güvenini kazanmakta ve sonuçta firmaların müşteri-marka ilişkilerinde başarılı
olmalarında önemli rol oynamaktadır. Ayrıca, tüketicilerin içe dönük olması onların markalara ilgili
göstermeleri, güven duymaları ve bilgi paylaşımına izin vermeleri üzerinde etkilidir. Gelecekte yapılacak
araştırmalarda, ele alınan modelin farklı örneklemlere uygulanması, bu çalışmanın farklı sektörlerde faaliyet
gösteren markalar üzerinden yapılması ve araştırılan modelde farklı değişkenlere yer verilerek geliştirilmesi
mümkündür. Ayrıca, gelecekteki çalışmalarda kişilik özellikleri dışında başka faktörler ve değişkenlere de yer
verilebilir.
Araştırmanın temel sınırı, Türkiye’de çevrimiçi platformlara sahip firmaların çok sayıda olması ve bu
makalede sadece çevrimiçi yiyecek içecek platformlarına odaklanmaktır. Bu nedenle, araştırmanın dar
kapsamda yapıldığı söylenebilir. Ayrıca, Türkiye’de faaliyet gösteren bazı yiyecek içecek işletmeleri veya
markaları henüz dijital ortamda yeterince faaliyetlerinin olmadığı, tanınmadığı veya çevrimiçi websitesinin
veya platformunun olmadığı nedeniyle yiyecek içecek platformları üzerinden araştırma yapmak zor hale
gelmiştir. Bu araştırma, yiyecek içecek platformları dışında diğer sektörlerde faaliyet gösteren platformlar
üzerinde araştırma kapsamında ele alınan değişkenlerin incelenmesine ön ayak olarak ileride yapılacak diğer
araştırmalara da ışık tutacaktır.
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Amaç – Bu araştırmanın amacı 5 yıldızlı otel işletmelerindeki işgörenlerin duygusal emek,
performans ve yaşam tatminleri arasındaki ilişkileri incelemektir.

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

Purpose – The aim of this research is to examine the relationships between emotional labor,
performance and life satisfaction of employees in 5-star hotel businesses.

Yöntem – Araştırmanın evrenini Antalya Belek’te faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinde
çalışan işgörenler oluşturmaktadır. Araştırmada Duygusal Emek Ölçeği, İşgören Performansı Ölçeği
ve Yaşam Tatmini ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verileri kolayda örneklem yöntemi ile yüz yüze
anket yapılarak toplanmıştır. 224 anket istatistiki analizlere tabi tutulmuş, doğrulayıcı faktör,
Gönderilme Tarihi 3 Haziran 2022 korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır.
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Bulgular – Araştırmada yapılan regresyon analizleri sonucunda duygusal emeğin sahte duygular
Kabul Tarihi 25 Eylül 2022
boyutunun işgören performansı ve yaşam tatminiyle ilişkisi tespit edilememiştir. Gizlenen duygular
ve derinlemesine eylem boyutları ise her iki değişken üzerinde etkilidir. Son olarak, yaşam tatmininin
Makale Kategorisi:
işgören performansı üzerinde etkisi olduğu bulunmuştur.
Araştırma Makalesi
Tartışma – Otel işgörenlerinin duygusal emekleri performanslarını ve yaşam tatminlerini
etkilemektedir. İşgörenlerin, duygularını gerçekten hissederek veya olumsuz şartlarda duygularını
gizleyerek görev yapmaları performanslarına katkı sağlayabilir. Öte yandan, işgörenlerin sahte
duygular sergilemelerinin yaşam tatminlerine katkısı olmayacağı söylenebilir. Benzer şekilde, sahte
duyguların misafirler açısından da bir karşılığı olmayacağı ifade edilebilir. İşgörenlerin yaşam tatmin
seviyelerinin yüksek olması işletmedeki performanslarına olumlu katkı yapabilir.
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Method – The population of the research consists of the employees of the five-star hotel businesses
operating in Antalya Belek. Emotional Labor Scale, Employee Performance Scale and Life Satisfaction
Scale were used in the study. The research data were collected by conducting a face-to-face survey
with the convenience sampling method. 224 questionnaires were analyzed and confirmatory factor,
correlation and regression analyzes were performed.
Findings – As a result of the regression analyzes conducted in the research, the relationship between
the faking emotions dimension of emotional labor and employee performance and life satisfaction
could not be found. Hiding emotions and deep acting dimensions are effective on both variables.
Finally, it has been found that life satisfaction has an effect on employee performance.
Discussion – Emotional labor of hotel employees is effective on their performance and life
satisfaction. It can contribute to the performance of the employees by actually feeling their emotions
or by hiding their emotions in negative conditions. On the other hand, it can be stated that the display
of fake emotions by the employees will not contribute to their life satisfaction and will not have any
meaning for the guests. The high level of life satisfaction of the employees can have a positive effect
on their performance.
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1. GİRİŞ
İş dünyasında faaliyet gösteren gerek sanayi gerekse hizmet işletmelerinin faaliyetlerinde belirledikleri
hedeflere ulaşabilmesinde mali ve teknik güç kadar; işletmedeki liderlik tarzları, çalışma koşulları ve
işgörenlerin motivasyonları gibi faktörler de rol oynamaktadır (Çöp ve Doğanay, 2020; Tekin ve Şahin, 2014;
Erdil vd., 2004). Bunlarla beraber; örneğin otel işletmelerinde işgörenlerin müşteriler ile kurdukları iletişim
işletmenin performansı, verimliliği, imajı ve müşteri memnuniyeti gibi konularda etkili olabilmektedir (Erkuş
ve Günlü, 2009). Hatta ekonominin özellikle gelişmiş ülkelerde üretimden hizmet sektörlerine kaymasıyla
işgörenlerin misafirlere olan ilgi ve saygılarına göre işe alınmaları önemli hale gelmiş, bu durum da
işgörenlerin bilgi ve fiziksel emekle birlikte duygusal emek gösterme zorunluluklarını da ortaya çıkarmıştır
(Chu ve Murrmann, 2006). Duygusal emek boyutlarının otel işletmelerinde işe alımlarda kriter olarak
değerlendirilmesi de konunun hem işletme ve işgören hem de müşteri açısından önemini göstermektedir
(Kozak ve Güçlü, 2008).
Her ne kadar duygusal emek önemli hale gelmişse de işgörenlerin çoğu zaman misafir beklentileri ile ters
düşmeyerek sağlıklı bir şekilde duygularını nasıl ifade edecekleri de merak konusudur. Çünkü işgörenlerin
sergiledikleri davranışlar sunulan hizmetin başarısında kritik bir faktördür (Constanti ve Gibbs, 2005).
Özellikle konaklama sektöründeki işletmeler, hizmet sunumu esnasında, müşterilerle çoğu zaman yüz yüze
geldikleri için işgörenlerinden gülümsemelerini ister ve bu talep işgörenler tarafından yüz ifadeleri, beden dili
veya ses tonlamalarıyla yerine getirilir (Chu vd., 2012). İşletmelerin veya müşterilerin beklentisi ile sergilenen
duygular gerek organizasyon ve müşteriler gerekse işgörenler üzerinde farklı etkiler bırakabilmektedir.
Örneğin müşteri tatmini ve sadakatini, işgörenlerin iş ve yaşam tatminini, tükenmişlik düzeylerini, işten
ayrılma niyetlerini olumlu veya olumsuz olarak etkileyebilmektedir (Lee ve Ko, 2021; Gürsoy vd., 2011;
Grandey, 2003; Walsh ve Bartikowski, 2013). Bunlarla beraber; duygusal emek kaliteli hizmet üretimi ve
dolayısıyla müşteri tatmininin arttırılması için işgörenlerin gösterecekleri iş performansını da iki yönlü
etkileyebilmektedir (Demirel, 2022; Ashforth ve Humphrey, 1993).
Deniz, kum, güneş turizm anlayışının hâkim olduğu Antalya’da faaliyet gösteren işletmeler, işgörenlerin
performansını yüksek tutarak müşteri memnuniyeti ve gelirde artışı hedefleyebilmektedirler. Bunu yaparken
işgörenlerin psikolojik olarak iyi olmalarını sağlayabilmek de bir o kadar önemlidir. Bu araştırmanın amacı
da duygusal emeğin, müşteri ile etkileşimin yoğun olduğu otel işletmelerindeki işgörenlerin iş
performanslarına ve yaşam tatminlerine etkilerini araştırmaktır. Araştırmanın iki ayrı değişken üzerinde
etkisini Antalya Belek’te 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan işgörenler üzerinde incelemesi nedeniyle özgün
olduğu, alan yazına ve yöneticilere katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Duygusal Emek
Kavramı ilk olarak 1983 yılındaki çalışmasında kullanan Hochschild (2012) duygusal emeği maaş karşılığı
dolayısıyla da değişim değeri olan, gözlemlenebilir yüz ve beden hareketleri sergilemek için duyguların
yönetilmesi şeklinde ifade etmektedir. Duyguların ifade edilmesinde sosyal faktörlerin önemli olması,
bireylerin duyguları ile örgütlerin arzuladığı duygular arasında uyum olması, duygusal emeğin ortaya
çıktıktan sonra artık piyasaya ait olması ve örgütlere göre kuralların farklılaşabilmesi nedenleriyle Morris ve
Feldman (1996:987-988) duygusal emeği “kişilerarası etkileşim sürecinde örgütsel olarak arzulanan duyguları
ifade edebilmek için gerekli olan çaba, planlama ve kontrol” şeklinde tanımlarlar.
Duygusal emek, toplumsal veya örgütsel kurallar ile “uyumlu duyguların sergilenmesi” olarak ifade
edilmektedir (Ashforth ve Humphrey, 1993). Yani örgütlerin açık veya üstü kapalı davranış sergileme
kurallarına bağlı olarak da değişebilirken, duyguların dışavurumu, sıcakkanlı davranma ya da gülümseme iş
gereği bir rol olarak ortaya çıkabilir (Rafaeli ve Sutton, 1987). Farklı bir ifadeyle duygusal emek; işgörenlerin
örgütün davranış kurallarını göz önünde bulunduracak şekilde duygularını değil duygusal ifadelerini
değiştirmek için bazen sahte davranış/rol yapma bazen de duyguları arttırma ya da azaltmalarını ifade eder
(Grandey, 2000:95). Bu durumda ortaya sahte duyguların çıkması da kaçınılmazdır (Lee ve Brotheridge, 2011).
Müşteri odaklı hizmet sektörü işgörenleri, hizmet işine iyi uyum gösterdikleri için hizmet sunumları
aşamasında müşterilere kolayca samimi duygu ve davranışlar sergileyebilirler (Lee vd., 2016). Duygusal
emekte de müşteri ile yakın temasta olan işgörenlerin başarılı bir şekilde hizmet sunabilmesi için gerçek
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duygularını gizleme veya yönetme zorunluluğu söz konusudur (Constanti ve Gibbs, 2005). Bu noktada
duygusal emek yüzeysel veya derinlemesine eylem şeklinde ortaya çıkabilmektedir (Hochschild, 2012; Lee ve
Brotheridge, 2011; Ashforth ve Humphrey, 1993). Yüzeysel eylem (davranış), işgörenlerin duygusal
dışavurumlarını şekillendirmesi ve kontrol etmesidir (Brotheridge ve Grandey, 2002). Yüzeysel eylemin bir
boyutu olan gizlenen duygular belirli durumlarda uygun olmayan veya kabul edilemez davranışların
gösterilmemesi (Lee, vd., 2010); sahte duygular boyutu ise işgörenlerin beklenen duyguların uygun olmadığını
hissettiklerinde, çözüm bulabilecek farklı duygular sergilemesidir (Brotheridge ve Lee, 2003). Öte yandan
derinlemesine eylem (davranış) ise bireyin içsel duyguların kontrol edip (Brotheridge ve Grandey, 2002), gerçek
ve gerekli duyguları hissederek birlikte sergilemesidir (Ashforth ve Humphrey, 1993; Hülsheger ve Shewe,
2011). Yüzeysel davranış duyguları taklit etmek veya hissedilmeyen duyguları sergilemek anlamına gelirken
(örneğin bir garsonun gülümserken anlayışsız bir müşteri ile karşılaştığında içinden öfkelenmesi);
derinlemesine davranış içsel duyguları değiştirmek veya istenildiği gibi duyguları sergilemek anlamına gelir
(örneğin müşteri ile empati kuran garsonun öfkesinin dinmesi) (Shagirbasha ve Sivakumaran, 2021). Yüzeysel
eylemde işgörenlerin hizmet performansında “dışa dönüklük”, derinlemesine eylemde ise örneğin “bahşiş”
gibi müşteri reaksiyonu alan konular önemli rol oynamaktadır (Chi vd., 2011). Örneğin restoran işgörenlerinin
derinlemesine davranışları müşteri beklentilerini arttırarak daha fazla kazanç (bahşiş) elde etmeye katkı
yapmaktadır (Chi vd., 2011).
İşgörenler sadece müşteriler değil daha üst pozisyonlarda amiri konumundaki çalışanlarla karşılaştığı zaman
da yüzeysel davranışlarda bulunabilmektedirler (Thomas vd., 2018). İşgörenlerin dürüst ve gerçekçi
davranışları, derinlemesine davranış veya manevi duygularla hizmet müşterilerin samimiyetleri dolayısıyla
da etkileşimleri ve duyguları üzerinde pozitif etki yapabilir (Grandey, 2003; Hennig-Thurau vd., 2006).
Bununla birlikte, duygusal emek müşteri tatminine katkıda bulunarak işletme başarısına da pozitif etki
yaparken, işgörenlerin mutlulukları üzerinde potansiyel bir negatif etki bırakabilir (Gursoy vd., 2011).
Grandey vd., (2015) duygusal emeğin işletme ve müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmesi
nedeniyle, işgörenlerin değersiz olabileceklerini, müşteriler tarafından küçümsenebileceklerini ve bu nedenle
örgüt ve müşterilerin basmakalıp duygu gösterimleri beklentilerinin yerine işgörene değer veren ve
destekleyen yaklaşım sergilemelerini önerirler. Öte yandan, sorunları çözmek için sahte duygular ile
davranmak müşterilerin bu davranışı fark etmesi ve bu nedenle rencide edildiklerini düşünmeleri ile de
sonuçlanabilmektedir (Von Gilsa vd., 2014).
2.2.

Yaşam tatmini

Öznel iyi oluşun bir bileşeni olan yaşam tatmini (Diener, 1984), genel anlamda yaşamın bütün halinde bilişsel
bir değerlendirmesi (Oishi vd., 1999) şeklinde ifade edilmektedir. Yaşam tatmini açıklanırken beş özellik ön
plana çıkmaktadır (Neugarten vd., 1961:137): Bunlar, günlük yaşamdaki etkinliklerden keyif alma, hayatı
anlamlı görerek olduğu gibi kabul etme, hedeflere ulaşmayı başarı kabul etme, pozitif bir benlik imajına sahip
olmak ve mutlu ve iyimser ruh haline ve davranışlara sahip olmaktır. Farklı bir ifadeyle, pozitif duygusal
deneyimlerin sıklığı, öz saygı ve iyimserlik gibi konular yaşam tatmini seviyesini belirleyen önemli
değişkenlerdir (Oishi vd., 1999).
Yaşam tatmini; işgörenin ücret düzeyi (Seçkin ve Çoban, 2017), yaşamında ne kadar iyimser bir ruh haline
sahip olduğu (Sürücü, 2016) ile ilişkilidir. Mesleğe olan bağlılık da bireyin yaşamdan ne kadar tatmin
olduğuna etki edebilmektedir (Özdevecioğlu ve Aktaş, 2007). Bununla beraber, yaşam tatmini farklı
kültürlerde farklı seviyelerde olabilir (Oishi, 2006), özellikle ileri yaşlarda dini ritüellere düzenli olarak
katılanlarda ve dini kimliklere göre farklılık gösterebilir, bireyin sahip olduğu sağlık durumu, genetik ve
çevresel faktörlerden etkilenebilir (Morris, 1991; Stubbe vd., 2005; Elliot ve Hayward, 2009).
Özetle, farklı değişkenler ile açıklanabilen yaşam tatmini, “mental ve fiziksel sağlıkla birlikte insanların
gelişimlerini açıklayan, belirgin bir yaşam kalitesi göstergesidir” (Veenhoven, 1996:3). Bireyin sahip olduğu
imkân veya şartlara hangi açıdan yaklaştığı da yaşam tatmininde önemli rol oynayabilir. Bu açıdan
bakıldığında, yaşam tatmini “kişinin bir bütün olarak kendi hayatının genel kalitesini pozitif olarak
değerlendirmesinin derecesidir” (Aşan ve Erenler, 2008:206).
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2.3. Performans
İşletmelerin hedeflerine ulaşabilmelerinde, sahip oldukları maddi imkânlar kadar işgörenler de önemli roller
oynayabilir ve işgörenlerin bireysel olarak gösterdikleri performans işletmenin başarısına da katkı
sağlayabilir. İşgörenlerin görevlerini ifa ederken yapmış olduğu eylem ve davranışlar açısından bakıldığında
performans; organizasyonun amaçları ile ilgili olan ve bireyin katkısının ölçülebildiği faaliyetler olarak
açıklanmaktadır (Campbell vd., 1993:40-41). Farklı bir ifadeyle, performans “bir işgörenin, bir grubun veya
bir örgütün amaca ulaşmada gösterdiği etkinliğin nicel (miktar) ve nitel ölçütüdür” (Tutar ve Altınöz,
2010:202). Sadece örgütün belirlemiş olduğu amaçlar değil bununla birlikte işgörenin genel anlamda örgütte
nasıl bir katma değer oluşturduğu da önemlidir. Bu bağlamda Motowildo vd., (1997) performansa, bireyin
standart bir zaman aralığında harcadığı emeğin örgüte kattığı toplu değer olarak yaklaşmaktadırlar.
İşgörenlerin performansı ile ilgili yapılan araştırmalarda farklı faktörlerin işgörenlerin performansları
üzerinde etkileri olduğu ortaya çıkarılmıştır. Örneğin eğitim düzeyi, ücretlendirme şekli (Kethüda, 2018),
örgütsel bağlılık (Eren ve Hayatoğlu, 2011), iş çevresi, yönetim desteği, içsel motivasyon (Diamantidis ve
Chatzoglou, 2019), deneyim ve yoğun çalışma saatleri (Bulut ve Ataay, 2017) gibi örgütsel ve bireysel faktörler
işgörenlerin performanslarını farklı düzeylerde etkileyebilmektedir. Dolayısıyla, işgörenlerin psikolojik
durum ve duyguları işlerinde gösterecekleri performansı oluşturan bazı unsurlar olarak ortaya çıkmaktadır.
2.4. Değişkenler Arası İlişkiler
Duygusal Emek ve Performans
Hizmet sektöründeki işgörenlerden müşterileri gülümseyerek karşılamaları veya gerektiğinde içtenlikle özür
dilemeleri beklenir ve bu nedenle performans amacıyla konuklara beklenen duygusal ifadeleri sunarken
genellikle duygusal emek harcarlar (Lee ve Madera, 2021). İşgörenlerin, müşterilere olumlu duygusal ifadeler
yansıtmaları müşterilerin olumsuz ifadelerinin azalmasına neden olabilir (Du vd., 2011). Örneğin sağlık
kuruluşlarında yoğun bir şekilde duygusal emek harcayan hemşireler hastaların fiziksel ve psikolojik
iyileşmelerine katkı sağlayabilmektedirler (Mann ve Cowburn, 2005). Turizm işletmelerindeki işgörenlerin
“harcadıkları duygusal emek düzeyi ve boyutları müşteriye verdikleri hizmet kalitesini ve işletme
verimliliğini” etkileyebilir (Pala ve Tepeci, 2014).
Derinlemesine eylem ve yüzeysel eylem ile performans arasında bir ilişkinin bulunmadığını gösteren
çalışmalar (Gülsevgi ve Bayraktar, 2021; Onay, 2011) gibi aksini ispatlayan çalışmalara da rastlamak
mümkündür. Bununla birlikte, ayrı ayrı boyutlar üzerinden değerlendirildiğinde yüzeysel eylem ile iş
performansı arasında bir ilişkinin olmadığı gibi, derinlemesine eylemin performans ile anlamlı ve pozitif
ilişkili olduğu durumlar da söz konusu olabilmektedir (Kammeyer-Mueller vd., 2013). Yani duygusal emek
boyutları ile işgören performansı arasında farklı ilişkilerin çıkması muhtemeldir. Farklı sektörlerdeki
işgörenler üzerinde yapılan araştırmalarda duygusal emeğin yüzeysel davranış boyutu ile performans
arasında anlamlı ve negatif ilişkileri olduğu tespit edilmiştir (Lavelle vd., 2019; Beğenirbaş ve Çalışkan, 2014;
Beğenirbaş ve Turgut, 2014). Öte yandan, duygusal emeğin derinlemesine eylem boyutu ile performans
arasında anlamlı ve pozitif ilişkileri olduğunu ortaya koyan çalışmalar mevcuttur (Acaray, 2019; Bağcı ve
Mohan Bursalı, 2015; Ünlü ve Yürür, 2011; Aykanat ve Koç, 2020; Beğenirbaş ve Çalışkan, 2014). Derinlemesine
eylemde bulunan işgörenler içten ve dürüst davranışlarıyla kendi benlikleriyle paralel şekilde performans
sergilerler (Öz Ünler, 2007). Derinlemesine eylemin düşük seviyede de olsa müşterilerin algıladığı hizmet
kalitesinin yükselmesinde etkili olması da önemli bir sonuçtur (Groth vd., 2009).
Duygusal emek bireylerarası etkileşimleri düzenleyerek problemleri azaltabilir, işgörenlerin güçlü şekilde
etkileşim kurmalarına, öz yeterliliklerinin yükselmesine ve dolayısıyla performanslarının artmasına katkı
sağlayabilir (Ashforth ve Humphrey, 1993). Öte yandan işgören duygularını ister derinlemesine eylem isterse
yüzeysel eylem şeklinde sergilesin, eğer depresif bir hal ortaya çıkıyorsa bu durum işgörenlerin iş
arkadaşlarında veya müşterilerde olumsuz etkiye dolayısıyla da performansın düşmesine neden olabilir
(Grandey, 1999). Bunlarla birlikte, duygusal emek ile işgörenlerin bireysel ve iş performansları tahmin
edilebilir (Grandey, 2000). Dolayısıyla oluşturulan hipotezler şunlardır:
“H1a: Sahte duyguların işgören performansı üzerinde etkisi vardır.”
“H1b: Gizlenen duyguların işgören performansı üzerinde etkisi vardır.”
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“H1c: Derinlemesine eylemin işgören performansını üzerinde etkisi vardır.”
Duygusal Emek ve Yaşam Tatmini
Yapılan araştırmalar, özellikle turizm işletmelerinin işgörenlerin kişisel hissiyatlarına bakmaksızın
işgörenlerden neşeli ve güler yüzlü olmalarını istemeleri işgörenlerin dışarıdaki hayatta karşılaştıkları
mutsuzlukları gizlemek zorunda olabileceklerini, tatmin düzeylerinin de bu nedenle azalabileceğini
göstermektedir (Pizam, 2004). Turizm sektöründe işgörenlerin müşteri ile yüz yüze iletişiminin yoğun olduğu
düşünüldüğünde, işgörenlerin her zaman aynı yüz ifadesini koruyabilmelerinin zorluğu da ayrı bir
durumdur. Görevleri gereği duygularını gizleyebilirler (Lee ve Ok, 2012). Örneğin yat turizmi alanında çalışan
işgörenlerin bütün günlerini yat üzerinde müşterilerle geçirmesi, uzun saatler boyunca çalışmalarına ve
dolayısıyla fazla yorulmalarına ve duygularını gizlemelerine sebep olabilmektedir (Kandemir, 2021). Bu
nedenle yaşam tatminlerinin yoğun çalışma temposundan etkilenmeleri söz konusu olabilir.
Farklı işletmelerde farklı meslek grupları üzerinde yapılan araştırmalarda duygusal emek ve yaşam tatmini
arasındaki ilişkiye bakıldığında araştırılmalarda iki yönlü sonuçların çıktığı görülmektedir. Akkoç vd.’nin
(2022) belirttiği gibi duygusal emeğin yaşam tatmini üzerindeki etkisi net değildir. Amerika Birleşik
Devletleri’nde orta ölçekteki üniversite personellerinin dâhil edildiği araştırmada, yüzeysel davranışın yaşam
tatmini ile negatif ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştır (Gopalan, vd., 2013). Eğitimciler üzerine yapılan araştırmada
duygusal emeğin yüzeysel davranış ve derinden davranış boyutlarının yaşam tatminini anlamlı etkilediği
bulunmuştur (Akyüz, 2018). Öte yandan, hemşireler üzerinde yapılmış güncel bir çalışmada (Akkoç vd., 2022)
her iki boyutun yaşam tatminini anlamlı ve pozitif, turist rehberleri üzerine yapılan bir araştırmada duygusal
emeğin yaşam tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir (Demirdelen Alrawadieh ve Dinçer,
2021). Psikoloji danışmanları üzerine yapılan başka bir araştırmaya göre de yüzeysel davranış yaşam tatminini
kısmen etkileyebilmektedir (Lee ve Ko, 2021).Bu bilgiler ışığında oluşturulan hipotezler şunlardır:
“H2a: Sahte Duyguların yaşam tatminini üzerinde etkisi vardır.”
“H2b: Gizlenen Duyguların yaşam tatminini üzerinde etkisi vardır.”
“H2c: Derinlemesine Eylemin yaşam tatminini üzerinde etkisi vardır.”
Yaşam Tatmini ve Performans
Bu araştırmanın esas konusu olan duygusal emeğin yaşam tatmini ve iş performansına etkisi ile birlikte yaşam
tatmini ve performans ilişkisi de incelenmiştir. Alan yazında yaşam tatmini ve performans arasındaki ilişkiyi
inceleyen çalışmalarda farklı meslek gruplarında farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Ankara’da bulunan 4 ve 5
Yıldızlı otel işletmeleri işgörenlerinin dâhil edildiği araştırmada yaşam tatmini ve performans arasında
anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (Öktem ve Öztoprak, 2020). Gıda sektöründe çalışan işgörenlerin
(Mercanlıoğlu, 2021), Ankara İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü personellerinin (Uludağ, 2019), bankacılık,
eğitim, sağlık, kamu ve eğlence sektörlerindeki işgörenlerin dâhil edildiği araştırmalarda (Jones, 2006)
katılımcıların yaşam tatminleri ile iş performansları arasında anlamlı ve pozitif ilişkiler bulunmuştur.
Akademisyenlerin iş performansları ve öğrencilerin akademik performansları arasındaki çalışmalar da benzer
sonuçları göstermiştir (Çınar ve Özyılmaz, 2018; Karakaplan Özer ve Doğan, 2017; Lyons ve Huebner, 2016;
Ng vd., 2015).
İşgörenlerin görevlerini yerine getirirken ruh halleri, stres düzeyleri, belki ailevi sorunları,
mutsuzlukları yaşam tatminlerini ve performanslarını etkileyebilir (Uludağ, 2019). Bununla
tatmini de örgütsel dayanıklılık ve iş tatmini gibi konularda etkili olabilmektedir. (Pathak
Özdemir, 2015). Dolayısıyla, yaşam tatmininin işgörenlerin performanslarına muhtemel
varsayımıyla, araştırmanın son hipotezi şöyle belirlenmiştir:

genel anlamda
beraber yaşam
ve Joshi, 2020;
katkısı olacağı

“H3: Yaşam tatmininin işgören performansı üzerinde etkisi vardır.”
3. YÖNTEM
3.1.Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Bu araştırmada Antalya’nın Belek bölgesinde faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan
işgörenlerin duygusal emek düzeylerinin yaşam tatminleri ve iş performansları üzerine etkisinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Araştırmanın bir diğer amacı ise otelcilik sektörü işgörenlerinin, yaşam tatmin düzeylerinin
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işgören performansı üzerine etkisinin tespit edilmesidir. Bu kapsamda araştırmanın evrenini Antalya Belek’te
faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmeleri işgörenleri oluşturmaktadır. Araştırma verileri zaman ve maddi
kısıtlar nedeniyle kolayda örneklem yöntemi ile yüz yüze yapılarak toplanmıştır. Araştırmanın örneklem
grubunu ise 232 katılımcı oluşturmaktadır. Anket formlarının 8 tanesi istenilen nitelikte olmadığından dolayı
araştırmadan çıkartılmış ve araştırma 224 katılımcı ile yapılmıştır.
3.2.Veri Toplama Araçları
Araştırma anket formu 4 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcılara ilişkin demografik bilgileri içeren
sorular bulunmaktadır. İkinci bölümde, Lee ve Brotheridge (2011: 402) tarafından geliştirilen, Dursun vd.
(2014) tarafından Türkçeye çevrilerek geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan Duygusal Emek Ölçeği
kullanılmıştır. Duygusal Emek Ölçeği her biri 3’er ifade olmak üzere Sahte Duygular, Gizlenen Duygular ve
Derinlemesine Eylem boyutlarından oluşmaktadır. Anket formunun üçüncü bölümünde ise Sigler ve Pearson
(2000) tarafından geliştirilen, Çöl (2008) tarafından Türkçeye çevrilen Turgut vd. (2015) tarafından geçerlik ve
güvenirlik analizleri yapılan tek boyut 4 ifadeden oluşan İşgören Performansı Ölçeği kullanılmıştır. Anket
formunun son kısmında ise Diener vd. (1985) tarafından geliştirilen Dağlı ve Baysal (2016) tarafından
Türkçeye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik analizi yapılan tek boyut 5 ifadeden oluşan Yaşam Tatmini Ölçeği
kullanılmıştır.
Ölçeklerin her birisi orijinal formuna bağlı kalarak 5’li likert tipine göre hazırlanmış; Duygusal Emek ve
İşgören Performansı Ölçeği 1: Kesinlikle katılmıyorum, 5: Kesinlikle katılıyorum şeklinde, Yaşam Tatmini
Ölçeği ise 1: Hiç katılmıyorum, 5: Tamamen katılıyorum şeklinde derecelendirilmiştir. Araştırma kapsamında
anket formuyla veri toplamak için Bitlis Eren Üniversitesi Etik ilkeleri ve Etik Kurulundan izin alınmıştır (Sayı
No: 22/06-15 ve E.2188).
3.3.Verilerin Analizi
Araştırma verilerinin analizi SPSS 24 ve Lisrel 11 programlarından yararlanılarak yapılmıştır. Öncelikle
araştırmaya katılanların demografik özelliklerini göstermek amacıyla frekans analizi yapılmıştır. Ölçeklerin
geçerliliğini test etmek için Doğrulayıcı Faktör Analizi kullanılmıştır. Ölçeklerin güvenirliğinin incelenmesi
için Cronbach Alpha iç tutarlık katsayıları hesaplanarak yorumlanmıştır. Verilerin normal dağılım gösterip
göstermediklerini belirlemek için normallik testi yapılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkileri belirleyebilmek
için Korelasyon Analizi yapılmış ve Duygusal Emek bağımsız değişkeninin Yaşam Tatmini ve İşgören
Performansı bağımlı değişkenlerini ve Yaşam Tatmini bağımsız değişkeninin İşgören Performansını bağımlı
değişkenini yordayıp yordamadığını belirleyebilmek için Basit ve Çoklu Regresyon Analizi yapılmıştır.

4. Bulgular
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Cinsiyet

Frekans (n)

Yüzde (%)

88
136

39,3
60,7

124
100

55,4
44,6

İlköğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans ve Lisansüstü
Yaş

30
70
47
60

14,5
33,8
22,7
29,0

20 ve altı
21-30
31-40
41 ve üstü

17
94
64
37

7,6
42,0
28,6
16,5

Kadın
Erkek
Medeni Durum
Bekâr
Evli
Öğrenim Durumu
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Belirtilmemiş
Pozisyonlara Göre Dağılımı

12

5,3

Alt kademe çalışanlar
Supervisor
Şef
Müdür
Belirtilmemiş
Toplam

143
13
29
14
25
224

63,8
5,8
12,9
6,3
11,2
100,0

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan katılımcıların %60,7’ünün erkek olduğu; %55,4’ünün bekar
olduğu; %29’ının lisans ve/veya lisansüstü, %22,7’sinin ön lisans, %33,8’inin lise, %14,5’inin ilköğretim
mezunu olduğu; %42’sinin 21-30 yaş aralığında, %28,6’sının 31-40 yaş aralığında, %16,5’inin 41 ve üstü
yaşlarda, %7,6’sının 20 ve altı yaşlarda olduğu; %63,8’inin çalışan, %12,9’unun şef, %6,3’ünün müdür,
%5,8’inin ise supervisor pozisyonunda çalıştığı görülmektedir.
Tablo 2. Normallik İncelemesi
N
224
224
224
224
224
224

Duygusal Emek
Sahte Duygular
Gizlenen Duygular
Derinlemesine Eylem
İşgören Performansı
Yaşam Tatmini

Ortalama
32,8509
10,0561
10,5644
12,2304
17,8141
18,1362

Medyan
31,8352
10,0000
10,0000
12,0000
18,0000
17,0060

Mod
29,00
12,00
9,00
12,00
20,00
25,00

Çarpıklık
,466
-,180
,050
-,243
-,698
,281

Basıklık
-,599
-,567
-,843
-,341
-,089
-,785

Tablo 2’de ölçekten elde edilen verilerin dağılımlarının incelenmesi için normallik testi yapılmıştır. Buna göre
çarpıklık ve basıklık katsayı değerlerinin -2 ve + 2 aralığında olduğu görülmektedir. Bu nedenle araştırmada
parametrik analizler kullanılacaktır.
Araştırmada kullanılan Duygusal Emek Ölçeği, İşgören Performansı ve Yaşam Tatmini ölçeklerinin yapı
geçerliğini sağlamak için doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır.

Şekil 1. Duygusal Emek Ölçeğine İlişkin Faktör Yükleri
Şekil 1’de gözlenen değişkenler ile bağlı oldukları gizil değişken arasındaki korelasyonu gösteren faktör yük
değerlerinin Sahte Duygular (SD) faktörü için 0,54 ile 0,82 arasında Derinlemesine Eylem (DE) için 0,59 ile 0,93
arasında Gizlenen Duygular (GD) için ise 0,50 ile 0,82 arasında değiştiği görülmektedir. Ölçeğin uyum indeks
değerleri Tablo 3’te verilmiştir.
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Tablo 3. Ölçeğin Uyum İndeksi Değerleri
Uyum İndeksi
Değer

χ2/sd
2.825

RMSEA
0.090

GFI
0.94

AGFI
0.88

NFI
0.92

CFI
0.95

Çalışmada kullanılan İşgören Performansı Ölçeği’nin yapı geçerliği için puanlara doğrulayıcı faktör analizi
uygulanmıştır. Analizden elde edilen faktör yüklerini gösteren yol diyagramı Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2. İşgören Performansı Ölçeğine İlişkin Faktör Yükleri
Şekil 2’de gözlenen değişkenler ile bağlı olduğu gizil değişken arasındaki korelasyonu gösteren faktör yük
değerlerinin 0.49 ile 1.00 arasında değiştiği görülmektedir. Ölçeğin Uyum İndeks değerleri Tablo 4’te
verilmiştir.
Tablo 4 İşgören Performans Ölçeği Uyum İndeksi Değerleri
Uyum İndeksi
Değer

χ2/sd
2.89

RMSEA
0.092

GFI
0.99

AGFI
0.94

NFI
0.99

CFI
0.99

Çalışmada kullanılan Yaşam Tatmini Ölçeği’nin yapı geçerliği için puanlara doğrulayıcı faktör analizi
uygulanmıştır. Analizden elde edilen faktör yüklerini gösteren yol diyagramı Şekil 3’te gösterilmiştir.

Şekil 3. Yaşam Tatmini Ölçeğine İlişkin Faktör Yükleri
Şekil 3’te gözlenen değişkenler ile bağlı oldukları gizil değişkenler arasındaki korelasyonu gösteren faktör yük
değerlerinin 0.64 ile 0.77 arasında değiştiği görülmektedir. Ölçeğin Uyum İndeks değerleri Tablo 5’te
verilmiştir.
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Tablo 5. Yaşam Tatmini Ölçeği Uyum İndeksi Değerler
Uyum İndeksi
Değer

χ2/sd
3.088

RMSEA
0.097

GFI
0.97

AGFI
0.92

NFI
0.97

CFI
0.98

Araştırmada kullanılan ölçeklerin ve alt boyutlarının güvenirlikleri için hesaplanan Cronbach alfa iç tutarlılık
katsayıları Tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 6. Betimsel İstatistikler ve Ölçeklerin Güvenilirlik Düzeyleri
N
224
224
224
224
224

Sahte Duygular
Gizlenen Duygular
Derinlemesine Eylem
İşgören Performansı
Yaşam Tatmini

Madde Sayısı
3
3
3
3
3

Ortalama
10,06
10,56
12,23
17,81
18,14

Std. Sapma
3,020
2,717
1,874
2,030
4,030

Cronbach Alfa
,753
,723
,730
,735
,836

Tablo 6 incelendiğinde ölçeklere ve alt boyutlarına ilişkin Cronbach alfa iç tutarlık katsayılarının 0,72 ile 0,83
arasında değerlere sahip olduğu görülmektedir. Bu nedenle ölçeklerin ve alt boyutlarının güvenilirlik
katsayılarının yüksek olduğu ifade edilebilir.
Araştırmada kullanılan ölçeklerden elde edilen puanlar arasındaki ilişkileri tespit etmek için yapılan
Korelasyon testi Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7. Değişkenler Arasındaki İlişki

Duygusal Emek
Sahte Duygular
Gizlenen Duygular
Derinlemesine Eylem
İşgören Performansı
Yaşam Tatmini

Duygusal
Emek

Sahte
Duygular

Gizlenen
Duygular

Derinlemesine İşgören
Yaşam
Eylem
Performansı Tatmini

1

,813**
1

,801**
,440**
1

,594**
,243**
,297**
1

,233**
,109
,198**
,251**
1

,494**
,296**
,387**
,450**
,461**
1

** p < .01; *p < .05
Tablo 7’de görüldüğü üzere duygusal emek ile işgören performansı ve yaşam tatmini ölçekleri arasında
sırasıyla düşük (r: ,233) ve orta (r: ,494) düzeyde ilişki tespit edilmiştir. İşgören performansı ile duygusal
emeğin alt boyutları olan derinlemesine eylem ve gizlenen duygular alt boyutları arasında sırasıyla (r: ,251; r:
,198) düşük düzeyde bir ilişki tespit edilirken sahte duygular boyutu ile (r: ,109; p>,005) anlamlı bir ilişki
bulunamamıştır. Yaşam tatmini ile duygusal emeğin alt boyutları olan sahte duygular boyutu ile (r: ,296)
düşük düzeyde, derinlemesine eylem boyutu ile gizlenen duygular boyutuyla sırasıyla (r:,387; r: ,450), orta
düzeyde; yaşam tatmini ölçeği ve işgören performansı arasında (r:,461) orta düzeyde anlamlı bir ilişki tespit
edilmiştir.
Araştırmada kullanılan Duygusal Emek Ölçeği’nden elde edilen puanların katılımcıların İşgören Performansı
ve Yaşam Tatmini puanları üzerinde etkisinin olup olmadığının incelenmesi amacıyla Regresyon analizi
yapılmıştır.
Tablo 8. Duygusal Emeğin İşgören Performansı Puanları Üzerine Etkisi
Değişken
Sabit
Sahte Duy.
Giz. Duy.
Derin. Eyl.

B
13,860
-,002
,105
,234

SH
,942
,050
,057
,076

β
-,002
,136
,211

T
14,709
-,034
1,847
3,087

P
,000
,973
,002
,002

F= 6,345 p = ,000 R = ,282, R2= ,080, Adjusted R2 = ,067
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Yordayıcı değişkenler ile yordanan değişken arasında 0.282 değerinde düşük düzeyde bir ilişki tespit
edilmiştir. Katılımcıların duygusal emek (Sahte Duygular, Gizlenen Duygular ve Derinlemesine Eylem)
puanları, İşgören Performansı puanlarına ilişkin varyansın %8’ini açıklamaktadır. Analiz sonuçları Duygusal
Emek ve alt boyutlarının puanlarının İşgören Performansı puanlarını yordamalarına ilişkin kurulan modelin
anlamlı olduğunu göstermektedir (F: 6,345, p<,01).
Tablo 8 incelendiğinde Sahte Duygular puanlarının (t=-0,034 p>0,05), İşgören performansı puanlarının
istatistiksel olarak anlamlı yordayıcısı olmadığı görülmektedir. Bu sebeple Derinlemesine Eylem ve Gizlenen
Duygular yordayıcı değişkenlerinin puanlarının İşgören Performansı puanlarını yordayıp yordamadığının
incelendiği yeni bir regresyon modeli oluşturulmuştur.
Tablo 9. Duygusal Emeğin İşgören Performansı Puanları Üzerine Etkisi
Değişken
Sabit
Giz. Duy.
Derin. Eyl.

B
13,855
,104
,234

SH
,929
,052
,075

β
,135
,211

T
14,415
2,003
3,116

P
,000
,046
,002

F= 9,560 p = ,000 R = ,282, R2= ,080, Adjusted R2 = ,071
Tablo 9 incelendiğinde yordayıcı değişkenler ile yordanan değişken arasındaki ilişki 0.282 olarak düşük
düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir. Katılımcıların duygusal emek (Derinlemesine Eylem ve Gizlenen
Duygular) puanları, İşgören Performansı puanlarına ilişkin varyansın %8’ini açıklamaktadır ve kurulan
modelin anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır (F= 9,560, p<.05).
Tablo 10. Duygusal Emeğin Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkisi
Değişken
Sabit
Sahte Duy.
Giz. Duy.
Derin. Eyl.

B
4,760
,112
,495
,574

SH
1,614
,086
,097
,130

β
,084
,334
,267

T
2,948
1,302
5,104
4,413

P
,004
,194
,000
,000

F=28,256 p = ,000 R = ,527, R2= ,278, Adjusted R2 = ,268
Tablo 10 incelendiğinde yordayıcı değişkenler ile yordanan değişken arasındaki ilişki 0.527 olarak orta
düzeyde bir ilişki hesaplanmıştır. Katılımcıların duygusal emek (Sahte Duygular, Gizlenen Duygular ve
Derinlemesine Eylem) puanları, Yaşam Tatmini puanlarına ilişkin varyansın %27,8’ini açıklamaktadır. Analiz
sonuçları Duygusal Emek ve alt boyutlarının puanlarının Yaşam Tatmini puanlarını yordamalarına ilişkin
kurulan modelin anlamlı olduğunu göstermektedir (F= 28,256, p<,01).
Tablo 10 incelendiğinde katılımcıların Sahte Duygular alt boyutunun (t= 1,302, p>0.05) katılımcıların Yaşam
Tatmini puanlarının istatistiksel olarak anlamlı yordayıcısı olmadığı görülmektedir. Bu sebeple Derinlemesine
Eylem ve Gizlenen Duygular yordayıcı değişkenlerinin puanlarının Yaşam Tatmini puanlarını yordayıp
yordamadığının incelendiği yeni bir regresyon modeli oluşturulmuştur.
Tablo 11. Duygusal Emeğin Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkisi
Değişken
Sabit
Gizlenen Duygular
Derinlemesine Eylem

B
5,083
,545
,596

SH
1,598
,089
,129

β
,368
,277

T
3,182
6,116
4,616

P
,002
,000
,000

F=28,256 p = ,000 R = ,522, R2= ,273, Adjusted R2 = 266
Tablo 11 incelendiğinde yordayıcı değişkenler ile yordanan değişken arasındaki ilişki 0.522 olarak orta
düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Katılımcıların duygusal emek (Derinlemesine Eylem ve Gizlenen Duygular)
puanları, Yaşam Tatmini puanlarına ilişkin varyansın %27,3’ünü açıklamaktadır ve kurulan modelin anlamlı
olduğu sonucuna ulaşılmıştır (F= 28,256, p<.01).
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Tablo 12. Yaşam Tatmininin İşgören Performansı Üzerine Etkisi
Değişken
Sabit
Yaşam Tatmini

B
13,491
,238

SH
,572
,031

β
,461

T
23,592
7,743

P
,000
,000

F=59,959 p = ,000 R = ,213, R2= ,209, Adjusted R2 = 209
Tablo 12 incelendiğinde yordayıcı değişkenler ile yordanan değişken arasındaki ilişki 0.213 olarak düşük
düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Katılımcıların Yaşam Tatmini puanları, İşgören Performansı puanına ilişkin
varyansın %20,9’unu açıklamaktadır ve kurulan modelin anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır (F= 59,959,
p<.01).

5. Sonuç ve Değerlendirme
Duygusal emeğin yaşam tatmini ve işgören performansına etkisini otel işgörenleri özelinde inceleyen
araştırmaların sınırlı olması nedeniyle bu araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada temel amaç kapsamında
öncelikle otel işletmelerindeki işgörenlerin görevlerini ifa ederken sergiledikleri duygusal emeklerinin yaşam
tatmini ve iş performanslarına etkisi araştırılmıştır. Bununla beraber, işgörenlerin yaşam tatminlerinin
performanslarına etkisi de incelenmiştir. Otel işletmeleri işgörenlerinin dâhil edilerek bu etkilerin araştırıldığı
çalışmaların sınırlı olması doğrudan çıkarım yapmayı zorlaştırmaktadır. Ancak araştırma sonuçlarının farklı
sektörlerde yapılan mevcut çalışmalarla tutarlı olduğu söylenebilir.
Duygusal emeğin birinci boyutu olan sahte duygular ile işgörenlerin performansı arasında herhangi bir ilişki
tespit edilememiş dolayısıyla H1a hipotezi yeterli kanıtla desteklenememiştir. Bu durum iki farklı şekilde
yorumlanabilir. Birincisi, işgörenler müşteriler karşısında işletmelerin beklentisi üzerine (Chu vd., 2012)
örneğin gülümseyerek sahte bir davranışta bulunmaktadırlar. İkincisi, işgörenler beklenen duyguların uygun
olmadığını hissettiklerinde, çözüm bulabilecek farklı duygular sergilemektedirler (Brotheridge ve Lee, 2003).
Ancak, bulgulara göre her iki davranışın da performanslarında herhangi bir değişiklik oluşturmayacağı
söylenebilir. İşgörenler yüzeysel davranarak sahte bir şekilde rol yapabilirler ancak müşterilerin bunu ayırt
edebilmesi hatta kötü yönde algılamaları da söz konusu olabilir (Von Gilsa vd., 2014; Kart, 2011). Dolayısıyla
ortaya çıkan sonuç itibariyle otel işgörenlerinin bu davranışlardan kaçınmaları önerilebilir.
Alan yazında da bazı çalışmalar yüzeysel davranışın işgören performansı ile ilişkisinin olmadığını
göstermektedir (Gülsevgi ve Bayraktar, 2021; Onay, 2011). Ancak araştırmamızda Lee ve Brotheridge (2011)
tarafından iki boyuta ayrılarak incelenen yüzeysel davranışın gizlenen boyutunun işgören performansı
üzerinde kısmen etkisi tespit edilmiştir (H1b yeterli kanıtla desteklenmiştir). Bulgular, otel işletmelerinde
işgörenlerin duygularını gizleme eğilimleri olduğunu göstermektedir. Bu durumda otel işgörenlerinin belirli
durumlarda uygun olmayan veya kabul edilemez davranışları (Lee vd., 2010) sergilememelerinin yani
duygularını gizlemeyi tercih etmelerinin görevlerini başarıyla tamamlamalarına düşük düzeyde de olsa
katkıda bulunacağı söylenebilir. Duygusal emeğin son boyutu olan derinlemesine eylemin de işgören
performansında kısmen etkisi olduğu ortaya çıkan bir başka sonuçtur (H1c yeterli kanıtla desteklenmiştir). Bu
durum alan yazında yer alan bazı araştırma sonuçları ile benzerlik göstermektedir (Ünlü ve Yürür,
2011;Beğenirbaş ve Çalışkan, 2014;Bağcı ve Mohan Bursalı, 2015). İşgörenlerin duygularını gizleme veya
derinlemesine eylemde bulunmaları sahte duygular ile hareket etmelerine ihtiyaç duymayacaklarını
göstermektedir.
Duygusal emek, Grandey’in (2000) belirttiği gibi işgörenlerin duygularını değil duygusal ifadelerini
değiştirmek için bazen sahte davranış/rol yapma bazen de duyguları arttırma ya da azaltmalarını ifade
etmektedir. Araştırmamızda duygusal emeğin yaşam tatminine etkisine yönelik analizlere bakıldığında her
ne kadar sahte duygular ile yaşam tatmini arasında düşük düzeyde anlamlı ilişki ortaya çıkmışsa da, yaşam
tatmini puanlarının istatistiksel olarak anlamlı yordayıcısı olmadığı görülmektedir (H2a yeterli kanıtla
desteklenememiştir). Farklı bir ifadeyle, işgörenlerin sahte duygular sergiledikleri ancak bunun yaşam tatmini
üzerinde herhangi bir değişiklik oluşturmadığı görülmektedir. Alan yazında bu durumu destekleyen
araştırmalara rastlanılamamıştır. Sahte duygulardan farklı olarak gizlenen duyguların ve derinlemesine
eylemin ise işgörenlerin yaşam tatminini düşük düzeyde de olsa etkiledikleri görülmektedir (H2b ve H2c
yeterli kanıtla desteklenmiştir). Bu durum hemşire ve turist rehberleri üzerine yapılan araştırmalarda ortaya
çıkan sonuçlarla örtüşmektedir (Akkoç vd., 2022; Demirdelen Alrawadieh ve Dinçer, 2021).
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Araştırmada yaşam tatmininin performansı etkilediği hipotezi (H3) kabul edilmiştir. Ortaya çıkan sonuç farklı
sektörleri inceleyen çalışmalarla tutarlılık göstermektedir (Çınar ve Özyılmaz, 2018; Karakaplan Özer ve
Doğan, 2017; Jones, 2006). Bu durum otel işletmelerindeki işgörenlerin genel anlamda yaşam tatminlerinin
yüksek olmasının performanslarına da katkı sağlayabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, işletme
yöneticilerinin işgörenlerin sadece örgütteki iyi oluşlarını değil aynı zamanda örgüt dışındaki yaşamlarına
katkı sağlayacak politika geliştirmeleri işgörenlerin performanslarını arttırabilir.
Özetle araştırmada; duygusal emek ölçeğindeki sahte duygular boyutunun işgören performansı ve yaşam
tatmini üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı, gizlenen duygu ve derinlemesine eylemin ise her ikisini
kısmen de olsa etkilediği sonuçlarına ulaşılmıştır. Bununla birlikte işgörenlerin yaşam tatminlerinin
performanslarını etkilediği de görülmektedir. Dolayısıyla, derinlemesine veya yüzeysel eylemlerin her zaman
faydalı veya zararlı olmayacağını ifade etmek gerekir (Grandey ve Melloy, 2017). Bu değişkenlerin otel
işgörenleri üzerinde incelendiği özgün çalışma olması nedeniyle araştırmanın alan yazına katkı sağlayacağı
beklenmektedir.
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Anahtar Kelimeler:

Amaç – Personel güçlendirme literatür çerçevesinde, çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine
etki eden kaynaklar arasında değerlendirilmektedir. Bu açıdan çalışanların personel güçlendirmeleri
arttıkça örgütsel vatandaşlık davranışlarının da artış göstereceği düşünülmektedir. Buradan yola çıkarak
bu çalışmada personel güçlendirmenin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisinin incelenmesi
amaçlanmaktadır.
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Yöntem – Araştırma örneklemi Ankara ilindeki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD)
kapsamında çalışan toplam 405 çalışandan oluşmaktadır. Veriler 5’li Likert tipi ölçekler kullanılarak
toplanmış ve nicel veri analizi yöntemi uygulanarak analiz edilmiştir. Demografik dağılımlar, güvenirlik
analizi ve korelasyon analizi SPSS 23.0 paket programı kullanılarak uygulanmış, doğrulayıcı faktör analizi
ve yapısal eşitlik model analizi ise AMOS 22.0 paket programı kullanılarak çözümlenmiştir.
Bulgular – Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda, personel güçlendirmenin örgütsel vatandaşlık
davranışı (Standardize β=0,808, p≤0,05) ve alt faktörleri olan özgecilik (Standardize β=0,764, p≤0,05), sivil
erdem (Standardize β=0,566, p≤0,05), nezaket (Standardize β=0,791, p≤0,05), centilmenlik (Standardize
β=0,402, p≤0,05) ve vicdanlılık (Standardize β=0,783, p≤0,05) üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif
yönlü etkisinin olduğu tespit edilmiştir.

Araştırma Makalesi

Tartışma – Literatür çerçevesinde kurulan araştırma modeli ile hipotezlerinin analiz sonucunda elde edilen
bulgulara göre doğrulandığı tespit edilmiştir. Bugünün koşulları ile paralel biçimde değişen yönetim
anlayışları, gücün personel ile paylaşımını örgüt başarısının temel prensibi olarak kabul etmektedir. Bu güç
paylaşımı ile yetki devrinin verildiği, karar alım süreçlerine katılım düzeyinin artırıldığı, düzenli
geribildirim sistemlerinin mevcut olduğu, eğitimin ve geliştirmenin önemine ilişkin farkındalık düzeyinin
yüksek olduğu örgütler başarıya ulaşmaktadır. Bundan dolayı, personelin örgüt hedeflerine katkıda
bulunacak şekilde gönüllü bir biçimde fazladan rol davranışları sergilemesine ilişkin beklenti içinde olan
yöneticiler adına, personeli güçlendirecek uygulamalar büyük önem taşımaktadır.
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Purpose – Employee empowerment is seen among the sources that have an effect on the organizational
citizenship behaviour of the employees within the framework of the literature. Therefore, it is thought that
as employee empowerment increases, organizational citizenship behaviours will also increase. From this
point of view, it is aimed to examine the effect of employee empowerment on organizational citizenship
behaviour in this study.
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Design/Methodology/Approach - The sample of the research consists of a total of 405 employees working
within the scope of the Turkish Republic State Railways (TCDD) in Ankara. Data were collected using 5point Likert type scales and they were analysed by applying quantitative data analysis method.
Demographic distributions, reliability analysis and correlation analysis were performed using the SPSS 23.0
package program. Confirmatory factor analysis and structural equation model analysis were analysed
using the AMOS 22.0 package program.
Findings – When the findings obtained from the research were examined, it was determined that employee
empowerment has a statistically significant and positive effect on organizational citizenship behaviour
(standardized β=0,808, p≤0,05) and its sub-dimensions as altruism (standardized β=0,764, p≤0,05), civic
virtue (standardized β=0,566, p≤0,05), kindness (standardized β=0,791, p≤0,05), sportsmanship
(standardized β=0,402, p≤0,05) and conscientiousness (standardized β=0,783, p≤0,05).
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Discussion – It was seen that the research model and hypotheses created within the framework of the
literature were confirmed according to the findings and results of the analysis. Changing management
understandings in parallel with today's conditions accept the sharing of power with personnel as the basic
principle of organizational success. Organizations where delegation of authority is given with this power
sharing, organizations where the level of participation in decision-making processes is increased,
organizations with regular feedback systems and organizations with a high level of awareness about the
importance of education and developments achieve success. For this reason, practices that will strengthen
the personnel are of great importance for the managers who expect the personnel to display extra role
behaviours voluntarily in a way that will contribute to the organizational goals.

1. GİRİŞ
Global eksende yaşanan rekabet, teknolojinin hızla gelişmesi ve iş dünyasında yaşanan daha birçok gelişme
değişim sürecini beraberinde getirmiştir. Değişim süreciyle birlikte bilgi toplumuna geçiş hızlanmış ve insan
bilginin kaynağı haline gelmiştir. Nitelikli insan gücü, örgüt başarısının temel yapıtaşı olarak görülmüştür.
Bu noktada örgütler tarafından güncel yönetim uygulamaları hız kazanmıştır. Bu güncel yönetim
uygulamalarının başlıcaları arasında personel güçlendirme yer almaktadır.
Yöneticinin aracı rolü üstlendiği personel güçlendirmede, yönetimsel güce eğitici, motive edici, rehberlik ve
danışmanlık sağlayıcı, yol gösterici roller de eşlik etmektedir. Personelin yetkilerini artıran güçlendirme;
çalışanın iş sorumluluğunu üstlenmesini, başarı ve başarısızlık durumlarının neticelerini kabullenmesini
sağlarken yanlışlarını düzeltmeye dair motivasyonunu artırmaktadır. Başarıya ulaşmak adına cesaretlenen ve
yaratıcı yeteneklerini daha verimli bir şekilde kullanmaya başlayan çalışanlar, yeniliklere ve değişime açık
hale gelmektedir. Personel güçlendirme ve örgütsel vatandaşlık davranışı gibi kavramlar, örgütleri yaptığı işi
kendi işi gibi benimseyen, kendisini kontrol edebilen, hatalardan ders çıkarabilen, sürekli eğitim ve gelişimi
vizyon olarak kabul eden, takımını ve bağlı olduğu örgütü geliştirmek için daima çabalayan çalışanlara
kavuşturmaktadır. Öte yandan, çalışanların örgüte katkılarına ve refahlarına değer verilmediği yönündeki
algıları, örgütsel bağlılık düzeyini düşürecek, standart iş faaliyetlerine ilişkin performansları zayıflatacak ve
vatandaşlık davranışlarının daha nadir sergilenmesine sebep olacaktır. Bunun bir sonucu olarak, işe
devamsızlığı artacak çalışanların örgüte katkıları azalırken başka bir iş aramaya eğilimleri gitgide artacaktır
(Sever-Elüstün ve Sözen, 2018: 237). Personelin çalışmakta olduğu örgüt ile özdeşlik ve bağ kurduğu ölçüde
örgütsel performansın arttığı görülmektedir. Örgütsel verimliği artırmak içinse güçlü/güçlendirilmiş
çalışanların önemini ortaya koymak adına yapılan çok sayıda çalışma mevcuttur.
Bu araştırmanın amacı; personelin kendini güçlendirilmiş hissetmesine ilişkin algısı üzerine kurulu olan
personel güçlendirmenin örgütsel vatandaşlık davranışına ve alt faktörlerine olan etkisinin incelenmesidir.
Çalışma genel çerçevede iki bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölüm personel güçlendirme ve örgütsel
vatandaşlık davranışı kavramlarının detaylı incelemesine yer vermektedir. İkinci bölümde ise araştırma
verilerinin analiziyle ilgili yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler sunulmaktadır.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Personel Güçlendirme
Güçlendirmenin tam olarak kavranabilmesi adına, öncelikli olarak güç kavramının kendisine değinmek
faydalı olacaktır. Güç, başka insanları etkileyebilme, onların davranışlarına istenen doğrultuda yön verebilme
olarak tanımlanabilir (Bağcı ve Bursalı, 2011: 9). Aynı zamanda, fiziksel ve düşünsel açıdan etkileyebilme
kabiliyeti de güç kavramı ile açıklanabilir. Güç, kişilerin karşılıklı ilişkilerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan
kavramlardan biri olup; güce sahip olmak istenen sonuçların elde edilebilmesi adına gereken potansiyele
sahip olmaktır. Personel güçlendirme ise, çalışanlara yapmakta oldukları işe ilişkin sorumluluğu alabilmeleri
adına gereken eğitimlerin verilmesi, takım ruhu inşa etmeye yönelik çalışmalar yapılmasını, güven üzerine
ilişkiler kurulmasını, çalışanlara gereken desteğin sağlanmasını ve personelin kendi yetkilerinin ve
sorumluluklarının farkında olmasını sağlayan bir yönetim yaklaşımıdır (Akın, 2010: 221).
Güçlendirme kavramına, tarihsel süreçle farklı tanımlar getirilmiştir. Hales ve Klidas (1998)’a göre
güçlendirme; bilgi, enformasyon ve güç unsurlarının astlar ile paylaşılmasıdır. Cunningham ve diğerleri
(1996) ise kavramı ‘‘karar verme gücünün, bu güce sahip olmayanları da kapsayacak şekilde yeniden
dağıtılması’’ şeklinde tanımlamaktadır. Kavramı örgüt üzerinden tanımlayarak açıklayan ve buna bir felsefe
olarak yaklaşan Appelbaum ve diğerlerine (1999) göre ise, güçlendirme, alt kademelerde çalışanların
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yaratabileceği etkinin artırılmasıdır. Bu ve benzeri yaklaşımları benimseyen yazar grubu, güçlendirmeye
yönelik olarak üst yönetim tarafından yapılması gerekenler üzerinde durarak, güçlendirmenin yönetimsel bir
iş olduğuna vurgu yapmıştır. Başka bir yaklaşım ve yazar grubu, kavramı, yönetimin yaptıkları ile değil,
personelin yapılanlara dair algısı ile açıklamaktadır. Bu yaklaşım, üst yönetim ne yaparsa yapsın, personelin
yapılanların kendisine yönelik olduğunu hissetmediği müddetçe güçlendirmenin elde edilemeyeceğini
savunur (Çöl, 2008: 36). Littrell (2007)’e göre ise güçlendirme, personele işe dair alanlarda özgürlük sağlayan,
gelişim fırsatları sunan ve onlara kendilerini çalışandan ziyade bağlı oldukları kurumun bir ortağı olarak
hissettiren bir süreçtir.
Personel güçlendirmeye ilişkin literatür incelendiğinde, kavramın pek çok farklı tanımı ile karşılaşılmaktadır.
Fakat, personel güçlendirmeyi genel bir çerçevede tanımlamak gerekirse; güçlendirme, personelin kendisini
motive hissettiği, bilgi ve uzmanlık alanlarında güveninin artış gösterdiği, inisiyatif alarak harekete geçme
arzusu duyduğu, olayları kontrol edebileceğine inandığı ve örgütsel hedefler çerçevesinde uygun ve anlam
ifade eden işleri yapmasını sağlayan uygulamaların ve koşulların tamamı olarak ifade edilebilir (Koçel, 2005:
416).
Personel güçlendirme üzerine literatürdeki farklı çalışmalarda yer alan farklı tanımların ortak noktaları şöyle
sıralanabilir (Budak, 2016: 353);
•

Hiyerarşide gücü elinde tutan kişilerin bu gücü örgütün en alt kademeleriyle paylaşması,

•

Alt kademelerdeki personelin yetkilerinin ve sorumluluklarının artırılması,

•

Alt kademelerdeki personelin sorun çözme becerilerinin iyileştirilmesi,

•

Alt kademelerdeki personelin kendi geleceğine dair karar verme sorumluluğunu üstlenmesinde
yardımcı olunması,

•

Başlıca örgütsel kaynak olan “insan kaynağı” potansiyelinin en verimli şekilde kullanılmasının
sağlanması,

•

Personel güçlendirmenin olumlu etkilerinin personelin hayatının tamamına yayılmasının sağlanması.

Spreitzer (1995), personel güçlendirmeyi; psikolojik boyutu olan anlam, özerklik, etki ve yetkinlik ile aşağıdaki
gibi 4 faktör altında incelemiştir.
Anlam faktörü; Personelin görevlerini örgütsel hedeflere ve amaçlara uygun bir şekilde, kendi idealleri ve
standartları doğrultusunda gerçekleştirmesi ile ilgilenir. Personelin yaptığı işi önemli görerek, görevini
önemsemesi anlam faktöründe başarıyı getirecektir. Çalışanın anlam yükleyemediği işler karşısında
duyarsızlaşması, ilgisizleşmesi, hissizleşmesi muhtemeldir. Anlamlılık düzeyi yükseldikçe personelin
katılımı, enerjisi ve bağlılığı artacaktır (Thomas ve Velthouse, 1990: 672-673).
Özerklik faktörü; Personelin işiyle ilgili özgür iradesini kullanabilme, gerekli hallerde davranışlarını
değiştirme gücüne sahip olmasıdır. Seçim özgürlüğüne sahip olduğunda, personel kendisini işin merkezinde
hissedecek ve geleceğini tayin etmeye yönelik inancı kuvvetlenecektir (Doğan ve Demiral, 2009: 51).
Etki faktörü; Kişinin yaptığı işe ilişkin örgüt düzeyinde bir etki yarattığını, sonuçlarda etkili olduğunu
hissedebilmesi ile ilgilidir. Başkalarının kararları ve çalışmalarının her seviyede etkilenebileceğini açıklayan
faktördür (Sigler ve Pearson, 2000: 29).
Yetkinlik faktörü; Personelin işi ile ilgili yeterlilik hissi, iş yapma becerisi ve yetkinliğine dair kendisine güven
duymasını ifade etmektedir. Kendisini yetersiz hisseden personel işin yapılabilmesinde yeterli hissetmeyecek,
bilgi birikimini ve becerilerini kullanmaktan, iş yapmaktan kaçınacaktır. Kendisini yeterli hisseden personel
ise örgütte, işe ilişkin konularda zorluklar ile karşı karşıya kalsa da bu zorlukları hissetmeyerek daha fazla
çalışıp güçlüklerin üstesinden gelmeyi deneyeceklerdir (Tekiner, 2014: 179).

2.2. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı
Araştırılmaya başladığı ilk senelerde, örgütsel vatandaşlık davranışının önemi ve etkisinin yeterince
anlaşılmadığı görülmektedir. Fakat bu kavram zaman içerisinde daha fazla merak edilmiş ve pek çok farklı
alanda yürütülen araştırmanın konusunu oluşturmuştur. Öncelikle insan kaynakları yönetimi bakımından ele
alınmış; ardından stratejik yönetim, liderlik, iletişim, pazarlama, iktisat ve askeri psikoloji gibi pek çok alanda
İşletme Araştırmaları Dergisi

2344

Journal of Business Research-Turk

M. Korkmaz – M. Özdemir 14/3 (2022) 2342-2353
da yaygınlaşarak araştırılmaya devam etmiştir (Podsakoff vd., 2000: 514-515). Örgütsel vatandaşlık davranışı
(ÖVD) 1980'lerde Organ ve arkadaşları tarafından kavramsallaştırılmış ve alan yazına girmiştir (Karataş, 2015:
50). Organ'ın "tatmin performans sağlar" ifadesiyle ise akademik çalışmalara konu olmuştur (Bateman ve
Organ, 1983: 587).
ÖVD, çalışanların örgüt ile anlaşmasında çerçevesi net bir biçimde çizilmemiş, örgüte ilişkin rollerin veya iş
tanımlarının zorunlu kılmadığı, gönüllülük esasına dayalı ve uygulamaya konmadığı takdirde cezai bir
yaptırımın ya da uygulamaya konduğu takdirde herhangi bir ödül uygulamasının söz konusu olmadığı
davranışlar bütünüdür (Turnipseed, 2002: 2). İşe vaktinde gelme ve verilen görevleri yerine getirmenin
haricinde, personelin kendi arasındaki iletişime ve dayanışmayla yürüttükleri çalışmalarına, örgüt içerisinde
ve dışında yapılan suçlamalara karşı örgütün yanında yer almalarına, kalite ve verimlilik elde edebilmek
adına değişime destek olarak uyum sağlayabilmelerine, işe dair bilgileri birbirleriyle paylaşarak huzurlu bir
iş ortamı oluşturmak adına çaba göstermelerine gereksinim hissedilmektedir. Kendilerine verilmiş olan
görevleri ve daha da fazlasını karşılık beklentisi olmadan, kendi isteğiyle yerine getiren, huzur dolu bir
çalışma ortamı yaratmak adına çabalayan, bağlı bulunduğu örgüte değer veren ve örgütle bağ kuran
çalışanların davranışları ÖVD ile ifade edilmek istenen davranışlardır (Çelik, 2007: 82).
Günümüz örgütlerinde, insan unsurunun ön plana çıkmasından kaynaklı olarak, personelin içinde
bulunduğu durum, işlerine ve çalışma arkadaşlarına davranışları daha da önemli hale gelmektedir. Söz
konusu davranışların pozitif gerçekleşmesine yönelik örgüt çatısı altında personel güçlendirme ve bununla
ilgili olarak örgütsel bağlılık ve ÖVD, örgütün olumlu işleyişi ve sürekliliği bakımından büyük öneme sahiptir.
Aksine personel güçlendirme faaliyetlerinin yapılmaması durumu, çalışanların örgütsel bağlılık duygularının
azalmasına, örgütsel verimliliğinin düşmesine ve çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışı sergilememesine
yol açabilecektir (Taşlıyan vd., 2015: 317).
Literatürde, örgütsel vatandaşlık davranışını meydana getiren faktörlere ilişkin fikir birliği sağlanmış olduğu
söylenemez. ÖVD üzerine yapılan araştırmalara bakıldığında Organ (1988)’ın ortaya koymuş olduğu ve genel
kabul görmüş olan 5 alt faktör bulunmaktadır (akt. Aydoğan ve Dinçer, 2017: 52). Bu faktörler; özgecilik
(diğerkamlık), vicdanlılık, nezaket, centilmenlik ve sivil erdem olarak adlandırılmaktadır.
Özgecilik: Özgecilik, örgütteki personelin belirgin biçimde gönüllülük esasıyla diğer personele yardım ederek
onların performans ve etkinlik düzeyini artırmaya yönelik davranışlarda bulunmalarıdır (Sezgin, 2005: 323).
Özgeciliğin, örgütle ilgili görev ya da sorunlar söz konusu olduğunda diğer çalışanlara destek olmayı
hedefleyen gönüllü davranışlar bütünü olarak açıklanması mümkündür. Örneğin, örgüt içerisinde bu
davranışları benimseyen bireylerin, ağır iş yükü olan veya işle alakalı sorunlar yaşayan çalışma arkadaşlarına
yahut örgüt bünyesine yeni katılmış olan çalışanlara yardım etmeleri gibi davranışlar özgecilik faktöründe
değerlendirilebilecek davranışlardır (Altınbaş, 2008: 26). Kısaca diğerkamlık ya da özgecilik, diğer çalışma
arkadaşlarına örgüt veya iş ile alakalı konularda destek verme amacı taşıyan gönüllü davranışlardır (Mert,
2010: 121).
Vicdanlılık: Vicdanlılık faktörü örgüt bünyesindeki üyelerin kimi rol davranışlarını kendilerinden
beklenenden fazla gerçekleştirmeleri ile ilgilidir (Organ, 1990: 43). Personelin olumsuz hava şartlarında işe
vaktinde gelmeye çabalaması, çay-kahve ve yemek molalarında verilen süreyi aşmaması, örgüt içerisinde
toplantılara vaktinde ve düzenli katılım sağlaması bu faktöre örnek teşkil etmektedir. Yine, mesai bitmiş
olmasına rağmen kişinin bitirmesi gereken işin henüz bitmediği durumlarda, işini bitirmeye çalışması bu
faktöre örnektir (Altınbaş, 2008: 27). Sonuç olarak; vicdanlılık, personelin kimse kendisini izlemediğinde,
gönülden isteyerek gerçekleştirdiği işe vaktinde gelme, mola sürelerini aşmama ve rolünün asgari
gerekliliklerinden daha fazlasını gerçekleştirme davranışlarını kapsamaktadır (Farh vd., 2004: 242).
Nezaket: Özgecilik faktörü sorunun ortaya çıkmasının ardından sergilenen davranışlara işaret etmekte iken,
nezaket faktörü olası bir sorunun ortaya çıkışının önlenmesine ilişkin davranışları içermektedir (Titrek, 2009:
5). Bir başka ifadeyle nezaket faktörü, personelin sorun oluşturacak herhangi bir durumu tespit ederek, söz
konusu duruma çözüm önerileri getirmesi ya da sorunun ortaya çıkmasını önlemesidir (Organ ve Lingl, 1995:
343). Özgecilik ve nezaket faktörleri yardımseverlik temeli üzerine dayandırılarak, birbiri ile oldukça benzer
kavramlar gibi gözükse de yardım etme fiilinin gerçekleştiği anda iki faktör arasında söz konusu olan farklılık
belirginleşmektedir (Çetinkaya ve Çimenci, 2014: 246).
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Centilmenlik: Centilmenlik; örgüt çatısı altındaki personelin kendi arasında gerginliğe yol açabilecek tüm
olumsuzlukların görmezden gelinmesini, küçük sorunlar büyütülmeksizin ya da şikâyet edilmeksizin
sorunların önüne geçilmesini önceleyen davranışlardır (akt. Yeşiltaş ve Keleş, 2009: 22). Bu doğrultuda
sorunların gereğinden fazla büyütülmeden, vaktinin önemli bir bölümünü işe ilişkin sorunlardan yakınarak
geçirmekten, diğer çalışma arkadaşlarına saygısızlıktan kaçınan çalışanların bu davranışları sportmenliğe
örnek gösterilebilir (Organ, 1990: 43). Centilmenlik, çalışanların sıkıntıya veya huzursuzluğa yol açan
durumlar karşısında şikâyet etmeden, hoşgörülü bir şekilde vazifesini en iyi şekilde gerçekleştirmesini temel
alan davranışlar bütünüdür. Çalışanların örgütleri her koşul ve ortamda savunması, yöneticiler olmasa da
örgütsel çıkarlar adına çalışması, sorunları abartma eğiliminde olmaması ve olayların her zaman olumlu
yanlarına odaklanması centilmenlik faktörüne örnek teşkil eden davranışlardır (Giderler-Atalay, 2010: 44).
Sivil Erdem: Sivil erdeme alan yazında "erdemlilik", "örgütsel erdem", "örgütsel gelişmeye destek vermek",
"örgütsel katılım" ve "örgütü koruma" gibi farklı adlar verildiği görülmektedir (Camgöz ve Bağcı, 2019: 365).
Bu faktör personelin örgütsel bağlılıkları ve örgüte karşı sorumluluk sahibi olmalarıyla ilişkilidir. Örgüt ve
örgütün faaliyetleriyle yüksek düzeyde ilgili olan personel, örgüt çıkarlarını korumaktadır (Ulusoy ve
Sarıçoban, 2017: 660).

3. YÖNTEM
Bu kısımda araştırma modeli ve hipotezler, araştırmanın evreni ve örneklemi, veri toplama araçları, veri analiz
yöntemi ve veri toplama araçları ile ilgili geçerlik ve güvenirlik analizlerine ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Araştırmaya ait veriler Ocak-Mart 2022 tarihleri arasında yüz yüze anket yöntemi uygulanarak toplanmıştır.
Araştırma için Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu’nun 18/11/2021 tarih,
11 oturum no ve 16. karar sayısı ile izin alınmıştır.

3.1. Araştırma Modeli ve Hipotezler
Literatür çerçevesinde çizilen araştırmanın modeli ve hipotezleri aşağıda yer almaktadır;

Vicdanlılık
Centilmenlik
PERSONEL
GÜÇLENDİRME

H1

ÖRGÜTSEL
VATANDAŞLIK

Sivil Erdem

DAVRANIŞI
Nezaket
Özgecilik
Şekil 1. Araştırma Modeli

Yukarıdaki araştırma modelini test edebilmek amacıyla oluşturulan hipotezler;
H1: Personel güçlendirme, örgütsel vatandaşlık davranışını istatistiksel açıdan anlamlı ve pozitif yönlü
etkilemektedir.
H1a: Personel güçlendirme, örgütsel vatandaşlık davranışının alt faktörlerinden vicdanlılık davranışını
istatistiksel açıdan anlamlı ve pozitif yönlü etkilemektedir.
H1b: Personel güçlendirme, örgütsel vatandaşlık davranışının alt faktörlerinden centilmenlik davranışını
istatistiksel açıdan anlamlı ve pozitif yönlü etkilemektedir.
H1c: Personel güçlendirme, örgütsel vatandaşlık davranışının alt faktörlerinden sivil erdem davranışını
istatistiksel açıdan anlamlı ve pozitif yönlü etkilemektedir.
H1d: Personel güçlendirme, örgütsel vatandaşlık davranışının alt faktörlerinden nezaket davranışını
istatistiksel açıdan anlamlı ve pozitif yönlü etkilemektedir.
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H1e: Personel güçlendirme, örgütsel vatandaşlık davranışının alt faktörlerinden özgecilik davranışını
istatistiksel açıdan anlamlı ve pozitif yönlü etkilemektedir.

3.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evreni Ankara ilinde TCDD’nin 7.656 çalışanından oluşmakta; örneklemi ise bu evren
içerisinden yüz yüze anket yöntemi ile ulaşılan TCDD’nin 405 çalışanından oluşmaktadır. Araştırma
kapsamında, zaman, maliyet ve ulaşım zorlukları nedeniyle bütün evrene ulaşılamamasından dolayı olasılığa
dayalı olmayan örnekleme yöntemlerinden olan kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca, evren
üzerinden gerekli örneklemin hesaplanabilmesi için Yamane (2001)’nin geliştirmiş olduğu örneklem sayısı
hesaplama formülünden faydalanılmıştır. Bu hesaplama formülüne göre 7.656 olan araştırma evreni için %95
güven aralığı düzeyinde ulaşılması gerekli olan örneklem sayısı 366 olarak tespit edilmiştir (Yamane, 2001:
116-117). Bu çerçevede araştırma izni alınarak 500 katılımcıdan toplanan anket formlarının 95’inin eksik ve
hatalı doldurulduğu tespit edilmiş, geriye kalan 405 anket formunun veri analizi için oldukça yeterli düzeyde
olduğu görülmüştür. Örneklem ile ilgili demografik bilgiler Tablo 1’deki gibidir.
Tablo 1. Örneklem İle İlgili Demografik Bilgiler
Değişkenler
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Eğitim Durumu
İlköğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
Lisansüstü
Çalışma Süresi
0-1 Yıl
1-5 Yıl
6-10 Yıl
11-15 Yıl
16-20 Yıl
21 Yıl ve Üzeri

Frekans (405)

% (100.0)

33
372

8,1
91,9

43
159
90
92
21

10,6
39,3
22,2
22,7
5,2

27
153
74
76
8
67

6,7
37,8
18,3
18,8
2,0
16,5

Değişkenler
Yaş
18-25
26-30
31-40
41-50
51 ve üzeri
Medeni Durum
Evli
Bekar
Çalışma Pozisyonu
Kamu-Memur
Kamu-İşçi
Taşeron Firma
Diğer

Frekans (405) % (100.0)
27
73
169
81
55

6,7
18,0
41,7
20,0
13,6

284
121

70,1
29,9

104
118
162
21

25,7
29,1
40,0
5,2

Tablo 1’e göre, çalışmaya katılan kişilerin %91,9’u erkektir. %70,1’i evlidir. %41,7’si 31-40 yaş grubundadır.
%39,3’ünün eğitim durumu lisedir. %40’ının çalışma pozisyonu taşeron firmadır. %37,8’ine ait çalışma süresi
aralığı 1-5 yıl grubundadır.

3.3. Veri Toplama Araçları ve Analiz Yöntemi
Personel Güçlendirmeyi ölçmek için Spreitzer (1995)’in geliştirdiği ‘‘Personel Güçlendirme Ölçeği’’; Örgütsel
Vatandaşlık Davranışını ölçmek için ise Podsakoff ve diğerlerinin (1990) geliştirmiş olduğu ‘‘Örgütsel
Vatandaşlık Davranışı Ölçeği’’ kullanılmıştır. Personel güçlendirme ölçeği, ‘‘etki’’, ‘‘anlam’’, ‘‘yetkinlik’’ ve
‘‘özerklik’’ olmak üzere 4 faktör ve 12 maddeden, örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği ise ‘‘nezaket’’,
‘‘özgecilik’’, ‘‘vicdanlılık’’, ‘‘centilmenlik’’ ve ‘‘sivil erdem’’ olmak üzere 5 faktör ve 24 maddeden
oluşmaktadır. Veriler 5’li Likert tipi ölçekler kullanılarak toplanmış ve nicel veri analizi yöntemi uygulanarak
analiz edilmiştir. Demografik dağılımlar, güvenirlik analizi ve korelasyon analizi SPSS 23.0 paket programı
kullanılarak uygulanmış, doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik model analizi ise AMOS 22.0 paket
programı kullanılarak çözümlenmiştir.

3.4. Veri Toplama Araçlarının Geçerlik ve Güvenirlikleri
Veri toplama araçlarının yapı geçerlikleri için doğrulayıcı faktör analizi uygulanmış, bununla birlikte
güvenirlik değerleri de incelenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda oluşan geçerlik değerleri (iyi
uyum değerleri) ve güvenirlik analizinde oluşan cronbachs’ alpha değerleri Tablo 2’de yer almaktadır.
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Tablo 2. Veri Toplama Araçlarının Geçerlik ve Güvenirlik Değerleri
Değişkenler
Personel
Güçlendirme
Örgütsel
Vatandaşlık
Davranışı

χ²/df
≤5

GFI
≥0.85

CFI
≥0.90

RMSEA
≤0.08

Faktör
Sayısı

Madde
Sayısı

Cronbachs’
Alpha

2,513

0,966

0,978

0,061

4 faktör

10 madde

0,853

2,304

0,910

0,924

0,057

5 faktör

22 madde

0,864

Tablo 2 incelendiğinde, her iki ölçeğin de yapı geçerliklerinin yeterli sınırlarda olduğu ve her iki ölçeğin de
yüksek düzeylerde güvenilir olduğu görülmektedir.

4. BULGULAR
Bu kısımda, değişkenler arasındaki ilişkiyi tespit etmek için uygulanan korelasyon analizi ve sonrasında
hipotezleri test etmek için uygulanan yapısal eşitlik model analizinden elde edilen bulgular yer almaktadır.

4.1. Bağımsız ve Bağımlı Değişken Arasındaki İlişki (Korelasyon)
Personel güçlendirme ile örgütsel vatandaşlık davranışı ve alt faktörleri arasındaki ilişkiyi test etmek için
yapılan korelasyon analizinden elde edilen bulgular Tablo 3’te sunulmaktadır.
Tablo 3. Personel Güçlendirme ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Alt Faktörleri Arasındaki İlişki
Korelasyon
Örgütsel
Vatandaşlık Nezaket Özgecilik Vicdanlılık Centilmenlik Sivil Erdem
Davranışı
Pearson Korelasyon
0,583**
0,461**
0,475**
0,541**
Personel
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
Güçlendirme Anlamlılık Düzeyi
N
405
405
405
405
**. Korelasyon katsayısı %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır

0,206**

0,420**

<0.001
405

<0.001
405

Tablo 3’e bakıldığında, %1 anlamlılık düzeyinde personel güçlendirme ile örgütsel vatandaşlık davranışı
(r=0,583), nezaket (r=0,461), özgecilik (r=0,475), vicdanlılık (r=0,541) ve sivil erdem (r=0,420) arasında
istatistiksel açıdan anlamlı orta düzeyde pozitif yönlü ilişki; personel güçlendirme ile centilmenlik (r=0,206)
arasında istatistiksel açıdan anlamlı düşük düzeyde pozitif yönlü ilişki gözlenmiştir. Değişkenler arasında
ilişkinin varlığı yapısal eşitlik model analizi ile hipotezleri test edebilmenin uygun olduğunu göstermektedir.

4.2. Yapısal Eşitlik Model Analizi
Araştırma modeli ve hipotezler doğrultusunda, personel güçlendirmenin örgütsel vatandaşlık davranışına
etkisini gösteren yapısal eşitlik modeli Şekil 2’de; personel güçlendirmenin örgütsel vatandaşlık davranışının
alt faktörlerine etkisini gösteren yapısal eşitlik modeli ise Şekil 3’teki gibidir.
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Şekil 2. Personel Güçlendirmenin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisini Gösteren Yapısal Eşitlik Modeli

Şekil 3. Personel Güçlendirmenin Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Alt Faktörlerine Etkisini Gösteren
Yapısal Eşitlik Modeli
Şekil 2 ve Şekil 3’deki yapısal eşitlik modellerinin uyum değerlerine Tablo 4’de yer verilmektedir.
Tablo 4. Yapısal Eşitlik Modelleri Uyum Değerleri

1. Yapısal Model
2. Yapısal Model

χ²/df
≤5
2,257
2,364

GFI
≥ 0.85
0,861
0,856

CFI
≥ 0.90
0,902
0,894

RMSEA
≤ 0.08
0,056
0,058

SRMR
≤ 0.10
0,063
0,067

Tablo 4’e göre, yapısal eşitlik modellerinin kabul edilebilir uyum değerleri sınırlarında olduğunu, dolayısıyla
yapısal eşitlik modellerinin doğrulandığını ve sonuçların yorumlanabileceğini söylemek mümkündür.
Modelde yer alan değişkenler arasındaki β katsayıları, Standardize β katsayıları, standart hata, t, p ve R2
değerleri Tablo 5’deki gibidir.
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Tablo 5. Yapısal Eşitlik Modelleri Katsayıları
Bağımlı

Bağımsız

Örgütsel Vatandaşlık
<-- Personel Güçlendirme
Davranışı
Nezaket
<-- Personel Güçlendirme

β

Standardize
β

Standart
Hata

t

p

R2

0,431

0,808

0,069

6,258

***

0,653

0,773

0,791

0,081

9,486

***

0,626

Özgecilik

<-- Personel Güçlendirme

0,837

0,764

0,086

9,686

***

0,584

Vicdanlılık

<-- Personel Güçlendirme

0,369

0,783

0,062

5,952

***

0,613

Centilmenlik

<-- Personel Güçlendirme

0,439

0,402

0,083

5,321

***

0,161

Sivil Erdem

<-- Personel Güçlendirme

0,564

0,566

0,088

6,390

***

0,320

***: p<0,000 β: Regresyon Katsayısı

Tablo 5 incelendiğinde, elde edilen bulgular neticesinde personel güçlendirmenin örgütsel vatandaşlık
davranışı (Standardize β=0,808, p≤0,05) ve alt faktörleri olan nezaket (Standardize β=0,791, p≤0,05), özgecilik
(Standardize β=0,764, p≤0,05), vicdanlılık (Standardize β=0,783, p≤0,05), centilmenlik (Standardize β=0,402,
p≤0,05) ve sivil erdem (Standardize β=0,566, p≤0,05) üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı ve pozitif yönlü
etkisinin olduğu gözlenmektedir. Analiz sonucunda elde edilen squared multiple correlations (R2) değerlerine
bakıldığında ise örgütsel vatandaşlık davranışının %65’inin, nezaketin %63’ünün, özgeciliğin %58’inin,
vicdanlılığın %61’inin, centilmenliğin %16’sının ve sivil erdemin %32’sinin personel güçlendirme ile
açıklanabileceği görülmektedir.

5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Personel güçlendirme kavramının örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkilerinin incelenmesi amacını taşıyan
bu çalışmaya, Ankara ili TCDD kurumunda görevli 405 personel dahil edilmiştir. Çalışma iki bölümden
meydana gelmiştir. İlk bölümde personel güçlendirme ve örgütsel vatandaşlık davranışı kavramlarına ilişkin
detaylı bilgilere; ikinci bölümde ise çalışma kapsamında elde edilen verilerin analizine yer verilmiştir.
Bu çalışma kapsamında, öncelikli olarak kullanılan ölçeklerin literatürde çerçevesi çizilen yapıya uygunluğu
sınanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, ölçeklerin yapı geçerliğinin incelenmesinde doğrulayıcı faktör analizine
başvurulmuştur. Yapılan doğrulayıcı faktör analizinin sonuçları, personel güçlendirme ölçeğinin literatüre
uygun biçimde dört faktörden oluşan bir yapıda olduğunu, örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeğinin ise
literatüre uygun biçimde beş faktörden oluşan bir yapıda olduğunu göstermiştir. Uygulanan yapısal eşitlik
model analizlerinde ise literatür çerçevesinde oluşturulan araştırma modeli ve hipotezlerinin doğrulandığı
görülmüştür. Yapılan araştırmadan elde edilen sonuçlar ile uyumlu şekilde literatürde yer alan benzer bazı
araştırma sonuçlarına göre de (Giderler-Atalay, 2010; İlısu, 2012; Yücel ve Demirel, 2012; Taşlıyan vd., 2015;
Çavuşoğlu ve Güler, 2016; Camgöz ve Bağcı, 2019; Turhan ve Helvacı, 2020) personel güçlendirme ile örgütsel
vatandaşlık davranışı ve alt boyutları arasında istatistiksel açıdan anlamlı pozitif yönlü ilişkilerin olduğu,
personel güçlendirmenin örgütsel vatandaşlık davranışına ve alt boyutlarına istatistiksel açıdan anlamlı
pozitif yönlü etkisinin olduğu gözlenmiştir.
Camgöz ve Bağcı (2019), personelin çabalarını anlamlı kılan bir kavram olan personel güçlendirmenin;
çalışanların kendilerini güçlendirilmiş hissetmeleri ve bu sayede kendi rol tanımlarının ötesinde davranış
sergilemeleri için uygun zemin hazırladığını ifade etmektedir. Buna göre, bireysel inisiyatife bağlı, gönüllülük
esasına dayalı bu davranışların literatürdeki karşılığı örgütsel vatandaşlık davranışıdır. Gün geçtikçe farklı
bir boyut kazanan rekabet koşulları, hızla gelişen ve hem bireysel hem örgütsel yaşantının merkezine oturan
teknoloji, değişen müşteri talep, şikâyet ve gereksinimleri ile bunların kısa vadede yanıtlanması zorunluluğu
yönetim anlayışlarını büyük oranda değişime uğratmıştır. Bugünün koşulları ile paralel biçimde değişen
yönetim anlayışları, gücün personel ile paylaşımını örgüt başarısının temel prensibi olarak kabul etmektedir.
Bu güç paylaşımı ile yetki devrinin verildiği, karar alım süreçlerine katılım düzeyinin artırıldığı, düzenli
geribildirim sistemlerinin mevcut olduğu, eğitimin ve geliştirmenin önemine ilişkin farkındalık düzeyinin
yüksek olduğu örgütler başarıya ulaşmaktadır. Güçlendirilmiş çalışanlar için yaptıkları iş daha anlamlı ve
mühim hale gelirken, bu çalışanların işlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için gerekli yeterlilik ve yetenekte
olduklarına dair inançları artmaktadır. Örgütteki rollerini gerçekleştirirken inisiyatif alma becerileri, karar
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verme özgürlükleri, verdikleri kararların sonuçlarına dair üstlendikleri sorumluluk artarken; örgüt
hedeflerine katkıda bulunacak şekilde gönüllü bir biçimde fazladan rol davranışlarında bulunurlar. Bundan
dolayı, personelin buna benzer davranışlar sergilemesine ilişkin beklenti içinde olan yöneticiler adına,
personeli güçlendirecek uygulamalar büyük önem taşımaktadır (Camgöz ve Bağcı, 2019: 371).
Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, çalışanların yaptıkları işin örgüt adına öneminin farkına
varmalarının sağlanması, yaptıkları iş ve işe dair kendilerinden beklenen roller arasında uyumun elde
edilmesi, işe dair gereken özerkliğin ve serbestinin sağlanması, çalışanlara şahıs olarak kendilerine değer
verildiğinin hissettirilmesi ve böylece işlerini kendi işleri gibi benimsemelerinin sağlanması, yani personelin
güçlendirilmesi gibi uygulamalar yöneticilere sunulabilecek öneriler olarak değerlendirilebilir. Ayrıca
çalışmanın sınırlı sayıda örneklem ile yapılması, uygulanan alanın TCDD ile sınırlı kalması, belirli bir zaman
aralığında yapılmış olması çalışmanın kısıtlarıdır. Bu sebeple gelecek araştırmacılara, daha geniş örneklem
kitlelerinde, daha farklı bölge ve sektörlerde araştırmayı gerçekleştirmeleri ve iki kavram arasında aracılık
edebilecek başka kaynakların olup olmadığının araştırılması önerilebilir.
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ÖZET

Anahtar Kelimeler:

Amaç – Bu çalışmada Türkiye’de yaşayan bireylerin kripto para farkındalık düzeylerini ölçmek ve kripto
para sahipliğinin bireylerin demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek
hedeflenmiştir. Çalışmanın bir diğer amacı ise bireylerin hangi kripto paraları daha fazla tanıdığını ve
kullandığını saptamaktadır.

Kripto Para
Bilinirlik
Türkiye

Gönderilme Tarihi 20
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Yöntem – Türkiye’de yaşayan bireylere; kripto paralar hakkındaki farkındalıkları, kripto paraya sahip olup
olmadıkları ve eğer kripto paralara sahipseler bunların hangileri olduğu ile ilgili sorular sorulmuş ve alınan
cevaplar istatistiki yöntemler ile analiz edilmiştir. Toplamda 1211 bireyden online anket tekniği ile veri
toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 28 istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Verilere; güvenilirlik
analizi, frekans analizi, t-testi ve ANOVA analizi uygulanmıştır.

Revizyon Tarihi 20 Eylül

Bulgular – Frekans analizleri sonucunda; katılımcıların cinsiyetlerinin büyük ölçüde yakın olduğu, yaş
gruplarının 18-31 aralığında çoğunluk gösterdiği, katılımcıların çoğunluğunun aktif olarak çalıştığı, gelir
Kabul Tarihi 24 Eylül 2022 düzeylerinin asgari ücret düzeyinde olduğu, eğitim düzeylerinin ise lisans seviyesinde olduğu tespit
edilmiştir. Katılımcıların kripto paralar konusunda bilinirliklerinin çok yüksek olduğu (%91,4) ve büyük
çoğunluğunun son 1 yıl içerisinde bilgi sahibi olduğu saptanmıştır. Herhangi bir kripto paraya sahip olan
Makale Kategorisi:
katılımcıların oranı ise (%22) bilinirliğin aksine çok daha düşük olduğu görülmüştür. Katılımcılar tarafından
Araştırma Makalesi
en çok bilinen kripto para birimleri sırasıyla; Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve Ripple şeklinde olduğu
saptanmıştır.

2022

Tartışma – Kanada’da kripto para bilinirliğinin %89, kripto para sahipliğinin ise %5, Hindistan’da kripto para
sahipliğinin %37,5 ve Malezya’da bireylerin %94,7’sinin kripto paralar konusunda temel seviyede bilgisinin
ve kripto para kullanımının %80 olduğu daha önce yapılan çalışmalarda tespit edilmiştir. Bu bilgiler ışığında,
gelişmekte olan ülkelerde kripto para sahipliğinin gelişmiş ülkelere kıyasla daha fazla olduğu söylemek
mümkündür.
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Purpose – In this study, it is aimed to measure the awareness levels of individuals living in Turkey and to
determine whether crypto money ownership differs according to the demographic characteristics of
individuals. Another aim of the study is to determine which cryptocurrencies individuals know and use
more.
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Desing/methodology/apporoach – Individuals living in Turkey were asked questions about their level of
knowledge about cryptocurrencies, whether they have cryptocurrencies and if they have cryptocurrencies,
which ones, and the answers were analyzed with statistical methods. Data were collected from 1211
individuals in total by online survey technique. The obtained data were analyzed with SPSS 28 statistical
package program. to the data; reliability analysis, frequency analysis, t-test and ANOVA analysis were
applied.
Findings – As a result of frequency analysis; It has been determined that the genders of the participants are
largely close, the age groups are between 18-31, the majority of the participants are actively working, their
income level is at the minimum wage level, and their education level is at the undergraduate level. It has been
determined that the awareness of the participants about cryptocurrencies is very high (91.4%) and the
majority of them have knowledge within the last 1 year. The rate of participants who own any crypto money
(22%) was found to be much lower, contrary to awareness. The most known cryptocurrencies by the
participants are respectively; It has been found to be in the form of Bitcoin, Ethereum, Litecoin and Ripple.
Discussion – It is stated that 89% of the cryptocurrency awareness in Canada, 5% of the cryptocurrency
ownership, 37.5% of the cryptocurrency ownership in India and 94.7% of the individuals in Malaysia have a
basic knowledge of cryptocurrencies and 80% of the use of cryptocurrencies. detected in previous studies. In
the light of this information, it is possible to say that the ownership of cryptocurrencies in developing
countries is higher than in developed countries.
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1. Giriş
Finansal bir teknoloji olan Blokchain (Blok-zincir), hayata geçtiği günden bugüne yaklaşık olarak on dört
senedir kullanılmaktadır. Blockhain teknolojisinin beraberinde getirdiği kripto para birimleri de (Bitcoin,
Ethereum ve Ripple gibi) her geçen gün artan bir şekilde kullanılmaya devam edilmektedir (Ruhana vd. 2019,
s.1217). Kripto para birimlerinin öncüsü olan “Bitcoin” ilk defa Satoshi (2008) tarafından yayınlanan bir
makale ile dünyaya tanıtılmıştır. Satoshi’in “peer-to-peer” olarak adlandırdığı bu ağ, kişiler arası
gerçekleştirilen bir tür dijital nakit sistemi olarak ifade edilmektedir. Bu sistemde gerçekleştirilen işlem
maliyetleri ise geleneksel finansal sistem maliyetlerine kıyasla çok daha düşüktür. Ayrıca kripto para
birimlerinin herhangi bir hükümet otoritesi tarafından düzenlenememekle birlikte merkeziyeti olmayan bir
yapıya sahip olduğu bilinmektedir (Bagga, 2017: 145).
Bugün, kripto para piyasasının toplam pazar değerine bakıldığında neredeyse 1,8 trilyon dolara ulaştığı
görülmektedir. Bu tutarın yaklaşık 1 trilyon dolarlık kısmını bitcoin oluştururken kalan kısmını ise altcoin
(alternatif coin) olarak sınıflandırılan diğer kripto paralar (ethereum, litecoin gibi) oluşturmaktadır
(tr.tradingview.com, 2022). 2011 yılında 1 bitcoinin fiyatı 0,30 dolar iken 2021 yılının ilk çeyreğinde bu rakam
60.000 dolara kadar yükselmiştir (Ergin, 2021). Kripto paralarda 10 yıl gibi kısa bir sürede bu kadar ciddi bir
artışın yaşanması gelecekte çok daha büyük artışların yaşanacağı görüşünü de ortaya çıkarmıştır. Bununla
birlikte kripto paraların, küresel çaptaki değeri yaklaşık olarak 10 trilyon dolar olan “Altın” rakamlarına ulaşıp
ulaşamayacağı gündeme gelmeye başlamıştır (Word Gold Council, 2022). Kripto paraların son zamanlardaki
artış trendine bakıldığında bu durumun olanaksız olmadığı düşünülmektedir.
Finansal sisteme sonradan dahil olan ve çok büyük bir hızla büyüyen kripto para piyasasına Türkiye’de de
yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği bilinmektedir. Bu görüşü destekler nitelikte olan Dünya Ekonomik Formu
(WEF) tarafından 2021 yılında yayınlanan bir rapora göre, Türkiye’nin kripto para kullanımında Avrupa’da
1. Dünya da ise 4. sırada olduğu ifade edilmektedir (www.weforum.org, 2022).
Türkiye’de kripto para birimlerinin bilinirliğini ve kullanım oranını belirlemek ve bireylerin demografik
özellikleri ile kripto para sahipliği arasında farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan bu çalışma
kapsamında ülke genelinde veri toplanmıştır. Çalışmanın kripto para birimleri hakkında literatüre katkılar
sağlayacağı düşünülmektedir.

2. Literatür
Günümüz postmodern yönetim ve teknolojik değişimlerine paralel bir şekilde finansal piyasalarda yeni
enstrümanlar ve yatırım araçları ile gündem olmaktadır. Bu dijital altyapı ve blockchain temelli finansal
teknolojilerden bir tanesi de kripto paralardır. Kripto paralar ile ilgili daha önce yapılmış çalışmalar
incelendiğinde tüketicilerin bilinirlikleri üzerine yapılan bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Dulupçu, Yiyit ve Genç (2017), tarafından yapılmış olan çalışmada Bitcoin’in bilinirliği ile fiyatı arasında bir
ilişki olup olmadığını araştırılmıştır. Araştırma sonucunda ise, Bitcoin’in bilinirliğinin arttıkça fiyatının da
arttığını tespit edilmiştir. Bu sonuçtan hareketle yazarlar, Bitcoin’in mevcut fiyatının sahip olduğu değerin
aksine spekülatif hareketlerin sonucu oluştuğunu öne sürmüşlerdir.
Gupta ve Bagga (2017), yapmış oldukları çalışmada Hindistan pazarındaki tüketicilerin kripto para birimleri
hakkındaki farkındalıklarını ve kripto para birimini benimsemelerine yardımcı olacak faktörleri açıklamayı
amaçlamışlardır. Araştırma sonucuna göre Hindistan pazarındaki tüketicilerin kripto para birimleri hakkında
henüz yeteri kadar farkındalığa sahip olmadıklarını, farkındalık sahibi olan tüketicilerin ise kripto paraları
neredeyse hiç kullanmadıklarını tespit etmişlerdir. Bu durumun nedeni olarak ise kripto paraların
volatilitesini göstermişlerdir. Ayrıca katılımcılar, kripto para biriminin gelecekte benimsenmesine yardımcı
olabilecek faktörleri, büyük bankalar ve e-ticaret web sitesi tarafından kripto para biriminin kabul edilmesi
olarak göstermişlerdir.
Güntekin (2017), çalışmasında kripto paraların turizm sektöründe ne ölçüde kullanıldığını analiz eden
kavramsal bir bakış sergilemiştir. Gültekin, kripto paraların yeni bir ödeme aracı olması ve ekonomik sisteme
katılması sektörün gelişmesine katkıda bulunacağını ifade etmektedir. Bu hususta daha fazla pazara ve
teknolojik gelişmeleri yakından takip eden müşterilere de ulaşabilmek açısından fayda sağlayacağını
belirtmektedir. Ayrıca kripto paraların volatilitesinin yüksek olması nedeniyle işletmelerin üçüncü taraf
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ödeme hizmeti sunucularına olan gereksinimlerini ortaya çıkarttığını öne sürmektedir. Kripto paraların
turizm sektöründe kullanımının az olmasının bir diğer nedeni olarak ise yine yüksek volatilitesinden dolayı
vadeli işlemlere uygun olmadığını belirtmektedir.
Henry vd. (2017), Bank of Kanada’nın para departmanı tarafından yapılan kripto para çalışmalarında 2017 yılı
itibariyle Kanadalıların %64’ünün kripto paraları duydukları ancak yalnızca %2,9’nun bir kripto paraya sahip
olduğunu tespit etmişlerdir. Çalışmanın bir diğer sonucunda ise kripto para farkındalığının; bireylerin
istihdam durumlarına, eğitim düzeylerine ve cinsiyetlerine göre farklılaştığını saptamışlardır.
Karaoğlan, Arar ve Bilgin (2018), iki aşamalı olarak yaptıkları çalışmanın ilk aşamasında; Türk toplumunda
kripto para piyasalarının farkındalığını ve tutumunu ölçmek, ikinci aşamasında ise; Türkiye’de faaliyet
gösteren işletmelerin bu konudaki tutumunu ölçmeyi amaçlamışlardır. Çalışma kapsamında 154 katılımcıya
anket uygulamış ve 10 işletme ile de mülakat gerçekleştirilmişlerdir. Çalışmanın birinci aşama sonucuna göre,
katılımcıların büyük çoğunluğu kripto paralar bilgi sahibi olduğu tespit edilmiştir. Ancak katılımcıların
yaklaşık %30’ u yeterli bilgiye sahipken sadece %11’inin bir kripto paraya sahip olduğu görülmüştür.
Çalışmanın ikinci aşama sonucuna göre ise, Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerin çok azının kripto para
ile ödemeyi kabul ettiğini saptamışlardır.
Ruhana vd. (2019), çalışmalarında dünyadaki blockchain topluluğu arasında blockchain teknolojisinin
farkındalık, güven ve benimsenme düzeyini araştırmayı amaçlamışlardır. 304 katılımcı ile yapılan çalışmanın
sonucunda blockchain teknolojisi ve kripto para biriminin farkındalık seviyesinin orta seviye olarak
belirlemişlerdir.
Uluyol (2019), akademisyenlere yönelik yapmış olduğu çalışmasında, akademisyenlerin yatırım araçlarını
tanıma ve yatırım yapma durumlarını incelemiş bu bağlamda sanal paraların tanınma ve yatırım yapılma
durumlarına da değinmiştir. Çalışma sonucunda akademisyenlerin bir kripto para birimi olan Bitcoin’i tanıma
ve yatırım yapma seviyelerinin oldukça düşük olduğunu ve katılımcıların sadece %1,99’u kripto paralara
yatırım yaptığını tespit etmiştir.
Arıca ve Kozak (2019) Y kuşağı üzerine yapmış olduğu çalışmada, Y kuşağı olan bireylerin “Bitcoin”
üzerindeki bilgi düzeylerinin ve kullanma şekillerinin incelemişlerdir. Ayrıca Y kuşağının kripto para
birimlerini gelecekte hangi amaçlar ile kullanılacaklarını da belirlemeyi hedeflemişlerdir. Bu kapsamda 166
kişinin katılım sağladığı bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Araştırmacıların yapmış oldukları bu çalışmanın
sonuçlarına göre, Y kuşağı olan bireylerin kripto paralar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları
saptanmıştır. Gelecekte ise kripto para birimlerinin büyük çoğunlukla ticarette kullanılacağını ifade
etmişlerdir.
Henry vd. (2019), Bank of Kanada tarafından yaptırılan kripto para çalışmalarında, 2016 yılına kıyasla 2019
yılında bilinirliğin %62’ten %89’a çıktığını ve kripto para sahibi olan bireylerin oranının ise %3’ten %5’e
yükseldiğini saptanmışlardır.
Arıca ve Kozak (2020), “Kripto Para Türlerinin Turizm Eğitimi Alan Bireyler Tarafından Bilinirliğinin
İncelenmesi: Bitcoin Örneği” adlı çalışmalarında turizm alanında eğitim alan bireylerin kripto paralar
konusundaki bilinirlik düzeylerini ölçmeyi hedeflemişlerdir. Örneklemini 214 katılımcının oluşturduğu
çalışma kapsamında, katılımcıların Bitcoin’i genel olarak bildikleri ancak kripto paralar konusunda yeterli
bilgiye sahip olmadıkları saptanmışlardır. Çalışmanın bir diğer sonucu ise, gelecekte kripto para birimlerinin
ticaret ve satın alma işlemlerinde kullanılacağıdır.
Dağtekin ve Toğay (2020), çalışmalarında bireylerin demografik özelliklerinin kripto para birimi olan Bitcoin’e
yaklaşımları ve güven eğilimlerini incelemişlerdir. 865 katılımcı ile yapılan bu çalışmada, demografik
değişkenlerin bireylerin Bitcoin’e yaklaşımları ve güven eğilimleri üzerinde bir etkisinin olmadığını tespit
etmişlerdir.
İri (2021), Kripto para birimlerinin bilinirliğini ve farkındalığını ortaya koyduğu çalışmasında, kripto para
birimlerinin tanıtımı ve pazarlamasında tüketicilerin algı düzeylerini ölçmeyi hedeflemiştir. Çalışmanın
sonucuna göre katılımcıların kripto para birimlerinin yeteri kadar tanıtılmadığı ve pazarlanmadığı konusunda
görüş bildirdiğini tespit etmiştir.
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Kayani vd. (2021), müşterilerin Pakistan’da bitcoin kullanma niyetlerini ölçmek amacıyla yapmış oldukları
çalışmalarında, Pakistanlıların genel olarak %67’sinin bitcoinden haberdar olduklarını, erkeklerin kadınlara
kıyasla bitcoin konusunda daha bilinçli olduğunu ve yaklaşık 6 kat daha fazla bitcoin sahibi olduğunu, toplam
katılımcılar içerisinden kripto para sahipliğinin ise %41,5 olduğunu tespit etmişlerdir.
Boztosun vd. (2022), çalışmalarında bireylerin kripto para seçimlerine etkisi olan kriterleri bulmayı
amaçlamışlardır. Çok kriterli bir karar verme yöntemi olan AHP tekniği uygulanan çalışmada 7 kişilik uzman
bir ekip değerlendirme takımını oluşturmuştur. Çalışma sonucunda, bireysel portföy yöneticilerinin kripto
para seçiminde etkileyici olan unsurların başında “teknolojik merak” geldiğini, ardından gelen unsurların ise;
“kişilerin parası üzerindeki kontrol gücü” ve “veri ve işlem gizliliği” olduğunu tespit etmişlerdir.

3. Metodoloji
Çalışmanın bu bölümünde; amacı, evreni ve evreni temsil gücüne sahip örneklemi, yöntemi, hipotezleri,
bulguları ve ilgili bulgulara ait değerlendirmeler ifade edilmiştir.
3.1. Çalışmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yaşayan bireylerin kripto para farkındalık düzeylerini ölçmek, kullanıp
kullanmadıkları ve gelecekte kullanmak isteyip istemedikleri hakkında görüşlerini tespit etmektir. Ayrıca
kripto para sahipliğinin bireylerin demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek
ve bireylerin hangi kripto paraları daha fazla tanıdığını ve kullandığını saptamak hedeflenmiştir.
Ölçekler farklı kaynaklardan elde edilerek çalışmanın amacına uygun şekilde derlenmiştir (Arıca, R., ve
Kozak, R. 2020, Ruhana vd. 2019 ve Christopher S. vd. 2019). Oluşturulan Anket formu; Kripto paraların
bilinirliği, kripto paraların kullanılma oranı ve tüketicilerin kripto paraları gelecekte nerede gördüklerini
ölçmeyi amaçlamaktadır.
Literatürde konu ile ilgili çalışma sayısı yok denecek kadar azdır. Ayrıca Türkiye geneline yayılan bir
çalışmaya literatürde rastlanmamıştır.
3.2. Çalışmanın Evreni ve Örneklemi
Çalışmanın evrenini Türkiye’de yaşayan tüketiciler oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşmak zaman ve
maliyet kısıtları nedeniyle güçlük oluşturacağından evreni temsil etme gücüne sahip olan örneklem
oluşturulması uygun görülmüştür. Örneklem oluşturma seçeneklerinden basit tesadüfü örnekleme yöntemi
tercih edilmiştir. Evreni temsil edecek örneklemin belirlenmesinde aşağıdaki formülden faydalanılmıştır;
𝑁 ∗ 𝑧𝛼2 ∗ 𝑝̂ ∗ 𝑞̂
𝑛=

2

((𝑁 − 1) ∗ 𝑑 2 ) + (𝑧𝛼2 ∗ 𝑝̂ ∗ 𝑞̂)
2

Formülde;
N: anakütle hacmini,
α: önem seviyesini,
za/2: istenen ihtimal düzeyi için z değerini,
p: örnek oranını,
q: 1-q değerini,
d: tahmin edilecek örnek değer ile hesaplanan örnek değeri arasındaki sapmayı ifade etmektedir.
Yukarıda verilen formül yardımıyla %95 güven aralığında hesaplanan örneklem büyüklüğü 385 olarak elde
edilmiştir.
3.3. Çalışmanın Hipotezleri
Çalışmanın amacı kapsamında toplanan verilerden, katılımcıların demografik özellikleri ile kripto para sahibi
olmaları ve alım-satım yapmaları arasındaki ilişkiyi ölçmek için kurulan hipotezler;
H1: Kripto para sahipliği bireylerin cinsiyetlerine göre farklılaşmaktadır.
İşletme Araştırmaları Dergisi

2357

Journal of Business Research-Turk

D. Boztosun – O. Keskin 14/3 (2022) 2354-2367
H2: Bireylerin kısa vadeli kazanç elde etmek için alım-satım (trade) yapmaları cinsiyetlerine göre
farklılaşmaktadır.
H3: Kripto para sahipliği bireylerin gelir düzeylerine göre farklılaşmaktadır.
H4: Kripto para sahipliği bireylerin istihdam durumlarına göre farklılaşmaktadır.
H5: Kripto para sahipliği bireylerin yaşlarına göre farklılaşmaktadır.
H6: Kripto para sahipliği bireylerin eğitim düzeylerine göre farklılaşmaktadır.
3.2. Çalışmanın Veri Toplama Aracı, Veri Seti ve Verilerin Analizi
Çalışmada veri toplama araçlarından bir tanesi olan anket tekniği uygulanmıştır. İlgili anket uygulanmadan
önce Kayseri Üniversitesi Etik Kurul onayı alınmıştır (08.04.2022 tarih 29 sayılı karar). Anketler katılımcılara
online ortamda ve yaklaşık 1 ay süre ile uygulanmıştır. Örneklem olarak Türkiye’de yaşayan 1211 katılımcıya
ulaşılmıştır. Elde edilen veriler istatistiki yöntemler ile analiz edilmiştir. Analiz yapılırken SPSS 28 paket
programı kullanılmıştır.
Toplanan verilere güvenilirlik analizi uygulanmış ve analiz sonucunda Cronbah’s Alpha değeri 0,818 olarak
elde edilmiştir. Bu sonuç toplanan verilerin yüksek oranda güvenilir olduğunu göstermektedir (Kalaycı, 2014
s.405). Bir sonraki aşamada elde edilen verilere frekans analizi uygulanmıştır. Ardından katılımcıların kripto
para sahipliği ile demografik özellikleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını tespit etmek amacıyla
verilere t-testi ve ANOVA analizleri uygulanmıştır.
4. Bulgular
Çalışmanın bu bölümünde elde edilen veri setine uygulanan analiz sonuçlarına yer verilecektir.
Katılımcılara uygulanan anketin ilk bölümünde yer alan demografik özellikleri ölçmeye yönelik sorulara
verilen cevaplar Tablo 1’de gösterilmiştir.
4.1. Demografik Bulgular
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Değişkenler
Cinsiyet

Yaş
(Ortalama=27,5)

Eğitim Düzeyi

İstihdam Durumu

Aylık Gelir

Gruplar
Erkek
Kadın
Toplam
18-24
25-31
32-40
>40
Toplam
Lise ve Altı
Ön Lisans
Lisans
Lisansüstü
Toplam
Çalışıyor
Çalışmıyor
Çalışmıyor ve İş Aramıyor
Toplam
<3.000 TL
3.001 - 4.000
4.001 - 5.000
5.001 - 6.000
6.001 - 7.000
>7.001 TL
Toplam
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N
592
619
1.211
456
536
142
77
1.211
106
97
860
148
1.211
656
461
94
1.211
587
182
129
90
70
153
1.211
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Yüzde (%)
48,9
51,1
100,0
37,7
44,0
11,7
6,6
100,0
8,8
8,0
71,0
12,2
100,0
54,2
38,1
7,8
100,0
48,5
15,0
10,7
7,4
5,8
12,6
100,0
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Yapılan frekans analizi sonucu elde edilen bulgular incelendiğinde, katılımcıların %51,1’inin kadınlardan
oluştuğu gözlenmektedir. Katılımcıların %82’si 18-31 yaş gurubu arasında olup yaş ortalamaları ise 27,5’dir.
Eğitim düzeylerine bakıldığında, büyük çoğunluğun (%71) lisans mezunu olduğu görülmektedir. İstihdam
durumuna bakıldığında ise, %54,2’sinin çalışan bireylerden oluştuğu ve %48,5’inin 3.000 liranın altında gelire
sahip olduğu tespit edilmiştir.
4.2. Katılımcıların Bilgi Düzeylerine İlişkin Bulgular
Anket formunun ikinci bölümünde, katılımcıların kripto paralar hakkındaki bilgi düzeylerini ve sahiplik
durumlarını ölçmeye yönelik sorulara verilen cevaplar aşağıda gösterilmektedir.
Tablo 2.Daha önce Kripto Paraları (Bitcoin, Ethereum, Ripple vs. gibi) duydunuz mu?
Evet

N
1.107

Yüzde (%)
91,4

Kümülatif (%)
91,4

Hayır
Toplam

104
1.211

8,6
100,0

100,0

Ortalama

St. Sapma

1,09

0,280

Daha önce kripto paraları duyan birey sayısı toplam katılımcıların %91,4’ünü oluşturmaktadır. Bu oran
Türkiye’de yaşayan bireylerin büyük çoğunluğunun kripto paraları duyduğunu göstermektedir.
Tablo 3.Kripto Paraları (Bitcoin, Ethereum, Ripple vs. gibi) ilk defa ne zaman duydunuz?

1 Yıldan daha az
Yaklaşık 1 Yıl
Yaklaşık 2 Yıl
Yaklaşık 3 Yıl
Yaklaşık 4 Yıl
Yaklaşık 5 Yıl
Duymadım
Toplam

N

Yüzde (%)

Kümülatif (%)

257
238
202
160
112
188
104
1.211

21,2
19,7
16,7
13,2
9,2
15,5
4,5
100,0

21,2
40,9
57,6
70,8
80,0
95,5
100,0

Ortalama

St. Sapma

3,34

1,883

Katılımcıların kripto paraları ilk defa ne zaman duydukları sorusuna verilen cevaplara bakıldığında, büyük
çoğunluğunun (%57,6) son 2 yıl içerisinde duydukları tespit edilmiştir.
Tablo 4. Aşağıdaki Kripto Para birimlerinden hangilerini biliyorsunuz?
Bitcoin
Bitcoin ve Bitcoin Cash
Bitcoin ve Ethereum
Bitcoin ve Litecoin
Bitcoin ve Ripple
Bitcoin, Ethereum ve Bitcoin Cash
Bitcoin, Ethereum ve Ripple
Bitcoin, Ethereum ve Tether
Bitcoin, Ethereum ve Litecoin
Bitcoin, Litecoin ve Bitcoin Cash
Bitcoin, Bitcoin Cash ve Ripple
Bitcoin, Ethereum, Tether ve Ripple
Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve Bitcoin Cash
Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve Ripple
Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple ve Bitcoin Cash
Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Tether ve Bitcoin Cash
Diğer (Deogecoin, Bittorent, Chiliz, Holo vs.)
Toplam
İşletme Araştırmaları Dergisi

2359

N
407
68
114
14
16
24
58
12
37
19
13
25
15
21
19
109
136
1.107

Yüzde (%)
33,6
5,6
9,4
1,2
1,3
2,0
4,8
1,0
3,1
1,6
1,1
2,1
1,2
1,7
1,6
9,0
20,4
100,0

Kümülatif (%)
33,6
39,2
48,6
49,2
50,5
52,5
57,3
58,3
61,4
63,0
64,1
66,2
67,3
69,0
70,6
79,6
100,0
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Katılımcıların hangi kripto paraları bildiğine dair sorulan soruya verilen cevaplara bakıldığında, en fazla
bilinen kripto paranın Bitcoin olduğu görülmektedir. Ayrıca Ethereum, Litecoin, Ripple gibi altcoin olarak
bilinen kripto paralarında bilinirliğinin yüksek olduğu saptanmıştır. Bu kripto paraların dışında bazı
katılımcıların Dogecoin, Bittorent, Chiliz, Holo gibi kripto paraları da bildiği görülmektedir.
Tablo 5. Şu an Herhangi Bir Kripto Paraya Sahip misiniz?

Evet
Hayır
Toplam

N

Yüzde (%)

Kümülatif (%)

266
945
1.211

22,0
78,0
100,0

22,0
100,0

Ortalama

St. Sapma

1,78

0,414

Katılımcıların %91,4’ü kripto paraları duymuş olmasına rağmen bunların sadece %22,0’sinin bir kripto paraya
sahip olduğu görülmektedir.
Tablo 6. Kripto Para Almanızın Nedeni Nedir?
Yeni teknolojiler ile ilgileniyorum
Bir yatırım olarak görüyorum
Bankalara güvenmiyorum
Arkadaşlarımın da kripto parası olduğu için
Havale/EFT veya diğer uluslararası ödemeler için kullanıyorum
Türk lirasına güvenmiyorum
İnternet alışverişlerinde kullanıyorum
Mağazalarda alışveriş yaparken kullanıyorum
Toplam

N
27
202
5
11
4
13
3
1
266

Yüzde (%)
0,10
0,76
0,02
0,04
0,015
0,05
0,01
0,005
100,0

Kümülatif (%)
0,10
0,86
0,88
0,92
0,935
0,985
0,995
100,0

Kripto para sahibi olan katılımcıların kripto para alma nedenlerine bakıldığında, katılımcıların büyük
çoğunluğunun (%76) kripto paraları bir yatırım aracı olarak gördüğü ve bu nedenle aldığı tespit edilmiştir.
Tablo 7. Kripto Para Almamanızın Nedeni Nedir?
Bu teknolojiyi yeterince bilmiyorum
Fiyatı çok fazla değişiyor
Alım-Satım işlemleri kolay değil
Yaygın bir ödeme aracı değil
Kripto Paraların gelecekte hayatta kalacağını düşünmüyorum
Siber hırsızlık konusunda endişeliyim
Merkezi hükümet tarafından desteklenmeyen özel bir para
birimine güvenmiyorum
Mevcut ödeme yöntemleri tüm ihtiyacımı karşılıyor
Diğer
Toplam

N
353
99
25
38
59
89
109

Yüzde (%)
0,37
0,10
0,03
0,04
0,06
0,09
0,12

Kümülatif (%)
0,37
0,47
0,50
0,54
0,60
0,69
0,81

81
92
945

0,09
0,10
100,0

0,90
100,0

Kripto para sahibi olamayan katılımcıların kripto para almama nedenlerine bakıldığında ise katılımcıların
çoğunun (%37) bu teknolojiyi yerince bilmediğini ve bundan dolayı kripto para almadığı saptanmıştır.
Tablo 8. Şu Anda Sahip Olduğunuz Kripto Paraların Toplam Yatırımınız İçerisindeki Payı Yüzde Kaçtır?
%10 dan az
%10 ile %30 arası
%30 ile %50 arası

N
81
26
79

Yüzde (%)
0,30
0,10
0,30

Kümülatif (%)
0,30
0,40
0,70

%50 den fazla
Toplam

80
266

0,30
100,0

100,0
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Kripto para sahibi olan katılımcıların toplam yatırımları içerisindeki kripto paraların oranı değişkenlik
göstermektedir. Genel olarak yatırımcıların portföylerinde, %10’dan az ve %50’den fazla olarak kripto
paralara yer verdikleri görülmektedir. Bu bağlamda yatırımcılar içerisinden bir gurubunun kripto paralara
şüphe ile yaklaşarak çok az yatırım yaptığını diğer bir gurubun ise kripto paraları benimseyerek yatırımlarının
çoğunluğunu kripto paralarda değerlendiğini söylemek mümkündür.
Tablo 9. Serbest Olarak Kullanabileceğiniz 1.000 TL Olduğunu Varsayarsak, Bu Parayı Nasıl
Değerlendirirsiniz?
N
268
107
62
410
21
154
150
26
13
1.211

Kripto Para (Bitcoin, Ethereum, Ripple vs.) alırım
Döviz alırım
Bankaya yatırırm
Altın/Gümüş alırım
Faize yatırırım
Borçlarımı öderim
Eksik olan ihtiyaçlarımı alırım
Borsaya Yatırırdım
Diğer
Toplam

Yüzde (%)
22,0
8,8
5,1
34,0
1,8
12,8
12,5
2,0
1,0
100,0

Kümülatif (%)
22,0
30,8
35,9
69,9
71,7
84,5
97,0
99,0
100,0

Katılımcıların çeşitli yatırım araçlarına yatırım yapma tercihleri içerisinden kripto paraların yerini öğrenmek
amacıyla yönetilen bu soruda, birçok bireyin, güvenli liman olarak görülen bir yatırım aracı olan, altın/gümüş
(%34) yatırımı yapmak istedikleri gözlenmektedir. Kripto paralara yatırım yapma isteği ise toplam
yatırımcıların %22,0’sini kapsamaktadır. Bu oran aynı zamanda toplam katılımcılar içerisinden kripto para
sahibi olan katılımcıların oranı ile de aynıdır. Dolayısıyla kripto para sahibi olamayan katılımcılara serbest
olarak kullanacakların bir miktar para verilse de fikirlerinin değişmediğini söylenebilir.
Tablo 10. Kısa vadede gelir elde etmek için kripto para alım-satım işlemi gerçekleştiriyor musunuz?
Evet
Hayır
Toplam

N
244
948
1192

Yüzde (%)
20,5
79,5
100,0

Kümülatif (%)
20,5
79,5

Ortalama

St. Sapma

1,80

0,404

Katılımcıların %20,5’nin kısa vadeli gelir elde etmek için kripto para alım-satım (trade) işlemi yaptığını
gözlenmektedir. Bu bağlamda kripto para sahibi olan %22’lik kesimin yalnızca %1,5’inin kripto paraları uzun
vadeli yatırım için satın aldığı geri kalan %20,5’lik kesimin ise gelir elde etmek amacıyla kripto para alımsatımı yaptığı söylenebilir.
Anket formunun 3. bölümünde katılımcıların kripto paralarla ilgili gelecekteki görüşlerini ölçmeye yönelik
sorulara verilen cevaplar aşağıda gösterilmektedir.
Tablo 11. Gelecekte kripto para kullanmayı düşünür müsünüz?
Evet
Hayır
Emin Değilim
Toplam

N
433
309
469
1.211

Yüzde (%)
35,8
25,5
38,8
100,0

Kümülatif (%)
35,8
61,3
100,0

Ortalama

St. Sapma

2,03

0,863

Gelecekte kripto para kullanmayı düşünen katılımcılar toplam katılımcıların %35,8’ni oluşturmaktadır. Kripto
para kullanan katılımcı oranının %22 olduğu göz önüne alındığında, katılımcılardan kripto para kullanmayan
bir kesimin de kripto para kullanmaya istekli olduğunu söylemek mümkündür.
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Tablo 12. Sizce Kripto paralar gelecek 5 yıl içinde hayatta kalabilir mi?
Evet
Hayır
Emin Değilim
Toplam

N
563

Yüzde (%)
46,5

Kümülatif (%)
46,5

162
486
1.211

13,4
40,1
100,0

59,9
100,0

Ortalama

St. Sapma

1,94

0,929

Katılımcıların %46,5’nin gelecekte kripto paraların hayatta kalabileceğini düşündüğü görülmektedir. Ancak
katılımcıların yalnızca %35,8’inin gelecekte kripto para almayı düşündüğü göz önünde bulundurulduğunda
katılımcıların bir kesiminin kripto paraların hayatta kalmasını düşünse de kripto para almayacaklarını
görülmektedir.
Katılımcıların gelecekte kripto paraların hangi amaçlarla kullanılacağı beklentilerini ölçmek amacıyla 5’li
Likert ölçeği ile sorulan sorulara verilen cevapların yüzdeleri ve ortalamaları Tablo 2 ve Tablo 3’de
gösterilmiştir.
Tablo 13. Kripto Paraların Gelecekteki Kullanım Amaçlarının Yüzdeleri
Katılmıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Yatırım
Tasarruf
Alışveriş
Fatura Ödeme

Mal/Hizmet Satışı
Yurtiçi Para Transferi
Yurtdışı Para Transferi

Ne Katılıyorum
Ne
Katılmıyorum

Kesinlikle
Katılmıyorum

N

224

191

181

370

245

%
N
%
N
%

18,5
220
18,2
231
19,1

15,8
306
25,3
248
20,5

14,9
305
25,2
214
17,7

30,6
245
20,2
317
26,2

20,2
135
11,1
201
16,6

N

241

308

277

250

135

%

19,9

25,4

22,9

20,6

11,1

N

239

249

238

320

165

%

19,7

20,6

19,7

26,4

13,6

N

239

241

234

329

168

%
N

19,7
245

19,9
213

19,3
225

27,2
319

13,9
209

%

20,2

17,6

18,6

26,3

17,3

Gelecek 5 yıl içinde kripto paraların aşağıdaki
amaçlar için kullanılacağını düşünüyor
musunuz?

Katılımcıların gelecekte kripto paraları kullanacağı amaçlara verdikleri cevaplar doğrultusunda; “Yatırım”
amacıyla kullanılacağını düşünen katılımcıların oranı %50,8, “Tasarruf” amacıyla kullanılacağını düşünen
katılımcıların oranı %31,3, “Alışveriş” amacıyla kullanılacağını düşünen katılımcıların oranı %42,8, “Fatura
Ödeme” amacıyla kullanılacağını düşünen katılımcıların oranı %31,7, “Mal/Hizmet Satışı” amacıyla
kullanılacağını düşünen katılımcıların oranı %40,0, “Yurtiçi Para Transferi” amacıyla kullanılacağını düşünen
katılımcıların oranı %41,1, “Yurtdışı Para Transferi” amacıyla kullanılacağını düşünen katılımcıların oranı
%43,6 olduğu görülmektedir.
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Tablo 14. Kripto Paraların Gelecekteki Kullanım Amaçlarının Ortalamaları
Gelecek 5 yıl içinde kripto paraların aşağıdaki amaçlar için
kullanılacağını düşünüyor musunuz?

Ortalama

Standart
Sapma

3,18
2,81
3,01
2,78
2,94
2,96
3,03
2,90

1,407
1,262
1,377
1,286
1,342
1,347
1,393
1,344

Yatırım
Tasarruf
Alışveriş
Fatura Ödeme
Mal/Hizmet Satışı
Yurtiçi Para Transferi
Yurtdışı Para Transferi
İfadelerin Genel Ortalaması

Katılımcılardan alınan cevapların ortalamalarına bakıldığında, kripto paraların gelecekte en fazla 3,18
ortalama ile yatırım ve 3,03 ortalama ile alışveriş amacıyla kullanılacağının düşünüldüğü tespit edilmiştir.
Bir sonraki aşamada çalışmanın hipotezlerinin test etmek amacıyla yapılan t-testi ve ANOVA analizlerine yer
verilecektir.
4.3. T-Testi Analizi Sonuçları
T-testi iki örneklem grubu arasında ortalamalar açısından fark olup olmadığını belirlemek amacıyla kullanılan
istatistiki bir yöntemdir (Kalaycı, 2014, s.74). Bu bağlamda çalışmanın bu aşamasında H1, H2 ve H3 hipotezleri
test t-testi kullanılarak test edilmiş olup ilgili test sonuçları aşağıda verilmiştir.
Tablo 15. H1 Hipotezine Ait T-testi Sonuçları
Sahiplik
Cinsiyet

N

Ort.

Std. Sp.

Evet

592

1,67

,470

Hayır

619

1,88

,321

Levene (p)

t

p

,000

-9,104

,000

Tablo 4’teki t-testi sonuçlarına bakıldığında, kripto para sahipliğinin bireylerin cinsiyetlerine göre farklılaştığı
tespit edilmiştir. (p=0,000<0,05). Verilerin analizi sonucunda erkek katılımcıların kadın katılımcılara kıyasla
daha fazla kripto para sahibi olduğu görülmektedir.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’de cinsiyete göre istihdam durumu; erkek bireyler için
yaklaşık %60, kadın bireylerde ise yaklaşık %26’dır. Dolayısıyla kripto para sahipliğinin cinsiyete göre
farklılaşmasında Türkiye’de erkek bireylerin çalışma hayatında daha fazla yer almasının etkisi olduğu
düşünülmektedir. Daha sonraki analizlerde bireylerin çalışma durumlarına göre yapılacak testlerde bu
durumu doğrular nitelikte olacaktır. Bu bilgiler ışığında H 1 hipotezi kabul edilmiştir.
Tablo 16. H2 Hipotezine Ait T-testi Sonuçları
Trade
Cinsiyet

N

Ort.

Std. Sp.

Evet

244

1,30

,457

Hayır

948

1,57

,496

Levene (p)

t

p

105,018

-8,094

,000

Tablo 2’deki t-testi sonuçlarına göre, bireylerin kısa vadede alım-satım (trade) yapmalarının cinsiyetlerine
göre farklılaştığı tespit edilmiştir (p=0,000<0,05). Bu bağlamda erkek bireylerin kadın bireylere kıyasla daha
fazla kripto para alım-satım işlemi yaptığı söylenebilir. Bu durumun kripto para sahipliği ve çalışan sayısı
bağlantılı olduğu dolayısıyla hem kripto para sahibi olma hem de çalışan sayısı kategorilerinde erkek
bireylerin daha fazla olmasının bu analiz sonucunda etkisi olduğu düşünülmektedir. Bu bilgiler ışığında H 2
hipotezi kabul edilmiştir.
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Tablo 17. H3 Hipotezine Ait T-testi Sonuçları
Sahiplik
İstihdam
Durumu

Çalışıyor
Çalışmıyor

1

N

Ort.

Std. Sp.

656

1,73

,445

555

1,84

,366

Levene (p)

t

p

97,489

-4,841

,000

Tablo 6’daki t-testi sonuçları incelendiğinde, kripto para sahipliğinin bireylerin istihdam durumlarına göre
farklılaştığı saptanmıştır (p=0,000<0,05). Katılımcı bireyler içerisinden çalışan grubunda yer alanların
çalışmayan gurupta olanlara kıyasla daha fazla kripto para sahibi oldukları gözlenmiştir. Bu durumda belirli
bir gelire sahip bireylerin gelirlerini kripto para sahibi olma amacıyla kullandıklarını söylemek mümkündür.
Ayrıca belirli bir geliri olan bireylerin gelirlerinin değerini korumak ve/veya artırmak amacıyla da kripto para
satın almaları olası bir durumdur. Bu bilgiler ışığında H3 hipotezi kabul edilmiştir.
4.4. ANOVA Analizi Sonuçları
ANOVA analizi iki veya daha fazla gruba göre, bağımlı değişkendeki ortalamalar arasında fark olup
olmadığını test eder (Kalaycı, 2014, s. 133). Bu bağlamda çalışmanın bu aşamasında ise H3, H4 ve H5 hipotezleri
test ANOVA analizi kullanılarak test edilmiş olup ilgili test sonuçları aşağıda verilmiştir.
Tablo 18. H4 Hipotezine Ait ANOVA Analizi Sonuçları
Bireylerin Eğitim Düzeyi
Levene
Varyans Testi
P

Kripto Para Sahipliği

ANOVA

13,824
,000

F

2,661

p

,047

Tablo 7’de gösterilen ANOVA analizi sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde, kripto para sahipliğinin
bireylerin eğitim düzeylerine göre farklılaştığı tespit edilmiştir (F=2,661, p=,000<0,05). Ancak elde edilen
verilere göre varyansların homojen olmadığı tespit edildiği için veri setine Games Howell testi uygulanmıştır
(Levene=13,824, p=,000<0,05). Uygulanan test sonucunda elde edilen verilen Tablo 8’de gösterilmiştir.
Tablo 19. H4 Hipotezine Ait Games Howell Testi Sonuçları
(I)
1

2

3

4

(J)
2
3
4
1
3
4
1
2
4
1
2
3

Ortalama Farkları
,114
,112*
,067
-,114
-,002
-,048
-,112*
,002
-,046
-,067
0,48
,046

St. Hata
,054
,035
,045
,054
,046
,054
,035
,046
,035
,045
,054
,035

Sig
,150
,009
,461
,150
1,000
,812
,009
1,000
,570
,461
,812
,570

Tablo 8’de gösterilen Games Howell testi sonuçları incelendiğinde lise ve altı eğitim düzeyine sahip olan
bireyler ile lisans düzeyinde eğitime sahip olan bireyler kripto para sahipliği açısından farklılaştığı
görülmektedir. Bu bilgiler ışığında H4 hipotezi kabul edilmiştir.

1

Çalışmayıp aynı zamanda iş aramayan bireylerde bu analizde çalışmayanlar ile aynı grupta ele alınmıştır.
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Tablo 20. H5 Hipotezine Ait ANOVA Analizi Sonuçları
Bireylerin Gelir Düzeyi
Levene
Varyans Testi
P

Kripto Para Sahipliği

ANOVA

44,540
,000

F

12,008

p

,000

Tablo 9’daki analiz sonuçlarına göre, bireylerin kripto para sahibi olma durumlarının gelir düzeyleri açısından
farklılaştığı saptanmıştır (F=12,008, p=,000<0,05). Elde edilen verilere göre varyansların homojen
dağılamaması nedeniyle veri setine Games Howell testi uygulanmıştır (Levene=44,540, p=,000<0,05).
Tablo 21. H5 Hipotezine Ait Games Howell Testi Sonuçları
(I)

(J)

Ortalama Farkları

St. Hata

Sig

1

2
3

,065*
,140*

0,28
,030

,061
,000

2

1
3

-,065*
,075

,028
,035

,061
,086

3

1
2

-,140*
-,075

,030
,035

,000
,086

Tablo 10’da gösterilen Games Howell testi sonuçlarına göre, bireylerin gelir düzeylerinin arttıkça kripto para
sahipliklerinin de arttığı saptanmıştır. Ulaşılan sonuçlara bakılarak H 5 hipotezi kabul edilmiştir.
Tablo 22. H6 Hipotezine Ait ANOVA Analizi Sonuçları
Bireylerin Yaşı
Levene
Varyans Testi
P
F
ANOVA
p

Kripto Para Sahipliği

14,455
,000
2,988
,030

Tablo.11’deki analiz sonuçlarına göre, bireylerin kripto para sahibi olma durumlarının yaşları açısından
farklılaştığı tespit edilmiştir (F=2,988, p=0,03<0,05). Ancak elde edilen verilerin varyanslarının homojen
olmaması nedeniyle veri setine Games Howell testi uygulanmıştır. Games Howell testi sonuçları Tablo 12’de
gösterilmektedir.
Tablo 23. H6 Hipotezine Ait Games Howell Testi Sonuçları
(I)
1

2

3

4

(J)
2
3
4
1
3
4
1
2
4
1
2
3

Ortalama Farkları
,030
-,049
-,090
-,030
-,079
-,121*
,049
,079
-,042
,090
,121*
,042

St. Hata
,027
,039
,040
,027
,039
,040
,039
,039
,049
,040
,040
,049

Sig
,678
,606
,114
,678
,181
,015
,606
,181
,828
,114
,015
,828

Tablo 12’de gösterilen Games Howell testi sonuçları incelendiğinde 4. grupta yer alan ve 40 yaş üzerinde olan
bireylerin 40 yaş altında olan bireyler ile kripto para sahipliği açısından farklılaştığı tespit edilmiştir.
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Dolaysıyla belirli bir yaş üzeri bireylerin kripto para sahibi olma konusunda endişelerinin olduğu ya da ilgili
teknolojiyi yeterince bilmediği/güvenmediği düşünülmektedir. 40 yaş üzeri bireylerin aksine daha genç yaş
gurubu olarak nitelendirilebilecek olan 18-31 yaş grubu bireylerin kripto para teknolojisiyle daha ilgili ve bu
finansal enstrümana yatırım yapma konusunda daha istekli olduğunu söylemek mümkündür. Bu bilgiler
ışığında H6 hipotezi kabul edilmiştir.
Tablo 24. Araştırma Hipotezlerinin Sonuçları
Hipotezler
H1: Kripto para sahipliği bireylerin cinsiyetlerine göre farklılaşmaktadır.
H2: Bireylerin kısa vadeli kazanç elde etmek için alım-satım (trade) yapmaları cinsiyetlerine
göre farklılaşmaktadır.

Kabul/Red
Kabul
Kabul

H3: Kripto para sahipliği bireylerin gelir düzeylerine göre farklılaşmaktadır.
H4: Kripto para sahipliği bireylerin istihdam durumlarına göre farklılaşmaktadır.
H5: Kripto para sahipliği bireylerin eğitim düzeylerine göre farklılaşmaktadır.
H6: Kripto para sahipliği bireylerin yaşlarına göre farklılaşmaktadır.

Kabul
Kabul
Kabul
Kabul

5. Sonuç ve Tartışma
Hayatımıza hızla giren bir finansal teknoloji olan kripto paraların sayılarının ve değerlerinin çok daha hızlı
şekilde arttığı görülmektedir. Bu duruma bağlı bir şekilde bilinirliklerinin ve kullanım oranının da sürekli
olarak artış gösterdiği söylenebilir. Yapılan çalışmada kripto paraların Türkiye’de bilinirliğinin %91,5, kripto
para sahibi olan bireylerin ise %22 olduğu saptanmıştır. Henry vd. (2019), çalışmalarında Kanada’da kripto
para bilinirliğinin %89, kripto para sahipliğinin ise %5 olduğunu, Gupta ve Bagga (2017), Hindistan’da kripto
para sahipliğinin %37,5 olduğunu tespit etmişlerdir. Ruhana vd. (2019) tarafından Malezya’da yapılan
çalışmada ise katılımcıların %94,7’sinin kripto paralar konusunda temel seviyede bilgisinin ve kripto para
kullanımının %80 olduğunu tespit etmişlerdir. Bu bilgiler ışığında, gelişmekte olan ülkelerde kripto para
sahipliğinin gelişmiş ülkelere kıyasla daha fazla olduğu söylenebilir. Bu bağlamda gelişmekte olan ülkelerde
yatırımcıların kripto paraların volatilitesinin yüksek olmasından kaynaklanan hızlı bir para kazanma
niyetinde oldukları düşünülmektedir.
Katılımcıların; cinsiyetlerine, yaşlarına, eğitim düzeylerine, istihdam durumlarına ve gelir düzeylerine göre
kripto para sahipliklerinin farklılık göstermesi çalışmadan elde edilen bir diğer sonuçtur. Katılımcılar
içerisinden (genellikle genç yaş olarak nitelendirilen) 18-31 yaş arasında bulunanların diğer yaş gruplarına
kıyasla daha fazla kripto para sahibi olduğu görülmüştür. Ayrıca katılımcılar içerisinden çalışanlar ve gelir
düzeyi yüksek olan bireylerin daha fazla kripto para sahibi olduğu da tespit edilmiştir. Erkeklerin ise
kadınlara kıyasla daha fazla kripto para sahibi olduğu da anlaşılmıştır. Bu hususta Türkiye’de erkeklerin
çalışma oranının daha fazla olmasının etkisi olduğu düşünülmektedir.
Katılımcılar kripto paraları en fazla yatırım amacıyla satın aldıklarını ve gelecek 5 yıl içerisinde hayatta
kalacağını düşündüklerini ifade etmiştir. Bu bağlamda kripto paraların gelecekte en fazla “yatırım” ve
“alışveriş” amacıyla kullanılacağını da belirtmişlerdir.
Bu çalışma bundan sonra yapılacak çalışmalara Türkiye’deki bireylerin kripto paralar hakkındaki bilgi
düzeyleri ve kripto para sahiplikleri konusunda ışık tutacaktır. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda ise
bireyleri kripto paralar hakkında bilgi düzeylerine göre gruplandırarak ilgili grupların kripto para satın alma
etkenleri arasındaki farklılıklar ortaya konulabilir.

KAYNAKÇA
Arıca, R. ve Kozak, R. (2019). Kripto Para Türü Olarak Bitcoin’in Bilinirliğinin İncelenmesi: Y Kuşağı Üzerine
Bir Araştırma, Emir, O. (Ed.), 20. Ulusal ve 4. Uluslararası Turizm Kongresi, , 16-19 Ekim 2019
Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Basımevi, 232-239.
Arıca, R. ve Kozak, R. (2020). Examining The Awareness of Crypto Currency Types by Tourism Educated
Individuals: Case of Bitcoin. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism, Recreation and Sports
Sciences (ATRSS), 2 (2), 37-51.
İşletme Araştırmaları Dergisi

2366

Journal of Business Research-Turk

D. Boztosun – O. Keskin 14/3 (2022) 2354-2367
Boztosun, D. Arslan, E. Yıldırım, A. Karslıoğlu, B. Demirtaş, Ö., (2022). Kripto Para Teknolojileri: Kripto Para
Seçimine Etki Eden Faktörlerin AHP Yöntemi ile Değerlendirilmesi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 14
(1), 138-154.
Christopher S. Henry, Kim P. Huynh, Gradon Nicholls ve Mitchell W. Nicholson (2019). 2018 Bitcoin
Omnibus Survey: Awareness and Usage, Bank of Canada Staff Discussion Paper, 2019-10.
Christopher S. Henry, Kim P. Huynh, ve Gradon Nicholls (2017). 2018 Bitcoin Omnibus Survey: Awareness
and Usage, Bank of Canada Staff Discussion Paper, 2019-10.
Dağtekin, O. C. ve Toğay, S. (2019). Demografik Faktörler Özelinde Bitcoin’e Yaklaşım ve Güven Eğilimine
Dair Bir İnceleme, Journal of Banking and Financial Research, 7(1), 1-8.
Dilek, Ş. (2018). Blockchain Teknolojisi ve Bitcoin, Ankara, SETA Yayınları.
Dulupçu, M.A. Yiyit, M. ve Genç, A.G. (2017). Dijital ekonominin yükselen yüzü: Bitcoin’in değeri ile
bilinirliği arasındaki ilişkinin analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, 22 (15), 2241-2258.
Ergin, B. (2021). Bitcoin’de Bir İlk Yaşandı! Altın Tahtından Olacak mı?,
https://www.sabah.com.tr/apara/haberler/2021/02/21/bitcoinde-bir-ilk-yasandi-altin-tahtindan-miolacak.
Gupta, M. ve Bagga, T. (2017) Study Of Consumer Awareness On Cryptocurrency In Indıa, International
Research Journal of Management Science and Technology, 8 (10), 145-151.
Gültekin, Y. (2017). Turizm endüstrisinde alternatif bir ödeme aracı olarak kripto para birimleri: Bitcoin,
Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 96-113.
İri, R. (2021), Finansal Pazarlama Kapsamında Kripto Para Pazarlaması ve Kripto Para Birimlerinin Bilinirliği
ve Farkındalığı, Abant Sosyal Bilimler Dergisi, 21 (3), 811-833
Kalaycı, Ş. (2014). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (6 b.). Ankara: Asil Yayın.
Karaoğlan, S. Tayfun, A. R. ve Bilgin, O. (2018). Türkiye’de kripto para farkındalığı ve kripto para kabul
eden işletmelerin motivasyonları, İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 6 (2), 15-28.
Kayani, Z. K. Mehmood, R. Ul Haq, A. Kayani, J. A. and Rashid, A. (2021). Awareness And Adoptıon Of
Blockchaın: Customer’s Intentıon To Use Bıtcoın In Pakıstan, PalArch's Journal of Archaeology of
Egypt/Egyptology, 18 (08), 4858-4880.
Ku-Mahamud, K. R. Omar, M. Bakar, N. A. and Muraina, I. D. (2019). Awareness, trust, and adoption of
blockchain technology and cryptocurrency among blockchain communities in Malaysia. International
Journal on Advanced Science, Engineering ve Information Technology, 9 (4), 1217-1222.
Tsanidis, C. Nerantzaki, D. M. Karavasilis, G. Vrana, V. and Paschaloudis, D. (2015). Greek consumers and
the use of Bitcoin, The Business and Management Review, 6 (2), 295.
Uluyol O, (2019). Akademisyenlerin Yatırım Araçlarını Tanıma ve Bu Araçlara Yatırım Yapma Durumlarının
İncelenmesi: Türkiye Uygulaması, Research Studıes Anatolıa Journal, 2 (4), 1-20.
Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system,
file:///C:/Users/casper56/Downloads/21260-bitcoin-a-peer-to-peer-electronic-cash-system.pdf. Erişim
Tarihi: 01.02.2022
https://coinmarketcap.com/tr/ Erişim Tarihi: 09.11.2021
https://www.gold.org/goldhub/data/how-much-gold Erişim Tarihi: 13.06.2022
https://www.weforum.org/topics/global-financial-system/ Erişim Tarihi: 01.03.2022

İşletme Araştırmaları Dergisi

2367

Journal of Business Research-Turk

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK
2022, 14(3), 2368-2389
https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1507

Sigortacılık Sektöründe; Rol Belirsizliği, Rol Çatışması, İş Stresi, Örgütsel Adalet ve
İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkiler *
(The Relationship Amongst Role Ambiguity, Role Conflict, Work Stress and
Organizational Justice on Intention to Leave in The Context of The Insurance Sector)
Lale TEZCAN
a
b

a

Ebru GÖZÜKARA

b

İstanbul Arel Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul, Türkiye laletezcan@icloud.com
İstanbul Arel Üniveristesi, İşletme Bölümü, İstanbul, Türkiye. ebrugozukara@arel.edu.tr

MAKALE BİLGİSİ

ÖZET

Anahtar Kelimeler:
Rol Belirsizliği
Rol Çatışması
İş Stresi
Örgütsel Adalet
İşten Ayrılma Niyeti

Amaç – Örgütlerin rekabet üstünlüğü sağlayarak faaliyetlerini sürdürmelerinde ve başarıyı
sürdürülebilir kılmalarında en büyük etken çalışan katkılarıdır. Bu katkıların maksimize edilmesi,
olumlu örgütsel davranışlarla mümkündür. Bu çalışmanın temel amacı, örgütün performansında büyük
etkisi bulunan çalışanların yaşadıkları rol belirsizliği, rol çatışması, iş stresi, örgütsel adalet ve işten
ayrılma niyeti arasındaki ilişkilerin incelenmesidir.
Yöntem – Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye sigortacılık
sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmada, sektör şirketlerinden
kolayda örnekleme yoluyla ulaşılan 667 çalışana e-posta ve telefon yoluyla gönderilen web tabanlı
yapılandırılmış anketten elde edilen veriler kullanılmıştır. İstatistiksel analizler SmartPLS-SEM 3.3.2. ve
IBM SPSS Statistic 26 kullanılarak yapılmıştır.
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Bulgular – Sigorta sektörü çalışanlarından elde edilen verilerin analizi sonucunda, yaşanan rol belirsizliği
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ve rol çatışmasının iş stresi ile pozitif yönde ilişkide olduğu ve rol belirsizliğinin işten ayrılma niyetini
Kabul Tarihi 25 Eylül 2022
artırdığı tespit edilmiştir. Benzer şekilde iş stresinin işten ayrılma niyetini artırdığı, ayrıca rol
belirsizliğinin ve rol çatışmasının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkilerinde iş stresinin aracılık rolü
bulunduğu ortaya konmuştur. Bulgular, örgütsel adalet ile alt boyutları olan dağıtım adaleti, prosedür
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adaleti ve etkileşim adaletinin; rol belirsizliği ve rol çatışması ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkilerde
Araştırma Makalesi
düzenleyicilik etkilerinin bulunmadığını göstermektedir.
Tartışma – Araştırma sonuçları dikkate alındığında, çalışanların refah ve mutluluğunu sağlayıcı yönde
yönetsel anlayışa ve politikalara sahip örgütlerin, çalışanların olası işten ayrılma niyetlerinin ve
devamında işten ayrılmaların önüne geçerek rekabetçi üstünlük elde edecek şekilde başarılarını
artıracakları söylenebilir.
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Purpose – Organizational achievement and sustainment of competitive advantage depends critically on
employee contribution to success. These contributions can only be maximized when employees exhibit
positive organizational behavior. The main purpose of this study is to examine the relationships between
five variables which have a great impact on organizational performance: role ambiguity, role conflict,
work stress, organizational justice and intention to leave.
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Design/methodology/approach – In the study, quantitative research method is used. The population of
the research consists of the employees of companies operating in the Turkish insurance sector. In the
research, the data obtained from the web-based structured questionnaire sent via e-mail and telephone
to 667 employees who were easily reached by sampling from the sector companies were used. Statistical
analysis SmartPLS-SEM 3.3.2. and IBM SPSS Statistic 26.
Findings – Based on survey data obtained from the insurance sector employees, it was determined in this
study that role ambiguity and role conflict are positively correlated with the work stress experienced by
the employees, and that role ambiguity increases employee intention to leave. Similarly, work stress was
found to increase the employees’ intention to leave. Findings obtained in this study have further shown
that work stress has a mediating role in explaining the effects of role ambiguity and role conflict on
intention to leave. Although organizational justice and its main forms, namely, distributive justice,
procedural justice and interactional justice are of great importance to organizational effectiveness and
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efficiency, study findings did not reveal any moderating influence of role ambiguity and role conflict on
the intention to leave.
Discussion – The findings of this study suggest that organizations with managerial understanding and
policies to ensure the welfare and happiness of their employees will succeed in decreasing employees’
intention to leave and subsequent turnover, thereby achieving sustainable competitive advantage.

1. Giriş
Günümüzde küreselleşmeyle birlikte hızla artan rekabet, örgütlerin varlıklarını kârlı bir şekilde sürdürmeleri
için kaynaklarını en etkin ve verimli biçimde kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. Sigortacılık; rekabetin güçlü
yaşandığı, birleşme ve satın almaların sıklıkla görüldüğü, yoğun ve stresli çalışma ortamına sahip sektörlerin
başında gelmektedir. Sigorta şirketlerinde müşteri-çalışan ilişkilerinin yoğunluğu; işin kalitesini ve bunu
sağlamakta başta gelen etkenlerden olan çalışanların işe ve örgüte yönelik olumlu tutum ve davranışlarını
oldukça önemli hale getirmektedir.
Örgütlerin varlıklarını devam ettirebilmeleri, başarıyı sürdürülebilir hale getirmeleri ile mümkündür.
Sürdürülebilirlik, örgüt veya örgütün faaliyetlerine zarar verebilecek unsurları asgariye indirme yönünde
belli operasyonları yürütmeyi gerektirmektedir (Gözükara, 2019:11). Özellikle hizmet ağırlıklı faaliyet
gösteren örgütlerin emek-yoğun hizmet üretmeleri; sunulan hizmetin kalitesi ve faaliyetlerin etkinliğinde
müşterilerle olumlu ilişkileri merkeze almakta, bu durum çalışanların işe ve örgüte yönelik tutum ve
davranışlarını çok daha önemli hale getirmektedir. Bu doğrultuda çalışan memnuniyetini sağlayarak birçok
bakımdan örgüte zarar veren işten ayrılmaların önüne geçmek, hizmet sürekliliğinin ve örgütsel başarının
sürdürülebilir kılınmasında büyük önem taşımaktadır.
Bu çalışmanın temel amacı, örgütün performansında büyük etkisi bulunan çalışanların yaşadıkları rol
belirsizliği, rol çatışması, iş stresi, örgütsel adalet ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkilerin incelenmesidir.
Bu çalışma ile hedeflenen, örgütsel başarının en önemli unsurlarının başında gelen çalışanların, işlerini
yaparken yaşadıkları rol belirsizliği, rol çatışması ve iş stresinin sebepleri ile sonuçlarını irdelemek, aynı
zamanda örgütlerine dair adalet algılarını dağıtım, prosedür ve etkileşim adaleti bağlamında incelemek, tüm
bu unsurların birbirleri ile olan ilişkilerini ve işten ayrılma niyetine olan etkilerini ortaya koymaktır.
Çalışanların üstlendikleri role ilişkin gerçekleştirmeleri gereken eylemlerin belirsizliğini ifade eden rol
belirsizliği (Peterson vd., 1995:431) ve aynı anda üstlendikleri rollerin birine uymanın diğerlerini uymayı
güçlendirmesi durumu olarak açıklanan rol çatışması (Katz ve Kahn, 1977:202) örgütlerde rol kaynaklı stres
unsurları olarak ele alınmaktadır. Çalışan ve örgüt arasındaki uygun olmayan ilişkiler şeklinde tanımlanan iş
stresi (Beehr ve Newman, 1978:666), rol belirsizliği ve rol çatışmasıyla birlikte işten ayrılma niyetinin sebepleri
arasında yer almaktadır. Yazında ağırlıklı olarak iş tatmini ve örgütsel bağlılığın işten ayrılma niyeti
üzerindeki etkilerinin incelendiği, ayrıca rol belirsizliği, rol çatışması ve iş stresinin, işten ayrılma niyeti
üzerindeki etkilerinin ele alındığı görülmektedir (Cho vd., 2019:1755; Dewi ve Piartrini, 2021:68). Benzer
şekilde çok sayıda çalışmada, çalışanların örgüt içindeki uygulamaların adaletine yönelik algılarını
tanımlayan örgütsel adalet (Moorman, 199:845) ve alt boyutları olan dağıtım, prosedür ve etkileşim adaletine
yönelik algılarının işten ayrılma niyeti üzerinde doğrudan etkisine yer verilmektedir (Aryani vd., 2021:1173;
Colquit vd., 2001:425; Greenberg, 2009:186). Yazında her ne kadar örgütsel adalet ve alt boyutlarının bu
çalışmada ele alınan bazı değişkenlerle ilişkilerinin incelendiği çalışmalar bulunsa da (Colquit vd., 2001:425;
Rai, 2016:5; Wang vd., 2020:2), bu çalışmada yer alan diğer tüm değişkenlerle ilişkilerinin incelendiği ve
düzenleyicilik etkilerinin ele alındığı herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Böylece bu çalışmanın, örgütsel
adalet ve alt boyutlarının düzenleyicilik etkilerini de kapsama alarak yazında rol belirsizliği, rol çatışması, iş
stresi ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkilerin ortaya konmasına ve örgütlerin de bu ilişkilerin farkında
olarak çalışan tutum ve davranışlarına yönelik olumsuz unsurları yok etmek veya azaltmak yönünde
yapacakları gerekli düzenlemelerle faydalı sonuçlar elde etmelerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

2. Kavramsal Çerçeve
2.1. Rol Belirsizliği
Rol belirsizliği, işe yönelik talimatların açık olmaması (Rizzo vd., 1970:153), çalışanlara verilen rollerin netlik
içermemesidir (Schuler vd., 1977:112). Kavram, çalışanların üstlendikleri role ilişkin yetersiz bilgi sonucunda
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yapmaları gerekenin ne olduğunu bilememelerini ifade etmektedir (Katz ve Kahn, 1977:215). Çalışan, bir rolü
yerine getirmek için hangi eylemleri gerçekleştirmesi gerektiği konusunda belirsizlik yaşadığında rol
belirsizliği ortaya çıkmaktadır (Peterson vd., 1995: 431).
Rol belirsizliğine sebep olan örgütsel unsurlar, rolün net olmaması ve çalışanın rol hakkında gereken bilgiye
sahip olmaması, kişisel unsurlar ise çalışanın role dair algılarını şekillendiren bireysel özellikleridir. Rol
belirsizliği, iş tatminsizliği, işe bağlılıkta azalma, performans düşüklüğü, iş stresi ve işten ayrılma niyeti gibi
olumsuz örgütsel sonuçlara yol açmaktadır. Yapılan çalışmalar, rol belirsizliğinin başta iş tatmini (Yang vd.,
2021:470), örgütsel bağlılık (Azzahra vd., 2021:22), iş stresi ve işten ayrılma niyeti (Chen vd., 2011:1327; Cho
vd., 2019:1755; Glissmeyer vd., 2007:466) olmak üzere örgütler üzerindeki çok sayıda olumsuz etkisini ortaya
koyar niteliktedir.

2.2. Rol Çatışması
Rol çatışması, çalışana aynı anda gönderilen rollerden birine uymanın diğerine uymayı güçleştirecek biçimde
ortaya çıkmasıdır (Katz ve Kahn, 1977:202). Rol çatışmasında çalışanın rollerinin gerekliliklerine yönelik
yapması gereken davranışlar konusunda uyumsuzluk ortaya çıkmakta ve bu uyumsuzluk, çalışanın bir veya
birden fazla rolün gereğini yerine getirememesi ve diğerini zorlaştıracak biçimde rol gereklerinden birine
daha fazla uyması ile sonuçlanmaktadır (Rizzo vd., 1970:155). Aşırı durumlarda bir beklentiye uyma, diğerine
uyma olasılığını ortadan kaldırmaktadır (Katz ve Kahn, 1977:202).
Örgütün yapısal unsurları, işin niteliği (Katz ve Kahn, 1977:212), talimatların birbiri ile uyumsuzluğu (Rizzo
vd., 1970:150) rol çatışması yaratan örgütsel unsurlardandır. Rol göndericinin ve rol yükümlüsünün kişilik ve
yetkinliklerindeki farklılıkların rol göndericinin beklentileriyle iletişim şeklini ve çalışanın algısını etkilemesi,
rol çatışmasının bireysel kaynakları arasındadır. Örgütsel iklimin dış ortamla uyumsuzluğu (House ve Rizzo,
1972:473), toplumsal değişimlerle geleneksel rollere ek rollerin ortaya çıkması ve rol beklentilerinin
farklılaşması, çevre kaynaklı rol çatışması unsurlarındandır (Robbins ve Judge, 2017:152). Rol çatışması,
çalışanın stres seviyesini yükseltmekte, böylece kaygı, düşük motivasyon, iş tatminsizliği, düşük örgütsel
bağlılık ve performans, tükenmişlik gibi olumsuz sonuçlara yol açmaktadır (Bedeian ve Armenakis, 1981:417).

2.3. İş Stresi
İş stresi, bireyden kaynaklanan, kendisine yönelmiş dayanma gücünü aşan ilişkilerin toplamı olarak
tanımlamaktadır (Lazarus,1993:3). Kavram, çalışanın isteği ve kontrolü dışında gerçekleşen olumsuz örgütsel
süreçlerle oluşan psikolojik ve fizyolojik durumu ifade etmektedir.
Örgütsel stres kaynakları; örgütün yapısı ve iklimi, işin yapısı, çalışanın örgütteki rolü gibi unsurlardır. Stresli
durumlara gösterilen tepki; yaş, cinsiyet, kişilik, yaşam tarzı gibi bireysel unsurlar sebebiyle algıya bağlı
değişmektedir. Örgütün coğrafi konumu, iklim şartları, teknolojik, sosyal, kültürel ve bilimsel değişimler,
ekonomik ve politik belirsizlikler; çevresel stres kaynakları arasındadır. İş stresi, çalışanda fizyolojik,
psikolojik ve davranışsal sorunlara yol açmakta, çalışanların motivasyonu ve performansı aracılığı ile örgütsel
sonuçlara katkısını etkilemektedir. İş stresinden yüksek düzeyde etkilenen çalışanın iş tatmini düşmekte ve
işten ayrılma niyeti artmaktadır (Beehr ve Newman, 1978:671,692). İş stresinin etkileri üzerine yapılan
çalışmalar, kavramın iş tatminsizliği, tükenmişlik, örgütsel bağlılıkta azalma ve işten ayrılma niyeti gibi çok
fazla bireysel ve örgütsel sonuca yol açtığını ortaya koymaktadır (Azzahra vd., 2021:22; Chen vd., 2011:1327;
Dewi ve Piartrini, 2021:68).

2.4. Örgütsel Adalet
Örgütsel adalet, çalışanların örgütteki uygulamaların adaletine yönelik algılarıdır (Moorman, 1991:845).
Greenberg (1987:9) tarafından kavramsallaştırılan örgütsel adalet, çalışanların örgütteki uygulamalara dair
algılarını oluşturan, karşılaştıkları durumlara yönelik haklılık/haksızlık yönündeki yargılarında rol oynayan
etkenlerle ilgilidir.
Örgütsel adalet; dağıtım, prosedür ve etkileşim adaleti olmak üzere üç boyuta sahiptir (Greenberg, 1993:252).
Dağıtım adaleti, çalışanın örgütteki kazanımlarına dair algıladığı adalet olup (Niehoff ve Moorman, 1993:531),
mutlak değerlerle değil, sonuçlarla ilgilidir. Prosedür adaleti, kazanımlara yönelik sonuçların elde edildiği
sürecin adaletine dair algıyı ifade etmektedir (Cohen-Charash ve Spector, 2001:280). Etkileşim adaleti ise
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çalışanların örgütsel uygulamalarda çalışanlara yöneltilmiş davranış biçimleriyle ilgilidir (Bies ve Shapiro,
1987:201). Greenberg’e (1993:252) göre etkileşim adaletinin, kişiler arası adalet ve bilgisel adalet olmak üzere
iki boyutu bulunmaktadır. Kişiler arası adalette çalışanların yöneticilerinden gördüğü muamelenin
uygunluğu ve kişiler arası ilişkilerin nezaket ve saygı çerçevesinde gerçekleşmesi, bilgisel adalette ise
yöneticilerin çalışanlarının hak ve çıkarlarını koruyacak şekilde bilgi paylaşmalarına yönelik yaklaşımları söz
konusudur.
Çalışanların normatif beklentileriyle oluşan örgütsel adalet algıları, tutumlarını, performanslarını ve iş tatmin
düzeylerini etkilemektedir. Çalışanlar, örgütsel adalet algıları olumlu olduğunda daha mutlu ve verimli
olmakta, yüksek performans göstermekte ve yöneticilere güven duymaktadır. Tersi durumda ise
performansları düşmekte, iş tatminleriyle örgütsel bağlılıkları azalmakta ve işten ayrılma niyeti ortaya
çıkmaktadır. Örgütsel adaletle ilgili yapılan çalışmalar, kavramın çalışanlar tarafından olumlu algılandığında
olumlu tutum ve davranışlara yol açarak örgütsel performansın arttığını ortaya koymaktadır (Colquit vd.,
2001:425; Greenberg, 2009:181; Rai, 2016:18).

2.5. İşten Ayrılma Niyeti
İşten ayrılma niyeti, çalışanın bilinçli, kasıtlı ve gönüllü şekilde örgütten ayrılma isteği süreci olup,
memnuniyetsizlik sebebiyle örgütten ayrılmasından önceki son basamaktır (Mobley, 1977:237). İşle ilgili
tatminsizlik yaşayan çalışanın alternatif iş imkânlarını düşünmeye başlaması, ayrılma davranışının
habercisidir. İşten ayrılma niyetinde psikolojik, bilişsel ve davranışsal unsurlar rol oynamaktadır. Psikolojik
boyut ilk adım olup olumsuz unsurlara verilen psikolojik tepki (Mobley, 1977:237), bilişsel boyut işten
ayrılmaya yönelik niyet ve istek (Porter ve Steers, 1973:151), davranışsal boyut ise sözel veya davranışsal işten
çekilmeyle kendini göstermektedir (Susskind, 2007:9).
İşten ayrılma niyeti yaş, cinsiyet, eğitim ve tecrübe, medeni durum, beceri ve zekâ gibi bireysel faktörlerle
yakından ilişkilidir. Ücret, terfi/kariyer olanakları, ödül/teşvikler, iş stresi, iş tatmini, fiziksel şartlar, iş
güvenliği/sosyal güvenlik, yönetsel ve etik anlayış, örgütsel faktörler arasındadır. İşten ayrılma niyetini
etkileyen çevresel faktörlerin başında ekonomik koşullar ve alternatif iş imkânları gelmektedir.
İşten ayrılma niyetinin en önemli sonucu işten ayrılmadır. İşten edinilen itibarın kaybedilmesi, sosyal yaşamın
olumsuz etkilenmesi, iş değiştirme stresi ve kariyerde gerileme, olumsuz bireysel sonuçlardandır. İşten
ayrılma niyeti ve davranışı yeni eleman arama/seçme/yerleştirme, eğitim maliyetleri gibi kayıplara sebep
olmakta, böylece örgütsel verimliliği ve performansı düşürmektedir. İşten ayrılma niyetine yönelik yapılan
çalışmalar, kavramın iş stresi, iş tatmini, örgütsel bağlılık ve örgütsel adalet gibi unsurlarla etkileşim içinde
olduğunu (Colquit vd., 2001:425; Dewi ve Piartrini, 2021:68) ve buna bağlı olarak örgütsel olumsuz sonuçlarla
birlikte işten ayrılmaya yol açtığını ortaya koymaktadır (Azzahra vd., 2021:22; Chen vd., 2011:1327; Mahesh,
2017:4).

2.6. Hipotezlerin Oluşturulması
Rol belirsizliği, iş stresinin önemli etkenlerinden biridir (Bedeian ve Armenakis, 1981:417). Rollerin net
olmaması, çalışanların sonlu bilişsel kaynak ve sınırlı kapasite/yeteneklere sahip oldukları dikkate
alındığında, bilişsel kaynakları üzerinde artan talep sonucu daha fazla çaba sarf etmelerine yol açarak baskı
oluşturmaktadır (Fried vd., 1998:20). Rol belirsizliği, dayanma gücünü aşan ölçüde iş stresi yarattığında
olumsuz tutum ve davranışlara yol açmakta, doğrudan iş stresi yaratabildiği gibi iş tatminini ve
memnuniyetini düşürerek iş stresi yaratan bir unsur olmaktadır. Bu bilgilere dayanarak, araştırmanın birinci
hipotezi, aşağıdaki şekilde geliştirilmiştir:
H1: Rol belirsizliğinin iş stresi üzerinde anlamlı ve olumlu yönde bir etkisi vardır.
Rol çatışması; iş tatminsizliği, iş stresi, performans düşüklüğü, işten ayrılma gibi olumsuz sonuçlara yol
açmaktadır (Stout ve Posner, 1984:747). Rol çatışmasının olumsuz etkilerin başında iş stresi gelmektedir
(Bedeian ve Armenakis, 1981:417). Rol çatışması, iş stresinin öncülü olup, yaşanan bireysel stresi önemli
ölçüde etkilemektedir. Rol çatışması, daha fazla iş stresi yaratmakta, böylece örgütsel etkinlik ve verimlilik
azalmaktadır (Rizzo vd., 1970:151). Çalışanın çoklu rol talepleriyle aşırı rol yükü altında olması, rol
çatışmasına sebep olmakta, psikolojik durumu olumsuz etkilenmekte ve iş stresi yaşamasıyla
sonuçlanmaktadır. Bu bilgilerden yola çıkılarak, araştırmanın ikinci hipotezi, aşağıdaki şekilde geliştirilmiştir:
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H2: Rol çatışmasının iş stresi üzerinde anlamlı ve olumlu yönde bir etkisi vardır.
İş stresi, direkt veya dolaylı olarak çalışanın işten ayrılma niyeti geliştirmesine sebep olmaktadır. İş stresinin,
çalışanlar üzerinde başta iş tatminsizliği, tükenmişlik, örgütsel bağlılıkta azalma ve yüksek oranda işten
ayrılma niyetine yol açtığı çok sayıda araştırmada ortaya konmaktadır. Çalışanın örgütte kalması, örgütsel
bağlılığı ile yakından ilişkili olup (Dewi ve Piartrini, 2021:68) bağlılığının ve iş tatmininin düşük olduğu
durumlarda yaşanan iş stresi, işten ayrılma niyetini etkilemektedir. Bu bilgiler ışığında, H3 hipotezi, aşağıdaki
şekilde geliştirilmiştir:
H3: İş stresinin işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı ve olumlu yönde bir etkisi vardır.
Araştırmalar, rol belirsizliğinin işten ayrılma niyetinde doğrudan etkisi olduğu gibi (Bedeian ve Armenakis,
1981:417), yarattığı iş tatminsizliği, düşük örgütsel bağlılık ve iş stresine bağlı olarak da işten ayrılma niyetine
sebep olduğunu göstermektedir. Rol belirsizliği, düşük motive edici potansiyeldeki beklentilerle düşük işe
katılım ve devamsızlık gibi sonuçlara yol açmakta, işin gereklerini karşılayamadığı hissiyle çalışanda stres
yaratmakta ve bu stres, işten ayrılma niyetine sebep olmaktadır (Glissmeyer vd., 2007:466; House ve Rizzo,
1972:468). Bu bilgilere dayanarak, araştırmanın dördüncü hipotezi, aşağıdaki şekilde geliştirilmiştir:
H4: Rol belirsizliğinin işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı ve olumlu yönde bir etkisi vardır.
İşten ayrılma niyeti ve işten ayrılma, çalışanların rol stresini azaltmayla başa çıkma davranışı olup, yüksek
düzeyde rol çatışması; yüksek oranda işten ayrılma niyeti ve işten ayrılma davranışı ile sonuçlanmaktadır
(Kim ve Mor Barak, 2015:136). Çalışanın aşırı rol yükü altında olması, memnuniyetsizlik sonucu işten ayrılma
niyeti geliştirme sebeplerindendir. Bu doğrultuda rol çatışması, işten ayrılma niyetinin önemli bir
yordayıcısıdır. Bu bilgiler ışığında araştırmanın beşinci hipotezi aşağıdaki şekilde geliştirilmiştir:
H5: Rol çatışmasının işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı ve olumlu yönde bir etkisi vardır.
Rol belirsizliği, çalışanda işe yönelik stres oluşturan bir unsurdur. İş stresine bağlı olarak çalışan, azalan iş
tatmini, azalan bağlılık ve düşük memnuniyet sonucunda işten ayrılma niyeti geliştirmektedir. Özellikle
sigortacılık sektörünün içinde bulunduğu finans alanında, yüksek rekabet sonucu gelişen birleşme ve satın
almalar, iş stresinin artmasına yol açmaktadır. Rol belirsizliği, işten ayrılma niyetini doğrudan etkilediği gibi,
iş stresi aracılığıyla dolaylı yoldan da etkilemektedir (Chen vd., 2011:1339). Bu yaklaşımlardan yola çıkılarak
araştırmanın altıncı hipotezi, aşağıdaki şekilde geliştirilmiştir:
H6: Rol belirsizliğinin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde iş stresinin aracılık etkisi vardır.
Rol çatışması, işle ilgili birçok davranış ve sonucun öncülü olup, sonuçlardan biri de işten ayrılma niyetidir
(Porter ve Steers, 1973:152). Rol çatışması, başlı başına işten ayrılma niyetinin doğrudan öncülü olabileceği
gibi dolaylı bir etki ile de işten ayrılma niyetine sebep olmaktadır (Bedeian ve Armenakis, 1981:423). Çalışan,
rol çatışmasının üzerinde yarattığı gerginlik ve baskı sonucunda iş stresi yaşamakta (House ve Rizzo,
1972:470), bu durum işten ayrılma niyetinin sebeplerinden birini oluşturmaktadır. Bu bilgilerden hareketle H7
hipotezi aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur:
H7: Rol çatışmasının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde iş stresinin aracılık etkisi vardır.
Çalışanlar, örgütsel adalet eksikliği algısına sahip olduklarında, memnuniyetleri azalmakta ve işten ayrılma
niyetleri artmaktadır. Bu sonuç, sosyal değişim teorisinde yer alan karşılıklılık normunun bir göstergesidir.
Çalışanlar, örgütlerinde adil muameleyle karşılaştıklarına inandıklarında, çabalarına değer verildiğini
düşündüklerinden örgütte kalma olasılıkları daha yüksektir (Cohen-Charash ve Spector, 2001:307). Örgütsel
adalete yönelik çalışan algıları, örgütü çekici kılarak işten ayrılma niyetini azaltmaktadır. Örgütsel adalete
dair algının olumsuz olması, aldığından daha fazla katkı sağladığını düşünen çalışanın, adaletsizliği gidermek
için katkısını azaltmasına yol açmaktadır. Çalışanın örgütsel adalet ve alt boyutlarını oluşturan dağıtım,
prosedür ve etkileşim adaleti algılarının olumlu olması, işten ayrılma niyetlerini azaltmaktadır (Aryani vd.,
2021:1173). Bu yaklaşımlardan hareketle H8 ve alt hipotezleri, aşağıdaki şekilde geliştirilmiştir:
H8: Örgütsel adalet, rol belirsizliği ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide düzenleyici rol üstlenmektedir.
H8a: Dağıtım adaleti, rol belirsizliği ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide düzenleyici rol üstlenmektedir.
H8b: Prosedür adaleti, rol belirsizliği ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide düzenleyici rol üstlenmektedir.
H8c: Etkileşim adaleti, rol belirsizliği ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide düzenleyici rol üstlenmektedir.
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Çalışanların örgütsel adalet algıları, işten ayrılma niyetleriyle yakından ilişkili olup, örgütsel adaletin birincil
olumsuz sonucunun işten ayrılma niyeti olduğu kabul edilmektedir (Wang vd., 2020:2). Örgütsel adaletsizlik
algısı, çalışanda yarattığı olumsuz etkiyle doğrudan işten ayrılma niyetine yol açabildiği gibi, örgütsel tutum
ve davranışları etkileyerek dolaylı yoldan da işten ayrılma niyetini etkilemektedir. Özellikle yaşanan rol
çatışmasından etkilenen iş tatmini ve örgütsel bağlılık seviyelerinin işten ayrılma niyetiyle doğrudan ilişkili
olması, tutum ve davranışlar üzerinde büyük etkisi olan örgütsel adaletin de bu ilişki üzerinde önemli ölçüde
etkili olduğunu göstermektedir. Rol çatışması, iş tatmininin öncüllerinden olup, örgütsel bağlılık aracılığıyla
da işten ayrılma niyetini etkilemektedir. Rol çatışması, aynı zamanda çalışanların örgütsel adalet algısının
öncüllerinden olup adalete dair algıyı olumsuz etkilemektedir (Rai, 2016:5). Bu doğrultuda, H9 ve alt
hipotezleri, aşağıdaki şekilde geliştirilmiştir:
H9: Örgütsel adalet, rol çatışması ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide düzenleyici rol üstlenmektedir.
H9a: Dağıtım adaleti, rol çatışması ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide düzenleyici rol üstlenmektedir.
H9b: Prosedür adaleti, rol çatışması ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide düzenleyici rol üstlenmektedir.
H9c: Etkileşim adaleti, rol çatışması ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide düzenleyici rol üstlenmektedir.

3. Yöntem
3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri
Bu çalışmanın temel amacı, örgütün performansında büyük etkisi bulunan çalışanların yaşadıkları rol
belirsizliği, rol çatışması, iş stresi, örgütsel adalet ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkilerin incelenmesidir.
Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. İlişkisel tarama
modeli, değişkenler arasındaki değişimin varlığını ve derecesini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu modelde
mevcut durum, bu durumu değiştirme veya etkileme yönünde herhangi bir çaba olmaksızın, kendi koşulları
içinde tanımlanmaya çalışılmaktadır (Karasar, 2005:77). Çalışmada; veriler, Şekil 1’de yer alan araştırma
modeli esas alınarak analiz edilmiştir. Modelde rol belirsizliği ve rol çatışması bağımsız değişkenler, işten
ayrılma niyeti bağımlı değişken, iş stresi ise aracı değişkendir. Örgütsel adalet ve örgütsel adaletin alt
boyutlarını oluşturan dağıtım, prosedür ve etkileşim adaleti, modelde düzenleyici değişkenler olarak yer
almaktadır. Bu çalışmanın Etik Kurul Onayı, İstanbul Arel Üniversitesi’nden 05.07.2021 tarihinde E-69396709050.01.04-176524 sayılı kararı ile alınmıştır.

Şekil. 1 Araştırma modeli
Araştırmanın amacı doğrultusunda aşağıda yer verilen hipotezler ileri sürülmüştür:
H1: Rol belirsizliğinin iş stresi üzerinde anlamlı ve olumlu yönde bir etkisi vardır.
H2: Rol çatışmasının iş stresi üzerinde anlamlı ve olumlu yönde bir etkisi vardır.
H3: İş stresinin işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı ve olumlu yönde bir etkisi vardır.
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H4: Rol belirsizliğinin işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı ve olumlu yönde bir etkisi vardır.
H5: Rol çatışmasının işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı ve olumlu yönde bir etkisi vardır.
H6: Rol belirsizliğinin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde iş stresinin aracılık etkisi vardır.
H7: Rol çatışmasının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde iş stresinin aracılık etkisi vardır.
H8: Örgütsel adalet, rol belirsizliği ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide düzenleyici rol üstlenmektedir.
H8a: Dağıtım adaleti, rol belirsizliği ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide düzenleyici rol üstlenmektedir.
H8b: Prosedür adaleti, rol belirsizliği ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide düzenleyici rol üstlenmektedir.
H8c: Etkileşim adaleti, rol belirsizliği ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide düzenleyici rol üstlenmektedir.
H9: Örgütsel adalet, rol çatışması ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide düzenleyici rol üstlenmektedir.
H9a: Dağıtım adaleti, rol çatışması ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide düzenleyici rol üstlenmektedir.
H9b: Prosedür adaleti, rol çatışması ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide düzenleyici rol üstlenmektedir.
H9c: Etkileşim adaleti, rol çatışması ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide düzenleyici rol üstlenmektedir.

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini, Türkiye sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren tüm şirketlerin çalışanları
oluşturmaktadır. Sektörde 65 sigorta şirketi faaliyet göstermekte olup, 2021 yılsonu itibariyle çalışan sayısı
20.924 kişidir (TSB, 2022). Anket formu, kamu ve özel sermayeli şirketlerin merkez/bölgelerindeki beyaz yaka
çalışanlarına uygulanmış olup, araştırma; alınan yanıtlar üzerinde yer alan verilerin analiziyle
gerçekleştirilmiştir. Zaman, ekonomik avantajlar ve Covid-19 pandemisi kısıtları sebebiyle araştırmada
kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Araştırma kapsamında, evrene yönelik %95 güven düzeyinde
(Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004: 50) gereken örneklem büyüklüğünü sağlayacak biçimde, olası geri dönmeyecek
ve/veya geçersiz sayılacak anket sonuçları da öngörülerek toplam 800 çalışana 2021 Mart ve Ağustos tarihleri
arasında web tabanlı anket gönderilmiştir. Anket linki, sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren şirket
çalışanlarına, e-posta ve cep telefonu aracılığı ile gönderilmiş ve ilgili anketi link üzerinden doldurmaları talep
edilmiştir. Ankete toplam 680 çalışan yanıt vermiş olup, mükerrer doldurma sebebiyle 12 form ve çelişkili
yanıtlama sebebiyle 1 form araştırmaya dâhil edilmemiş, toplam 667 anket sonucu değerlendirmeye
alınmıştır. Böylelikle araştırmanın örneklemini, kolayda örnekleme yöntemiyle ulaşılan 667 çalışan
oluşturmaktadır.
Tablo 1. Katılımcılara Ait Demografik Özellikler
Cinsiyet
Eğitim

Medeni Durum
Yaş

Kıdem (Mevcut İşyerinde Yıllık)
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n
393
274
2
21
55
416
164
9
394
273
37
119
128
187
105
66
21
4
344
186
99

Kadın
Erkek
İlköğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora vd.
Evli
Bekâr
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55 ve üzeri
0-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl

2374

%
58,9
41,1
0,3
3,1
8,2
62,4
24,7
1,3
59,1
40,9
5,5
18
19,2
28,0
15,7
9,9
3,1
3,1
0,6
0,6
51,6
27,9
14,8
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Kıdem (Toplam Yıl)

16-20 yıl
21 yıl ve üstü
0-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21 yıl ve üstü

28
10
118
143
181
133
92

4,2
1,5
17,7
21,4
27,2
19,9
13,8

N=667

3.3. Veri Toplama Araçları
Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış olup rol belirsizliği, rol çatışması, iş stresi, örgütsel adalet ve
işten ayrılma niyeti ile ilgili yazın taraması gerçekleştirilmiştir. Veri toplama yöntemi olarak anket tekniği
kullanılmış ve örneklemdeki katılımcılara yüz yüze, telefon ve/veya e-posta aracılığıyla ulaşılarak e-posta
ve/veya cep telefonu aracılığı ile anket linki iletilmiştir. Araştırmada kullanılan anket formu beş ayrı
bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, katılımcıları sınıflandırmak amacıyla sorulan, yaş, cinsiyet, eğitim
durumu, deneyim, çalışma şekli, toplam çalışan sayısı gibi 15 ifadeyi içermektedir. İkinci bölümde rol
belirsizliği ve rol çatışmasına yönelik toplam 14 ifade, üçüncü bölümde iş stresine yönelik toplam 7 ifade,
dördüncü bölümde örgütsel adalete ilişkin 20 ifade ve beşinci bölümde işten ayrılma niyeti ile ilgili 3 ifade
bulunmaktadır. Böylece ankette toplam 59 ifade yer almaktadır.
Rol belirsizliği ve rol çatışması ölçeği, Rizzo vd. (1970:156) tarafından geliştirilmiş ve Schuler vd. (1977:118)
tarafından uyarlanmıştır. Araştırmada Doğan vd. (2016:50) tarafından yapılan uyarlama kullanılmıştır.
Ölçekte ilk 6 ifade ile ölçülen rol belirsizliği ifadeleri, yüksek puanların rol belirsizlik düzeyinin fazla
olduğunu göstermesi için ters kodlanmıştır. İş stresi ölçeği, House ve Rizzo (1972:482) tarafından geliştirilmiş
olup araştırmada Efeoğlu (2006:152) tarafından uyarlanmış hali kullanılmıştır. Örgütsel adalet ölçeği, Niehoff
ve Moorman (1993:541) tarafından geliştirilmiştir. Ölçekte ilk 5 ifade dağıtım, takip eden 6 ifade prosedür ve
son 9 ifade etkileşim adaletini ölçmektedir. Araştırmada, Gürbüz ve Mert (2009:117,139) tarafından hazırlanan
uyarlama kullanılmıştır. İşten ayrılma niyeti ölçeği, Wayne vd. (1997:82,111) tarafından geliştirilmiş olup
araştırmada Küçükusta (2007:178) tarafından oluşturulan uyarlama kullanılmıştır. Ölçekte çalışanın işten
ayrılma niyeti negatif yönlü ifadeler ile ölçüldüğünden ifadeler ters kodlanmıştır.

3.4. Verilerin Analizi
Verilerin analizleri SmartPLS Version 3.3.2. ve IBM SPSS Statistic 26 paket programlarında gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketinde istihdam edilen toplam 667 çalışanın yaşadıkları
rol belirsizliği, rol çatışması, iş stresi ve örgütsel adalet arasındaki ilişkiler ve bu kavramların çalışanların işten
ayrılma niyetine olan etkileri ele alınarak açıklanmıştır. Araştırma öncesi ölçme hatalarını minimuma
indirmek ve ölçeklerin geçerlilik/güvenilirliklerini test etmek amacıyla 122 katılımcıya anket uygulanarak ön
test çalışması gerçekleştirilmiştir. Nihai araştırmada ise toplam 667 katılımcıdan elde edilen veriler
kullanılmıştır.
Araştırmada öncelikle 667 çalışanın demografik özelliklerini kategorize ederek ortaya koymak için frekans
analizi yapılmıştır. Sonuçlara göre katılımcıların %58,9’unun kadın, %41,1’inin erkeklerden oluştuğu
görülmektedir. Analizler, katılımcıların %96,6’sının ön lisans ve üstü eğitim seviyesinde olduğunu, %59,1’inin
evli, %40,9’unun bekâr, %23,5’inin 30 yaş altında, %47,2’sinin 30-39 yaş arasında, %29,3’ünün ise 40 yaş ve
üstünde olduğunu göstermektedir. Çalışanların mevcut işyerinde çalışma süresi %51,6 oranında 0-5 yıl
aralığında yoğunlaşmaktadır. Toplam kıdemde ise ağırlık %27,2 oranında 11-15 yıl aralığında olup, 21 yıl ve
üstü çalışanlar toplamın %13,8’ini oluşturmaktadır. Ardından araştırmada kullanılan dört ölçeğe, IBM SPSS
programında ayrı ayrı keşfedici faktör analizi uygulanarak, ölçeklere ait boyutlar ve bu boyutlara ait madde
yükleri tespit edilmiştir. Keşfedici faktör analizinde faktör elde etme metodu olarak "Principal Component",
rotasyon metodu olarak ise "Varimax" kullanılmıştır. Araştırmanın hipotezlerini test etmek amacıyla 2 ayrı
yapısal denklem modeli oluşturulmuştur. Modellerin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları, SmartPLS 3
programında faktör analizi ve yol analizi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yol analizi, ikinci nesil çok
değişkenli istatistiksel bir yöntem olan KEKK-YEM ile uygulanmıştır.
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Tüm analizler sonucunda elde edilen bulgular, ilgili yazında elde edilen sonuçlar da göz önüne alınacak
şekilde açıklanmış ve yorumlanmış, son olarak ilgili yazına katkıda bulunacak şekilde önerilerde
bulunulmuştur.

4. Bulgular
4.1. Ölçek Puanlarına Ait Tanımlayıcı İstatistikler
Verilerin normal ya da normale yakın dağılması, analiz sonuç ve yorumlarının doğru yapılması bakımından
önem taşımaktadır. Dağılımın normalliğine yönelik tanımlayıcı istatistiklere Tablo 2’de yer verilmektedir:
Tablo 2. Ölçek Puanlarına Ait Tanımlayıcı İstatistikler
N=667

Ort.

SS

Basıklık

Çarpıklık

Rol Belirsizliği Puanı
Rol Çatışması Puanı
İş Stresi Puanı
Dağıtım Adaleti Puanı
Prosedür Adaleti Puanı
Etkileşim Adaleti Puanı
Örgütsel Adalet Puanı
İşten Ayrılma Niyet Puanı

1,73
3,13
2,89
3,31
3,37
3,80
3,55
2,08

0,68
0,88
1,11
0,97
0,97
0,94
0,86
1,19

2,191
-0,370
-0,952
-0,368
-0,302
0,285
0,283
-0,215

1,234
0,140
0,191
-0,300
-0,317
-0,737
-0,572
0,899

Basıklık ve çarpıklık değerlerinin ±3,29 aralığında olması, verilerin normal dağıldığının göstergesidir
(Tabachnick ve Fidell, 2007). Değerler bu aralıkta olduğundan tüm puanların normal dağıldığı kabul
edilmektedir.

4.2. Ölçek Puanları Arasında Pearson Korelasyon Analizi
Araştırmada kullanılan ölçekler arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik değişkenler arasındaki korelasyon
değerleri incelenmiştir. Tablo 3’te yer verilen değerler incelendiğinde, ölçekler arasındaki tüm ilişki
katsayılarının 0,01 anlamlılık düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Pearson katsayılarında 0-0,25 aralığı
çok zayıf, 0,26-0,49 aralığı zayıf, 0,50-0,69 aralığı orta, 0,70-0,89 aralığı yüksek, 0,90-1,00 aralığı ise çok yüksek
ilişkiyi göstermektedir (Sungur, 2005:115-127).
Tablo 3. Ölçek Puanları Arasında Pearson Korelasyon Analizi
Rol
Belirsizliği
r
p
r
Rol Çatışması
p
r
İş Stresi
p
r
Dağıtım
Adaleti
p
r
Prosedür
Adaleti
p
r
Etkileşim
Adaleti
p
r
Örgütsel
Adalet
p
İşten Ayrılma r
Niyeti
p
Rol
Belirsizliği

Rol
Çatışması

İş Stresi

Dağıtım
Adaleti

Prosedür
Adaleti

Etkileşim
Adaleti

Örgütsel
Adalet

İşten
Ayrılma
Niyeti

1
,121**
,002
,257**
,000
-,382**
,000
-,433**
,000
-,453**
,000
-,478**
,000
,346**
,000

1
,624**
,000
-,356**
,000
-,272**
,000
-,299**
,000
-,342**
,000
,354**
,000

1
-,499**
,000
-,367**
,000
-,428**
,000
-,480**
,000
,525**
,000

1
,627**
,000
,636**
,000
,814**
,000
-,450**
,000

1
,797**
,000
,898**
,000
-,399**
,000

1
,945**
,000
-,468**
,000

1
-,496**
,000

1

**0.01 seviyesinde anlamlı korelasyon
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4.3. Yapı Geçerliliğine İlişkin Keşfedici Faktör Analizleri
Araştırmada kullanılan ölçeklere ayrı ayrı KFA uygulanmış olup sonuçlara Tablo 4’te yer verilmektedir:
Tablo 4. Keşfedici Faktör Analizi Sonuçları
Bileşen

Madde

Etkileşim Adaleti 1
Etkileşim Adaleti 2
Etkileşim Adaleti 4
Etkileşim Adaleti 3
Etkileşim
Etkileşim Adaleti 5
Adaleti
Etkileşim Adaleti 8
Etkileşim Adaleti 7
Etkileşim Adaleti 9
Etkileşim Adaleti 6
Prosedür Adaleti 6
Prosedür Adaleti 2
Prosedür
Prosedür Adaleti 4
Adaleti
Prosedür Adaleti 3
Prosedür Adaleti 5
Dağıtım Adaleti 3
Dağıtım Adaleti 5
Dağıtım
Dağıtım Adaleti 4
Adaleti
Dağıtım Adaleti 2
Dağıtım Adaleti 1
Rol Belirsizliği 5
Rol Belirsizliği 4
Rol Belirsizliği 2
Rol Belirsizliği
Rol Belirsizliği 6
Rol Belirsizliği 1
Rol Belirsizliği 3
Rol Çatışması 5
Rol Çatışması 6
Rol Çatışması 7
Rol Çatışması 8
Rol Çatışması
Rol Çatışması 1
Rol Çatışması 3
Rol Çatışması 4
Rol Çatışması 2
İşten Ayrılma Niyeti 3
İşten Ayrılma
İşten Ayrılma Niyeti 2
Niyeti
İşten Ayrılma Niyeti 1
İş Stresi 3
İş Stresi 2
İş Stresi 5
İş Stresi
İş Stresi 4
İş Stresi 1
İş Stresi 6
İş Stresi 7

KMO

Bartlett
Küresellik Açıklanan
Testi p değeri
Varyans (%)

0,959

0,000

73,60

0,860

0,000

59,45

0,860

0,000

46,09

0,753

0,000

88,10

0,922

0,000

66,75

Faktör
Yükü
0,838
0,821
0,818
0,806
0,795
0,755
0,749
0,711
0,672
0,776
0,749
0,621
0,616
0,587
0,818
0,781
0,741
0,735
0,683
0,825
0,816
0,806
0,794
0,708
0,662
0,791
0,785
0,743
0,731
0,670
0,650
0,533
0,453
0,954
0,925
0,937
0,872
0,870
0,865
0,863
0,803
0,784
0,635

Ekstraksiyon Yöntemi: Temel Bileşen Analizi, Döndürme Yöntemi: Kaiser Normalizasyonu ile Varimax.

Örneklemin faktör analizi için yeterliliğini ölçen Kaiser Meyer Olkin (KMO) değerinin 0,50’den küçükse kabul
edilemeyeceği, 0,50-0,60 aralığının kötü, 0,61-0,70 aralığının zayıf, 0,71-0,80 aralığının orta, 0,81-0,90 aralığının
iyi ve 0,90 üzerinin mükemmel olduğu belirtilmektedir (Çokluk vd., 2014:177-246). KFA öncesi KMO değerleri
0,75-0,96 arasında olup KFA için yeterlidir. Bartlett Küresellik testlerinden elde edilen ki-kare değerleri p<0,01
düzeyinde anlamlı olup faktör analizine uygundur. KFA sonucunda ifade yüklerinin 0,30 ve üzerinde olması
(Hair vd., 1998:385), ve bir ifade iki farklı boyut altında yüksek faktör yükü ile yüklendiğinde, farkın en az
0,10 olması gerekmektedir (Büyüköztürk, 2002:470-483). Örgütsel adalet ölçeğine uygulanan KFA sonucunda
prosedür adaletinin ilk ifadesinin, üç alt boyuta da yeterli faktör yükü ile 0,10’dan küçük farklarla yüklendiği
görüldüğünden değerlendirmeye alınmamıştır. Tekrarlanan KFA sonucunda ifadelerin kendi boyutlarındaki
faktör yüklerinin 0,58 ve 0,83 arasında değiştiği ve iki farklı boyut altında yüksek faktör yükü ile yüklenen
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ifadelerde yükler arası farkın en az 0,10 olduğu, böylece ifadelerin üç alt boyut arasında uygun ayrıştığı
görülmüştür. Faktör yapısının açıkladığı varyans miktarı %73,60 olup, üç boyut, katılımcıların örgütsel adalet
seviyelerindeki değişimlerin %73,60’lık kısmını açıklayabilmektedir.
Rol belirsizliği ölçeğinde ifadelerin yük değerlerinin 0,66-0,83 arasında değiştiği gözlendiğinden yük değerleri
yeterli düzeyde büyüklükler olarak tanımlanabilir. İfadeler yüksek yük değerleriyle tek bir faktör altında
yüklendiklerinden tümü analize dâhil edilmiştir. Açıklanan varyans miktarı %59,45 olup elde edilen tek
boyut, rol belirsizliğindeki değişimlerin %59,45’lik kısmını açıklayabilmektedir.
Rol çatışması ölçeğine uygulanan KFA sonucunda sekiz ifadenin yük değerlerinin tek bir boyut altında 0,450,79 arasında değiştiği görülmekte olup büyüklük yeterli düzeydedir. İfadeler yüksek yük değerleriyle tek bir
faktör altında yüklendikleri için tümü analize dâhil edilmiştir. Açıklanan varyans miktarı %46,09 olarak
hesaplanmış olup tek boyut, rol çatışmasındaki değişimlerin %46,09’luk kısmını açıklayabilmektedir.
İş stresi için uygulanan KFA sonucunda ifadelere ait anlamlı yük değerlerinin 0,64-0,87 arasında değiştiği
gözlenmiştir. İfadelerin tamamı yeterli yük değerleriyle tek bir boyut altında yüklendiğinden tüm ifadeler
çalışmaya dâhil edilmiştir. Açıklanan varyans miktarı %66,75 olarak hesaplanmış olup elde edilen tek boyut,
iş stresindeki değişimlerin %66,75’lik kısmını açıklayabilmektedir.
Tek boyutlu işten ayrılma niyeti ölçeğinde, üç ifadeye ait yük değerlerinin 0,93-0,95 arasında değiştiği
gözlenmiştir. Bu sonuca göre elde edilen yük değerleri yüksek düzeyde büyüklükler olarak değerlendirilmiş
ve tüm ifadeler çalışmaya dâhil edilmiştir. KFA sonucuna göre açıklanan varyans miktarı %88,10 olarak
hesaplanmış ve tek boyut tespit edilmiştir. Elde edilen boyut, işten ayrılma niyetindeki değişimlerin
%88,10’luk kısmını açıklayabilmektedir.
Araştırmada alt boyutlu ve alt boyutsuz olmak üzere iki ayrı yapısal eşitlik modeli kurulmuş, modellere
doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanarak yapı geçerliliği ve güvenilirliği ayrıca doğrulanmıştır.

4.4. Birinci Model İçin PLS-SEM ile Doğrulayıcı Faktör Analizi
Çalışmaya ait ilk araştırma modelinin geçerlilik ve güvenilirlik sınaması için gösterge yükleri, göstergelere ait
t istatistikleri, CA, bileşik güvenilirlik (CR), birleşme geçerliliği (AVE) ve ayrışma geçerliliği incelenmiştir.

4.4.1. Ayrışma Geçerliliği
Fornell-Larcker (1981:39-50) kriterine göre, araştırmadaki yapıların AVE değerlerinin karekökü, diğer yapılar
arasındaki korelasyonlardan yüksek olmalıdır. Sonuçlar Tablo 5’te yer almaktadır:
Tablo 5. Fornell-Larcker Kriteri

Rol Belirsizliği
Rol Çatışması
Örgütsel Adalet
İş Stresi
İşten Ayrılma Niyeti

Rol Belirsizliği

Rol Çatışması

Örgütsel Adalet

İş Stresi

İşten Ayrılma Niyeti

0,769
0,187
-0,497
0,270
0,356

0,677
-0,372
0,646
0,378

0,773
-0,493
-0,503

0,817
0,539

0,939

Fornell-Larcker değerleri 0,68 ile 0,94 arasında değişmektedir Korelasyon değerleri -0,50 ile 0,64 arasında olup,
Fornell Larcker değerlerinin, korelasyon değerlerinden daha yüksek olması kriteri sağlanmaktadır. Ayrışma
geçerliliği için ikinci olarak HTMT kriteri kontrol edilmiştir. Sonuçlar Tablo 6’da gösterilmektedir: Ayrışma
geçerliliği için HTMT değerlerinin 0,90’ın altında olması gerekmekte (Doğan, 2019) olup, araştırma modeli,
Fornell-Larcker ve HTMT değerleri dikkate alındığında ayrışma geçerliliği kıstaslarını sağlamaktadır.
Tablo 6. HTMT Kriteri

Rol Çatışması
Örgütsel Adalet
İş Stresi
İşten Ayrılma Niyeti

Rol Belirsizliği

Rol Çatışması

Örgütsel Adalet

İş Stresi

0,305
0,52
0,286
0,38

0,378
0,710
0,397

0,51
0,524

0,567
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4.4.2. Uyuşum Geçerliliği ve Güvenilirliği
Yapı geçerliliği ve güvenilirliğine ilişkin ölçümlere Tablo 7’de yer verilmektedir:
Tablo 错误!文档中没有指定样式的文字。 Modele İlişkin Geçerlilik ve Güvenilirlik Değerleri
Değişken
Örgütsel Adalet

Rol Belirsizliği

Rol Çatışması

İş Stresi

İşten Ayrılma Niyeti

Madde
Dağıtım Adaleti Boyutu 1
Dağıtım Adaleti Boyutu 2
Dağıtım Adaleti Boyutu 3
Dağıtım Adaleti Boyutu 4
Dağıtım Adaleti Boyutu 5
Etkileşim Adaleti Boyutu 1
Etkileşim Adaleti Boyutu 2
Etkileşim Adaleti Boyutu 3
Etkileşim Adaleti Boyutu 4
Etkileşim Adaleti Boyutu 5
Etkileşim Adaleti Boyutu 6
Etkileşim Adaleti Boyutu 7
Etkileşim Adaleti Boyutu 8
Etkileşim Adaleti Boyutu 9
Prosedür Adaleti Boyutu 2
Prosedür Adaleti Boyutu 3
Prosedür Adaleti Boyutu 4
Prosedür Adaleti Boyutu 5
Prosedür Adaleti Boyutu 6
Rol Belirsizliği 1
Rol Belirsizliği 2
Rol Belirsizliği 3
Rol Belirsizliği 4
Rol Belirsizliği 5
Rol Belirsizliği 6
Rol Çatışması 1
Rol Çatışması 2
Rol Çatışması 3
Rol Çatışması 4
Rol Çatışması 5
Rol Çatışması 6
Rol Çatışması 7
Rol Çatışması 8
İş Stresi 1
İş Stresi 2
İş Stresi 3
İş Stresi 4
İş Stresi 5
İş Stresi 6
İş Stresi 7
İşten Ayrılma Niyeti 1
İşten Ayrılma Niyeti 2
İşten Ayrılma Niyeti 3

Faktör Yükü
0,659
0,519
0,688
0,689
0,739
0,825
0,849
0,834
0,876
0,870
0,762
0,860
0,860
0,821
0,719
0,804
0,818
0,793
0,575
0,683
0,812
0,662
0,783
0,824
0,831
0,637
0,399
0,677
0,470
0,794
0,815
0,752
0,747
0,800
0,872
0,877
0,869
0,864
0,787
0,615
0,935
0,926
0,955

p
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CA
0,961

CR
0,965

AVE
0,597

0,862

0,896

0,591

0,826

0,866

0,458

0,915

0,933

0,667

0,932

0,957

0,881

Yapı güvenilirliği için değişkenlerin CA ve CR değerleri kontrol edilmiştir. Bu değerler, modele ait içsel
tutarlılığı ve bileşik güvenilirliği göstermektedir. İçsel tutarlılık için kabul edilebilir en küçük CA değeri
0,50’dir (George ve Mallery, 2003). Güvenilirlik kıstasının sağlanabilmesi için modeldeki her bir yapıya
yönelik elde edilen CA ve CR değerlerinin 0,70’in üzerinde olması, uyuşum geçerliliğinin sağlanabilmesi için
AVE değerlerinin 0,40’nin üzerinde olması gerekmektedir (Hair vd., 2017:137). Modele ait Tablo 7’de verilen
CA değerleri 0,82 ve 0,96 arasında olup verilerdeki iç tutarlığın yüksek seviyededir. 0,86 ve 0,97 arasında
değişen CR değerleri, yüksek seviyede kompozit güvenilirliğin bulunduğunu göstermektedir. 0,46 ve 0,88
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arasında değişen AVE değerleri, uyuşum geçerliliğinin sağlandığının göstergesidir. Model geçerliliği için
diğer bir kıstas faktör yükleridir. DFA sonucunda maddelerin faktör yüklerinin en az 0,30 ve üzerinde olması
gerekmektedir (Holmes-Smith, 2000:143). Modelde bulunan tüm göstergelere ait standart faktör yükleri 0,400,96 arasında değişmektedir ve yüklerin tamamı 0,05 düzeyinde anlamlıdır. Modeldeki çoklu eşdoğrusallık
sorununu önlemek için varyans arttırıcı faktör (VIF) değerlerinin 5’ten düşük olması gerekmektedir (Pallant,
2016:176). Tablo 8’e göre VIF değerleri 1,03 ve 1,98 arasında değiştiğinden, modelde çoklu eşdoğrusallık
sorunu bulunmadığı görülmektedir.
Tablo 8. Araştırma Modelindeki Değişkenlere Ait VIF Değerleri
İş Stresi
İç VIF
İş Stresi
Rol Çatışması
Örgütsel Adalet
Rol Belirsizliği

1,036
1,036

İşten Ayrılma Niyeti
1,976
1,740
1,722
1,513

PLS-SEM yönteminde uyum iyiliği aranmamaktadır (Henseler, 2018:1-8). NFI, CFI gibi uyum iyiliği ölçütleri
yerine Standardized Root Mean Square Residual-SRMR değerinin kontrolü önerilmektedir (Henseler vd.,
2014:182-209). Modele ait SRMR değerine Tablo 9’da yer verilmiştir:
Tablo 9. Modele Ait SRMR Değeri

SRMR

Doymuş Model

Tahmini Model

0,072

0,084

Bir modelin kabul edilebilir uyuma sahip olması için SRMR değeri 0,10’dan küçük olmalıdır. Tablo 9’da
verilen SRMR değerleri, model-veri uyumunun sağlandığının göstergesidir.
Sonuçlara göre, araştırma modeli güvenilirlik ve yapısal geçerlilik kıstaslarını sağlamakta olup, kurulan
araştırma hipotezlerine yönelik ölçekten elde edilecek tüm yol katsayıları geçerli ve güvenilir olacaktır.
Modelde model-veri uyumu görülmekte olup çoklu eşdoğrusallık sorunu bulunmamaktadır. Böylece
hipotezlerin testine yönelik Tablo 10’da yer verilen yol analizi sonuçları istatistiksel olarak anlamlı şekilde
değerlendirilebilir.

4.4.3. Modele Ait Yol Analizi
Tablo 10’da modele ait yol analizi sonuçlarına yer verilmektedir:
Tablo 10. Yeniden Örnekleme ile Yol Analizi İstatistikleri

Rol Çatışması → İş Stresi

Beta (β)
t
Katsayısı
0,617
23,051

İş Stresi -> İşten Ayrılma Niyeti

0,368

8,279

0,000*

Rol Belirsizliği → İş Stresi

0,155

5,617

0,000*

Örgütsel Adalet → İşten Ayrılma Niyeti

-0,247

4,957

0,000*

Rol Belirsizliği → İşten Ayrılma Niyeti

0,132

2,935

0,003*

Rol Çatışması → İşten Ayrılma Niyeti

0,025

0,567

0,571

Örgütsel Adalet * Rol Çatışması (Düzenleyici Etki) → İşten Ayrılma Niyeti

-0,015

0,397

0,692

Örgütsel Adalet * Rol Belirsizliği (Düzenleyici Etki) → İşten Ayrılma Niyeti

0,007

0,184

0,854

Rol Belirsizliği → İş Stresi → İşten Ayrılma Niyeti

0,057

4,892

0,000*

Rol Çatışması → İş Stresi → İşten Ayrılma Niyeti

0,227

7,466

0,000*

p
0,000*

*0,05 düzeyinde anlamlı p değeri

Yapılan yol analizi sonucunda elde edilen anlamlılık değerleri incelendiğinde, rol çatışmasının iş stresi
üzerinde anlamlı ve olumlu yönde etkisinin olduğu görülmektedir (t=23,051, p=0,00<0,05). Bu durum, H2
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hipotezinin desteklendiğini ortaya koymaktadır. İş stresi, işten ayrılma niyeti üzerinde istatistiksel olarak
anlamlı ve olumlu etkiye sahiptir (t=8,279, p=0,00<0,05). Sonuç, H3 hipotezinin desteklendiğini
göstermektedir.
Bulgular, rol çatışmasının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde iş stresinin aracılık rolü olduğunu
göstermektedir (t=7,466, p=0,00<0,05). Böylece H7 hipotezi desteklenmektedir. Rol çatışmasının işten ayrılma
niyeti üzerinde direkt bir etkisi saptanmamıştır (t=0,567, p=0,57>0,05). Bu sonuca göre, H5 hipotezi
desteklenmemektedir. Bu noktada, H7 hipoteziyle önerilen iş stresinin rol çatışması ile işten ayrılma niyeti
arasında taşıdığı aracılık rolünün tam aracılık olduğu söylenebilir. Bulgulara göre, rol çatışması çalışanların iş
streslerini arttırmakta, bu durum çalışanların işten ayrılma niyeti geliştirmelerine yol açmaktadır. Böylece
örgütsel rollerine yönelik olarak yaşadıkları rol çatışması, dolaylı bir şekilde çalışanların işten ayrılma
niyetlerini etkilemektedir (β=0,227). Çalışanların yaşadığı rol belirsizliğinin, iş stresi üzerinde anlamlı ve
olumlu yönlü etkisi olduğu görülmektedir (t=5,617, p=0,00<0,05). Böylece H1 hipotezi desteklenmiştir.
Bulgular, rol belirsizliğinin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde iş stresinin aracılık rolü olduğunu
göstermektedir (t=4,892, p=0,00<0,05). Bu sonuç, H6 hipotezinin desteklendiğini göstermektedir. Rol
belirsizliğinin bu dolaylı etki haricinde, çalışanların işten ayrılma niyetlerini artırıcı bir etkisi olduğu da tespit
edilmiştir (t=2,935, p=0,003<0,05). Böylece H4 hipotezi desteklenmiştir. Bu sonuca dayanarak, iş stresinin rol
belirsizliği ile iş stresi arasında taşıdığı aracılık rolünün kısmi aracılık olduğu söylenebilir. Böylece rol
belirsizliği iş stresi aracılığıyla çalışanların işten ayrılma niyetlerini artırdığı gibi (β=0,057), direkt olarak da
işten ayrılma niyetlerini etkilemektedir (β=0,132). Modelde moderatör olarak kullanılan örgütsel adaletin işten
ayrılma niyeti üzerinde istatistiksel olarak anlamlı negatif etki saptanmıştır (t=4,957, p=0,00<0,05). Bu sonuca
göre, çalışanların örgütsel adalete yönelik algıları olumlu yönde arttıkça, işten ayrılma niyetlerinde azalış
meydana gelmektedir (β=-0,247).
Rol çatışması ve rol belirsizliğinin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkilerinde örgütsel adaletin düzenleyici
rolü saptanmamıştır (p>0,05). Bu sonuç, H8 ve H9 hipotezlerinin desteklenmediğini göstermektedir. Bu
sonuca göre, rol çatışması ve rol belirsizliği ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki, çalışanların örgütsel adalet
algılarındaki değişimlere bağlı olarak artıp azalmamaktadır. İşten ayrılma niyeti için düzeltilmiş R2 değeri 0,439,
iş stresi için ise 0,388 olarak hesaplanmış olup, model, işten ayrılma niyetindeki değişimin %43,9’unu, iş
stresindeki değişimin ise %38,8’ini açıklayabilmektedir.

4.5. İkinci Model İçin PLS-SEM ile Doğrulayıcı Faktör Analizi
Araştırmada dağıtım adaleti, prosedür adaleti ve etkileşim adaletinin düzenleyicilik etkileri de araştırılmış,
bu etkilerin tespitine yönelik ikinci bir yapısal eşitlik modeli kurulmuştur.

4.5.1. Ayrışma Geçerliliği
Ayrışma geçerliliğine yönelik sonuçlara, Tablo 11’de yer verilmektedir:
Tablo 11. Fornell-Larcker Kriteri

Dağıtım Adaleti
Etkileşim Adaleti
Prosedür Adaleti
Rol Belirsizliği
Rol Çatışması
İş Stresi
İşten Ayrılma Niyeti

Dağıtım
Adaleti
0,822
0,644
0,641
-0,397
-0,375
-0,510
-0,456

Etkileşim
Adaleti

Prosedür
Adaleti

Rol
Belirsizliği

Rol
Çatışması

İş
Stresi

0,877
0,808
-0,473
-0,329
-0,441
-0,474

0,839
-0,457
-0,316
-0,391
-0,417

0,769
0,187
0,270
0,356

0,677
0,646
0,378

0,817
0,539

İşten Ayrılma Niyeti

0,939

Tablo 11’deki verilere göre Fornell-Larcker değerleri 0,68 ile 0,94 arasında değişmektedir. Korelasyon
değerlerini ise -0,51 ile 0,65 arasında değişmektedir. Fornell Larcker değerlerinin korelasyon değerlerinden
yüksek olması, gerekli kriterin sağlandığının göstergesidir. Ayrışma geçerliliğine yönelik HTMT kriterleri de
kontrol edilmiş olup, analiz sonuçlarına Tablo 12’de yer verilmektedir:
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Tablo 1. HTMT Kriteri

Etkileşim Adaleti
Prosedür Adaleti
Rol Belirsizliği
Rol Çatışması
İş Stresi
İşten Ayrılma Niyeti

Dağıtım Adaleti

Etkileşim Adaleti

0,696
0,711
0,435
0,415
0,558
0,498

0,860
0,494
0,331
0,456
0,496

Prosedür
Adaleti

Rol
Belirsizliği

0,487
0,316
0,406
0,438

0,305
0,286
0,380

Rol Çatışması

İş Stresi

0,710
0,397

0,567

Tablo 12’de gösterilen HTMT değerleri 0,90 sınırının altında kaldığından, model, Larcker kriteri ve HTMT
değerleri dikkate alındığında ayrışma geçerliliği kıstaslarını sağlamaktadır.

4.5.2. Uyuşum Geçerliliği ve Güvenilirliği
Yapı geçerliliği ve güvenilirliğine ilişkin ölçümlere Tablo 13’te yer verilmektedir:
Tablo 2. Modele İlişkin Geçerlilik ve Güvenilirlik Değerleri
Değişken

Dağıtım
Adaleti

Etkileşim Adaleti

Prosedür Adaleti

Rol Belirsizliği

Rol Çatışması

Madde

Faktör Yükü

p

Dağıtım Adaleti Boyutu 1

0,780

0,000

Dağıtım Adaleti Boyutu 2

0,729

0,000

Dağıtım Adaleti Boyutu 3

0,871

0,000

Dağıtım Adaleti Boyutu 4

0,842

0,000

Dağıtım Adaleti Boyutu 5

0,876

0,000

Etkileşim Adaleti Boyutu 1

0,873

0,000

Etkileşim Adaleti Boyutu 2

0,889

0,000

Etkileşim Adaleti Boyutu 3

0,876

0,000

Etkileşim Adaleti Boyutu 4

0,916

0,000

Etkileşim Adaleti Boyutu 5

0,905

0,000

Etkileşim Adaleti Boyutu 6

0,797

0,000

Etkileşim Adaleti Boyutu 7

0,892

0,000

Etkileşim Adaleti Boyutu 8

0,889

0,000

Etkileşim Adaleti Boyutu 9

0,847

0,000

Prosedür Adaleti Boyutu 2

0,841

0,000

Prosedür Adaleti Boyutu 3

0,887

0,000

Prosedür Adaleti Boyutu 4

0,895

0,000

Prosedür Adaleti Boyutu 5

0,868

0,000

Prosedür Adaleti Boyutu 6

0,682

0,000

Rol Belirsizliği 1

0,683

0,000

Rol Belirsizliği 2

0,812

0,000

Rol Belirsizliği 3

0,662

0,000

Rol Belirsizliği 4

0,783

0,000

Rol Belirsizliği 5

0,824

0,000

Rol Belirsizliği 6

0,831

0,000

Rol Çatışması 1

0,637

0,000

Rol Çatışması 2

0,399

0,000

Rol Çatışması 3

0,676

0,000

Rol Çatışması 4

0,470

0,000

Rol Çatışması 5

0,794

0,000

Rol Çatışması 6

0,815

0,000

Rol Çatışması 7

0,752

0,000

Rol Çatışması 8

0,747

0,000
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CA

CR

AVE

0,878

0,912

0,675

0,962

0,968

0,769

0,894

0,922

0,703

0,862

0,896

0,591

0,826

0,866

0,458

Journal of Business Research-Turk

L. Tezcan – E. Gözükara 14/3 (2022) 2368-2389

İş Stresi

İşten
Niyeti

Ayrılma

İş Stresi 1

0,800

0,000

İş Stresi 2

0,872

0,000

İş Stresi 3

0,877

0,000

İş Stresi 4

0,869

0,000

İş Stresi 5

0,864

0,000

İş Stresi 6

0,787

0,000

İş Stresi 7

0,615

0,000

İşten Ayrılma Niyeti 1

0,934

0,000

İşten Ayrılma Niyeti 2

0,927

0,000

İşten Ayrılma Niyeti 3

0,955

0,000

0,915

0,933

0,667

0,932

0,957

0,881

Tablo 13’te yer verilen modele ait CA değerleri 0,83 ve 0,96 arasında değişmektedir. Sonuçlara göre verilerdeki
iç tutarlığın yüksek seviyede olduğu söylenebilir. 0,87 ve 0,97 arasında değişen CR değerleri, yüksek seviyede
kompozit güvenilirliğinin bulunduğunu göstermektedir. 0,46 ve 0,88 arasında değişen AVE değerleri,
uyuşum geçerliliğinin sağlandığının göstergesidir. Modelde bulunan göstergelere ait standart faktör yükleri
0,40-0,96 arasında değişmektedir. Ayrıca yüklerin tamamı 0,05 düzeyinde anlamlıdır. Bu sonuçlar, maddelerin
tamamının kendi boyutlarına anlamlı ve yeterli faktör yükü ile bağlandığının göstergesidir.
Modele ait VIF değerlerine, Tablo 14’ de yer verilmektedir:
Tablo 14. Araştırma Modelindeki Değişkenlere Ait VIF Değerleri
İş Stresi

İşten Ayrılma Niyeti

Dağıtım Adaleti

2,19

Etkileşim Adaleti

3,654

Prosedür Adaleti

3,308

Rol Belirsizliği

1,036

1,556

Rol Çatışması

1,036

1,744

İş Stresi

2,085

Tablo 14’ e göre VIF değerleri 1,03 ve 3,65 arasındadır. Tüm değerler üst sınır olan 5’in altında kalmaktadır ve
modelde çoklu eşdoğrusallık problemi bulunmamaktadır.
Modele ait SRMR değerine, Tablo 15’ de yer verilmektedir:
Tablo 3. Modele Ait SRMR Değeri

SRMR

Doymuş Model

Tahmini Model

0,064

0,078

Tablo 15’te verilen SRMR değerlerinin 0,10 sınırının altında kaldığı görüldüğünden model-veri uyumunun
sağlandığı söylenebilir. Tüm bu kriterler dikkate alındığında, modelin istatistiki kıstasların tümünü
karşıladığı görülmektedir.

4.5.3. Modele Ait Yol Analizi
Tablo 16’da modele ait yol analizi sonuçlarına yer verilmektedir:
Tablo 4. Yeniden Örnekleme ile Yol Analizi İstatistikleri

Rol Çatışması → İş Stresi

Beta (β)
Katsayısı
0,617

Rol Belirsizliği → İş Stresi

0,155

5,492

0,000*

İş Stresi → İşten Ayrılma Niyeti

0,368

8,138

0,000*

Rol Belirsizliği → İş Stresi → İşten Ayrılma Niyeti

0,057

4,860

0,000*

İşletme Araştırmaları Dergisi

2383

t

p

22,530

0,000*
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Rol Çatışması → İş Stresi → İşten Ayrılma Niyeti

0,227

7,229

0,000*

Etkileşim Adaleti → İşten Ayrılma Niyeti

-0,194

3,409

0,001*

Dağıtım Adaleti → İşten Ayrılma Niyeti

-0,100

2,128

0,033*

Rol Belirsizliği → İşten Ayrılma Niyeti

0,137

3,165

0,002*

Rol Çatışması → İşten Ayrılma Niyeti

0,019

0,446

0,656

Dağıtım Adaleti * Rol Çatışması (Düzenleyici Etki) → İşten Ayrılma Niyeti

0,070

1,533

0,125

Etkileşim Adaleti * Rol Belirsizliği (Düzenleyici Etki) → İşten Ayrılma Niyeti

0,103

1,524

0,128

Prosedür Adaleti * Rol Belirsizliği (Düzenleyici Etki) → İşten Ayrılma Niyeti

-0,086

1,229

0,219

Etkileşim Adaleti * Rol Çatışması (Düzenleyici Etki) → İşten Ayrılma Niyeti

-0,041

0,646

0,519

Prosedür Adaleti * Rol Çatışması (Düzenleyici Etki) → İşten Ayrılma Niyeti

-0,038

0,613

0,540

Dağıtım Adaleti * Rol Belirsizliği (Düzenleyici Etki) → İşten Ayrılma Niyeti

-0,016

0,300

0,764

Prosedür Adaleti → İşten Ayrılma Niyeti

0,015

0,276

0,782

*0,05 düzeyinde anlamlı p değeri

Tablo 16’da yer verilen analiz sonuçlar ışığında dağıtım adaleti, prosedür adaleti ve etkileşim adaletinin, rol
belirsizliği, rol çatışması ve işten ayrılma niyetiyle ilişkileri incelenmiştir. Bulgulara göre dağıtım adaleti, işten
ayrılma niyeti üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir negatif etkiye sahiptir (t=2,128, p=0,03<0,05). Bu sonuca
göre çalışanların dağıtımın adaleti algıları arttıkça işten ayrılma niyetleri azalma eğilimi göstermektedir (β=0,100). Dağıtım adaletinin rol belirsizliği ile işten ayrılma niyeti ve rol çatışması ile işten ayrılma niyeti
arasındaki ilişkilerde düzenleyici etkisinin bulunmadığı görülmektedir (p>0,05). Böylece H8a ve H9a
hipotezleri desteklenmemektedir.
Prosedür adaleti, diğer iki alt boyutun aksine işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı bir etkiye sahip değildir
(t=0,276, p=0,782>0,05). Bu sonuca göre çalışanların işten ayrılma niyetleri, prosedür adaletinden bağımsız
gelişmektedir. Prosedür adaletinin rol belirsizliği ve rol çatışması ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiyi
düzenlemediği görülmektedir (p>0,05). Bu sonuç, H8b hipotezinin ve H9b hipotezinin desteklenmediğini
göstermektedir.
Etkileşim adaleti, işten ayrılma niyeti üzerinde istatistiksel olarak anlamlı negatif etkiye sahiptir (t=3,409,
p=0,00<0,05). Bu sonuç, çalışanların etkileşim adaleti algıları arttıkça, işten ayrılma niyetlerinin azalma
eğiliminde olduğunun göstergesidir (β=-0,194). Etkileşim adaletinin, rol belirsizliği ve rol çatışması ile işten
ayrılma niyeti arasındaki ilişkiyi düzenlemediği görülmektedir (p>0,05). Bu sonuca göre H8c ve H9c
hipotezleri desteklenmemektedir. İşten ayrılma niyeti için düzeltilmiş R2 değeri 0,439, iş stresi için 0,376 olarak
hesaplanmış olup, model işten ayrılma niyetindeki değişimin %43,9’unu, iş stresindeki değişimin ise
%37,6’sını açıklayabilmektedir.

5. Sonuç ve Tartışma
Günümüzde başta küreselleşme ve teknolojik gelişmelerin zorlayıcı gücü, gerekse ekonomik ve politik
tehditler sebebiyle günden güne artan rekabete bağlı olarak örgütler eskisine göre çok daha sıklıkla
birleşmekte, ölçek değiştirmekte veya yeniden yapılanmaktadır. Değişimin böylesine yoğun yaşandığı bir
ortamda çalışanların refah ve mutluluğu, örgütlerin rekabetteki güçlerine ve stratejik avantaj yaratmalarına
katkı sağlayarak faaliyetlerini başarı ile sürdürmelerinin temelini oluşturmaktadır (Yozgat vd., 2012:674).
Günümüzde sigortacılık sektöründe yoğun şekilde birleşme ve satın almalar yaşanmakta, bunun sonucunda
çalışanlar yüksek derecede rol belirsizliği, rol çatışması ve iş stresi ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu tarz
örgütsel değişimler; çalışanların örgütleriyle yaptıkları psikolojik sözleşmeye uyumsuzluk (Romzek,
1985:282), rol belirsizliği , rol çatışması, işe ve geleceğe yönelik belirsizlik, güvensizlik ve stres yaratmaktadır.
Bu durum, çalışanın örgüte bağlılığını olumsuz yönde etkilemekte ve çalışanın kendini huzurlu hissetmek ve
güvence altına almak amacı ile işten ayrılma niyeti geliştirmesine yol açmaktadır. Sigortacılık sektörü, son
dönemde yaşanan Covid-19 pandemisinden de büyük ölçüde etkilenmiş, pandemi; sektör çalışanlarının
değişen çalışma şartlarına çok kısa bir süre içerisinde uyum sağlamalarını gerektirerek baskı unsuru olmuştur.

İşletme Araştırmaları Dergisi

2384

Journal of Business Research-Turk

L. Tezcan – E. Gözükara 14/3 (2022) 2368-2389
Bu durum çalışanların yeni düzende kendilerinden beklenenler konusunda belirsizlik ve dolayısıyla iş stresi
yaşamalarına ve işten ayrılma niyetine girmelerine neden olmaktadır.
İşten ayrılma niyeti, rol belirsizliği ve rol çatışmasından önemli ölçüde etkilenmektedir. Çalışanın birbiri ile
uyumsuz, farklı rol beklentileri altında rol çatışması yaşaması, bir baskı unsuru olmakta ve çalışan çözümü
işten ayrılmada görebilmektedir. Bununla birlikte araştırma sonuçları, rol çatışmasının doğrudan işten
ayrılma niyetine yol açtığı görüşünü desteklememekte ve rol çatışmasının çalışanın işten ayrılma niyeti
geliştirmesinde rol belirsizliğinden daha az etkili olduğu (Glissmeyer vd., 2007:458) yönünde bulgular ortaya
koyan çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Bu durum, Stout ve Posner (1984:750) tarafından, rol
çatışmasının halihazırda elde bulunan kaynaklar ve bilinen problem çözme metotlarıyla ortadan
kaldırılmasının rol belirsizliğinden daha kolay olduğu şeklinde açıklanmaktadır. Rol çatışmasının işten
ayrılma niyeti üzerinde pozitif yönlü doğrudan etkisinin tespit edilememesi, çalışanın üstesinden gelebileceği
seviyedeki rol stres kaynağının olumsuzluğa neden olmayabileceği (Beehr ve Newman, 1978:674) görüşü ile
de paraleldir. Bu sonuç, rol çatışmasının çalışanın direkt olarak işten ayrılma niyeti geliştirmesine yol
açmaktan daha çok yaşadığı iş stresini artıran bir unsur olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bu yorum, iş stresinin
rol çatışması ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide tam aracılık rolü üstlendiğini ortaya koyan bulgularla
desteklemektedir.
Rol çatışmasının yol açtığı örgütsel sonuçların başında çalışanlar üzerinde yarattığı iş stresi gelmektedir
(Bedeian ve Armenakis, 1981:417; Rizzo vd., 1970:151). Yazın incelendiğinde, çalışanın yaşadığı rol
çatışmasının doğrudan işten ayrılma niyeti geliştirmesine sebep olmaktan ziyade, iş stresi seviyesini artırarak
işten ayrılma niyeti geliştirmesine yol açtığı ifade edilmektedir. Ayrıca her ne kadar çalışanın yaşadığı rol
belirsizliğinin olumsuz etkileri daha fazla olsa da yaşanan rol çatışmasının, çalışanın işten ayrılma niyeti
geliştirmesine yol açmayacak biçimde birçok olumlu sonucu olduğuna dair çalışmalar da yazında yer
bulmaktadır. Bu olumlu sonuçlar arasında çalışanın çevreye uyum sağlaması, birbirinden farklı ve çok sayıda
ilave rol yüklendiğinden egosunu tatmin etmesi, takdir görmesi, diğer çalışanlardan daha fazla kaynağa
erişim, farklı bakış açılarına tolerans gösterme ve daha esnek olma gibi unsurlar sıralanmaktadır.
Araştırma sonuçları, çalışanların örgütte kendilerine adil davranıldığına dair algıları olumlu yönde arttığında,
işten ayrılma niyetlerinin azalma eğilimi gösterdiğini ortaya koymuştur. Örgütsel adaletle beraber, dağıtım
ve etkileşim adaletine dair çalışan algılarının olumlu olması da işten ayrılma niyetini azaltıcı yönde rol
oynamaktadır. Bu araştırmada örgütsel adalet ve alt boyutlarından dağıtım ve etkileşim adaletinin; işten
ayrılma niyeti üzerinde anlamlı ve olumsuz yönlü etkisi bulunduğu ortaya konmuş ise de bulgular örgütsel
adalet ve alt boyutlarının, rol belirsizliği ve rol çatışmasının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde herhangi
bir düzenleyici rolleri bulunmadığını göstermektedir. Bu sonuç, çalışanların örgütlerinde kendilerine adil
davranıldığına dair algıya sahip olsalar dahi, bu durumun işten ayrılma niyeti geliştirmelerini
engellemeyeceği şeklinde yorumlanabilir. Bu yönde elde edilen sonuç, özellikle prosedür adaleti söz konusu
olduğunda, hijyen faktörlerde olduğu gibi varlığının çalışan üzerinde yarattığı olumlu etkiden ziyade,
yokluğunun yarattığı olumsuz etkinin ön plana çıktığı (De Cremer, 2005:6) görüşü ile tutarlıdır.
Prosedür adaletinin işten ayrılma niyeti üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmaması, atıf kuramı ışığında da
açıklanabilir. Birey, özellikle olumsuz sonuçlarla karşılaştığında, eylemlerinin sorumluluğunu üzerlerine
alarak taşımak yerine başarısızlığa yönelik dışsal atıflar yapma eğilimindedir. Çalışan, performansı başarısız
olduğunda, kendisinin esasen başarılı olduğuna dair inancı ile olumsuz sonucu prosedürlerin adaletsizliğine
bağlayacak, prosedürlerin adaletsizliğine rağmen aslında başarı gösterdiğini düşünecek ve hatta özgüveni
artacaktır (Schroth ve Pradhan Shah, 2000:470). Böylece prosedür adaletine yönelik algı, çalışan üzerinde
herhangi bir olumsuz düşünce veya tutuma sebep olmayacaktır. Örgütsel adalet, sübjektif bir yapıya sahip
olup, çalışanların adalet algıları norm, değer ve inançları ile şekillenmekte, bu algı sonucunda gösterecekleri
davranışlar da birbirlerinden farklı olacaktır. Örneğin yüksek güç mesafesi söz konusu olduğunda, çalışanlar
adaletsizlikleri daha kolay kabul etmekte, böylece örgütlerinde adil olmadığını düşündükleri davranış ve
uygulamalardan etkilenme ihtimalleri oldukça düşmektedir. Benzer şekilde örgütteki konumlarını koruma ve
hiyerarşik yapıya uyum sağlama, aidiyet hissetme amacıyla bireysel memnuniyetten ziyade grubun
çıkarlarını daha ön planda tutma gibi unsurlar, çalışanlar için örgütsel adalet algısını daha az önemli hale
getirmektedir (Fischer ve Smith, 2006:544). Her ne kadar örgütsel adalet algısının olumsuz olmasının işten
ayrılma niyetini artıran bir unsur olduğu yönünde çalışmalar çoğunlukta olsa da çalışanların örgütsel adalete
yönelik algılarının işle ilgili davranışlarını çok fazla etkilemediği, çalışanların tümünün adalet kavramına
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duyarlı olmadığını belirten görüşler de mevcuttur (Robbins ve Judge, 2017:223). Çalışanın özellikle örgütsel
kaynaklar yeterliyse ve örgütten elde ettiği kazanımları beklentileri ile uyumluysa, örgütsel adaletsizliğe
ilgisinin ve tepki verme olasılığının düşmesi mümkündür. Böylece çalışanlar, reaktif bir tutum olan işten
ayrılma niyeti geliştirmek yerine, örgütte kalmaya devam ederek kaynakların ve ödüllerin dağıtımına, bu
dağıtıma esas teşkil eden süreçlere veya etkileşime yönelik adil olmadığını düşündükleri uygulamaları
düzeltme yönünde mücadele içerisine girmeyi de tercih edebilmektedir (Greenberg, 1987:11).
Araştırmada örgütsel adaletin ve örgütsel adaletin üç alt boyutu olan dağıtım, prosedür ve etkileşim
adaletinin rol çatışması ve rol belirsizliğinin işten ayrılma niyeti üzerindeki düzenleyicilik etkisinin
araştırılması, modelde yer alan diğer değişkenlerle birlikte ele alındığında, çalışmayı özgün kılmakta ve ortaya
konan sonuçlarla literatüre katkı sağlamaktadır. Araştırma sonuçlarında dikkat çeken nokta, rol çatışmasının
işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisinin olmaması ve örgütsel adalet ile alt boyutlarının, rol
belirsizliği ve rol çatışmasının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkilerinde düzenleyici rollerinin
bulunmadığının ortaya konmasıdır.
Bu çalışmanın teorik katkısı, örgütsel adalet ve örgütsel adaletin alt boyutlarını oluşturan dağıtım adaleti,
prosedür adaleti ve etkileşim adaletinin; rol belirsizliği, rol çatışması, iş stresi ve işten ayrılma niyeti arasındaki
ilişkilerin incelendiği kapsamlı bir modelde yer alması, ayrıca bu modelde örgütsel adalet ve tüm alt
boyutlarının; rol belirsizliğinin ve rol çatışmasının işten ayrılma niyetine etkileri üzerindeki düzenleyicilik
rollerine yönelik yazındaki boşluğun doldurulmasıdır. Çalışmanın pratik katkıları ise sigortacılık sektörü
çalışanlarının yaşadıkları rol belirsizliği, rol, çatışması ve iş stresinin işten ayrılma niyeti üzerindeki
etkilerinin, ayrıca örgütsel adalet ve alt boyutlarının; rol belirsizliği ve rol çatışmasının işten ayrılma niyeti
üzerindeki etkilerindeki düzenleyicilik rollerinin araştırılması ve tüm bu unsurlar arasındaki ilişkilerin ortaya
konması olmuştur. Bu sayede başta sigortacılık sektöründe faaliyet gösterenler olmak üzere tüm örgütlerin,
çalışan tutum ve davranışlarını olumlu yönde değiştirerek sağlayacakları etkinlik ve verimlilikle örgütsel
performansı artırmalarına yönelik faydalı unsurların ortaya konduğu düşünülmektedir.
Tüm bu katkılarla birlikte, araştırmada sigortacılık sektöründe yer alan tüm şirketlerden zaman ve imkân
yetersizliği sebebiyle katılımcı sağlanamaması, toplam 667 anketin temin edilebilmesi, ankette yer alan
ifadelerinin tam olarak anlaşılamama olasılığı, ifadelere verilen yanıtların doğruluğu, araştırmada kullanılan
ölçüm araçları, araştırma yönteminden kaynaklanabilecek hatalar ve doğru yanıt vermeme olasılığı gibi
kısıtları mevcuttur.
İlgili kısıtlar altında yapılan çalışmanın sonuçları, Türkiye sigortacılık sektörü çalışanlarının rol belirsizliği,
rol çatışması, iş stresi, örgütsel adalet ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkileri, iş stresinin aracılık etkisi ve
örgütsel adaletle alt boyutlarının düzenleyicilik etkilerini kapsayacak biçimde ortaya koymaktadır. Gelecekte
yapılacak çalışmalarda, sigortacılık sektöründen daha fazla örgütün katılımıyla örneklem sayısı
artırılabileceği gibi, farklı sektörlerde yer alan örgütlerde de bahse konu değişkenler arasındaki ilişkiler
incelenebilir. Her ne kadar çalışanların örgütsel adalet ve alt boyutları olan dağıtım, prosedür ve etkileşim
adaletine yönelik algıları, işten ayrılma niyetleri üzerinde olumsuz yönde etkiye sahip olsa da (Aryani vd.,
2021:1173; Colquit vd., 2001:425; Greenberg, 2009:186), çalışma sonuçları rol belirsizliği ve rol çatışmasının
işten ayrılma niyeti üzerindeki etkilerinde beklenenin aksine herhangi bir düzenleyicilik rollerinin
bulunmadığını ortaya koymaktadır. Sigortacılık sektöründeki sınırlı sayıda ve her biri kurumsal yapıya sahip
şirketlerin birbirleri ile benzer kaynaklara, kurumsal yapının bir göstergesi olarak açık ve net belirlenmiş
kaynak tahsis kararlarına, bu kararların uygulanmasında kullanılan prosedürlere ve yöneticiler de dahil tüm
çalışanlar arasında geçerli olacak biçimde etkili iletişim şekillerine sahip olmaları beklenir. Bu doğrultuda
kurumsallık gereği kural ve prosedürlere katı bir şekilde uyan sektörde, yapılan işin bir gerekliliği olarak
neredeyse tamamı lisans ve lisansüstü eğitim seviyesine sahip çalışanlarla kurulan iletişimin, onlara sunulan
ücret, terfi, yetki, tanınma gibi ödüllerin ve bu ödüllerin dağıtım yönteminin başta taahhüt edilen şekliyle
uygulandığı varsayımı altında, çalışanların örgütsel adalete ve alt boyutlarına dair farklı ve yüksek beklenti
içerisinde olmamaları ve bu sebeple örgütsel adalet algılarının örgütsel tutum ve davranışlarını etkilememesi
olasıdır. Böylece çalışma sonuçları büyük oranda yazınla paralellik göstermekle birlikte, örgütsel adalet ve alt
boyutlarının rol belirsizliği ve rol çatışmasının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde herhangi bir
düzenleyicilik rolü, daha kapsamlı ve farklı modellemelerle tekrar incelenebilir. Bu sebeple çalışmadan elde
edilen sonuçlardan özellikle örgütsel adalet ve alt boyutlarını olan dağıtım, prosedür ve etkileşim adaletinin
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düzenleyicilik etkilerinin daha kapsamlı, farklı uygulama ve modellemelerle tekrar test edilmesi
önerilmektedir.
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Amaç – Kariyer gelişimi algısının işte kalma ve işten ayrılma davranışı üzerindeki etkisinde
psikolojik sözleşmenin aracılık rolünü incelemek amaçlanmaktadır.
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Yöntem – Araştırmanın evreni İstanbul il sınırlarında bulunan hizmet işletmelerinde görevli
beyaz yaka çalışanlarıdır. Nicel desene sahip olan araştırmanın örneklem grubu “kartopu”
örnekleme yöntemi ile seçilmiş olup katılımcılara 5’li Likert tipi anket uygulanmıştır. Anket,
Demografik Bilgi Formu ve dört ölçekten oluşmaktadır: Psikolojik Sözleşme Ölçeği, Örgütte
Kalma Niyeti Ölçeği, Örgütten Ayrılma Niyeti Ölçeği, Kariyer Gelişimi Ölçeği. Elde edilen
veriler çözümlenmek üzere doğrulayıcı faktör analizi, değişkenler arası korelasyon analizi,
geçerlilik ve güvenilirlik analizine tabi tutulmuştur. İstatistiksel analiz için SPSS 24.0 ve
AMOS 24.0 ve PROCESS MACRO’dan yararlanılmıştır.
Bulgular – Korelasyon analizinde, kariyer gelişimi algısı ile psikolojik sözleşme ve işte kalma
değişkenleri arasında, alt boyutlarıyla birlikte anlamlı ve pozitif yönlü ilişkiler saptanmıştır.
Yapısal yol modeli analizinde kariyer gelişiminin işte kalma niyetine etkisi doğrulanmış,
ancak kariyer gelişimi ile işten ayrılma niyeti arasında istatistik olarak anlamlı etkisel bir ilişki
bulunamamıştır. Aracılık analizinde psikolojik sözleşmenin işte kalma niyeti ile kariyer
gelişimi arasında aracılık rolünün bulunduğu kanıtlanmıştır.
Tartışma – Kariyer gelişimi ve işten ayrılma niyeti arasında istatistik olarak anlamlı ilişki
bulunamamıştır. Bu sonuç başka araştırmalarla sınanabilir.
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Design – The scope of the research is the white-collar employees working in the service enterprises
located in the province of Istanbul. The sample group of the research, which has a quantitative design,
was selected by the "snowball" sampling method and a 5-point Likert-type questionnaire was applied to
the participants. Questionnaire consists one demographic information form and four scales:
Psychological Contract Scale, Intention to Stay in Job Scale, Intention to Leave the Organization Scale,
and Career Development Scale. The obtained data were subjected to confirmatory factor analysis,
correlation analysis between variables, validity and reliability analysis, and regression analysis to be
analyzed. SPSS 24.0 and AMOS 24.0 and PROCESS MACRO were used for statistical analysis.
Findings – In the correlation analysis, significant and positive relationships were found between the
perception of career development and the variables of psychological contract and staying in job, together
with their sub-dimensions. In the structural path model analysis, the effect of career development on the
intention to stay in job was confirmed, but no statistically significant relationship was found between
career development and intention to leave. In the mediation analysis, it has been proven that the
psychological contract has a mediating role between the intention to stay in job and career development.
Discussion – No statistically significant relationship was found between career development and
intention to leave. This result can be tested by other studies.
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1. GİRİŞ
Bireylerin olmak istedikleri yer, kariyerlerine dair deneyim ve algıları kariyer kavramının sübjektif yönünü
meydana getirmektedir. Böylece kendini gerçekleştirme ve geliştirme olanakları tanıyan kariyer bireyler için
motivasyon kaynağı oluşturmaktadır. Bireyler başarı duygusu hissettiklerinde tatmin olmakta ve takdir
toplamayı arzulamaktadır. Bu nedenle kariyer esasen iş hayatının başlangıcından itibaren bireysel bakımdan
tek taraflı gelişim göstermektedir. İşe alma ve yerleştirme esnasında gerçekleşen iletişim, beklentileri
etkilemekte ve çift yönlü psikolojik sözleşme oluşumunu sağlamaktadır. Tek taraflı gelişen kariyerin aksine
kariyer yönetimi işgören ve kurum beklentilerinin karşılanması doğrultusunda gerçekleşen faaliyetleri ihtiva
etmektedir. İşverenler iş başlangıcında yükümlülük ve beklentilerini işgörene aktarmakta, bireyler kurumla
etkileşimi sonucunda algıları gereği işletmenin kendisine verdiği sözlere inanmaktadır (Okay, 2019: 1).
Psikolojik sözleşme olarak adlandırılan bu süreç işveren ve işgörenin çift yönlü beklentilerinin araştırılmasına
zemin hazırlamaktadır.
Birçok araştırmacı kariyer geliştirmenin iki sürecin bütünleşmesi halinde mümkün olduğunu belirtmektedir.
Bu kapsamda kariyer planlama bireysel, kariyer yönetimi örgütsel süreçleri ifade etmektedir (Üzüm vd., 2017:
2; Özdemir ve Aras, 2015 : 10; Şahinöz, 2006 : 55-57). Kariyer gelişimi algısının oluşmasında kariyer yönetimi
ve iş tatmininin etkili olduğu, gerçekleşen uygulamaların kariyer yönetim araçları ile desteklendiği, böylece
kariyer planlamanın yapıldığı, işten ayrılma niyeti ile psikolojik sözleşme arasında ilişki bulunduğu
düşünülmektedir. Bu çalışmada kariyer gelişimi, psikolojik sözleşme ve işten ayrılma değişkenlerinin ilişkisi
incelenmektedir.
Bireyler ve örgütler için farklı yükümlülük ve beklentileri içeren psikolojik sözleşme; adalet, insan kaynakları
politikaları gibi unsurlar ile işgören tutum ve davranışlarını şekillendirmektedir. Psikolojik sözleşme bireysel
bir algı olduğundan beklentilerinin karşılanmadığı düşüncesi işgörenin işten ayrılma niyeti geliştirmesine
hatta bunu davranış haline getirerek işten ayrılmasına neden olmaktadır (Kurt, 2019 : 30).
İşte kalma niyeti ve işten ayrılma niyeti, birbiriyle ters ilişkili kavramlar olup örgütler açısından yetenekli
çalışanların örgütte kalması, örgütten ayrılmaması kritik önem taşımaktadır. İnsan kaynakları uygulamaları
hatta kariyer yönetimi çalışanların örgütte kalmasını sağlayan temel uygulamalardır (Tuysuz & Bozkurt,
2021). İki değişken arasındaki ilişkiyi açıklamak için sadece bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken
üzerindeki etkisine çoğu kere yanıltıcı olabilmektedir. Değişkenler arasındaki ilişkinin niteliğin tam olarak
görmek için bu ilişkiyi etkileyen düzenleyici ve aracı değişkenleri de dikkate almak gerekmektedir. Psikolojik
sözleşme çalışanların davranışları ile ilgili birçok ilişkide hem aracı hem de düzenleyici rol oynamaktadır.
Alanyazında bu konuda oldukça fazla çalışma bulunmaktadır (Phuong ve Takahash, 2021; Doğan ve Kayar,
2022; Liao vd., 2017; Al-Abrrow vd., 2019). Ancak kariyer gelişiminin işte kalma ve işten ayrılma niyeti
ilişkisinde yapılan araştırma nispeten azdır (Toros, 2021; Sökmen ve Aydıntan, 2016). Bu araştırmada, kariyer
gelişimi ile örgütte kalma ve örgütten ayrılma ve ilişkisinde psikolojik sözleşmenin aracılık rolünün
incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma verileri İstanbul’da faaliyet gösteren kamu ve özel sektör beyaz yaka
çalışanlarından toplanmıştır.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Bu bölümde araştırma modelinde yer alan kariyer gelişimi, işte kalma, işten ayrılma, psikolojik sözleşme
kavramları incelenmektedir.
2.1. Kariyer Gelişimi
Kariyer, bireyin iş veya meslek yaşamı boyunca izlemesi gereken bir dizi faaliyeti ifade etmektedir (Bingöl,
2014 : 329). Kariyer kavramı literatürde 1970’li yıllarda incelenmeye başlamasına rağmen, olgu olarak modern
kamu hizmeti anlayışının gelişmeye başladığı 16. yüzyıla dayanmaktadır (Bozdoğan, Tarih yok : 19). Kariyer
gelişimi ise bireylerin iş yaşamları boyunca kariyerlerindeki gelişimi kapsamaktadır. Bireyin geliştirilmesi,
birey ve örgütün içinde bulunduğu koşullardan etkilenen dinamik bir süreçtir (Kaya, 2019 : 13). Kariyer
gelişiminin kariyer planlama ve kariyer geliştirme olarak iki boyutu bulunmaktadır. Kariyer planlama bireyin
kendi kariyeri ile ilgili tercihleri ve bu tercihlerini hayata geçirmek için ortaya koyduğu çabadır. Kariyer
geliştirme ise kariyer fırsatlarının çalışanlara duyurulması, bu amaçlara uygun olarak çalışanların
kariyerlerini geliştirmelerine destek verilmesi sürecini kapsamaktadır. Kariyer planlama ve geliştirme
süreçlerinin birbiriyle çakışması birey ve örgüt açısından ideal durumu ifade etmektedir (Stone, 2008 : 395).
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2.2. Psikolojik Sözleşme
Psikolojik sözleşme kavramı ilk olarak Argyris (1960), Schein (1965 ve Kotter (1973) gibi araştırmacılar
tarafından çalışan ve işveren arasındaki ilişkileri inceleme sürecinde kullanılmıştır (Aykanat ve Yıldız , 2017).
Sözleşme kavramı, sözleşmeyi imzalayan tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini ifade etmektedir. 4857
sayılı İş kanunu m. 11/1’e göre işçi ve işveren arasında imzalanan iş sözleşmesinin yazılı olma zorunluluğu
bulunmaktadır. Hukuki anlaşmazlığa düştüklerinde taraflar bu belgeye dayanarak iş sözleşmesini sona
erdirebilir. Tarafların sözleşmenin ortadan kaldırılmasında mutabık kalmamaları konunun yargıya
taşınmasına neden olmaktadır. Bu süreçte iş sözleşmesi, hukuki geçerliliği olan bir belge olarak dikkate
alınmaktadır. Yazılı bir belgeye dayanmayan psikolojik sözleşme ise işçi ve işverenin birbirinden
beklentilerine dair inançlar toplamıdır. Psikolojik sözleşme yazılı olmadığı gibi, çoğu kere sözlü olarak da
ifade edilmemektedir (Özdaşlı ve Çelikkol, 2012).
Psikolojik sözleşme; zaman boyutu ve performans beklentilerine göre farklı şekilde tasnife tabi tutulmuştur.
En çok kabul gören yaklaşım psikolojik sözleşmenin ilişkisel ve işlemsel olarak ayrılmasıdır. İşlemsel
sözleşme; kısa süreli ve ekonomik temelli olup yüksek rekabetçi ücret oranı ve uzun vadeli taahhüt
içermemesi ile karakterizedir. İlişkisel sözleşme; işgörenin örgüte olan duygusal katılımı, güven, bağlılık, iyi
niyet, inanç, sadakat gibi sosyal-duygusal bileşenleri kapsamaktadır. Bu tür sözleşmelerde işgörene
performansının karşılığında sadece maddi ödüller verilmemekte; beceri, iş güvenliği eğitimi ve kariyer
gelişimi güvence altına alınmaktadır (Tokmak, 2018 : 590-591).
2.3. İşte Kalma ve İşten Ayrılma Niyeti
İşte kalma niyeti, işten ayrılma niyetinin tersi olarak işgörenin mevcut işini sürdürme ile ilgili düşüncesidir.
Çalışanın mevcut işinde elde ettiği kazanımları, işten ayrıldığında karşılaşacağı muhtemel kayıplardan fazla
ise kalma niyeti güçlenmektedir (Çini vd, 2021). Çalışanı işten ayrılma düşüncesine götüren faktörler
olumluya döndüğünde kişinin işte kalma niyetini artırmaktadır. İş tatmini, iş stresi, motivasyon, adalet,
bağlılık, sosyalleşme, çalışma koşulları, iş yerinin konumu, iş güvenliği, ücret ve maaş ve kariyer fırsatları
algılarının olumlu olması kişinin işte kalma niyetini olumlu etkileyen başlıca faktörlerdir (Setel ve Lounsbury,
2009).
İşten ayrılma niyeti, işten ayrılma planı yapma ve işten ayrılmayı arzulamanın henüz düşünce aşamasındaki
bilişsel sürecidir (Chordiya, 2022). İşten ayrılma niyeti, fiilen işten ayrılmayı haber vermesi nedeniyle önemli
bir değişkendir. Yönetsel açıdan bakıldığında, işten ayrılma niyetinin fark edilmesi kritik değerdedir, çünkü
bu aşamada çalışan henüz işten ayrılmadığı için örgütte kalma konusunda ikna edilebilir (Chordiya, 2022).
İşten ayrılma niyetini etkileyen faktörler içsel ve dışsal faktörler olarak iki grupta toplanmaktadır. Ücret,
performans yönetimi, liderlik tarzı, çalışma arkadaşlarıyla uyum içsel faktörler grubunda; çalışanın yeni iş
bulma olasılığı, işsizlik oranı, sendikal faaliyetler, yönetime katılma uygulaması dışsal faktörler grubundadır
(Tuysuz ve Bozkurt, 2021).

3. YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Hipotezleri
3.1.1. Kariyer Gelişimi ile İşte Kalma ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi
Portekiz’de kamu sektörümde yapılan araştırmada kariyer yönetimi ile uygulamaları ile işten ayrılma niyeti
arasında anlamlı, negatif yönlü ilişki saptanmıştır (Cesário ve Magalhães, 2017). Sökmen ve Aydıntan (2016),
kariyer gelecek algısı ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı ve negatif bir ilişki bulmuştur. Malezya’da,
bilişim teknoloji sektöründe yapılan araştırmada kariyer kontrol ve kariyer güvenliği boyutlarının işten
ayrılma niyetini negatif yönde etkilediği bulunmuştur (Omar ve Noordin, 2013). Erzincan’da öğrenciler
arasında yapılan bir araştırmada kariyer algısının işte kalma niyetini olumlu etkilediği saptanmıştır (Güneş
ve Şen, 2022). Hizmet sektöründe yapılan bir araştırmada kariyer tatmini ile işten ayrılma niyeti arasında
anlamlı ve negatif yönlü ilişki saptanmıştır (Kale ve Özer, 2020). Bu veriler ışığında aşağıdaki iki hipotez
oluşturulmuştur:
H1: Kariyer gelişimi algısı ile işte kalma niyeti arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki vardır.
H2: Kariyer gelişimi algısı ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki vardır.

İşletme Araştırmaları Dergisi

2392

Journal of Business Research-Turk

E. H. Çebi – O. Bayraktar 14/3 (2022) 2390-2405

3.1.2. Kariyer Gelişimi ile Psikolojik Sözleşme İlişkisi
Eskişehir’de yapılan bir araştırmada psikolojik sözleme ihlalinin işten ayrılma niyetini etkilediği saptanmıştır
(Örücü ve Bayramov, 2022). İngiltere’de yapılan bir araştırma çalışanların kariyer gelişimi ve psikolojik
sözleşme ilişkisindeki yıllar içinde değişen tutumlarını yansıtmaktadır. 1993’te gerçekleştirilen araştırmada
kariyer yönetimi ile psikolojik sözleşme arasında negatif bir ilişki saptanmıştır. 2000 yılında yapılan devam
araştırmasında çalışanların tutumlarını ilişkisel sözleşmeden işlemsel sözleşmeye kaydırdıkları, kariyer
gelişimi için daha fazla sorumluluk aldıkları ancak yönetimin çalışanların bu beklentilerini karşılayacak
araçlar sağlayamadığı bulgusu ortaya çıkmıştır (Atkinson, 2002). Bazı araştırmalarda, teknolojinin sürekli
yenilendiği ve buna koşut olarak tutumların da değiştiğine dikkat çekilerek, çalışanların psikolojik
beklentilerinin de bu değişimi izlediğine dolayısıyla işletmelerin yeni kariyer modelleri geliştirmesi
gerekliliğine işaret edilmektedir (Donald vd., 2013). Bu veriler ışığında aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur:
H3: Kariyer gelişimi algısı ile işte psikolojik sözleşme arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki vardır.
3.1.3. Psikolojik Sözleşme ile İşte Kalma Niyeti ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi
Farklı ülkelerde ve farklı sektörlerde yapılan araştırmalarda psikolojik sözleşmenin ihlali ile işten ayrılma
niyetinin oluşması arasındaki ilişkinin varlığına dair kanıtlar sunulmuştur. İrlanda’da güvenlik güçleri
arasında yapılan araştırmadan psikolojik sözleşmenin ilişkisel boyutu ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı
ilişki bulunmuştur (Heffernan ve Rochford, 2017). Eskişehir’de gıda sanayiinde çalışan işçiler arasında
yapılan araştırmada psikolojik sözleşmenin ihlalinin işten ayrılma niyetini etkilediği bulgusunda erişilmiştir
(Örücü ve Bayramov, 2022). Bu veriler ışığında aşağıdaki iki hipotez oluşturulmuştur:
H4: Kariyer gelişimi algısı ile işte kalma niyeti arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki
H5: Kariyer gelişimi algısı ile işte kalma niyeti arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki vardır
3.1.4. Psikolojik sözleşmenin Aracılık Rolü
Bir aracı değişken, diğer iki değişken arasındaki ilişkinin altında yatan nedensel süreci açıklamakta ve
tanımlamaktadır (MacKinnon, 2001, s. 9503). Literatürde psikolojik sözleşmenin birçok değişkenin ilişkisinde
aracılık rolünün araştırıldığı görülmektedir. Otantik liderliğin çalışan liderliğinde etkisi (Phuong ve Takahash,
2021), insan kaynakları ve rol davranışları ilişkisi (Uen vd., 2009), yüksek performanslı insan kaynakları
sistemlerinin çalışan performansı üzerindeki etkisi (Rogozińska-Pawełczyk, 2020), pederşahi liderlik ve işten
ayrılma niyeti ilişkisi (Liao vd., 2017), yüksek performanslı sistemler ve girişimcilik davranışı ilişkisi (Tran,
2022), psikolojik sözleşmenin aracılık rolünün araştırıldığı makalelerden bazılarıdır. Toros (2021)’un
araştırmasında psikolojik sözleşmenin kariyer gelişimi ile işte kalma ve işten ayrılma değişkenleri arasında
tam aracılık rolü tespit edilmiştir. Bu veriler ışığında aşağıdaki iki hipotez oluşturulmuştur:
H6a: Psikolojik sözlenmenin kariyer gelişimi algısı ile işte kalma niyeti arasında aracılık rolü vardır.
H6b: Psikolojik sözlenmenin kariyer gelişimi algısı ile işten ayrılma niyeti arasında aracılık rolü vardır.
İşte kalma
H1

H4
H6a

Kariyer gelişimi

H3

Psikolojik sözleşme
H6b
H5
H2
İşten ayrılma
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Şekil 1. Araştırmanın Kavramsal Modeli
3.2. Araştırmanın modeli
Araştırma modelinde kariyer gelişimi bağımsız, örgütte kalma niyeti ve örgütten ayrılma niyeti bağımlı
değişkenler, psikolojik sözleşme aracı değişken olarak yer almaktadır.
3.3. Örneklem
İstanbul’da kamu ve özel sektörde çalışan tüm beyaz yaka bireyler araştırmanın evrenini oluşturmaktadır.
Araştırma evreninde yer alan kişi sayısını tahmin etmek güç olduğu için örnek büyüklüğünün
belirlenmesinde istatistik analizler için anlamlı molan mutlak değerlerden hareket edilmiştir. Örneklem
büyüklüğünün belirlenmesinde değişken sayısını esas alan bilim adamları arasında farklı yaklaşımlar
bulunmaktadır. Bazı bilim adamları değişken sayısının 10 katı kadar katılımcı olmasını savunurken bazı bilim
adamları değişken başına beş veya en az 100 katılımcıyı yeterli görmektedir (Şencan, 2005: 362). Güvenilir
faktör analizi için 200 kişilik örneklem sayısı yeterli görülmektedir (Çokluk vd., 2018: 206). Genel kural olarak
150’nin altındaki veriler için doğrulayıcı faktör analizi ve YEM analizi yapılması uygun görülmemektedir
(Müller, 2003; Gürbüz, 2019: 30). Bu varsayımlardan hareketle veri toplamamda >200 örnekleme ulaşılması
hedeflenmiştir. Kartopu örnekleme yöntemiyle yapılan çalışmada 215 veri toplanmış, bunlardan 201 adedi
analize uygun nitelikte bulunmuştur.
Araştırma verileri Ocak 2022- Nisan 2022 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklerin
etik ikilere uygun olduğuna dair İstanbul Ticaret Üniversitesi Etik Kurulu’ndan, 14/12/2021 tarih ve E65836846-044-233140 sayılı yazı ile onay alınmıştır.
3.4. Veri Toplama Araçları
Verilerin toplanmasında kariyer gelişimi, psikolojik sözleşme, işte kalma ve işten ayrılma değişkenlerini
ölçmek için dört ölçek kullanılmıştır. İlave olarak anket formunda katılımcıların niteliklerini belirlemek
amacıyla yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, toplam çalışma süresi, mevcut işyerindeki çalışma süresi
ve çalışanın yönetici olup olmadığına, yönetici ise yöneticilik düzeyine dair yedi adet soruya ter verilmiştir.
Kariyer Gelişim Ölçeği. Kariyer gelişimi algısını ölçmek için kullanılan ölçek Briscoe vd. (2006) tarafından
geliştirilmiş, Türkçede Çakmak (2011), Yavaş (2017) ve (Toros, 2021) tarafından kullanılmıştır. Toros (2021)’un
araştırmasından alınan ölçek 25 sorulu ölçek dört alt boyut içermektedir. Psikolojik hareketlilik alt boyutunda
7, fiziksel hareketlilik alt boyutunda 5, öz-yönetimli alt boyutunda 7, değer odaklı alt boyutunda 6 ifade yer
almaktadır.
Psikolojik Sözleşme Ölçeği. Psikolojik sözleşme ölçeği Raja vd. (2004) tarafından geliştirilmiş, Türkçe uyarlaması
Üçler (2018) tarafından yapılmıştır. Ölçek işlemsel sözleşme 9 ifade ve ilişkisel sözleşme 8 ifade olmak üzere
iki alt boyut içermektedir. Psikolojik sözleşme ölçeği bu araştırmada, Toros (2021)’un çalışmasında kullandığı
şekliyle iki boyut altında 15 ifade içermektedir.
Örgütten Ayrılma Ölçeği. Gellalty vd. (2006) geliştirilen ölçeğin Türkçe uyarlaması Karadeniz (2010, Zedef
(2017) ve Toros (2021)’in araştırmalarında kullanılmıştır.
Örgütte Ayrılma Ölçeği. Rosin ve Korabik (1991) tarafından geliştirilen ölçek Türkçe olarak çok sayıda
araştırmacı tarafından kullanılmıştır (Karadeniz, 2010; Zedef, 2017; Toros, 2021) .
Araştırmada kullanılan bütün ölçekler Likert tipi beş dereceli olup Kesinlikle katılmıyorum (1), Kesinlikle
katılıyorum (5) şeklinde etiketlenmiştir.

4. BULGULAR
4.1. Ölçeğin Geçerlilik ve Güvenilirliği
Ölçek güvenilirlikleri Cronbanch alpha katsayıları ile test edilmiştir. Araştırmada kullanılan bütün ölçeklerin
Cronbach alpha değeri =.70’in üzerindedir. Bu sonuç faktörlerin iç geçerliliklerin uygun olduğunu
göstermektedir. DFA analizleri için Maksimum Olabilirlik yöntemi kullanılmıştır. Düzeltme indeksleri
incelenerek, daha yüksek uyum değerlerini yakalamak için kuramsal olarak uyun olan hata terimleri
birbirleriyle ilişkilendirilmiştir. Düzeltmelerden sonra ölçüm modelinin uyum değerleri; X2/df = 1,991, SRMR
= 0.061, TLI = 0.892, CFI = 0.90, RMSEA = 0.70 olarak bulunmuştur. TLI değeri sınırda olmak üzere; uyum
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değerleri kabul edilebilir düzeydedir. Bütün faktör yükleri 0,7’den büyük; yakınsak geçerlilik değerleri arzu
edilen düzeydedir (Gürbüz, 2019, s. 34). Araştırmada kullanılan kariyer gelişimi ölçeğinin dört alt boyut;
psikolojik sözleşme ölçeğinin iki alt boyut içermesi nedeniyle ölçeklerin alt boyutlarını da içeren ikinci bir
faktör analizi daha yapılmıştır. İkinci düzey faktör analizinin uyum değerleri; X2/df = 2,057, SRMR = 0.075,
TLI = 0.884, CFI = 0.90, RMSEA = 0.73 olarak bulunmuştur. TLI değeri sınırda olmak üzere; uyum değerleri
kabul edilebilir düzeydedir (Gürbüz, 2019, s. 34). Kariyer gelişim algısı ölçeğinin dört, psikolojik sözleşme
ölçeğinin iki alt faktör içermesi nedeniyle ölçek ikinci düzeyde DFA analizine tabi tutulmuştur. İyilik uyum
değerleri, TLI değeri sınırda olmak üzere kabul edilebilir düzeydedir (X2/df = 2,057, SRMR = 0.075, TLI = 0.884,
CFI = 0.90, RMSEA = 0.73). Ölçüm modeli Birinci düzey doğrulayıcı faktör analiz Şekil 2’de görülmektedir.

Şekil 2. Ölçüm Modeli Doğrulayıcı Faktör Analizi Modeli
Faktör yapılarının güvenilirliğini test etmek için AVE (Fornell & Larcker, 1981)(Average variance extracted)
ve SCR (Scale composite reliability) (Bagozzi & Yi, 1988) değerleri kullanılmıştır. Ölçeklere ilişkin Cronbach
alpha, AVE, SCR değerleri ile birinci ve ikinci, düzey faktör yükleri Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1. Faktör Yükleri
Değişken
Örgütsel hareketlilik

Sınırsız kariyer tutumu

Değer odaklı

Çok yönlü kariyer

İlişkisel sözleşme
Değişken

İşlemsel sözleşme

Örgütten ayrılma

Örgütte kalma

1.
2.

Düzey DFA
Düzey DFA
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Madde
1. Düzey DFA
2. Düzey DFA Ölçek Güvenilirliği
2
0,843
0,858
Cronbach α 0,956
3
0,766
0,774
SCR 0,927
4
0,660
0,664
AVE 0,658
5
0,820
0,826
6
0,913
0,906
7
0,776
0,769
8
0,872
0,867
9
0,792
0,797
Cronbach α 0,887
10
0,643
0,641
SCR 0,891
11
0,846
0,854
AVE 0,624
12
0,884
0,874
13
0,764
0,766
15
0,628
0,625
Cronbach α 0,936
16
0,705
0,705
SCR 0,940
17
0,892
0,894
AVE 0,694
18
0,881
0,881
19
0,870
0,870
20
0,925
0,924
21
0,883
0,883
22
0,850
0,832
Cronbach α 0,948
23
0,819
0,820
SCR 0,948
24
0,956
0,961
AVE 0,755
25
0,915
0,912
26
0,830
0,823
27
0,833
0,45
3
0,907
0,913
Cronbach α 0,958
Madde
Düzey DFA
Düzey DFA
Ölçek Güvenilirliği
5
0,706
0,765
SCR 0,957
6
0,901
0,906
AVE 0,714
7
0,907
0,909
8
0,776
0,781
9
0,787
0,792
10
0,832
0,855
Cronbach α 0,956
11
0,792
0,836
SCR 0,936
12
0,826
0,802
AVE 0,825
13
0,834
0,866
14
0,906
0,871
15
0,892
0,868
16
0,852
0,823
17
0,864
0,839
18
0,803
0,805
1
0,872
0,870
Cronbach α 0,949
2
0,948
0,949
SCR 0,950
3
0,917
0,916
AVE0,825
4
0,895
0,896
1
0,838
0,866
Cronbach α 0,983
2
0,948
0,881
SCR 0,894
3
0,917
0,825
AVE 0,738
Bütün DFA yolları istatistik olarak p < 0,001 düzeyinde anlamlıdır.
X2/df = 1,991, SRMR = 0.061, TLI = 0.892, CFI = 0.90, RMSEA = 0.70
X2/df = 2,057, SRMR = 0.075, TLI = 0.884, CFI = 0.90, RMSEA = 0.73
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4.2. Demografik Bulgular
Tablo 2. Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler (n= 201)
Yaş

Frekans (n)
45
103
41
12
122
79
93
108
26
26
118
31
84
74
29
14
53
67
68
13
172
29
6
12
11
29

18-24
25-34
35-44
45 yaş ve üzeri
Kadın
Erkek
Bekar
Evli
Lise ve altı
Ön Lisans
Lisans
Yüksek lisans
1- 5 yıl arası
6-10 yıl arası
11-15 yıl arası
16 ve üstü
1 yıldan az
1-5 yıl arası
5-10 yıl arası
11 yıl ve üzeri
Yönetici değilim
Yöneticiyim
Üst kademe yönetici
Orta kademe yönetici
Alt kademe yönetici
Toplam

Cinsiyet
Medeni durum
Eğitim durumu

Toplam iş tecrübesi

İş yerinde çalışma süresi

İşletmedeki statü
Yönetici iseniz

Yüzde (%)
22,4
51,2
20,4
6,0
60,7
39,3
46,3
53,7
12,9
12,9
58,7
15,4
41,8
36,8
14,4
7,0
26,4
33,3
33,8
6,5
85,6
14,4
20,7
41,4
37,9
100,0

Anket uygulamasına katılım gösterenlerin %51,2’si 25-34 grubundan bireylerdir. Katılımcıların %60,7’si
kadındır. %53,7’si evli olan katılımcı grubunun tamamında yaygın olarak gözlenen eğitim durumu %58,7
oranla lisanstır. %41,8 oranla katılımcıların genelinin toplam iş tecrübesi 1-5 yıl arasındadır. Aynı işyerinde
çalışma süresi incelenen katılımcıların %33,8’inin 5-10 yıl, %33,3’ünün 1-5 yıldır mevcut iş yerinde görev aldığı
görülmektedir. Katılımcıların yalnızca %14,4’ü yönetici statüsünde bulunmaktadır. Orta kademe yöneticilerin
oranı %41,4, alt kademe yöneticilerin oranı %37,9, üst kademe yöneticilerin oranı %20,7’dir.
4.3. Değişkenler Arası Korelasyon Değerleri
Yapısal model test edilmeden önce araştırma modelinde yer alan değişkenler arasındaki korelasyon durumu
incelenmiştir. Değişkenlere ilişkin ortalama değerler, standart hata ve Pearson korelasyon değerleri Tablo 3’te
gösterilmiştir.
Tablo 3. Değişkenler Arası Pearson Korelasyon Matrisi
Değişkenler
Kariyer gelişimi
Psikolojik hareketlilik
Fiziki hareketlilik
Özyönetim
Değer odaklılık
Psikolojik sözleşme
İşlemsel sözleşme
İlişkisel sözleşme
Örgütten ayrılma
Örgütte kalma

Ort.
3,65
3,71
3,27
3,74
3,77
3,55
3,64
3,45
2,22
3,50
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SS
0,90
0,99
1,06
0,99
1,05
0,97
1,02
1,11
1,08
1,12

1
0,868
,912**
,742**
,937**
,890**
,418**
,391**
,374**
-0,108
,519**

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,811
,600**
,777**
,760**
,387**
,387**
,323**
0,008
,366**

0,790
,617**
,476**
,344**
,273**
,353**
-,214**
,555**

0,833
,844**
,394**
,356**
,363**
-,161*
,509**

0,869
,334**
,336**
,276**
-0,044
,426**

0,835
,906**
,921**
-,162*
,571**

0,845
,669**
-0,028
,456**

0,842
-,258**
,581**

0,908
-,454**

0,859
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Notlar: **Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır (2-tailed). * Korelasyon 0.05 düzeyinde anlamlıdır (2-tailed). Çapraz kolondaki bold
rakamlar AVE karekökünü yansıtmaktadır.

Genel olarak korelasyon katsayısı 0,1 ile 0,3 arasındaki korelasyon zayıf; 0,3 ile 0,5 arasındaki korelasyon orta
kuvvette; 0,5 ile 0,8 arasındaki korelasyon güçlü; 0,8’den daha büyük bir korelasyon ise çok güçlü korelasyon
olarak kabul edilir (İslamoğlu & Alnıaçık, 2019, s. 357). Tablo 3’teki verilere göre;









Kariyer gelişimi ile psikolojik sözleşme arasında orta kuvvette, anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki
bulunmaktadır (r = ,418, ss = ,97, p < ,001). Kariyer gelişimine ilişkin olumlu algılamalar pozitif psikolojiyi
artırmaktadır.
Kariyer gelişimi ile örgütten ayrılma niyeti arasında istatistik olarak anlamlı ilişki bulunmamaktadır (r =
-,108, ss = ,1,08, p > ,005).
Kariyer gelişimi ile işte kalma niyeti arasında güçlü, anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır (r =
,519, ss = 1,12, p < ,001). Kariyer gelişimine ilişkin olumlu algılamalar işte kalma niyetini artırmaktadır.
Kariyer gelişiminin alt boyutlarından fiziki hareketlilik (r = -,214, ss = 1,08, p < ,001) ve özyönetim (r = ,161, ss = 1,08, p < ,005) ile zayıf düzeyde anlamlı ve negatif yönlü ilişki bulunmaktadır. Fiziki hareketlilik
ve özyönetim uygulamalarına ilişkin olumlu algılamalar işten ayrılma niyetini zayıflatmaktadır.
Psikolojik sözleşme ile örgütten ayrılma niyeti arasında zayıf, anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki
bulunmaktadır (r = 1,162, ss = 1,08, p < ,005). Psikolojik sözleşmeye ilişkin olumlu algılamalar işten ayrılma
niyetini zayıflatmaktadır. Psikolojik yönetimin alt boyutlarından işlemsel sözleşme ile işten ayrılma niyeti
arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken (r = -,028, ss = 1,08, p > ,001), ilişkisel sözleşme ile işten ayrılma
niyeti arasında anlamlı, orta düzeyde ve negatif yönlü ilişki bulunmaktadır (r = -,258, ss = 1,08, p < ,001).
Psikolojik sözleşme ile işte kalma niyeti arasında güçlü, anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır
(r = ,571, ss =1,12, p < ,001). Pozitif psikolojiye ilişkin olumlu algılamalar işte kalma niyetini
güçlendirmektedir.

4.4. Hipotezlerin Test Edilmesi
Baron ve Kenny (1986), aracılık testinin yapılabilmesi için; bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni anlamlı
olarak etkilemesi (c yolu), bağımsız değişkenin aracı değişkeni anlamlı olarak etkilemesi (a yolu) ve aracı
değişkenin bağımlı değişkeni anlamlı olarak etkilemesi gerekmektedir (Gürbüz ve Bayık, 2018). Aracılık testi
için önkoşul niteliğindeki H1, H2 ve H3, SPSS programında doğrusal regresyon analizi H4 ve H5 hipotezleri
çoklu doğrusal regresyon ile test edilmiştir. Analiz öncesi ön koşulların karşılanma durumu sorgulanmış,
tolerans ve VIF değerleriyle Durbin-Watson test sonuçları açısından hesaplanan değerlerinin ölçüt değerler
arasında kaldığı görülmüştür.
Kariyer gelişimi algısı ile işte kalma niyeti ilişkisi. Regresyon modeli istatistik olarak anlamlıdır (R2 = 0,266, F(1,
199) = 73,479, p < ,001). Kariyer gelişimi algısı örgütte kalma niyeti değişkenini anlamlı olarak yordamaktadır
(β = ,52, p < .001). Bu sonuca göre H1 doğrulanmıştır.
Kariyer gelişimi algısı ile işten ayrılma niyeti ilişkisi Regresyon modeli istatistik olarak anlamlı değildir (R2 = 0,007,
F(1, 199) = 2,361, p =,126). Kariyer gelişimi algısı işten ayrılma niyeti değişkenini anlamlı olarak yordamamaktır
(β = -,108, p =.126). Bu sonuca göre H2 reddedilmiştir.
Kariyer gelişimi algısı ile psikolojik sözleşme ilişkisi. Regresyon modeli istatistik olarak anlamlıdır (R2 = 0,17, F(1,
199) = 41,170, p < ,001). Kariyer gelişim algısı psikolojik sözleşmedeki değişimi anlamlı olarak yordamaktır (β
= ,63, p < .000). Bu sonuca göre H3 doğrulanmıştır.
Psikolojik sözleşme ile örgütte kalma niyeti ilişkisi. Kariyer gelişimi algısı ve psikolojik sözleşmenin işte kalma
davranışı üzerindeki etkisi araştırmak için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Model istatistik olarak
anlamlıdır (R2 = 0,42, F(2, 198) = 72,036, p < ,001). Psikolojik sözleşme örgütte kalma niyetindeki değişimi
anlamlı olarak yordamaktır (β = ,43, p < .001). Bu sonuca göre H4 hipotezi doğrulanmıştır.
Psikolojik sözleşme ile işten ayrılma niyeti ilişkisi. Kariyer gelişim algısı ve psikolojik sözleşmenin örgütte kalma
davranışı üzerindeki etkisini araştırmak için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Regresyon modeli istatistik
olarak anlamlı değildir (R2 = 0,018, F(2, 198 = 2,869, p = ,059). Psikolojik sözleşme işten ayrılma niyeti
değişkenindeki değişimi anlamlı olarak yordamamaktır (β = -0,141, p = .069). Bu sonuca göre regresyon modeli
anlamlı olmadığı için H5 hipotezi reddedilmiştir.
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Yukarıda verilen analiz sonuçlarına göre bağımsız değişken olan kariyer gelişimi algısı ve aracı değişken olan
psikolojik ile bağımlı değişken olan işten ayrılma niyeti arasında istatistik olarak anlamlı etkisel ilişki
bulunmadığı için; psikolojik sözleşmenin işten ayrılma niyeti ile kariyer gelişimi arasında aracılık rolüne
ilişkin H6b hipotezi test edilmemiştir.
Tablo 4. Yapısal Model Analiz Sonuçları (n = 201)

β
0,42

Doğrudan Etki Modeli
Çıktı= Psikolojik sözleşme
SH
95%Boot LLCI
0.07
0,32

95%Boot ULCI
0,59

β
0,34
0,43

Doğrudan Etki Modeli
Çıktı = İşte kalma niyeti
SH
0.08
0,28
0,07
0,36

0,57
0,63

Tahmin Değişkeni
Kariyer gelişimi
R2= 0,17
Tahmin Değişkeni
Kariyer gelişimi
Psikolojik sözleşme
R2 = 0,42

Toplam Etki Modeli
Çıktı= İşte kalma niyeti
β
SH
0.52
0.08
0,50
0,80
X’in Y Üzerindeki Bootstrap Dolaylı Etki Sonuçları
Psikolojik sözleşme SH
LL%95
UL%95
Etki
0.18
0.05
0.09
0.30
Notlar: n = 250; β = Standardize edilmiş etki katsayısı; SH = Standart Hata; Bootstrap Örneklem Büyüklüğü = 5000; LL
= En Düşük Sınır; GA = Güven Aralığı; UL = En Yüksek Sınır
Tahmin Değişkeni
Kariyer gelişim+ab

Kariyer gelişim algısı işte kalma niyeti arasındaki ilişkide işe psikolojik sözleşme değişkeninin aracılık rolü
olup olmadığını test etmek amacıyla bootsrap yöntemini esas alan, Hayes tarafından geliştirilen (Hayes, 2022)
PROCESS MACRO ‘da 4 numaralı model seçilerek yapılmıştır. Bootstrap yönteminin, Baron ve Kenny’nin
geleneksel yönteminden ve Sobel testinden daha güvenilir sonuçlar verdiği öne sürülmektedir (Gürbüz, 2019;
Hayes A. F., 2022). Boostrtrap analizinde 5000 yeniden örnekleme ile yapılan etki analizlerinde, araştırma
hipotezinin desteklenebilmesi için analiz neticesinde elde edilen %95 güven aralığındaki (GA) değerlerin sıfır
(0) değerini içermemesi gerekmektedir Hayes, 2022; Gürbüz, 2019: 120). Bootstrap sonuçlarına göre kariyer
gelişim algısının psikolojik sözleşme aracılığıyla işte kalma niyeti üzerindeki etkisinin anlamlı olduğu tespit
edilmiştir (B = 0,18, %95 GA [0,09, 0,30]. Yüzdelik yöntem ile elde edilmiş Bootstrap alt ve üst güven aralığı
değerleri, sıfır (0) değerini kapsamamaktadır. Bu sonuçlar, kariyer gelişim algısı ile örgütte kalma niyeti
arasındaki ilişkide işte kalma değişkeninin aracılık etkisinin olduğunu göstermektedir.
PS1m
e

PS2

,86

,81

Psikolojik
sözleşme
KG1

,96
KG2

KG3

,85
,73
,53

KG4

Kariyer
gelişim
algısı

B = 0,52, p < 0, 01

İşte kalma

Doğrudan etki, β = 0,34, p <0,01
Dolaylı etki, β= 0,18 %95 GA (0,09, 0,30)
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Şekil 2. Aracılık Modeli

Notlar: KG1= Psikolojik hareketlilik, KG2= Fiziki hareketlilik, KG3= Özyönetim, KG4= Değer odaklılık, PS1= İşlemsel sözleşme, PS2=
İlişkisel sözleşme.

Aracı değişken olan psikolojik sözleşmenin işlemsel sözleşme ve ilişkisel sözleşme olmak üzere iki alt
boyutu bulunmaktadır. Alt boyutlarda hangisinin aracılık rolünün daha yüksek olduğunu test etmek için;
iki alt boyut modele birlikte konularak analiz tekrarlanmıştır. Analiz sonuçlarına göre işte kalma niyeti ile
kariyer gelişimi arasında ilişkisel sözleşme boyutunun aracılık etkisini bulunduğu (B = 0,20, %95 GA [0,09,
0,34], buna karşılık işlemsel sözleşme boyutunun aracılık rolünün bulunmadığı görülmüştür (B = 0,02, %95
GA [-0,07, 0,11]. Başka bir ifade ile işte psikolojik sözleşmenin işte kalma niyeti ile kariyer gelişimi arasındaki
ilişkideki aracılık rolü tamamen ilişkisel sözleşme boyutundan gelmektedir.

5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu araştırmanın psikolojik sözleşmenin, işte kalma niyeti ve işten ayrılma niyeti ile kariyer gelişimi algısı
arasındaki ilişkide aracılık rolünün bulunduğuna dair iki temel hipotezi bulunmaktadır. Temel hipotezlerin
test edilmesinden önce araştırma modelinde yer alan değişkenler arasındaki doğrudan ilişkiler test edilmiştir.
Kariyer gelişimi algısı ile işte kalma niyeti; kariyer gelişimi algısı ile psikolojik sözleşme ve psikolojik sözleşme
ile işte kalma niyeti arasında istatistik olarak anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Ancak araştırma modelindeki
ikinci bağımlı değişken olan işten ayrılma niyeti ile bağımsız değişken kariyer gelişim algısı ve aracı değişken
psikolojik sözleşme arasında istatistik olarak anlamı ilişkiler bulunamamıştır. Aracılık analizine göre
psikolojik sözleşmenin işte kalma niyeti ile kariyer gelişimi algısı arasında aracılık rolü bulunduğuna dair
birinci temel hipotez doğrulanmıştır.
Bir olguyu araştırırken değişkenler arasındaki doğrudan ilişkileri çözümlemek gerekli ve yararlı olmakla
birlikte her zaman yeterli olmayabilir. Davranış bilimlerindeki aracılık modelleri ve analizleri bu bağlamda
olgunun gizli kalan yanını açıklamakta oldukça işlevseldir. İşletmeler, çalışanlarını işte tutmak için içtenlikle
onların kariyer beklentilerini dikkate almaktadırlar. Ancak çoğu kere, çalışanların kariyer beklentisi ile işte
kalma niyeti arasındaki ilişkide başka değişkenlerin aracılık rolünün olabileceğini hesaba katmak verilecek
kararların isabetini artırabilir. Bu çalışmada çalışanların işte kalma niyeti ile kariyer gelişlim algıları arasındaki
ilişkide psikolojik sözleşmenin aracılık rolünün bulunduğuna dair kanıt sunulmuştur.
Psikolojik sözleşme değişkeni işlemsel sözleşme ve ilişkisel sözleşme olmak üzere iki alt boyut içermektedir.
Analiz sonucuna göre işte kalma niyeti ile kariyer gelişimi arsındaki ilişkide işlemsel sözleşmenin bir aracılık
etkisi bulunmamakta, bütün etki ilişkisel sözleşmeden gelmektedir. Bu sonuç Liang’in (2022) Taynan’da
gerçekleştirdiği araştırma bulgularıyla paraleldir.
Psikolojik sözleşmenin türü olan işlemsel sözleşme kısa vadeli yapıya sahip olduğunda, iş gereklerinin dışına
çıkmayı engellediğinde, işgören tarafından uzun dönemli çalışılabilecek örgüt olarak nitelendirilme
sağlamadığında işten ayrılma niyetini arttırmaktadır. Genelde terfi ve emeklerin karşılığını alma algısı
oluşturan işletmelerde işgörenin işte kalma niyeti pekişmektedir. Bu sonuçlar alanyazın ile uyumludur
(Rousseau, 2004).
Sürdürülebilir rekabet avantajını elde etmek isteyen işletmelerin yararlanabileceği en temel faktör beşeri
sermayedir. Günümüzde rekabetin yoğunlaşması, işgörenlerin bilinç kazanması, teknolojinin hızla gelişmesi
ve küreselleşme, beşeri sermayenin istenen biçimde kullanılmasını önlemektedir. Bu nedenle işgören-işveren
ilişkisinde klasik yönetim anlayışından vazgeçmeyi, geleneksel yaklaşımdan uzaklaşmayı, yenilikçi bir
yaklaşım olan psikolojik sözleşmeden yararlanmayı gerektirmektedir. Böylece işgörenlerin işte kalma veya
işten ayrılma niyeti ve davranışlarının nedenleri belirlenebilecektir.
21. yüzyılda sürdürülebilir rekabet avantajı için diğer bir gereksinim nitelikli iş görendir. Bu noktada kariyer
geliştirme ön plana çıkmaktadır (Kırçı, 2007). Kariyer geliştirme sistemli bir gelişme olup işgörenin
potansiyeline uygun olarak ilerleme ve değişim sağlamak üzere düzenlenmektedir (Odabaşı, 2011). Dinamik
bir süreç olan kariyer gelişimi örgütün iş gücü gereksinimi ve işgörenlerin kariyer ihtiyacı arasında denge
gerektirmektedir (Erdoğmuş, 2003, s. 16). Bu kapsamda edinilen veriler Raja ve arkadaşlarının (2004)
gerçekleştirdiği psikolojik sözleşmenin aracı rolünü inceleyen çalışması ile benzerlik göstermektedir. Buna
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göre çalışma şartları ve iş gören işveren ilişkisi, işgörenin davranışında farklılaşmaya neden olmaktadır.
Ancak gerçekleştirilen bu araştırma kapsamında ulaşılan sonuçlar aşağıdaki şekildedir.
Topçu ve Basım (2015) örgütsel psikolojide inceleme gerektiren üç alan belirlemiştir: Beşeri sermayenin
yönetimine dair yönetsel varsayımlar, mücadeleci, açık, dinamik ve gelişen bir sistem olan örgüt ve psikolojik
sözleşme. Araştırma kapsamında her üç konu dolaylı olarak incelenmektedir. Özellikle beşeri yönetim
kapsamında katkı sunması beklenen araştırmada psikolojik sözleşmenin alt boyutlarının bir bölümünün
kişisel nitelik taşıması, iş görme öncesi iş ve kariyer geliştirme planından haberdar edilmesi söz konusudur.
Olumlu olarak değerlendirilen bu maddelerin örgüte dâhil olunmasından itibaren örgüt iklimini değiştireceği,
insan kaynakları başta olmak üzere politika ve uygulamalarda olumlu farklılıklar yaratacağı
düşünülmektedir. Sturges vd. (2005), psikolojik sözleşmenin oluşum sürecinde insan kaynakları
uygulamalarının örgüt odaklı politik etki sunduğunu belirtmektedir. Bu uygulamalar içerisinde kariyer
geliştirme mevcut olup işgören beklentilerinin karşılanabilmesini muhtemel kılmaktadır. Bu durumda
psikolojik sözleşme ve kariyer gelişimi işte kalma niyeti ve davranışında önemli hale gelmektedir.
Bireylerin zihinlerindeki sınırsızlık düşüncesini işaret eden psikolojik hareketlilik, örgüt tarafından sunulan
dikey ve yatay imkânlar ile sınırsız kariyer tutumunu oluşturmaktadır. Buna rağmen birey aynı örgütte
kalmayı tercih etmektedir (Sullivan & Arthur, 2006).
Bulgular kısmında paylaşılan sonuçlar baz alınarak işgören beklentilerinin kariyer gelişimi algısı ile ilişkili
olduğu, işte kalma niyetini etkilediği gözlenmektedir. Bu nedenle kariyer gelişiminde izlenecek politikalar
işletmeler tarafından yeniden gözden geçirmelidir. Yenilikçi yaklaşımlarla etkin biçimde psikolojik
sözleşmeye ve kariyer gelişimine önem verilmelidir. İşgörenler terfi beklentilerini karşılıksız algılamamalı,
kendisinin kariyer geliştirme gibi konularda desteklendiğini hissetmelidir.
İşte kalma niyeti ve işten ayrılma niyeti, tersinden ele alındığında aynı sonuca işaret eden kavramlardır. Toros
(2021)’un araştırmasında hem işte kalma hem işten ayrılma niyeti ile kariyer gelişimi algısı arasında psikolojik
sözleşmenin aracılık rolü saptanmıştır. Bu araştırmada sadece işte kalma niyeti ile kariyer gelişimi ilişkisinde
psikolojik sözleşmenin aracılık rolü olduğu bulunmuş; işten ayrılma niyeti ilke kariyer gelişimi ilişkisinde
psikolojik sözleşmenin aracılık rolüne dair istatistik olarak anlamlı bir değer bulunamamıştır. Bu sonucu,
olumlu ve olumsuz soru birlikte sorulduğunda insanların olumlu olandan yana eğilim göstermeleri şeklinde
yorumlanabilir.
Başka Araştırmacılar İçin Öneriler. İş yapısının ve teknolojinin değişmesine koşut olarak çalışanların kariyer ve
psikolojik sözleşme algıları da değişmektedir. Covid-19 Pandemisi esnek çalışma durumunu hızlandırmıştır.
Yüz yüze insan ilişkilerinin azalmasına yol açan bu durum psikolojik sözleşmenin işlemsel boyutunu öne
çıkarmaktadır Yeni yapılacak araştırmalarda, araştırma modeline işin yapısındaki değişmenin psikolojik
sözleşmeyi nasıl etkilediğine dair bir değişken eklenmesi araştırmanın gücünü artırabilir.
Uygulayıcılar İçin Öneriler. Çalışanları elde tutmak, işten ayrılma tutum ve davranışına girmelerini önlemek
için genel olarak insan kaynakları uygulamaları, özel olarak da kariyer geliştirme önemli ve belirleyicidir.
Ancak bu uygulamaların somut araçlar olduğu, tek başına çalışanların tutumlarını değiştirmeye yeterli
olmayabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Kariyer uygulamalarının istenilen etkiyi göstermede
psikolojik sözleşme önemli aracı rol oynamaktadır. Bu nedenle kariyer yönetimi ile birlikte psikolojik
sözleşmenin etkisini dikkate almalı, bunu açığa çıkarmak için gerekirse çalışanlardan mülakat veya anketler
aracılığıyla veri toplanmalıdır.
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Amaç – Çalışmada, sürdürülebilirlik raporlarının okunabilirliği ölçülerek, okunabilirlik ile şirket
performansı arasındaki ilişkiyi ampirik olarak incelemek amaçlanmaktadır.
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Yöntem – Sürdürülebilirlik raporları hazırlayan ve Borsa İstanbul’da işlem gören 20 şirketin 2007-2020
yılları arasındaki 162 firma/yıl verisi kullanılmıştır. Analizin ilk bölümünde, sürdürülebilirlik
raporlarındaki yönetim kurulu veya CEO mesajlarının okunabilirliği Ateşman Okunabilirlik Endeksi ile
analiz edilmiştir. İkinci bölümde ise, elde edilen okunabilirlik değerleri üzerinde şirket performansının
bir etkisinin bulunup bulunmadığı panel veri analizi yöntemi ile incelenmiştir.
Bulgular – Analiz sonucunda Ateşman Okunabilirlik Endeksi ile elde edilen okunabilirlik değerlerinin,
sürdürülebilirlik raporlarının okunabilirliği açısından genellikle “Zor” ve “Çok Zor” kategorilerinde yer
aldığı belirlenmiştir. Ayrıca, finansal performans göstergeleri olan varlık karlılığı, özkaynak karlılığı ve
net kar marjı ile okunabilirlik değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
Tartışma – Analiz sonuçlarına göre, performansı iyi olan şirketler daha okunabilir raporlar hazırlarken
performansı kötü olan şirketler okunabilirliği manipüle ederek daha az okunabilir raporlar
sunabilmektedir. Kötü performansa sahip şirketler okunabilirliği manipüle ederek şirket hakkında şeffaf
ve doğru bilgi paylaşımından kaçınmaktadır. Firma performansı ve okunabilirlik değerleri arasındaki
pozitif ilişkinin paydaşların şirketlere olan güvenilirliğin azalmasındaki nedeni ortaya koymaktadır. Bu
durum şirketlerin paydaşlarla olan iletişimini negatif yönde etkilemektedir. Çalışma sonuçları,
okunabilirlik değerlerinin manipüle edilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini göstermektedir.
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Design/methodology/approach – The data of 162 companies/year between 2007-2020 of 20 companies
that prepare sustainability reports and are traded in Borsa Istanbul were used. In the first part of the
analysis, the readability of the board or CEO messages in the sustainability reports were analyzed with
the Ateşman Readability Index. In the second part, whether there is an effect of company performance
on readability values is examined by the panel data analysis method.
Findings – As a result of the analysis, it has been determined that the readability values obtained with
the Ateşman Readability Index are generally in the “Difficult” and “Very Difficult” categories in terms of
readability of sustainability reports. In addition, a statistically significant relationship was found between
financial performance indicators such as return on assets, return on equity, net profit margin, and
readability values.
Discussion – According to the analysis results, companies with good performance can prepare more
readable reports, while companies with poor performance can present less readable reports by
manipulating readability. Companies with poor performance avoid sharing transparent and accurate
information about the company by manipulating readability. The positive relationship between firm
performance and readability values reveals the reason for the decrease in the reliability of the
stakeholders to the companies. This situation negatively affects the communication of companies with
stakeholders. The results of the study show that the manipulation of readability values should be
avoided.

çalışma, Doç. Dr. Emin Zeytinoğlu danışmanlığında İlknur Dağıstanlı’nın “Firma performansının sürdürülebilirlik raporlarının
okunabilirliği üzerine etkisi: Borsa İstanbul örneği” adlı yüksek lisans tezinden türetilmiş ve güncellenmiştir.
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1. GİRİŞ
Günümüzde sürdürülebilirlik, şirketler arasında küresel etkiye sahip önemli bir kavramdır. Dünya Çevre ve
Kalkınma Komisyonu (World Commission for Environment and Development, WCED) sürdürülebilir
kalkınmayı, gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama becerisinden taviz vermeden bugünün
gereksinimlerini karşılayan gelişmeler şeklinde tanımlamaktadır (Aggarwal, 2013, s. 51). Diğer bir tanım ise
Elkington (1998) tarafından “Triple Bottom Line” olarak adlandırılmış olup ekonomik, sosyal ve çevresel
boyutlara odaklanmıştır. İlgili çalışmada bir şirketin başarısının yalnızca ekonomik performansıyla değil, aynı
zamanda çevre ve toplum üzerindeki etkisiyle de değerlendirilmesi gerektiği vurgulamaktadır. Sürdürülebilir
kalkınma, bir şirketin ekonomik büyümeye, sosyal ilerlemeye katkıda bulunmasını ve çevresel
sürdürülebilirliği teşvik etmesini gerektirir.
Sürdürülebilirliğin öneminin artmasıyla birlikte bireysel hissedarlar, kurumsal yatırımcılar, hükümetler,
topluluklar, müşteriler, çalışanlar ve tedarikçiler sürdürülebilirlik ile ilgili konulara odaklanmaktadır. Bu
durum şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarına ilişkin dış iletişim taleplerinin artmasına neden
olmaktadır. Bu noktadan hareketle şirketler, hem ticari çıkarları hem de ahlaki sorumlulukları nedeniyle
sürdürülebilirlik raporlarında yayımlanan bilgilerin kapsamını genişletmiştir. Sürdürülebilirlik raporları,
şirketler ve paydaşlar arasındaki iletişimde sürdürülebilirlik politikaları, stratejileri, performansı ve etkileri ile
şeffaflık ve etkili yönetişim hakkında bilgi taleplerine yanıt veren önemli bir araçtır. Ayrıca yatırımcılara
şirketlere dair ekonomik, çevresel ve sosyal veriler hakkında bilgi vermekte olup şirketlerin hesap
verilebilirliğini artırmaktadır.
Şirketler ile paydaşlar arasında güvenilir bir iletişimin kurulmasında raporların kalitesi önemli bir husustur.
Sürdürülebilirlik raporlaması kapsamında kaliteye ilişkin en önemli göstergelerden biri metinlerin
okunabilirliğidir (Hassan, Abbas ve Garas, 2018, s.272). Okunabilirlik, metinlere ait anlaşılması gereken
bilginin değerini temsil ettiğinden metinsel değerlendirmenin önemli bir yönünü oluşturmaktadır. Paydaşlara
değer sağlamak adına sürdürülebilirlik raporlarının okunabilirliği önemlidir. Raporlarda yer alan bilgilerin
uygun şekilde kullanılabilmesi için özellikle yatırımcılar ve hissedarlar tarafından anlaşılma oranı yüksek
olmalıdır. Singhvi ve Desai (1971) çalışmalarında, raporlama kalitesini “tamlık, doğruluk ve güvenilirlik”
olarak tanımlamıştır. Raporlama kalitesi kapsamında okunabilirlik, paydaşlar tarafından verilen kararların
kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilmektedir. Diğer taraftan okunabilirlik, bazı şirketler tarafından
raporlarda açıklanan bilgilerin anlaşılmasını kendi çıkarlarına göre manipüle etmek, paylaşılan bilgiler
olumlu olduğunda raporları daha anlaşılır hale getirmek, olumsuz olduğunda ise aksini yapmak için
kullanılan güçlü bir iletişim aracıdır. Literatürdeki sürdürülebilirlik raporlarının okunabilirliği hakkında yer
alan çalışmalarda, genellikle okunabilirliğin düşük olduğu tespit edilmiştir. Yöneticiler ortaya çıkan kötü
haberlerin okunduğunda anlaşılmasını zorlaştırarak raporların okunabilirliğini güçleştirdiğini destekler
nitelikte sonuçlara ulaşmıştır. Bu durum literatürde gizleme hipotezi olarak adlandırılmaktadır (Sintas, 2020,
s.111). Ayrıca, şirketlerin bilgi paylaşımında istekli olduğu dönemler performanslarının iyi olduğu
dönemlerdir. Bu durumu açıklayan paydaş teorisine göre şirket büyüklüğü sürdürülebilirlik açıklamalarıyla
bağlantılıdır (Nilipour, De Silva ve Li, 2020, s.88).
Bu çalışma, 2007-2020 yılları arasında Borsa İstanbul’da yer alan ve sürdürülebilirlik raporu hazırlayan
şirketler hakkında iki temel amaca sahiptir. Çalışmanın ilk amacı sürdürülebilirlik raporlarının okunabilirlik
değerlerinin belirlenmesi, ikinci amacı ise firma performansını temsil eden varlık karlılığı (Return on Assets,
ROA), özkaynak karlılığı (Return on Equity, ROE) ve net kar marjı (Return on Sales, ROS) değerlerinin
okunabilirlik üzerinde bir etkisinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesidir.
Türkiye’de sürdürülebilirlik raporlarının okunabilirliği üzerinde şirketlerin performanslarına göre
manipülasyonda bulunup bulunmadıklarına dair bir çalışma bulunmamaktadır. Bu durum iki nedenden
kaynaklanmış olabilir. İlki, Türkiye’de şirketlerin sürdürülebilirlik raporu hazırlaması için bir zorunluluk
bulunmamasıdır. İkincisi, Ateşman Okunabilirlik Endeksi ile okunabilirliğin ölçülmesi için uygun formatta
hazır verinin bulunmamasıdır. Bu çalışma ile literatürde yer alan boşluğun doldurulması hedeflenmektedir.
Çalışmanın bölümleri kısaca şu şekilde sıralanmıştır. Çalışmanın giriş bölümünü takip eden ilk bölümde
sürdürülebilirlik raporlarının okunabilirliği ve firma performansını içeren uygulamalar ile ilgili literatür özeti
mevcuttur. İkinci bölümde ise çalışmada yer alan modellere yer verilmiş olup örneklem grubunun nasıl
oluşturulduğuna değinilmiştir. Üçüncü bölüm ise bulgular bölümüdür. Uygulamanın ilk aşaması olan
sürdürülebilirlik raporlarının okunabilirliği Ateşman Okunabilirlik Endeksi ile analiz edilmiştir. Bu
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okunabilirlik değerlerinin firma performansı ile olan ilişkisinin tespiti için panel veri analizi yapılmıştır. Son
olarak sonuç ve tartışmaya yer verilmiştir.

2. LİTERATÜR ÖZETİ
Tablo 1’de sürdürülebilirlik raporlarının okunabilirliği ve firma performansını ile ilgili literatürde yer alan
çalışmaların özeti yer almaktadır.
Tablo 1: Literatürde Yer Alan Çalışmalara İlişkin Bulgular
Yazar

Yöntem

Örneklem

Abu Bakar ve
Ameer (2011)

Flesch
Okunabilirlik
Endeksi

Borsaya kayıtlı 6 sektörü içeren 333
şirketten oluşmaktadır.
Sürdürülebilirlik raporlarının firma
performansı üzerindeki etkisini
araştıran çalışmalar incelenmiştir.

Aggarwal (2013)

Ernfjord ve
Gustafsson
(2015)

Flesch
Okunabilirlik
Endeksi

2006-2010 yılları arasındaki 34
halka açık şirketten
oluşturmaktadır

Wang, Hsieh ve
Sarkis (2018)

Fog, Kindcaid ve
Flesch
Okunabilirlik
Endeksleri

2009-2012 yılları arasında
Amerika’da halka açık 168 şirkete
ait 331 rapor incelenmiştir.

Bawono,
Supriati ve
Hasugian (2020)

Fog Okunabilirlik
Endeksi

Endonezya kamu şirketleri
tarafından yayınlanan 49 KSS
raporu örneklem olarak
toplanmıştır.

Nilipour, De
Silva ve Li (2020)

Sintas (2020)

Adhariani ve
Toit (2020)

Harymawan,
Putra, Agni ve
Kamarudin
(2020)

Flesch Kincaid,
Gunning Fog,
Coleman Liau ve
SMOG Endeksleri
Fernandez-Huerta
ve Inflesz
Okunabilirlik
Endeksleri

KSS performansının
okunabilirlik kalitesini
etkilediği tespit edilmiştir.

2007-2016 arası dönemde 37 şirkete
ait 264 sürdürülebilirlik bilgisi
kullanılmıştır.
2015-2018 döneminde İspanya’da
borsada işlem gören 35 şirkete ait
116 rapor kullanılmıştır.

Flesch Reading
Ease, Flesch
Kincaid ve
Gunning Fog
Endeksleri

2015-2017 dönemi için Endonezya
Menkul Kıymetler Borsası'nda
işlem gören ve bağımsız
sürdürülebilirlik raporları
yayımlayan tüm şirketler,
örneklem grubunu
oluşturmaktadır.

GRI, KLD ve
PROPER.

2013-2017 dönem aralığındaki 224
firma/yıl verisi örneklem olarak
alınmıştır.

Smeuninx, De
Clerck ve Aerts
(2020)

İşletme Araştırmaları Dergisi

Tüm veriler ASSET4 veri
tabanından derlenmiştir.

2408

Bulgular
Kötü performans gösteren
şirketlerin zor bir dil
seçtiğini ortaya
koymaktadır.
Çalışmaların
çoğunluğunda pozitif
ilişki tespit edilmiştir.
Raporlarda yer alan
açıklama miktarının
artmasına karşın
okunabilirliğin
değişmediği tespit
edilmiştir.
Düşük KSS performansına
sahip olan şirketler
karmaşık bir dil
kullanmıştır.

Uzun raporlarının daha
düşük okunabilirlik
puanlarına sahip olduğu
tespit edilmiştir.
Raporların
okunabilirliğinin zor
olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.

Raporların okunabilirlik
düzeylerinin düşük
olduğu tespit edilmiştir.

Sürdürülebilirlik
açıklamalarının genellikle
yetersiz olduğu tespit
edilmiştir.
Ekonomik performansı iyi
olan şirketler daha
okunabilir raporlar
hazırlamaktadır.
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Literatür incelendiğinde, 2000’li yılların başından itibaren küresel çapta sürdürülebilirlik raporları hakkında
çalışmalar yapılmaya başlandığı görülmektedir. Akademik çalışmalarda bu raporlar ile şirketlerin paydaşlarla
olan iletişimleri incelenmiştir. Sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanması için ülkeler tarafından uygulanan
kurallar farklılık göstermektedir. Bu durum örneklem gruplarının oluşturulmasına doğrudan etki etmektedir.
Bu inceleme yapılırken raporların okunabilirliğinin ölçümlenmesinde ülkelerin ana diline göre kullanılan
okunabilirlik endeksleri değişiklik göstermektedir. Bu çalışmanın örneklem grubunu sürdürülebilirlik raporu
hazırlayan Borsa İstanbul şirketleri oluşturmaktadır. Türkiye’de bu raporların hazırlanmasında yasal bir
zorunluluk ya da borsaya kayıt şartı bulunmaması nedeniyle rapor hazırlayan şirket sayısı sınırlıdır.
Literatürde yer alan diğer ülkelerde yapılan çalışmaların aksine Türkiye’de yer alan şirket performanslarının
sürdürülebilirlik raporlarının okunabilirliği üzerindeki etkisini inceleyen bir çalışma bulunmamaktadır.
Benzer şekilde okunabilirlik ölçümünü Türkçe olarak inceleyen endeks çalışmasına rastlanmamıştır. Bu
çalışma, literatürde yer alan bu boşluğu dikkate alarak okunabilirlik ile şirket performansı arasındaki ilişkiyi
ortaya koymaktadır.

3. YÖNTEM
3.1. Araştırma Modeli
Şirket performansı, iç paydaşları (sahipler, yöneticiler, yönetim kurulu, yatırımcılar) ve dış paydaşları
(tedarikçiler, müşteriler, alacaklılar, toplum, devlet) tarafından kıyaslanma için kullanılan bir araçtır. Şirketler,
pazarda rakiplerine kıyasla müşterilerini etkin ve verimli bir şekilde memnun etme düzeylerine göre
hedeflerine ulaşmaktadır. Firma performansı, genellikle karlılık oranları kullanılarak tespit edilmektedir. Bir
şirketin sahip olduğu varlıklar, sermaye ve satışlar gibi kaynakların kullanılarak vergi sonrası kar elde etme
yeteneğini ölçen oranlar, karlılık oranlarını oluşturmaktadır. Firma performansı çalışmada temel alınan
literatüre uygun olarak ROA, ROE ve ROS oranları ile ölçülmüştür (Chvatalova, Kocmanova ve Docekalova,
2011, s. 250; Bidhari vd., 2013, s. 40; Edt, Febrianto ve Rahman, 2018, s. 29; Du ve Yu, 2021, s. 260). Bu
oranlardan ilki ROA şirketin vergi sonrası kazanç sağlamak amacıyla sahip olduğu tüm varlıkları kullanma
yeteneğidir. ROE ise şirketin vergi sonrası kazanç elde etmek maksadıyla sahip olduğu kendi sermayesini
kullanma yeteneğidir. Son olarak ROS ise şirketin elde ettiği satışlarını kullanarak vergi sonrası kazanç elde
etme becerisini göstermektedir.
Tablo 2. Analizde Kullanılan Değişkenler
Değişkenin Adı

Açıklama

OD
ROA
ROE
ROS
BUY
KO
KYE
SBO

Ateşman Okunabilirlik İndis Değeri
Varlık Karlılık Oranı
Özkaynak Karlılık Oranı
Net Kar Marjı
Toplam Varlıkların Logaritması (ln(x))
Kaldıraç Oranı
Kurumsal Yönetim Endeksi
Satışların Büyüme Oranı

Eşitlik 1’de ROA’nın okunabilirlik değeri üzerindeki etkisine dair model aşağıda verilmiştir.
𝑂𝐷𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐵𝑈𝑌𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐾𝑂𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐾𝑌𝐸𝑖𝑡 + 𝛽5 𝑆𝐵𝑂𝑖𝑡 + 𝑣𝑖𝑡

(1)

Eşitlik 2’de ROE’nin okunabilirlik değeri üzerindeki etkisine dair model aşağıdadır.
𝑂𝐷𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1 𝑅𝑂𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐵𝑈𝑌𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐾𝑂𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐾𝑌𝐸𝑖𝑡 + 𝛽5 𝑆𝐵𝑂𝑖𝑡 + 𝑣𝑖𝑡

(2)

Eşitlik 3’de ROS’un okunabilirlik değeri üzerindeki etkisine dair model aşağıda yer almaktadır.
𝑂𝐷𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1 𝑅𝑂𝑆𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐵𝑈𝑌𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐾𝑂𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐾𝑌𝐸𝑖𝑡 + 𝛽5 𝑆𝐵𝑂𝑖𝑡 + 𝑣𝑖𝑡

(3)

Modellerde kullanılan bağımsız değişkenler olan ROA, ROE ve ROS değerlerinin hesaplamaları sırasıyla
Eşitlik 1-3 arasında verilmektedir. Ayrıca modellerde yer alan kontrol değişkenleri ve açıklamaları aşağıda
verilmiştir. Eşitliklerde yer alan i indisi şirketleri, t indisi de zamanı göstermektedir. 𝑣𝑖𝑡 ise hata terimidir.
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OD: Eşitlik 1-3 arasında yer alan her üç modelinde bağımsız değişkeni olan okunabilirlik değeri, Ateşman
Okunabilirlik Endeksi ile sürdürülebilirlik raporlarının ölçümlenmesi ile elde edilmiştir.
ROA: Eşitlik 1’de yer alan modelin bağımsız değişkeni olarak kullanılmıştır. i’nci firmanın, t zamanındaki
varlık karlılık oranını temsil etmektedir. Değişkenin hesaplanması için gerekli olan veriler, şirketin finansal
tablolarından elde edilmiştir.
𝑅𝑂𝐴 =

𝑁𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑟

(4)

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟

ROE: Eşitlik 2’de bulunan modelin bağımsız değişkeni olan ROE, i’nci firmanın t zamanındaki özkaynak
karlılığını ifade etmektedir. Şirketin finansal tablolarından değişkenin hesaplanması için gerekli olan veriler
alınmıştır.
𝑅𝑂𝐸 =

𝑁𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑟

(5)

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 Ö𝑧𝑘𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘

ROS: Şirketin satışlarından elde ettiği getiri oranını ifade eden ROS, Eşitlik 3’te yer alan modelin bağımsız
değişkenidir. i’nci şirketin t zamandaki satışlarından elde ettiği getiri oranıdır. Değişkene ait veriler şirket
finansal tablolarından elde edilmiştir.
𝑅𝑂𝑆 =

𝑁𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑟

(6)

𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟

BUY: Toplam varlıkların doğal logaritması alınarak Eşitlik 1-3 arasındaki her üç modelde kullanılmıştır.
BUY = ln(𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑓𝑙𝑒𝑟)

(7)

KO: Toplam borcun toplam varlıklara oranlanması ile hesaplanan değişken, bir şirketin varlıklarının
finansmanındaki borç oranını göstermektedir.
𝐾𝑂 =

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐵𝑜𝑟ç

(8)

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟

KYE: Söz konusu değişken ilgili şirketin ilgili yıllarda kurumsal yönetim endeksinde yer alması durumunda
1, almaması durumunda ise 0 değeri verilerek oluşturulmuştur.
SBO: Bir şirketin satışlarının bir önceki yıla oranla nasıl bir değişim gösterdiğini ifade etmektedir.
𝑆𝐵𝑂 =

(𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟𝑡 −𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟𝑡−1 )

(9)

𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟𝑡−1

3.2. Örneklem
Bu çalışmada, Borsa İstanbul’da yer alan şirketlerin yayınlamış oldukları sürdürülebilirlik raporları
incelenmiştir. 2021 yılında BIST 100 endeksine kayıtlı şirketler çalışmanın ana kütlesi olarak dikkate alınmış
olup, sürdürülebilirlik raporlarının okunabilirliğini ölçmek ve şirket performansı ile ilişkisini analiz
edebilmek için bazı şirketler örneklem kapsamından çıkarılmıştır. Tablo 3 örneklem grubunda yer alabilmek
için gerekli şartları sağlayan şirket sayısını göstermektedir. 20 şirket 2007-2020 döneminde 20 şirkete ait
sürdürülebilirlik raporu şirketlerin web sitelerinden elde edilmiştir. Web siteleri incelendiğinde şirketlerin
sürdürülebilirlik raporlarını iki farklı şekilde yayınladığı görülmüştür. İlk yayınlama biçimi, doğrudan
sürdürülebilirlik başlığı altında yayınlanan raporlardır. İkinci grupta ise yatırımcı ilişkileri başlığı altında
dolaylı olarak verilen sürdürülebilirlik raporları alt başlığı şeklindedir. Raporların okunabilirliği ile ilgili
olarak önceki çalışmalarda raporların başkanın açıklaması (Courtis,1998; Smith vd.,2006), yönetim incelemesi
(Hossain ve Siddiquee, 2008), yönetim tartışması ve analizi (Schroeder ve Gibson, 1992) ve hissedarlara
mektup (Subramanian, 1993) gibi bölümler kullanılmıştır.
Örneklem grubunun seçilmesinde ele alınan bazı kriterler aşağıda verilmektedir:


Finans sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin örneklem dışı tutulması,



Sürdürülebilirlik raporu yayınlamaları



Yayınlanan sürdürülebilirlik raporlarında yönetim kurulu mesajları veya CEO mesajları bölümlerinin
yer almasının gerekliliğidir.
Tablo 3. Örneklem Grubunun Oluşturulması
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Örneklem Grubu
Borsa İstanbul (31.12.2021)
Finansal Hizmetler ve Teknoloji
Sürdürülebilirlik Raporlaması Olmayan
Değişkenlerin Eksik Olması

Sayı
100
(35)
(42)
(3)

Toplam Şirket Sayısı

20

Örneklem grubunda bulunan 20 şirkete ait toplanan raporlar, Ateşman okunabilirlik endeksi açısından daha
iyi analiz edilebilmesi için Microsoft Word formatına dönüştürülmüştür. Söz konusu endeks sadece Türkçe
metinlerin analizi için uygundur. Bu nedenle İngilizce olarak hazırlanan raporlar analiz kapsamı dışında
tutulmuştur.

4. BULGULAR
Çalışmanın ilk kısmının odak noktası, sürdürülebilirlik raporlarındaki yönetim kurulu mesajları veya CEO
mesajlarının okunabilirliğinin ölçülmesidir. Raporların okunabilirliği ile ilgili olarak önceki çalışmalarda
raporların başkanın açıklaması (Courtis,1998; Smith vd.,2006), yönetim incelemesi (Hossain ve Siddiquee,
2008), yönetim tartışması ve analizi (Schroeder ve Gibson, 1992) ve hissedarlara mektup (Subramanian, 1993)
gibi bölümler kullanılmıştır. Tablo 4’te Ateşman Okunabilirlik Endeksi ile elde edilen sürdürülebilirlik
raporlarına dair sonuçlar yer almaktadır.
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2020
45,8 28,7 27,6 37,5 27,1 42,3 40,4 32,4 33,7
1,9
28,3 35,6 40,6 34,1
-

2019

2018
40,2 35,8 29,5
21
39,4 31,9 19,1 35,4 33,9 21,1 30,5 19,6

2016

2017
14,6 19,9 35,8 46,7 37,6
24

29,2 32,4 30,2 32,5 32,4 12,6 26,9 37,5 29,9 38,2 12,2 30,5 34,9 39,9 30,3

Turkcell

22,6 37,5

Tofaş

30

25,6
21,5 24,1

Şok

17,1 38,3

23,3
21,5 20,4

-

12,6

Otokar

12,7 20,3

Migros

34,6 24,7 29,1 44,6 23,7 21,1 41,7

36

20,7 20,7 35,8 32,2 36,5
24,1

Kordsa

28,2

31

Kerevitaş

26

28,6 28,5 38,1

Ford

28,6 17,2 29,7

24,4 30,1

Doğuş

33,8 50,9 28,4 15,2 36,1 32,4

28
34,2 25,1

33
28,1 26,1

33,7 33,2 38,8
12,7

35,2 33,2
23,6

39,3 37,8
34

Brisa

40

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009
32,4 39,3 28,4

Aselsan

34,6 44,7

Arçelik

35,7
37,1

2008

Aksa
Enerji
Aksa
Akrilik
Anadolu
Efes

32,4

Şirketler/
Yıllar

2007

Tablo 4. Ateşman Okunabilirlik Endeksi Sonuçları
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28
22,3 34,1 15,7 26,1

23,3 27,8 12,8 21,5 26,4

23,3 22,8 16,8 27,9 23,6

12
17,8 34,4

Zorlu

14,7 36,1 20,3 21,7 23,6

6,5
17,8

16,3

Ülker

14,7 39,4 15,8 22,3 22,4

32,6
26,5

Şişecam

27,6 26,1

15,6
26,5

THY

28,7 30,3

17
27,6

23,3

17
16,3

12

12

Tüpraş

27,2
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Ateşman Okunabilir Endeksi ile yapılan analiz sonucunda, Okunabilirlik İndis Değeri 1,9 olan ve en düşük
değere sahip olan rapor 2020 yılında Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi’ne ait sürdürülebilirlik raporudur. Değerlendirilme tablosuna göre “1-29” indis değer aralığındadır ve
“Çok Zor” olarak nitelendirilmektedir. Ek olarak, okunabilirlik indis değeri 50,9 olan ve en yüksek değere
sahip olan rapor ise Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi’ne aittir. “50-69” aralığında olan değer
“Orta Güçlükte” olarak değerlendirilmektedir. Analiz sonuçları incelendiğinde, raporların okunabilirlik
düzeyleri genellikle “Çok Zor” ve “Zor” kategorilerinde yer almaktadır.
Çalışmanın ikinci kısmında ise Borsa İstanbul’da yer alan şirketlerin sürdürülebilirlik raporlarının
okunabilirlik düzeyleri tespit edildikten sonra şirket performansının belirlenen okunabilirlik düzeyleri
üzerinde bir etkisinin bulunup bulunmadığının saptanması amaçlanmıştır.
Eşitlik 1-3 arasındaki modellerde yer alan bağımlı değişken olan Okunabilirlik Değeri ve bağımsız değişkenler
olan ROA, ROE ve ROS değişkenlerinin tanımlayıcı istatistiklerine Tablo 5’te yer verilmektedir. Ayrıca kontrol
değişkenleri olan BUY, KO, KYE ve SBO değişkenlerinin tanımlayıcı istatistiksel değerlerine yer verilmiştir.
Değişkenlerin yıllara ait verileri incelendiğinde 2007-2020 yılları arasında tüm şirketlerde her yıla ilişkin veri
bulunmamaktadır. Bu nedenle dengeli panel veri analizi yerine dengesiz panel veri analizi yapılabileceği
sonucuna ulaşılmıştır.
Tablo 5. Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler
Değişkenler
OD
ROA
ROE
ROS
BUY
KO
KYE
SBO

Gözlem
Sayısı
162
168
168
168
168
168
168
168

Ortalama

Standart Hata

Minimum

Maksimum

27,8728
0,05637
0,1428
0,0639
22,9033
0,6340
0,4940
0,1989

8,8454
0,0458
0,2676
0,1238
1,1086
0,1645
0,5014
0,2602

1,9000
-0,0874
-1,5241
-0,4859
20,8441
0,1822
0,0000
-0,3816

50,9000
0,1722
1,0737
1,1217
25,9565
0,9776
1,0000
2,2405

Tablo 5’te yer alan değerlere göre örneklem olarak alınan 20 şirketin 2007-2020 yıllarındaki raporların
anlaşılma düzeyini ifade eden ortalama okunabilirlik indis değeri 27,87’dir. Bu rakamın en düşük olduğu
şirkette almış olduğu değer 1,90 iken, en yüksek değere sahip olduğu şirkette değer 50,90’dır. Bu indis
değerleri, Ateşman Okunabilirlik İndeksi’ne göre değerlendirildiğinde ortalama okunabilirlik 27,87 ile “Çok
Zor”, en düşük okunabilirlik 1,90 ile “Çok Zor” ve en yüksek okunabilirlik 50,90 ile “Orta Güçlükte” olarak
nitelendirilmektedir. Şirketlerin ortalama aktif karlılığını gösteren ROA değişkeninin ortalama değeri 0,05’dir.
Bu değişkenin almış olduğu en düşük değer -0,08 iken, en yüksek olduğu değer ise 0,17’dir. Bu değerin pozitif
ve yüksek olması şirketlerin varlıklarını olumlu bir şekilde değerlendirerek faaliyetlerinden yüksek kar elde
etmiş olduğu anlamına gelmektedir. Yatırım ve borçlanma politikalarında doğru adımlar atılması varlıkların
olumlu değerlendirilmesine örnektir. Özkaynak karlılığını gösteren ROE değişkeninin ortalama değeri ise
0,14’tür. En düşük -1,52 değerini alırken en yüksek 1,07’dir. Değerin pozitif ve yüksek olması şirkete sermaye
sağlayanların yüksek getiriler elde ettiğini ifade etmektedir. Bu oranın yüksek olması şirketin yapmış olduğu
yatırımın iyi bir yatırım olduğunu ve giderlerini kontrol altına almada etkin bir politika izlediğini
göstermektedir. Şirketler, özsermaye karlılığını artırmak için borçlanmadan faydalanabilir. Ancak şirket
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borçlanma maliyetlerinin aktif karlılığından düşük olması şartını sağlamalıdır. Ek olarak sadece bu değere
bakarak yorum yapmak tam olarak gerçeği yansıtmayacaktır. Şirketin bulunduğu sektöre ait ortalama ROE
değerlerinin incelenerek karşılaştırılması daha doğru sonuçlar elde etmeye imkân sağlayacaktır. Ayrıca
şirketin satışlarından elde etmiş olduğu getiriyi temsil eden ROS değişkeninin ortalama değeri ise 0,06’dır. Bu
değer en düşük -0,48 iken en yüksek 1,12’dir. Bu değerin pozitif ve yüksek olması, şirketin temel ürün ve
hizmetlerini ne kadar verimli ürettiğini ve şirket yönetiminin faaliyetlerini nasıl yürüttüklerini
göstermektedir. Şirketler, net satışlarını artırarak veya giderlerini düşük seviyede tutarak net kar marjını
yükseltebilir. Net satışların artırılması doğru fiyatlandırma politikalarına bağlıyken brüt satışların artırılması
en az seviyede iade ve satış iskontosuna bağlıdır (Karadeniz, Koşan ve Uzpak, 2016, s. 48). ROS değerine ait
yorumlar yapılırken ROE değişkenine benzer şekilde sektör ortalamalarının dikkate alınması gerektiği
unutulmamalıdır.
Modellerde yer alan değişkenler arasında bulunan ilişki korelasyon katsayıları yardımıyla gösterilmektedir
ve yorumlanmaktadır. Korelasyona ait katsayı değeri iki farklı değişken arasında yer alan ilişkinin derecesini
ifade etmektedir. Tablo 6’da bu dereceler ve hangi anlamlara geldikleri yer almaktadır. Tablo 7'de ise
korelasyon analizleri sonucunda elde edilen değerlere yer verilmiştir.
Tablo 6. Korelasyon Dereceleri
Derece
1,00
0,80-1,00
0,60-0,80
0,40-0,60
0,20-0,40
0,00-0,20

Yorum
Tam İlişki
Çok Güçlü İlişki
Güçlü İlişki
Orta Derecede İlişki
Zayıf İlişki
Aşırı Zayıf İlişki
Tablo 7. Korelasyon Katsayı Sonuçları

OD
ROA
ROE
ROS
BUY
KO
KYE
SBO

0,030
0,702
0,051
0,516
-0,037
0,635
-0,214
0,006***
0,061
0,440
0,180
0,021**
-0,076
0,331

ROA

ROE

ROS

BUY

KO

KYE

0,724
0,000***
0,591
0,000***
-0,073
0,343
-0,381
0,000***
0,030
0,698
0,095
0,218

0,525
0,000***
-0,070
0,363
-0,126
0,103
-0,072
0,352
0,067
0,383

0,040
0,598
-0,276
0,000***
0,062
0,421
0,089
0,248

-0,036
0,638
-0,048
0,530
0,076
0,322

-0,105
0,173
0,088
0,252

0,024
0,754

***,**,* sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde anlamlılığını göstermektedir.

Tablo 7'de yer alan sonuçlara göre bağımlı değişken olan okunabilirlik değeri ile ROA, ROE ve ROS arasındaki
ilişkiler istatistiksel olarak anlamlı değildir. OD bağımlı değişkeni ile kontrol değişkenlerinden biri olan BUY
değişkeni arasında %1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı negatif ilişki bulunmaktadır. KYE değişkeni ile
OD arasında %5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı pozitif ilişki olduğu görülmektedir. Diğer kontrol
değişkenleri olan KO ve SBO değişkenleri ile OD değişkeni arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki
bulunmamaktadır.
Çoklu doğrusal bağlantı sorununun test edilmesi, panel veri regresyon işlemlerine başlanmadan önce
yapılmaktadır. Modellerde kullanılan değişkenler arasında yüksek korelasyon derecesinin neden olduğu
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sorunun varlığı test edilmektedir. Test sonucunda sorun tespit edilmesi durumunda, soruna neden olan
değişkenlerin elenmesi için bazı metotlar bulunmaktadır. Varyans Artırıcı Faktör (Variance Inflation Factor,
VIF) bu metotlardan biridir. Analizde VIF değerine bakılarak yorum yapılacaktır. VIF skorunun sayısal olarak
4’ten küçük değer alması çoklu doğrusal bağlantı sorunu olmadığı anlamına gelmektedir. Bu değere eşit veya
bu değerden büyük olan değerler tespit edildiğinde ise bu değişkenler modelden çıkartılmalıdır. Literatürde
yer alan çalışmalarda, çoklu bağlantı sorununun olmadığının üst sınırının göstergesi olarak, 5 ve 10 değerleri
de kabul edilmektedir (O’brien, 2007; Açıkgöz, Uygurtürk ve Korkmaz, 2015, s. 430).
Tablo 8. Değişkenlerin VIF Değerleri
Değişkenler

VIF
1,22
1,21
1,04
1,03
1,02
1,10

KO
ROA
SBO
BUY
KYE
Ortalama VIF

1/VIF
0,8185
0,8285
0,9575
0,9692
0,9824

Model 1-3’te yer alan her bir değişken için hesaplanan VIF değerleri Tablo 8’de yer almaktadır. Tablodaki
değerler incelendiğinde, VIF değeri sonucu “4” değerinden büyük bağımsız değişken bulunmamaktadır. Bu
nedenle, çalışmada yer alan bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantı sorununa neden olan bir bağımsız
değişken gözlemlenmemesi nedeniyle tüm değişkenlerin kullanılmasıyla diğer testler yapılmıştır.
Şirket performansının okunabilirlik değerleri üzerine etkisi üç farklı modelde incelenmiştir. Eşitlik 1’de yer
alan ROA’nın okunabilirlik değerleri üzerine etkisi (Model 1), Eşitlik 2’de ROE’nin okunabilirlik değerleri
üzerine etkisi (Model 2) ve Eşitlik 3’te ise ROS’un okunabilirlik değerleri üzerine etkisi (Model 3) yer
almaktadır. Her üç modelde de model belirleme testleri yapılmıştır.
Başlangıç adımında F test sonuçlarına bakılarak klasik model ile sabit etkiler modeli karşılaştırılmaktadır.
Daha sonra Breusch-Pagan testi ile klasik model ile tesadüfi etkiler modeli arasında seçim yapılmaktadır. Son
adımda ise Hausman testi vasıtasıyla sabit etkiler ile tesadüfi etkiler modellerinden hangisinin tercih
edileceğine karar verilmektedir. Tablo 9’da Model 1, Model 2 ve Model 3’e ait F-Test sonuçları ayrı ayrı yer
almaktadır.
Tablo 9. F Test Sonuçları
Modeller
Model 1
Model 2
Model 3

Test İstatistiği
F (19,137) = 6,60
F (19,137) = 6,58
F (19,137) = 6,44

Olasılık Değerleri
Prob>F=0,0000
Prob>F=0,0000
Prob>F=0,0000

Sonuç
Sabit Etkiler Modeli
Sabit Etkiler Modeli
Sabit Etkiler Modeli

Modellere ait F-Test istatistiği sonuçları sırasıyla 6,60, 6,58 ve 6,44’tür. Ayrıca olasılık değerleri ise tüm
modellerde 0,0000’dır ve 0,05’ten küçük olması nedeniyle birim etkilerin bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu
nedenle, çalışmada yer alan her üç model içinde sabit etkiler modelinin uygun olduğu sonucuna
ulaşılmaktadır.
Breusch-Pagan testi ile tesadüfi etkiler modelinin çalışma için uygunluğu test edilmektedir. Test sonucunda
sıfır hipotezinin red edilip alternatif hipotezin kabul edilmesi durumunda panel veri analizinde tesadüfi
etkiler modeli kullanılmaktadır. Tablo 10’da her üç model içinde uygulanan Breusch-Pagan test sonuçları yer
almaktadır.
Tablo 10. Breusch-Pagan Lagrange Multiplayer (LM) Test Sonuçları
Modeller
Model 1
Model 2
Model 3

Ki-Kare İstatistiği
80,30
79,82
76,31
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Olasılık Değeri
0,0000
0,0000
0,0000
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Tesadüfi Etkiler Modeli
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Breusch-Pagan Lagrange Çarpanı testi ile tesadüfi etkiler modelinde birim etkinin var olup olmadığını tespit
etmek için kullanılmaktadır. Test sonuçlarına göre her üç modelin ki-kare istatistikleri sırasıyla 80,30, 79,82 ve
76,31’dir. Tablo 10’da yer alan sonuçlara göre sıfır hipotezi red edilmektedir ve bu durum tesadüfi etkiler
modelinin uygun olduğunu göstermektedir.
Model belirleme testlerinden F testi sonuçları sabit etkiler modelinin kullanımının uygun olacağını, BreuschPagan testi ise tesadüfi etkiler modelinin tercih edilmesi gerektiği sonucuna varılmaktadır. Bu durumda sabit
etkiler modeli ile tesadüfi etkiler modeli arasında seçim yapmak için Hausman testi kullanılmaktadır.
Hausman testinde sıfır hipotezi, tesadüfi etkiler modelinin uygun olduğunu ileri sürmektedir. Test
sonuçlarına göre sıfır hipotezinin reddedilmemesi durumunda tesadüfi etkiler modelinin kullanılması
uygundur. Tablo 11’de Hausman test sonuçlarına yer verilmektedir.
Tablo 11. Hausman Test Sonuçları
Modeller
Model 1
Model 2
Model 3

Ki-Kare İstatistiği
8,64
8,39
10,42

Olasılık Değeri
0,1245
0,1360
0,0641

Sonuç
Tesadüfi Etkiler Modeli
Tesadüfi Etkiler Modeli
Tesadüfi Etkiler Modeli

Hausman testi ile elden edilen sonuçlara göre modellere ait olasılık değerleri sırasıyla 0,1245, 0,1360 ve
0,0641’dir. Olasılık değerinin 0,05’ten büyük olması durumunda sıfır hipotezi kabul edilmektedir. Bu
durumda tesadüfi etkiler modelinin kullanılmasının sabit etkiler modelinin kullanılmasından daha uygun
olacağı anlamına gelmektedir.
Breusch-Pagan testi ile Levene, Brown ve Forsythe’nin testleri, tesadüfi etkiler modelinde heteroskedasite olup
olmadığını tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır (Tatoğlu, 2018, s. 234). “Hata terimi bütün gözlemler için
sabit varyanslıdır.” varsayımı, Gauss-Markov ve en küçük kareler (EKK) yönteminin temel
varsayımlarındandır. Ayrıca bu varsayım ile heteroskedasite, homoskedasiteden uzaklaşmayı temsil
etmektedir (Sümer, 2006, s. 18).
Tesadüfi etkiler modelinde otokorelasyon varsayımı için literatürde kullanılan iki farklı test bulunmaktadır.
Bhargava, Franzini ve Narendranathan (1982)’a ait olan test bunlardan ilkidir ve Durbin-Watson (DW) testi
olarak adlandırılmaktadır. Diğer otokorelasyon kontrol testi ise Baltagi-Wu (1999)’ya ait LBI (Locally Best
Invarint-Yerel En İyi Değişmez) testidir. Test sonuçlarına bakıldığında değerlerin 2’den küçük çıkması
modelde otokorelasyonun varlığını göstermektedir (Tatoğlu, 2018, s. 238). Tablo 12’de heterodeskedasite ve
otokorelasyon test sonuçları yer almaktadır.
Tablo 12. Tesadüfi Etkiler Modelleri İçin Heteroskedasite ve Otokorelasyon Testlerine Ait Sonuçlar
Model 1
Heteroskedasite
W0
Levene, Brown
ve
Forsythe Testi

W50
W10

Model 2
Heteroskedasite
W0
Levene, Brown
ve
Forsythe Testi

W50
W10
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Test İstatistiği
1,4880
(p= 0,0981)
0,9513
(p= 0,5217)
1,4883
(p= 0,0980)

Test İstatistiği
1,5547
(p= 0,0760)
1,0697
(p= 0,3881)
1,5546
(p= 0,0760)
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Otokorelasyon Testi

Sonuçlar

DW Testi

1,3049

Baltagi-Wu LBI Testi

1,6520

Otokorelasyon Testi

Sonuçlar

DW Testi

1,2908

Baltagi-Wu LBI Testi

1,6429
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Model 3
Heteroskedasite
W0
Levene, Brown
ve
Forsythe Testi

W50
W10

Test İstatistiği
1,5044
(p= 0,0922)
1,0438
(p= 0,4158)
1,5064
(p= 0,0915)

Otokorelasyon Testi

Sonuçlar

DW Testi

1,2887

Baltagi-Wu LBI Testi

1,6328

Levene, Brown ve Forsythe’nin test sonuçlarının değerlendirilmesinde sıfır hipotezi sabit varyansın, alternatif
hipotez ise değişen varyansın varlığına işaret etmektedir. Tablo 12’de yer alan Model 1’in sonuçları %1 ve %5
ile değerlendirildiğinde sıfır hipotezi kabul edilmektedir. Bu durum hata terimlerinin sabit varyanslı
olduğunu ve heterodeskedasitenin olmadığını göstermektedir. Ayrıca Model 1 için uygulanan DW test değeri
1,3049 ve Baltagi-Wu LBI test değeri 1,6520’dir. Test sonuçlarının 2’den küçük olması nedeniyle modelde
otokorelasyon sorununun bulunduğu söylenebilir.
Model 2 ve Model 3 için heterodeskedasitenin varlığına bakıldığından Model 1 ile aynı sonuçlar elde edilmiştir
ve heteroskedasite bu modellerde de yoktur. Ayrıca Model 2’de DW test değeri 1,2908 ve Baltagi-Wu LBI test
değeri 1,6429’dir. Model 3’te ise DW test değeri 1,2887 ve Baltagi-Wu LBI test değeri 1,6328’dir. Bu durumda,
Model 1 de olduğu gibi Model 2 ve Model 3’te otokorelasyon sorununun bulunduğu tespit edilmektedir. Bu
nedenle her üç modelde de kümelenmiş standart hataları elde etmek için Arellano (1987), Froot (1989) ve
Rogers (1994) tahmincisine başvurulmuştur.
Çalışmada yer alan üç modele ait tesadüfi etkiler sonuçları sırasıyla Tablo 13-15 aralığında yer almaktadır.
Tablo 13. Varlık Karlılığının Okunabilirlik Değerleri Üzerindeki Etkisi (Model 1)
Değişkenler
ROA
BUY
KO
KYE
SBO
Sabit
𝑅2
𝑥2

Katsayı
26,3349
-0,1020
10,8888
1,1711
-1,5443
21,7153
0,0971
18,64

Dirençli Std. Hata
12,4900
1,0249
5,6168
2,0239
1,4592
22,9135

z
2,11
-0,10
1,94
0,58
-1,06
0,95

P>|z|
0,035
0,921
0,053
0,563
0,290
0,343

Tablo 13’te yer alan Model 1’e ait tesadüfi etkiler modeli sonuçları bulunmaktadır. ROA’nın OD üzerindeki
etkisi pozitiftir ve p değerinin %5’ten küçük (p=0,035) olması nedeniyle iki değişken arasında istatiksel olarak
anlamlı bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Modelde yer alan kontrol değişkenleri olan BUY, KYE ve SBO
da ise p değerinin %5’ten büyük olması nedeniyle istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.
Ancak diğer bir kontrol değişkeni olan KO ile OD arasında %10 düzeyinde istatiksel olarak anlamlı bir ilişki
bulunmaktadır. Model 1’de yer alan 𝑅2 değeri, bağımsız değişken olan ROA’nın bağımlı değişken olan OD’ni
%9,71 oranında etkilediğini ifade etmektedir. ROA’da meydana gelen %1’lik artış, okunabilirlik değerini 26,33
puan artırmaktadır.
Tablo 14. Özkaynak Karlılığının Okunabilirlik Değerleri Üzerindeki Etkisi (Model 2)
Değişkenler
ROE
BUY
KO
KYE
SBO
Sabit
𝑅2
𝑥2
İşletme Araştırmaları Dergisi

Katsayı
3,9883
-0,1279
8,2598
1,5151
-1,2596
24,6827
0,0909
28,46

Dirençli Std.Hata
1,3604
1,0039
5,4492
1,9588
1,5293
22,3003
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z
2,93
-0,13
1,52
0,77
-0,82
1,11

P>|z|
0,003
0,899
0,130
0,439
0,410
0,268
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Tablo 14’te yer alan Model 2’ye ait tesadüfi etkiler modeli sonuçları bulunmaktadır. ROE’nin OD üzerindeki
etkisi pozitiftir ve p değerinin %1’ten küçük (p=0,003) olması nedeniyle iki değişken arasında istatiksel olarak
anlamlı bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Kontrol değişkenleri olan BUY, KO, KYE ve SBO da ise p
değerinin %10’dan büyük olması nedeniyle istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Model
2’de yer alan R2 değeri, bağımsız değişken olan ROE’nin bağımlı değişken olan okunabilirlik değerlerini %9,09
oranında etkilediğini ifade etmektedir. ROE’de meydana gelen %1’lik artış, okunabilirlik değerini 3,98 puan
artırmaktadır.
Tablo 15. Net Kar Marjının Okunabilirlik Değerleri Üzerindeki Etkisi (Model 3)
Değişkenler
ROS
BUY
KO
KYE
SBO
Sabit
𝑅2
𝑥2

Katsayı
3,2573
-0,2482
7,7319
1,3688
-0,9356
28,1129
0,1409
18,95

Dirençli Std.Hata
1,5984
0,9551
5,5014
2,0027
1,6242
21,0252

z
2,04
-0,26
1,41
0,68
-0,58
1,34

P>|z|
0,042
0,795
0,160
0,494
0,565
0,181

Model 3’e ait tesadüfi etkiler modeli Tablo 15’te yer almaktadır. ROS’un okunabilirlik değerleri üzerindeki
etkisi pozitiftir ve p değerinin %5’ten küçük (p=0,042) olması nedeniyle iki değişken arasında istatiksel olarak
anlamlı bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Kontrol değişkenleri olan BUY, KO, KYE ve SBO da ise p
değerinin %10’dan büyük olması nedeniyle istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Model
3’te yer alan R2 değeri, bağımsız değişken olan ROS’un bağımlı değişken olan okunabilirlik değerlerini %14,09
oranında etkilediğini ifade etmektedir. ROS’da meydana gelen %1’lik artış, okunabilirlik değerini 3,25 puan
artırmaktadır.
Sürdürülebilirlik raporlarının okunabilirliği ile firma performansı ile ilgili literatürde henüz çok fazla çalışma
yer almamakla birlikte elde edilen sonuçlar incelenmiştir. Abu Bakar ve Ameer (2011) Malezya borsasında
yaptığı çalışma sonucunda İngilizce olarak hazırlanan raporları Flesch okunabilirlik endeksi ile ölçümlemiş,
kötü performans gösteren şirketlerin zor bir dil seçtiğini ortaya koymuştur. Smeuninx, De Clerck ve Aerts
(2020) Amerika’da hazırlanan raporlar ile Birleşik Krallık’ta hazırlanan raporları karşılaştırmalı olarak ele
almış ve ekonomik performansı iyi olan şirketlerin daha okunabilir raporlar hazırladığı sonucuna
ulaşmışlardır. Wang, Hsieh ve Sarkis (2018) Amerika’da İngilizce olarak hazırlanan raporları Fog, Kindcaid
ve Flesch okunabilirlik endeksleri ile ölçümlemiş ve sonuçlarını kıyaslamıştır. Düşük KSS performansına
sahip olan şirketler karmaşık bir dil kullandığı belirtilmiştir. Bu çalışmada literatürde yer alan çalışmalara
benzer olarak bir örneklem grubu üzerinde o örneklem grubunun diline ait endeks yardımıyla analizler
yapılmıştır. Sonuç olarak, şirketler iyi performansa sahip olmaları durumunda okunabilirlik değeri yüksek
raporlar hazırlarken kötü performansa sahip olmaları durumunda ise okunabilirlik değeri düşük raporlar
hazırlamaktadır. Bu durum, kötü performansa sahip olunan dönemlerde raporlarda daha karmaşık ve zor bir
dil seçtiklerini ortaya koymaktadır.

5.TARTIŞMA VE SONUÇ
Şirketler, iç ve dış paydaşları ile olan iletişimlerini farklı birtakım raporlar aracılığı ile gerçekleştirmektedir.
Zaman içinde küreselleşmenin etkisiyle birlikte raporlama kavramı da değişim göstermektedir. Kurumsal
raporlamanın değişimi ile birlikte ortaya çıkan sürdürülebilirlik raporları paydaşlara şirket hakkında sosyal,
çevresel ve ekonomik bilgi paylaşımında önemli bir araçtır. Paylaşılan bilgilerin şeffaf ve güvenilir olması
şirket ile paydaşlar arasındaki iletişimi güçlendirmektedir. Raporlarda paylaşılan bilgilerin kalitesinin bir
ölçütü de okunabilirliktir. Şirketler performanslarına bağlı olarak raporların okunabilirliğini manipüle
edebilmektedir. Gizleme teorisi, paydaş teorisi, vekâlet teorisi ve meşruiyet teorisi, okunabilirlik bağlamında
bu durumu açıklamaktadır. Paydaş teorisi, şirketlerin uzun vadede hayatta kalmak ve hedefledikleri
pozisyonlara ulaşmak için paydaşların beklentilerinin anlaşılması ve cevap verilmesi gerektiği düşüncesine
odaklanmaktadır. Bu nedenle raporlarda okunabilirlik değerlerinin düşürülmesi hem şirketlerdeki uzman
analizine olan güveni azaltmakta hem de kalitesiz bilgilerin paylaşılmasında bir araç olarak kullanılmaktadır.
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Meşruiyet teorisi, toplumun beklentileri doğrultusunda şirket yöneticilerinin benimsedikleri davranışlara
dayanmaktadır. Yöneticilerin benimsemiş oldukları bu davranışları paydaşlara göstermelerinin yolu
sürdürülebilirlik raporlarıdır. Şirketlerin raporlama da şeffaf ve kaliteli bilgi paylaşımında bulunmaları
itibarlarının artmasını ve finansal açıdan da getirilerinin artmasını sağlayabilir. Vekâlet teorisi ise şirket
yönetiminde görev alan ve vekil olarak adlandırılan üst düzey yöneticilerin şirketin performansına bağlı
olarak kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmelerini açıklamaktadır. Bu teori, vekillerin şirketten sağlamış
olduğu hakların şirketin performansı ile doğru orantılı olması durumunda raporlamada iyi performans içeren
açıklamaları kötü içeriğe sahip olanlara oranla daha açık bir şekilde paylaştıklarını savunmaktadır. Şirketlerin
performanslarına bağlı olarak sürdürülebilirlik raporlarının okunabilirlikleri üzerinde manipülasyon yapıp
yapmadıklarına dair literatürde sınırlı çalışma vardır. Türkiye’de ise bu alanda herhangi bir çalışma
bulunmamaktadır. Bu durumun temelinde sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanması için bir zorunluluk
bulunmaması nedeniyle yayınlanan rapor sayısının az olması ve okunabilirliğin ölçülmesi için kullanılan
Ateşman İndeksine uygun formatta hazır verinin bulunmaması yatmaktadır. Bu çalışma ile literatürdeki
boşluğu Türkiye özelinde doldurmak hedeflenmektedir.
Çalışmada Borsa İstanbul’da yer alan ve sürdürülebilirlik raporları hazırlayan şirketlerin 2007-2020 yıllarına
ait verileri analiz edilmiştir. İlk olarak, Ateşman Okunabilirlik İndeksi ile şirketlerin hazırlamış oldukları
sürdürülebilirlik raporlarında yer alan yönetim kurulu veya CEO mesajlarının okunabilirlik değerleri tespit
edilmiştir. Ayrıca bu değerler, çalışmada yer alan her üç modelin bağımlı değişkenini temsil etmektedir.
İndeks sonuçlarına göre raporların okunabilirlik değerleri genellikle “Çok Zor” olarak nitelendirilmektedir.
Daha sonra, ROA, ROE ve ROS bağımsız değişkenleri ile okunabilirlik değerleri arasındaki ilişki panel veri
analizi ile incelenmektedir.
Literatüre uygun olarak ele alınan karlılık oranları şirket performansı hakkında bilgi vermektedir. Model 1’de
yer alan ROA, şirketin elinde bulunan varlıklarını doğru bir şekilde kullanmasıyla faaliyetlerinden elde etmiş
olduğu kazancı göstermektedir. Model 2’de bulunan ROE değişkeni ise şirketin yapmış olduğu yatırımlardaki
başarısını ve bunun sonucunda şirkete sermaye sağlayan paydaşların elde etmiş oldukları getirileri temsil
etmektedir. Son olarak Model 3’te yer alan ROS değişkeni şirketin ürün veya hizmet satışlarından elde etmiş
olduğu getiri hakkında yorum yapma olanağı sunmaktadır. Analizde, ROA’nın OD üzerine etkisi (Model 1),
ROE’nin OD üzerine etkisi (Model 2) ve ROS’un OD üzerine etkisi (Model 3) tesadüfi etkiler modeli ile tahmin
edilmektedir.
Model 1-3’ten elde edilen sonuçlara göre ROA, ROE ve ROS ile okunabilirlik değerleri arasında istatistiksel
olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Analiz sonuçları ROA’da, ROE’de ve ROS’da meydana
gelen artışların okunabilirlik değerlerini artırdığı sonucunu ortaya koymaktadır. ROA, ROE ve ROS
değerlerinin yükselmesi şirket performansının iyi olduğuna işaret etmektedir. Analiz sonuçlarına göre,
performansı iyi olan şirketler daha okunabilir raporlar hazırlarken performansı kötü olan şirketler
okunabilirliği manipüle ederek daha az okunabilir raporlar sunabilmektedir. Sonuçlar, gizleme hipotezini de
desteklemektedir. Yani, kötü performansa sahip şirketler okunabilirliği manipüle ederek şirket hakkında
şeffaf ve doğru bilgi paylaşımından kaçınmaktadır. Kötü performansa ilişkin bilgilerin paylaşımında kelime
ve cümle karmaşıklığından faydalanarak raporların okunabilirlik düzeylerini azaltmaktadırlar. Firma
performansı ile sürdürülebilirlik raporlarının okunabilirliği hakkında literatürde henüz çok fazla çalışma
bulunmamasına rağmen elde edilen sonucun Abu Bakar ve Ameer (2011)’in ve Smeuninx, De Clerck ve Aerts
(2020)’in yapmış oldukları çalışmalar ile uyumlu olduğu saptanmıştır.
Panel veri yöntemi ile elde edilen sonuçlar, firma performansı ve okunabilirlik değerleri arasındaki pozitif
ilişkinin paydaşların şirketlere olan güvenilirliğin azalmasındaki nedeni ortaya koymaktadır. Bu durum
şirketlerin paydaşlarla olan iletişimini negatif yönde etkilemektedir. Çalışma sonuçları, okunabilirlik
değerlerinin manipüle edilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini göstermektedir.
Raporların okunabilirliği uzun süredir araştırılmakta olup literatürde farklı boyutlarla ilişkisi
incelenmektedir. Türkiye’de sürdürülebilirlik raporlarının okunabilirliği konusunda herhangi bir çalışmaya
rastlanamamıştır. Araştırmacılar, sürdürülebilirlik raporlarının okunabilirliği ve okunabilirliğin temelindeki
hipotezlerin varlığını daha fazla incelemelidir. Farklı araştırmacıların benzer örneklemleri kullanarak
çalışmamızın sonuçlarını doğrulamasını/reddetmesini ve ek olarak gizleme hipotezi gibi hipotezleri de test
etmesini öneriyoruz.
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Sonuç olarak şirketler, yatırımcıların sık sık bilgiyle dolup taştığının da farkında olmalıdır. Bu doğrultuda
sürdürülebilirlik raporlarının kaliteli, zengin içerikli ve en önemlisi kolay okunabilen bir bilgi kaynağı olarak
hazırlanması paydaşlarla sağlıklı iletişim açısından çok değerlidir.
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Amaç – Bireysel emeklilik, katılımcıların tasarruflarını uzun vadeli yatırımlara yönlendirerek
geleceğe yönelik birikim yapma imkânı sağlayan bir sigorta sistemidir. Bu çalışmanın amacı,
yetişkinlerin bireysel emeklilik sistemi hakkındaki bilgi düzeylerini ve covid-19 dönemindeki
bakış açılarını ortaya koymaktır.
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1.Giriş
Sosyal güvenlik sistemleri insanlara daha güvenli bir hayat sunma amacıyla kurulmuştur. Geçmişten
günümüze bazı krizler ile finansman sıkıntısı yaşanmış ve bunun sonucu olarak sosyal güvenlik sistemlerinin
tekrardan düzenlenmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu düzenlemeler, ülkeden ülkeye tarihsel, ekonomik ve
siyasi yapılara göre farklılıklar göstermiştir. Ülkelerde genel kabul gören, kamu sosyal güvenliğinin
korunmasına ek ve tamamlayıcı bir unsur olarak özel emeklilik fonlarının finansmanını destekleyen
faktörlerdir (Demirbilek, 2012: 137).
Yurtiçi tasarruflar ülke ekonomisine etki eden en önemli yapı taşlarından birisidir. Tasarrufların, gelişmiş ve
gelişmekte olan ülke ekonomilerinde büyümenin en önemli sebeplerinden biri olduğu söylenebilir. Gelişmiş
ve gelişmekte olan çoğu ülkede özel emeklilik fonları piyasalara uzun vadeli fon sağlayan en önemli
finansman kaynakları arasındadır (Özel, 2013: 2).
Bireysel emeklilik sistemi, kişilerin çalışma hayatları boyunca yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırımlara
yönlendirerek emekliliklerinde gelir elde etmeleri üzerine oluşturulmuş bir yapıdır. Sistemin temel amaçları,
sosyal güvenliğin tamamlayıcısı olmak, kişilerin emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını korumak, hatta
yükseltmek, ekonomiye uzun vadeli fon sağlayarak istihdamın arttırılması olarak sayılabilir (Demirbilek,
2012: 137).
Ülke ekonomilerinde uzun vadeli fon birikimlerinin oluşmasında, özel emeklilik sistemi oldukça önemlidir
(Jackson ve Vitols, 2001: 6). Özel emeklilik sistemlerindeki bu önemin anlaşılmasıyla birlikte emeklilik
fonlarında önemli artışlar görülmeye başlanmıştır. Gelişmiş ülkelerde uzun yıllardan beri mevcut olan özel
emeklilik sistemleri, gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye’de yakın bir geçmişe sahiptir (Demirbilek, 2012:
137).
Bir ülkenin gelişmişlik seviyesi hakkında fikir sahibi olabilmek için sosyal güvenlik sistemi önemli ipuçları
vermektedir. Bireysel emeklilik sisteminin amacı, sosyal güvenlik kurumuna yardımcı olmak, bütçenin sosyal
güvenlik için ayrılan kısmının yükünü azaltmak ve bireylere emekli olduklarında daha yüksek bir yaşam
standardı sunmaktır (Sezgin ve Yıldırım, 2015: 123).
Türkiye’de bireysel emeklilik sistemi, kişiye ve toplumsal ekonomiye avantaj sağladığı için bu sistem yasal
düzenleme ve vergi avantajları gibi politikalarla da devlet tarafından desteklenmektedir. Bu sebeple bireysel
emeklilik sistemi Türkiye’de hizmete girdiği günden bugüne kadar hem katılımcı sayısını hem de aktif
büyüklüğünü arttırarak Türkiye ekonomisinde önemli bir yer almaktadır (Demirbilek, 2012: 137).
Türkiye’de bireysel emeklilik sistemi 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile
2001 yılında yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe girdiği yıldan itibaren katılımcı sayısını ve toplam fon miktarını
arttırmaktadır. Bireysel emeklilik sistemine dahil olan kişi sayısı 2020 Aralık ayı itibariyle 6.897.841’dir.
Toplam fon büyüklüğü ise 159,4 milyar TL’ye ulaşmıştır (www.egm.org.tr).
2019 yılı aralık Ayında Çin’de Covid-19 salgını başlamıştır. Dünya Sağlık örgütünün istatistiklerine göre vaka
Sayısı 2020 yılının Aralık ayında dünya genelinde toplam 75 milyonun üzerine çıkmıştır. Yine 2020 yılının
Aralık ayında dünya üzerinde bu hastalık kaynaklı ölüm sayısı toplamda 1,5 milyonun üzerindedir. Bütün
dünyayı etkisi altına almış olan bu hastalık Türkiye’de 2020 yılı Mart Ayından itibaren görülmeye başlanmış
ve hükümet salgına karşı ciddi önlemler almak zorunda kalmıştır. Sokağa çıkma yasakları ilan edilmiş, bazı
işletmelerin faaliyet göstermesi ise yasaklanmıştır. Bu salgın hayatın her kısmına etki ettiği gibi sigortacılık
faaliyetlerini de önemli ölçüde etkisi altına almıştır (Yıldırım, 2020: 1).
Bireysel emeklilik sistemi, gerek dünya genelinde gerekse Türkiye’de katılımcı sayısı ve toplam fon hacmi
bakımından önemli bir büyüklüğe ulaşmıştır. Buradan hareketle çalışmanın amacı, Türkiye’de yaşayan
yetişkinlerin bireysel emeklilik sistemi hakkındaki bilgi düzeylerini ve salgın hastalıklar (Covid-19 gibi)
dönemindeki bakış açılarını ortaya koymaktır.
Çalışma Türkiye’de giderek yaygınlaşan bireysel emeklilik sistemiyle ilgili bilgi eksikliğinin giderilmesi ve
literatüre katkı sağlaması açısından önem arz etmektedir.
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2. Kavramsal Çerçeve
Benjamin, (2003) Amerika Birleşik Devletleri’nde yaptığı çalışmasında, vergisel tasarruf teşviklerinin fon
sahiplerinin birikimlerinin artmasına imkân verdiğini böylelikle tasarruflarda artış gösterdiğini tespit etmiştir.
Köseoğlu, (2009) Türkiye’de ileri zamanlarda yaşlı nüfusun artacağı teziyle sosyal güvenlik sisteminin
yetersizliğini düşünerek bireysel emeklilik sisteminin geliştirilmesi ve milli gelire oranının arttırılması
gerektiğini ifade etmiştir.
Özer, Ö., ve Çınar, E., (2012) “Bir Vakıf Üniversitesi Akademik Personelinin Bireysel Emeklilik Sistemine Bakış
Açısının Değerlendirilmesi” adlı çalışmalarında, 289 öğretim üyesi ile yaptıkları anket sonucunda yaş,
cinsiyet, çalışılan yıl, gelir düzeyi gibi değişkenler ile bireysel emeklilik sistemine bakış açısı arasında anlamlı
ilişki bulunduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Erçetin, (2015) yaptığı anket çalışması sonucunda bireysel emeklilik sisteminin genel olarak katılımcılar
açısından kabul gördüğü, işleyişinden ve mantığından memnuniyetin yüksek olmadığını fakat çalışanlar ve
şirketler açısından memnuniyetin yüksek düzeyde olduğunu ortaya koymuştur. Sistemin müşteri
memnuniyetini arttırıcı uygulamalara ağırlık vermesi gerektiğinden bahsetmiştir.
Güneş, (2015) yapmış olduğu çalışmasında bireysel emeklilik sisteminin devlet güvencesinde olmadığı için
katılımcıların tereddütlerinin olduğunu, eğitim durumunun bireysel emeklilik sistemine dâhil olma ve
bireysel emekliliğe katılmaya yönelik tutumları arasında anlamlı bir ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Yaşam
tarzını planlama sürecinin, öğrenim durumu ve yaş ile arasında anlamlı bir ilişki bulmuştur.
Başar, S., Eren, M., ve Bozma, G., (2016) yaptıkları çalışmada bireysel emeklilik sisteminin yurtiçi tasarruf
oranları ve cari denge arasındaki ilişkileri paralel nedensellik analizi ile incelemişler ve elde ettikleri bulgular
sonucunda tasarruf açığının kapatılmasında ve cari dengenin sağlanmasında bireysel emeklilik sisteminin
etkili olduğu sonucuna varmışlardır.
Gülcan, (2017) Bireysel emeklilik sisteminin farkındalığı ile ilgili 274 bankacılık ve sigortacılık programı
öğrencisiyle yaptığı çalışmada BES’e ilişkin bilgi düzeylerinin çok düşük olduğu ve sisteme katılımın çok az
olduğu sonucuna varmıştır.
Yiğitelli, Karagöz ve Demirci’nin 2019 yılında 27 ilde yapmış oldukları “Bireysel Emeklilik Sistemi: Vergi
İndirimi ve Devlet Katkısı Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme” isimli çalışmalarında bireysel emeklilik
sistemine katılımda uygulanan teşvik türlerinin etkili olup olmadığına ilişkin testler yaparak istatistiksel
olarak anlamlı farklar bulmuşlardır. Türkiye’de 2013 yılında uygulamadan kaldırılan vergi indirimi teşviki
yerine getirilen devlet katkısı teşvikinin bireysel emeklilik sistemine katılımda pozitif ve anlamlı sonuçlar
verdiğini tespit etmişlerdir.
Yalçın ve Marşap, (2019) çalışmalarında verilerini üç döneme ayırmışlardır. Elde ettikleri verileri regresyon
analizi ile incelemişlerdir. İncelemelerine göre birinci ve ikinci dönem arasında katılımcı sayısında pozitif
yönlü gelişme gösterdiğini fakat üçüncü dönemin son aylarına doğru ikinci döneme göre katılımcı sayısının
negatif yönlü bir performans sergilediği bulgularına ulaşmışlardır.
Ünal, Dursun ve Ataşer, (2019) 120 banka çalışanı ile yaptıkları çalışmada bireysel emeklilik sistemine üyeliği
olan banka çalışanlarının finansal okuryazarlık düzeylerinin sisteme üyeliği olmayan çalışanlara göre pozitif
yönlü anlamlı farklılık gösterdiğini tespit etmişlerdir.
Şataf ve Yıldırım, Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) Algılanma Düzeyi: Ordu İli Örneği isimli
çalışmalarında ordu ilinde 371 katılımcı ile anket yapmışlardır. Çalışmalarında otomatik katılım sistemine
dâhil olmuş kişilerin büyük bir çoğunluğu olan %62,4’ünün cayma haklarını kullanarak sistemden ayrıldığı,
katılımcıların %60’lık bir kısmı da sosyal güvenlik sisteminin en önemli sorunu olarak kapsamının yetersiz
olmasını görmüştür. Çalışmalarında bireysel emeklilik sistemine dâhil olmayan katılımcıların %29,2’lik
kısmının devlet teşvikinin ilerde kaldırılabilme ihtimali konusunda çekincesi olduğunu ve %48,5’inin bireysel
emeklilik sistemine dâhil olmayı düşünmediklerini belirtmişlerdir.
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3. Yöntem
Araştırmada veriler daha önce geliştirilen ölçeklerden faydalanmak suretiyle anket yardımıyla toplanmıştır.
Anket sorularının oluşturulmasında Elif Taşdelen’in (2018) “Bireysel Emeklilik Sistemi Katılımcılarının
Sigorta Şirketleri Tercihlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Ankara İli Örneği” adlı çalışmasından
faydalanılarak 23 adet ifadeden oluşan taslak hazırlanmıştır. Hazırlanan formda 2 soru anlaşılması zor
ifadeler içerdiği için anketten çıkarılmıştır. Nihai anket formunda toplamda 21 adet soru bulunmaktadır. Bu
soruların 8 tanesi katılımcıların demografik özelliklerini, 12 tanesi bireysel emeklilik sistemine genel bakış
açıları ve 1 tanesi de covid sürecinde sisteme bakış açıları ile ilgili sorulardır. Değişkenlerle ilgili ifadeler 5’li
likert ölçeğinde (1: hiç katılmıyorum, 5: tamamen katılıyorum) hazırlanmıştır. Aralıklar eşit varsayılarak,
aritmetik ortalamalar için puan aralığı 0,80 olarak belirlenmiştir (Puan aralığı = en yüksek değer – en düşük
değer) /5 = (5 -1) /5 = 0,80).
“18 Yaş Üzerindeki Bireylerin Bireysel Emeklilik Sistemine Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma” konulu
araştırmanın etik kurul raporu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Etik Komisyonu tarafından 11.08.2021
tarihinde 37265 sayılı yazısıyla alınmıştır.
3.1.Veri Seti
Hazırlanan anket 2021 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında çevrimiçi olarak 329 katılımcı tarafından
cevaplandırılmıştır.
3.2.Verilerin Analizi
Verilerin analizinde istatistik paket programı kullanılmıştır. Veriler, paket program yardımıyla yüzde,
frekans, aritmetik ortalama, t-testi ve tek yönlü anova ile analiz edilmiştir. Araştırmada aşağıdaki hipotezler
test edilmiştir.
3.3.Araştırmanın Hipotezleri
H1: Katılımcıların COVID-19 sürecinde bireysel emeklilik sistemine bakış açıları cinsiyete göre anlamlı bir
farklılık gösterir.
H2: Katılımcıların bireysel emeklilik sistemine genel bakış açıları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterir.
H3: Katılımcıların COVID-19 sürecinde bireysel emeklilik sistemine bakış açıları gelir gruplarına göre anlamlı
bir farklılık gösterir.
3.4.Evren ve Örneklem
Türkiye’de iktisadi olarak faal nüfus 56.391.925 kişidir (tuik.gov.tr). Bu ölçekteki bir evrene genellenebilecek
örneklem sayısı 317 kişidir. Araştırmada örneklem seçimi olarak tesadüfi olmayan örnekleme yönteminden
kolayda örnekleme tercih edilmiştir. Kolayda örnekleme, ankete gönüllü cevap veren herkesin örnekleme
dâhil edilebilmesidir (Coşkun vd., 2015: 139). Örneklem seçilirken Yamane’nin formülünden yararlanılmıştır
(Yamane, 2001: 116-117):

n

N .z 2 . p.q
N .d 2  z 2 . p.q

N: yığındaki birey sayısı = 56.391.925
n: örneklemdeki birey sayısı = 317,4858
z: istenilen güvenirlik düzeyi için standart normal dağılım tablo değeri = 1,96
d: duyarlılık = 0,055
p: yığında istenilen özelliği taşıyan bireylerin oranı P = 0,5
(örnek çapını maksimum yapmak için p=q=0,50 alınabilir)
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3.5. Ölçeğin Güvenirlik Analizi
Cronbach’s Alpha katsayısı, ölçeğin genel güvenirliğini ölçerken kullanılan bir analiz türüdür. Cronbach’s
Alpha değerinin 0.70’ten yüksek olması çalışmanın güvenilirliğini sağlamaktadır (Gürbüz ve Şahin, 2018: 333).
Yapılan güvenirlik analizi sonucunda Cronbach’s alfa (α) değeri 0,911 olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan
değere göre ölçeğin iç tutarlılık değerinin yüksek olduğu söylenebilir.

4. Bulgular
Araştırmaya katılanların tanımlayıcı özelliklerine göre dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. Katılımcıların %65,5’ini
erkek katılımcılar %36,5’ini ise kadın katılımcılar oluşturmaktadır. Katılımcıların yaş dağılımına baktığımızda
en yüksek katılımcının olduğu yaş aralığı %38 ile 36-45 iken %36,8’ini de 25-35 yaş aralığında olduğu
görülmektedir. Medeni durumlarına bakıldığında toplam katılımcıların %78,4’ü evlidir. Katılımcıların eğitim
durumlarına baktığımızda %47,1 oranında lisans mezunu iken %41,6 oranında da lisansüstü mezunu vardır.
Gelir durumu incelendiğinde katılımcıların %35,9’ 5001-7500 TL gelire sahiptir ve katılımcıların %72’si
kamuda çalışmaktadır. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu (%61,4) bireysel emeklilik sistemine katılmış
durumdadır.
Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Tanımlayıcı Özelliklerine Göre Dağılımı
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam

n
120
209
329

%
36,5
63,5
100,0

Yaş
18-24
25-35
36-45
46 ve üzeri
Toplam

6
121
125
77
329

1,8
36,8
38,0
23,4
100,0

Medeni Durum
Evli
Bekar
Toplam

258
71
329

78,4
21,6
100,0

Eğitim Durumu
Lise ve dengi okul mezunu
Ön lisans mezunu
Lisans mezunu
Lisansüstü mezunu
Toplam

19
18
155
137
329

5,8
5,5
47,1
41,6
100,0

Gelir Durumu
2.500 TL ve altı
2.501- 5.000 TL
5.001- 7.500 TL
7.501- 10.000 TL
10.001 TL ve üzeri
Toplam

17
90
118
51
53
329

5,2
27,4
35,9
15,5
16,1
100,0

Çalıştığı Kurumun Niteliği
Özel sektör
Kamu sektörü

92
237

28,0
72,0
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Toplam

329

100,0

Bireysel Emeklilik Sistemine Katılma Durumu
Evet, katıldım
Hayır, katılmadım
Katılmayı düşünüyorum
Toplam

202
120
7
329

61,4
36,5
2,1
100,0

Araştırmaya katılanların bireysel emeklilik sistemi ile ilgili ifadelere katılım düzeyleri ve aritmetik
ortalamalarına göre dağılımı Tablo 2’de verilmiştir. Tabloya göre yüksek aritmetik ortalamaya sahip olan
ifadeler “Bireysel emeklilik sistemi (BES) ile ilgili bilgi sahibiyim” (x̄ = 3,76); “Bireysel emeklilik sisteminde
devlet katkısının olması sisteme katılımı teşvik ediyor” (x̄ = 3,69); “Bireysel emeklilik sisteminden elde
edeceğim kazanımları biliyorum” (x̄ = 3,60) ifadeleridir.
En düşük aritmetik ortalamalar “Bireysel emeklilik sistemi ile geleceğe güvenle bakabiliyorum” (x̄ = 2,33);
“Bireysel emeklilik sisteminin getirisi beklentilerimi karşılıyor” (x̄ = 2,47) ifadeleridir.
Likert ölçeğin puanlama düzeyi göz önüne alındığında covid-19 süreci için katılımcıların bireysel emeklilik
sistemine bakış açılarının düşük düzeyde olduğu görülmektedir “COVİD 19 süreci bireysel emeklilik
sistemine bakış açımı olumlu etkilemiştir” (x̄ = 2,50). Katılımcıların bireysel emeklilik sistemi ve sistemden
elde edecekleri kazanımlar hakkında bilgi düzeyleri yüksektir. Ankete katılanların %2,1’i bireysel emeklilik
sistemine katılmayı düşündüğünü belirtmiş bunun yanı sıra sistemin getirisi konusundaki ifadelere katılımın
düşük düzeyde olması covid-19 sürecinden ziyade sistemin getirisinin katılımı daha çok teşvik ettiği
düşünülebilir.
Bireysel emeklilik sistemi ile ilgili katılımcıların genel ifadelerinin aritmetik ortalaması ise x̄ = 2,9719’dur.
Likert ölçeğin puanlama düzeyine göre genel düzeyin orta seviyede olduğu söylenebilir. Ankete genel olarak
bakıldığında katılımcıların bireysel emeklilik sistemi ile ilgili bilgi düzeyleri ve sistemden elde edecekleri
kazanımlar hakkında bilgi düzeyleri yüksektir. Bununla birlikte sisteme katılımda devlet katkısının olması
sisteme katılımı teşvik ettiği ifadesine katılan katılımcı düzeyi de yüksektir. Ancak katılımcıların bireysel
emeklilik sistemine olan güvenleri ve sistemin genel olarak getirileri konusundaki ifadelere katılım düzeyleri
genel olarak orta ve düşük düzeydedir. Bu veriler göz önüne alındığında sistemin katılımcıların beklentisini
tam olarak karşılamadığı düşünülebilir.
Tablo 2. Araştırmaya Katılanların Bireysel Emeklilik Sistemi İle İlgili İfadelere Katılım Düzeyleri ve
Aritmetik Ortalamaları
Hiç
Katıl
mıyo
rum

Katıl
mıyo
rum

f
%
f
%
f

23
7,0
58
17,6
26

26
7,9
46
14,0
33

Ne
Katılıyor
um
Ne
Katılmıy
orum
65
19,8
103
31,3
86

%

7,9

10,0

f

37

%
f
%

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)
ile İlgili İfadeler

Bireysel emeklilik sistemi
(BES) ile ilgili bilgi sahibiyim
Bireysel emeklilik sistemine
güvenim tamdır
Bireysel emeklilik
sisteminden elde edeceğim
kazanımları biliyorum
Bireysel emeklilik sisteminde
devlet katkısının olması
sisteme katılımı teşvik ediyor
B.E. sisteminden emekli
olduktan sonra yaşam

Katılı
yoru
m

Tama
men
Katılı
yoru
m

108
32,8
76
23,1
85

107
32,5
46
14,0
99

26,1

25,8

30,1

33

56

71

132

11,2

10,0

17,0

21,6

40,1

80
24,3

90
27,4

69
21,0

48
14,6

42
12,8

Aritmetik
Ortalama
(x̄)

Standart
Sapma

3,76

1,189

3,02

1,281

3,60

1,233

3,69

1,377

2,64

1,334
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standartlarımın yükseleceğine
inanıyorum
Bireysel emeklilik sisteminin
getirisi beklentilerimi
karşılıyor
Bireysel emeklilik sistemi için
belirlenen 56 emeklilik yaşı
uygundur
Bireysel emeklilik sistemini
iyi bir yatırım aracı olarak
görüyorum
Bireysel emeklilik sistemi ile
geleceğe güvenle
bakabiliyorum
Bireysel emeklilik sisteminin
ülkeye büyük faydalar
sağlayacağına inanıyorum
Bireysel emeklilik sistemine
katılımda alınan aidatları
makul buluyorum
BES katılımcılarının
ödedikleri katkı paylarına
eklenen devlet katkıları
tasarruf yapmaya teşvik eder
COVİD 19 süreci bireysel
emeklilik sistemine bakış
açımı olumlu etkilemiştir
Bireysel Emeklilik Sistemi
(BES)

f

83

94

83

51

18

%

25,2

28,6

25,2

15,5

5,5

f

71

70

67

63

58

%

21,6

21,3

20,4

19,1

17,6

f

78

77

82

61

31

%

23,7

23,4

24,9

18,5

9,4

f

101

88

89

32

19

%

30,7

26,7

27,1

9,7

5,8

f

72

80

96

56

25

%

21,9

24,3

29,2

17,0

7,6

f

49

65

93

72

50

%

14,9

19,8

28,3

21,9

15,2

f

41

34

89

90
27,4

75
22,8

%

12,5

10,3

27,1

f

100

67

93

%

30,4

20,4

28,3

34
10,3

35
10,6

2,47

1,182

2,90

1,403

2,67

1,280

2,33

1,175

2,64

1,212

3,03

1,274

3,38

1,285

2,50

1,307

2,9719

0,99678

Araştırma Hipotezlerinin Test Edilmesi
Araştırmaya katılanların Covid-19 sürecinde bireysel emeklilik sistemine bakış açılarının cinsiyete göre
farklılık gösterip göstermediğine ilişkin t-testi sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. Buna göre p<0,05 olduğu için
H1 hipotezi (H1: Katılımcıların COVID-19 sürecinde bireysel emeklilik sistemine bakış açıları cinsiyete göre
anlamlı bir farklılık gösterir) kabul edilmiştir. Buna göre kadınların covid-19 salgını sürecinde erkeklere göre
bireysel emeklilik sistemine daha olumlu değerlendirdikleri görülmektedir.
Tablo 3. Katılımcıların COVID-19 Sürecinde Bireysel Emeklilik Sistemine Bakış Açılarının Cinsiyete Göre
Karşılaştırılması
Aritmetik

Cinsiyet

n

Kadın

120

2,69

1,262

Erkek

209

2,40

1.323

Ortalama (x̄)

s.s

s.d.

t

p

327

1,976

0,049

Katılımcıların bireysel emeklilik sistemine genel bakış açılarının cinsiyete göre karşılaştırılmasına ilişkin t-testi
sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. Buna göre p>0,05 olduğu için H2 hipotezi (H2: Katılımcıların bireysel emeklilik
sistemine genel bakış açıları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterir) kabul edilememiştir. Fakat aritmetik
ortalamalar incelendiğinde kadınların ortalamasının (x̄ = 2,69) erkeklerin ortalamasından (x̄ = 2,40) yüksek
olması dolayısıyla kadınların bireysel emeklilik sistemine daha olumlu baktığı söylenebilir.
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Tablo 4. Katılımcıların Bireysel Emeklilik Sistemine Genel Bakış Açılarının Cinsiyete Göre Karşılaştırılması

Cinsiyet

n

Kadın

120

Erkek

Aritmetik
Ortalama (x̄)
3,0186

209

s.s

s.d.

t

p

327

0,724

0,470

0,89140

2,9452

0,88289

Araştırmaya katılanların Covid-19 sürecinde bireysel emeklilik sistemine bakış açılarının gelir gruplarına göre
karşılaştırılmasına ilişkin varyans analizi sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. Buna göre p>0,05 olduğu için H 3
hipotezi (H3: Katılımcıların COVID-19 sürecinde bireysel emeklilik sistemine bakış açıları gelir gruplarına göre
anlamlı bir farklılık gösterir) kabul edilememiştir. Aritmetik ortalamaları incelendiğinde düşük gelir
grubunun covid-19 sürecinde bireysel emeklilik sistemine bakış açısının daha yüksek gelir gruplarına göre
daha olumlu olduğu söylenebilir.
Tablo 5. Katılımcıların COVID-19 Sürecinde Bireysel Emeklilik Sistemine Bakış Açılarının Gelir
Guruplarına Göre Karşılaştırılması

Gelir Grubu

n

Aritmetik
Ortalama (x̄)

s.s

2.500 TL ve altı

17

2,82

1,334

2.501- 5.000 TL

90

2,60

1.339

5.001- 7.500 TL

118

2,56

1,298

7.501- 10.000 TL

51

2,43

1,345

10.001 TL ve üzeri

53

2,19

1,210

F

p

1,243

0,293

5. Sonuç ve Tartışma
Bireysel emeklilik sisteminin önemi Türkiye’de diğer ülkelere kıyasla daha geç fark edilmiştir. Bireysel
emeklilik sistemi, hem öneminin fark edilmesi hem de otomatik katılım sisteminin de etkileriyle Türkiye’de
giderek yaygınlaşmaya başlamıştır. Katılımcılarına tasarruf imkânı sağlayan bireysel emeklilik sistemi,
ülkeler için de ekonomilerine uzun vadeli fonlar sağlayarak yatırımların artmasına imkân tanımaktadır.
Yapılan araştırma sonucunda ankete katılan katılımcıların çoğunun (%65,3) bireysel emeklilik sistemi
hakkında bilgi sahibi oldukları görülmüştür. Katılımcıların sistem hakkında bilgi sahibi olduklarını göz önüne
alındığında ise sadece %37,1’lik kısmının bireysel emeklilik sistemine güvenin olması, nispeten sistemin
katılımcılara güven sağlaması açısından gelişim göstermesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
Katılımcıların %61,7’si devlet katkısının sisteme girişi teşvik ettiği ifadesine katılmışlardır. Araştırmaya
katılanların %61,4’ünün siteme hali hazırda dâhil olması ve %2,1’lik kısmının da sisteme dâhil olmayı
düşünmesi devlet katkısının sisteme dahil olma açısından önemli bir faktör olduğu konusunda fikir
vermektedir.
Ankete katılanların %50,2’si devlet katkılarının tasarruf yapmaya teşvikte bulunduğu fikrini beyan etmişken
katılımcıların %47,1’i bireysel emeklilik sistemini iyi bir yatırım aracı olarak görmemektedir. Bireysel
emeklilik sisteminin katılımcıların %53,6’sının da beklentilerini karşılamadığı görülmektedir. Bütün bu
ifadeler dikkate alındığında, katılımcıların tasarruf için bireysel emeklilik sistemini tercih etmelerinde devlet
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katkısının yanı sıra sistemin kazancının artış göstermesi halinde daha fazla kişinin bireysel emeklilik sistemine
dâhil olabileceği yönündedir.
Yapılan hipotez testleri sonucunda H1 hipotezi (H1: Katılımcıların COVID-19 sürecinde bireysel emeklilik
sistemine bakış açıları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterir) kabul edilmiştir. Kadın katılımcılar covid19 süreci içerisinde erkek katılımcılara göre bireysel emeklilik sistemine daha olumlu bakmışlardır.
H2 hipotezi (H2: Katılımcıların bireysel emeklilik sistemine genel bakış açıları cinsiyete göre anlamlı bir
farklılık gösterir.) kabul edilmemiştir. Kadın ve erkek katılımcılar arasında bireysel emeklilik sistemini genel
değerlendirmede istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen kadın katılımcılar erkek
katılımcılara oranla daha olumlu değerlendirmişlerdir. Benzer şekilde Özer, Ö., ve Çınar, E., (2012) yapmış
oldukları çalışmalarında da kadın katılımcıların erkek katılımcılara oranla emeklilik sistemine bakış açılarının
daha olumlu olduğu görülmüştür.
H3 hipotezi (H3: Katılımcıların COVID-19 sürecinde bireysel emeklilik sistemine bakış açıları gelir gruplarına
göre anlamlı bir farklılık gösterir.) kabul edilmemiştir. Düşük gelir grubunda olan katılımcıların yüksek gelir
grubunda olan katılımcılara oranla covid-19 sürecinde bireysel emeklilik sistemine bakış açılarının olumlu
olduğu söylenebilir.
Çalışma sonucu ulaşılan bulgular ile diğer çalışmaların bulguları karşılaştırıldığında benzer sonuçlar ortaya
çıkmıştır. Araştırma bireysel emeklilik sistemine bakış açısının yanı sıra Covid-19 sürecine de değinmesi
sebebiyle gelecek çalışmalara referans olma niteliği taşımaktadır.
Katılımcıların bireysel emeklilik sistemi ile geleceğe güvenle bakma oranlarının düşük olması, sistem
konusunda endişelerinin olduğunu göstermektedir. Böylelikle sigorta şirketleri mevcut ve potansiyel
müşterilerine güven vermesi amacıyla, özellikle sigorta yapan aracı kuruluşlarda çalışan personele müşteri
ilişkileri konusunda eğitim vermelidirler.
Bireysel emeklilik sistemi hakkında bilgi sahibi olma oranının yüksek olmasına rağmen katılımcıların bilgi
düzeylerini arttırma konusunda sigorta şirketlerinin gerek reklam, gerekse eğitim yollarıyla bu oranı
arttırmaları katılımcı sigortalı sayısının artmasına yardımcı olacaktır.
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Amaç – Bu çalışmanın amacı, hayat ve emeklilik şirketlerinin üretim ve satış departmanı çalışanlarının
algılanan stres düzeylerinin ölçülmesidir. Ayrıca çalışanların stres düzeylerinin demografik özelliklere
göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem – Araştırma kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren hayat ve emeklilik şirketleri üretim
departmanında çalışan 50 ve satış departmanında çalışan 50 personele olmak üzere toplamda 100
katılımcıya online anket yöntemiyle anket soruları yöneltilmiştir. Elde edilen veriler SPSS programı
Gönderilme Tarihi 1 Temmuz aracılığıyla analiz edilmiştir. Ölçekler arasındaki ilişkileri saptamak için Mann-Whitney U testi ve
2022
Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır. Verilerin analiz edilmesinde ayrıca ki-kare testi kullanılmıştır.
Revizyon Tarihi 20 Eylül 2022
Bulgular – Yapılan analizler sonucunda, katılımcıların demografik özellikleri ve çalıştıkları departmanlar
Kabul Tarihi 25 Eylül 2022
ile algılanan stres düzeyleri arasında istatistiksel anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Bu ilişkiye göre, erkek,
bekar ve gelir düzeyi yüksek olan katılımcılar stres faktörüyle daha iyi başa çıkabildiği tespit edilmiştir.
Çalışmada üretim ve satış departmanı çalışanlarının çalıştıkları departmana göre stres düzeyleri
Makale Kategorisi:
ölçülmüştür. Analiz sonucunda, satış departmanı çalışanlarının yapması gereken şeylerle başa
Araştırma Makalesi
çıkamadığını daha sık fark ettiği ve problemlerin üstesinden gelemeyecek kadar biriktiğini daha sık
hissettiği tespit edilmiştir. Üretim departmanı çalışanlarının ise, her şeyin üstesinden daha sık geldiğini
ve zamanı daha sık kontrol ettiğini hissettiği sonucuna varılmıştır.
Tartışma – Hayat ve emeklilik sigorta şirketi çalışanlarının demografik özellikleri ve çalıştıkları
departmanlar itibariyle stres düzeyleri farklılaşabilir. Bu nedenler üzerinde durularak çalışanlar
üzerindeki stres düzeyini azaltmaya yönelik çalışmalar yürütülebilir.
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Design/methodology/approach – Within the scope of the research, survey questions were asked to a total
of 100 participants, 50 of whom work in the production department of life and pension companies
operating in Turkey, and 50 employees who work in the sales department, using the online survey
method. The obtained data were analyzed by the SPSS program. Mann-Whitney U test and KruskalWallis H test were used to determine the relationships between the scales. Chi-square test was also used
to analyze the data.
Findings – As a result of the analysis, a statistically significant relationship was determined between the
demographic characteristics of the participants and the departments they work in and their perceived
stress levels. According to this relationship, it was determined that male, single and high-income
participants were able to cope with the stress factor better. In the study, the stress levels of the production
and sales department employees were measured according to the department they work in. As a result
of the analysis, it has been determined that sales department employees realize more often that they
cannot cope with the things they need to do and more often feel that the problems accumulate too much
to cope with. It was concluded that the production department employees felt that they were able to
handle everything more often and control the time more often.
Discussion – The stress levels of life and pension insurance company employees may differ depending
on the demographic characteristics and the departments they work in. By focusing on these reasons,
studies can be carried out to reduce the stress level on employees.
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1. GİRİŞ
İşletmelerin faaliyet gösterdikleri sektörlerde işlemlerini hızlı ve verimli bir şekilde yürütebilmesi işletmenin
tüm departmanlarının faaliyetlerini etkin bir biçimde yerine getirebilmesine bağlıdır. Bu süreçte işletmede yer
alan personellerin diğer çalışma arkadaşlarıyla, yöneticileriyle ve müşterilerle etkileşiminin yanı sıra iş
performansı düzeyi de önemlidir. Ancak iş yaşamında bazen örgütün yapısı, fiziksel çevre şartları ya da
bireylerin kendi özellikleri gibi faktörler nedeniyle çalışanlar stres ile karşı karşıya kalmaktadır.
Çalışmaya konu olan sigorta sektörü incelendiğinde, ürünlerin çeşitliliği ve içeriğinin oldukça farklı olması
ayrıca pazarlanan hizmetin soyut olması personel üzerindeki iş stresini arttırmaktadır. Sigortacılık mesleğini
yapan kişiler diğer birçok meslekte olduğu gibi farklı stres faktörleriyle başa çıkmaya çalışmaktadır. Günlük
yaşamında birçok psikolojik stres faktörüyle baş etmek zorunda olan çalışanlar aynı zamanda iş stresini de
yönetmeye çalışmaktadır. Sigortacılık sektörünün bir hizmet sektörü olması ve sunulan ürünün pazarlanması
zor bir ürün olması sektörde çalışanların işini zorlaştırmaktadır. Sigorta verileri incelendiğinde sektör her
geçen gün büyümektedir ancak bu büyüme istenen düzeyde değildir. Sigortacılık sektörü penetrasyon
oranının ve sektör büyüme oranını etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler arasında milli gelirin
düşük olması, kişi başına milli gelirin düşük olması, yüksek enflasyon, ani ve şiddetli kur dalgalanmaları vb.
sayılabilir. Tüm bu faktörlere ek olarak sektöre duyulan güvensizlik, satılan ürünün iyi tanıtılmaması ve
müşteriye soyut bir ürünün pazarlanması sigortacılık mesleğini yapan kimselerin bu alanda çalışırken
zorluklar yaşamasına neden olmaktadır.
Sektördeki tüm bu olumsuz faktörlerin yanı sıra bu sektörde çalışanların algılanan stres düzeylerinin
ölçülmesi önemlidir. Buna bağlı olarak da çalışmanın amacı, hayat ve emeklilik şirketlerinin üretim ve satış
departmanı çalışanlarının algılanan stres düzeylerinin ölçülmesidir. Ayrıca çalışanların stres düzeylerinin
demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Stres
Hem olumlu hem de olumsuz sonuçlarıyla birey ve örgütü etkileyen stres çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır.
Davis (1982) stresi, bir kişinin duygularında, düşünce süreçlerinde veya fiziki şartlarında, kişinin çevresi ile
baş edebilme gücünü tehdit eden bir gerilim durumu olarak tanımlarken, Davies ve diğerleri (1990) stresi,
vücudun tehdit edici bir durum karşısında bio-kimyasal tepkisi olarak tanımlamışlardır. Tüm bu
tanımlamaların yanı sıra stres konusunda ilk çalışmaları yapan Haus Selye (1976) stresi, bedenin fizyolojik bir
tepkisi olarak tanımlamış ve stresi iki farklı tür olarak incelemiştir. Bunlardan ilki, bireylerin değişimlere kolay
uyum sağlamasında yardımcı olan yararlı stres, diğeri ise aşırı baskı sonucunda etkinliğin kaybedilmesine,
sağlığın bozulmasına neden olabilen zararlı strestir (Froyen, 1988).
Tıp uzmanları, sosyal bilimciler, antropologlar, psikologlar ve hatta zoologlar tarafından da tanımlanan stres
birçok farklı bakış açısıyla tanımlanmıştır (Selye, 1956, s. 525). Selye (1956) stresi, vücudumuzun herhangi bir
değişikliğe, tehdide veya baskıya verdiği tepki olarak tanımlamıştır. Vücudumuz bu süreçte kendisini olası
zararlara karşı koruyarak normale dönmeye çalışmaktadır. Bu da stresin amacının aslında bizi canlı ve sağlıklı
tutmak olduğunu göstermektedir. Stresin bir diğer tanımını bir fizikçi olan Thomas Young maddenin içinde
bir güç veya direnç olarak yapmıştır (Altuntaş, 2003). Doğan Cüceloğlu ise stresi “bireyin, fizik ve sosyal
çevredeki uyumsuz koşullar nedeniyle, bedensel ve psikolojik sınırlarının ötesinde harcadığı gayret” olarak
tanımlamıştır (Cüceloğlu, 2009).
2.2. İş Stresi
Bir işletmenin verimliliğini etkileyen en önemli unsur insan gücü kaynağıdır. Çalışanlar gün içerisinde birçok
stresle karşı karşıya kalmaktadır. Bunların bir kısmı da iş yerinde ve yaptıkları işten kaynaklı olabilmektedir.
Bazen iş çevreleri nedeniyle bazen de işletmenin yöneticilerinin yapmış olduğu baskı ile oluşan stres yapılan
işin devam ettirilmesini zor hale getirmektedir. İşletmenin verimliliğini artırmak için önce çalışma çevresinin
çalışanlar üzerinde oluşturduğu stres düzeyinin azaltılması daha sonra yöneticilerin önderlik yeterliklerinin
geliştirilmesi gerekmektedir. Stres ile etkili şekilde başa çıkılmadığında örgütsel ve bireysel etkililiğin
düşmesi, iş görenlerin yaşamdan zevk almaması ve yakın ilişkiler kurmaktan çekinmeleri gibi olumsuz
durumlar ortaya çıkmaktadır (Baltaş & Baltaş, 2008).
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Günümüzde yaşadığımız streslerin çoğu zihnimizde üretilmektedir. Bir işletmede çalışan personelin yaşadığı
iş stresi birçok nedene bağlı olabilmektedir. Örneğin, personel çalıştığı işi kaybetme, verilen görevi
tamamlayamama, hazırlanması gereken raporun son teslim tarihine kadar yetiştirememe gibi birçok tehdit
algılamakta ve bu durumlardan endişe duymaktadır. İş stresi kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen
önemli faktörlerden biridir. İş stresinin kişinin hem psikolojik hem de fiziksel sağlığını olumsuz etkilediği ile
ilgili bilgiler son yıllarda artış göstermiştir. Öte yandan var olan psikolojik ve fiziksel problemler de bireyde
iş stresine ayrıca neden olabilir.
Stres tepkisi bir stres etkeni tarafından ateşlenmektedir. Bu etkenler arasında,


Fiziksel tehditler,



Kendi imajımıza yönelik tehditler,



Bir arkadaş, akraba ya da iş arkadaşıyla kavga veya çatışma,



Kısıtlı süre,



Değer verdiğimiz bir şeyin veya birinin kaybı vb. sayılabilir.

İş yaşamında stresin ortaya çıkmasında etkili olan bu faktörler işin yapılış şekli ile ilgili olabileceği gibi,
örgütün yapısından, fiziksel çevre şartlarından ya da bireylerin kendi özelliklerinden kaynaklanabilir (Özcan,
2008). Sigortacılık mesleğini yapan kişiler diğer birçok meslekte olduğu gibi farklı stres faktörleriyle karşı
karşıya kalmaktadır. Sigortacılığın tarihi incelendiğinde, gelişimi kısıtlayan ve zorlaştıran pek çok sorunun
olduğu ve hala devam eden etkilerin yer aldığı görülmektedir. Milli gelirin düşük olması, kişi başına milli
gelirin düşük olması, yüksek enflasyon, ani ve şiddetli kur dalgalanmaları vb. sorunlar birçok sektörü
olumsuz etkilediği gibi sigortacılık sektöründe de etkileri devam etmektedir. Tüm bu sorunlara ek olarak
sektöre duyulan güvensizlik, satılan ürünün iyi tanıtılmaması ve müşterilere soyut bir ürünün pazarlanması
sigortacılık mesleğini yapan kimselerin bu alanda çalışırken zorluklarla karşı karşıya kalmalarına neden
olmaktadır.
2.3. Literatür Araştırması
Cortes ve diğerleri (2022) çalışanların algılanan stres düzeylerini inceledikleri çalışmada, cinsiyet, medeni
durum, gelir gibi değişkenlerin stres düzeyi ile ilişkisini ölçmüştür. Çalışmada, kadınların algılanan stres
düzeyinin erkeklerden daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, ekonomik düzeyi düşük olan ve
bekar olanların da stres düzeyinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir.
Dedele ve diğerleri (2019) ise, farklı meslek grupları arasında algılanan stres düzeylerini incelemiştir.
Çalışmada, beyaz yakalı ve mavi yakalı çalışanlar ele alınmış olup mavi yakalı çalışanların stres düzeyinin
beyaz yakalı çalışanlardan daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmada ayrıca bireysel özelliklerle
stres düzeyi arasındaki ilişkide incelenmiş olup, katılımcıların yaşları arttıkça stres düzeylerinin de arttığı
gözlemlenmiştir. Eğitim düzeyi ile ilişkisine bakıldığında ise, yüksek eğitimli çalışanların düşük eğitimli
çalışanlara göre daha düşük algılanan stres düzeyinde olduğu tespit edilmiştir.
Çelik ve Mertoğlu (2022) sağlık çalışanları ile yapmış oldukları çalışmada demografik değişenler ile stres
düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Bu değişenler arasında yer alan yaş değişenine göre stres düzeyleri
incelendiğinde 20-30 arası yaş grubunda olan sağlık çalışanlarının diğer yaş grubundakilere göre ölçek puan
ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca sağlık
çalışanlarının mesleklerine göre yaşadığı stres düzeyleri de analiz edilmiştir. Bu analiz sonucunda doktorların
diğer meslek gruplarındaki sağlık çalışanlarına göre ölçek puan ortalamalarının yüksek olduğu ve bu farkın
istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir.
Arismunandar ve diğerleri (2022) ise, öğretmenlerin iş stres düzeylerini ve bunun etkilerini belirlemek için bir
çalışma yapmışlardır. Araştırmada Güney Sulawesi’deki 357 öğretmene anket yöntemi ile sorular
yöneltilmiştir. Katılımcıların anket sorularına verdikleri yanıtlar doğrultusunda, öğretmenlerin iş stresinin
%49.9 ile orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada iş stresi, altı faktör ele alınarak incelenmiştir. Bu
faktörler, refah, öğretmenlik, öğrenciler, ilişkiler ve çatışmalar, örgütsel çevre ve zaman boyutudur.
Araştırmada yapılan faktör analizi sonucunda, altı göstergenin iş stresi kaynağı değişkeninde yalnızca bir
faktörde birleştirildiği gözlemlenmiştir.
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Li ve diğerleri (2022) yaptıkları çalışmada, algılanan stres ve depresyon arasındaki ilişkiye uykusuzluğun
aracılık edip etmediğini ve bu aracılığın yılmazlık tarafından düzenlenip düzenlenmediğini incelemeyi
amaçlamıştır. Toplam 606 sağlık personeline anket yöntemiyle yöneltilen ifadelerin analizi sonucunda, daha
yüksek algılanan stres düzeyi, şiddetli uykusuzluk ve depresyon ile önemli ölçüde pozitif ilişkili
olduğu ayrıca, uykusuzluk depresyonla pozitif olarak ilişkiliyken, dayanıklılık algılanan stresin depresyon
üzerindeki etkisini doğrudan ve dolaylı yollarla hafifletebileceği tespit edilmiştir.
Stefaniak ve diğerleri (2021) ise, değişen yaşlardaki bireyler arasındaki günlük stres farlılıklarını
incelemişlerdir. Spesifik olarak, yaş grubunu “genç yetişkin, orta yaş, geç orta yaş, ileri yaş” stres türlerini de
“aile, arkadaşlar, eş, sağlık, finans, iş” olarak belirlemişlerdir. Çalışmada ayrıca, toplam strese maruz kalma
ve günlük stres yoğunluğu algıları arasında ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Katılımcılardan 8 hafta
boyunca olumsuz küçük yaşam olaylarını ve algılanan stresi değerlendiren günlük anketler doldurması
istenmiştir. Araştırma sonucunda, genç yetişkinlerin diğer katılımcılara göre daha yüksek oranda aile, eş,
finans ve işle ilgili stres bildirdiği tespit edilmiştir. Ayrıca, toplam günlük stres genç yetişkinler de daha
yüksek olduğu belirlenmiştir.
Velankani ve Clayton (2022) yapmış oldukları çalışmada, bir performans yönetim aracı olarak çalışan stres
yönetimini incelemişlerdir. Araştırmada Hindistan’ın önde gelen bir üretim şirketinde çalışan 100 katılımcıya
anket soruları yöneltilmiştir. Anket sorularına verilen yanıtlar incelendiğinde, katılımcıların %57’sinin orta
düzeyde stres düzeyine sahip olduğu belirlemiştir. Araştırmada ayrıca, ankete katılanların %69’unun düşük
yaşam kalitesine sahip olduğu ve bu değişkenin stres düzeyi ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir.
Göksu ve Kumcağız (2020) ise bireylerin algılanan stres düzeylerinin hem bireysel özellikleriyle analiz etmiş
hem de bireylerin durumluk ve sürekli kaygısı arasındaki ilişkiyi analiz etmiştir. Analiz sonucunda
katılımcıların algılanan stres düzeylerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Stres düzeyinin cinsiyet
değişkeni ile arasındaki ilişki incelendiğinde, kadınların kaygı düzeylerinin erkeklere göre daha yüksek
olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet değişkeniyle olduğu gibi medeni durum, yaş ve meslek değişkeniyle de
bireylerin algılanan stres ve kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. Medeni
durum değişkeni incelendiğinde, bekar katılımcıların algılanan stres düzeylerinin evli katılımcılara oranla
daha yüksek olduğu görülmektedir.
Aydın ve Diğerleri (2020) ise strese bağlı işten ayrılma eğilimini incelemişlerdir. Elde edilen bulgulara göre, iş
stresindeki artışın, işten ayrılma eğilimini arttırdığı, anksiyete, depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon ve
hostilite adını taşıyan beş ana stres semptom grubuna ilişkin verilerin işten ayrılma eğilimiyle olan ilişkide
korelasyonlar pozitif yönde ve istatistiksel açıdan anlamlı olmakla birlikte, işten ayrılma eğilimlerinin arttığı
anlaşılmıştır.
Sigorta şirketi çalışanlarıyla bir çalışma yapan Türkmen (2019) çalışanların örgütsel stres algıları ve iç
girişimcilik davranışlarını incelemiştir. Çalışanların şirketteki pozisyonları ve çalışma süreleri ile örgütsel stres
algıları ve iç girişimcilik davranışlarını anlamlı şekilde farklılaştığı sonucuna varan Türkmen, İş stresi ile iç
girişimcilik davranışları arasında zayıf ve negatif bir ilişki tespit edilmiştir.
İş stresine ilişkin farklı araştırmalar, iş stresinin çalışanlar açısından olumlu veya olumsuz etkileri olabileceğini
vurgulamıştır (Saputra, Rina, & Sodiq, 2019, s. 102). Çalışma ortamındaki normal stres durumunda ise
çalışanlar stres ile mücadele etmekten çok performanslarını artırma çabası içine girmektedirler (Özbozkurt &
Kızmızısaç, 2019, s. 290) .
Şanlı (2017) ise öğretmenlerin algılanan stres ölçeğinin boyutlarının hepsine dair görüşlerinin ortalamalarının
‘orta’ düzeyde olduğunu belirtmiştir. Şanlı’nın yapmış olduğu çalışmada stres düzeyi ile öğretmenlerin
mesleki kıdemi arasındaki ilişkiyi incelenerek anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiş olup 1-10 yıl mesleki
kıdeme sahip olan öğretmenlerin Stres/rahatsızlık algısı’ düzeyleri daha yüksek olduğu ortaya konulmuştur.

3. YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri
Bu çalışmada, hayat ve emeklilik sigorta şirketlerinin üretim ve satış departmanlarında çalışanların algılanan
stres düzeylerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede oluşturulan hipotezler şöyledir:
H1: Algılanan stres düzeyi ile cinsiyet değişkeni arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.
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H2: Algılanan stres düzeyi çalışılan departmana göre istatistiksel açıdan anlamlı şekilde farklılaşmaktadır.
Çalışmanın temel hipotezleri doğrultusunda hayat ve emeklilik sigorta şirketi çalışanlarının algılanan stres
düzeylerinin cinsiyete ve çalışılan departmana göre farklılaşıp farklılaşmadığı tespit etmek amacıyla MannWhitney U testi ve Kruskal-Wallis H testi yapılmıştır. Araştırmada analizler SPSS programı yardımıyla
gerçekleştirilerek sonuçlar aktarılmıştır.
3.2. Evren ve Örneklem
Araştırma evreni olarak Türkiye’de faaliyet gösteren hayat ve emeklilik şirketlerinde çalışanlar belirlenmiştir.
Örneklem seçme yöntemi olarak Basit Tesadüfi Örnekleme Metodu kullanılmıştır. Türkiye’de faaliyet
gösteren hayat ve emeklilik şirketi çalışan sayısı 2021 yılsonu itibariyle 1932 erkek ve 2482 kadın çalışan olmak
üzere toplamda 4414 olarak belirlenmiş olup (TSB, 2021) bu evren doğrultusunda örneklemin %95 güven
aralığı ve %10 hata payı ile 100 katılımcı olması gerektiği ortaya çıkmıştır (Arıkan, 2021).
3.3. Veri Toplama Aracı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Etik Kurulu’nun 20.04.2022 tarihli 05 nolu kararı ile etik kurul onayı ile
araştırma verileri toplanmaya başlanmış ve bu amaçla iki bölümden oluşan online bir anket formu
oluşturulmuştur. Hazırlanan anket formunun birinci bölümü katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini
belirlemek için sorulan 5 sorudan oluşmaktadır. İkinci bölümü ise katılımcıların stres düzeylerini belirlemek
amacıyla Cohen, Kamarck ve Mermelstein (1983, s. 394-395) tarafından geliştirilen “Algılanan Stres Ölçeği”
ifadelerinden oluşmaktadır. Eskin, Harlak, Demirkıran ve Dereboy (2013, s. 138) tarafından Türkçe’ye
uyarlanan “Algılanan Stres Ölçeği”nden yararlanılarak oluşturulan anket sorularının güvenirlik analizi
sonucu Cronbach α katsayısı 0.70 olarak hesaplanmıştır.
Bu ölçekte stres faktörünü ölçmeye yönelik 7 ifade ve baş etme faktörünü ölçmeye yönelik 7 ifade
bulunmaktadır. Ölçekte Türkiye’de faaliyet gösteren hayat ve emeklilik şirketleri üretim ve satış
departmanında çalışanların geride kalan bir ay içinde ifadelerde bulunan duygu veya düşünceleri yaşama
sıklıklarını 1 = Hiç ile 5 = Çok sık arasında olmak üzere ifade etmeleri istenmiştir. Araştırma anketi Türkiye’de
faaliyet gösteren hayat ve emeklilik şirketleri üretim departmanında çalışan 50 ve satış departmanında çalışan
50 personele online anket yöntemiyle uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı aracılığıyla analiz
edilmiştir.
3.4. Verilerinin Analizi
Araştırmada toplanan anket verileri SPSS (Statistical Package for Social Sciences) programına kodlanarak
girilmiş ve analiz bu program üzerinden yapılmıştır. Türkiye’de faaliyet gösteren hayat ve emeklilik şirketi
çalışanlarının anket sorularına verdikleri yanıtlardan elde edilen veriler, çapraz tablolar kapsamında oransal
dağılımları yapılarak karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.

4. BULGULAR
Verilerin, analiz öncesi normal dağılıp dağılmadığını görmek ve uygulanacak testlerin parametrik ya da
parametrik olmayan (non-parametrik) test olup olmamasına karar verebilmek için ise Normallik Testi
(Normality Test) uygulanmıştır. Örneklem büyüklüğü 30’dan küçük (n<30) olan durumlarda Shapiro Wilk
testi, örneklem büyüklüğü 30 ve üstü (n≥30) olan durumlarda ise Kolmogorov Smirnov testi ile normal
dağılıma uygunluk test edilmektedir (Cevahir, 2020, s. 14). Çalışmada, normallik dağılımına uygunluğu
belirleyebilmek için Kolmogorov Smirnov testi uygulanmıştır.
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Tablo 1. Normallik testi
İstatistik

P

.238

.000

Geçen ay, ne sıklıkta her şeyin üstesinden geldiğinizi hissettiniz?

.277

.000

Geçen ay, ne sıklıkta gündelik zorlukların üstesinden geldiğinizi hissettiniz?

.298

.000

Geçen ay, kişisel sorunlarınızı ele alma yeteneğinize ne sıklıkta güven duydunuz?

.218

.000

Geçen ay, ne sıklıkta zamanınızı nasıl kullanacağınızı kontrol edebildiniz?

.225

.000

Geçen ay, hayatınızdaki zorlukları ne sıklıkta kontrol edebildiniz?

.210

.000

Geçen ay, ne sıklıkta yapmanız gereken şeylerle başa çıkamadığınızı fark ettiniz?

.242

.000

Geçen ay, hayatınızdaki önemli şeyleri kontrol edemediğini ne sıklıkla hissettiniz?

.211

.000

Geçen ay ne sıklıkta sinirli ve stresli hissettiniz?

.192

.000

Geçen ay, ne sıklıkta kontrolünüz dışında gelişen olaylar yüzünden öfkelendiniz?

.193

.000

Geçen ay, beklenmedik bir şeylerin olması nedeniyle ne sıklıkta rahatsızlık
duydunuz?

.225

.000

Geçen ay, ne sıklıkta problemlerin üstesinden gelemeyeceğiniz kadar biriktiğini
hissettiniz?

.175

.000

Geçen ay her şeyin yolunda gittiğini ne sıklıkta hissettiniz?

.216

.000

Geçen ay, kendinizi ne sıklıkta başarmak zorunda olduğunuz şeyleri düşünürken
buldunuz?

.241

.000

Geçen ay, hayatınızda ortaya çıkan önemli değişikliklerle etkili bir şekilde başa
çıktığınız ne sıklıkta hissettiniz?

Tablo 1 incelendiğinde, katılımcılara yöneltilen soruların normal dağılmadığı görülmektedir. Normal dağılım
olduğunu varsaymak için p>0.05 olması gerekmektedir. Bu nedenle verilerin analizinde parametrik olmayan
(non-parametrik) test uygulanmasına karar verilmiştir.
Ölçekler arasındaki ilişkileri saptamak için Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır.
Verilerin analiz edilmesinde ayrıca ki-kare testi kullanılmıştır. Ki-kare testi, gözlenen frekanslar (G) ile
beklenen frekanslar (B) arasındaki ilişkinin istatistiki olarak anlamlı olmadığı temeline dayanır. Ayrıca iki
değişken arasında bağ olup olmadığını test etmek için de bu yöntem kullanılmaktadır (Güngör & Bulut, 2008,
s. 84-89).
Analizde kullanılan ölçeğin Güvenilirlik analizinde Alfa katsayısı (Cronbach Alpha Coefficient) esas
alınmıştır. Güvenilirlik analizi, ölçeğe göre hazırlanmış anketlere verilen yanıtların tutarlı olup olmadığını
ölçmektedir.
Tablo 2. Çalışmanın güvenilirlik analizi sonucu
Cronbach's Alpha Değeri

Geçerli Örneklem Sayısı

Soru Sayısı

0.70

100

14

Hayat ve emeklilik şirketi çalışanlarına yönelik yapılan anketin güvenilirlik analizi sonuçları 0.70 olarak
hesaplanmıştır. İstatistiki bakımdan güvenirlik kat sayısının 0.7≤ α ≤ 0.9 arasında olması güvenirliğinin iyi
ölçekte olduğunu göstermektedir. Bu katsayı ile çalışma güvenilir bir anket kategorisini girmektedir.
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Tablo 3. Katılımcıların demografik özelliklerinin oransal dağılımı
Sayı

%

Erkek

58

58.0

Kadın

42

42.0

18-25

28

28.0

26-45

72

72.0

46-64

0

0

65 ve +

0

0

Evli

56

56.0

Bekar

44

44.0

Lisansüstü

19

19.0

Lisans

70

70.0

Ön Lisans

7

7.0

Ortaöğretim

4

4.0

Üretim

50

50.0

Satış

50

50.0

0-4250

3

3.0

4251-8500

37

37.0

8501-17.000

37

37.0

17.001 ve +

13

13.0

Cinsiyet

Yaş

Medeni Durum

Öğrenim Durumu

Departman

Gelir

Tablo 3. incelendiğinde, çalışmada 58 kadın ve 42 erkek katılımcı olduğu görülmektedir. Bu katılımcıların
%72’si 26-45 yaş grubu içerisinde yer almakta iken %28 ise 18-25 yaş grubundadır. Katılımcıların medeni
durumlarına bakıldığında 56 evli katılımcı 44 bekar katılımcı olduğu görülmektedir. Tabloda yer alan bir diğer
değişken ise öğrenim durumudur. Çalışmaya en yüksek katılımı %70 ile lisans mezunu katılımcıların
sağladığı görülmektedir. Bu oranı %19 ile lisansüstü mezunlar %7 ön lisans mezunları ve %4 ortaöğretim
mezunları takip etmektedir. Çalışmanın önemli bir değişkeni olan katılımcıların çalıştıkları departman
incelendiğinde katılımcıların %50’sinin üretim %50’sinin ise satış departmanında çalıştığı gözlemlenmiştir.
Son olarak katılımcıların gelir durumlarına bakıldığında, %37’sinin 4251-8500 TL arasında, %37’sinin 850117.000 TL arasında, %13’ünün 17.000 ve üzeri gelire sahip olduğu görülürken %3’ünün ise 0-4250 TL arasında
gelire sahip olduğu tespit edilmiştir. Algılanan stres ölçeğine ilişkin ifadeler ile demografik değişkenler
arasında ki-kare (X2) ilişki analizi yapılmıştır. p<0.10, p<0.05 ve p<0.01 düzeylerinde istatistiksel olarak ilişkili
olanlar aşağıda tablolar halinde sunulmuştur.
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Tablo 4. Katılımcıların hayatlarında ortaya çıkan önemli değişikliklerle etkili bir şekilde başa çıkma sıklığı
ile cinsiyet arasında ki-kare (X2) ilişki analizi
Geçen ay, hayatınızda ortaya çıkan önemli değişikliklerle etkili bir
şekilde başa çıktığınız ne sıklıkta hissettiniz?

Erkek
Cinsiyet
Kadın

Toplam

Toplam

Hiçbir Zaman

Neredeyse
Hiçbir Zaman

Bazen

Oldukça
Sık

Çok Sık

Sayı

7

0

24

25

2

58

%

12.1

0.0

41.4

43.1

3.4

100.0

Sayı

4

4

12

17

5

42

%

9.5

9.5

28.6

40.5

11.9

100.0

Sayı

11

4

36

42

7

100

%

11.0

4.0

36.0

42.0

7.0

100.0

X2 = 9.306
Tablo 4’e bakıldığında, katılımcıların hayatında ortaya çıkan önemli değişikliklerle etkili bir şekilde başa
çıkma sıklığı ile cinsiyet arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (p=0.054<0.10).
Erkeklerin başa çıkma oranı %87.9 kadınlar ise %81 olup erkeklerin hayatındaki önemli değişikliklerle başa
çıkmada daha iyi bir orana sahip olduğu belirlenmiştir.
Tablo 5. Katılımcıların sinirli ve stresli hissetme sıklığı ile cinsiyet arasında ki-kare (X2) ilişki analizi
Geçen ay ne sıklıkta sinirli ve stresli hissettiniz?

Erkek
Cinsiyet
Kadın

Toplam

Toplam

Hiçbir Zaman

Neredeyse
Hiçbir Zaman

Bazen

Oldukça
Sık

Çok Sık

Sayı

6

11

21

18

2

58

%

10.3

19.0

36.2

31.0

3.4

100.0

Sayı

5

5

14

9

9

42

%

11.9

11.9

33.3

21.4

21.4

100.0

Sayı

11

16

35

27

11

100

%

11.0

16.0

35.0

27.0

11.0

100.0

X2 = 8.862
Tablo 5’e göre, sinirli ve stresli hissetme sıklığı ile cinsiyet arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu
görülmektedir (p=0.065<0.10). Erkeklerin sinirli ve stresli hissetme oranı %70.6 iken kadınların oranı %76.1
olup kadınların erkeklere oranla daha fazla sinirli ve stresli hissettiği belirlenmiştir.
Tablo 6. Katılımcıların hayatında ortaya çıkan önemli değişikliklerle etkili bir şekilde başa çıkma sıklığı ile
medeni durum arasında ki-kare (X2) ilişki analizi
Geçen ay, hayatınızda ortaya çıkan önemli değişikliklerle etkili
bir şekilde başa çıktığınızı ne sıklıkta hissettiniz?

Medeni
Durum

Evli

Toplam

Hiçbir
Zaman

Neredeyse
Hiçbir Zaman

Bazen

Oldukça
Sık

Çok Sık

Sayı

3

0

23

25

5

56

%

5.4

0.0

41.1

44.6

8.9

100.0
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Bekar

Toplam

Sayı

8

4

13

17

2

44

%

18.2

9.1

29.5

38.6

4.5

100.0

Sayı

11

4

36

42

7

100

%

11.0

4.0

36.0

42.0

7.0

100.0

X2 = 10.572
Tablo 6 incelendiğinde, katılımcıların hayatında ortaya çıkan önemli değişikliklerle etkili bir şekilde başa
çıkma sıklığı ile medeni durum arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (p=0.032<0.05).
Değişikliklerle evli olan katılımcılar %94.6 oranında başa çıkarken bekar katılımcılar %72.6 oranında başa
çıkmaktadır. Evlilerin hayatlarındaki önemli değişikliklerle bekarlara oranla daha sık başa çıktığı
belirlenmiştir.
Tablo 7. Katılımcıların başarmak zorunda olduğu şeyleri düşünme sıklığı ile medeni durum arasında kikare (X2) ilişki analizi
Geçen ay, kendinizi ne sıklıkta başarmak zorunda olduğunuz
şeyleri düşünürken buldunuz?

Evli
Medeni
Durum
Bekar

Toplam

Toplam

Hiçbir
Zaman

Neredeyse
Hiçbir Zaman

Bazen

Oldukça Sık

Çok Sık

Sayı

3

4

21

22

6

56

%

5.4

7.1

37.5

39.3

10.7

100.0

Sayı

2

1

8

19

14

44

%

4.5

2.3

18.2

43.2

31.8

100.0

Sayı

5

5

29

41

20

100

%

5.0

5.0

29.0

41.0

20.0

100.0

X2 = 9.950
Tablo 7’ye bakıldığında, katılımcıların başarmak zorunda olduğu şeyleri düşünme sıklığı ile medeni durum
arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (p=0.041<0.05). Evlilerin oranı %87.5 olup
bekarların oranını ise %93.2’dir. Bekarların evlilere oranla başarmak zorunda olduğu şeyleri daha sık
düşündüğü söylenebilir.
Tablo 8. Katılımcıların hayatında ortaya çıkan önemli değişikliklerle etkili bir şekilde başa çıkma sıklığı ile
çalışılan departman arasında ki-kare (X2) ilişki analizi
Geçen ay, hayatınızda ortaya çıkan önemli değişikliklerle etkili
bir şekilde başa çıktığınızı ne sıklıkta hissettiniz?

Üretim
Departman
Satış

Toplam

Toplam

Hiçbir
Zaman

Neredeyse
Hiçbir Zaman

Bazen

Oldukça
Sık

Çok Sık

Sayı

1

2

21

24

2

50

%

2.0

4.0

42.0

48.0

4.0

100.0

Sayı

10

2

15

18

5

50

%

20.0

4.0

30.0

36.0

10.0

100.0

Sayı

11

4

36

42

7

100

%

11.0

4.0

36.0

42.0

7.0

100.0

X2 = 10.506
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Tablo 8’e göre, katılımcıların hayatında ortaya çıkan önemli değişikliklerle etkili bir şekilde başa çıkma sıklığı
ile çalışılan departman arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (p=0.033<0.05). Satış
departmanında çalışanların başa çıkma oranı %94 iken üretim departmanında çalışanların oranının %76
olduğu görülmektedir. Üretim departmanı çalışanlarının önemli değişikliklerle başa çıkmada daha başarılı
olduğu söylenebilir.
Tablo 9. Katılımcıların her şeyin üstesinden geldiğini hissetme sıklığı ile çalışılan departman arasında kikare (X2) ilişki analizi
Geçen ay, ne sıklıkta her şeyin üstesinden geldiğinizi
hissettiniz?
Hiçbir
Neredeyse
Bazen
Oldukça
Çok Sık
Zaman
Hiçbir Zaman
Sık
Üretim
Departman
Satış

Toplam

Toplam

Sayı

1

2

13

31

3

50

%

2.0

4.0

26.0

62.0

6.0

100.0

Sayı

6

1

16

17

10

50

%

12.0

2.0

32.0

34.0

20.0

100.0

Sayı

7

3

29

48

13

100

%

7.0

3.0

29.0

48.0

13.0

100.0

X2 = 12.068
Tablo 9’a bakıldığında, katılımcıların her şeyin üstesinden geldiğini hissetme sıklığı ile çalışılan departman
arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p=0.017<0.05). Üretim departmanı çalışanlarının
oranı %94 olup satış departmanı çalışanlarının oranı %86’dır. Üretim departmanı her şeyin üstesinde satış
departmanına göre daha sık gelmektedir.
Tablo 10. Katılımcıların yapması gereken şeylerle başa çıkamama sıklığı ile çalışılan departman arasında kikare (X2) ilişki analizi
Geçen ay, ne sıklıkta yapmanız gereken şeylerle başa
çıkamadığınızı fark ettiniz?

Üretim
Departman
Satış

Toplam

Toplam

Hiçbir
Zaman

Neredeyse
Hiçbir Zaman

Bazen

Oldukça
Sık

Çok Sık

Sayı

5

8

29

8

0

50

%

10.0

16.0

58.0

16.0

0.0

100.0

Sayı

6

11

17

4

12

50

%

12.0

22.0

34.0

8.0

24.0

100.0

Sayı

11

19

46

12

12

100

%

11.0

19.0

46.0

12.0

12.0

100.0

X2 = 17.028
Tablo 10 incelendiğinde, katılımcıların yapması gereken şeylerle başa çıkamama sıklığı ile çalışılan departman
arasında yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (p=0.002<0.01). Üretim departmanı
çalışanları %74 oranında yapması gerekenlerle başa çıkamazken satış departmanı çalışanları %88 başa
çıkamamaktadır. Satış departmanında çalışanlarının yapmaları gereken şeylerle başa çıkamadığını üretim
departmanı çalışanlarından daha sık fark ettikleri söylenebilir.
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Tablo 11. Katılımcıların problemlerin üstesinden gelemeyecek kadar biriktiğini hissetme sıklığı ile çalışılan
departman arasında ki-kare (X2) ilişki analizi
Geçen ay, ne sıklıkta problemlerin üstesinden gelemeyeceğiniz
kadar biriktiğini hissettiniz?

Üretim
Departman
Satış

Toplam

Toplam

Hiçbir
Zaman

Neredeyse
Hiçbir Zaman

Bazen

Oldukça Sık Çok Sık

Sayı

5

19

12

13

1

50

%

10.0

38.0

24.0

26.0

2.0

100.0

Sayı

11

9

19

6

5

50

%

22.0

18.0

38.0

12.0

10.0

100.0

Sayı

16

28

31

19

6

100

%

16.0

28.0

31.0

19.0

6.0

100.0

X2 = 12.648
Tablo 11’e göre, katılımcıların problemlerin üstesinden gelemeyecek kadar biriktiğini hissetme sıklığı ile
çalışılan departman arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (p=0.013<0.10). Üretim
departmanı çalışanlarının oranı %52 iken satış departmanı çalışanlarının oranı %60’tır. Satış departmanı
çalışanlarının problemleri üstesinden gelemeyeceği kadar biriktiğini hissetme sıklığı üretim departmanı
çalışanlarından daha fazladır.
Tablo 12. Katılımcıların her şeyin yolunda gittiğini hissetme sıklığı ile çalışılan departman arasında ki-kare
(X2) ilişki analizi
Geçen ay her şeyin yolunda gittiğini ne sıklıkta hissettiniz?

Üretim
Departman
Satış

Toplam

Toplam

Hiçbir
Zaman

Neredeyse
Hiçbir Zaman

Bazen

Oldukça Sık Çok Sık

Sayı

1

5

23

18

3

50

%

2.0

10.0

46.0

36.0

6.0

100.0

Sayı

10

5

10

19

6

50

%

20.0

10.0

20.0

38.0

12.0

100.0

Sayı

11

10

33

37

9

100

%

11.0

10.0

33.0

37.0

9.0

100.0

X2 = 13.512
Tablo 12 incelendiğinde, katılımcıların her şeyin yolunda gittiğini hissetme sıklığı ile çalışılan departman
arasında yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (p=0.009<0.01). Üretim departmanı
çalışanları %88 oranıyla her şeyin yolunda gittiğini daha sık hissetmektedir. Satış departmanı ise %70 oranıyla
üretim departmanına göre daha düşük bir orana sahiptir.
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Tablo 13. Katılımcıların sinirli ve stresli hissetme sıklığı ile gelir arasında ki-kare (X2) ilişki analizi
Geçen ay ne sıklıkta sinirli ve stresli hissettiniz?

0-4.250

4.251-8500
Gelir
8501-17.000

17.001 ve +

Toplam

Toplam

Hiçbir
Zaman

Neredeyse
Hiçbir Zaman

Bazen

Oldukça
Sık

Çok Sık

Sayı

0

0

0

2

1

3

%

0.0

0.0

0.0

66.7

33.3

100.0

Sayı

3

5

11

9

9

37

%

8.1

13.5

29.7

24.3

24.3

100.0

Sayı

3

6

18

9

1

37

%

8.1

16.2

48.6

24.3

2.7

100.0

Sayı

5

5

6

7

0

23

%

21.7

21.7

26.1

30.4

0.0

100.0

Sayı

11

16

35

27

11

100

%

11.0

16.0

35.0

27.0

11.0

100.0

X2 = 22.459
Tablo 13’e göre, katılımcıların sinirli ve stresli hissetme sıklığı ile gelir arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki
olduğu tespit edilmiştir (p=0.033<0.05). 0-4250 arasında gelire sahip olanlar %100 iken 4251-8500 arası gelire
sahip olanlar %78.3, 8501-17.000 arası gelire sahip olanlar %75.6 ve 17.000 ve üzerinde gelire sahip olanlar
%56.5 olduğu görülmektedir. Oranlara göre, gelir düzeyi düşük ve orta olan katılımcıların yüksek olan
katılımcılara göre daha sık sinirli ve öfkeli hissettiği görülmektedir.
Tablo 1.’de katılımcılara yöneltilen soruların normal dağılmadığı görülmektedir. Normal dağılım olduğunu
varsaymak için p>0.05 olması gerekmektedir. Bu nedenle verilerin analizinde parametrik olmayan (nonparametrik) test uygulanmasına karar verilmiştir. Algılanan stres ölçeğine ilişkin ifadeler ile demografik
değişkenler arasında Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis H testi yapılmıştır. p<0.05 olup istatistiksel
ölçek farkı bulunanlar aşağıda tablolar halinde sunulmuştur.
Tablo 14. Katılımcıların kendilerini başarmak zorunda olduğu şeyleri düşünürken bulma sıklığı ile cinsiyet
arasında mann-whitney u testi

Geçen ay, kendinizi ne sıklıkta
başarmak zorunda olduğunuz şeyleri
düşünürken buldunuz?

Cinsiyet

N

Ortalama Sıra

Mann-Whitney U

p

Erkek

58

44.84

889.500

0.016

Kadın

42

58.32

Toplam

100

Tablo 14 incelendiğinde, katılımcıların kendilerini başarmak zorunda olduğu şeyleri düşünürken bulma
sıklığı cinsiyet değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı şekilde farklılaşmaktadır (p=0.016). Kadınlar
erkeklere oranla başarmak zorunda olduğu şeyleri daha sık düşünmektedir.
Tablo 15. Katılımcıların hayatındaki önemli şeyleri kontrol etme sıklığı ile yaş arasında mann-whitney u
testi

Geçen ay, hayatınızdaki önemli
şeyleri kontrol edemediğini ne
sıklıkla hissettiniz?
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Yaş

N

Ortalama Sıra

Mann-Whitney U

p

18-25

28

59.50

756.000

0.044

26-45

72

47.00

Toplam

100
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Tablo 15’e göre, katılımcıların hayatındaki önemli şeyleri kontrol etme sıklığı yaş değişkenine göre istatistiksel
açıdan anlamlı şekilde farklılaşmaktadır (p=0.044). 18-25 yaş grubunda yer alan katılımcılar 26-45 yaş
grubunda yer alan katılımcılara oranla hayatındaki önemli şeyleri daha sık kontrol etmektedir.
Tablo 16. Katılımcıların kendilerini başarmak zorunda olduğu şeyleri düşünürken bulma sıklığı ile medeni
durum arasında mann-whitney u testi

Geçen ay, kendinizi ne sıklıkta
başarmak zorunda olduğunuz şeyleri
düşünürken buldunuz?

Medeni
Durum

N

Ortalama
Sıra

Mann-Whitney U

p

Evli

56

43.38

833.000

0.003

Bekar

44

59.57

Toplam

100

Tablo 16’ya bakıldığında, katılımcıların kendilerini başarmak zorunda olduğu şeyleri düşünürken bulma
sıklığı medeni durum değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı şekilde farklılaşmaktadır (p=0.003). Bekar
katılımcılar evli katılımcılara oranla başarmak zorunda olduğu şeyleri daha sık düşünmektedirler.
Tablo 17. Katılımcıların zamanını nasıl kullanacağını ve hayatındaki zorlukları kontrol edebilme sıklığı ile
çalışılan departman arasında mann-whitney u testi
Departman

N

Ortalama
Sıra

Üretim

50

43.03

Satış

50

57.97

Toplam

100

Üretim

50

44.20

Satış

50

56.80

Toplam

100

Geçen ay, ne sıklıkta zamanınızı nasıl
kullanacağınızı kontrol edebildiniz?

Geçen ay, hayatınızdaki zorlukları ne
sıklıkta kontrol edebildiniz?

Mann-Whitney U

876.500

935.000

p

0.006

0.021

Tablo 17’e göre, katılımcıların zamanını nasıl kullanacağını kontrol edebilme sıklığı çalıştığı departman
değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı şekilde farklılaşmaktadır (p=0.006). Ayrıca katılımcıların
hayatındaki zorlukları kontrol edebilme sıklığı çalıştığı departman değişkenine göre istatistiksel açıdan
anlamlı şekilde farklılaşmaktadır (p=0.021). Satış departmanında çalışan katılımcılar üretim departmanında
çalışan katılımcılara oranla zamanını nasıl kullanacağını ve hayatındaki zorlukları daha sık kontrol
edebilmektedir.
Algılanan stres ölçeğine ilişkin ifadeler ile öğrenim durumu ve gelir arasında Kruskal-Wallis H testi
yapılmıştır. İfadeler ile öğrenim durumu değişkeni arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. p<0.05 olup
istatistiksel ölçek farkı bulunanlar aşağıda tablolar halinde sunulmuştur.
Tablo 18. Katılımcıların algılanan stres düzeyine ilişkin ifadeler ile gelir arasında kruskal wallis h testi

Geçen ay ne sıklıkta sinirli
ve stresli hissettiniz?

İşletme Araştırmaları Dergisi

Gelir

N

Ortalama Sıra

Kruskal-Wallis H

p

0-4.250

3

82.33

10.312

0.016

4.251-8500

37

58.09

8501-17.000

37

46.59

17.001 ve +

23

40.41
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Geçen ay, ne sıklıkta
kontrolünüz dışında
gelişen olaylar yüzünden
öfkelendiniz?

Geçen ay, beklenmedik bir
şeylerin olması nedeniyle
ne sıklıkta rahatsızlık
duydunuz?

Geçen ay, kendinizi ne
sıklıkta başarmak zorunda
olduğunuz şeyleri
düşünürken buldunuz?

Toplam

100

0-4.250

3

68.50

4.251-8500

37

59.28

8501-17.000

37

48.43

17.001 ve +

23

37.35

Toplam

100

0-4.250

3

57.17

4.251-8500

37

60.55

8501-17.000

37

44.89

17.001 ve +

23

42.48

Toplam

100

0-4.250

3

48.33

4.251-8500

37

60.78

8501-17.000

37

41.09

17.001 ve +

23

49.37

Toplam

100

10.184

0.017

8.574

0.036

9.560

0.023

Tablo 18 incelendiğinde, katılımcıların sinirli ve stresli hissetme sıklığı, kontrolü dışında gelişen olaylar
yüzünden öfkelenme sıklığı, beklenmedik şeylerin olması nedeniyle rahatsızlık duyma sıklığı ve başarmak
zorunda olduğu şeyleri düşünürken bulma sıklığı gelir değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı şekilde
farklılaşmaktadır. Gelir düzeyi düşük ve orta olan katılımcılar yüksek gelire sahip olan katılımcılara oranla
daha sık sinirli ve stresli hissetmekte, kontrolü dışında gelişen olaylar nedeniyle daha sık öfkelenmekte,
beklenmedik şeylerin olması nedeniyle daha sık rahatsızlık duymakta ve başarmak zorunda olduğu şeyleri
daha sık düşünmektedir.

5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışma, sigorta şirketi çalışanlarının demografik özelliklerinin ve çalıştıkları departmanın algılanan stres
düzeyleri üzerindeki rolüne dair güncel kanıtlar sunmaktadır. Sigortacılık mesleğini yapan kişiler diğer birçok
meslekte olduğu gibi farklı stres faktörleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Günlük yaşamında birçok psikolojik
stres faktörüyle baş etmek zorunda olan çalışanlar aynı zamanda iş stresini de yönetmeye çalışmaktadır.
Sigortacılık sektörünün bir hizmet sektörü olması ve sunulan ürünün pazarlanması zor bir ürün olması
sektörde çalışanların işini zorlaştırmaktadır. Sigorta verileri incelendiğinde sektör her geçen gün
büyümektedir ancak bu büyüme istenen düzeyde değildir. Sigortacılık sektörü penetrasyon oranının ve sektör
büyüme oranını etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler arasında milli gelirin düşük olması, kişi
başına milli gelirin düşük olması, yüksek enflasyon, ani ve şiddetli kur dalgalanmaları vb. sayılabilir. Tüm bu
faktörlere ek olarak sektöre duyulan güvensizlik, satılan ürünün iyi tanıtılmaması ve müşteriye soyut bir
ürünün pazarlanması sigortacılık mesleğini yapan kimselerin bu alanda çalışırken zorluklarla karşı karşıya
kalmalarına neden olmaktadır. Sektördeki tüm bu olumsuz faktörlerin yanı sıra bu sektörde çalışanların
algılanan stres düzeylerinin ölçülmesi önemlidir.
Çalışmada katılımcılara stres faktörünü ölçmeye yönelik 7 soru ve baş etme faktörünü ölçmeye yönelik 7 soru
yöneltilmiştir. Türkiye’de faaliyet gösteren hayat ve emeklilik şirketleri üretim ve satış departmanında
çalışanlara yöneltilen bu sorularla katılımcılardan geride kalan bir ay içinde bulunan duygu veya düşünceleri
yaşama sıklıklarını ifade etmeleri istenmiştir. Elde edilen veriler SPSS programı aracılığıyla analiz edilmiştir.
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Ölçekler arasındaki ilişkileri saptamak için Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır.
Verilerin analiz edilmesinde ayrıca ki-kare testi kullanılmıştır. Analizde kullanılan ölçeğin Güvenilirlik
analizinde Alfa katsayısı (Cronbach Alpha Coefficient) esas alınmıştır. Hayat ve emeklilik şirketi çalışanlarına
yönelik yapılan anketin güvenilirlik analizi sonucu 0.70 olarak hesaplanmıştır. İstatistiki bakımdan güvenirlik
kat sayısının 0.7≤ α ≤ 0.9 arasında olması güvenirliğinin iyi ölçekte olduğunu göstermektedir. Algılanan stres
ölçeğine ilişkin ifadeler ile demografik değişkenler arasında ki-kare (X2) ilişki analizi yapılmıştır. p<0.10,
p<0.05 ve p<0.01 düzeylerinde olanlar istatistiksel olarak ilişkili olarak yorumlanmıştır. Yapılan analiz
sonucunda H1 hipotezi kabul edilerek algılanan stres düzeyi ile cinsiyet arasında istatistiksel açıdan anlamlı
ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca, önemli değişikliklerle başa çıkma sıklığı ile cinsiyet, medeni durum ve çalışılan
departman değişkenleri arasında istatistiksel anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Erkek, evli ve üretim
departmanında çalışanların önemli değişikliklerle başa çıkma sıklığının daha yüksek olduğu sonucuna
varılmıştır. Cortes ve diğerleri (2022) çalışanların algılanan stres düzeylerini inceledikleri çalışmada benzer
sonuçlara ulaşmıştır. Yaptıkları araştırmada cinsiyet, medeni durum, gelir gibi değişkenlerin stres düzeyi ile
analizi sonucunda kadınların ve bekarların algılanan stres düzeyinin daha fazla olduğu sonucuna
ulaşmışlardır. Sinirli ve stresli hissetme sıklığı ile cinsiyet değişkeninde olduğu gibi gelir değişkeni ile de
istatistiksel anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Gelir düzeyi düşük olan katılımcılar daha sık sinirli ve stresli
hissetmektedir. Cortes ve diğerleri (2022) çalışmasında benzer sonuçlar elde ederek ekonomik düzeyi düşük
olanların stres düzeylerinin daha fazla olduğu sonucuna ulaşmıştır. Göksu ve Kumcağız (2020) da bireylerin
algılanan stres düzeylerinin bireysel özellikleriyle ilişkisini inceledikleri çalışmada benzer şekilde cinsiyet
değişkeni ve stres düzeyi arasında ilişki tespit etmiştir. Göksu ve Kumcağız yapmış oldukları analiz
sonucunda, kadınların stres/kaygı düzeylerinin erkeklere göre daha yüksek olduğunu belirlemişlerdir.
Çalışma da ayrıca üretim ve satış departmanı çalışanlarının çalıştıkları departmana göre stres düzeyleri
ölçülmüştür. Analiz sonucunda, H2 hipotezi kabul edilerek algılanan stres düzeyinin çalışılan departmana
göre istatistiksel açıdan anlamlı şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir. Satış departmanı çalışanlarının yapması
gereken şeylerle başa çıkamadığını daha sık fark ettiği ve problemlerin üstesinden gelemeyecek kadar
biriktiğini daha sık hissettiği belirlenmiştir. Üretim departmanı çalışanlarının ise, her şeyin üstesinden daha
sık geldiğini ve zamanı daha sık kontrol ettiğini hissettiği sonucuna varılmıştır. Dedele ve diğerleri (2019) ise,
farklı meslek grupları arasında algılanan stres düzeylerini incelemiştir. Çalışmada, beyaz yakalı ve mavi
yakalı çalışanlar ele alınmış olup mavi yakalı çalışanların stres düzeyinin beyaz yakalı çalışanlardan daha
yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.
Algılanan stres ölçeğine ilişkin ifadeler ile demografik değişkenler arasında Mann-Whitney U testi ve KruskalWallis H testi yapılmıştır. p<0.05 düzeyinde olanlar istatistiksel olarak fark bulunmakta olarak
yorumlanmıştır. Analiz sonucunda, katılımcıların kendilerini başarmak zorunda olduğu şeyleri düşünürken
bulma sıklığının cinsiyet ve medeni duruma göre istatistiksel açıdan anlamlı bir şekilde farklılaştığı tespit
edilmiştir. Kadın ve bekar katılımcıların başarmak zorunda olduğu şeyleri daha sık düşündüğü belirlenmiştir.
Katılımcıların hayatındaki önemli şeyleri kontrol etme sıklığı yaş değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı
şekilde farklılaşmaktadır. 18-25 yaş grubunda yer alan katılımcılar 26-45 yaş grubunda yer alan katılımcılara
oranla hayatındaki önemli şeyleri daha sık kontrol etmektedir. Çelik ve Mertoğlu (2022) sağlık çalışanları ile
yapmış oldukları çalışmada yaş değişenine göre stres düzeyleri incelendiğinde yaş aralığında farklı ancak
yakın sonuçlar elde ederek 20-30 arası yaş grubunda olan sağlık çalışanlarının diğer yaş grubundakilere göre
ölçek puan ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu belirlenmiştir.
Algılanan stres ölçeğine ilişkin ifadeler ile öğrenim durumu ve gelir arasında Kruskal-Wallis H testi
yapılmıştır. p<0.05 düzeyinde olanlar istatistiksel olarak fark bulunmakta olarak yorumlanmıştır. İfadeler ile
öğrenim durumu değişkeni arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ancak, Dedele ve diğerleri (2019)
yapmış oldukları çalışmada farklı bir sonuç elde ederek yüksek eğitimli çalışanların düşük eğitimli çalışanlara
göre daha düşük algılanan stres düzeyinde olduğunu tespit etmişlerdir. Katılımcıların sinirli ve stresli
hissetme, kontrolü dışında gelişen olaylar yüzünden öfkelenme, beklenmedik şeylerin olması nedeniyle
rahatsızlık duyma ve başarmak zorunda olduğu şeyleri düşünürken bulma sıklığı gelir değişkenine göre
istatistiksel açıdan anlamlı şekilde farklılaşmaktadır. Gelir düzeyi düşük ve orta olan katılımcılar yüksek gelire
sahip olan katılımcılara oranla daha sık sinirli ve stresli hissetmekte, kontrolü dışında gelişen olaylar
nedeniyle daha sık öfkelenmekte, beklenmedik şeylerin olması nedeniyle daha sık rahatsızlık duymakta ve
başarmak zorunda olduğu şeyleri daha sık düşünmektedir.
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Hayat ve emeklilik sigorta şirketi çalışanlarının demografik özellikleri ve çalıştıkları departmanlar itibariyle
stres düzeyleri farklılaşabilir. Bu nedenler üzerinde durularak çalışanlar üzerindeki stres düzeyini azaltmaya
yönelik çalışmalar yürütülebilir. Araştırma bulguları incelendiğinde, kadın, bekar ve gelir düzeyi düşük olan
katılımcıların algılanan stres düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Literatürdeki çalışmalar
incelendiğinde benzer sonuçlara varıldığı belirlenmiştir. Bu bulgu doğrultusunda stresi azaltmaya yönelik
yapılacak araştırmalarda bu gruplar üzerine yoğunlaşılabilir. Ayrıca departmanların stres düzeyleri
incelendiğinde satış departmanının algılanan stres düzeyinin daha fazla olduğu belirlenmiştir. Bu
departmanda çalışanlar için stres düzeyini azaltmaya yönelik bir çalışma yapılabilir.
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Amaç – Hizmet sektöründe önemli bir yere sahip olan BIST Turizm Endeksi ile döviz kuru arasında uzun
dönemli bir ilişkinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi ve turizm endeksinin döviz kuruna karşı
duyarlılığının tespit edilmesi önem taşımaktadır. Araştırmada, döviz kuru ile turizm endeksi arasındaki
uzun dönemli nedensellik ilişkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır.
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Yöntem – Çalışmada, 2003:M1-2022:M3 dönemine ait BIST Turizm Endeksi ve Dolar Kuru aylık verileri
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alınarak belirlenmiştir. Seriler arasındaki uzun dönem ilişki ARDL sınır testi ile analiz edilmiştir.
Nedensellik ilişkisini ölçmek amacıyla da Granger Nedensellik testi uygulanmıştır.
Bulgular – ARDL sınır testi sonuçlarına göre, değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki tespit
edilmiştir. Granger Nedensellik testi sonuçlarına göre ise, döviz kuru ile BIST Turizm Endeksi arasında
çift yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Buna göre, bu iki değişkenin birbirlerinin nedeni
olduğunu ifade etmek mümkündür.
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1. GİRİŞ
Günümüzde küreselleşmenin etkisiyle birlikte ülkelerin finansal piyasalarında gelişim ve değişim süreçleri
hız kazanmıştır. Ülkeler arası seyahat yoğunluğu, ticaret, teknolojik gelişmeler ve ülkeler arasındaki ilişkilerin
uyumluluğu yabancı yatırım sirkülasyonunun artmasına sebep olmuştur. Tüm bu değişkenler dikkate
alındığında ülkelerin finansal sistemlerinin, sermaye ve para piyasası araçlarına karşı daha fazla duyarlı hale
geldiği görülmektedir.
Turizm sektörü, dünyanın en hızlı büyüyen ve en büyük sektörlerinden biri haline gelmiştir. Çeşitli alanlarda
zorluklarla karşılaşılsa da büyüyen sektörler içinde öne çıktığı görülmektedir (Majeed ve Mazhar, 2021: 50).
Ülkelerin ekonomik gelişim ve büyümesi için turizm sektörü kilit bir öneme sahiptir. Dahası turizm sektörü,
iktisadi yenilenmenin ve gelişmenin temel bir etkeni olarak kabul edilmektedir. Aynı şekilde Türkiye’de de
turizm, hem işsizliğin azaltılmasına sağladığı katkı hem de ödemeler dengesi üzerinde iyileştirme etkisi
açısından önemli bir konuma sahiptir (Demir ve Bahar, 2021: 140). Dolayısıyla turizm sektörü, hizmet sektörü
içinde önemli bir yere sahip olmakla birlikte ülke ekonomileri açısından olmazsa olmaz bir değer taşımaktadır
(Özçalık, 2020: 361). Hem Dünya’da hem de Türkiye’de, ekonomik kalkınmanın ve büyümenin önemli bir
değişkeni olan turizm sektörü, ülkelerin başlıca gelir kaynakları arasında sayılmaktadır. Turizm sektörü,
döviz kazandırıcı olarak yer almakla birlikte ekonomik büyümenin yapı taşlarından biri olarak
değerlendirilmektedir.
Son yıllarda özellikle finansal serbestleşme sürecinin ve uluslararası sermaye hareketlerinin ulaştığı boyut
hisse senedi ile döviz piyasası arasındaki ilişkinin önemini daha da artırır hale getirmiştir (Büberkökü, 2013:
2). Döviz kurundaki artışlar firmaların risk düzeyinin de artmasına neden olacaktır. Bu durum firmaların net
bugünkü değerlerinde azalmalara ve firmaların değer kaybetmelerine sebep olacaktır. Böylece firmaların
finansal durumunun bozulmasına zemin oluşturulmuş olacaktır. Döviz kurundaki artışlar tüm ekonomiyi
olumsuz yönde etkilemekte, özellikle de uluslararası faaliyet buluna firmaları daha fazla etkilediğini
düşünülmektedir (Kılıç ve Uçaktürk, 2021:501). Finans alanındaki bu serbestleşme faaliyetleri ve uluslararası
sermaye deviniminin ulaştığı düzey, hisse senedi ve döviz piyasası arasındaki ilişkinin önem derecesini
artıran bir noktaya taşımıştır (Soyaslan, 2019: 774). Hisse senetleri ve döviz kuru gibi yatırım araçlarının,
ülkelerin finansal sistemleri içinde önemli bir rol oynadıklarını söylemek mümkündür (Kılıç ve Naimoğlu,
2022: 2).
Bu çalışmada, döviz kuru ile BIST Turizm Endeksi arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılmıştır. 2003:M012022:M03 dönemine ait aylık verilerden yararlanılarak, BIST Turizm endeksi ve döviz kuru değişkeni olarak
dolar kuru dikkate alınarak analiz yapılmıştır. Serilerin önce durağan olup olmadığına bakılmıştır. Daha sonra
değişkenler arasında uzun dönem ilişki bulunup bulunmadığını ortaya koymak için ARDL sınır testi
uygulanmıştır. Son olarak değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi için Granger Nedensellik testi
yapılmıştır. Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde literatürde yapılan çalışmalar, veri seti içeriği ve kullanılan
yönteme ait bilgiler verilmiştir. Son bölümde ise yapılan çalışmanın sonucu değerlendirilmiştir.
Literatür incelemesi sonucu, Turizm Endeksi ile dolar kuru arasındaki ilişkinin konu edildiği çalışmaların
nadir olduğu ifade edilebilir. Bu bakımdan, çalışmanın literatürdeki bu boşluğun doldurulmasına katkı
sunması beklenmektedir.

2. LİTERATÜR TARAMASI
Literatür incelendiğinde; Dünya genelinde, turizm ve döviz kuru ilişkisini çeşitli modeller ve farklı
değişkenler çerçevesinde inceleyen birçok çalışma mevcuttur. Literatürdeki bu çalışmalara bakıldığında
turizm ve döviz kuru arasında genel olarak pozitif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna varılmaktadır (Akboz ve
Canatan, 2021). Türkiye özelinde ise, BIST Turizm endeksi ve Döviz kuru arasındaki ilişkiyi konu alan
çalışmaların sınırlı sayıda olduğu söylenebilir. Bundan dolayı bu çalışmanın, literatüre katkı sunacağı
düşünülmektedir.
Yabancı literatür incelendiğinde dikkat çeken çalışmalardan bazıları şunlardır;
Gil-Alana vd. (2019), 1996-2016 yılları arasında Brezilya’da yapılan uluslararası organizasyonların, ülkenin
turizm gelirleri ve döviz kuru arasındaki ilişkinin sürecini ne düzeyde etkilediğini incelemişlerdir. Sonuçta;
Brezilya’da gerçekleşen uluslararası organizasyonların hem döviz kuruna hem de turizm gelirlerine önemli
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boyutta etki ettiği ortaya konulmuştur. Chen ve Haynes (2015), 21 ülkeye ait verileri kullanarak Çin’deki
yüksek hızlı demiryolu sistemlerinin küresel turizm talebi üzerindeki etkisini belirleyebilmek için
incelemelerde bulunmuşlardır. Sonuç olarak, yüksek hızlı altyapıya sahip demiryolu sistemlerinin genel
etkisinin olumlu olduğu, fakat global turizm talebi ile ilişkisinin esneklik katsayısı üzerinde düşük olduğu
görülmüştür. Bununla birlikte etkisinin ihmal edilebilir yönünde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Meurer
(2010), 1970 - 2007 yıllarını dikkate alarak Brezilya’ya gelen turistlerin, döviz kuru üzerinde meydana getirdiği
etkinin boyutunu araştırmıştır. Model olarak, Johansen eş bütünleşme testinden yararlanmıştır. Sonuç olarak,
Brezilya’yı ziyaret eden turistlerin, ülkenin para birimi üzerinde düşük ama ülkenin büyümesinde yüksek
düzeyde katkıya sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Thompson ve Thompson (2010), 1974-2006 yılları arasındaki verileri dikkate alarak Yunanistan’ın eski para
biriminden Euro para birimine geçişinin etkisini araştırmıştır. Araştırma bulgularına göre, Euro para birimine
geçiş ile Yunanistan’daki turizm gelirlerinde azalışların olduğu ve bu durumun turizm gelirlerinde kayıplara
sebep olduğu sonucunu doğurduğunu belirtmişlerdir. Khadaroo ve Seetanah (2008), 28 ülke arasındaki
turizm talebini bir panel veri yöntemi kullanarak incelemişlerdir. Analizde, turizm altyapısının ve diğer
alışılmış belirleyiciler ile ulaşım altyapısının bir lokasyona geçiş koridoru oluşturmasında önemli bir faktör
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda turizm akışlarının, kökenlere ve varış noktalarına bağlı olarak
ulaşım altyapısına duyarlı olduğu veriler ile desteklenmiştir. Gil Pareja vd. (2007) ise 1995-2002 döneminin
yıllık verilerini kullanarak belirledikleri 20 OECD ülkesinin Euro bölgesindeki Euro’ya geçişinin, turist
akışları üzerindeki etkisini tahmin etmek üzere analiz yapmışlardır. Araştırmanın neticesinde, Euro’ya geçiş
ile turist akışının % 6,5 civarında bir artışa etki ettiği verisine ulaşmışlardır.
Hamilton vd. (2005), 207 ülke için uluslararası turist akışının giriş ve çıkış sayıları, kişi başına düşen gelir,
nüfus ve iklim değişikliği verileri dâhil edilerek analizler yapmışlardır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar
doğrultusunda, orta ve uzun vadede turizmin büyüyeceği ve bununla beraber nüfus ile gelirin bu büyümeye
olumlu yönde etkili olduğu belirtilirken, iklim değişikliğinin ise turist akışının artmasında nüfus ve gelirden
daha az etkiye sahip olduğu sonucunu vurgulamışlardır. Dritsakis vd. (2004) yapmış olduğu çalışmada,
Yunanistan’ın uzun vadede ekonomik büyümesini, turizm gelirleri ve reel efektif döviz kurunun ne boyutta
etkilediğini incelemişlerdir. Çalışmada, Granger Nedensellik ve Johansen Eşbütünleşme testleri uygulanarak
analiz yapılmıştır. Bulgulara göre; efektif döviz kuru, turizm gelirleri ve GSYH arasında uzun dönemli bir
ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Balaguer ve Jorda (2002), İspanya’da turizm sektörünün, döviz kuru ve
ülkenin finansal gelişimindeki rolü üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla Granger Nedensellik testi kullanarak
incelemelerde bulunmuşlardır. Yapılan çalışmanın sonuçlarına göre; turizmdeki gelirlerin, reel döviz kuru ile
ekonomik büyüme arasında uzun dönemli ve anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır. Garin-Munoz
ve Amaral (2000), 17 ülkenin verilerini kullanarak 1985-1995 yılları arasında İspanya’nın turizm talebinin
belirleyicilerini ölçebilmek adına panel veri analizleri ile araştırma yapmışlardır. Çalışma sonucunda; döviz
kurlarındaki ve kişi başına düşen gelirdeki artışın, turizm talebini olumlu yönde etkilediğini kanıtlamışlardır.
Türkçe literatür incelendiğinde ise dikkati çeken çalışmalardan bazıları şunlardır;
Süslü ve Gök (2021), 2006:M1-2018:M12 dönemi aylık verileri kullanarak BIST Turizm Endeksi ile döviz kuru
gibi makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi ele almışlardır. Toda-Yamamoto ve Granger Nedensellik
testlerini kullanmışlardır. Elde edilen sonuçlar, makroekonomik değişkenlerden altın fiyatlarının BIST Turizm
Endeksinin Granger nedeni olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Sizer (2022), hisse senedi fiyatları ile döviz kuru
arasındaki ilişkiyi incelemiştir. ARDL testi sonucunda, değişkenler arasında uzun dönemde eşbütünleşme
ilişkisinin varlığını tespit etmiştir. Döviz kurundaki %1’lik artışın, hisse senedi fiyatlarında %0,79 oranında
artışa neden olduğu sonucuna ulaşmıştır. Soyaslan (2019), 2015-2018 yılları arasında dolar ve euro kuru ile
BIST Turizm endeksi arasındaki ilişkiyi hem kısa hem de uzun dönemde analiz etmiştir. Çalışmanın
sonucunda, kısa dönemde BIST Turizm endeksinin dolar kuru ve euro kurundan etkilendiğini ortaya
koymuştur. Uzun dönemde ise döviz kurları ve BIST Turizm endeksi arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığını
belirtmiştir. Albayrak (2017), 2010-2017 yıllarını kapsayan dönem için aylık veriler kullanılarak, turizm
gelirleri ve reel döviz kuru değişimini Türkiye için incelemiştir. Çalışmada Granger Nedensellik testi
kullanılmıştır. Sonuçlara göre, Türkiye’nin turizm gelirlerini reel döviz kurunun etkilediği, ayrıca reel döviz
kuru ve turizm gelirleri arasında tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğu belirtilmiştir.
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Özcan (2015), çalışmasında 1995-2011 yıllarını baz alarak Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısının ilk 20 ülke
için değerlendirmesini turistik hizmetler, ürünlerin fiyatı, kişi başına düşen GSYİH ve döviz kuru
değişkenlerini ele alarak panel veri analizleri ile incelemiştir. Neticede, reel döviz kuru ve diğer değişkenlerin
hepsinin turizm gelirlerinde ciddi bir etkiye sahip olduğu sonucuna varıldığı belirtilmiştir. Şen ve Şit (2015),
2002-2012 dönemlerine ait verileri baz alarak, turizm gelirleri üzerinde döviz kurunun etkisini incelemek için
Toda-Yamamoto nedensellik testini kullanarak araştırma yapmışlardır. Çalışma kapsamında, hem döviz kuru
değişimlerinin hem de turizm gelirlerinin birbirlerinin üzerinde etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kaya
ve Canlı (2013), OECD’ye üye olan 24 ülkenin verilerini baz alarak Türkiye’ye yönelik global turizm akımını
panel veri metodu ile incelemişlerdir. Bağımlı değişken olarak OECD üye ülkelerinden gelen turist sayısını,
açıklayıcı değişken olarak da göreli fiyat ve gelir düzeyini araştırmada kullanmışlardır. Ek olarak da Portekiz,
Yunanistan ve İspanya’nın ikame etkisini öğrenebilmek için ülkelerin fiyat değişkenleri de dâhil edilmiştir.
Bulgular doğrultusunda; gelir değişkeninin, OECD ülkelerinden Türkiye’ye doğru turizm talebini
oluşturmada önemli bir nitelik olduğu vurgulanmıştır. Değişkenlerden göreli fiyat ile ilgili katsayının negatif
olduğu ifade edilirken; Portekiz için ikame etkisinin olumlu ve pozitif yönde olduğu, Yunanistan için bu
durumun negatif ve İspanya için anlamlılık düzeyinin olmadığı sonucuna varılmıştır.
Uğuz ve Topbaş (2011), 1990-2010 dönemi ait aylık verileri kullanarak döviz kurlarının, kurlardaki oynaklık
düzeyinin, turistlerin varış taleplerini ne ölçüde etkilediğini analiz etmişlerdir. Aynı zamanda döviz
kurundaki oynaklığın tespiti için EGARCH metodu kullanılmıştır. Sonuç olarak, kur oynaklığı ve döviz
kurunun, turizm talebi ile uzun sürede anlamlı bir ilişki taşıdığını belirtmişlerdir. Gökovalı ve Bahar (2006),
1987-2002 dönemini ele aldıkları çalışmalarında, turizm sektörünün, Akdeniz ülkelerinin finansal büyümeye
etkisini panel veri yöntemini kullanarak, rastgele etki ve katsayı tahminleri sabit etkisini de dâhil ederek
gerçekleştirmişlerdir. Akdeniz ülkelerinin finansal büyümesine katkı sağlayan önemli bir değişken olarak
ortaya çıktığını belirtmişlerdir. Uysal vd. (2004), yapmış oldukları çalışmada 1992-2003 dönemi için,
Türkiye’nin turizm gelirleri ve finansal büyüme arasındaki durumunu Grenger Nedensellik testi ve regresyon
analizi kullanarak incelemişlerdir. Çalışma sonucu olarak, finansal büyüme ve turizm gelirleri arasında pozitif
yönlü bir etkinin olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

3. YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Amacı
Bu çalışmayla, hizmet sektöründe önemli bir yere sahip olan BIST Turizm Endeksi ile döviz kuru arasında
uzun dönemde bir ilişkinin bulunup bulunmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, turizm
sektör endeksi ile dolar kuru arasındaki ilişkinin ortaya konulması ve turizm endeksinin döviz kurlarına olan
duyarlılığının tespit edilmesi bir diğer amaç olarak belirlenmiştir.
3.2. Araştırmanın Değişkenleri
Çalışmada Türkiye özelinde, 2003:M1-2022:M3 dönemine ait aylık veriler kullanılarak ARDL Sınır Testi
yardımıyla analizler yapılmıştır. Döviz kuru olarak dolar kuru (USD/TL) ve BIST Turizm Endeksi (XTRZM)
değişken olarak seçilmiştir. Veriler, TCMB’nın EVDS sistemi üzerinden elde edilmiştir. Araştırmada ele alınan
serilerin doğal logaritması alınarak modele eklenmiştir. Analizleri yapmak için “EViews 12” paket
programından yararlanılmıştır.
Öncelikle değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler verilmiş, daha sonra değişkenlerin bütünleşme dereceleri
belirlenmiştir. Modelde kullanılan değişkenlerin kaçıncı dereceden bütünleşik olduğuna karar verebilmek
için, literatürde sıklıkla kullanılan ADF ve PP birim kök testleri uygulanmıştır. Birim kök testlerinden sonra
ARDL Sınır Testi ve VAR Granger Nedensellik testleri uygulanmıştır.
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Tablo 1. Değişkenlere Ait Tanımlayıcı İstatistikler

Tablo 1’de serilere ait tanımlayıcı istatistikler verilmiştir. Buna göre Dolar serisinin ortalaması 0.853 iken
XTRZM serisininki 4.254’tür. standart sapma istatistiği ise, Dolar serisinde 0.614 iken, XTRZM serisinde 0.598
olarak ölçülmüştür.
3.3. Araştırma Modeli ve Verilerin Analizi
Bu araştırmada XTRZM ile Dolar kuru arasındaki ilişkiyi analiz etmek için aşağıda sunulan (1) nolu
denklemde verilen model yapısı kullanılmıştır.

XTRZMt = α0 + α1 DOLAR t + ut

(1)

DOLAR ile XTRZM arasındaki hem kısa hem de uzun dönemli ilişkiyi analiz etmek için hata düzeltme
modelinden de yararlanılmıştır. Peseran vd. (2001) tarafından geliştirilen (1) nolu denklem yeniden
düzenlenmiş ve aşağıda verilen denkleme ulaşılmıştır.
p

𝚫XTRZMt = a0 + a1 trend + a2 XTRZMt−1 + a3 DOLAR t−1 + ∑i=1 β1,i ΔXTRZMt−i +
∑qi=0 β2,i ΔDOLAR t−i + et

(2)

(2) nolu denklemde:
: a 0 sabit terimi.
: a 2 , a 3 parametreleri uzun dönem katsayılarını.
: β1 , β2 parametreleri kısa dönem katsayılarını.
: t deterministik trendi.
: (p,q,) uygun gecikme uzunluğunu.
: Δ fark operatörünü.
: et hata terimini ifade etmektedir.
Değişkenler arasında uzun dönemli etkileşimin olması, uzun dönem anlamlı tahminler için gereklidir. Pesaran
vd. (2001), seriler arasında eşbütünleşme olduğunun tespiti için iki test önerisinde bulunmuşlardır. F-sınır
testi önerilen ilk testtir. Burada kritik değerler, hesaplanan test istatistiği değeri ile karşılaştırılır. Kritik üst
değer, hesaplanan değerden küçük olması durumunoda, serilerin üşbütünleşme ilişkisi taşımadığını ifade
eden null hipotezi reddedilir. Dahası seriler arasında uzun dönemli bir etkileşimin varlığına ulaşılır. Ikinci
test ise hata düzeltme modelidir. Bu modelde, serilerin uzun dönem denge değerlerine yaklaşması umulur.
Bu yüzden aşağıda verilen (3) nolu denklem tahmin edilir. Hata düzeltme katsayısının (λ) negatif olması ve
istatistiksel olarak anlamlı çıkması gerekmektedir.
p

q

ΔXTRZMt = a0 + a1 trend + ∑i=1 β1,i ΔXTRZMt−i + ∑i=0 β2,i ΔDOLAR t−i + λECMt−1 + et
İşletme Araştırmaları Dergisi

2452

(3)

Journal of Business Research-Turk

Y. Yılmaz – N. Menteş 14/3 (2022) 2448-2457
(3) numaralı denklemde yar alan β1 , β2 katsayıları modelin dengeye yakınsamasını sağlayan kısa dönem
katsayılarını belirtmektedir.

4. AMPİRİK BULGULAR
Çalışmada kullanılan değişkenlerin durağanlığını tespit edebilmek için, genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve
Phillips-Perron (PP) testlerinden yararlanılmıştır. ADF ve PP birim kök testi sonuçlarına göre, serilerin
düzeyde birim kök içerdiği ve sıfır hipotezinin reddedilemeyeceği aşağıdaki Tablo 2 ve Tablo 3’te
görülmektedir. Seriler düzeyde durağan değildirler, birim kök içermektedirler. Daha sonra serilerin birinci
farkları alınmış ve birinci farkta serilerin durağanlaştığı tespit edilmiştir.
Tablo 2. ADF Birim Kök Testlerinin Sonuçları

Tablo 3. PP Birim Kök Testlerinin Sonuçları
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Grafik 1. DOLAR ve XTRZM Değişkenlerine Ait Grafikler
Birinci farkta serilerin birim kök içermediği ve durağan olduğu tespit edildikten sonra Pesaran vd. (2001)
tarafından geliştirilen ARDL sınır testi uygulanmıştır.
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Grafik 2. Akaike Bilgi Kriterlerine Göre En İyi 20 Model
Bağımlı değişken XTRZM serisi, bağımsız değişken ise DOLAR serisi şeklinde belirlenen ARDL model
tahmini gecikmesi için maksimum gecikme uzunluğu 2 alınmıştır. Grafik 2’de verilen, model üzerinden olası
20 model arasında AIC kriterine göre ARDL(1,1) modeline karar verilmiştir. ARDL(1,1) modelinin sonuçları
Tablo 4’te gösterilmektedir.
Tablo 4. ARDL (1,1) Modeline Ait Tahmin Sonuçları

Sınır testi sonuçlarına geçmeden önce ARDL (1,1) modeline ait tanısal test sonuçlarına bakmak gerekir. Bunun
için Tablo 6’nın alt kısmında yer alan değerler incelendiğinde modelin serisel korelasyon ve değişen varyans
sorunu olmadığı gözükmektedir. Ayrıca parametrelerin kararlı olup olmadığına kara verebilmek için, Brown
(1975) tarafından geliştirilen CUSUM grafiğine bakılmaktadır. Bunun için Grafik 3 incelendiğinde parametre
tahminleri %95 güven aralığının içerisinde kaldığı yani parametre tahminlerinin kararlı olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.

Grafik 3. ARDL (1,1) Modeline Ait CUSUM Test Grafiği
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Modele ait tanısal test sonuçlarına göre herhangi bir sorun olmadığına karar verdikten sonra değişkenler
arasındaki uzun dönem sonuçları için sınır testi sonuçlarına bakılabilir. Tablo 5’te seriler arasında
eşbütünleşme ilişkisinin mevcudiyetini araştırmak için yapılan sınır testi çıktıları sunulmuştur.
Tablo 5. Sınır Testi Sonuçları

Tablo 5’te verilen F-Sınır testi için F=4.283673 olarak hesaplanmıştır. Bu değer %5 anlamlılık düzeyi için kritik
üst değer olan 4.16 değerinden büyük olması nedeniyle null hipotezi reddedilmiştir. Bu teste göre serilerin,
eşbütünleşik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Uzun dönemli tahmin sonuçları ise aşağıdaki Tablo 6’da
verilmiştir.
Tablo 6. Uzun Dönemli Tahminlerinin Sonuçları

Tablo 6’da verilen bilgilere göre; ele alınan dönem için elde edilen uzun dönem katsayılarına baktığımızda
dolar değişkenine ait katsayı -0.802379 çıkmıştır. Yani dolar kurunda meydana gelen %1 lik artış sonucunda
Bist turizm endeksi %0.8 azalmaktadır. Serilerin kısa dönem ilişkisini gösteren ARDL (1,1) modeline ait hata
düzeltme modeli tahmin sonuçları aşağıda verilmiştir.
Tablo 7. ARDL (1,1) Hata Düzeltme Modeli Tahmin Sonuçları

Tablo 7’de sunulan ARDL (1,1) hata düzeltme modeli, seriler arasındaki kısa dönem etkileşimi göstermektedir.
Görüldüğü gibi hata düzeltme katsayısı ECMt-1= -0.035871 olarak hesaplanmıştır. Buna göre, hata düzeltme
katsayısı birden küçük, negatif ve dahası istatistiksel anlamlılığa sahip olduğu görülmektedir. Ek olarak kısa
dönemde, dolar kurunda ortaya çıkan bir artışın XTRZM serisini negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir.
Buna dayanarak, kısa dönemde meydana gelen bir dengesizliğın yaklaşık %3’ü 1 ay sonra dengeye
yaklaşacaktır. Daha açık bir ifadeyle, kısa vadede oluşan şokların etkisi ortalama (1/0.0,3=33) 33 ay sonra
düzelecek ve tekrar uzun dönem dengesine yaklaşacaktır. Bu aşamadan sonra, seriler arasındaki nedensellik
ilişkisini analiz etmek için Granger Nedensellik testi uygulanmıştır. Ulaşılan sonuçlar Tablo 8’de
sunulmuştur.
Tablo 8. Granger Nedensellik Modeli Tahminlerinin Sonuçları

Tablo 8’deki veriler doğrultusunda; Dolar değişkeninden XTRZM değişkenine doğru nedensellik ilişkisine
baktığımızda olasılık değerinin 0.05’ten küçük olduğu görülmektedir. Bu durumda sıfır hipotezi reddedilir.
Aynı şekilde, XTRZM değişkeninden Dolar değişkenine doğru %10 anlamlılık düzeyinde Granger
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Nedensellik vardır denilebilir. Yani değişkenler arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğu tespit
edilmiştir.

5. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Değişen ve gelişen dünya kültürünün oluşumunda bir köprü görevi gören Turizm sektörü, hem dünyadaki
ülkelerde hem de Türkiye’de ekonomiye önemli boyutta katkı sunan gelir kaynaklarının başında gelmektedir.
Globalleşmeyle birlikte seyahat etme sıklığı yıllar itibariyle artış göstermekle beraber, ülkeler arası kültürel
etkileşim günden güne artarak devam etmektedir. Dönemsel olarak, birçok turistik ziyaretlerin gerçekleşmesi
ülke ekonomilerine olumlu katkılar sunmaktadır. Dolayısıyla turizm gelirleri ile döviz kuru arasında belli bir
etkileşimin olduğu ifade edilebilir.
Bu araştırmayla Türkiye’de, dolar kuru ve BIST Turizm Endeksi arasındaki ilişkinin araştırılması
amaçlanmıştır. Araştırmada, 2003:M1-2022:M3 dönemine ait aylık veriler kullanılarak analizler yapılmıştır.
Bu amaçla öncelikle değişkenlerin durağanlığı PP ve ADF birim kök testleri yardımıyla analiz edilmiştir.
Değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkisi için ARDL sınır testi uygulanmıştır. Elde edilen ARDL sınır testi
sonuçlarına göre değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki tespit edilmiştir. Değişkenlerin birbirleri ile olan
nedenselliklerini ölçmek amacıyla Granger Nedensellik testi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda;
Döviz kuru ile BIST Turizm Endeksi arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisinin varlığı ortaya konulmuştur.
Buna göre, dolar kuru ile BIST Turizm Endeksinin birbirlerinin nedeni olduğunu ifade etmek mümkündür.
Döviz girdisi sağlaması açısından, turizm faaliyetleri finansal sisteme katkı sağlamaktadır. Döviz kurundaki
değişimin turizm faaliyetleri veya gelirlerini artırıp azalttığını söylemek yanlış olmayacaktır. Ulaşılan sonuç,
Gil-Alana vd. (2019) ve Meurer (2010)’in çalışmalarında ulaştıkları sonuçlara yakınlık göstermektedir. Turizm
sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ve politika yapıcıların, planlamalarında dolar kurundaki değişimleri
göz önünde bulundurmaları gerektiği ifade edilebilir.
Sonuç olarak, dolar kuru ile turizm endeksi arasında uzun dönemli bir ilişki ve çift yönlü bir nedensellik
olduğu tespit edilmiştir. Gelecek çalışmalarda, turizm endeksi yerine; turist sayısı, otel doluluk oranları,
yurtdışından turistik amaçlı yapılan seyahat sayıları gibi verilerin, dolar kuru ile ilişkisi araştırma konusu
olarak seçilebilir. Bu sayede farklı değişkenler ve farklı yöntemler ile çalışmaların desteklenmesi literatüre
katkı sunacaktır.
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ÖZET

Amaç – Güven endeksleri, ekonomik birimlerin tasarruflarını nasıl değerlendireceğine dair bilgi veren
önemli göstergelerden biridir. Ekonomideki geleceğe yönelik bekleyişler, tüketicilerin ve üreticilerin
ekonomiye bakış açısını belirlerken, piyasaya karşı olumlu ya da olumsuz tutumları, değişen
makroekonomik göstergelerin değişimiyle yakından ilişkilidir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, etkisi ve
hareketliliği gün geçtikçe artan döviz kurunun ekonomide yer alan güven endeksleri üzerindeki etkisinin
incelenmesi temel alınmıştır.
Yöntem – Bu çalışmada, Türkiye’nin döviz kuru hareketliliğinin, reel kesim güven endeksi, tüketici
güven endeksi, finansal hizmetler güven endeksleri arasındaki ilişki, 2012:05-2021:12 dönemleri içinde
aylık veriler kullanılarak araştırılmıştır. Literatürde konu ile ilgili birçok çalışma olmakla beraber, bu
çalışma diğerlerinden farklı olarak güven endeksi başlığı altında yer alan üç farklı güven endeksini ele
Gönderilme Tarihi 4 Ağustos almış olup, döviz kuru oynaklığı arasındaki ilişki incelenmiştir. Döviz kuru (alış) verileri ile beraber
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Elektronik veri dağıtım sisteminden alınmıştır.
2022
Değişkenler arasında ekonometrik olarak anlamlı ilişkilerin elde edilmesi adına; analizi yapılmakta olan
Revizyon Tarihi 18 Eylül 2022
serilerin durağan seriler olması gerekmektedir. Serilerin durağanlığı Augmented Dickey Fuller Birim
Kabul Tarihi 20 Eylül 2022
Kök testiyle denenmiştir. Serilerin durağanlık derecesi farklı olduğundan, eşbütünleşme ilişkisinin
varlığını test edebilmesi nedeniyle Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen ARDL sınır testi yaklaşımı
kullanılmıştır.
Makale Kategorisi:
Bulgular – Tüketici Güven Endeksi ile Dolar/Döviz Kuru arasında çift yönlü, Dolar/Döviz Kuru ile Reel
Araştırma Makalesi
Kesim Güven Endeksi arasında tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.
Tartışma – Ekonomide yer alan aktörlerin ekonomiye ilişkin mevcut durum ve geleceğe yönelik
beklentilerin farkında olması literatürde önem arz etmektedir. Güven kavramı ekonominin şekillenmesi,
yatırımlar, istihdam, döviz kuru gibi birçok makroekonomik değişkeni etkilemektedir. Bu kapsamda
TÜİK tarafından hazırlanan Tüketici Güven Endeksi, Reel Kesim Güven Endeksi ve Finansal Hizmetler
Güven Endeksi önem arz etmektedir.
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Test. Since all the series are not stationary at level and they are stationary at different levels, ARDL Bound
Test Approach of Pesaran et al. (2001) was employed.
Finding – A bidirectional causality relationship between the Consumer Confidence Index and the
Dollar/Foreign Exchange Rate, and a oneway causality from the Dollar/Currency Rate to the Real Sector
Confidence Index were found.
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Discussion – Iis of importance in the literature that the actors involved in the economy are aware of the
current situation and future expectations regarding the economy. The concept of trust affects many
macroeconomic variables such as the shaping of the economy, investments, employment, and exchange
rate. In this context, the Consumer Confidence Index, the Real Sector Confidence Index and the Financial
Services Confidence Index prepared by TurkStat are important.

1. GİRİŞ
Küreselleşme beraberinde teknolojik gelişme ve bilgi akışkanlığını getirmiş, günümüz ekonomik sistem
içerisinde aktörlerin geleceğe yönelik beklentilerinin tespit edilmesini sağlamıştır. Ülke ekonomilerinin
geleceğe yönelik beklentileri, mevcut ekonomik durum, siyasi istikrar ya da istikrarsızlık, uluslararası
ekonomik ilişkiler, iç ve dış borçlar, gayri safi yurtiçi hâsıla, enflasyon, istihdam ve işsizlik gibi ekonomideki
makroekonomik göstergeler ekonominin aktörleri tarafından takip edilebilmektedir( Kılıçkan, Karacan
2019,111).
Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), mevcut sektördeki aktörlerin iş durumu ve hizmetlere olan talep
sorularına verilen cevaplarla üretilmektedir.(TCMB, 2021) Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE),
Finansal Hizmetler Anketi (FHA) dikkate alınarak hesaplanan finansal hizmet sektörüne ilişkin güven
yansıtan bir endekstir. (TCMB, 2020) Anket kapsamındaki finansal kuruluşların sınıflandırılmasında,
“Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiksel Sınıflaması”, (NACE Rev.2) kullanılmaktadır.
Finansal hizmetler sektöründeki beklentilerin ve sektör eğiliminin takip edilmesi amacıyla, iş durumu, talep,
istihdam, faaliyet gelirleri, faaliyet giderleri, kârlılık, sermaye harcaması ve yurt içi ile yurt dışı piyasalardaki
rekabet gücüne ilişkin olarak üretilen bir endekstir. Küreselleşmeyle beraber bugün finans sektöründeki
akışkanlık, sektörde yer alan aktörlerin birbirlerini etkilemesi, risk, belirsizlik gibi olumsuzlukları beraberinde
getirmektedir. Bu sebeple yatırımcının geleceğe yönelik bekleyişindeki gidişat kararlarını etkilemektedir.
Tüketici Güven endeksi bireysel yatırımcının piyasaya karşı duyarlılığını ölçmeye yarayan önemli
göstergelerden biridir. Tüketicilerin geleceğe yönelik beklentileri, piyasa mekanizmalarının işleyişi,
ekonomik göstergeler gibi birçok faktör davranışlarını etkilemektedir. Tüketici güveni, ekonominin mevcut
durumu hakkında bilgi vermesi sebebiyle önemli göstergelerden biridir. Tüketici güvenindeki olumlu
bekleyiş, ekonomik durumun olumlu olduğuna dair bilgi verirken, geleceğe yönelik beklentilerinde olumlu
olacağına dair iyimser bir bilgi vermektedir. Tüketici güven endeksi aynı zamanda yatırımcı kararlarının
alınması açısından da önemli bir göstergedir. (Baştürk, 2019: 146) TUİK tarafından yapılan anket, bireylerin
harcama eğilimleri, ekonominin genel seyri hakkında bilgi vermesi ve gelecek dönemlere yönelik tercihlerin,
hane halkının tasarruf ve tüketim meyli hakkında bilgi vermektedir. (Başarır, vd. 2019: 174) Tüketicinin geçen
bir yıllık süreçte, ülkenin içinde bulunduğu genel ekonomik durumun yanında geleceğe yönelik beklentileri
de yansıtmaktadır. Türkiye’de gelecek bir yıllık dönemde işsiz sayısı tespit edilmesi, içinde bulunduğu
dönemin dayanıklı tüketim malları karşı talep miktarının bilinmesi, yine mevcut dönemin tasarruf eğiliminin
belirlenmesi, geçen bir yıllık dönemde tüketici fiyatlarının değişimine karşı duyarlılığı, gelecek bir yıllık
süreçte tüketim mallarının fiyatındaki değişim beklentisi ve ücretlerin değişimine ilişkin beklentisi yer
almaktadır (TÜİK, 2020).
Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE): Reel sektör aktörlerinin ülkenin genel ekonomik durumuna ilişkin genel
durumunu ortaya koymak maksadıyla TÜİK tarafında gerçekleştirilen anketin farklı sorularına verilen
yanıtların birlikte değerlendirilerek ortaya çıkan bir göstergedir.(TCMB 2021) İmalat sanayinde kısa dönemli
beklentilerin izlenmesi, ekonomik gidişatın yönünü tahmin edebilmek amacıyla üretilen göstergelerdir.
Mevcut durumun ele alınarak geleceğe ilişkin beklentilerin belirlenmesinde, ekonominin büyüme ve daralma
dönemleri hakkında bilgi vermektedir. Reel kesim güven endeksinin alt endeksleri; mamul mal stok miktarı,
toplam sipariş miktarı, üretim hacmi, toplam istihdam, toplam sipariş miktarı, ihracat sipariş miktarı, sabit
sermaye yatırım harcaması genel gidişattan ait yapılan anketlerin genel bir ortalamasını yansıtmaktadır(TÜİK,
2017).
Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisinde 2012-2021 yılları arasında TÜİK tarafından açıklanan güven
endeksleri ile döviz kuru arasındaki ilişkiyi açıklamaktır. Bunun için değişkenler arasında eşbütünleşme
yöntemi kullanılarak Granger nedensellik analizi uygulaması yapılmıştır. Çalışma, literatürdeki diğer
çalışmalardan farklı olarak TÜİK tarafından açıklanan bütün güven endekslerini değişken olarak alınması,
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reel döviz kuru ilişkisi açısından literatüre farklı bir katılım sağlanmasını amaçlanmaktadır. Ekonomilerdeki
en önemli aktörlerin, içinde bulundukları mevcut durum, geleceğe yönelik beklentileri ve bu beklentiler
doğrultusunda izleyecekleri yol açısından önem arz etmektedir.

2. LİTERATÜR TARAMASI
Görmüş ve Güneş (2010) çalışmalarında, Türkiye’deki tüketici güven endeksinin reel döviz kuru ve hisse
senedi piyasasına etkisini Granger nedensellik yöntemiyle analiz etmiş, reel döviz kuru ve tüketici güven
endeksine doğru nedensellik olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’de tüketici güven endeksinin reel döviz kuru
ve hisse senedi fiyatını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Arısoy (2012), Türkiye’de tüketici güven endeksi ve reel kesim güven endeksinin seçilmiş makroekonomik
göstergelerle ilişkisini incelemiştir. Granger nedensellik analizi ile tek yönlü bir ilişki belirlemiştir.
İbicioğlu ve diğerleri (2013), çalışmalarında, Johansen eşbütünleşme analizine göre Türkiye’de tüketici güven
endeksi ile döviz kuru arasındaki ilişkiyi incelemiş ve değişkenler arasında hem uzun dönemli hem kısa
dönemli ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Granger nedensellik analizi sonuçlarına göre reel döviz kuru ve
tüketici güven endeksi arasında tek yönlü ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Ayuningtyas ve Koesrindartoto (2014) çalışmalarında, Tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi hisse
senedi getiri endeksi arasındaki ilişkileri regresyon analizi kullanarak incelemiştir. Tüketici güven endeksi ile
Hizmet sektörü güven endeksi arasında negatif bir ilişki varken, reel kesim güven endeksi ile Hizmet sektörü
güven endeksi arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir.
Gürgür ve Kılınç (2015) çalışmalarında, Türkiye’de tüketici güveninin döviz kurunda meydana gelen
azalmaya göre, kurdaki artışlara daha duyarlı olduğunu belirlenmiştir. Sonuç olarak, tüketici güveninin
finansal dalgalanmalara duyarlı olduğu tespit edilmiştir.
Beşel ve Yardımcıoğlu (2016), çalışmalarında, Türkiye’de tüketici güven endeksinin, döviz kurlarıyla, petrol
fiyatları ve işsizlikle olan ilişkisini incelemiştir. Çalışmalarında, petrol fiyatlarından işsizliğe doğru tek yönlü
nedensellik; döviz kurundan tüketici güven endeksine ve işsizliğe doğru nedensellik sonucu elde etmişlerdir.
Karasoy ve Yüncüler (2018) çalışmalarında, Türkiye’de özel tüketim artışı ve tüketici güven endeksi
arasındaki ilişkiyi incelemiş, bu iki değişken arasında açıklayıcı bir etki olduğu sonucuna ulaşmıştır. Analizine
reel gelir, hisse senedi fiyatları, faiz oranı ve reel döviz kuru değişkenlerini eklediğinde sonucun
açıklayıcılığının zayıfladığını gözlemlemiştir.
Kaygısız (2019), çalışmasında, Türkiye’de tüketici güven endeksi ve reel kesim güven endeksi ile seçilmiş
makro değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmasında var analizine göre tüketici güven endeksi ve
tüketici fiyat endeksi, reel döviz kuru ve 100-Bist endeksinin karşılıklı olarak birbirine etkiledikleri sonucunu
elde etmiştir.
Aytekin (2019), çalışmasında, Türkiye’nin reel döviz kuru, toplam sanayi üretimi ile tüketici güven endeksi
değişkenlerini kullanarak inceleme yapmıştır. Granger nedensellik analizine göre reel döviz kuru ile sanayi
üretim arasında çift yönlü ilişki tespit edilmiştir. Döviz kurundan reel döviz kuruna doğru ise tek yönlü
nedensellik analizi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Beşiktaşlı ve Cihangir (2020) çalışmalarında, Türkiye’de finansal piyasalar ile tüketici güven endeksi
arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Bu bağlamda, finans piyasaları ayrı ayrı inceleyip, makroekonomik
göstergelerle tüketici güven endeksi arasındaki ilişkiyi Eşbütünleşme yöntemi ve Granger Nedensellik analizi
kullanarak incelemiş, sonuç olarak değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır.
Ayrıca dolar kurunun tüketici güven endeksinin neden olduğu tespit edilmiştir.
Barışık ve Dursun (2020) çalışmalarında, Türkiye’de güven endeksleri, döviz kuru ve altın fiyatları arasındaki
ilişkiyi incelemiş, analiz sonuçlarına göre altından ekonomik güven endeksine %5, ABD dolarına da %1
anlamlılık seviyelerinde kısa dönemli nedensellik; ekonomik güven endeksinden altına %10 ve altından da
ABD dolarına %10 anlamlılık seviyelerinde kısa dönemli nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Yapılan
eşbütünleşme analizleri sonucunda; ekonomik güven endeksi, altın ve ABD doları değişkenleri arasında uzun
dönemde de eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir.
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Kaya (2020) çalışmasında, Türkiye’de tüketici güven endeksi ve reel döviz kuru arasındaki ilişkiyi incelemiştir.
ADF birim kök testine göre hem tüketici güven endeksi hem de döviz kuru serileri düzey değerlerinde
durağan olmadığı sonucuna ulaşmış, tüketici güven endeksi ile döviz kuru arasında uzun dönemli ilişki
bulunmuştur.
Arabacı ve Özdemir (2020) çalışmalarında, Türkiye’de tüketici güven endeksi ve döviz kuru arasındaki ilişkiyi
eşbütünleşme ve nedensellik yöntemleriyle analiz etmiştir. Değişkenler arasındaki nedenselliğin döviz
kurundan tüketici güven endeksine doğru olduğunu tespit etmiştir. Aynı zamanda iki değişken arasındaki
ilişki anlamlı olarak sonuca ulaşılmıştır.

3. VERİ VE YÖNTEM
2012:05- 2021:12 dönemleri arasında, finansal hizmetler güven endeksi, tüketici güven endeksi ve reel kesim
güven endeksi ve Amerikan Dolar kurunun aylık alış ortalama değeri Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
(TCMB) Elektronik Veri Dağıtım sisteminden alınmıştır. Bu çalışmada dolar kurunun, finansal hizmetler
güven endeksi, tüketici güven endeksi ve reel kesim güven endeksi üzerine etkisi ekseninde analiz edilmeye
çalışılmıştır. Çalışmada kullanılan serilerin tamamı logaritmik transformasyona tabi tutulmuşlardır.
Analizlerde kullanılan değişkenlere ilişkin tanımlayıcı bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1: Analizlerde Kullanılan Değişkenler
Değişkenin Sembolü
USD
FHGE
TGE
RKGE

Tanımlar
Logaritmik Dolar Kuru
Logaritmik Finansal Hizmetler Güven Endeksi
Logaritmik Tüketici Güven Endeksi
Logaritmik Reel Kesim Güven Endeksi

Analize başlamadan önce serilerin zaman içerisindeki trendlerini inceleyebilmek amacıyla zamana karşı
grafikleri çizdirilmiştir.
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Grafik 1: Dolar Kuru Serisinin Zaman İçerisindeki Değişimi
Grafik 1’e bakıldığında 2012-2022 yılları arasında Dolar/TL kurunun artış eğiliminde olduğu görülmektedir.
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Reel Kesim Güven Endeksi
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Grafik 2: Reel Kesim Güven Endeksinin Zaman Karşı Değişimi
Grafik 2’ye bakıldığında Reel Kesim Güven Endeksi’nin zaman içerisinde belirli bir ortalama etrafında
dalgalandığı, 2020 yılında seride büyük bir düşüş görülse de serinin tekrar ortalamasına doğru yakınsadığı
görülmektedir.

Tüketici Güven Endeksi
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Grafik 3: Tüketici Güven Endeksi’nin Zamana Karşı Değişimi
Grafik 3’e bakıldığında Tüketici Güven Endeksi’nin 20112 ile 2018 yılları arasında belirli bir ortalama etrafında
seyrettiği ancak 2018 yılında yaşanan düşüşün ardından 2021 yılında yükselse dahi eski seviyesine
ulaşamadığı görülmüştür.
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Finansal Hizmetler Güven Endeksi
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Grafik 4: Finansal Hizmetler Güven Endeksi Serisinin Zamana Karşı Değişimi
Grafik 4’e bakıldığında 2012-2018 yılları arasında Finansal Hizmetler Güven Endeksi’nin belirli bir ortalama
etrafında dalgalandığı görülmektedir. Finansal Hizmetler Güven Endeksi’nde 2018 ve 2021 yıllarında büyük
düşüşler meydana gelmiş olsa da seri 2022 yılında 2012-2018 yılları arasındaki seviyesine dönmüştür.

4. BULGULAR
4.1. Birim Kök Testleri
Zaman serilerinin incelenmesi gerekli en önemli taraflarından bir tanesi; bahse konu serilerin
durağanlıklarının tespit edilmesidir. Değişkenlerin arasında ekonometrik olarak anlamlı ilişkilerin elde
edilmesi adına; analizi yapılmakta olan serilerin durağan seriler olması lazımdır. Serilerin durağı Augmented
Dickey Fuller Birim Kök Testi birim kök testiyle denenmiştir. Durağanlık herhangi bir serinin zaman içerisinde
belirli bir ortalama etrafında sabit bir varyans ile seyretmesi durumudur. Zaman serisinde yapılacak analizler
serilerin durağan olup olmamalarına ve durağanlık derecelerine göre değişkenlik gösterir.
Regresyon analizi açıklayıcı değişkenlerdeki değişimlerle bağımlı değişkendeki değişimlerin açıklanmaya
çalışıldığı ekonometrinin temel yöntemlerinden biridir. Bu yöntemde serilerin durağanlık durumları oldukça
önemlidir, çünkü En Küçük Kareler yönteminin hata terimiyle ilgili varsayımları serilerin durağan olmasına
bağlıdır. Serilerin düzeyde durağan olmaması halinde regresyon analizi yapılırsa “sahte regresyon” ile karşı
karşıya kalınır. Sahte regresyon, aslında bağımlı değişken ile ilişkisiz olan açıklayıcı değişkenlerin istatistiksel
olarak bağımlı değişkeni etkiliyor görülmesidir. Dolayısıyla düzeyde durağan olmayan serilere regresyon
analizi yapmak uygun değildir.
Serilerin durağanlıkları birim kök testleri aracılığıyla sınanır. İlk olarak ortaya koyulmuş olan birim kök testi
Dickey-Fuller birim kök testidir, ancak bu test hata terimlerinin otokorelasyonlu olması durumunda sağlıklı
sonuçlar vermemektedir. Bu sebeple düzeltilmiş DF (Augmented DF ya da ADF olarak da
isimlendirilmektedir.) birim kök testi ortaya çıkmıştır. Burada en sık kullanılan birim kök testlerinden biri olan
ADF birim kök testi ile serilerin durağanlığı sınanmıştır. Bu birim kök testinde sabit terimli, sabit terimli ve
trendli ile sabit terimsiz ve trendsiz olmak üzere üç ayrı model bulunmaktadır. Bu modellerin formülasyonu,

𝑝

∆𝑌𝑡 = 𝛾𝑌𝑡−1 + ∑𝑗=1(𝛿𝑗 ∆𝑌𝑡−𝑗 ) + 𝑒𝑡

𝑝

∆𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛾𝑌𝑡−1 + ∑𝑗=1(𝛿𝑗 ∆𝑌𝑡−𝑗 ) + 𝑒𝑡
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𝑝

∆𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑡 + 𝛾𝑌𝑡−1 + ∑𝑗=1(𝛿𝑗 ∆𝑌𝑡−𝑗 ) + 𝑒𝑡

(3)

Şeklindedir. (1) numaralı model sabitsiz ve trendsiz, (2) numaralı model sabitli ve (3) numaralı model sabitli
ve trendli model olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca testin hipotezleri aşağıdaki gibidir.
𝐻0 : 𝑆𝑒𝑟𝑖 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚 𝑘ö𝑘𝑒 𝑠𝑎ℎ𝑖𝑝𝑡𝑖𝑟.
𝐻1 : 𝑆𝑒𝑟𝑖 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚 𝑘ö𝑘𝑒 𝑠𝑎ℎ𝑖𝑝 𝑑𝑒ğ𝑖𝑙𝑑𝑖𝑟
Tablo 2: Sabitli Model İçin ADF Birim Kök Testi Sonuçları
Düzey

Birinci Sıra Fark

Değişken Adı

Test İstatistiği

Olasılık*

Test istatistiği

Olasılık*

LDOLAR

1.926

0.9998

-7.715

0.000

LFGHE

-4.022

0.002

-8.574

0.000

LRKGE

-4.983

0.000

-6.300

0.000

LTGE

0.804

0.994

-8.892

0.000

*MacKinnon (1996) tek taraflı olasılık değerleri.
Tablo 2’ye bakıldığında dolar ve TGE serileri için sıfır hipotezi geleneksel önem düzeylerinin hiçbirinde
reddedilememiştir, dolayısıyla bu iki seri sabitli modele göre düzeyde durağan değildir. FGHE ve TGE serileri
için ise sıfır hipotezi geleneksel önem düzeylerinin tamamında reddedilebilmiştir, bahse konu bu iki seri ise
sabitli modele göre düzeyde durağandır. Düzeyde durağan olmayan dolar ve TGE serilerinin birinci sıra farkı
için sıfır hipotezi geleneksel önem düzeylerinin tamamında reddedilebilmiştir, bu seriler birinci sıra fark
durağandır. Sonuç olarak sabitli modele göre, FGHE ve RKGE serileri düzeyde; dolar ve TGE serileri ise birinci
sıra fark durağandır.
Tablo 3: ADF Birim Kök Testi Sabitli Ve Trendli Model Sonuçları
Düzey

Birinci Sıra Fark

Değişken Adı

Test İstatistiği

Olasılık*

Test istatistiği

Olasılık*

LDOLAR

-0.809

0.961

-8.110

0.000

LFGHE

-4.467

0.003

-8.544

0.000

LRKGE

-4.961

0.001

-6.276

0.000

LTGE

-1.120

0.921

-9.146

0.000

*MacKinnon (1996) tek taraflı olasılık değerleri.
Tablo 3’ e bakıldığında dolar ve TGE serileri için sıfır hipotezi geleneksel önem düzeylerinin hiçbirinde
reddedilememiştir, dolayısıyla bu iki seri sabitli ve trendli modele göre düzeyde durağan değildir. FGHE ve
TGE serileri için ise sıfır hipotezi geleneksel önem düzeylerinin tamamında reddedilebilmiştir, bahse konu bu
iki seri ise sabitli modele göre düzeyde durağandır. Düzeyde durağan olmayan dolar ve TGE serilerinin birinci
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sıra farkı için sıfır hipotezi geleneksel önem düzeylerinin tamamında reddedilebilmiştir, bu seriler birinci sıra
fark durağandır. Sonuç olarak sabitli ve trendli modele göre, FGHE ve RKGE serileri düzeyde; dolar ve TGE
serileri ise birinci sıra fark durağandır.
Tablo 4: Sabitsiz ve Trendsiz Model İçin ADF Birim Kök Testi Sonuçları
Düzey

Birinci Sıra Fark

Değişken Adı

Test İstatistiği

Olasılık* Test istatistiği

Olasılık*

LDOLAR

4.137

1.000

-4.733

0.0000

LFGHE

-0.016

0.676

-8.612

0.000

LRKGE

0.116

0.717

-6.328

0.000

LTGE

-1.469

0.132

-8.725

0.000

*MacKinnon (1996) tek taraflı olasılık değerleri.
Dolar, FGHE, RKGE ve TGE serilerinin düzeyde durağanlığının sınandığı sabitsiz ve trendsiz modele göre bu
serilerin hiçbiri için sıfır hipotezi geleneksel önem düzeylerinin hiçbirinde reddedilememiştir. Dolayısıyla bu
serilerden hiçbiri düzeyde durağan değildir. Serilerin birinci sıra farkı için yapılan test sonucunda ise sıfır
hipotezi tüm seriler için geleneksel önem düzeylerinin tamamında reddedilebilmiştir. Bu sebeple seriler
sabitsiz ve trendsiz modele göre birinci sıra fark durağandır.
Çalışmada kullanılacak seriler en azından bir ADF modeline göre düzeyde durağan değildir. Sahte regresyon
probleminden kaçınabilmek için çalışmada regresyon analizi kullanılmamıştır. Serilerin düzeyde durağan
olmaması durumunda eşbütünleşme analizi yapılır. Eşbütünleşme analizinde yöntem serilerin durağanlık
derecelerine göre değişkenlik gösterir. Sabitli ile sabitli ve trendli modeller kullanılarak yapılan ADF birim
kök testi sonucuna göre değişkenlerin durağanlık dereceleri farklı iken, sabitsiz ve trendsiz model kullanılarak
yapılan ADF birim kök testi sonucunda tüm seriler birinci sıra fark durağan bulunmuştur. Serilerin aynı
düzeyde durağan olmaması durumunda da kullanılabilen ARDL eşbütünleşme yöntemi ile analize devam
edilmiştir. Tahmin edilen ARDL(3,0,1,1) modelinde otokorelasyon sorunu olmamasına rağmen değişen
varyans sorunu vardır. Bu sebeple model Newey-West güçlü standart hatalar ile tahmin edilmiştir.
4.2. Eşbütünleşme Analizi
ARDL Sınır testi, eşbütünleşme analizinde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde elde edilen kritik
değerin, belirlenen alt sınır ve üst sınır değerlerinden büyük ya da küçük olup olmaması durumuna göre
serilerin eşbütünleşik olup olmadığına karar verilir. Eğer hesaplanan kritik değer alt sınır değerinden küçük
ise serilerin eşbütünleşik olmadığı, üst sınır değerinden büyük ise eşbütünleşik olduğu ve alt sınır ile üst sınır
arasında ise serilerin eşbütünleşik olup olmadığıyla ilgili karar verilemeyeceği söylenebilir.
Tablo 5: ARDL Sınır Testi sonuçları
%1
F
kritik
değer
4.402

%5

%10

I(0)

I(1)

I(0)

I(1)

I(0)

I(1)

3.65

4.66

2.79

3.67

2.37

3.2

Tablo 5’ e bakıldığında %5 ve %10 önem düzeyinde elde edilen kritik değerin üst sınır kritik değerinden büyük
olduğu görülmektedir. Bu sebeple %95 güvenle serilerin eşbütünleşik olduğu söylenebilir. Aralarında
eşbütünleşme ilişkisi bulunan bu seriler için ARDL uzun dönem tahmini elde edilmiştir.
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Tablo 6: Değişkenler Arasındaki Uzun Dönem İlişki İçin Tahmin Sonuçları

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LFHGE

-4.809682

3.680664

-1.306743

0.1940

LRKGE

0.692025

1.880837

0.367934

0.7136

LTGE

-0.586226

6.309011

-0.092919

0.9261

C

24.41517

13.27779

1.838798

0.0686

Serilerin logaritmalarıyla çalışıldığı için katsayılar esnekliği verir ve yüzde olarak yorumlanır. Diğer her şey
sabitken FGHE %1 arttığında dolar ortalama olarak %4.81 azalır ancak bu azalış istatistiksel olarak anlamlı
değildir. Diğer her şey sabitken RKGE %1 artarsa, dolar ortalama olarak %0.69 artar ancak bu artış istatistiksel
olarak anlamlı değildir. Diğer her şey sabitken TGE %1 artarsa dolar ortalama olarak %0.59 azalmaktadır
ancak bu azalış istatistiksel olarak anlamlı değildir.
Eşbütünleşik serilerin hangi dönemde aynı trende sahip olacaklarını, bir diğer deyişle uzun vadede ne zaman
dengeye gelecekleri hata düzeltme modeli tahmin edilerek tespit edilebilir. Hata düzeltme katsayısının 0 ile 1 arasında değer alıp istatistiksel olarak anlamlı olması durumunda her dönem hataların ne kadarının
giderileceği bulunur.
Tablo 7. Hata Düzeltme Modeli Sonuçları
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(LDOLAR(-1))

0.295656

0.088435

3.343211

0.0011

D(LDOLAR(-2))

-0.244297

0.086821

-2.813811

0.0058

D(LRKGE)

-0.159431

0.064992

-2.453092

0.0157

D(LTGE)

-0.320280

0.112681

-2.842358

0.0053

CointEq(-1)*

0.019833

0.004153

4.775843

0.0000

Tablo 7’ye bakıldığında hata düzeltme katsayısı istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Seriler
arasındaki dengesizliğin her dönem %2’sinin giderildiği tespit edilmiştir. Burada aylık seriler ile çalışıldığı
için serilerin yaklaşık 4 yılda dengeye geleceği söylenebilir.
Granger’ın (1969) yılında Econometrica dergisinde yayınladığı makaleye göre herhangi bir değişkenin
öngörüsü bir diğer diğer değişkenin geçmiş dönem değerlerinin kullanılması durumunda kullanılmaması
durumuna göre daha başarılıysa, diğer değişken ana değişkenin nedenidir. Bu iki değişken arasında zamana
bağlı gecikmeli bir ilişki varsa bu nedenselliğin yönünü bulabilmek amacıyla Granger Nedensellik Testi
yapılır.
Seriler sabitli ve trendli ve yalnızca sabitli modele göre aynı dereceden durağan olmadığı için Granger
Nedensellik Testi yerine serilerin farklı dereceden durağan olduğu durumda da kullanılabilen Toda
Yamamato nedensellik testi ile seriler arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmiştir. Bu nedensellik testi için
uygun gecikme uzunluğu 3 (k), maksimum durağanlık derecesi ise 1 (dmax) olarak tespit edilmiştir.

İşletme Araştırmaları Dergisi

2466

Journal of Business Research-Turk

Ş. G. Albayrak 14/3 (2022) 2458-2469
Tablo 8: Toda Yamamato Nedensellik Testi Sonuçları
Sıfır Hipotezi
FGHE, Doların Nedeni Değildir
RKGE, Doların Nedeni Değildir
TGE, Doların Nedeni Değildir
Dolar, FGHE’nin Nedeni Değildir
RKGE, FGHE’nin Nedeni Değildir
TGE, FGHE’nin Nedeni Değildir
Dolar, RKGE’nin Nedeni Değildir
FGHE, RKGE’nin Nedeni Değildir
TGE, RKGE’nin Nedeni Değildir
Dolar, TGE’nin Nedeni Değildir
FGHE, TGE’nin Nedeni Değildir
RKGE, TGE’nin Nedeni Değildir

Test İstatistiği
1.890
1.663
2.952
10.458
7.117
9.988
2.299
0.774
0.336
21.977
3.578
1.933

Olasılık
0.596
0.645
0.399
0.015
0.068
0.019
0.513
0.856
0.953
0.000
0.311
0.586

Tablo 8’ e göre yalnızca, “Dolar, FGHE’nin Nedeni Değildir”, “TGE, FGHE’nin Nedeni Değildir”, “RKGE,
FGHE’nin Nedeni Değildir” ve “Dolar, TGE’nin Nedeni Değildir” hipotezleri %10 önem düzeyinde
reddedilebilmiştir. Dolayısıyla dolar FGHE’nin ve TGE’nin nedeni iken; TGE ve RKGE ise FHGE’nin
nedenidir.

5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Ekonomi de yer alan aktörlerin mevcut duruma ve ekonomiye ilişkin geleceğe yönelik beklentilerin bilinmesi
literatürde önem taşımaktadır. Güven kavramın ekonominin şekillenmesi, yatırımlar, istihdam, döviz kuru
gibi birçok makroekonomik değişkenleri etkilemektedir. Bu bağlamda TÜİK tarafında hazırlanan tüketici
güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve finansal hizmetler güven endeksi önem taşımaktadır.
Bu çalışmada Türkiye’de döviz kuru oynaklığı ele alınarak literatür deki diğer çalışmalarda farklı olarak TÜİK
tarafından açıklanan bütün güven endeksleri kullanılmıştır. Çalışma, 2012:02-2021:12 dönemlerine ait aylık
veriler kullanılarak incelenmiştir. Analizlerde seçilen değişkenlerin birim kök içerip içermediklerinin tespiti
için ADF testi uygulanmıştır. Değişkenler arasındaki nedenselliğe yönelik Granger nedensellik analizi ve
değişkenlerin uzun dönemde birlikte hareket edip etmediklerinin tespiti için de ARDL analizleri
uygulanmıştır. Finansal hizmetler güven endeksi, tüketici güven endeksi ve reel kesim güven endeksinin
dolar kuru üzerindeki etkilerinin incelendiği bu çalışmada, seriler aynı düzeyde durağan olmadığı için ARDL
yöntemiyle kısa ve uzun dönem etkiler tespit edilmeye çalışılmış, ardından nedensel ilişkiler Toda-Yamamoto
yöntemiyle incelenmiştir. ARDL sınır testi sonucunda serilerin eşbütünleşik olduğu tespit edilmiştir. Kısa
dönemde ise seriler arasındaki dengesizliğin her ay %2’sinin giderileceği yani yaklaşık dört sene sonunda
serilerin aynı trendde hareket edeceği öngörülmektedir. Uzun dönem etkiler incelendiğinde finansal
hizmetler güven endeksi, tüketici güven endeksi ve reel kesim güven endeksinin reel döviz kurunu uzun
dönemde etkilemediği görülmüştür.
Literatür de yapılan birçok çalışma, güven endeksleri ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkinin
analizi üzerinde gerçekleşmiş olup, güvenin belirleyicileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucu
değişkenlerin durağan olmadığı, serilerin eşbütünleşik olduğu görülmektedir. Bunun sonucu olarak, kısa
dönemde değişkenlerin aralarındaki ilişkinin anlamlı olduğu diğer birçok çalışmayla aynı sonuçları
göstermektedir. Uzun dönem incelendiğinde ise güven endekslerinin, reel döviz kurunu etkilemediği
görülmektedir. Bu ise literatürdeki çoğu çalışmadan farklı bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Toda Yamamoto
nedensellik testi sonuçlarına göre ise, reel döviz kurunun, finansal hizmetler güven endeksi ve tüketici güven
endeksinin nedeni olduğu, tüketici güven endeksi ve reel kesim güven endeksinin ise finansal hizmetler
güven endeksinin nedeni olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Döviz kurunun bir yatırım tercihi olması küçük açık ekonomilerde sadece politika aracı olarak kalmayıp,
ekonomi aktörlerinin geleceğe yönelik kararlarında da önem taşımaktadır. Bu sebepten dolayı ekonomisi,
döviz kuruna karşı hassas ve kırılgan olan ülkeler, dolar kuru dalgalanmalarını minimize edecek politikalar
geliştirmeli ve ekonomi için de yer alan tüm aktörlerin, geleceğe yönelik bekleyişlerini ve kararlarını etkileyen
değişkenlerin iyileştirilmesi gerekmektedir.
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ÖZET

Anahtar Kelimeler:

Amaç – Bu araştırmanın amacı İstanbul’da faaliyet gösteren ve Yemeksepeti internet sitesi üzerinden
hizmet veren Uzak Doğu yemekleri sunan restoranlara yapılan çevrimiçi yorumların içerik analizi
yöntemiyle değerlendirilmesidir.

Online Şikâyetler
Yiyecek İçecek İşletmeleri
Uzak Doğu Restoranları

Yöntem – Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi modeli kullanılmıştır. Buna göre,
Yemeksepeti üzerinden müşterilerin yaptığı yorumlar analiz edilerek, tema ve alt temalar altında
incelenmiştir. Böylelikle, şikâyetlerin daha fazla hangi konularda yoğunlaştığı saptanmıştır.

Bulgular: Araştırma bulgularına göre şikayetlerin büyük çoğunluğunun fiyatlandırma, yemek kalitesi,
yemeğin lezzeti ve hijyen sorunları konusunda olduğu gözlenmiştir. Bununla birlikte dikkat çekici bir
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1. GİRİŞ
Her işletmede olduğu gibi yiyecek içecek işletmeleri için de hedef karlılık ve işletme faaliyetlerinin
sürekliliğini sağlamaktır. İşletme faaliyetlerini sürekli kılmak için ise müşteri memnuniyetinin sağlanması
gerekmektedir (Emir, Kılıç ve Pelit, 2010). İşletmeler, yiyecek içecek endüstrisinin dinamik yapısı sürekli
değişim ve gelişime elverişli olması nedeniyle müşteri memnuniyetini sağlamakta zorlanabilmektedir.
(Gürsoy, McCleary ve Lepsito, 2003: 26).
Bu memnuniyeti sağlamanın yollarından biri müşteri şikâyetlerinin belirlenmesi ve ortadan kaldırılmasına
odaklanılmasıdır (Dalgıç, Güler ve Birdir, 2016: 155). İşletmeler yönünden şikâyet yönetiminin iyi kavranması
ve olası hizmet hatalarının önüne geçilmesi müşterilerin işletmeden kötü deneyim ile ayrılmaması noktasında
önemli bir konudur (Limberger, Anjos, Meira ve Anjos, 2014: 60). İşletmeler açısından oluşturulan şikâyetler
sektörde yer alan diğer rakiplere üstünlük sağlanması yönünde bir fırsat olarak değerlendirilmelidir (Barlow
ve Moller, 2008: 17). Şikâyetlere ilgisiz kalmak işletmeler için olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. Şikâyet
eden memnuniyetsiz bir müşteriye işletme yaklaşımının nasıl olduğu konusu işletme etkinliği ve tercih
edilebilirliği noktasında önemli bir unsurdur. (Kozak, 2007: 139). Müşterilerin genel olarak ödedikleri para,
harcadıkları zaman, mal veya hizmete yönelik girdikleri beklentilerin karşılığını alamadıklarında şikâyet
etmeye daha duyarlı oldukları bilinmektedir. Sorun yaşayan değil, sorunu çözüme kavuşmayan veya
duyarsız kalınan müşterilerin aynı işletmeden tekrar ürün veya hizmet tercihi sadakatinin kaybolduğu
(Özdipçiner, 2016: 237), şikâyet etmek için zaman harcayan müşterilerin işletmeden beklentilerinin var olduğu
ve iletişim içinde olmak istedikleri bilinmektedir (Barlow ve Moller, 2008: 8).
Tüketiciler beklentilerinin karşılanmadığı durumlarda ortaya çıkan memnuniyetsizliklerini farklı kanallar
aracılığıyla ortaya koyma eğilimindedir (Argan, 2014). Günümüzde hızlanan bilgi ve iletişim
teknolojilerindeki gelişmeler çevrimiçi şikâyet kanallarını kolaylıkla kullanabilme olanağı sağlamakta
(Özkaynar, 2010) ve bununla birlikte çok sayıda tüketici şikâyetleri çevrimiçi platformlarda ulaşılabilir hale
gelmektedir. Çevrimiçi platformlar terimi internette iki veya daha fazla kullanıcı için dijital buluşma alanı
sağlayan, iş birliği ve paylaşıma olanak veren sosyal ağlar olarak tanımlanabilmektedir. Çevrimiçi platformlar,
ürün hakkında herhangi bir sorun çıkması durumunda tüketici ile hizmet sağlayıcısı arasında bir köprü görevi
görmektedir (Barlow ve Moller, 2008). Tüketicilerin şikâyetlerini çevrimiçi platformlarda belirtmesi ve bu
şikâyetlerin diğer potansiyel tüketicileri etkileyecek şekilde genele açık olarak yayınlanıyor olması
işletmelerin yapılan şikâyetlere hızla dönmesi ve şikâyeti çözüme kavuşturmak için çaba sarf etmesine neden
olmaktadır. Bu nedenle tüketiciler arasında çevrimiçi platformlar oldukça tercih edilir ve kullanışlı
bulunmaktadır (Alabay, 2012: 151). Yüz yüze veya çevrimiçi alınan her bir şikâyetin pazarlama faaliyetlerini
etkin hale getirebilmek için bir fırsat olduğu düşünülerek gerekli düzenleyici önlemlerin alınması yolunda
çaba gösterilmelidir (Zheng, Youn ve Kincaid, 2009: 720). Bir tüketim ürününü, bir destinasyonu, bir yiyecek
içecek işletmesini veya yiyeceğin kendisini diğer tüketicilere önermek ya da önermemek konusunda çevrimiçi
platformlar şikâyet yöntemleri arasında en etkin yöntemlerden biridir (Cenni ve Goethals, 2017: 22).
Bu araştırmanın amacı İstanbul’da faaliyet gösteren ve Yemeksepeti internet sitesi üzerinden hizmet veren
Uzak Doğu yemekleri sunan restoranlara yapılan çevrimiçi yorumların içerik analizi yöntemiyle
değerlendirilmesidir. Şikâyetlerin incelenmemesi sektörde faaliyet gösteren işletmelerin müşterilerin
memnuniyetsiz oldukları konuları kavrayamamasına bağlı olarak müşteri beklentilerini anlayamaması ve
beklentilerin karşılanmaması neticesinde müşteri kaybına yol açması muhtemel bir durumu beraberinde
getirebileceğinden, bu soruna yönelik olarak araştırma ile elde edilen bulguların işletmelere hizmetlerini
iyileştirmeleri yönünde katkı sağlaması beklenmektedir.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Yiyecek içecek işletmeleri; yapısı, dekoru, konforu, teknik ekipmanlar gibi maddesel olguların yanında lezzet,
sosyal değerler, hizmet kalitesi gibi soyut nitelikleriyle kişilerin yemek ihtiyacını karşılayan sosyal ve disiplin
altına alınmış işletmeler olarak bilinmektedir (Sökmen, 2020). Refah düzeyinin yükselmesi, toplumsal ve
bireysel gelirde artış dışarıdan yemek yeme olgusunu da beraberinde getirmiştir. Bu gelişmelerle birlikte
sosyalleşme, iyi vakit geçirme, imaj ve saygınlık kazanma isteği gibi duygusal ihtiyaçlar da insanları dışarıdan
yemek yeme olgusuna yönlendirmiştir (Albayrak, 2014: 191). Buna göre gelişen dışarıdan yemek yeme olgusu
yiyecek içecek işletmelerinin çıkış noktası olarak kabul edilmektedir (Özdoğan, 2007: 48). Tüketici ihtiyaç ve
özelliklerine bağlı olarak bireylerin tüketim tercihlerinin değişmesi sonucu yiyecek içecek işletmeleri de kendi
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içlerinde farklılaşma ihtiyacı hissetmiştir (Arsezen-Otamış, 2015: 32). Teknoloji ve haberleşmenin hızlı gelişim
gösterdiği günümüz dünyasında her alanda olduğu gibi yiyecek içecek işletmelerinin pazarlama ve tanıtım
faaliyetleri de teknolojiye entegre bir şekilde değişim ve gelişim göstermektedir. İşletmeler yeni gelişmeleri
takip etmek, alanında ortaya çıkan her türlü bilgiye ulaşmak ve bu bilgilerden çıkarımlarda bulunarak
gelişimini devam ettirmek zorunda kalmaktadır. Bu doğrultuda geliştirilen veya pazarlanmak istenilen
ürünlerin çok sayıda tüketiciye ulaştırılabilmesi için teknoloji ve sosyal medya kanallarından yararlanmak
işletmeler için olumlu geri dönüşler sağlama noktasında önem taşımaktadır. Teknolojinin getirileri arasında
yiyecek içecek işletmelerini değerlendirme imkânı sağlayan web tabanlı uygulamaların kullanımın
yaygınlaştığı da görülmüştür (Yalçın, 2014). Çevrimiçi paylaşımlar satın alma konusunda karar verme
aşamasında olan potansiyel tüketiciler için faydalı olabilmektedir (Park, 2017: 147).
Şikâyet, tüketilen bir ürün veya satın alınan bir hizmet karşılığında müşterilerin işletmelere karşı sağladıkları
olumsuz geri bildirimler olarak tanımlanmaktadır. Bir işletmeden satın alınan mal veya hizmetin beklentiyi
karşılayamaması şikâyet davranışının başlangıcı olarak kabul edilir (Lapre ve Tsikriktsis, 2006). Müşterilerin
tatminsizlik yaşaması ve beklentilerinin karşılanamaması durumu ilgili hizmet, personel tutum ve davranışı,
dağıtım, tutundurma, fiyat, süreç ve ürünün sunulduğu fiziksel ortamdan oluşan pazarlama faaliyetleri
unsurlarından birinde veya birkaçında ortaya çıkabilir. Bu nedenle işletmeler için şikâyet işletmenin tümünü
ilgilendiren bir konudur (Aşkun, 2008: 223). Gelişen tüketim trendleri ve müşteri beklentilerini karşılamada
şikâyetlerin ve şikâyet yönetiminin önemi büyüktür. İşletmeye gelen şikâyetler sayesinde yeni stratejiler
geliştirilebileceği gibi tüketici beklentileri de anlaşılabilmektedir (Hirschman, 1970). İşletmelerin, aldıkları
şikâyetleri işletmeye zarar verme durumundan çıkarıp rekabet üstünlüğü, işletmenin devamlılığını sürdürme,
müşteri sadakatini sağlama, kazanç ve başarı elde etme durumuna getirmek için işletmelerin şikâyetleri iyi
anlayarak yorumlaması, şikâyete uygun ve doğru çözümü sunarak başarılı bir şikâyet yönetim süreci
yürütmesi gerekmektedir (Zemke ve Anderson, 2007).
Mal veya hizmetin müşteri tarafından belirtilen kusurunun ortadan kaldırılarak müşteri sadakati sağlanması
şikâyet yönetimi kavramını oluşturmaktadır (Altan ve Engin, 2004). Şikâyet yönetimi şikâyetlerin
değerlendirilerek işletmeler açısından bir değere dönüştürülmesi olarak da ifade edilmektedir (Barış, 2006).
İşletmeye yapılan şikâyetlerin kısa zaman içerisinde ve doğru yöntemlerle var olan sorunun çözüme
kavuşturulması şikâyet yönetimi kavramının önemli basamaklarından biridir. Şikâyetler işletme ve çalışanlar
tarafından olumsuz bir durum gibi algılansa bile müşteri şikâyetleri doğru yönetildiğinde müşteri sadakati
sağlama ve müşteriyi elde tutma etkisine sahiptir (Stauss ve Seidel, 2004). Şikâyete konu olan aynı sorunu aynı
şekilde çözmek işletme için tutarlı bir imaj çizmektedir. Şikâyetlerin iyi yönetilmesi işletmeye güvenilir
olduğunu ispat etme ve ortaya koyma fırsatı vererek ağızdan ağıza şikâyet yoluyla artan memnuniyetsizlik
durumunu tersine çevirmeye ve var olan sorunu ortadan kaldırarak yeni şikâyetlerin oluşmasına engel
olmaya olanak sağlar (Barış, 2006).
2.1. Şikâyet Kanalları
Müşterilerin şikâyetlerini işletme veya çevresinde var olan diğer potansiyel tüketicilere iletmek amacıyla
kullandığı çeşitli şikâyet kanalları bulunmaktadır. Bu kanallar; doğrudan şikâyet kanalları, dolaylı şikâyet
kanalları, ilişkisel kanallar ve teknolojik kanallardır. Doğrudan şikâyet kanalları şikâyetlerini doğrudan işletme
çalışanlarına, sahiplerine, bilgi destek masalarına yüz yüze yapan müşterilerin kullandığı yöntemdir (Barlow
ve Claus, 1999:171). Şikâyetlerin doğrudan işletme sahipleri veya çalışanlara yapılmadan tüketici heyeti,
çevredeki diğer potansiyel müşterilere olumsuz konuşma, mahkemeye verme veya diğer işletmelere olumsuz
mal ve hizmet deneyimi hakkında bilgi verme yöntemi dolaylı şikâyet kanalları olarak tanımlanmaktadır (Kim,
vd. 2003: 352). İlişkisel kanallar müşterilerin şikâyetlerini işletmeye iletmek amacıyla kullandığı çeşitli aracılar
sayesinde oluşur. Bunları şikâyet kutuları, şikâyeti çalışanlara yüz yüze iletme, müşteri anketleri, müşteri bilgi
destek masaları, teknolojik kanallar şeklinde sıralamak mümkündür. Şikâyet kutuları işletmenin herhangi bir
yerine müşterilerin şikâyet, öneri veya memnuniyet konularını öğrenmek için kullanılan ve diğer kanallara
göre maliyeti çok daha düşük olan yöntemdir (Strauss ve Hill, 2001:67). Müşterilerin memnuniyetsizliğini
doğrudan çalışanlara ilettiği şikâyet kanalı çalışanlara yüz yüze iletmedir. Bu durumda işletmede çalışan her
bir birey müşteri şikâyetlerini çözme, şikâyetlere yönelik doğru iletişim geliştirme ve sorunun kaynağını
ortadan kaldırma konusunda eğitim almalıdır (Barlow ve Claus, 1999:171). Müşteri anketleri hizmet, fiyat,
çalışanların tutumu ve hizmetin sunulduğu ortam hakkında bilgi almak için düzenlenmiş anket formlarından
oluşan bilgi ve şikâyet toplama yöntemidir (Alabay, 2022). Müşteri destek masaları; yöneticilerin müşteriyi
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dinlemesi, sırdaş müşteri dinleme, dinleme grupları oluşturma, müşteriyi işletmeye davet etme ve müşteri
mektupları yöntemleri kullanılarak yapılan bilgi ve şikâyet toplama amacıyla kullanılabilir (Timur ve Sarıyer,
2004). Müşterilerin memnuniyetsizliklerini teknolojiye dayalı yollarla işletmeye ilettiği, işletmeye ait olan faks,
web siteleri, çevrimiçi uygulamalar ile iletişim kurmayı sağlayan kanallar teknolojik kanallar olarak
bilinmektedir. Ücretsiz telefon hatları işletmelerin şikâyetleri iletme yollarını müşteriler açısından maliyetsiz
ve kolay ulaşılabilir hale getirmek için kullandığı şikâyet toplama yöntemidir (Alabay, 2018). Çağrı merkezleri
ise öncelikle telefon ve diğer tüm teknolojik iletişim araçlarının işletme ile iletişim kurulmasına olanak
sağlayarak iletişim merkezleri yoluyla bilgi toplama yöntemidir (Gedik, 2006). Tüketicilerin ürünü
deneyimleyerek memnuniyetsizliğini çevrimiçi uygulamalar, web tabanlı uygulamalar veya sosyal medya
aracılığıyla diğer tüketicilere, hizmet sağlayıcılara bilgi aktarımı yaparak paylaşması ise çevrimiçi şikâyet
olarak tanımlanmaktadır (Martin-Fuentes vd. 2018).
2.2. İlgili Çalışmalar
Araştırma kapsamında yapılan literatür taramasında çok sayıda çalışmaya rastlanmaktadır. Eşkinat (2009),
çalışmasında ağızdan ağıza şikâyet yönteminin tüketiciler üzerinde ikna edici etki oluşturabileceği, işletme
imajına zarar verebileceği ve maddi kayıplara neden olabileceği sonuçlarını ortaya koymuştur. Barış (2007),
yazılı, sözlü şikâyetlerin yanında çevrimiçi şikâyetlerin de işletmeler için yaşamsal öneme sahip olduğunu
ortaya koymuştur. Dalgıç, Güler ve Birdir (2016), çalışmalarında hizmet sunumu başlığı altında çalışanların
kibarlığı, hızlı servis, tüketiciyi güler yüzle karşılamak gibi öznel kriterlerin şikâyete neden olabileceğini
ortaya koymuştur. Erk (2009), yürüttüğü çalışmasında müşteri şikâyetlerinin nedenleri ve işletmelerin
şikâyetlere genel tutumunu konu almıştır. Buna göre en çok şikâyetin hizmet kalitesi hakkında olduğunu
tespit etmiştir.
Literatürde yiyecek içecek işletmeleri kapsamında yapılan çalışmalar da bulunmaktadır. Taştan ve Kızılcık
(2017), çalışmalarında müşteri şikâyetlerini içerik analizi yöntemiyle incelemiştir. Bu çalışma sonucunda
şikâyet nedenlerinin yemekler konusunda yoğunlaştığı görülmüş ve daha çok lezzet unsurunun olumsuz
yorum aldığı tespit edilmiştir. Yaşar (2019) tarafından gerçekleştirilen, Kastamonu ilinde yer alan ve
geleneksel yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelere yönelik araştırmada yemeğin lezzetli ve doyurucu olması,
servisin hızı, personel yaklaşımı, hizmetin sunulduğu ortam ve dekorasyon ile fiyat konularının müşteri
şikâyetlerine sıklıkla neden olduğu belirtilmiştir. Doğan, Güngör ve Tanrısevdi (2016), personelin kaba ve
eğitimsiz olması, yemeklerin fazla yağlı ve baharatlı olması, hizmetin yavaş olması gibi sorunların şikâyet
konuları arasında yer aldığı sonucuna varmıştır. Yiyecek ve içeceği kapsayan kategoriler başlığı altında;
yiyeceğin sağlıklı olması, sıcak olması, bütünlük içerisinde sunulması gibi başlıklar ele alınmıştır. Aynı
çalışmada incelenen diğer temalar şöyle sıralanmıştır: fiyat temasında yiyeceğe ödenen fiyatın ürün veya
hizmete değmesi ve fiyatın uygunluğu konuları işlenmiş; özgünlük ve çekicilik teması başlığında ise imaj ve
yeni deneyim sağlama konuları yer almıştır.

3. YÖNTEM
Araştırmanın yöntemi araştırma modeli, evren ve örneklem ve verilerin toplanması ve analizi olarak üç başlık
altında aşağıda açıklanmaktadır.
3.1. Araştırmanın Modeli
Bu çalışmada, yapılan araştırmanın amacı doğrultusunda sosyal bilimlerde sıkça kullanılan nitel araştırma
yöntemlerinden içerik analizi modeli kullanılmıştır. Krippendorff’a (1980) göre içerik analizi “veriden onun
içeriğine ilişkin tekrarlanabilir ve geçerli sonuçlar çıkarmak üzere kullanılan bir araştırma tekniğidir”. Weber (1989),
‘‘içerik analizini “metinden çıkarılan geçerli yorumların bir dizi işlem sonucu ortaya konulduğu bir araştırma tekniğidir”
şeklinde tanımlanmaktadır. Bu yöntemin kullanılmasının nedeni yazılı içeriklerin ayrıntılı bir şekilde
incelenmesine olanak sağlayan ve tekrarı mümkün olan bir yöntem olmasıdır (Zikmund, Babin, Carr ve
Griffin, 2013).
3.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evreni İstanbul ilinde yer alan ve Yemeksepeti sistemine entegre çalışan 205 Uzak Doğu
restoranlarından oluşmaktadır. Toplamda 39 ilçesi bulunan (İstanbul.gov.tr, 2022) İstanbul ilindeki tüm ilçeler
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incelemeye tabi tutulmuştur. İlçeler bazında incelenmesinin nedeni Yemeksepeti sitesinin restoran bilgilerini
ilçelere bölerek sağlamasıdır.
3.3. Verilerin Toplanması ve Analizi
Uzak Doğu yemeği hizmeti sunan işletmelere yönelik şikâyetler Yemeksepeti internet sitesinden 1 Temmuz1 Ağustos 2022 tarihleri arasında e-doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir. Restoranların güncel
yorumlarına ulaşmak ve geçerli sonuçları elde etmek amacıyla son 60 gün içerisinde gelen yorumlar dikkate
alınarak inceleme yapılmıştır. Yemeksepeti sitesinin çalışma şekli ve güncellemeler nedeniyle en fazla son 60
gün içerisinde yapılan yorumlar görülebilmektedir. Gün sayısı, Temmuz 2022 güncellemesi ile 30’dan 60’a
yükseltilmiştir. Bu açıdan çalışma sınırlanmakla birlikte Temmuz 2022 güncellemesi öncesinde yapılan
çalışmalara göre daha fazla şikâyete ulaşılabilmesi açısından avantajlı durumda olduğu söylenebilir.
Analiz sürecinde şikâyetlerde ifade edilen konular, kavramlar arasındaki ilişkilere dayanılarak 7 ana tema
altında incelenmiştir. Ana temaların belirlenmesinde Taştan ve Kızılcık’ın (2017) çalışmasından
yararlanılmıştır. Ana temalar altında toplanan şikâyetlerden elde edilen ortak veriler 27 alt tema altında
toplanmıştır. Araştırma verilerinin halka açık internet sitesinden elde edilmesi ve yorum yapan kullanıcıların
isimlerinin paylaşılmaması nedeniyle etik kurul izni gerektirmemektedir.

4. BULGULAR
Araştırmanın bulguları dört tabloda özetlenmiştir. Tablo 1’de restoranların ilçelere göre dağılımı
verilmektedir. Tablo incelendiğinde en çok Uzak Doğu restoranının 21 restoran ile Şişli, 18 restoran ile
Beyoğlu, 16 restoran ile Beşiktaş ilçelerinde olduğu gözlenmektedir. Adalar, Arnavutköy, Çatalca, Silivri ve
Sultanbeyli’de ise Yemeksepeti üzerinden hizmet veren Uzak Doğu restoranına rastlanmamıştır.
Tablo 1. Restoranların İlçelere Göre Dağılımı
İlçeler
Ataşehir
Avcılar
Bağcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Başakşehir
Bayrampaşa
Beşiktaş
Beykoz
Beylikdüzü
Beyoğlu
Büyükçekmece
Çekmeköy
Esenler
Esenyurt
Eyüpsultan
Fatih
Gaziosmanpaşa
Güngören
Kadıköy
Kâğıthane
Kartal
Küçükçekmece
Maltepe
Pendik
Sancaktepe
Sarıyer
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Frekans
7
7
5
4
7
7
5
16
6
4
18
4
4
3
4
5
9
2
3
12
14
2
4
3
2
2
3
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Yüzde (%)
3,41
3,41
2,43
1,95
3,41
3,41
2,43
7,80
2,92
1,95
8,78
1,95
1,95
1,46
1,95
2,43
4,39
0,97
1,46
5,85
6,82
0,97
1,95
1,46
0,97
0,97
1,46
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Sultangazi
Şile
Şişli
Tuzla
Ümraniye
Üsküdar
Zeytinburnu
Toplam

1
3
21
2
6
5
5
205

0,48
1,46
10,24
0,97
2,92
2,43
2,43
100

Tablo 2. Şikâyetlerin İlçelere göre dağılımı
İlçeler
Ataşehir
Avcılar
Bağcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Başakşehir
Bayrampaşa
Beşiktaş
Beykoz
Beylikdüzü
Beyoğlu
Büyükçekmece
Çekmeköy
Esenler
Esenyurt
Eyüpsultan
Fatih
Gaziosmanpaşa
Güngören
Kadıköy
Kâğıthane
Kartal
Küçükçekmece
Maltepe
Pendik
Sancaktepe
Sarıyer
Sultangazi
Şile
Şişli
Tuzla
Ümraniye
Üsküdar
Zeytinburnu
Toplam

Frekans
118
132
147
129
151
202
114
613
128
142
194
118
180
178
145
128
307
124
164
522
273
131
149
125
137
130
90
102
119
654
142
132
167
138
6425

Yüzde (%)
1.83
2,05
2,28
2,00
2,35
3,14
1,77
9,54
1,99
1,74
3,01
1,83
2,80
2,77
2,25
1,99
4,77
1,92
2,55
8,12
4,25
2,03
2,31
1,94
2,13
2,02
1,40
1,58
1,85
10,17
2,21
2,05
2,59
1,75
100

Tablo 2’de Uzak Doğu yemekleri hizmeti sunan ve çevrimiçi sipariş usulü çalışan yiyecek içecek işletmelerine
yönelik şikâyet sayıları verilmiştir. Tabloya göre en fazla şikâyeti 654 (%10,17) ile Şişli ilçesinde hizmet veren
Uzak Doğu restoranları almıştır. Beşiktaş ilçesinde bulunan Uzak Doğu hizmeti sunan restoranlar 613 (%9,54)
ile en fazla şikâyet alarak ikinci sırada yer almıştır. Bu ilçeleri 307 (%4,77) şikâyet ile 9 restorana sahip Fatih ve
273 (%4,25) şikâyet ile restorana sahip Kâğıthane ilçeleri takip etmektedir.
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Tablo 3. Müşteri Şikâyetlerinin Temalara Göre Dağılımı
Tema
Fiyatla ilgili şikâyetler
Yiyecek/ İçecek ile ilgili şikâyetler
Servisle ilgili şikâyetler
Paket ve ürün içeriğiyle ilgili şikâyetler
Ödeme şekliyle ilgili şikâyetler
Çalışanlarla ilgili şikâyetler
Menüyle ilgili şikâyetler
Toplam

Frekans
1.014
1.007
995
983
945
874
608
6.425

Yüzde (%)
15,77
15,67
15,48
15,29
14,70
13,60
9,46
100

Müşteri şikâyetlerinin temalara göre dağılımı Tablo 3’de verilmiştir. Müşteri şikâyetleri 7 ana tema altında
incelenmiştir. Tabloya göre müşterilerin en fazla şikâyet ettikleri konu 1.014 (%15,77) şikâyet ile fiyatla ilgili
şikâyetler olmuştur. Bunu 1.007 (%15,67) ile yiyecek/ içecekle ilgili şikâyetler, 995 (%15,48) servisle ilgili
şikâyetler ve 983 (%15,29) paket ve ürün içeriğiyle ilgili şikâyetler takip etmektedir.
Tablo 4. Müşteri Şikâyetlerinin Alt Temalara Göre Dağılımı
Tema
Fiyatla ilgili şikâyetler

Alt Tema
Fiyatın yüksekliği
Fiyat ürün performansının yetersiz görülmesi
Toplam

Yiyecek / İçecek ile ilgili
şikâyetler

Yemeklerin lezzetsizliği
Yemeklerin aşırı tuzlu olması
Yemeklerin kalitesizliği
Porsiyonun azlığı
Yemeklerde hijyen sorunu
Toplam

Servisle ilgili şikâyetler

Servisin yavaşlığı
Yemeklerin soğuk olması
Siparişin eksik veya yanlış gitmesi
Paketin zarar görmüş olması
Özensiz paketlenmiş olması
Toplam

Paket içeriğiyle ilgili
şikâyetler

Çalışanlarla ilgili
şikâyetler

Eksik servis malzemelerinin gitmesi
Sos veya tatlandırıcıların eksik gitmesi
Toplam
Çalışanların ilgisizliği
Çalışanların kabalığı
Çalışanların niteliksizliği
Çalışanların kişisel hijyen eksikliği
Toplam

Ödeme şekliyle ilgili
şikâyetler

Kapıda ödeme yok
Pos cihazı yok veya unutulmuş
Online ödeme yok
Sodexo / Ticket seçeneği yok
Cüzdan ödeme seçeneği dikkate alınmıyor
Temassız ödeme yok
Toplam

Menüyle ilgili şikâyetler

Menü çeşitliliğinin azlığı
Menünün anlaşılmazlığı
Menünün bulunmaması
Toplam
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Frekans
695
319
1.014
281
166
134
169
257
1.007
439
216
123
108
109
995
434
144
983
236
216
234
188
874
203
144
139
127
65
267
945
271
203
134
608

Yüzde (%)
69,50
31,49
100
27,90
16,48
32,17
13,10
25,5
100
44,12
21,70
12,36
10,85
10,95
100
44,15
14,64
100
31,57
24,71
26,77
21,51
100
21,48
15,23
14,70
13,43
6,87
28,25
100
44,57
33,38
22,03
100
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Tablo 4’te müşteri şikâyetleri ana temalara bağlı alt temalar altında verilmiştir. Şikâyetler 7 ana tema altında
27 alt temaya ayrılmıştır. Fiyatla ilgili şikâyetler teması altında fiyatın yüksekliği, fiyat ürün performansının
yetersiz görülmesi alt temaları oluşturulmuştur. Müşteriler 694 (%68,50) şikâyet ile en fazla fiyatın yüksekliği
konusunda şikâyetlerini yorumlarda belirtmişlerdir. Yiyecek ve içecekle ilgili şikayetler teması altında
yemeklerin lezzetsizliği, yemeklerin aşırı tuzlu olması, yemeklerin kalitesizliği, porsiyonun azlığı, yemeklerde
hijyen sorunu alt temaları oluşturulmuştur. Müşteriler 281 (%27,90) şikâyet ile en fazla yemeklerin lezzetsizliği
konusunda şikâyetlerini yorumlarda belirtmişlerdir. Servisle ilgili şikâyetler teması altında servisin yavaşlığı,
yemeklerin soğuk olması, siparişin eksik/yanlış gitmesi, paketin zarar görmüş olması, özensiz paketlenmiş
olması alt temaları oluşturulmuştur. Müşteriler 439 (%44,12) şikâyet ile en fazla servisin yavaşlığı konusunda
şikâyetlerini yorumlarda belirtmişlerdir. Paket ve ürün içeriğiyle ilgili şikâyetler teması altında eksik servis
malzemelerinin gitmesi, sos veya tatlandırıcıların eksik gitmesi alt temaları oluşturulmuştur. Bu bölümde
müşteriler 434 (%44,35) şikâyet ile en fazla eksik servis malzemelerinin gitmesi konusunda şikâyetlerini
yorumlarda belirtmişlerdir. Çalışanlarla ilgili şikayetler teması altında çalışanların ilgisizliği, çalışanların
kabalığı, çalışanların niteliksizliği, çalışanların kişisel hijyen eksikliği gibi alt temalardan oluşturulmuştur.
Müşteriler 236 (%31,57) şikâyet ile en fazla çalışanların ilgisizliği konusunda şikâyetlerini yorumlarda
belirtmişlerdir. Ödeme şekliyle ilgili şikâyetler teması altında kapıda ödeme yok, pos cihazı yok veya
unutulmuş, çevrimiçi ödeme yok, sodexo / ticket seçeneği yok, temassız ödeme yok, cüzdan ödeme seçeneği
dikkate alınmıyor, temassız ödeme yok alt temaları oluşturulmuştur. Müşteriler 267 (%28,25) şikâyet ile en
fazla temassız ödeme yok konusunda şikâyetlerini yorumlarda belirtmişlerdir. Menüyle ilgili şikâyetler
teması altında menü çeşitliliğinin azlığı, menünün anlaşılmazlığı, menünün bulunmaması alt temaları
oluşturulmuştur. Bu temada müşteriler 271 (%44,57) şikâyet ile en fazla menü çeşitliliğinin azlığı konusunda
şikâyetlerini yorumlarda belirtmişlerdir.

5. TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu araştırma ile günümüz dünyasında yaşanan teknolojik gelişmelerin tüketici davranışlarını oldukça
etkilediği görülmektedir. Bu kanıya varılmasında daha önceki araştırmalarda rastlanmayan çevrimiçi
ödemelerle ilgili çok sayıda şikâyete rastlanılması etkili olmuştur. Teknolojik gelişmelerle birlikte son yıllarda
yaşanan pandeminin de tüketici eğilimlerini temassız alışverişi tercih etme yönünde etkilediği düşünülebilir.
Bunun nedeni ise temassız ödeme seçeneklerinin günümüzdeki kadar yaygın olmamakla birlikte pandemi
öncesinde de var olduğu ancak yapılan araştırmalarda bu konuda şikâyetlere rastlanmamış olmasıdır.
Temassız ödeme seçeneğinin yaygınlaşması ile birlikte ilgili şikâyetlerin ortaya çıkışı bu araştırma için önemli
bir bulgu olarak görülebilir. Geleneksel alışverişlerde günümüzdeki kadar gündemde olmayan ‘’temassız
ödeme seçeneği’’ artık daha fazla talep edilir duruma gelmiştir. Bununla birlikte tüketiciler tarafından yüz
yüze iletişimi en aza indirme ve hijyen koşullarını sağlama isteği ile ortaya çıkan ‘’online ödeme seçenekleri’’,
‘’Sodexo ve ticket’’ ödeme seçenekleri, ‘’cüzdan hesabı’’ gibi dijital ödeme uygulamaları konusunda şikayetler
bulunmaktadır. İşletmelerin güncel gelişmelere uyum sağlaması ve yeni gelişen alışveriş trendlerine cevap
verebilmesi açısından bu şikâyetlerden yola çıkılarak eksikliklerin giderilmesi ve hizmet kalitesini arttırma
yönünde değerlendirilmesi gerekmektedir. Dijital ödeme uygulamalarının yansıra geleneksel alışveriş tarzını
sürdüren tüketici grupları için ‘’pos cihazı yok’’ veya ‘’pos cihazı unutulmuş’’ şikâyetleri sıklıkla devam
etmektedir. Pandemi sürecinin getirdiği önlemler arasında bulunan kişilerle temasın en aza indirilmesi ile
alışverişlerini elden ödenen para ile karşılamak yerine kredi kartı ile karşılamak isteyen tüketiciler için pos
cihazının unutulmuş veya hiç kullanılmıyor olması durumunun şikâyet kaynağı olarak görüldüğü
anlaşılmıştır. Sipariş edilen yemeklerin eksik veya yanlış gitmesi, yanında sunulan tatlandırıcıların eksik
olması, tüketiciler ile birebir iletişim sağlayan kuryelerin kaba veya ilgisiz davranışları tüketiciler arasında
sıklıkla şikâyete konu olmaktadır. Bunlara ek olarak incelenen yorumlar içerisinde servis konusunda plastik
çatal, kaşık gibi tek kullanımlık servis malzemelerinin ve tatlandırıcı özel sosların eksik gitmesinin şikâyet
konusu olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Müşterilerin beklentisi arasında yer alan diğer önemli bir faktörün de
paketleme olduğu anlaşılmıştır. Yırtık, uygunsuz veya özensiz paketlemeler şikâyete neden olurken özel
tasarım kutuların tüketiciler tarafından tercih nedeni olabileceği görülmektedir. Son olarak, paket servis
modelinin gelişim gösterdiği tüketim modelinde kuryelerin daha aktif kullanılması, yoğun sipariş alınması,
adreslerin karışık veya belirsiz olması gibi nedenlerden dolayı siparişlerin yanlış adreslere teslimi, geç gitmesi
veya eksik malzeme ile tüketiciye ulaştırılması konuları üzerine şikâyetlerin yoğunlaştığı görülmüştür.
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İlgili literatürde bulunan daha önceki çalışmalarla karşılaştırıldığında en fazla memnuniyetsizlik yaratan
konunun fiyat ile ilgili şikâyetler temasında fiyatın yüksekliği ve fiyat ürün performansının beklenilenin
altında olması bulgusunun Eşkinat’ın (2009) çalışmasının bulgularıyla benzerlik gösterdiği görülmektedir.
Yiyecek ve içecek işletmelerinde yemeğin geç veya soğuk gelmesi, yüksek fiyatlandırılması, kötü görünüşü,
lezzetsizliği ve sunum hataları unsurlarının müşteri memnuniyetini olumsuz etkilemesi Yaşar’ın (2019 )
araştırma bulgularını destekler niteliktedir. En fazla şikâyet alan konulardan biri olan siparişin geç gelmesi ve
bu gecikme esnasında yemeğin soğuması Taştan ve Kızılcık’ın (2017) yaptığı araştırmada da bulunan
sonuçlarla benzerlik göstermektedir. Çevrimiçi sipariş yöntemiyle çalışan işletmelerin beklenen ortalama
teslimat sürelerini aşması konusunda müşterilerin şikâyet etme eğilimleri Saygılı ve Sütütemiz’in (2017)
çalışmasında da çok şikâyet alan konu olarak bu araştırmanın bulgularıyla örtüşmektedir.
Yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda son yıllarda internet kullanımının oldukça etkin hale gelmesi
tüketicilerin sosyal medya platformlarında bir araya gelerek şikâyet oluşturma potansiyelini de arttırmıştır.
İnternet kaynaklı “We are Social” ve “Hootsuite” araştırma şirketlerinin hazırladığı “Digital in 2022” raporuna
göre küresel internet kullanıcıları, 2022’nin başında 4,95 milyar kişiye yükselmiştir ve internet toplam dünya
nüfusunun yüzde 62,5’ini kapsamaktadır. Sosyal medya kullananların ise 4,62 milyar kişiye ulaştığı ve bunun
da dünya nüfusunun %58,4’ ünü oluşturduğu kayıtlara geçmiştir (https://wearesocial.com, 2022). Sosyal
medya kullanımının yaygınlaşması ve çevrimiçi yorum sitelerinin daha işlevsel hale gelmesiyle birlikte
tüketicilerin çevrimiçi yorumlarının satın alma davranışları üzerinde etkisinin arttığı görülmektedir.
Çevrimiçi yorumlar yoluyla tüketiciler seyahat ettikleri yerler, konaklama işletmeleri, destinasyonlar, yiyecek
içecek hizmeti sunan işletme ve yeme içme tercihleri konusunda aldıkları mal ve hizmet deneyimlerini
paylaşırken hem aktif hem de potansiyel diğer tüketicileri karar alma sürecinde etkilemektedir (Türker ve
Yaşar, 2018). Bunun önemli nedenleri arasında tüketicilerin çevrimiçi yapılan yorumlara tarafsız olduğu
düşüncesiyle diğer tanıtım faaliyetlerinden daha fazla güvenmesidir (Richard ve Guppy, 2014)
Çevrimiçi yorumlar hizmet kalitesini veya ürünü tavsiye eder nitelikte olabileceği gibi yaşanan aksaklıklar,
çalışanların tutum ve davranışı, fiyat dengesi, hizmet kalitesi gibi konular üzerinde olumsuz yorumları da
kapsayabilmektedir (Aşkun, 2008: 223). Yiyecek içecek sektörünün gelişimi göz önünde bulundurulursa artan
işletme sayısı, ürün çeşitliliği gibi rekabete yol açacak durumlar karşısında işletmelerin rekabet avantajı
sağlaması ve değişen tüketici trendlerine ayak uydurabilmesi gerektiği düşünülmektedir. (Su ve Bowen,
2000). Bu durumda yiyecek içecek işletmeleri tüketici tarafından tercih edilir olmak için çevrimiçi yorumları
dikkatle takip etmeli ve varsa eksiklik veya aksaklıkları gidermelidir (Barlow ve Moller, 2008: 17). Bu araştırma
değişen teknolojik olanaklar etrafında şekillenen yeni eğilimlerin ve gelecekte oluşması muhtemel tüketici
ihtiyaçlarının neler olabileceği konusunda bulgular sağlamaktadır. Özellikle çevrimiçi ödeme sistemiyle ilgili
şikâyetlerin geleceğe yönelik müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını karşılama yönünde katkılar sağlaması
beklenmektedir.
Müşteri memnuniyeti açısından düşünüldüğünde, işletmelerin faaliyetlerini tüketici odaklı olarak yerine
getirmesi gerektiği ve sektörel başarılarının tüketicilerin beklentilerinin karşılanması ile tatmin olma
duygusuna bağlı olduğu ortaya çıkmaktadır. İşletmeler, eve sipariş yönteminde artış gösteren talepleri yerine
getirme konusunda donanımlı ve sistemli bir çalışma prensibi benimseyerek ekipman, dijital alt yapı, yeni
alışveriş trendlerine uygun eğitim almış personel ile hizmet kalitesini arttırmalıdır. Şikayetlerin işletmeler için
olumsuz bir motivasyon kaynağı olarak görülmesinin sektörel ilerlemeyi olumsuz yönde etkileyeceği gibi
işletmelerin gelişimine de olumsuz yönde katkı sağlayacağı bilinmektedir. Bu durumda elde edilen şikâyetler
hizmet kalitesini arttırıcı bir rehber olarak görülmeli ve eksiklerin giderilmesi için bir araç olarak
kullanılmadır. Son yıllarda artış gösteren çevre bilinci ve bu durumun tüketici gruplarına yansıması
işletmeleri de yakından ilgilendiren bir konu haline gelmiştir. Doğada çözünen poşet veya paketleme
yöntemleri tasarım paketlerle bir arada kullanılarak veya şikâyetlerde yer alan plastik çatal, bıçak ve bardak
gibi materyallerin istenmediği halde gönderilmesi durumu tüketicide isteklerin dikkate alınmadığı, tek
kullanımlık materyallerin işletme içerisinde sık ve gereksiz yere kullanıldığı algısını oluşturduğu düşüncesine
yol açabilmektedir. Bu durumun önüne geçmek için işletmelerin gerekmedikçe bu servis ürünlerini
kullanmamaları, tüketicilerdeki çevresel duyarlılık algısına önem verdiği ve yorumları dikkate aldığını
göstermeleri gerekmektedir. Bunlara ek olarak işletmelerin yeni gelişen alışveriş trendlerine uygun olarak
şunlara dikkat etmesi önerilebilir:


Değişen tüketici tercihleri ve beklentileri analiz edilerek şeffaf hizmet sunulmaya çalışılmalıdır.
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Yeni alışveriş trendlerine uygun şikâyet yönetimi yöntemleri geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.
Kuryeler müşterilere karşı nazik, sabırlı ve anlayışlı olmalıdır.
Yeterli sayıda ve nitelikli personel çalıştırılarak, bölge haritalandırılması yöntemiyle adreslere hızlı erişim
sağlanmalıdır.
Aktarılan şikâyetler üzerinde özenle durulmalı, aktarılmayan şikâyetlerin tespiti için araştırmalar
yapılmalıdır.
İşletmeye yapılan şikâyetler mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşturulmalıdır.
Şikâyetler kayıt altında tutulmalı ve analiz edilerek şikâyet unsuru ortadan kaldırılmalıdır.
Ödeme konusunda yaşanan teknolojik gelişmeler takip edilerek yeni ödeme yöntemlerine uyum
sağlanmalıdır.

Bu araştırmanın sınırlılıkları; son 60 günlük yorumların incelenebilmesi, İstanbul ile sınırlı olması, şikâyete
konu olan durumların yalnızca tüketicilerin perspektifinden alınabilmiş olması ve çevrimiçi platform olarak
yalnızca Yemeksepeti sitesinin kullanılması olarak sayılabilir. Bu sınırlılıkları da dikkate alarak, gelecekte
yapılabilecek çalışmalar için şu öneriler verilebilir:




İlgili konuda başka şehirlerdeki durum araştırılabilir.
Şikâyetler işletmelerin perspektifinden ele alınarak nedenleri ve çözüm olanakları araştırılabilir.
Konu, çeşitli çevrimiçi platformlar üzerinden yeniden araştırılarak platformlar bazında bulgularda ortaya
çıkabilecek olası farklılıklar açısından değerlendirme yapılabilir.
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ÖZET

Anahtar Kelimeler:

Amaç – Çalışmada etkinliklerin düzenlenmesinde görev alan paydaşların başarısının yerel halkın etkinlik
memnuniyetine olan etkisini Bozcaada Kültür Sanat ve Bağbozumu Festivali örneklemi ile belirlemek
amaçlanmaktadır.

Etkinlik turizmi
Memnuniyet
Turizm İşletmeleri
Bozcaada
Yerel halk

Yöntem – Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Paydaşlar ve yerel halk ile yapılan
derinlemesine mülakatlara MaxqDA programı kullanılarak içerik analizi uygulanmıştır.

Bulgular – Sonuçlara göre: (1) Festival başarısız olarak değerlendirilmiş, bu başarısızlığın nedeni olarak
da profesyonel olmayan yönetim anlayışı gösterilmiştir. (2) Yerel halk etkinlikten memnun değildir,
Gönderilme Tarihi 10
ekonomik getiriler olumlu değerlendirmekle birlikte memnuniyetsizlik nedeni olarak çevresel, sosyal ve
Temmuz 2022
kültürel maliyetlere işaret edilmektedir. (3) Paydaşların yönetim anlayışının profesyonel olarak
Revizyon Tarihi 20 Eylül 2022 nitelenmemesinin nedeni olarak, birbirleri ile kurdukları ağ yeteneğinde ve halkla iletişimlerindeki
Kabul Tarihi 25 Eylül 2022
şeffaflıktaki eksiklikler olarak gösterilmiştir. (4) Kaynakların azlığından büyük oranda olumsuz etkilenen
ağ yeteneğinin ise kültürel yapı ve adanın tanıtımı ile ilgili geçmişte yapılmış ve halen yapılmakta olan
çalışmalar ile de beslendiği ve geliştiği belirlenmiştir.
Araştırma Makalesi

Tartışma – Bozcaada Kültür Sanat ve Bağbozumu Festivali örneklemi üzerinde yürütlen bu çalışmada
etkinliklerin başarısında etkili olan faktörlerin yanısıra, yerel halkın memnuniyet düzeyleri tespit
edilerek, aralarındaki ilişkiler tartışılmıştır.
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Purpose – In this study, it is aims to determine the effect of the success of the stakeholders involved in
the organization of the events on the event satisfaction of the local people with the sample of Bozcaada
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Design/methodology/approach – Qualitative research method was used in the study. Content analysis
was applied to the in-depth interviews with the stakeholders and local people by using the MaxqDA
program.
Findings – According to the results: (1) The festival was evaluated as unsuccessful, and the
unprofessional management approach was cited as the reason for this unsuccess. (2) Local people are
dissatisfied with the event, while economic returns are evaluated positively, environmental, social and
cultural costs are pointed out as the reason for dissatisfaction. (3) The reason why the management
approach of the stakeholders is not described as professional has been shown as the lack of networking
ability they have established with each other and transparency in their communication with the public.
(4) It has been determined that the network ability, which is negatively affected by the scarcity of
resources, is also fed and developed by the studies that have been done in the past and are still being
carried out on the cultural structure and the promotion of the island.
Discussion – In this study, which was carried out with the sample of Bozcaada Culture, Art, and Vintage
Festival, besides the factors that affect the success of the events, the satisfaction levels of the local people
were determined and the relations between those variables were discussed.
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1. GİRİŞ
Kültür, içerisinde barındırdığı tarih, mimari, dil, din, yaşam biçimi, sanat ve estetik vb. pek çok unsur ile
önemli bir seyahat nedeni olarak kabul edilmektedir. Sahip olduğu zengin kültürel değerlerin yanı sıra,
tarımsal çeşitlilik ve coğrafi avantajlar nedeni ile Türkiye’de yer alan pek çok turistik destinasyon, kendine
has özellikleri ile ön plana çıkmaktadır. Bu çeşitlilik ve avantajlar yerel etkinliklerin kapsamının ve sayısının
her geçen gün artmasında önemli bir etkiye sahiptir. Günümüzde turistik destinasyonlar, pek çok kültürel,
toplumsal, ekonomik fayda barındırmasıyla hem geleneksel, hem de modern etkinliklere ev sahipliği
yapmaktadırlar. Bu etkinlikler, ölçeklerine göre mega, hallmark ve büyük etkinlikler ile yerel etkinliklerden
de oluşmaktadır.
Bu çalışma, yerel kültürel etkinliklerden biri olan Bozcaada Kültür Sanat ve Bağbozumu Festivali özelinde
etkinliklerin düzenlenmesinde görev alan paydaşların başarısının yerel halkın etkinlik memnuniyetine olan
etkisini belirleme amacını taşımaktadır. Nitel araştırma yönteminin benimsendiği araştırmada derinlemesine
mülakatlar aracılığı ile toplanan veriler, MaxqDA 2020 (Verbi Software, 2019) programı aracılığı ile içerik
analizine tabi tutulmuştur. Literatürde yerel etkinliklere yönelik yapılan araştırmaların kısıtlı sayıda ve
çoğunlukla ekonomik katkılar üzerine odaklanmış olduğu görülmektedir. Dolayısı ile bu çalışmanın,
ekonomik etkilerinin yanı sıra, halk üzerindeki sosyo-kültürel etkileri nitel yöntemlerle derinlemesine ortaya
koyması nedeni ile literatüre katkısı olduğu düşünülmektedir.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Etkinlik turizmi, ziyaretçi sayısını azami seviyeye çıkarmak için kimi faaliyetlerin planlama, geliştirilme ve
pazarlama (Getz, 1997: 16) sürecinin bütününe verilen isimdir. Etkinlik turizmi kapsamında değerlendirilen
faaliyetler, ölçeklerine göre sınıflandırıldığında, daha dar coğrafi alanlarda gerçekleştirilen etkinliklerin yerel
etkinlikler kapsamında değerlendirildiği görülmektedir. Minör etkinlikler olarak da anılan (Wagen, 2007) bu
tür faaliyetler, yaşam buldukları coğrafi alan boyutunun yanı sıra, taşıdıkları amaçlar ve içerikleri açısından
da diğer etkinliklerden ayrışmaktadırlar.
Yerel etkinlikler, çoğunlukla yöre haklının rutin hayatını hareketlendirmek amacı taşıyarak boş zaman
kavramına odaklanmakta; yaratılan faaliyet serileri sayesinde aynı zamanda kapsayıcı bir toplum planlama
sürecinin oluşmasına da aracı olmakta (Jepson ve Clerke, 2013: 7), destinasyonların kendilerine has özellikleri
dolayısı ile farklı kültürlere ait spesifik özelliklere (Argan, 2007) sahip olmaları ve çok çeşitli içerikler ortaya
koymaları ile ön plana çıkmaktadırlar.
Fuarlar, festivaller, sosyal, kültürel, sportif etkinlikler, ödül törenleri (Timur ve diğ., 2014), şenlikler,
panayırlar, yöresel yarışmalar, spor müsabakaları, hasat kutlamaları, bağbozumları yerel etkinlikler
kapsamında değerlendirilebilen örneklerdendir. Manisa Mesir Macunu Şenlikleri, Kırkpınar Yağlı Güreşleri,
Gelibolu Sardalye Festivali, Malatya Kayısı Festivali, Bozcaada Kültür Sanat ve Bağbozumu Festivali,
Erzurum Oltu Festivali, Urla Enginar Festivali vb. Türkiye’de gerçekleştirilen yerel etkinliklerin örnekleri
arasında yer almaktadır. Festivaller, düzenlendikleri zaman dilimi dâhilinde ziyaretçilerin ilgili destinasyonu
ziyaret etmesi ile gerçekleşmektedir. Sınırlı ve sürekli olan bu etkinlikler sayesinde; bir turizm destinasyonuna
dair farkındalık, çekicilik ve kârlılık artmaktadır (Gül ve Şeyhanlıoğlu, 2021: 508). Yerel etkinliklerin, yöre
halkının toplumsal etkileşimini arttırması (Binbaşıoğlu ve Gültekin, 2017: 3), düzenlendikleri bölgeye
ekonomik katkılar sunması, kalkınmaya destek olması, alt ve üst yapının gelişimine ön ayak olmasının (Yolal
ve diğ., 2009: 277) yanı sıra; destinasyon imajı oluşturulması, bölgeye yönelik olan aidiyeti artırması, sosyokültürel değerleri yaşatması (Sullivan ve Jackson, 2002; Cizmic ve Causevic, 2017; Ercan ve Civelek, 2020) gibi
başka olumlu etkileri de bulunmaktadır. Düzenlenen yerel etkinliklerde aynı zamanda paydaş eşitliğine
vurgu yapılmakta, toplum değerleri başta olmak üzere doğal, kültürel ve sosyal çevrenin korunmasına da
dikkat çekilmektedir (Jepson ve Clerke, 2013). Seyir, tadım, gözlemleme, canlandırma, katılım gibi faaliyetler
ile çeşitlendirilen bu etkinlikler, katılımcıların farklı kültürlere ait deneyimler yaşamasına imkan vererek; yeni
şeyler öğrenmelerini de sağlamaktadır (Kim ve diğ., 2010). Tüm bu etkiler, literatürde bireysel, toplumsal ve
kültürel faydalar olarak gruplanmaktadır (Delamere, 1998; Delamere, 2001; Wood, 2006; Dinaburgskaya ve
Ekner, 2010; Woosnam ve diğ., 2013). Belirtilen olumlu etkilerin yanı sıra yerel etkinlikler, tüketim fiyatlarının
artması, vergi oranlarının yükselmesi, tarihi ve kültürel varlıkların zarar görmesi, ses gürültü kirliliği
yaratması, asayiş ve trafik sorunları oluşturması gibi kimi olumsuz etkilere de neden olabilmektedirler
(Dwyer, ve diğ., 2000; Fredline ve diğ., 2003; Gürsoy ve Kendall, 2006; Kim ve diğ., 2015, Atçı ve diğ., 2016).
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Yerel etkinliklerde başarı: mekâna veya ayırılan kaynakların büyüklüğüne bağlı olmaktan çok, yerel halkın,
gönüllülerin ve etkinliği düzenleyen paydaşların, çoğunlukla da yerel yönetimden sorumlu birimlerin (Mair,
2011), organizasyon yeteneği, adanmışlığı, çalışma biçimi (Turko ve Kelsey, 1992; Janiskee, 1994; Kömürcü ve
Küçükaltan, 2020), şeffaflığı ve aralarında kurulan iletişim kalitesi ile ilintilidir. Ayrıca yerel etkinliklerin
başarı koşulları içerisinde doğru ve planlı tanıtım faaliyetlerinin yeri de göz ardı edilemez görülmektedir
(Kömürcü ve diğ., 2018). Gürsoy ve diğerlerine (2002) göre yerel etkinlikler, yöre halkının desteği, katılımı,
bilgisi göz ardı edilerek planlandığında, başarısız olma riski taşımaktadır. Etkinlik turizminin, özellikle de
festivallerin gelişmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için (Song ve diğ., 2015) ilgili destinasyonda yerleşik
olan yerel halkın tutum ve tepkisini ölçmek, olumlu olumsuz görüşleri harekete geçiren faktörleri belirlemek,
destek ve ilginin arttırılması (Li ve diğ., 2020) ve olumlu çıktıların çoğaltılması açısından önem taşımaktadır.
Hem uygulamada hem de teoride etkinliklere verilen önem günden güne artmakta olsa da, literatürde küçük
ve yerel etkinliklere dair araştırmalar halen kısıtlıdır (Kim ve diğ., 2010). Diğer yandan yerel etkinlikleri konu
alan çalışmaların büyük bir bölümü ekonomik katkı (Burgan ve Mules, 1992; Gelan, 2003; Daniels ve diğ.,
2004; Dwyer ve diğ., 2006; Robertson ve diğ., 2009; Erden ve Yolal, 2016) üzerinde yoğunlaşmaktadır ve yerel
halk üzerindeki etkilere dair araştırmalar (Small ve diğ., 2005; Tassiopoulos ve Johnson, 2009; Woosnam ve
diğ., 2013; Binbaşıoğlu ve Gültekin, 2017; Sert, 2017) görece daha az sayıdadır. Dolayısı ile bu çalışmanın, yerel
ekinliklerin ekonomik etkisi yanı sıra Bozcaada Kültür Sanat ve Bağbozumu Festivali vakası aracılığı ile halk
üzerindeki sosyo-kültürel etkileri de ortaya koyması bakımından, literatüre katkısı olacağı düşünülmektedir.
İlgili konuda keşifsel bir çalışma sürdürülmüş olması; hem mevcut durumun tespiti, hem de yerel etkinliklerin
düzenlenmesinde etkisi olan paydaşların başarısı ile yerel halkın memnuniyet düzeyi arasındaki ilişkinin
varlığını, seviyesini ve içeriğini derinlemesine ortaya koyma açısından anlamlıdır.
Bozcaada, Çanakkale ilinde ana karadan 6 km açıkta yer alan; ulaşımı yaz aylarında sayısı arttırılan arabalı
vapurlar ile sağlanan, Türkiye’nin köyü olmayan tek ilçesi ve 3. büyük adasıdır. Daha çok butik konaklama
tesislerinin yer aldığı destinasyon, ağırlıklı olarak iç turizme ve günübirlikçilere hizmet vermektedir
(Türkmen, 2020). Ada üzüm bağlarının zenginliği ve şarap üretimi açısından nispeten etkindir (Çavuşoğlu,
2012). Adada her yıl geleneksel olarak Ayazma Panayırı, Yerel Tatlar Festivali, Bağ Bozumu Festivali,
Bozcaada Maratonu, Uçurtma Şenliği, Deniz Kuvvetleri Yat Yarışı, Caz Festivali, Ekolojik Belgesel Festivali,
Ozan Günleri, Homeros Okumaları vb. pek çok etkinlik düzenlenmekte ve bölgeye coğrafi yakınlığı olan
büyük kentlerden etkinliklere yoğun bir katılım sağlanmaktadır. Yerel ekonomi, genel olarak turizm, bağcılık,
şarapçılık ve balıkçılık üzerine kurulmuştur. Adada geçmişte yaygın olarak yapılan süngercilik, günümüzde
artık yapılmamaktadır. İlçede özel sektöre ait 6 adet şarap fabrikası ve 1 adet şarap imalathanesi bulunmakta
olup; 6000 ton şarap üretim kapasitesi ile bu işletmelerde 63 kişi istihdam edilmektedir. Ayrıca adada 47 otel
ve 97 pansiyon ile 2200 yatak kapasitesi bulunmaktadır (Bozcaada Kaymakamlığı, 2021).
Yirmi seneden daha uzun bir geçmişe sahip olan Bozcaada Kültür Sanat ve Bağbozumu Festivali her yıl Eylül
ayının ilk haftasında üç gün süre ile gerçekleştirilmektedir. Etkinlikler, adalı şarap üreticilerinin ve bağ
sahiplerinin kendi bağlarında düzenledikleri bağbozumları ile temsili bir tören ile başlamaktadır. Festival
süresince
çeşitli
tadım
etkinlikleri
ve
kültür
sanat
faaliyetleri
gerçekleştirilmektedir
(http://www.bozcaada.bel.tr, 2022).
Bozcaada’nın yiyecek-içecek kültürünün tanıtılıp sürdürülmesinin yanı sıra, doğal ürünlerinin korunması
açısından önemli girişimler arasında (Saatçi ve Demiral, 2018) gösterilen festivalin açılışının yapıldığı ilk gün,
yerel kültürel müziklerin, dansların, kıyafetlerin sergilendiği bir de kortej düzenlenmektedir. Etkinlik
süresince ada merkezinden turist taşımak üzere tasarlanmış römorklar vasıtası ile bağlara ziyaretçi
götürülmekte olup, gün boyunca üzüm kesme, toplama, bağ bakımı gibi sembolik faaliyetler bağ sahiplerinin
gözetiminde yapılmaktadır. Festival, yöresel ürünlerin tanıtımının yanı sıra markalaşma açısından da oldukça
önem taşımaktadır (Aksu ve diğ., 2017). Konuklar, satın aldıkları biletler karşılığında, bağlardaki bu
etkinliklere katılmakta ve aynı zamanda kendi topladıkları meyveleri satın alabilmektedirler. Bağ etkinlikleri
için satılan biletlerden toplanan gelirin küçük bir kısmı bağ sahiplerinin kurmuş oldukları Bozcaada Tarımsal
Kalkınma Kooperatifi’ne, kalan bölümü misafir ağırlayan bağ sahibine verilmektedir. Festivalde hasadı
gerçekleştirilen üzümler küfelere doldurularak at arabaları, traktörler ve pırpırlar vasıtasıyla tören alanına
taşınmaktadır. Festival kapsamında en kaliteli Bozcaada Çavuşu üzümünün seçildiği bir üzüm yarışması ile
şarapçılık-bağcılık konulu bir bilgi yarışması düzenlenmektedir (Dardeniz ve diğ., 2011). Etkinlikler boyunca
hangi bağın ne zaman turist ağırlayacağı kooperatif tarafından yapılan sıralama ile belirlenmektedir. Festival,
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genellikle Türkiye çapında ünlenmiş bir pop sanatçısının verdiği konser ile sona ermekte ve son günün
Cumartesi’ye denk gelmesine hassasiyet gösterilmektedir. Özellikle kapanış günü, adaya gelen ziyaretçilerin
büyük kısmını çevre kasaba ve yakın kentlerden gelen günübirlikçiler oluşturmakta olup, bu sayı ada
nüfusunun kimi zaman 3 katına kadar ulaşabilmektedir. Bozcaada'nın nüfusu 3 bin 98 kişi olarak
belirlenmiştir. İlçe nüfusu yaz aylarında yazlıkçılar ve turistlerle birlikte 10.000'i bulmaktadır
(http://www.bozcaada.gov.tr, 2022).
Ege Denizi’nin kuzeyinde Çanakkale iline bağlı ve Türkiye’nin hiç köyü olmayan tek ilçesi olarak bilinen
Bozcaada, büyük kentlere olan yakınlığı, bölgenin tarihi ve kültürel dokusu, kendine has endemik türler
bulundurması, sportif imkânlar sunan iklimi ve rüzgârı (https://www.bozcaadarehberi.com, 2022) dolayısı ile
Marmara Bölgesi’nin önemli turistik destinasyonları arasında yer almaktadır. Turizm sezonu dâhilinde
Bozcaada Kültür Sanat ve Bağbozumu Festivali’nin yanı sıra; Bozcaada Yarı Maratonu ve 10 K Koşusu,
Uçurtma Şenliği, Ayazma Panayırı, Uluslararası Yerel Tatlar Festivali, Uluslararası Ekolojik Belgesel Film
Festivali (http://www.bozcaada.bel.tr., 2022), gibi pek çok etkinliğe sahne olan ada, dolayısı ile etkinlik turizmi
ile ilgili olarak çalışmalar yürüten araştırmacıların da ilgi alanları arasında yer almaktadır.
Literatürde Bozcaada Yerel Tatlar Festivali özelinde Çanakkale mutfak kültürü üzerine hazırlanan ve
gastronomik etkinliklerin incelendiği bir yüksek lisan tezinin (Kömürcü, 2013) yanı sıra Bozcaada Yerel Tatlar
Festivali’nin Bozcaada’ya olan etkileri yerel halkın ve etkinliğe dair algılarının konu edildiği (Kömürcü ve
diğ., 2014) bir makale bulunmaktadır. Diğer yandan Çoban ve diğerleri (2017) tarafından yapılan araştırmada
mevsimsellik probleminin çözümünde etkinliklerin araç olarak kullanılması, Bozcaada örneği üzerinden
incelenmiştir. Durmaz (2017), hazırladığı kavramsal çalışmasında: Bozcaada ve Gökçeada örnekleminde
panayır etkinliklerinin içerik ve işlevleri üzerinde durmuştur. Literatürde ayrıca Bozcaada Uluslararası
Ekolojik Belgesel Festivali değerlendirmesinin yapıldığı (Çoban ve Ardıç Yetiş, 2020) uluslararası bir kitap
bölümü mevcuttur. Son olarak Küçük ve Saatçi, (2022), Bozcaada Yerel Tatlar Festivali’nde Çanakkale mutfak
kültürünün yaşatılması üzerine yerel halkın görüşlerinin incelendiği bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Bu
açıdan bakıldığında, alan yazında Bozcaada Kültür Sanat ve Bağbozumu Festivali’ne dair yapılmış herhangi
bir çalışmanın bulunmayışı ve festivaller özelinde paydaş başarısı ile yerel halkın memnuniyeti ilişkisi üzerine
yapılan tek araştırma olması nedeniyle ilgili çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

3. YÖNTEM
Bozcaada Kültür Sanat ve Bağbozumu Festivali’nde yerel halkın memnuniyeti ve paydaşların başarı
düzeylerinin etkisinin incelendiği bu çalışmada, aynı zamanda toplumsal ve kültürel fayda ve sosyal-çevresel
maliyetler konularında derinlemesine bir bakış açısı geliştirmek amaçlanmıştır. Diğer yandan nitel yöntemler,
esnek yapıları dolayısı ile araştırmacılara derinlemesine keşifler yapabilme imkânı sunmaktadırlar (Karataş,
2015) ve bu da vakaların gizli kalmış yönlerinin açığa çıkarılabilmesinde ayrıca önem arz etmektedir. Getz’e
(2008) göre: etkinlik turizmi ile öncelikli olarak ekonomik fayda sağlamak amaçlanmaktadır. Ancak
etkinliklerin kişisel, toplumsal, kültürel ve çevresel etkilerinin de incelenmesi gerekmektedir. Çünkü sosyal
etkilerin göz ardı edilmesinin, uzun vadede olumsuz sonuçlar doğuracağı düşünülmektedir (Gürsoy ve diğ.,
2004). Buradan hareketle, çalışmanın araştırma soruları aşağıda sıralanmaktadır:
1.
2.
3.
4.

Bozcaada Kültür Sanat ve Bağbozumu Festivali paydaşlarının başarı düzeyi nedir?
Bozcaada Kültür Sanat ve Bağbozumu Festivaline yerel halkın bakışı ve memnuniyet düzeyleri
nedir?
Bozcaada Kültür Sanat ve Bağbozumu Festivalinin bireysel, toplumsal ve kültürel faydaları
nelerdir?
Bozcaada Kültür Sanat ve Bağbozumu Festivalinin sosyal ve çevresel maliyetleri nelerdir?

Bu çalışmada, etkinlik turizmi kapsamında değerlendirilen festivallerin yerel halk üzerindeki etkileri üzerine
yoğunlaşılmış ve sözkonusu etkilerin derinlemesine incelenmesine odaklanılmış olması nedeniyle nitel bir
araştırma yöntemi kullanılması tercih edilmiştir. Nitel araştırmalar, olay ve olguların kendi doğaları
çerçevesinde ele alınarak incelenmesi ve kendi sosyal koşulları içinde saklı bulunan bilginin ortaya çıkarılması
mantığı ile şekillendirilen çalışmalardır (İlgar ve İlgar, 2014). Bu sayede tespiti yapılmış veya henüz
yapılmamış olan sorunların açığa çıkarılması ve incelenmesi aşamasında öznel ve yorumlayıcı (Seale, 1999)
bir araştırma süreci yürütülmektedir. Olay ve olgunun sayısal özelliklerinin önem kazandığı nicel
araştırmaların aksine, nitel araştırmalarda araştırılan olay veya olgunun kendisi ön plana çıkmaktadır
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(Başkale, 2016; Yıldırım, 2010). Böylece ilgili konuda genelleme yapmak, tahminde bulunmak ve nedensellik
ortaya koymaktan çok, derinlemesine tanımlama yapabilmek; olayı/olguyu yorumlamak ve nedensel
çıkarımlar yapabilmek imkânı doğmaktadır. Nitel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiş araştırmalarda
incelenmek istenen konu ile ilgili olarak derin bir kavrayış elde etme çabası mevcuttur (Karataş, 2015).

3.1. Örneklem
Pozitif bilimlerde varolan genellemelere özgü olan nicel araştırma yöntemlerinden farklı olarak nitel
araştırmalar, bireylere dair kişisel özelliklerin doğasına odaklanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında
genellemelerden ziyade, bilginin özgün ve derin olma durumunun önemli olduğu iddiasına dayanan nitel
araştırmalarda, büyük örneklemlerden ziyade küçük çalışma gruplarından elde edilen verilerle
çalışılmaktadır (Baltacı, 2019). Çünkü nitel araştırmalarda genelleme amacı mevcut değildir ve tüm
deneyimler, olaya dahil olan bireylerin durumlarını anlamaya odaklanmaktadır. Olay ve olgunun sayısal
özelliklerinin önem kazandığı nicel araştırmaların aksine, nitel araştırmalarda araştırılan olay veya olgunun
kendisi ön plana çıkmaktadır (Başkale, 2016; Yıldırım, 2010).
Bu vaka çalışması özelinde seçilmiş olan Bozcaada Kültür Sanat ve Bağbozumu Festivali’nin, düzenlenme
aşamasında etkin görev alan paydaşlar ve yöre haklı araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Örneklem
seçiminde: nitel çalışmalarda başvurulan ve zengin bilgi içeren vakaların belirlenerek derinlemesine
incelenmesinde sıklıkla kullanılan (Guba ve Lincoln, 1994) amaçlı rastgele örnekleme türleri arasında sayılan
tipik durum örneklemesi tercih edilmiştir. Amaçlı rastgele örneklem seçimi, araştırmalarda zenginliği
arttırmak gayesiyle, evreni temsil eden belirli bir örneklem grubundan araştırmaya en çok katkısı olacak daha
küçük bir alt grubun belirlenerek (Tashakkori ve Teddlie, 2010) veri toplanması şeklinde açıklanmaktadır.
Evrendeki benzerleri arasında ortaya konmak istenen durumu detaylı şekilde açığa çıkarabilecek düzeyde
bilgi barındıran birimlerden oluşturularak seçim yapılan tipik durum örneklemesinde hedef: genellemelere
gitmek yerine, mevcut durumların ayrıntılı biçimde açıklanmasıdır (Patton, 2005). Bu kapsamda ele alınn
örneklem dhilinde, etkinliğin paydaşları arasında yer alan Bozcaada Belediye Başkanı, Bozcaada Kaymakamı,
Bozcaada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı, Bozcaada Turizm İşletmeleri Derneği (BOZTİD) Başkanı,
yerel işletmeler arasından 1 turizm işletmesi yetkilisi/sahibi, 1 bağ-şarap fabrikası yetkilisi/sahibi yanı sıra;
yerel halktan çeşitli mesleklere mensup 6 kişi olmak üzere, toplam 12 kişi ile derinlemesine mülakatlar
gerçekleştirilmiştir.

3.2. Veri Toplama Yöntemi
Vaka incelemesi deseninin kullanıldığı bu araştırmanın verileri, yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi ile
toplanmıştır. Etnografik çalışmalar arasında sayılan ve durum çalışması, örnek olay incelemesi isimleri ile de
anılan (Subaşı ve Okumuş, 2017) vaka analizlerinde, veri toplama esnasında yaygın olarak: gözlem, görüşmemülakat ve doküman analizi yöntemleri kullanılmaktadır. Derinlemesine mülakat, herhangi bir araştırmanın
örneklemi içerisinde yer alan katılımcıların ilgili konuya dair fikir, duygu, düşünce, deneyim ve bilgilerini
paylaştığı (Baltacı, 2019) ve araştırmacının herhangi bir müdahalede bulunmaksızın kendisi ile paylaşılanları
kayıt altına aldığı veri toplama yöntemidir. Çalışmada gerçekleştirilen derinlemesine mülakatlarda kullanılan
yarı yapılandırılmış soruların hazırlanmasında, Delamere (2001) tarafından geliştirilen Festival Sosyal Etki
Tutum Ölçeği’nden ve Gürsoy ve diğerleri (2004) tarafından geliştirilen Festival ve Etkinliklerin Algılanan
Etkileri Ölçeği’nden esinlenilmiştir. Verilerin sınıflandırılması ve analizi esnasında paydaşların başarısına dair
oluşturulan kodlar Volgger ve Pechlaner (2014) tarafından destinasyon yönetiminde görev alan
organizasyonların başarısının belirleyicileri ve bunların destinasyon başarısı ile ilişkisinin kurulması amacı ile
oluşturdukları modelden faydalanarak hazırlanmıştır.
Nitel araştırmalarda geçerlik-güvenirlik nicel çalışmalardan farklı olarak ele alınmakta ve araştırılan konunun
mümkün olduğunca tarafsız biçimde gözlenmesi (Yıldırım ve Şimşek, 2013) ile sağlanmaktadır. Ancak nitel
araştırmalarda inandırıcılık, geçerlik güvenilirlikten daha çok aranması gereken bir özelliktir. Bunun için altın
standart ismi verilen bazı kriterler belirlenmiştir. Bunlar: inanılırlık, güvenilebilirlik, onaylanabilirlik ve
aktarılabilirlik olarak sıralamaktadır (Guba ve Lincoln, 1982).
İnanılırlık: araştırmacının denekleri derinlemesine anlamasına ve bunun için onlarla yeterince vakit
geçirmesine, karşılıklı güvene dayanan bir ilişkinin tahsisine dayanmaktadır (Başkale, 2016). Araştırmada
veriler, 15.12.2021-31.12.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş yarı yapılandırılmış derinlemesine
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mülakatlar aracılığı ile toplanmıştır. İnanılırlık ilkesinin sağlanması için, görüşmelerin her birine,
katılımcıların müsaadesi istenerek ve onayları alınarak başlanmıştır. Mülakat öncesinde araştırmanın amacı,
yanıt aradığı sorular ve tekniği hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Görüşme öncesi yapılan sohbetler, katılımcı
kendini rahat ve konuşmaya hazır hissedene kadar devam ettirilmiştir. Her bir görüşme 60 dakika ile 90
dakika arasında sürmüştür.
Güvenilebilirlik: verilerin toplanması sırasında birden fazla araştırmacının çalışması ve basılı literatür
kullanılması ile sağlanmaktadır. Çalışma, bu şartı yerine getirmektedir.
Onaylanabilirlik: benzer konulardaki araştırmaların başka araştırmacılarca da yapılabilmesi için tüm verilerin
kaydedilmesi esasına dayanmaktadır. Bu aynı zamanda bulgularının araştırmacının değil, katılımcıların
deneyim ve düşüncelerinden kaynaklandığını ortaya koymaktır (Arastaman ve diğ., 2018). Araştırmanın veri
toplama aşamasında gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler, video ve kayıt cihazı aracılığı ile kayıt
altına alınarak, onaylanabilirlik ilkesi yerine getirilmiştir.
Aktarılabilirlik: çalışma sonuçlarının benzer durumlara aktarılabilecek şartları sağlaması durumudur.
Aktarılabilirliğin kanıtlanması için örneklem seçiminin nasıl yapıldığı, katılımcıların özellikleri ve ortam vb.
ayrıntılara çalışma içerisinde ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Diğer yandan araştırma için gerekli olan etik
kurul izni, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 14.12.2021 tarihinde
alınmıştır. Kurul karar numarası 2021/22-18’dir.

3.3. Verilerin Analizi
Vaka incelemesi deseninin kullanıldığı bu nitel araştırmada veriler, MaxqDA 2020 Programı aracılığı ile içerik
analizine tabi tutulmuştur. Verilerin analizi sırasında görüşme vieoları deşifre edilerek, 1’den 12’ye kadar
numaralandırılmıştır. Verilerin gruplanıp analiz edilmesinde de aynı bilgisayar programından
faydalanılmıştır.
Analizlerin ilk kısmında yer alan paydaşların başarısının ölçülmesinde Volgger ve Pechlaner (2014) tarafından
destinasyon yönetiminde görev alan organizasyonların başarısının belirleyicileri ve bunların destinasyon
başarısı ile ilişkisinin kurulması amacı ile oluşturdukları modelde yer alan, şeffaflık, ağ yeteneği,
profesyonellik ve kaynakların mevcudiyeti maddelerinden faydalanılmıştır ve kodlamalar bu ifadeler
üzerinden gerçekleştirilmiştir. Modelde yer alan “şeffaflık”; analizlerde, literatürde aynı zamanda
etkinliklerin başarısı için gerekliliği üzerinde durulan, yöre haklının desteği, katılımı, bilgilendirilmesi
(Gürsoy ve diğ., 2002) faaliyet, zamanlama, bütçe vb. duyurularının yapılması ile ilgili ifadelere atanan kod
olarak belirlenmiştir. “Profesyonellik”, kodu paydaşların başarısı için önemli olduğu vurgusu yapılan
organizasyon yeteneği, adanmışlık, çalışma tarzı (Turko ve Kelsey, 1992; Janiskee, 1994) ile ilgili ifadelere
atanmıştır. Lade ve Jackson (2004) festivallerin başarısınde etkili olan faktörler arasında aynı etki için”yönetim
ve planlama” fonksiyonu olarak; Reid ve Arcodia, 2002 “işlevsel planlama”, Getz (2008) ise “işlevsel
planlama” olarak söz etmektedir. “Kaynakların mevcudiyeti”, etkinliğin düzenlenmesinde kullanılan doğal
ve yapay tüm kaynaklara dair ifadelerin kodlanması için kullanılırken “ağ yeteneği” kodu paydaşlar
arasındaki etkin iletişim ve işbirliği yapma yeteneğine işaret etmektedir (Volgger ve Pechlaner, 2014). Ağ
yeteneği festivallerin başarısınde etkili olan faktörler arasında benzer bir biçimde Kim ve diğerleri (2008)
tarafından “koordinasyon” olarak isimlendirilmektedir.
Analizlerin ikinci kısmında yer alan, yerel halkın memnuniyetinin ölçülmesinde gerçekleşirilen kodlamalar
çevresel etki, kültürel etki, sosyal etki, tanıtım, toplumsal kazanım,bireysel kazanım, ekonomik etki ve mimari
etki ifadeleri altında toplanmıştır. Bu ifadelerin belirlenmesinde literatürden faydalanılmış ve çeşitli
araştırmacılarca festivallerin halk üzerindeki sosyal etkilerini, algılarını ve tutumlarını belirlemeye yönelik
olarak geliştirilen ölçeklerin ve araştırmaların (Delamere, 2001; Fredline ve diğ., 2003; Pavlukovic ve diğ.,
Small, 2007; Gürsoy ve diğ., 2004; Yolal ve diğ., 2016) altboyutlarının ve sonuçlarının bir karması
oluşturulmuştur.

4. BULGULAR
Şekil 1’de katılımcılara dair demografik verilere yer verilmektedir. Buna göre, derinlemesine mülakat
gerçekleştirilen görüşmecilerin %50’si (f=6) etkinlik paydaşlarından, %50’si ise (f=6) yerel halktan
oluşmaktadır. %75’i (f=9) erkek, %25’i (f=3) kadın olan katılımcıların; %83,33’i (f=10) evli, %16,67’si (f=2) ise
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bekâr olduklarını beyan etmişlerdir. Katılımcıların yaş aralıkları 30-40 (%16,67; f=2), 41-50, 51-60 (%33,33; f=4),
ve 61-70’dir (%16,67; f=2). Çalışmada mülakat gerçekleştirilen katılımcıların eğitim durumları ise lise (%16,67;
f=2), önlisans (%8,33; f=1), lisans (%50; f=6) ve lisansüstü (%25; f=3) olarak listelenmiştir.
ROL

CİNSİYET

YAŞ

MEDENİ HAL

EĞİTİM DURUMU

Şekil 1. Katılımcılara Dair Demografik Veriler
Analizlerde, Bozcaada Kültür Sanat ve Bağbozumu Festivali’nin düzenlenmesinde etkin görev alan
paydaşların başarılarını tespit etmek amacı ile oluşturulmuş kodlar, olumlu ve olumsuz ifade kategorileri
altında toplanmıştır. Tablo 1’de festivalin, düzenlenme aşamasında etkin görev alan paydaşlar ve yöre
haklından oluşan katılımcıların tümünün mülakatlarında paydaşların başarısına dair kullandıkları olumlu ve
olumsuz ifadelerin sıklıkları gösterilmektedir. Mülakat deşifrelerine MaxqDa 2020 Nitel analiz programı
vasıtası ile ilgili boyut ve alt boyutlara dair olumlu ve olumsuz görüşler iki grup altında değerlendirilmiş ve
bu kısıma toplamda 153 açık kod atanmıştır. Paydaşların başarısı ile ilgili ifadeler arasında olumsuz olanlar
%75,16 (f=115), olumlu olanlar %24,84 (f=38)dağılım göstermiştir. Katılımcılar, etkinlikte görev alan
paydaşların başarısız olduğuna dair daha fazla ifade kullanmışlardır. Başarıyı oluşturan olumlu alt ifadeler
arasında en fazla paydaşların ağ yeteneğinden (%15,03; f=23), olumsuz alt ifadeler arasında ise en fazla
paydaşların profesyonelliğinden (%46,41; f=71) bahsedilmiştir.
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Tablo 1. Paydaşların Başarısı
PAYDAŞLARIN
BAŞARISI

+
f

%

f

G. TOPLAM
%

f

%

Profesyonellik

0

0,00

71

46,41

71

46,41

Ağ Yeteneği

23

15,03

21

13,73

44

28,76

Kaynakların Mevcudiyeti

9

5,88

11

7,19

20

13,07

Şeffaflık

6

3,92

12

7,84

18

11,76

TOPLAM

38

24,84

115

75,16

153

100,00

Şekil 2’de katılımcıların paydaşların başarısına dair görüşlerinin dağılımı gösterilmektedir. Paydaşların
başarısını olumlu etkileyen faktörler sırası ile ağ yeteneği (%15,03; f=23), kaynakların mevcudiyeti (%5,88; f=9) ve
şeffaflık (%3,92; f=6) olurken; olumsuz etkileyen faktörler sırası ile profesyonellik (%46,41; f=71), ağ yeteneği
(%13,73; f=21), şeffaflık (%7,84; f=12), ve kaynakların mevcudiyeti (%7,19; f=11) olmuştur. Buna göre katılımcılar
genel olarak paydaşları başarılı bulmamakta, bunun nedeni olarak da yönetsel eksikliklerin ilk sırada yer
aldığını ifade etmektedir. Diğer yandan katılımcılar paydaşların kendi içlerinde kurdukları iletişim ve
paylaşım yeteneğine dair olumlu görüşler sunmaktadırlar.

Şekil 2. Katılımcıların Paydaşların Başarısına Dair Görüşlerinin Dağılımı
İlgili ifadelere sırasıyla örnek verilecek olursa:
Profesyonellik (-)
K.1: “…Pek iyi yönetilmiyor anladığım kadarıyla yani baksanıza her şeyin internet üzerinden
sunulduğu ve her türlü bilgiye bu mecra üzerinden ulaşabildiğimiz dönemde iyi organize edilmiş festivalin bir
web sitesi dahi yok, ödenek peşinde koşan organize ediciler de yok… O zaman pek de iyi yürütülemiyor demek
ki bu bağbozumu festivali..”

K.2: “Profosyonelleşmek adına iyi bir turizm sirketiyle neler yapılabileceği görüşülebilir… Festival için
profosyonel diyemeyiz ama …Yani amatör ruhta bir oluşum diyebiliriz.”
K.3: “Açıkçası bağ bozumu festivali ile ilgili yalnızca bu festivale yönelik net bir çalışma henüz
yapmadık… Biz diğer paydaşları bu şema ile ilgili bilgilendiriyoruz. Yani ekstra bir toplantıya veya başka bir
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şeye karar vermiyoruz. Bence daha profesyonel yönetilmesi gerekiyor…Daha kaliteli bir hale gelebilir bu etkinlik.
Şu anda birkaç kişinin omuzunda yürüyor ne yazık ki…”
K.10: “Ne ortada ne bir organizasyon var, ne bir kültür var, ne kültürün bir tanımı var, ne o kültürün
meyveleri var… İyi bir şey yapma çabasında en ufak bir problem olduğunu zannetmiyorum ama ne yol biliyorlar,
ne yöntem biliyorlar.”
Ağ yeteneği(+)
K.6.: “Bağcıların %80’i kooperatife üye diye biliyorum. Paydaşlar genelde birbirleri ile irtibat
halindeler.”
K.3. “Kooperatif, kaymakamlık, belediye aktif rol oynuyor. Bir de ilçe tarım müdürlüğü… Onu
görüyorum bir çok etkinlikte. Destekleri oluyor. Tarımla ilgili kurum olarak onların rol oynadığını görüyorum
ama başka katkısı olan kimler var bilmiyorum.
K.7: Paydaşlar, esnaf ve adadan haberdar olan insanlar. Onlar da elinden geldiği kadar yardım
ediyorlar, yani ben baştan da söylüyorum bu amatörce yapılmış bir şey, daha oturaklı daha sürdürebilir olması
için daha profesyonel olması için gerekli şeyleri yerine getiriyoruz bu sene. İnşallah seneye daha profesyonel
organize olacağız.”
Tablo 2’de festivalin, düzenlenme aşamasında etkin görev alan paydaşlar ve yöre halkından oluşan
katılımcıların, paydaşların başarısına dair kullandıkları olumlu ve olumsuz ifadeler iki ayrı grup halide
gösterilmektedir. Buna göre etkinlik başarısı ile ilgili olumsuz ifadelerin, yerel halkta (%78,46; f=51),
paydaşlara (%72,73; f=64) göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Her iki grup da etkinliğin profesyonelliği
konusunda olumsuz görüş bildirirken; ağ yeteneği konusunda olumlu ifadeler kullanmıştır.
Tablo 2. Paydaşların Başarısının Gruplara Göre Karşılaştırması
Yerel Halkın Bakış Açısından

Paydaşların Bakış Açısından

PAYDAŞLARIN BAŞARISI
+

-

f

%

Profesyonellik

0

0,00

Ağ Yeteneği

6

Kaynakların Mevcudiyeti

-

%

f

%

32

49,23

0

0,00

39

44,32

9,23

13

20,00

17

19,32

8

9,09

4

6,15

2

3,08

5

5,68

9

10,23

Şeffaflık

4

6,15

4

6,15

2

2,27

8

9,09

TOPLAM

14

21,54

51

78,46

24

27,27

64

72,73

G. TOPLAM

f

+

f=65

% 100,00

f=88

f

%

% 100,00

Tablo 3’de festivalin, düzenlenme aşamasında etkin görev alan paydaşlar ve yöre haklından oluşan
katılımcıların tümünün mülakatlarında yerel halkın memnuniyetine dair kullandıkları olumlu ve olumsuz
ifadelerin sıklıkları gösterilmektedir. İlgili boyut ve alt boyutlara dair olumlu ve olumsuz görüşler bu kısımda
da iki grup altında değerlendirilmiş ve toplamda 300 açık kod atanmıştır. Yerel halkın memnuniyeti ile ilgili
ifadeler arasında olumsuz olanlar %64,33 (f=193), olumlu olanlar %35,67 (f=107) dağılım göstermiştir.
Katılımcılar, etkinlik ile ilgili olarak yerel halkın memnuniyetsizliğine dair daha fazla ifade kullanmışlardır.
Memnuniyeti oluşturan olumlu alt ifadeler arasında en fazla ekonomik etkiden bahsedilmiş (%14; f=42),
olumsuz alt ifadeler arasında ise en fazla çevresel etki (%18,33; f=55), üzerinde durulmuştur.
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Tablo 3. Yerel Halkın Memnuniyeti
YEREL HALKIN
MEMNUNİYETİ

+

f

-

%

f

G. TOPLAM

%

f

%

Çevresel Etki

3

1,00

55

18,33

58

19,33

Kültürel Etki

14

4,67

39

13,00

53

17,67

Sosyal Etki

20

6,67

34

11,33

54

18,00

Tanıtım

12

4,00

33

11,00

45

15,00

Toplumsal Kazanım

8

2,67

10

3,33

18

6,00

Bireysel Kazanım

8

2,67

9

3,00

17

5,67

Ekonomik Etki

42

14,00

8

2,67

50

16,67

Mimari Etki

0

0,00

5

1,67

5

1,67

107

35,67

193

64,33

300

TOPLAM

100,00

Şekil 3’de katılımcıların yerel halkın memnuniyetine dair görüşlerinin dağılımı gösterilmektedir. Yerel halkın
memnuniyetini olumlu etkileyen faktörler sırası ile: ekonomik etki (%14; f=42), sosyal etki (%6,67; f=20), kültürel
etki (%4,67; f=14), tanıtım (%4; f=12), toplumsal ve bireysel kazanım (%2,67; f=8) ile çevresel etki (%1; f=3) olurken;
olumsuz etkileyen faktörler sırası ile çevresel etki (%18,33; f=55), kültürel etki (%13; f=39), sosyal etki (%11,33;
f=54), tanıtım (%11; f=33), toplumsal kazanım (%3,33; f=10), bireysel kazanım(%3; f=9), ekonomik etki (%2,67; f=8) ve
mimari etki (%1,67; f=5) olmuştur. Buna göre katılımcılar etkinlikten memnun olmadıklarını ifade etmekte,
ekonomik kazanımların olumlu etkilerine rağmen, çevresel etki konusunda endişeler taşımaktadırlar.

Şekil 4. Katılımcıların Yerel Halkın Memnuniyetine Dair Görüşlerinin Dağılımı
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İlgili ifadelere sırasıyla örnek verilecek olursa:
Çevresel etki(-)
K. 1: Bozcaada’nın kalabalığına yeni bir kalabalık eklediği için festivalin bana bir faydası olmuyor birey
olarak. Yani etkinlik günleri mümkünse sokağa çıkmamam gereken günler benim için… çevre kirliliği trafik
kirliliği gürültü… Trafik kazaları çok arttı. Trafikle ilgili suçlar, kusurlar oluşuyor. Yani içkili araç kullanma,
ölüme yol açan kazalar eskiye göre daha fazla. Araç fazla, insan fazla. Ada kapasitesini aştı. Bu kadar kalabalık
olması artık Bozcaada için iyi bişey değil. Bu durum etkinliğe katılımı caydırıyor, beni caydırıyor.”
K.3: “Ada halkı çok fazla insanın bir arada buraya gelmesinden yana değil, çünkü o zaman kaos başlıyor.
Yani, araç trafiği ve kirlilik baş gösteriyor. Çünkü alt yapı buna yeterli değil.”
K.4: “Günübirlik geldiği için bu insanlar, yani sabah gelip akşam geri döndükleri için çöpten başka
hiçbir şey bırakmıyorlar. Şarkı söyleyip geziyorlar, ama gürültünün dışında bir şeyi yok.”
K.6: “Çevre kirliliği her daim var. Belediye de artık hassas davranmaya başladı ama ne yapsalar
engelleyemiyorlar. Araç trafiği çok çok çok zorlayıcı… Bizim evimiz merkezde değil örneğin, 2,5 km. filan uzak
adaya. Feribot araç kuyruğu kimi zaman bizim evimizin önüne dek geliyor. Bu inanılmaz… Yaşlı bir teyzemiz
var, evinden rum mahallesine çıkıyor, merdivenden iniyor sağa dönemiyor çünkü sağında bir meyhanenin
masaları var sola da dönemiyor orası da aynı. Garsonlardan rica ediyor; evladım benim kapının önünü yine
kapatmışsınız açıverin diye… Kadın onları her gün ikaz etmek zorunda kalıyor evine girip çıkamıyor,
gürültüden uyuyamıyor.”
K.8 : “Bu festival filan değil, bağların içinde katliam yapmak. Çünkü bağda üzüm kesmenin bir raconu
vardır. Bağlara zarar veriliyor. Bağlara verilen zarar, bu sistemi organize edenler tarafından teşvik ediliyor.
Ayrıca adada 5.000 kişi varken üstüne 5.000 kişi daha geliyor. Buradaki maliyetlerden biri, günübirlik gelen
insanın temel davranışı olan atık bırakmaktır ve atığının hesabını vermek durumunda değillerdir. Ne yapar;
atığını bırakır gider. Ayrıca bütün yaşam bölgelerine, sokakların hepsine restoranlar açıldı. Restoran açıldığı
zaman yandaki ihtiyar teyze uyuyamıyor gürültüden, sokaklar sigara izmaritinden geçilmiyor. Bu, gelişme gibi
görünen müthiş bir dejenerasyon… Adanın gerçek halkı, yaz aylarında gerçekten nereye kaçacaklarını
bilmiyorlar. İnsanların huzuru kaçıyor, gürültü kirliliği, pislik ve düzeysizlikten. Can çekişiyor ada, can
çekişiyor!”
K.10: “Çok ciddi bir kalabalık oluyor. Özellikle büyük konserler olduğu zaman taşıma kapasitesinin
üzerinde bir insan yığınıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu, etrafta çok fazla çöp, trafik olması, girişte ve dönüşte
feribot araç kuyruklarının olması, ada içersinde de ciddi bir insan kalabalığı, insan gürültüsü demek. Yani
burada yaşayan halk, her ne kadar bundan para da kazanıyor olsa, artık bu kadar kalabalık olmasın diyecek
noktaya geldi.”
Ekonomik etki(+)
K.5: “Ekonomiye katkısı oluyor, çünkü adada inanılmaz bir turist akışı oluyor. Hem günübirlikçi, hem
turist geliyor. O da adanın ekonomik bir kaynağı oluyor diyebilirim. O dönemde sürekli şekilde devam eden bir
ziyaretçi akımı oluyor. Gelirimiz kalabalığa orantılı olduğu için %20 %30 fark ediyor.”
K.11: “Öncelikle bağ sahibinin olumlu bir kazanımı var, çünkü aldığımız ücreti bağ sahibine veriyoruz.
Biz on sene önceye kadar İstanbul’a kamyonlarca üzüm gönderen bir memlekettik, ama mal sahipleri yaşlandı,
vefat edenler var, gençlik devam ettirmiyor geleneği. Yani bağcılık her sene bitiyor. Bu etkinlik %80 bağcıya
yarayan etkinliktir. Bağcı, turisti kendi bağına götürüyor ve oradan kendi üzümünü kestirip para kazanıyor.”
K.8: "Bu tür festivaller ne yapıyor biliyor musunuz? Kötünün para kazanmasını sağlıyor. Tabii, şimdi
belli bir popülasyon - belli bir servis kapasitesi, bu ikisi arasında hiyerarşik bir ilişki vardır. Burada, o
popülasyonun içinde zenginler, fakirler, en fakirler, iyi servis verenler, orta servis verenler, bir de en kötü servis
verenler var. Normalde gidip kötü yemeği yemezsiniz. Bütçeniz yetmiyorsa ekmek arası peynir yersiniz, ama
gidip de kötü yemek yemezsiniz. Bu festival olduğunda kapısından içeri girmeyeceğiniz, köpeğinizi
bağlamayacağınız mekanlar bile tıka basa dolu, önlerinde kuyruk var. “
K.3: Festival olmasa, küçük üretici üzümünü bu şekilde perakende satmasa ve toptancıya verse alacağı
para inanın yarısından azdır. Diğer yandan etkinlikten dolayı otel ve pansiyonların da gelir düzeyi yükseliyor.
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Herkesin tek bir derdi var burada. O dert de şu: yeni bir otel yapabilir miyim?, yatak sayısını arttırabilir miyim?,
bu sene fiyatları nasıl arttırırım?, ne kadar para kazanırım?…”
K.9: “Herkesin gözünü para bürüdüğü için genel olarak yozlaşma oluyor. Biletler 70 TL, 20 TL’sini
kaymakamlık alıyor sepet parası olarak, kalan 50 TL mahsule veriliyor. Bağlardan toplanan üzümlerin kilosu 13
TL’ye satılıyor, işçilik masrafı olmuyor. Pazar bulamayan küçük üretici için avantajlı bir durum bu. O dönemde
adada ekenomik yaşam değişiyor.”
K.10: “Adanın neredeyse %80-90'ı bir şekilde turizm ile ilgili hale geldi. Bunu yalnızca konaklama
tesisi veya yeme içme tesisi olarak değerlendirmemek lazım. Çünkü buradaki etkinlikten minibüs sahibi de kazanç
elde ediyor, gazete bayii de kazanç elde ediyor.”
Tablo 4’de festivalin, düzenlenme aşamasında etkin görev alan paydaşlar ve yöre haklından oluşan
katılımcıların yerel halkın memnuniyetine dair kullandıkları olumlu ve olumsu z ifadeler iki ayrı grup halinde
gösterilmektedir. Buna göre memnuniyet ile ilgili olumsuz ifadelerin yerel halkta (%68,24; f=116), paydaşlara
(%60,78; f=79) göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Her iki grup da etkinliğin çevresel etkileri konusunda
olumsuz görüş bildirirken; ekonomik etkileri konusunda ise olumlu ifadeler kullanmıştır.
Tablo 4. Yerel Halkın Memnuniyetinin Gruplara Göre Karşılaştırması
YEREL HALKIN
MEMNUNİYETİ

Yerel Halkın Bakış Açısından
+

Paydaşların Bakış Açısından

-

f

%

Çevresel Etki

2

1,18

Kültürel Etki

5

Sosyal Etki

-

%

f

%

32

18,82

1

0,77

23

17,69

2,94

25

14,71

9

6,92

14

10,77

15

8,82

15

8,82

5

3,85

19

14,62

Tanıtım

7

4,12

23

13,53

5

3,85

10

7,69

Toplumsal Kazanım

4

2,35

8

4,71

2

1,54

4

3,08

Bireysel Kazanım

4

2,35

4

2,35

4

3,08

5

3,85

Ekonomik Etki

17

10,00

7

4,12

25

19,23

1

0,77

Mimari Etki

0

0,00

2

1,18

0

0,00

3

2,31

TOPLAM

54

31,76

116

68,24

51

39,24

79

60,78

G. TOPLAM

f

+

f=170

% 100,00

f=130

f

%

% 100,00

Şekil 4’de katılımcıların ifadelerinden yola çıkarak, etkinlikte yer alan paydaşların başarısı ile yerel halkın
memnuniyeti arasındaki ilişkiler gösterilmektedir (f>3). Buna göre paydaşların başarısını en yüksek frekans
değeri ve oran ile olumsuz olarak etkileyen değişken olan profesyonellik (%46,41; f=71) üzerinde etkili, yerel
halkın memnuniyetini oluşturan faktörler sırası ile: kültürel etki (%18,31; f=13), tanıtım (%12,68; f=9), ve çevresel
etki (%5,63; f=4) olmuştur.
Paydaşların başarısını en yüksek ikinci frekans değeri ve oran ile olumsuz olarak etkileyen değişken olan ağ
yeteneği (%13,73; f=21), üzerinde etkili, yerel halkın memnuniyetini oluşturan faktörler sırası ile kültürel etki
(%19,05; f=4) ve tanıtımdır (%14,28; f=3). Paydaşların başarısını en yüksek üçüncü frekans değeri ve oran ile
olumsuz olarak etkileyen değişken olan şeffaflık (%7,84; f=12), üzerinde etkili faktörler eşit düzeyde: kültürel
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etki ve tanıtım (%33,33; f=4) olmuştur. Diğer yandan kaynakların mevcudiyeti (%44,44; f=9) ile ağ yeteneği arasında
pozitif bir ilişki tespit edilmiştir.

Şekil 5. Yerel Halkın Memnuniyeti ve Paydaşların Başarısı Arasındaki İlişki
Şekil 5’de katılımcıların ifadelerinden yola çıkarak etkinliği düzenleyen paydaşların başarısı kategorisinin alt
boyutlarının birbiri ile olan ilişkileri gösterilmektedir (f>3). Buna göre paydaşların başarısını en yüksek frekans
değeri ve oran ile olumsuz olarak etkileyen değişken olan profesyonellik (%46,41; f=71) üzerinde etkili, diğer
faktörler sırası ile: ağ yeteneği (%18,31; f=13) ve şeffaflık (%5,63; f=4) olmuştur. Paydaşların başarısını en yüksek
frekans değeri ve oran ile olumlu olarak etkileyen değişken olan ağ yeteneği (%7,84; f=12), üzerinde etkili,
faktör: kaynakların mevcudiyeti (%33,33; f=4) olarak tespit edilmiştir.

Şekil 6. Paydaşların Başarısını Etkileyen Faktörlerin Birbiri ile İlişkisi
Şekil 6’da katılımcıların ifadelerinden yola çıkarak yerel halkın memnuniyeti kategorisinin alt boyutlarının
birbiri ile olan ilişkileri gösterilmektedir (f>3). Buna göre yerel halkın memnuniyetini en yüksek frekans değeri
ve oran ile olumsuz olarak etkileyen değişken olan çevresel etki (%18,33; f=55) üzerinde etkili, diğer faktörler
sırası ile: sosyal etki (%16,36; f=9) ve kültürel etki (%10,90; f=6) olmuştur.
Yerel halkın memnuniyetini en yüksek ikinci frekans değeri ve oran ile olumsuz olarak etkileyen
değişken olan kültürel etki (%13; f=39) üzerinde etkili, diğer faktörler sırası ile: sosyal etki (%23,07; f=9) ve aynı
frekans ve oranda toplumsal kazanım ile çevresel etki (%15,38; f=6) olarak tespit edilmiştir. Yerel halkın
memnuniyetini en yüksek üçüncü frekans değeri ve oran ile olumsuz olarak etkileyen değişken olan sosyal etki
(%11,33; f=34) üzerinde etkili, diğer faktörler sırası ile: aynı frekans ve oranda çevresel etki be kültürel etki
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(%26,47; f=9) ile toplumsal kazanımdır (%14,70; f=5). Yerel halkın memnuniyetini en yüksek frekans değeri ve
oran ile olumlu olarak etkileyen değişken olan ekonomik etki (%14; f=42), üzerinde etkili, faktörler ise: eşit oran
ve frekans değerleri ile toplumsal kazanım ve kültürel etki (%7,14; f=3) olmuştur.

Şekil 7. Yerel Halkın Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Birbirleri ile İlişkisi

5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde 2017 yılından beri düzenlenmekte olan ve iki gün süren kültürel
etkinliklerden biri olan Kültür Sanat ve Bağbozumu Festivali paydaşlarının, başarı düzeyi ile adada yaşayan
yerel halkın etkinlik memnuniyeti ilişkisini belirleme amacı ile gerçekleştirilen bu çalışma 6’sı yerel halktan,
6’sı paydaşlardan oluşan 12 kişilik bir çalışma grubuyla yapılan mülakatlar ile; katılımcıların ifadelerinden
yola çıkılarak MaxqDA 2020 programı vasıtası ile gerçekleştirilen içerik analizi sonuçlarını içermektedir.
Araştırmaya katılan görüşmecilerin büyük kısmı (%75; f:9) lisans ve lisansüstü eğitim almış ve tamamı 30
yaşının üzerinde bireylerden oluşmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre tüm görüşmeciler, etkinlikte görev alan
paydaşların başarısız olduğuna dair görüş bildirmişlerdir. Bu konuda gruplar arasındaki farka bakıldığında
her iki grup da başarısızlık vurgusu yapmış olmasına rağmen, yerel halkta bu kanının, paydaşlardan daha
yüksek olduğu belirlenmiştir.
Tüm görüşmeciler, başarısızlık nedeni ile ilgili en önemli faktörün, (planlama, örgütleme, yürütme,
koordinasyon, denetleme gibi yönetim fonksiyonlarının kodlandığı) profesyonellik olduğu ile ilgili ifadelerde
birleşmişlerdir. Dolayısı ile etkinliğin profesyonel bir yönetim anlayışına sahip olmamasının, başarının
önündeki en önemli engel olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İlgili sonuç literatür ile tutarlı durum ortaya
koymaktadır (Getz, 1997; Getz 2008; Lade ve Jackson 2004; Reid ve Arcodia, 2002). Örneğin Can’a (2015) göre:
etkinlik turizminde başarı için ön koşul ve en önemli faktör, etkinliğin doğru yönetilmesidir.
Analiz sonuçlarında: profesyonel yönetim anlayışının eksikliğinin, paydaşların birbirleri ile kurdukları ağ
yeteneği ve halkla olan paylaşımlarındaki şeffaflık eksikliğinden yüksek düzeyde etkilendiği belirlenmiştir.
Bununla birlikte maddi ve manevi kaynakların varlığının etkinlik paydaşlarının aralarında oluşturdukları ağ
yeteneğini olumlu yönde etkilediği saptanmıştır. Aynı zamanda kaynakların azlığından büyük oranda
olumsuz etkilenen ağ yeteneğinin kültürel yapı ve adanın tanıtımı ile ilgili yapılmış-yapılmakta olan
çalışmalar ile de beslendiği ve geliştiği belirlenmiş ve ekonomik kazanımlar üzerinde olumlu etkisi
saptanmıştır.
Araştırmanın ikinci kısmını oluşturan halkın memnuniyeti ile ilgili analizler, katılımcıların büyük
çoğunluğunun etkinlikten memnun olmadığını ortaya koymaktadır. Memnuniyetsizlik düzeyi, yerel halkta
paydaşlardan daha yüksektir. Bununla birlikte katılımcıların, ekonomik etkisinden memnun olmalarına
rağmen sırasıyla etkinliğin çevresel, sosyal ve kültürel maliyetlerinden rahatsız oldukları sonucuna
varılmıştır. İlgili veri literatürle örtüşmektedir (Arcodia ve Whitford, 2006; Atak ve diğ., 2017; Binbaşıoğlu ve
Gültekin, 2017; Chen, 2011). Daha önce yerel halkın festivallere yönelik algıladıkları faydaların festival
gelişimine destek olma niyetlerine etkisini Bozcaada örneği üzerinde inceleyen Türkmen (2020) de benzer bir
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biçimde adada düzenlenen etkinliklerin sağladığı ekonomik faydanın, yerel halk tarafından yüksek düzeyde
algılandığı sonucuna varmıştır. Diğer yandan literatürde daha önce yapılmış çalışmalarda var olan güvenlik
ve asayiş problemleri, yoğun trafik, çevre kirliliği ve çöp sorunu, yoğun kalabalık, gürültü kirliliği, kamu
malına verilen zararlar vb. (Ayhan ve Karatepe, 2015; Delamere, 1998; Small ve diğ., 2005; Wood, 2006; Kim
ve diğ., 2015), etkinliklerle ilgili memnuniyeti düşüren faktörlerin her birinin Bozcaada için de geçerli olduğu,
görüşmeci yanıtlarında sıklıkla tekrarlanan ifadelerce ortaya konmaktadır. Bununla birlikte katılımcıların
memnuniyetsizliği, paydaşların profesyonellik becerilerindeki eksiklik, ağ yeteneği kurma ve şeffaflık
konusundaki yetersizlikleri ile ilişkili olarak bulunmuştur.
Bilindiği gibi başarılı etkinlikler öncelikli olarak izleyici ve yerel halkın ihtiyaçlarına cevap verebilen
etkinliklerdir (Swarbrooke ve Horner, 2001) ve bir etkinliğin düzenlendiği destinasyondaki yerleşik halk
açısından başarısız olarak tanımlanması, o etkinliğin gelişiminin de olumsuz etkilemektedir (Sert, 2017). Bu
nedenle başarılı etkinlikler için yerel halkın desteği şarttır (Şengül ve Genç, 2016). Bu çalışmada, etkinlik
turizmi kapsamında değerlendirilen festivallerin yerel halk üzerindeki etkileri üzerine yoğunlaşılmış ve
Bozcaada Kültür Sanat ve Bağbozumu Festivali örneklemi üzerinde nitel bir araştırma yöntemi kullanılarak
sonuca varılmıştır.
Araştırmanın kısıtları arasında 12 katılımcı ile, sürdürülen derinlemesine mülakatların kış dönemi olması ve
hava şartlarının adaya ulaşımı uzun süre engellemesi nedeni ile görüntülü on-line bağlantılar aracılığı ile
gerçekleştirilmiş olması bulunmaktadır. Zaman ve maliyet sınırlamaları nedeni ile adada yapılan
etknliklerden yalnızca biri vaka olarak ele alınmıştır. Örnek olay incelemesi tekniği kullanılması araştırmanın
bir başka kısıtıdır. Bu nedenle genellenmesi mümkün olmayan araştırma sonuçları yalnızca Bozcaada
destinasyonu ve ilgili etkinlik özelinde değerlendirilmiştir. Dolayısıyla festival başarıları ile yerel halk
memnuniyeti arasındaki ilişkilerin farklı örneklemlerle ve desinasyonlarda tekrar edilerek nicel çalışmalarla
da desteklenmesi daha kapsamlı sonuçlara ve genellemelere ulaşılmasını sağlayacaktır. Konu hakkında
yapılacak nitel ve nicel araştırmaların sayısının arttırılması etkinliklerin başarılarının arttırılması açısından
önem arz etmektedir.
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Amaç – Örgüt kavramının doğal uzantısı olan olgulardan biri örgütsel hedeflerdir. Örgütsel hedeflerin
etkili bir biçimde gerçekleştirilebilmesi ve örgütün yüksek bir rekabet gücüne ulaşabilmesi yüksek
düzeyli bir örgütsel performansı gerektirmektedir. Örgüt yönetimlerinin kendi çalışanlarını yüksek
performansa doğru motive etmeleri ve yönlendirme becerileri kritik bir öneme sahiptir. Bu bağlamda bu
çalışmada, örgüt yönetimleri ile çalışanlar arasında gerçekleşen örgütsel iletişimin çalışanların örgütsel
bağlılığını sağlamaya hizmet edip etmediği incelenmektedir.
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Yöntem – Nicel araştırmalar kapsamında değerlendirilen bu çalışmada ön görülen araştırma modelinde
bağımsız değişken olarak yer alan “örgütsel iletişim kalitesi” ölçeğine faktör analizi uygulanmıştır.
Modelde yer alan iki temel değişken (Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılık), literatürde yaygın bir biçimde
kabul edilen boyutlarıyla bu araştırmaya dahil edilmiştir. Daha sonra elde edilen faktör skorları ile ön
görülen modeller çerçevesinde regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırma modeli bağlamında,
İstanbul’daki bir kahve zincirinin 6 ayrı şubesinde 157 katılımcıdan sağlanan veriler analiz edilmiş ve
yorumlanmıştır.
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Bulgular – Ulaşılan bulgular örgütsel iletişimin çalışanların örgütsel bağlılığı üzerinde açıkça belirleyici
olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda bu çalışmada ortaya konan sonuçlardan biri de örgütsel
iletişim ve örgütsel güven arasındaki neden – sonuç ilişkisidir.
Tartışma – Bulgular göstermektedir ki örgütsel iletişimden beslenen örgütsel güven faktörü de örgütsel
bağlılık üzerinde önemli bir belirleyici durumundadır.
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Purpose – The phenomenon of organizational goals is one of the natural extensions of the concept of
organization. The effective realization of organizational goals and the achievement of high
competitiveness require a high level of organizational performance. Management's ability to motivate
and direct their employees towards high performance is critical. In this context, this study examines
whether the organizational communication between management and employees serves to ensure the
organizational commitment of the employees.

Organizational Commitment
Organizational
Communication
Organizational Trust

Received 15 June 2022
Revised 19 September 2022
Accepted 25 September 2022

Article Classification:
Research Article

Design/methodology/approach – In this study, which is evaluated within the scope of quantitative
research, factor analysis was applied to the "organizational communication quality" scale, which is
included as an independent variable in the research model. Two main variables (Organizational Trust
and Organizational Commitment) in the model were included in this study with their dimensions widely
accepted in the literature. Then, the regression analysis was carried out within the framework of the
predicted models with the factor scores obtained. In the context of the research model, data from 157
participants in 6 different branches of a coffee chain in Istanbul were analyzed and interpreted.
Findings – The findings show that organizational communication is a clear determinant on the
organizational commitment of the employees. At the same time, one of the results revealed in this study
is the cause-effect relationship between organizational communication and organizational trust.
Discussion – The findings show that the factor of organizational trust fed by organizational
communication is also an important determinant on organizational commitment.
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1. GİRİŞ
Kar amaçlı yada kar amaçsız tüm örgütler çeşitli örgütsel hedefler etrafında şekillendirilen yapıları temsil
etmektedir. Örgütün niteliğine bağlı olarak, çok çeşitli örgütsel hedefler olmakla birlikte tüm örgütleri
kapsayan jenerik hedefi “pazar başarısı” kavramı ile ifade etmek mümkündür. Pazar başarısı bir örgütün
varoluş/kuruluş amaçlarını gerçekleştirebilme düzeyidir. Bu bağlamda tüm örgütsel süreçler ve faaliyetler
temel örgütsel hedeflerin gerçekleştirilebilmesine hizmet edecek bir nitelikle tasarlanmak durumundadır.
Buradaki temel noktalardan biri; en önemli örgütsel hedeflerin neler olduğu yada olması gerektiği sorusunun
tüm örgüt çapında netleştirilmesidir. Bu durum, üst yönetim tarafından geliştirilecek olan örgütsel hedeflerin
ve performans beklentilerinin örgüt çalışanları ile paylaşılmasını ve gerekli detaylı açıklamaların yapılmasını
zorunlu kılmaktadır. Diğer bir ifade ile örgüt üst yönetimi bir yandan teknik beklentiler niteliğindeki
performans beklentilerini diğer yandan performans kriterlerini geliştirirken bir diğer taraftan da çalışanları
sözkonusu beklentiler ve kriterler doğrultusunda ikna etmelidir. Bu durum üst yönetimin hem
teknik/mekanik süreçleri hem de dinamik süreçleri bir arada yönetebilme becerisini (Randall, 1987)
gerektirmektedir.
Örgüt başarısına etki eden en önemli faktör olan çalışanların desteklenmesi, örgüte ve yöneticiye güven
ortamının yaratılması gerekmektedir. Farklı kültürlerde, farklı sektörlerde çalışanlar üzerinde araştırmaların
yapılması ve özellikle sağlık çalışanlarında kamu, özel karşılaştırılması yapılmalıdır (Sevinç ,2021). Örgüte
bağlılığın örgütsel destek ile doğru orantılı olduğu ve olum katkılarının olduğu, örgütsel güvenin örgütsel
destek ve bağlılık arasında aracılık rolü üstlendiği, örgüt yöneticilerinin çalışanlarına güven ortamı
sağladıklarında örgütsel bağlılığın da arttığı gözlenmiştir (Naktiyok, İşcan, ve Ömer, 2021). Çalışanlara
örgütsel hedefler doğrultusunda bireysel ve departman bazlı performans beklentilerinin aktarılması ve
performans kriterlerinin açıklanması doğrudan doğruya yönetim ve çalışanlar arasındaki iletişim sürecini
gündeme getirmektedir. Yönetim ile çalışanlar arasındaki iletişim sürecinin sağlıklı ve başarılı bir şekilde
işlemesi; çalışanların psikolojilerinde ve algılarındaki belirsizliği ortadan kaldırabilecek ve çalışanların elinde
net bir karar kriteri olarak hizmet edebilecektir. Bu bağlamda bir örgütün pazar başarısı yada örgütsel
hedefleri incelenirken, sözkonusu örgütteki örgütsel iletişim süreçleri, örgütsel iletişim kalitesi ve örgütsel
iletişimin çalışanlar üzerindeki muhtemel sonuçları bir arada ele alınmalıdır. Buradan hareketle bu çalışmada
örgütsel iletişimin çalışanların örgütsel bağlılığına nasıl yansıdığı, örgüt yönetiminin benimsediği iletişim
yaklaşımının örgüte olan güven üzerinde belirleyici olup olmadığı ve ayrıca iletişim yoluyla oluşturulmaya
çalışılan güven duygusunun örgütsel bağlılıkta etkili olup olmadığı incelenmektedir.
Tüm örgütlerin temel hedefi, kuruluş ve varoluş nedenleri doğrultusunda üst düzey bir pazar performansını
gerçekleştirebilmektir. Pazar performansı ve fiili işleyişlerin istenilen düzeyde ve kalitede
gerçekleşebilmesinde örgüt üyelerinin yani çalışanların performansı belirleyici bir unsurdur. Buradan
hareketle, bu çalışmanın amacı, örgütlerin temel yapıtaşı olan çalışanlarla örgüt yönetimi arasındaki iletişimin
örgüte yönelik güveni ve bağlılığı ne düzeyde etkilediğini incelemektir. Örgütsel psikoloji bilimi, güven ve
bağlılık unsurlarının oluşmadığı koşullarda çalışan performansının üst düzeyde beklenemeyeceğini birçok
çalışma ile ortaya koymuştur. Bu nedenle bu çalışmada, yönetimden çalışanlara doğru akan, diğer bir ifade
ile yukarıdan aşağıya örgütsel iletişim kalitesinin güven ve bağlılık unsurları üzerinde temel bir belirleyici
olup olmadığını gözlemlemek amaçlanmıştır.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
İletişim süreçlerinin örgütsel yaşam içinde ve örgütsel konuları temel alarak tasarlanması ve hayata
geçirilmesi iletişimin örgüt boyutunu ortaya çıkarmaktadır. Örgütsel yaşamı temel alan iletişimin bireysel
iletişime göre daha kuralcı, detaylı ve sistematik olduğunu söylemek mümkündür (Cheney, 1983). Örgütteki
roller, bu rollerin nasıl bir performansla uygulanması gerektiği, örgütün ihtiyaçları ve yönetimin beklentileri,
örgüt çapında kollektif davranış kodları gibi temel konular örgütsel iletişimin ana boyutlarını oluşturmaktadır
(Biddle, 1986; Penley vd, 1991). Üst yönetimin iletişim stratejilerinin dikkatlice belirlenmesi ve örgüt
ortamında iletişim süreçlerinin iyi tasarlanması, tüm tarafların (yönetim ve çalışanlar) fayda elde edebileceği
ve birbirine zarar vermekten özellikle kaçınacağı “simbiyotik” bir ilişkinin de temelini temsil etmektedir
(Aldrich ve Ruef, 2006). Çünkü iyi tasarlanmış iletişim stratejileri ve uygulamaları tüm tarafların kendini daha
iyi ifade etmesine, problemleri, beklentileri ve anlaşılmayan noktaları karanlık bölgede bırakmayıp açık bir
iletişimle ortaya koymasına izin vermektedir (Eisenberg ve Witten, 1987). İletişim kavramının temelinde
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muhataplar arasındaki (bireyler arası, kurumlar arası yada bireylerle kurumlar arası) paylaşımlar
bulunmaktadır (Monge ve Poole, 2008). Sözkonusu paylaşımlar; niyetlere, davranış kodlarına, algılamalara
ve muhataba yönelik çeşitli açıklamalara ilişkindir.
Bu bağlamda olmak üzere, Taylor ve arkadaşlarına göre (1996) örgütsel iletişim bir örgütün kendi
paydaşlarıyla arasındaki çeşitli paylaşımlara dair aktarım süreçleri ve aktarım yaklaşımlarıdır. Castor ve
Cooren (2006) ise bu paylaşımların iki ana boyuttan oluştuğunu belirtmektedir. Bunların ilki; örgütte ortaya
çıkabilecek muhtemel problemlerin tanımlanması ve bu tanımlamaların aktarımı ve ikincisi de ortaya çıkması
muhtemel problemlerin çözümlerinin ve çözüm yaklaşımının aktarılmasıdır. Byrne ve Lemay’e (2006) göre
üst yönetimin örgütsel iletişim stratejilerinin ve tasarlanan süreçlerin başarılı olabilmesi için bazı temel
nitelikleri taşıması gerekmektedir. Buna göre, iletişimin net, eksiksiz, güvenilir ve doğru zamanlı olması ön
koşuldur.
Diğer taraftan, Zaremba (2006), örgütsel iletişimin bir diğer boyutunu gündeme getirmektedir. Zaremba’ya
göre (2006) çalışanlar yönetimden gelen mesajları doğru zamanda ve açıklayıcı bir mahiyette zengin bir
içerikle aldıklarında yapılan “paylaşımları” içselleştirmeleri ve inanmaları yönünde güçlü bir zemin ortaya
çıkmaktadır. Diğer bir ifadeyle, geliştirilen iletişim stratejilerinin “ikna edici” bir boyutunun olması ve
tasarlanan süreçlerde de çalışanların mesajları ve paylaşımları içselleştirmesinin amaçlanmasının özel bir
önemi bulunmaktadır. Bu durumda örgütsel iletişimin sadece kuralların ve talimatların aktarımı şeklinde
mekanik değil, aynı zamanda muhataplarla interaktif ilişkilerin ve etkileşimlerin sözkonusu olduğu dinamik
ve çift yönlü bir şekilde tasarlanması gerektiğini söylemek mümkündür.
İletişim bilimciler (Cheney, 1983; Yates ve Orlikowski, 1992) iletişimin doğal uzantıları olan çeşitli
kavramlardan söz etmektedirler. İletişim yoluyla muhataplar arasında bir ilişki ve etkileşim oluşması
nedeniyle bunun doğal uzantısı olarak taraflar arasında tanışıklık, yakınlık ve sempati gibi psikolojik/soyut
yapılar ortaya çıkmaktadır (Marques, 2010). Bu bağlamda örgütsel iletişimin doğal uzantısı olarak
düşünülebilecek psikolojik yapılardan biri de örgütsel güven olgusudur (Mayer et. al., 2006). İletişim sürecinin
sonunda ortaya çıkma olasılığı olan güven olgusu dikkate alındığında, örgütsel iletişim sürecinin de örgütsel
güven ile sonuçlanabileceğini (Monge ve Poole, 2008) söylemek mümkündür.
Örgütsel güven kavramı sözkonusu olduğunda iletişim sürecinin temel muhatapları örgütün bir bütün olarak
kendisi ile bu bütünü yöneten somut bir unsur olarak yönetim kademesi ve personeldir. Buradan hareketle,
Pirson ve Malhotra’ya göre (2011) örgütsel güven; personelin bir yandan örgütün gücüne ve diğer yandan da
yöneticilerin güvenilir oluşuna ve yönetim tarzlarına dair kanaatleridir. Dolayısıyla, Cummings ve Bromiley
(1996) örgütsel güvenin tek boyutlu bir yapı olmayıp, içiçe giren birkaç alt faktörün toplamını ifade ettiğini
belirtmektedirler. Bu boyutlar Cummings ve Bromiley’e göre (1996) bir yandan somut farkındalıklara dayalı
güven, bir yandan yöneticilerin davranışlarından kaynaklı güven ve diğer yandan da duygusal güvendir.
Benzer şekilde, çeşitli araştırmacılar (Mishra, 1996; Mayer vd.,2006) örgütsel iletişimdeki açıklık ve örgüt içi
ilişkilerdeki güvenilirlik boyutlarından söz etmektedir.
Bu çalışmada, örgütsel iletişimin beklenen uzantılarından biri olarak ele alınan kavramlardan sonuncusu da
örgütsel bağlılık kavramıdır. Türü ne olursa olsun, tüm örgütler için geçerli olan pazar başarısı kavramı ve
örgütün pazar performansı için ortaya konan çabalar dikkate alındığında, çalışanların örgütsel bağlılığı bir
yandan örgüt açısından ve diğer yandan da çalışanlar açısından kritik öneme sahip bir durumu ifade
etmektedir. Örgütsel bağlılık olgusunu inceleyen araştırmacılar (Whyte, 1956; Williams ve Anderson, 2003)
örgütsel bağlılığın; çalışanların örgütün hedeflerini kendi zihinsel dünyalarında benimsemesi ve zihinsel
kabulün oluşmasıyla ortaya çıktığını ileri sürmektedirler. Bu durum, bir kere daha, yönetimin aktif bir rol
oynadığı örgütsel iletişimi gündeme getirmektedir. Örgütün hedeflerinin çalışanlara anlatılması, gerekçelerle
açıklanması, çalışanların psikolojik ve zihinsel olarak ikna edilmeleri ve inandırılmaları örgütsel iletişimin
başarısına bağlı olarak ortaya çıkacaktır. Dubin ve arkadaşlarının (1975) geliştirdiği tanımda sözkonusu
kavramın ana boyutlarını görebilmek mümkündür. Buna göre, örgütsel bağlılık; o örgütün bir parçası olarak
kalabilmek için çalışanlarda ortaya çıkan istek yada içsel arzu, örgütün ilkelerine ve hedeflerine inanmaları ve
örgütün hedefleri için gayret gösterme isteklerinin büyüklüğüdür. McDonald ve Makin (2000) bu durumu
psikolojik sözleşme olarak adlandırmaktadır.
Literarürde yaygın kabul gören bir tanım da Meyer ve Allen’e (1991) ait tanımlamadır. Meyer ve Allen (1991)
tarafından yapılan tanımlamada Dubin ve arkadaşlarının (1975) yaklaşımının daha sistematik ve netleştirilmiş
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bir versiyon olarak sunulduğu görülmektedir. Bu tanıma göre, çalışanların bir örgütün üyesi olarak kalma
isteği üç ayrı faktörün etkisiyle oluşmaktadır. Bunlar; duygusal bağlılık, ahlaki bağlılık ve bazı spesifik
hesaplamalara dayalı bağlılıktır. Literatürdeki çeşitli çalışmalar (Meyer ve Allen, 1987; Meyer vd.,2002; Bowler
ve Brass, 2006) örgütsel bağlılık düzeyinin yüksekliği ile iş performansının yüksekliği arasında net bir ilişkinin
varlığını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, örgütlerin yüksek pazar performansı için çalışanların yüksek iş
performansının ortaya çıkması ve bunun için de yüksek örgütsel bağlılığın gerçekleştirilmesi şeklinde bir
zincirden söz etmek olasıdır.

3. YÖNTEM
Bu çalışma, nicel araştırma kapsamında olup öncelikle araştırma modelinde bağımsız değişken “örgütsel
iletişim kalitesi” faktör analizine tabi tutulmuş ve değişkenini oluşturan 24 ifadeye Temel Bileşenler Faktör
Analizi uygulanmıştır. Modelde yer alan iki temel değişken (Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılık), literatürde
yaygın bir biçimde kabul edilen boyutlarıyla bu araştırmada yer almıştır. Daha sonra elde edilen faktör
skorları ile ön görülen modeller çerçevesinde regresyon analizi gerçekleştirilmiştir.
3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezler
Bu çalışma, nicel araştırma kapsamında olup sonuç elde etmek için değişkenleri ölçmek ve analiz etmek üzere
belirlenen hedefeleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Nicel araştırmalara, kim, ne kadar, ne, nerede, ne
zaman, kaç ve nasıl gibi soruları yanıtlamak için belirli istatistiksel teknikleri kullanarak sayısal verilerin
kullanımını ve analizini içermektedir. Bir konuyu veya olguyu sayısal formda veri toplayarak açıklama
yöntemleri olarak da tanımlanmaktadır.
Bu bağlamda bu çalışma, üst yönetimin ortaya koyduğu iletişim becerilerinin ve kurgulanan/tasarlanan
iletişim yaklaşımlarının örgüt çalışanları nezdinde belirleyici sonuçlara neden olup olmadığını anlamaya
odaklanmıştır. Bu amaca dönük olarak geliştirilen araştırma modeli ve modeli oluşturan yapılar arasındaki
hipotetik ilişkiler şekil 1’de gösterilmektedir.

ÖG

H1
ÖİK

H3
H2
ÖB

Şekil 1. Araştırma Modeli, Varsayımsal İlişkiler ve Hipotezler
(ÖİK: Örgütsel İletişim Kalitesi, ÖG: Örgütsel Güven, ÖB: Örgütsel Bağlılık)

Şekil 1’de sunulan araştırma modelinden yola çıkarak bu çalışmadaki temel hipotezleri şu şekilde belirtmek
mümkündür:
H1: Üst yönetim tarafından sergilenen örgütsel iletişim kalitesi ile çalışanlarda oluşan örgütsel güven duygusu
arasında ilişki vardır.
H2: Üst yönetim tarafından sergilenen örgütsel iletişim kalitesi ile çalışanlarda oluşan örgütsel bağlılık
psikolojisi arasında ilişki vardır.
H3: Çalışanlarda oluşan örgütsel güven duygusu ile çalışanların örgütsel bağlılık psikolojisi arasında bir ilişki
vardır.
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Bu çalışma kapsamında cevap aranan temel araştırma sorularını aydınlatabilmek için elde edilmesi gereken
veriler doğrudan doğruya birincil verilerdir. Bu bağlamda, sosyal bilimlerde birincil verilerin yaygın ve
sistematik bir biçimde toplanabilmesinde en fonksiyonel araçlardan biri olan anket yöntemi kullanılmıştır.
Verilerin toplanma sürecinde araştırmanın anketleri önceden alınan randevular yoluyla şube ziyaretleri
yapılarak yüzyüze görüşmelerle yapılmıştır. Bu şekilde anket formlarının daha doğru ve sağlıklı bir şekilde
tarafımıza dönüşü hedeflenmiştir.
3.2. Evren ve Örneklem
Bu araştırmanın evreni örgütsel yaşam içerisinde aktif bir şekilde yer alan tüm çalışanlardır. Bu bağlamda,
mavi yaka – beyaz yaka ayırımı olmaksızın örgütün insan kaynaklarını oluşturan tüm çalışanlar ve her türlü
örgüt (kar amaçlı yada kar amaçsız) bu araştırmanın evrenini temsil etmektedir. Zira "örgütsel iletişim kalitesi"
tüm örgütleri ilgilendiren bir durumdur. "Örgüte duyulan güven" ve "örgütsel bağlılık" ise her türlü örgütteki
her türlü çalışan için geçerli olan kavramlardır. Bu nedenle böyle bir araştırmanın evreni tüm örgütler ve tüm
çalışanlardan oluşmaktadır.
Araştırma evreninin çok büyük olması nedeniyle, "ulaşılabilirlik" kriteri bağlamında (Gravetter, Forzano,
2012) bu çalışmada "uygun örnekleme" (convenience sampling) yöntemi tercih edilmiştir. "Olasılığa dayalı
olmayan" bir örnekleme yöntemi olan bu yöntemde evrende yer alan herbir birimin örnekleme seçilme
olasılığı bilinmemektedir (Cohen, Manion ve Morrison, 2007). Bu çalışmada da evreni oluşturan birim sayısı
tam olarak bilinmediğinden ve araştırma konusunun da çok büyük bir evreni kapsamına aldığı dikkate
alınarak, veri toplamada görece kolaylık sağlayan uygun örnekleme yöntemine başvurulmuştur. Sosyal
bilimlerdeki araştırmalardaen yaygın kullanılan yöntemlerden biri olan uygun örneklemede; hem evreni
temsil etme yeteneği olan hem de veri toplayabilme açısından araştırmacı için uygun olan bir katılımcı kitlesi
sözkonusu olmaktadır.
Bu araştırma için kullanılan örneklem Starbucks Türkiye merkezine bağlı şubeler olup, izin verilen
İstanbul’daki 6 ayrı Starbucks şubesidir. Haziran 2021 ve Eylül 2021 tarihleri arasında 3 aylık bir süre boyunca
yapılan rutin ziyaretler yoluyla bu şubelerde çalışan 190 personelden ankete katkı vermeyi kabul eden 157’si
ile veri toplama süreci yürütülmüştür.
3.3. Veri Toplama Aracı
Şekil 1’de sunulan araştırma modelini oluşturan 3 ana değişken/unsuru temsil eden 45 ifade bir anket formu
aracılığı ile katılımcılara yöneltilmiştir. Verilerin kaynağı olanlara/örnekleme ilişkin demografik bilgileri
içeren bir bölüm de anket formuna eklenerek, oluşturulan ölçek cevaplayıcılara sunulmuştur.
Örgütsel İletişim Kalitesi (ÖİK) unsurunu/değişkenini ölçebilmek için Huseman ve arkadaşlarının 1980
yılında geliştirdiği ve literatürde yaygın kabul görmüş olan “Örgütsel İletişim Ölçeği” esas alınmıştır. Bu
ölçek, orijinalinde 8 alt boyutu temsil eden 56 ifadeden oluşmaktadır. Bununla birlikte Miles ve arkadaşları
1996 yılında bu ölçeğin 24 maddeden oluşan kısa formunu geliştirmişler ve bu kısaltılmış versiyon da yaygın
olarak kabul görmüştür. Sosyal bilimlerdeki araştırmalarda kullanılan ölçeklerde ifade/soru sayısının
artmasının cevaplanma oranını ve kalitesini düşürdüğü bilinen bir durumdur. Bu nedenle, bu çalışmada
örgütsel iletişim ölçeğinin kısa formu olan 24 ifadelik ölçek tercih edilmiştir.
Çalışanların örgüte duydukları güven durumunu ölçebilmek amacıyla Nyhan ve Marlowe (1997) tarafından
geliştirilen “Örgütsel Güven Envanteri” (organizational trust inventory) kullanılmıştır. Bu ölçek toplam 12
ifadeden oluşmakta olup, örgüte duyulan güven ve yöneticiye duyulan güven alt unsurlarından
oluşmaktadır.
Bu çalışma bağlamında tasarlanan araştırma modelinde temel bağımlı değişken olarak düşünülen
“Çalışanların örgüte duydukları bağlılığı” ölçebilmek için literatürde yaygın kabul gören “Örgütsel Bağlılık
Ölçeği” (Porter et al., 1974) esas alınmıştır. Ölçeğin orijinalinde 15 ifade bulunmaktadır. Bununla birlikte bu
ölçeğin 9 maddeye indirgenerek sadeleştirilebileceği çeşitli istatistiksel çalışmalarla ortaya konmuştur
(Commeiras ve Fournier, 2001). Ayrıca, orijinal ölçeği geliştiren yazarlar da (Porter ve Smith, 1974) 9 maddelik
versiyonun da kullanılabileceğini ifade etmektedirler. Fakat dikkat edilmesi gereken nokta, sözkonusu 9
ifadenin sadece “duygusal bağlılık” ile ilgili olduğu ve diğer bağlılık türleri olan “hesapçı bağlılık” ve
“normatif/etik bağlılık” ifadelerini içermediğidir. Bu nedenle, Porter ve Smith’in ölçeğindeki ifadelere ek
olarak yine literatürde genel kabul gören Meyer ve Allen (1991) ölçeğindeki hesapçı ve normatif bağlılık
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ifadeleri de kullanılmıştır. Meyer ve Allen tarafından geliştirilen ölçekte her iki boyut 6’şar ifade ile
ölçülmektedir. Böylece bu çalışmada kullanılan örgütsel bağlılık ölçeği toplam 21 ifadeyi kapsamaktadır.
Yukarıda verilen detaylar sonucunda bu çalışmada kullanılan araştırma ölçeği; 3 ana değişkeni ölçmeye
yönelik toplamda 57 ifadeden oluşmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın daha önce şekil 1’de sunulan
araştırma modeli detaylandırıldığında, sözkonusu model aşağıda şekil 2’deki gibi nihai haline getirilmiştir.

Şekil 2. Araştırma Modeli-2 / Nihai Versiyonu
Şekil 2’de sunulan araştırma modelinden hareketle bu araştırmanın hipotezlerini şu şekilde belirtmek
mümkündür:
H1ab: Üst yönetim tarafından sergilenen örgütsel iletişim kalitesi ile çalışanlarda oluşan “örgüte güven” ,
“yöneticiye güven” duygusu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.
H2abc: Üst yönetim tarafından sergilenen örgütsel iletişim kalitesi ile çalışanlarda oluşan “örgüte duygusal
bağlılık”, “örgüte normatif/etik bağlılık” ve “örgüte hesapçı bağlılık” psikolojisi arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki vardır.
H3abc: Çalışanlarda oluşan “örgüte güven” duygusu ile çalışanların “örgüte duygusal bağlılık”, “örgüte
normatif/etik bağlılık” ve “örgüte hesapçı bağlılık” psikolojisi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
vardır.
H3def: Çalışanlarda oluşan “yöneticiye güven” duygusu ile çalışanların “örgüte duygusal bağlılık”, “örgüte
normatif/etik bağlılık” ve “örgüte hesapçı bağlılık” psikolojisi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
vardır.
Araştırma modeli kapsamındaki 3 ana değişkeni ve aralarındaki ilişkiyi ölçebilmek için hazırlanan ifadeler
(57 ifade) analiz edilebilirlik açısından 5’li Likert formatında katılımcılara sunulmuştur. Bu formatta ölçeğin
bir ucu “kesinlikle katılmıyorum” ve diğer ucu da “kesinlikle katılıyorum” şeklindedir.
3.4. Verilerin Analizi
Elde edilen verilerin analizi öncesinde bu verilerin nasıl bir kitleden toplandığının ortaya konulması
gerekmektedir. Bu araştırmada kendilerinden veri sağlanan katılımcı grubun demografik görünümü Tablo
1’de görülmektedir.
Tablo 1. Örneklemin Demografik Görünümü
Demografik Özellikler
Cinsiyet
Yaş

Medeni Hal
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n
70
87
79
44
34
83
74

Kadın
Erkek
19- 30
31 – 50
51 ve üzeri
Evli
Bekar

2506

%
44.5
55.5
50.3
28.0
21.6
52.9
47.1
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Eğitim Düzeyi

Pozisyon
Çalışma Süresi

Ortaöğretim
Üniversite
Lisansüstü
Şube Yönetim kademesi
Çalışan Kademesi
2 yıldan az
2- 4 yıl
5 yıl ve üzeri

84
51
22
19
138
44
59
54

53.5
32.4
14.0
12.1
87.9
28.0
37.5
34.4

Tablo 1 incelendiğinde, bu araştırmanın veri kaynağı olan örneklemde cinsiyet dağılımının birbirine yakın
olduğu ve örneklemin görece olarak genç bir kitleyi temsil ettiği (19- 50 arası yaş grubu oranı %78,3)
görülmektedir. Örneklemde evli olan bireylerin oranı küçük bir farkla önde bulunmaktadır. Eğitim düzeyi
açısından bakıldığında, örneklemin yarıdan biraz fazlası ortaöğretim düzeyinde eğitime sahipken üniversite
eğitimi almış olanların toplam büyüklüğü 46.4 gibi bir orana ulaşmaktadır ki bu büyüklük toplumun genel
yapısı ile kıyaslandığında yüksek bir düzeyi ifade etmektedir. Bu bağlamda örneklemin görece olarak eğitimli
bir kitle olduğunu söylemek mümkündür. Örneklemin küçük bir kısmı şubelerde yönetim kademesindeki
pozisyonlarda görev yaparken, büyük çoğunluğu ise çalışan statüsünde bulunmaktadır.
Toplam çalışma sürelerine bakıldığında ise örneklemin yaklaşık 1/3’ünün 5 yıl ve üzeri tecrübeye sahip
olduğu ve önemli bir büyüklüğün de 2 – 4 yıl çalışma tecrübesi bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu iki grubun
toplam oranı %71,9 gibi yüksek bir düzeydedir. Çalışma hayatının ve dolayısıyla örgütsel yaşamın ilk
safhalarında olan ve dolayısıyla görece olarak az tecrübeli olan kitle ise örneklemin %28’lik bir büyüklüğünü
oluşturmaktadır.

4.BULGULAR
Bu çalışma için kullanılan araştırma modelinde 3 temel değişken arasındaki ilişkiler sorgulanmaktadır.
Bunlar; örgütsel iletişim kalitesi, örgütsel güven ve örgütsel bağlılık değişkenleridir. Bu üç değişkenden ikisi
olan örgütsel güven ve örgütsel bağlılık değişkenleri literatürde daha önceden yapılmış çeşitli çalışmalardan
elde edilen net boyutlarıyla araştırma modeline dahil edilmiştir. Bunlardan örgütsel güven; kendi içinde iki
alt boyutuyla modelde yer almaktadır. Bunlar, “örgüte güven” ve “yöneticiye güven” alt boyutlarıdır. Benzer
şekilde örgütsel bağlılık değişkeni, literatürde yaygın biçimde ortaya konan üç alt boyutuyla katılımcılara
sunulmuştur. Bunlar; “duygusal bağlılık”, “normatif/etik bağlılık” ve “hesapçı bağlılık” olarak ifade
edilmiştir.
Modelde yer alan iki temel değişken, literatürde yaygın bir biçimde kabul edilen boyutlarıyla bu araştırmada
yer alırken, araştırma modelinin bağımsız değişkeni olan ve diğer değişkenleri belirleyici bir rolü olup
olmadığı incelenen “örgütsel iletişim kalitesi” ise faktör analizine tabi tutulmuştur. Literatürde çeşitli ve
görece olarak farklı örgütsel iletişim ölçekleri bulunmakta ve bu ölçeklerden kaynaklanan boyutlar kısmi
olarak çeşitlilik göstermektedir. Dolayısıyla, diğer iki ölçekte olduğu gibi alt boyutlar hakkında kuvvetli ve
yaygın bir mutabakattan söz etmek kolay değildir. Bu nedenle bu çalışmada “örgütsel iletişim kalitesi”
bağımsız değişkenini oluşturan 24 ifadeye Temel Bileşenler Faktör Analizi uygulanarak bu değişkenin hangi
boyutlardan oluştuğunu görmek ve araştırma modelinin analizine bu boyutları dikkate alarak devam etmek
amaçlanmıştır. Faktör analizi yapılmasının en önemli nedeni; söz konusu değişkeni ölçmeye çalışan çok
sayıdaki ifadenin kendi içlerindeki benzerliklerini anlayabilmek ve bunları daha az sayıda gruplarla ifade
edebilmektir. Aynı zamanda burada ortaya çıkan faktör skorları bir sonraki aşamada regresyon analizinde de
kullanılabildiği için temel bağımlı değişkeni hangi düzeyde açıklayabildiği de daha net olarak
anlaşılabilecektir.
Örgütsel iletişim kalitesi (ÖİK) değişkeni için yapılan faktör analizinde elde edilen görünüm tablo 2’de
sunulmaktadır.
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Faktör 1 : Üst ile Kişisel İletişim Kalitesi
Yöneticim, benim hobilerimin ne olduğunu merak eder
Yöneticimin benimle ilişkileri samimidir
Yöneticim, yaptığım işi başkalarının önünde eleştirir (T)
İşlerin yanlış yapıldığını düşündüğümde bunu yöneticime söyleyebilirim
Yöneticim benimle iyi niyetli olarak şakalaşır
Yöneticim benim kişiliğimi eleştirir (T)
Yönetim, yaptığım iyi işlerden övgüyle bahseder
Yöneticim benimle günlük dostça sohbetlere girer
Yöneticimin talimatlarının yanlış olduğunu düşündüğümde bunu
yöneticimle konuşabilirim
Yöneticim, işleri yapmamı söylemek yerine sorgular (T)
İyi bir iş çıkardığım zaman yönetim bunu fark ettiğini bana hemen bildirir

Cronbach
Alfa

Faktör Yükleri

Faktörler

Açıklanan
Varyans % si

Tablo 2. ÖİK Değişkeni Faktör Analizi

38.4

0.842

32.6

0.778

,812
.809
,766
,701
,620
,603
,588
,572
,565
,554
,548

Yönetim, benim kararlara ilişkin katkılarımı dikkate aldığını gösterir
Faktör 2: Üst ile Formel İletişim Kalitesi
Yönetim, Örgütte yaşanan
gelişmeler,
değişiklikler hakkında
bilgilendirmeler yapar

,541

Yönetim, bana düzenli olarak iyileştirme önerilerim olup olmadığını sorar.
Örgütün kuralları ve politikaları konusunda yönetim bana net bilgiler verir
Yönetim, departmanımla ilgili gelecekteki planları hakkında bizlerle sohbet
eder
Yönetim, Departmanım yada işimle ilgili değişiklik yapıldığında, bunun
neden yapıldığını bana doyurucu bir şekilde anlatır.
Yönetim, iş takvimini ve sebeplerini açıkça paylaşır
Yönetimin talimatları anlaşılır bir şekilde ilerlemeye dönüktür
Yönetim, işin nasıl daha iyi yapılacağına dair görüşlerimi alır
Yönetim, Örgütün kuralları ve politikalarının nedenlerini bana anlatır.
Yönetimin talimatlarını anlamadığımda rahatlıkla açıklama talep
edebilirim
Yönetim, yapmak istediğim faydalı işlere onay verir
Yönetim, benim için yararlı hedefler geliştirir
Açıklanan Toplam Varyans
Kaiser – Meyer – Olkin (KMO) Değeri : 0.792 (varimax rotasyonu)

,798
,710
,681

,829

,667
,611
,588
,575
,544
,523
,518
,513
71.0

Tablo 2’de sunulan faktör analizi sonuçlarına göre ÖİK değişkeni iki ayrı boyut dikkate alınarak
incelenmelidir. Bunlardan ilki, çalışanların üst yönetim ile kişisel iletişim kalitesini ifade eden boyut olup,
varyans değeri %38,4’tür. Diğer boyut ise; çalışanlarla üst yönetim arasındaki formel iletişimin kalitesini
dikkate alan boyuttur. Bu boyut toplam varyansın %32,6’sını açıklama gücüne sahiptir. İki boyut bir arada ele
alındığında toplam açıklanan varyans düzeyi % 71’dir. Alfa değerlerine bakıldığında her iki boyutun da
güvenilir olduğu anlaşılmaktadır.
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Bu çalışmanın araştırma modelindeki temel bağımsız değişkenin (ÖİK) alt boyutları da yukarıda tablo 2’deki
faktör analizi ile netleştirildikten sonra, araştırma modelinin son görünümü şekil 3’teki haline ulaşmıştır.

Şekil 3. Araştırma Modelinin Detaylandırılmış Görünümü
Şekil 3’teki araştırma modelinin son görünümü bağlamında araştırmanın hipotezlerinden H3 grubu aynı
kalmak üzere, H1 ve H2 hipotezler grubu şu şekilde nihai halini almıştır:
H1a1: Üstler ile kurulan kişisel iletişim kalitesi ile çalışanlarda oluşan “örgüte güven” duygusu arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.
H1a2: Üstler ile kurulan formel iletişim kalitesi ile çalışanlarda oluşan “örgüte güven” duygusu arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.
H1b1: Üstler ile kurulan kişisel iletişim kalitesi ile çalışanlarda oluşan “yöneticiye güven” duygusu arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.
H1b2: Üstler ile kurulan formel iletişim kalitesi ile çalışanlarda oluşan “yöneticiye güven” duygusu arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.
H2a1: Üstler ile kurulan kişisel iletişim kalitesi ile çalışanlarda oluşan “örgüte duygusal bağlılık” psikolojisi
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.
H2a2: Üstler ile kurulan formel iletişim kalitesi ile çalışanlarda oluşan “örgüte duygusal bağlılık” psikolojisi
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.
H2b1: Üstler ile kurulan kişisel iletişim kalitesi ile çalışanlarda oluşan “örgüte normatif/etik bağlılık”
psikolojisi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.
H2b2: Üstler ile kurulan formel iletişim kalitesi ile çalışanlarda oluşan “örgüte normatif/etik bağlılık”
psikolojisi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.
H2c1: Üstler ile kurulan kişisel iletişim kalitesi ile çalışanlarda oluşan “örgüte hesapçı bağlılık” psikolojisi
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.
H2c2: Üstler ile kurulan formel iletişim kalitesi ile çalışanlarda oluşan “örgüte hesapçı bağlılık” psikolojisi
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.
Bu araştırmada, örgüt yönetimleri tarafından tasarlanan iletişim süreçlerindeki kalitenin bir sonraki aşamada
çalışanların örgütle olan bağlarına nasıl etkilerde bulunduğu konusu sorgulanmaktadır. Bu bağlamda bu
modeldeki temel bağımsız değişken “örgütsel iletişim kalitesi (ÖİK) olurken, “örgütsel güven” (ÖG)
değişkenini oluşturan 2 alt boyutu “örgüte güven” ve “yöneticiye güven” birinci grup bağımlı değişkeni ve
“örgütsel bağlılık” (ÖB) değişkenini oluşturan 3 farklı alt boyut da ikinci grup bağımlı değişkenleri temsil
etmektedir. Son aşamada ise, hem ÖİK hem de ÖG değişkeninden etkilendiği için, ÖB’yi temsil eden
değişkenler grubu (DB, NB, HB) bu araştırma modelindeki temel bağımlı değişken durumundadır.
Değişkenler arasındaki ilişkileri ölçebilmek için farklı regresyon modelleri çalıştırılmıştır. İncelenen ilk 5
model ÖİK ile doğrudan doğruya “örgütsel güven” ve “örgütsel bağlılık” ilişkilerini kapsamaktadır. Diğer bir
ifadeyle, ÖİK bağımlı değişkeninin örgütsel güven ve örgütsel bağlılık üzerindeki belirleyiciliğini ele
almaktadır.
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Sözkonusu regresyon modelleri ve elde edilen sonuçlar tablo 3’te sunulmaktadır. Bağımlı değişkenler y 1,..y5
ve ÖİK’nın faktör boyutları da x1, x2 olarak regresyon modellerini şu şekilde ifade etmek mümkündür:
Model 1: Örgüte Duyulan Güven (ÖG) ve ÖİK İlişkisi
y1 = a + β1 x1 + β2 x2
Model 2: Yöneticiye Duyulan Güven (YG) ve ÖİK İlişkisi
y2 = a + β1 x1 + β2 x2
Model 3: Örgüte Duygusal Bağlılık (DB) ve ÖİK İlişkisi
y3 = a + β1 x1 + β2 x2
Model 4: Örgüte Normatif Bağlılık (NB) ve ÖİK İlişkisi
y4 = a + β1 x1 + β2 x2
Model 5: Örgüte Hesapçı Bağlılık (HB) ve ÖİK İlişkisi
y5 = a + β1 x1 + β2 x2

Şekil 4. İlk 5 Regresyon Modeli
Kurulan ilk 5 regresyon modeline ilişkin sonuçlar tablo 3’de sunulmaktadır. Sözkonusu regresyon
modellerinin herbirinde F katsayısının 0.01 düzeyinde geçerli olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo 3. ÖİK ile Bağımlı Değişkenler Arasındaki İlişkilerin Regresyon Analiz Sonuçları
Standardize Katsayı
Model 1
R2: 0.581
F: 70.099
Beta
Üst ile Kişisel İletişim Kalitesi ,581
Üst ile Formel İletişim Kalitesi ,603
 0.01 anlamlılık düzeyi ; Bağımlı Değişken: Örgüte Güven (ÖG)

t
6,022
6,410

p
,000
,000

R2: 0.613
F: 72.345
Beta
Üst ile Kişisel İletişim Kalitesi ,646
Üst ile Formel İletişim Kalitesi ,578
 0.01 anlamlılık düzeyi ; Bağımlı Değişken: Yöneticiye Güven (YG)

t
7,311
4,224

p
,000
,000

Model 3

t

p

Üst ile Kişisel İletişim Kalitesi ,728
Üst ile Formel İletişim Kalitesi ,441
 0.01 anlamlılık düzeyi ; Bağımlı Değişken: Duygusal Bağlılık (DB)

7,670
3,822

,000
,002

Model 4

t
8,011
6,724

p
,000
,000

t
6,599
7,709

p
,000
,000

Model 2

R2: 0.704

F: 79.251

Beta

R2: 0.659
F: 72.112
Beta
Üst ile Kişisel İletişim Kalitesi ,788
Üst ile Formel İletişim Kalitesi ,571
 0.01 anlamlılık düzeyi ; Bağımlı Değişken: Normatif Bağlılık (NB)
Model 5
R2: 0.766
F: 85.771
Beta
Üst ile Kişisel İletişim Kalitesi ,597
Üst ile Formel İletişim Kalitesi ,718
 0.01 anlamlılık düzeyi ; Bağımlı Değişken: Hesapçı Bağlılık (HB)
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Model 1’de ortaya konan regresyon analizi sonuçlarına göre F katsayısı 70.099 % 1 anlamlılık seviyesinde
geçerlidir. Bu modelde, bağımlı değişkeni temsil eden Örgüte Güven (ÖG) değişkeni ile bağımsız değişkenleri
temsil eden Üst ile Kişisel İletişim ve Üst ile Formel İletişim değişkenleri arasındaki ilişki ele alınmıştır. Regresyon
analizinin ortaya koyduğu istatistiksel sonuçlar, Üst ile Kişisel İletişim ve Üst ile Formel İletişim
değişkenlerinin çalışanlarda oluşan Örgüte Güven duygusundaki değişimin %58’ini açıkladığını
göstermektedir. Bu modelin sonucuna göre, Örgüte Güven değişkenini açıklayan güçlü faktör Üst ile Formel
İletişimin Kalitesidir. Bu bağlamda, çalışanlarla üstleri arasındaki formel iletişim sürecinin kalitesi arttıkça
çalışanların örgüte güveninin de artacağını söylemek mümkündür. Formel iletişim sürecinin yapılandırılması
ve sürecin işleyişi esnasında yaratılan kalitenin düzeyi doğrudan doğruya yönetime ait bir sorumluluk ve
inisiyatif alanını temsil etmektedir. Bu nedenle, üst yönetim kendi kontrolündeki bu yönetim enstrümanını
etkili kullanmak yoluyla çalışanlar cephesindeki duyguları ve düşünceleri yönlendirebilecektir. Öte yandan,
model 1, Üst ile Kişisel İletişim Kalitesi’nin de örgüte yönelik güvende önemli bir etki faktörü olduğunu ortaya
koymuştur (t: 6.022 ; p:0.000).
Model 2 ÖİK’nin Yöneticiye Duyulan Güven değişkeni üzerindeki etkisini incelemektedir. ÖİK’nin faktör
boyutları bağımsız değişken ve Yöneticiye Duyulan Güven ise bağımlı değişken durumundadır. Model 2; F
katsayısı 72.345 ve anlamlılık düzeyi 0.01 olduğundan anlamlıdır. Model 2’ye göre ÖİK bağımsız değişkeninin
Yöneticiye Duyulan Güven değişkenini açıklayabilme gücü % 61.3’tür. Bu modelde Yöneticiye Duyulan
Güven üzerinde belirleyici olan güçlü değişken Üst ile Kişisel İletişim Kalitesidir. Diğer bir ifade ile yönetici ile
çalışanlar arasındaki iletişim sürecinde yönetici tarafından belirlenen kalite düzeyi doğrudan doğruya
çalışanlarda ortaya çıkan yöneticiye güven duygusuna etki etmektedir. Bu değişkenin yanısıra, ÖİK’nin bir
diğer parçası olan Üst ile Formel İletişim Kalitesi değişkeni de yine benzer şekilde çalışanlarda yöneticiye
duyulan güven üzerinde belirleyicidir. Gerek formel iletişim sürecindeki kalite ve gerekse üstlerle kişisel
iletişim sürecindeki kalite örgüt yönetimine ait kararlar ve politikalar alanına dahil olduğundan, yönetimin
bu konudaki yaklaşımı çalışanlar üzerinde belirleyici olmaktadır.
Çalışanlarda örgütsel bağlılık duygusunun ortaya çıkmasında ÖİK’nin belirleyiciliğini anlayabilmek amacıyla
Model 3, Model 4 ve Model 5’te sonuçları paylaşılan regresyon modelleri çalıştırılmıştır. Her bir modelde
örgütsel bağlılık değişkeninin alt boyutları temel bağımlı değişken ve ÖİK faktör boyutları da bağımsız
değişken olarak ele alınmıştır. Her 3 modelin de F değerlerine ve anlamlılık seviyelerine göz atıldığında
sözkonusu 3 modelin de anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. Sözkonusu modellerin ortaya koyduğu istatistiksel
sonuçlara göre Duygusal Bağlılık ve Normatif Bağlılık bağımlı değişkeni üzerinde güçlü olan belirleyici Üst ile
Kişisel İletişim Kalitesidir. Öte yandan, Hesapçı Bağlılık bağımlı değişkeni sözkonusu olduğunda Üst ile Formel
İletişim Kalitesi daha önde gelen bir belirleyici olmaktadır (t: 7.709; p: 0.000). Bir diğer ifade ile yöneticiler
tarafından tasarlanan formel iletişim süreçlerindeki kalite arttıkça örgüt çalışanlarında görece olarak rasyonel
bir bağlılık güçlenmektedir. Sözkonusu bağlılık, duygusal veya normatif/ahlaki olmaktan çok çeşitli
hesaplamalara ve kıyaslamalara dayalı bir bağlılıktır. Bu bağlamda denilebilir ki yönetim tarafından
tasarlanan ve uygulanan formel iletişim sonucunda çalışanlar sözkonusu örgütü diğer alternatif örgütlere
göre kendileri açısından daha fazla öngörülebilir bulmaktadırlar. Dolayısıyla, yöneticiler ile çalışanlar
arasındaki formel iletişim kalitesi arttıkça, çalışanların daha fazla bir rasyonel çıkar gözlemlemeleri sözkonusu
olmakta ve bu da bir tür bağlılık geliştirmelerine neden olmaktadır.
Yukarıda açıklanan 5 ayrı modelden oluşan ilk grup regresyon analizlerinin sonrasında ikinci grup regresyon
analizlerinde ise Örgütsel Güven değişkeni ile Örgütsel Bağlılık değişkeni arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu
araştırma kapsamındaki ikinci grup regresyon modellerinde (Model 6, Model 7, Model 8) bağımsız değişken
konumunda olan Örgütsel Güven değişkeninin alt faktörleri olan Örgüte Güven ve Yöneticiye Güven
faktörlerinin Örgütsel Bağlılığın alt faktörleri olan Duygusal Bağlılık, Normatif Bağlılık ve Hesapçı Bağlılık
üzerindeki belirleyiciliği ele alınmaktadır. Sözkonusu regresyon modelleri şekil 5’te gösterilmektedir.
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Şekil 5. İkinci Grup Regresyon Modelleri
Şekil 5’te gösterilen regresyon modellerine ilişkin sonuçlar Tablo 4’de sunulmaktadır.
Tablo 4. Örgütsel Güven ile Örgütsel Bağlılık Değişkenleri İlişkisi için Regresyon Analizleri
Standardize Katsayı
R2: 0.751
F: 86.489
Beta
Örgüte Güven
,568
Yöneticiye Güven
,709
 0.01 anlamlılık düzeyi ; Bağımlı Değişken: Duygusal Bağlılık
Model 6

t
4,983
8,210

p
,000
,000

Model 7

R2: 0.669
F: 73.201
Beta
Örgüte Güven
,730
Yöneticiye Güven
,485
 0.01 anlamlılık düzeyi ; Bağımlı Değişken: Normatif Bağlılık

t
7,766
4,209

p
,000
,000

Model 8

t
8,823
4,600

p
,000
,000

R2: 0.681
F: 73.860
Beta
Örgüte Güven
,741
Yöneticiye Güven
,481
 0.01 anlamlılık düzeyi ; Bağımlı Değişken: Hesapçı Bağlılık

Tablo 4’de sunulan regresyon analizi sonuçlarına göre her 3 modelin de anlamlı olduğu anlaşılmaktadır.
Model 6’da gösterilen regresyon modeli çalıştırıldığında hem Örgüte Güven hem de Yöneticiye Güven
değişkenlerinin Duygusal Bağlılık üzerinde belirleyici olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle Yöneticiye
Güven değişkeninin bu konuda daha güçlü bir belirleyici olduğu anlaşılmaktadır (t: 8.210; p: 0.000). Örgütte
yöneticinin kurumsal yapıdan bağımsız olarak, kişisel ilişkiler temelinde oluşturduğu güven duygusu
çalışanlarda da kişisel bir boyut olan duygusal bağlılığı tetiklemektedir. Diğer bir açıklamayla, yöneticinin
yarattığı beşerî olumluluk, çalışanlarda benzer şekilde beşerî bir karşılık ortaya çıkarmaktadır. Denilebilir ki
yöneticiden kaynaklanan beşerî –kişisel olumluluklar, duygusal bağlılık üzerinde, kurumsal ilişkilerin söz
konusu olduğu mekanik olumluluklardan daha etkili olabilmektedir. Bu durum, yöneticinin kişisel özellikleri ve
yetkinliklerinin örgüt süreçlerindeki fark yaratıcı fonksiyonunu göstermektedir.
Model 7’de ifade edilen regresyon analizinde bağımlı değişken Normatif Bağlılık ile bağımsız değişkenler
Örgüte Güven ve Yöneticiye Güven değişkenleri arasındaki ilişkileri ele alan analiz sonuçları görülmektedir.
Modelin 0,01 düzeyinde anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. Bu modelde, bir önceki regresyon modelinde (model
6) ortaya çıkan sonuçların tersinin oluştuğu dikkat çekmektedir. Bir önceki modelde, yani duygusal bağlılıkta
yöneticiye güven değişkeni belirgin olarak güçlü bir belirleyici iken, Model 7’de Normatif Bağlılık değişkeni
üzerinde Örgüte Güven değişkeni güçlü belirleyici durumundadır (t:7.766; p:0.000). Bununla birlikte, diğer
değişken olan Yöneticiye Güven değişkeni de Normatif Bağlılık üzerinde anlamlı bir belirleyicidir. Model 7’de
gözlemlenen analiz sonuçları, örgütsel yaşam süreçlerinde örgütün doğrudan doğruya kendi çalışanlarına
yaptığı katkıların ve yatırımların örgüt üyeleri (çalışanlar) tarafından dikkate alındığını göstermektedir.
Örgütün, bir kurumsal yapı olarak, çalışanlarına yaptığı katkılar ve yatırımların çalışanlar tarafından dikkate
alınması sonucunda, çalışanlar örgütü bir kurumsal yapı olarak, yöneticinin kişisel katkılarından daha fazla
önemsemektedirler. Bunun sonucunda, kendilerine katkılar ve yatırımlar yapan bir kurumsal yapıya yönelik
ahlaki/normatif bir bağlılık geliştirme eğilimini göstermektedirler. Bu durum, kurumsal yapının (örgütün)
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kendi çalışanlarının gelişimine yaptığı yatırımların, çalışanlarına sunduğu katkıların, çalışan bağlılığını
sağlamak ve arttırmak için oldukça fonksiyonel olabildiğini ortaya koymaktadır.
Bu çalışmadaki regresyon modellerinin sonuncusu olan Model 8’de ise bağımlı değişken olarak Hesapçı
Bağlılık ele alınmıştır. Model 8’deki katsayılar incelendiğinde, modelin bir bütün olarak anlamlı olduğu ve her
iki bağımsız değişkenin de önemli belirleyiciler olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, regresyon analizi
sonuçlarının işaret ettiği durum; çalışanlarda sözkonusu olan ve bazı çıkar hesaplarına dayalı
değerlendirmeler temelinde ortaya çıkan bağlılık Örgüte Duyulan Güven değişkeninden önemli oranda
etkilenmektedir (t:8.873; p: 0.000). Diğer bir ifadeyle, örgütün bir kurumsal yapı olarak yarattığı güven
duygusu; çalışanların örgütle ilişkilerine ve bu ilişkinin geleceğine dair kendi öznel hesaplarını önemli
biçimde etkilemektedir. Buradan hareketle, örgütlerin birer kurumsal yapı olarak “güven verme” kabiliyeti
ve kapasiteleri “çalışan bağlılığı” ve dolayısıyla “çalışan performansı” sonuçları üzerinde doğrudan bir
belirleyicidir.
Model 8’deki bir diğer sonuç ise Yöneticiye Güven değişkeninin de çalışanların yaptıkları çeşitli çıkar
hesaplarında ve bu çıkar hesaplarına dayalı bağlılık davranışında etkili olduğudur. Model 8’de sunulan
sonuçlardan anlaşılmaktadır ki, yöneticiye güven faktörü çalışanların kendi çıkarlarının bir parçası olarak
algılanmaktadır (t: 4.600; p:0.000). Bu nedenle denilebilir ki yöneticilerin kendi çalışanlarına güven telkin edici
davranış ve yaklaşımları çalışanların algı ve psikolojisinde örgütün formel politikaları ve kurallar topluluğu
kadar önemli bir fonksiyon görmektedir.

5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Örgütsel iletişim bir örgütün nihai hedeflerine ulaşmasında ve var oluş nedenini gerçekleştirmesinde örgütiçi kritik faktörlerden birini temsil etmektedir. Örgütsel iletişim süreçlerinin tasarımı ve üst yönetimin örgütsel
iletişim kavramına verdiği önem; muhtemel sonuçlarının büyüklüğü açısından üzerinde dikkatle durulmaya
değer bir konudur. İşletme literatüründe yoğun incelemelere ve tartışmalara konu edilen en önemli muhtemel
sonuçlardan biri de çalışanlarda örgüte olan bağlılık davranışının ve psikolojisinin örgütsel iletişim süreçleri
yoluyla yönetilip yönetilemeyeceğidir.
Örgütsel iletişim süreçlerinin yürütülmesi esnasında ortaya konulacak olan başarılı yada başarısız performans
örgütsel iletişimin kalitesini (yüksek yada düşük kalite) oluşturmaktadır. Üst yönetimin örgütsel iletişim
süreçlerini tasarlama ve yönetme başarısının doğurabileceği bir diğer muhtemel kritik sonuç; çalışanlarda
ortaya çıkabilecek olan örgüte güven yada güvensizliktir. İşletme literatüründe mevcut bulgular; çalışanların,
örgütün gücünü yada kalitesini algılama biçiminin örgüt yönetiminin verdiği imajdan bağımsız olmadığına
işaret etmektedir. Nitekim, bizim çalışmamız kapsamında yapılan araştırmada ulaşılan ve detaylıca
açıklanmış olan bulgular bağlamında bakıldığında, bu çalışmanın temel hipotezleri olan H1, H2, H3 ve bu
hipotezlerin alt hipotezlerinin istatistiksel olarak onaylandığı görülmektedir. Sekiz ayrı regresyon
modelindeki istatistiksel sonuçların ortaya koyduğu duruma göre çalışanların örgüte olan bağlılığı bir yandan
örgütsel iletişim faktöründen ve diğer yandan da örgütsel güven faktöründen doğrudan etkilenen bir bağımlı
değişkendir.
Örgütlerin kurumsal performansının arttırılması ve örgütsel hedeflere daha etkin bir şekilde ulaşabilmeleri
ancak çalışanların ortaya koyacakları performansa ve örgütü benimsemelerine bağlıdır. Bu nedenle,
çalışanların örgütsel bağlılığı konusu kritik bir alanı temsil etmektedir. Dolayısıyla, tüm örgütlerin kendi
çalışanlarının örgütsel bağlılığı üzerinde detaylı çalışmalar yapmaları, örgütsel bağlılığı güçlendiren faktörleri
tespit etmeleri ve bu faktörler üzerinde iyileştirmeler yapmaları bir zorunluluktur. Bu bağlamda bu
çalışmanın ortaya koyduğu temel bir sonuç; yönetim tarafından tasarlanan ve hayata geçirilen örgütsel
iletişimin örgütsel bağlılık üzerinde doğrudan bir belirleyici olabilme gücüdür. Kısaca, örgütlerin yönetim
kademesi açısından bakıldığında, örgütsel iletişim süreçlerinin ve iletişime olan yaklaşımların stratejik bir
konu olduğu anlaşılmalı ve bu konu stratejik bir bakış açısıyla ele alınmalıdır. Diğer bir ifadeyle, çalışanların
örgütsel bağlılığı ve bu bağlılık üzerinde belirleyici olan örgütsel iletişim örgütün temel rekabet stratejilerinin
içsel bir parçası olarak değerlendirilmek durumundadır.
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Amaç – Çalışmanın amacı, algılanan sosyal desteğin ve iyimserliğin kariyer kararlılığına olan etkisini ve
bu ilişkide iyimserlik değişkeninin aracı rolü üstlenip üstlenmediğini ortaya çıkarmaktır.
Yöntem – Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın
örneklemini Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri
oluşturmaktadır. Bu kapsamda gönüllülük esasında dayalı olarak kolayda örnekleme yöntemi ile yüz
yüze anket uygulaması gerçekleştirilmiş ve 407 kişiden veri toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS ve
AMOS programları aracılığıyla analiz edilmiş, değişkenlerin birbirileri arasındaki etki değerlerini ve
yönlerini ortaya koymak amacıyla yapısal eşitlik modellemesi gerçekleştirilmiştir.
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özel kişi desteğinin kariyer kararlılığı üzerinde doğrudan ve pozitif yönde bir etkisinin olduğu
görülmüştür. Ancak araştırma modeline iyimserlik değişkeninin dahil edilmesiyle aradaki doğrudan
ilişkinin anlamsızlaştığı ve iyimserlik değişkeninin tam aracılık rolü gösterdiği ortaya çıkmıştır.
Makale Kategorisi:
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Tartışma – Araştırma sonucunda kariyer kararlığını etkileyen çevresel ve psikolojik iki değişkenin
etkileri ortaya konmuş ve sonuçlar bu etkiler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Algıladığı sosyal destek
sayesinde iyimser olabilen bireylerin kariyerleri konusunda daha kararlı oldukları ve kariyerlerine emin
adımlarla ilerledikleri ifade edilebilir. Bu bağlamda özellikle kariyerleriyle ilgili karar aşamasında olan
bireylerin sosyal çevresiyle destek alabilecek bir ilişkide olmasının ve iyimserlik düzeylerinin zarar
görmemesinin önemli olduğu değerlendirilmektedir. Üniversitelerin bu alanda sergileyecekleri
destekleyici faaliyetlerin bireylere kariyer kararlılığı konusunda destek olacağı düşünülmektedir.
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Purpose – The aim of the study is to determine the effect of perceived social support and optimism on
career decidedness and whether the optimism variable plays a mediating role in this relationship.
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Design/methodology/approach – Questionnaire technique, which is one of the quantitative research
methods, was used in this research.The sample of the research consists of the students of the Faculty of
Economics and Administrative Sciences at Süleyman Demirel University. In this context, a face to face
survey was conducted with convenience sampling method on a voluntary basis and data were collected
from 407 people. The obtained data were analyzed through SPSS and AMOS programs, and structural
equation modeling was carried out in order to reveal the effect values and directions of the variables
between each other.
Findings – According to the results of the research, it has been seen that the support of friends and partner
support, which are the dimensions of perceived social support, have a direct and positive effect on career
decidedness. However, with the inclusion of the optimism variable in the research model, it was found
that the direct relationship between them became meaningless and the optimism variable showed a full
mediating role.
Discussion – As a result of the research, the effects of two environmental and psychological variables
affecting career decidedness were determined and the results were evaluated within the framework of
these effects. It can be stated that individuals who could be optimistic thanks to their perceived social
support are more determined about their careers and they take firm steps forward in their careers. In this
context, it is considered that individuals who are at the decision making stage about their careers should
be in a relationship that can receive support from their social environment and their levels of optimism
should not damaged. It is thought that the supportive activities that universities will exhibit in this field
will support individuals in their career decidedness.
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1. Giriş
Bireylerin geleceklerini planlamaları ve kariyerleriyle ilgili karar vermeleri kariyer yolculuklarının başındaki
en önemli basamaklardan birisidir. Bu süreçte alınan kararlar gelecekteki iş yaşamını ve iş yaşamının
beraberinde getireceği sosyal durumu doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle eğitim hayatından iş hayatına
geçiş aşamalarında yaşanan en stresli süreçlerden birisi kariyerleriyle ilgili karar verme süreçleridir. Son
yıllarda ortaya çıkan salgın, iş gücü piyasalarındaki belirsizlikler, iş güvencesizliği ya da benzer istihdam
sorunlarıyla beraber kariyerle ilgili karar vermenin daha da zorlaştığı görülmektedir. Bu nedenle kariyer
konusunda kararlı olmayı etkileyebileceği düşünülen değişkenlerin ortaya çıkartılması önemlidir.
Gelecekle ilgili karar verme aşamasında sosyal çevre desteği büyük bir öneme sahiptir. Çünkü bireyler
gelecekleriyle ilgili karar verirken görüşlerine inandıkları kişilerden, deneyimli insanlardan, aile
büyüklerinden ya da yakın hissettikleri arkadaş ve özel çevreyle fikir alışverişinde bulunarak destek almayı
beklerler. Yapılan çeşitli araştırma sonuçlarında da aile, arkadaş çevresi ya da daha yakın bir kişiden algılanan
desteğin bireylerde bir güvenlik duygusu yaratarak stresli süreçlerde karar vermelerine ve daha doğru
seçimler yapmalarına yardımcı olduğu görülmüştür (Langford vd. 1997).
Sosyal çevreden algılanan desteğin karar verme konusunda pozitif etkilerinin olduğu görülürken aynı
zamanda geleceğe umutla bakan, iyimser kişiler olmalarına da etki ettiği bilinmektedir. Algılanan sosyal
destek, fiziksel ve psikolojik sağlığı olumlu yönde etkilemektedir (Rodriguez ve Cohen, 1998: 537). Buna göre
algılanan sosyal destek arttıkça iyimserlik düzeyleri de artmaktadır (Sagi vd. 2021). Pozitif düşünebilen
bireylerin birçok alanda olduğu gibi kariyerle ilgili tutumlarının da olumlu yönde etkileneceği
düşünülmektedir. Çünkü iyimser bireylerin gelecekle ilgili olumsuz düşüncelerden uzaklaşıp daha pozitif
kalmaları nedeniyle kariyerleri konusunda daha kararlı ve başarılı olmaya yatkın oldukları görülmektedir
(Peterson, 2000: 44).
Kariyer kararlılığı kavramının temelini oluşturan Sosyal Bilişsel Kariyer Kuramı’na (Lent, Brown ve Hackett,
1994) göre, bireysel özellikler ve çevresel faktörler kariyer kararlılığını etkilemektedir. Bu doğrultuda
hayatlarında karar aşamasında oldukları bilinen lisans öğrencileri örneklem alınarak algılanan sosyal desteğin
ve iyimserliğin kariyer kararlılığına olan etkisi incelenmiş, iyimserliğin aracılık rolü üstlenip üstlenmediği test
edilmiştir. Ortaya çıkan sonuçlar diğer araştırma sonuçlarıyla karşılaştırılmış ve öneriler geliştirilmiştir.
Literatürde kariyer kararlılığına etki eden araştırmaların sayısının çok fazla olmadığı ve son yıllarda kavrama
olan ilginin arttığı görülmektedir. Bu çalışma algılanan sosyal destek ve iyimserlik düzeylerinin kariyer
kararlılığına olan etkisini ortaya çıkartırken iyimserliğin aracılık etkisini test etmesi dolayısıyla özgün
niteliktedir. Ayrıca araştırma modelinde yer alan değişkenlerin kariyer kararlılığına olan etkilerinin detaylı
olarak ifade edilmesiyle kariyer kararlılığı literatürüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

2. Kavramsal Çerçeve
2.1. Algılanan Sosyal Destek
Sosyal destek denilince ilk akla gelen yardım, destek ve koruma gibi insanlara olumlu yönde katkı sağlayan
kavramlar olmaktadır (Langford vd. 1997: 96). Bir başka tanıma göre sosyal destek, bireylerin sosyal
ihtiyaçlarını karşılayarak stresli durumlarla baş etme yeteneklerini geliştiren ve amaçlarına ulaşmada önemli
bir rol oynayan süreç olarak ele alınmaktadır (Rodriguez ve Cohen, 1998: 536). House vd. (1988)’ne göre ise
bireylerin ihtiyaç duymaları halinde sosyal ağlarında yer alan insanlardan yardım alacaklarına ilişkin
inançlarıdır.
Sosyal desteğin sağladığı en olumlu etkilerin başında bireylerin başa çıkma stratejilerine katkı sunarak olası
stres etkenini azaltması ve bu sayede iyi oluşa sağladığı katkı gelmektedir (Lam, 2019: 32). Benzer olarak
fiziksel ve zihinsel sağlık açısından pozitif etkilerinin olduğu, algılanan sosyal desteğin stresli süreçlerde
destek olarak bireyin ruh sağlığını da koruduğu ifade edilmektedir (Cohen ve Wills, 1985: 347). Sosyal destek
insanların kendilerini güvende, değerli ve yetkin hissetmelerini sağlayabileceği gibi zor koşullarda destek
sağlayabilerek potansiyellerini tam olarak ortaya çıkartmalarına yardımcı olmaktadır (Lam, 2019: 1).
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Algılanan sosyal destek kavramıyla ilgili çok yönlü araştırmaların ve tanımların yapıldığı görülmektedir.
Ancak araştırmacıların kavramla ilgili fikir birliğine vardıkları ortak özellikler mevcuttur. Bu doğrultuda
algılanan sosyal destek kavramının temel fonksiyonları (Cohen vd., 1997: 216):






Bireyin stresli zamanlarında ihtiyaç duyabileceği duygusal destek
Bireyin ait olduğu grup tarafından kendisine hissettirilen sosyal ağ desteği
Diğerlerinin bireyin öz saygısını güçlendirdiği saygınlık desteği
Diğerleri tarafından sağlanan fiziksel ya da parasal yardım gibi somut destek
Bireyin problem çözümünde ihtiyaç duyduğu öneri ya da rehberlik aldığı bilgi desteği olarak ifade
edilebilir.

2.2 İyimserlik
İyimserlik en genel değerlendirmeyle güzel şeylerin olacağına ilişkin beklentiler olarak tanımlanmaktadır
(Chang, 2001: 5). Benzer olarak iyimserlik kavramı iyiliğin ve güzel olayların eninde sonunda gerçekleşeceğine
olan inançtır (Gillham vd., 2000: 53). İyimserliğin tanımı temelde bireylerin gelecekle olan beklentisine
dayanmaktadır (Carver ve Scheir, 2019: 61). İyimserlik aynı zamanda umut ve öz yeterliliği de kapsayan daha
geniş bir özelliktir (Carver ve Scheier, 2014: 293).
İyimser bireylerin başarılı olmak için çaba ve emek gösterdikleri bilinmektedir. Buradan hareketle iyimserliğin
motivasyonla ilişkili bir özellik olduğu da anlaşılmaktadır (Carver ve Scheier, 2014: 293). Bu nedenle iyimserlik
aynı zamanda kararlı olma ve başarılı olma ile ilişki içerisinde olan bir özelliktir (Peterson, 2000: 44).
İyimser bireyler gelecekle ilgili pozitif düşüncelere sahip ve kendi başlarına hep iyi şeylerin geleceğini
düşünen bireylerdir. Bundan dolayı iyimser özellikler gösteren bireyler zorluklarla karşılaştıklarında dahi
duyguları arasında denge kurabilirler (Carver vd., 2010: 881).

2.3. Kariyer Kararlılığı
Kariyer kararlılığı genel olarak bireyin kariyer seçimine hazır olup olmadığını anlamak amacıyla kullanılan
bir kavramdır (Hou, 2018: 10). Kavram aynı zamanda bireyin kariyeriyle ilgili karar verme sürecinin son
aşaması olan ve gelecekte tam olarak ne yapmak istediğini düşündüğü hali olduğu ifade edilmektedir (Hirschi
ve Lage, 2007: 167). Dolayısıyla kavram, kariyer yoluyla ilgili kararların kesinleşme düzeyini temsil etmektedir
(Gordon, 1998: 394).
Kariyer kararlılığı, bireyin kariyeriyle ilgili vereceği kararın çevresel ve bireysel faktörlerden etkilenerek
verdiğini savunan Sosyal Bilişsel Kariyer Kuramı’nı (Lent vd., 1994) esas almaktadır. Kuram aynı zamanda
kariyerle ilgili karar verme ve tutum geliştirme sürecini açıklayan en etkili kariyer teorisi olarak
değerlendirilmektedir (Park vd. 2018: 2).
Sosyal Bilişsel Kariyer Kuramı çerçevesinde kariyer kararlılığının anlamlı ilişki içerisinde olduğu bireysel
faktörler incelendiğinde; kişilik özellikleri (Lounsbury vd., 1999; Smith, 2011), öz yeterlilik (Penn ve Lent, 2018;
Li vd., 2019), öznel iyi oluş (Uthayakumar vd., 2010), umut (Arslan, 2021), duygusal zeka (Sollarova ve Kaliska,
2019), psikolojik sağlamlık (Erhan vd., 2021) gibi değişkenlerin olduğu görülmektedir. Kariyer kararlılığının
ilişki içerisinde olduğu çevresel faktörler incelendiğinde ise, sosyal destek (Toyokawa ve Dewald, 2020; Çöp,
2020; Hirschi vd., 2011;), rol model (Perrone vd., 2002) gibi değişkenlerle anlamlı ilişki içerisinde olduğu
anlaşılmaktadır.

2.4. Algılanan Sosyal Destek ve Kariyer Kararlılığı Arasındaki İlişki
Sosyal Bilişsel Kariyer Kuramı çerçevesinde bireyin ailesinden, arkadaşlarından ya da partner, nişanlı gibi
özel bir kişiden alabileceği sosyal desteğin kariyer seçimine etki edebileceği ifade edilmektedir (Gushue ve
Whitson, 2006; Park vd. 2018). Çünkü çevresinin olumlu desteğini algılayanların karar verme sürecinde
herhangi bir stres yaşaması durumunda, algıladığı destek ile bu sorunu aşacağı ve kariyeriyle ilgili daha doğru
kararlar verebileceği düşünülmektedir.
Yapılan çeşitli araştırma sonuçlarında da sosyal desteğin bireylerin kariyerle ilgili karar verme süreçlerinde
pozitif yönde etkilerinin olduğu anlaşılmaktadır (Hou vd., 2019; Baltacı vd., 2020; Jemini-Gashi vd., 2019). Bu
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doğrultuda ailesinden, arkadaşlarından ya da hayatlarında bulunan özel bir kişiden destek algılayan
bireylerin kariyerleriyle ilgili kararlılıkları da artacağı değerlendirilerek H1 hipotezi oluşturulmuştur:
H1: Algılanan sosyal desteğin kariyer kararlılığı üzerinde pozitif yönde ve anlamlı bir etkisi vardır.

2.5. Algılanan Sosyal Destek ve İyimserlik Arasındaki İlişki
Sosyal destek bireyleri stresli süreçlere karşı koruyucu bir özellik göstererek psikolojik olarak daha sağlıklı
kalmasına yardımcı olmaktadır (Applebaum vd, 2014: 300). Aynı zamanda başa çıkma süreçlerini de pozitif
yönde etkileyerek ve bireye kişisel gelişim sağlayarak stresli süreçler karşısında daha başarılı olmasını
sağlayabilir (Schafer ve Moos, 1998). Sosyal destek kavramı pozitif psikoloji alanında yer almasa da sağlık ve
olumlu işleyiş açısından iyimserlik ve sübjektif iyi oluş kadar önemli etkileri mevcuttur (Salsman vd., 2005:
523).
Bireyin algıladığı sosyal desteğin iyimserliğine olumlu yönde katkıda bulunduğu bilinmektedir (Dougall vd.,
2001: 225). Yapılan çeşitli araştırmalarda da iyimserliği yüksek olan bireylerin genel olarak algıladıkları sosyal
desteğin de yüksek olduğu ortaya çıkmıştır (Symister ve Friend, 2003; Cnen vd., 2021; Kestler-Peleg ve
Lavende, 2021; Sagi vd. 2021).
Sosyal desteğin bireylerin iyi oluşlarına olan pozitif etkileri çeşitli araştırma sonuçlarıyla ortaya konmuştur.
Buradan algılanan sosyal desteğin ve iyimserliğin ilişki içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda
ailesinden, arkadaşlarından ya da hayatlarında bulunan özel bir kişiden destek algılayan bireylerin iyimserlik
düzeylerinin de artacağı değerlendirilerek H2 hipotezi oluşturulmuştur:
H2: Algılanan sosyal desteğin iyimserlik üzerinde pozitif yönde ve anlamlı bir etkisi vardır.

2.6. İyimserlik ve Kariyer Kararlılığı Arasındaki İlişki
İyimserlik yeni fikirlerin ortaya çıkmasını destekleyen, bireyin stresli süreçlerde karşılaşabileceği zorluklara
rağmen katılımını ve karar vermesini destekleyen duygusal olarak destekleyici bir yapı olarak da işlev
görmektedir (Puklek vd., 2018: 148). İyimser olma, geleceğe umutla bakmak gibi bir kavramın bireyi karar
aşamasında olduğu süreçlerde bireyi karara yönlendirmek için güdüleyici olması mümkündür (Smith, 2011:
30).
Sosyal Bilişsel Kariyer Kuramı’na göre iyimserlik ve benlik saygısı gibi kişisel yatkınlıkları ifade eden
özelliklerin önemi büyüktür. Çünkü bu özellikler bireylerin öz yeterlilik algılarını, sonuç beklentilerini ve
eyleme geçerken sergiledikleri davranışlarını etkilediği değerlendirilmektedir (Patton vd., 2004: 195).
Kariyer gelişimiyle ilgili olan Kontrol Teorisi’ne göre iyimser özellik gösteren bireyler ortaya çıkacak olumlu
sonuçlara odaklanmaları dolayısıyla kariyer hedeflerini belirlemek için motive olurlar ve bu hedeflere
ulaşmak için eyleme geçerler (Patton vd., 2004: 196). Ek olarak iyimser bireyler gelecekte başarılı olmak için
olumlu beklentiler içine girer ve olumsuzluklar üzerinde daha az dururlar. Dolayısıyla zorluklarla
karşılaşsalar dahi olumlu başa çıkma davranışlarını kullanarak ısrarcı olabilirler (Seligman ve Peterson, 2004).
Bu doğrultuda, bireylerin iyimserlik düzeylerinin kariyer kararlılıklarını da etkilediği değerlendirilerek H3
hipotezi oluşturulmuştur:
H3: İyimserliğin kariyer kararlılığı üzerinde pozitif yönde ve anlamlı bir etkisi vardır.
Yapılan teorik değerlendirmeler ve ortaya konan araştırma sonuçlarından yola çıkılarak bireylerin kariyer
kararlarını etkileyebileceği düşünülen kişisel bir faktör olan iyimserlik ve çevresel bir faktör olarak
nitelendirilen algılanan sosyal desteğin kariyer kararlılığına olan etkileri değerlendirilmiş, iyimserlik
değişkeninin aracılık rolünü üstlenip üstlenmediğini test etmek amacıyla H4 hipotezi geliştirilmiştir:
H4: Algılanan sosyal desteğin kariyer kararlılığına etkisinde iyimserliğin aracılık etkisi vardır.
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3. YÖNTEM
Araştırmanın modeli, örneklemi ve veri toplama araçları bu başlık altında gösterilmektedir.
3.1. Araştırmanın Modeli
Araştırmaya ilişkin oluşturulan hipotezler doğrultusunda algılanan sosyal desteğin kariyer kararlılığına olan
etkisinde iyimserliğin aracılık etkisinin olup olmadığını tespit etmek amacıyla Şekil 1’de yer alan araştırma
modeli geliştirilmiştir.

Şekil 1. Araştırmanın Modeli
Şekil 1’de yer alan araştırma modelinde H1, H2, H3 ve H4 hipotezlerine ait yollar gösterilmektedir. Bu
doğrultuda algılanan sosyal desteğin kariyer kararlılığına etkisinde iyimserliğin aracılık etkisi olabileceği
değerlendirilmektedir. Belirlenen hipotezler doğrultusunda araştırmaya ilişkin analizler gerçekleştirilmiştir.

3.2. Araştırmanın Örneklemi
Araştırmada kolayda örnekleme metodundan yararlanılarak 2021-2022 yılında Süleyman Demirel
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören İşletme ve İnsan Kaynakları Yönetimi
bölümü öğrencilerine anket uygulaması yapılmıştır. Katılımcılara ait detaylı bilgiler Tablo 1’de
gösterilmektedir.
Tablo 1. Katılımcılara Ait Demografik Özellikler, Frekans ve Yüzdeler
Demografik Özellik
Cinsiyet
Bölüm

Sınıf

Akademik Ort.
Toplam Katılımcı (N)

Kategori
Kadın
Erkek
İşletme
İKY
1.Sınıf
2.Sınıf
3.Sınıf
4.Sınıf
2,00 ve Aşağısı
2,00-2,50 Arası
2,50-3,00 Arası
3,00 ve üzeri
407

Frekans
212
195
251
156
25
113
106
163
92
144
118
53

Yüzde
52,1
47,9
61,7
38,3
6,1
27,8
26
40
22,6
35,4
29
13

Tablo 1’de yer alan dağılımlara göre araştırmada 407 katılımcı yer almaktadır. Katılımcıların %52,1’ini
kadınlar oluştururken, %47,9’u erkeklerden oluşmaktadır. Araştırmada İşletme ve İnsan Kaynakları
bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin yer aldığı görülürken katılımcıların ağırlıklı olarak sırasıyla 4 (%40)
,2 (%27,8), 3 (%26) ve 1.(%6,1) sınıflarda öğrenim gördükleri anlaşılmaktadır. Araştırmada yer alan
katılımcıların not ortalamalarının genellikle 2,00 ile 2,50 arasında (%35,4) ve 2,50 ile 3,00 arasında (%29) olduğu
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görülmektedir. Katılımcıların %22,6’sı 2,00 ve aşağı not ortalamasına sahipken, %13’ü ise 3,00 ve üzeri
akademik not ortalamasına sahip oldukları anlaşılmaktadır.

3.3. Verilerin Toplanması ve Veri Toplama Araçları
Araştırma sürecinde veriler yüz yüze anket uygulamasıyla elde edilmiştir. Çalışmaya ait etik izin Süleyman
Demirel Üniversitesi Etik Kurulu tarafından 117/29 sayılı kararla alınmıştır. Anket uygulama süreci 01.202202.2022 tarihleri arasında tamamlanmıştır.
Araştırmada toplamda 420 katılımcıya ulaşılmış, 13 adet anket uygulamasının tamamen doldurulmamış
olması nedeniyle analiz dışında bırakılmıştır. Analiz süreci 407 adet veriyle tamamlanmıştır.
Anket formunda öncelikle katılımcılara ait demografik bilgileri içeren ifadelere yer verilmiş, sonrasında ise
algılanan sosyal destek, iyimserlik ve kariyer kararlılığı ölçeklerinde yer alan ifadelerin değerlendirilmesi
istenmiştir.

3.3.1 Algılanan Sosyal Destek Ölçeği
Algılanan sosyal destek ölçeği Zimet ve diğerleri (1988) tarafından geliştirilmiş, Türkçe geçerlilik ve
güvenilirlik çalışması Eker ve Arkar (1995) tarafından yapılmıştır. Ölçek algılanan aile desteği, arkadaş desteği
ve özel kişi desteği olmak üzere 3 boyuttan ve 12 ifadeden oluşmaktadır. Aile desteği boyutu bireyin
ailesinden algıladığı desteği değerlendirmekte, arkadaş desteği boyutu bireyin sosyal çevresindeki
arkadaşlarının desteğini ifade etmekte, özel kişi desteği boyutu ise nişanlı, sözlü ya da flört desteği sonrası
algılanan sosyal desteği tanımlamaktadır. Hiç katılmıyorum (1) ile Tamamen katılıyorum (5) arasında değişen
5’li Likert tipi derecelendirme ile ölçüm yapılmaktadır.

3.3.2. İyimserlik Ölçeği
İyimserlik ölçeği Çalışkan ve Uzunkol (2018) tarafından geliştirilmiş, tek boyut ve 8 ifadeden oluşmaktadır.
Ölçeğin orijinal yapısı iyimserlik ve kötümserlik ölçeği olup sadece iyimserlik ya da kötümserlik
değişkenlerinin ayrı ayrı olarak da değerlendirilebileceği ifade edilmiştir. Hiç katılmıyorum (1) ile Tamamen
katılıyorum (5) arasında değişen 5’li Likert tipi derecelendirme ile ölçüm yapılmaktadır.

3.3.3. Kariyer Kararlılığı Ölçeği
Lounsbury vd. (1999) tarafından geliştirilen ölçeğin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Akçakanat ve
Uzunbacak (2019) tarafından yapılmıştır. Ölçek tek boyut ve 6 ifadeden oluşmaktadır. Ölçekte 3 adet ters
kodlanmış ifade bulunmaktadır. Hiç katılmıyorum (1) ile Tamamen katılıyorum (5) arasında değişen 5’li Likert
tipi derecelendirme ile ölçüm yapılmaktadır.

4. Bulgular
Verilerin analiz sürecinde SPSS 22.0 ve AMOS 21.0 programlarından yararlanılmıştır. Öncelikle araştırmaya
ilişkin tanımlayıcı istatistikler verilmiş ardından ölçme araçlarına ait geçerlilik ve güvenirlik katsayıları ortaya
konmuş sonrasında ise korelasyon ve regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Son olarak aracılık etkisini
ortaya koymak amacıyla Bootstrap güven aralığı değerleri elde edilmiştir.
Verilerin analiz sürecinden önce araştırmada yer alan ölçeklere ait aritmetik ortalamalar, standart sapmalar
ve çarpıklık, basıklık değerlerini ortaya koyan normallik testi gerçekleştirilmiş ve Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Araştırmaya Ait Aritmetik Ortalama, Standart Sapma, Çarpıklık ve Basıklık Değerleri
Ölçek

Alt Boyut

İyimserlik
Algılanan
Sosyal Destek

Aile Desteği
Arkadaş
Desteği
Özel Kişi
Desteği

Kariyer
Kararlılığı
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Aritmetik Ort.

Çarpıklık

Basıklık

3,6020
4,2607

Standart
Sapma
0,94086
0,69678

-0,670
-0,891

0,393
0,384

4,1945

0,68494

-0,621

0,011

3,5887

1,32393

-0,722

-0,710

3,3114

0,86940

0,315

-0,360
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Tablo 2’de yer alan normallik testi sonuçlarına göre ölçeklerin normal dağılım gösterdiği ve parametrik
testlerin gerçekleşmesine uygun olduğu görülmektedir (Tabacinick ve Fidell, 2015).
Araştırmada yer alan ölçeklerin normal dağılım göstermesinin ardından ölçeklere ait güvenirlik testleri
gerçekleştirilmiş ve sonuçları Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3. Ölçeklere Ait Güvenilirlik Değerleri
Ölçek
Algılanan Sosyal Destek
Aile Desteği
Arkadaş Desteği
Özel Kişi Desteği
İyimserlik
Kariyer Kararlılığı

İfade Sayısı
12
4
4
4
8
5*

Cronbach’s Alpha
0,854
0,807
0,858
0,934
0,936
0,797

*Kariyer kararlılığı ölçeği 5. ifade güvenilirlik değerlerini bozduğu için analiz dışı bırakılmıştır.
Tablo 3’te gösterilen güvenirlik katsayılarına göre ölçeklere ait iç tutarlılık değerlerinin iyi seviyelerde
oldukları görülmektedir.
Ölçeklere ait güvenilirlik analizlerinin ardından doğrulayıcı faktör analizleri gerçekleştirilmiştir. Ölçeklere ait
doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ve Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4’te detaylı olarak gösterilmektedir. Doğrulayıcı
faktör analizleri sonucunda ortaya çıkan uyum iyiliği değerleri kabul edilebilir seviyeler referans alınarak
değerlendirilmiştir (Hair vd., 2013; Forza ve Flippini, 1998; Abedi vd., 2015).

Şekil 2. Algılanan Sosyal Destek Ölçeğine Ait Doğrulayıcı Faktör Analizi
Şekil 2’de gösterilen doğrulayıcı faktör analizi değerlerine göre ölçekte herhangi bir değişiklik yapılmadan
referans değerleri arasında yer alan uyum iyiliği değerlerine ulaşıldığı anlaşılmaktadır. Doğrulayıcı faktör
analizine ait uyum iyiliği değerleri Tablo 4’ de gösterilmektedir.
Tablo 4. Algılanan Sosyal Destek Ölçeğine Ait Uyum İyiliği Değerleri

Algılanan Sosyal Destek
Kabul Edilebilir Değerler

X2/df
2,69
χ2/df <5

RMSEA
0,06
<0,08

CFI
0,97
>0,90

GFI
0,94
> 0,80

AGFI
0,91
>0,80

NFI
0,95
> 0,80

TLI
0,96
> 0,90

Tablo 4’te gösterilen uyum iyiliği değerlerinin referans değerlerinin arasında yer aldığı anlaşılmaktadır.
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Şekil 3. İyimserlik Ölçeğine Ait Doğrulayıcı Faktör Analizi
Şekil 3’te gösterilen doğrulayıcı faktör analizi neticesinde iyimserlik ölçeğinde herhangi bir madde çıkartma
işlemi yapılmadığı, ancak 2 adet kovaryans hata bağlaması gerçekleştiği görülmektedir. Ölçeğe ait uyum
iyiliği değerleri ise Tablo 5’te gösterilmektedir.
Tablo 5. İyimserlik Ölçeği Uyum İyiliği Değerleri

İyimserlik
Kabul Edilebilir Değerler

X2/df
3,56
χ2/df <5

RMSEA
0,079
< 0,08

CFI
0,98
>0,90

GFI
0,96
> 0,80

AGFI
0,92
>0,80

NFI
0,97
> 0,80

TLI
0,97
> 0,90

Tablo 5’te yer alan değerlerin uygun referans aralıklarında yer aldığı anlaşılmaktadır.

Şekil 4. Kariyer Kararlılığı Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi
Şekil 4’te yer alan analiz sonuçlarına göre ölçeğe ait 5. ifadenin faktör yükünün uygun olmaması sebebiyle
analiz dışı bırakıldığı ve ölçekte 3 adet kovaryans hata bağlamasının gerçekleştiği görülmektedir. Faktör
analizi sonrası uyum iyiliği değerleri ise Tablo 6’da gösterilmektedir.
Tablo 6. Kariyer Kararlılığı Ölçeği Uyum İyiliği Değerleri

Kariyer Kararlılığı
Kabul Edilebilir Değerler

X2/df
2,87
χ2/df <5

RMSEA
0,06
< 0,08

CFI
0,99
>0,90

GFI
0,99
> 0,80

AGFI
0,95
>0,80

NFI
0,99
> 0,80

TLI
0,97
> 0,90

Tablo 6’da gösterilen uyum iyiliği değerleri referans aralıklarında olup, analiz sonuçlarının uygun olduğu
anlaşılmaktadır.
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Araştırmada yer alan ölçeklerin birbirileri arasındaki ilişki derecelerini ve yönünü ortaya çıkarmak amacıyla
Pearson korelasyon testi yapılmış ve sonuçları Tablo 7’de gösterilmiştir.
Tablo 7. Değişkenlere Ait Korelasyon Testi Sonuçları
1
1.Algılanan Aile Desteği

2

3

4

5

1

2.Algılanan Arkadaş Desteği

0,415**

1

3.Algılanan Özel Kişi Desteği

0,269**

0,261**

1

4.İyimser

0,328**

0,297**

0,338**

1

5.Kariyer Kararlılığı

0,145**

0,167**

0,122*

0,395**

1

*p<0,05; **p<0,01
Gerçekleştirilen Pearson korelasyon testi sonuçlarına göre kariyer kararlılığı değişkeni ile iyimserlik arasında
(r=0,395), kariyer kararlılığı ile özel kişi desteği arasında (r=0,122), kariyer kararlılığı ile arkadaş desteği
arasında (r=0,167), kariyer kararlılığı ile aile desteği arasında (r= 145) pozitif yönlü ve anlamlı ilişkilerin olduğu
görülmektedir. İyimserlik ile algılanan özel kişi desteği arasında (r= 0,338), iyimserlik ile arkadaş desteği
arasında (r= 0,297), iyimserlik ile aile desteği arasında (r= 0,328) pozitif yönlü ve anlamlı ilişkilerin olduğu
ortaya çıkmıştır.
Araştırma hipotezleri doğrultusunda aracı değişkenin varlığını ortaya koymak amacıyla öncelikle değişkenler
arası ilişkiler tekli olarak değerlendirilmiştir. Buna göre araştırmanın bağımsız, bağımlı ve aracı
değişkenlerinin birbirileri ile arasındaki anlamlılık düzeyleri ve etki değerleri Tablo 8’de detaylı olarak
gösterilmektedir.
Tablo 8. Bağımsız, Aracı ve Bağımlı Değişkenler Arasındaki Tekli Etki Değerleri
Etki Yönü
Algılanan Sosyal Destek (X)
Kariyer Kararlılığı (Y)
Algılanan Sosyal Destek (X)
İyimserlik (M)
İyimserlik
(M)
Kararlılığı (Y)
***p<0,001

Kariyer

Değişken
AAİLED
AARKD
AOKD
AAİLED
AARKD
AOKD
İYİ

Etki

Değişken
KK
KK
KK
İYİ
İYİ
İYİ
KK

β
0,178
0,196
0,079
0,290
0,215
0,167
0,550

Std. β
0,141
0,151
0,119
0,219
0,161
0,240
0,557

CR
1,861
2,055
2,037
3,155
2,405
4,446
9,294

p
0,063
0,040
0,042
0,002
0,016
***
***

Tablo 8’e göre algılanan sosyal desteğin boyutlarından olan algılanan arkadaş desteği (β= 0,15; p<0,05) ve
algılanan özel kişi desteğinin (β= 0,12; p<0,05) kariyer kararlılığı üzerinde pozitif yönde ve anlamlı bir etkisinin
olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak algılanan aile desteği boyutunun kariyer kararlılığı üzerinde anlamlı bir
etkisinin olmadığı görülmektedir (β= 0,14; p>0,05). Bu sonuca göre H1 hipotezi kısmen kabul edilmiştir.
Tablo 8’de gösterilen regresyon analizi sonuçlarına göre algılanan sosyal desteğin iyimserlik üzerine olan
etkisi incelendiğinde, algılanan aile desteği boyutunun (β= 0,22; p<0,05), algılanan arkadaş desteği boyutunun
(β= 0,16; p<0,05) ve algılanan özel kişi desteği boyutunun (β= 0,24; p<0,01) iyimserlik üzerinde pozitif yönde
ve anlamlı etkilerinin olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre H2 hipotezi kabul edilmiştir.
Tablo 8’de yer alan bir başka sonuca göre ise iyimserliğin kariyer kararlılığını pozitif yönde ve anlamlı olarak
etkilediği anlaşılmaktadır (β= 0,56; p<0,01). Bu durumda H3 hipotezi kabul edilmiştir.
Araştırmada yer alan H4 hipotezini test etmek amacıyla iyimserliğin aracı değişken olduğu ayrı bir model
kurulmuştur. Kurulan yapısal eşitlik modeli Şekil 5’te detaylı olarak gösterilmektedir.
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Şekil 5. Araştırmaya Ait Yapısal Eşitlik Modellemesi
Şekil 5’te gösterilen yapısal eşitlik modeline ait uyum iyiliği değerleri Tablo 9’da gösterilmektedir.
Tablo 9. Yapısal Eşitlik Modeli Uyum İyiliği Değerleri

Kariyer Kararlılığı
Kabul Edilebilir Değerler

X2/df
1,90
χ2/df <5

RMSEA
0,04
<0,08

CFI
0,96
>0,90

GFI
0,91
> 0,80

AGFI
0,89
>0,80

NFI
0,93
> 0,80

TLI
0,96
> 0,90

Tablo 9’da gösterilen uyum iyiliği değerlerine göre modelin çok iyi uyum seviyesinde olduğu görülmektedir.
Bu doğrultuda araştırma modelinin anlamlı olduğu ve doğrulandığı anlaşılmaktadır.
Şekil 5’te gösterilen modele göre iyimserliğin aracı değişken olarak modele dahil edilmesiyle algılanan sosyal
destek boyutlarının kariyer kararlılığı üzerindeki doğrudan etkilerinin anlamsızlaştığı ortaya çıkmıştır. Buna
göre araştırma modelinde gerçekleşen dolaylı etkileri test etmek, iyimserlik değişkeninin aracılık rolünün
anlamlılığını ortaya koymak amacıyla Bootstrap tekniğini esas alan yol analizi yapılmıştır. 5000 yeniden
örneklem ve %95 güven aralığı seçilerek gerçekleştirilen analiz sonuçları Tablo 10’da gösterilmektedir.
Tablo 10. Bootstrap Analizi Sonuçları

Algılanan
Özel
Kişi
Desteği (X)
Algılanan Aile Desteği (X)
Algılanan Arkadaş Desteği
(X)
İyimserlik (M)
R2
Bootstrap Dolaylı Etki
Bootstrap Dolaylı Etki
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β
0,239

İyimserlik (M)
S.H.
LLCI
0,037
0,128

ULCI
0,344

0,220
0,164

0,091
0,089

0,386
0,316

0,054
0,013

β

Kariyer Kararlılığı (Y)
S.H.
LLCI
ULCI

0,559
0,059
0,427
0,686
0,232
0,312
Algılanan Arkadaş Desteği
İyimserlik
Kariyer Kararlılığı
β = 0,092, %95 CI [0.06, 0.184] p=0,001
Algılanan Özel Kişi Desteği
İyimserlik
Kariyer Kararlılığı
β =0,133, %95 CI [0.65, 0.212] p=0,001
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Tablo 10’da gösterilen analiz sonuçları doğrultusunda algılanan sosyal destek boyutlarından algılanan
arkadaş desteğinin (β= 0,09; BC 95% CI [0.06, 0.184]) ve algılanan özel kişi desteğinin (β= 0,13; BC 95% CI [0.65,
0.212]) iyimserlik üzerinden dolaylı etkilerinin anlamlı olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre H4 hipotezi de
desteklenmiştir. Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerindeki etkisi modelin tamamı için
incelendiğinde, algılanan sosyal desteğin kariyer kararlılığındaki değişimin %23,2’sini, iyimserlik ise
algılanan sosyal destekle birlikte kariyer kararlılığı değişkeninin %31,2’sini açıklamakta olduğu ifade
edilebilir.

5. Sonuç ve Tartışma
Bu araştırmada Sosyal Bilişsel Kariyer Kuramı çerçevesinde bireysel bir özellik olarak değerlendirilen
iyimserliğin ve çevresel bir faktör olarak değerlendirilen sosyal desteğin kariyer kararlılığına olan etkileri
araştırılmıştır. Araştırma sonucunda her iki değişkenin de kariyer kararlılığını etkilediği ortaya çıkmıştır.
Araştırma sonucunda kariyer kararlılığını etkileyen en önemli değişkenin iyimserlik olduğu anlaşılmaktadır.
Geleceğe pozitif bakabilen, güzel şeylerin olacağı düşüncesine inançları olan ve iyimser kalabilen bireylerin
kariyer kararlılıklarının da daha yüksek olduğu görülmektedir. Ortaya çıkan sonuçlar yapılan çeşitli,
araştırma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir (Patton vd., 2004; Ferrari vd., 2012; Chatterjee vd., 2015;
Foster, 2017; Charokopaki ve Argyropoulou, 2019).
Araştırma sonucunda kariyer kararlılığı üzerinde önemli bir etkisi olan iyimserliğin ise sosyal çevreden alınan
destekle arttığı ortaya çıkmıştır. Özellikle ihtiyaç duydukları anda ailelerinden, çevrelerindeki özel kişilerden
ya da arkadaşlarından destek alabilen bireylerin iyimserlik düzeylerinin de arttığı anlaşılmaktadır. Bu sonuca
göre ihtiyaç duydukları anda çevrelerinden destek alabileceklerine inancı olan bireylerin geleceğe umutla
baktıkları, gelişen olaylar karşısında pozitif kalmayı başarabildikleri ve dolayısıyla iyimserlik düzeylerinin
diğerlerine göre daha fazla olduğu ifade edilebilir. Yapılan çeşitli araştırma sonuçlarında da algılanan sosyal
destek ile iyimserliğin ilişki içerisinde olduğu görülmektedir (Brissette vd., 2002; Salsman vd., 2005;
Karademas, 2006; Ruthig vd., 2008; Non vd., 2020).
Algılanan sosyal desteğin kariyer kararlılığı üzerine doğrudan etkileri değerlendirildiğinde ise, arkadaş ve
özel kişi desteğinin anlamlı etkileri olduğu ortaya çıkmışken aile desteğinin anlamlı bir etkisinin olmadığı
görülmüştür. Bu sonucun sebebinin üniversite öğrencilerinin arkadaş gruplarıyla daha fazla vakit geçirmeleri
ve kariyerleri hakkında fikir alışverişi yapmalarından kaynaklandığı düşünülebilir. Yapılan çeşitli
araştırmalarda da algılanan sosyal desteğin artması sonucu kariyer kararlılığının da arttığı ortaya çıkmıştır
(Howard vd., 2009; Hirschi vd., 2011; Ireland ve Lent, 2018).
İyimserliğin ve algılanan sosyal desteğin kariyer kararlılığına olan etkileri bütün olarak bir modelde
değerlendirildiğinde ise, sosyal desteğin doğrudan etkilerinin ortadan kalktığı görülmüştür. Modelde,
algılanan arkadaş ve özel kişi desteğinin iyimserlik üzerinden dolaylı etkisinin olduğu, bu nedenle iyimserlik
değişkeninin tam aracılık etkisi gösterdiği ortaya çıkmıştır. Bu sonuç algılanan sosyal destek ve iyimserliğin
kariyer kararlılığına etkisini açıklarken iyimserlik değişkeninin önemini bir kez daha göstermektedir.
Algıladığı sosyal destek sayesinde iyimser olabilen bireylerin kariyer kararlılığının daha yüksek olduğu
sonucu ortaya çıkmaktadır. Sosyal destek ve iyimserliğin ilişkili oldukları yapıda iyimserlik değişkeninin
aracılık özelliği gösterdiği benzer araştırmalar mevcuttur. Taş ve Bektaş (2020) algılanan sosyal destek ve
iyimserliğin toksisite ile mücadeleye etkisinde iyimserliğin aracı rol üstlendiği sonucuna varmışlardır. Benzer
olarak Karademas (2006) çalışmasında öz yeterlilik, sosyal destek ve iyi oluş ilişkisinde iyimserliğin aracı rolü
gösterdiğini ifade etmiştir.
Yapılan çeşitli araştırmaların sonucunda kariyerleri konusunda kararlı olan bireylerin kariyer fırsatları
konusunda daha iyi olduklarını ve seçtikleri meslekte daha uzun vadeli istihdam elde etme olasılıklarının
daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır (Hirschi vd., 2011). Çünkü kariyerleri konusunda kararlı olan bireyler
gelecekle ilgili planlarını yapmış, planları doğrultusunda kararlılıkla ilerleyenler ve ne istediklerini
bilenlerdir. Araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgulara göre kariyerleri ile ilgili karar verme sürecinde olan
üniversite öğrencileri için arkadaş çevrelerinin ve hayatlarındaki özel kişilerden alabilecekleri sosyal desteğin
önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bireyler algıladıkları bu sosyal destek sayesinde daha iyimser olabilmekte ve
dolayısıyla kariyerleri hakkında daha rahat karar verebilmektelerdir. Bu sonuca göre kariyerleri ile ilgili kritik
bir süreçte olan üniversite öğrencilerine sosyal çevreleri tarafından daha fazla destek olunmalıdır. Sosyal
çevreden yeterli desteği alamadığını düşünenler için eğitim ve kişisel gelişim programları düzenlenebilir, aynı
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zamanda hayata karşı daha pozitif ve geleceğe karşı daha umutlu olabilmeleri için destekleyici etkinliklerin
arttırılması tavsiye edilebilir.
Bu araştırmanın örneklemi belirli bir üniversitede öğrenim gören lisans öğrencilerinden oluştuğu için bazı
kısıtlara sahiptir. Ayrıca bu araştırmada kariyer kararını etkileyebileceği düşünülen pozitif değişkenler
üzerinde araştırma yapılmıştır. Gelecekte yapılan çalışmalarda teoriler doğrultusunda kariyer kararlılığını
etkileyebileceği düşünülen nevrotiklik, kaygı, kariyer stresi, yalnızlık ve kötümserlik gibi diğer bireysel ve
çevresel etmenlerin etkisinin araştırılmasıyla daha farklı örneklemler tercih edilerek bu çalışmadan elde edilen
sonuçlar kıyaslanabilir ve daha genellenebilir sonuçlara ulaşılabilir.
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Amaç – Finansal serbestleşme süreci uluslararası sermaye akımlarını hızlandırmıştır. Ancak ülkelerde
belli dönemlerde ortaya çıkan birtakım ekonomik ve siyasi belirsizlikler sonucunda finansal hareketlilik
yavaşlamaktadır. Türkiye’nin siyasi ve ekonomik yönden bağlantılı olduğu ülkelerde son yıllarda
yaşanan askeri çatışmalar, ekonomik krizler, politik ve toplumsal huzursuzluklar gibi birçok faktörün
Türkiye’deki ekonomik faaliyetlerin gelişimini ve yatırım hacmini olumsuz etkilediği yönünde bir
kanaat hakimdir. Bu çerçevede çalışmanın amacı Türkiye jeopolitik riskinin Borsa İstanbul sektör pay
senedi fiyatlarına etkisini analiz etmektir.
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Yöntem – Araştırmada Türkiye jeopolitik risk göstergesi olarak Jeopolitik Risk Endeksi, Borsa İstanbul
sektör pay senedi olarak Borsa İstanbul Bankalar, Elektrik, Leasing ve Factoring, Yiyecek&İçecek,
Holding&Yatırımlar, Odun, Kağıt&Baskı, Kimyasal, Petrol&Plastik, Metal Ana, Metal
Ürünleri&Makineler, Sigorta, Metal Harici Mineral Ürünleri, Toptan Satış&Perakende Ticaret,
Tekstil&Deri, Turizm, Hizmet, Ulaştırma, Finansallar, Sınai endeksleri ve Borsa İstanbul 100 Endeksi
dikkate alınmıştır. Çalışma kapsamı Mart 1997-Şubat 2022 dönemi aylık verilerinden oluşturulmuş ve
bu veriler Fourier Toda-Yamamoto nedensellik testiyle analiz edilmiştir.
Bulgular – Çalışmanın sonucunda Türkiye jeopolitik riskinin Borsa İstanbul 100, Leasing ve Factoring,
Yiyecek&İçecek, Holding&Yatırımlar, Kimyasal, Petrol&Plastik, Metal Ana, Metal Ürünleri&Makineler,
Toptan Satış&Perakende Ticaret, Hizmet, Ulaştırma ve Sınai pay senedi fiyatları üzerinde etkisi olduğu
bulgusuna ulaşılmıştır.
Tartışma – Çalışmada ulaşılan sonuçlar, sektörlerin jeopolitik gerilimlere karşı duyarlılık derecelerinin
farklı düzeylerde olduğuna işaret etmektedir. Potansiyel pay senedi piyasası yatırımcılarının portföy
oluşturma aşamasında sektörlerin jeopolitik risklerden etkilenme durumlarını da göz önüne almaları,
karlarını yüksek düzeye çıkarmaları bakımından önemlidir. Yatırımcıların Türkiye’ye çekilebilmesi için
ülkenin dış ilişkilerde jeopolitik risk doğuracak gerginliklerden kaçınması, siyasi, askeri ve iktisadi
yönlerden zaman içinde gerçekleşen olayları demokratik ve insani yollarla çözmeye çalışması ve
potansiyel yatırımcılar için güven ortamı inşa etmesi gerekmektedir.
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ABSTRACT
Purpose – The financial liberalization process has accelerated international capital flows. However, as a
result of some economic and political uncertainties that occur in certain periods in countries, the level of
financial mobility is slowing down. There is an opinion that many factors such as military conflicts,
economic crises, political and social unrest et al. in recent years in countries with which Turkey is
politically and economically related have adversely affected the development of economic activities and
investment volume in Turkey. In this context, the aim of this study is to analyze the effect of Turkey
geopolitical risk on Istanbul Stock Exchange sector stock prices.
Design/methodology/approach – In the research, Geopolitical Risk Index as Turkeyˈs geopolitical risk
indicator, Istanbul Stock Exchange Banks, Electricity, Leasing and Factoring, Food&Beverage,
Holding&Investments, Wood, Paper&Printing, Chemical, Petrol&Plastic, Metal Main, Metal Products &
Machinery, Insurance, Non-Metal Mineral Products, Wholesale & Retail Trade, Textile & Leather,
Tourism, Service, Transport, Financials, Industrial indexes as Istanbul Stock Exchange sector stock and
Istanbul Stock Exchange 100 index were taken into consideration. The scope of the study was consisted
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of monthly data for the period March 1997-February 2022 and these data were analyzed with the Fourier
Toda-Yamamoto causality test.
Findings – In result of the study, it has been found that Turkey’s geopolitical risk affects on stock prices
of Istanbul Stock Exchange 100, Leasing and Factoring, Food&Beverage, Holding&Investments,
Chemical, Petrol&Plastic, Metal Main, Metal Products & Machinery, Wholesale&Retail Trade, Service,
Transport and Industrial.
Discussion – The results obtained in the study, it indicates that the susceptibility of the sectors to
geopolitical tensions is at different levels. It is crucial for potential stock market investors to consider the
impact of geopolitical risks on the sectors during the portfolio creation process in order to maximize their
profits. To attract investments to country, Turkey should avoid tensions that create geopolitical risks in
foreign relations, try to solve political, military and economic matters with democratic and humanitarian
ways and establish an environment of trust for potential investors.

1. Giriş
1980’lerde ortaya çıkan küreselleşme olgusu, ekonomik alanda ciddi yenilikler getirmiş ve uluslararası
piyasalar arasındaki engelleri büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır. Bu dönemden itibaren sermaye hareketleri
önemli oranda serbestleştirilmiş, dünya piyasaları güçlü bir şekilde birbirine entegre olmuştur. Finansal
gelişmelere ve uluslararası piyasaların bütünleşmesine bağlı olarak finansal yatırımlar hızlı bir artış
göstermiştir.
Küresel ekonomik dönüşümün etkisiyle tasarrufçu ve yatırımcı davranışları da önemli değişikliğe uğramıştır.
Finansal yeniliklerin artmasıyla birlikte yurtiçinde veya yurtdışında uzun vadede getiri kazandıran
yatırımların tasarruf sahipleri için önemi giderek artmaktadır. Ekonomik birimler yüksek kar elde etme
güdüsüyle portföylerindeki atıl fonların bir bölümünü kendilerine iyi düzeyde kazanç sağlayan yatırım
araçlarına yönlendirmektedir. Bununla beraber dünyadaki teknolojik gelişmelerin de ivme kazanması, ülkeler
arası sermaye transferini daha da kolaylaştırmaktadır. Finans ve sermaye piyasalarının dünya piyasalarında
yaşanan siyasal, ekonomik ve jeopolitik gelişmelerden etkilenen dinamik bir yapısının olması, ülke
borsalarındaki risk yönetimine önemli işlevler yüklemektedir. İşletmeler ve yatırımcılar, finansal serbestleşme
sonucu ortaya çıkan risk unsurlarının üstesinden bir şekilde gelmek zorundadır (Üçler ve Özşahin, 2020: 168;
Alptürk vd., 2021: 108).
Markowitz (1952), portföy teorisinde risk kavramını sistematik ve sistematik olmayan risk biçiminde
kategorize etmektedir. Sistematik olmayan riskler yatırımcılar ve işletmelerden kaynaklanan, yönetilebilir
riskleri içeriyorken; sistematik riskler yönetilebilmesi oldukça güç olan risklerdir. Sistematik riskler finansal,
politik, ekonomik vb. gibi riskleri kapsamaktadır. Küreselleşmenin artmasıyla piyasalar daha kırılgan ve
sistematik risklerden daha fazla etkilenir hale gelmiştir. Bu nedenle piyasa katılımcıları, piyasalarda
yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı çeşitli stratejiler geliştirmektedirler. Bu doğrultuda yatırımcılar
piyasa risklerini ölçme ve risk hesaplama yoluyla sistematik risklerden korunmaya çalışmaktadır. Riskten
korunma stratejileri geliştirme aşamasında birçok risk faktörü göz önünde bulundurulur. Dikkate alınan risk
faktörlerinden biri de jeopolitik risktir (Bezgin, 2019: 2565).
Jeopolitik risk, ülke içindeki durum ve politikaların ülkede etkin konumda olan işletmelerin kazançlarını
destekleyemediği ya da negatif etkilediği riskleri ifade eder (Currie vd., 2008: 100). Jeopolitik riskler, yatırım
kararlarına yön veren temel unsurlardan birisidir. Dolayısıyla tüm finansal piyasalar bu risklerden
etkilenmektedir. Nitekim girişimciler, piyasa katılımcıları ve merkez bankaları, yatırım kararları ve borsa
dinamiklerinin kilit belirleyicisinin jeopolitik riskler olduğunu öne sürmektedir. Ulusal terör saldırıları, savaş
riskleri, askeri tehditler, Orta Doğu ülkelerindeki gerilimler vb. gibi küresel boyutlu tüm belirsizlikler
jeopolitik riskleri teşkil etmektedir. Politik istikrarsızlıklar, siyasi rejimlerdeki değişimler, finansal ve
ekonomik bunalımlar, doğal afetler, ülkenin milli güvenlik ve bütünlüğüne yönelik saldırılar vb. birtakım
kalıcı jeopolitik gerginlikler, bölgelerin jeopolitik açıdan risklilik düzeyini artırmaktadır. 2001 yılında New
York’ta Dünya Ticaret Merkezi’ne yönelik gerçekleştirilen saldırı, Kasım 2015’te meydana gelen TürkiyeRusya uçak krizi, Haziran 2016’daki Brexit kararı, Kasım 2016 seçimleri sonucunda Donald Trump’ın ABD
başkanı seçilmesi, 2017-2018 döneminde ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan gerilim, Şubat 2022’de
Rusya’nın başlattığı Ukrayna’yı işgal girişimi vb. olgular ülkelerdeki jeopolitik istikrarsızlığı artıran
olaylardır. Bu tarz politik gelişmeler, finansal ve ekonomik politika belirsizliklerine yol açarak ülkelerin
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performansını olumsuz etkilemektedir. Jeopolitik gerilimlerin nispeten daha kuvvetli ve daha uzun süreli
yaşandığı ülkelerde, yatırımcı kararlarının ve finansal varlıkların performansının şiddetli ve genellikle
olumsuz düzeyde etkilendiği bilinmektedir (Bouoiyour vd., 2019: 2; Üçler ve Özşahin, 2020: 169; Buzdağlı ve
Özdemir, 2021: 190). Bazı ülke ekonomilerinde ise jeopolitik riskler ile piyasa getirileri arasında bir ilişki
olmadığına dair kanıtlar mevcuttur. Nitekim Balcılar vd. (2018), Apergis vd. (2018), Tiryaki ve Tiryaki (2019),
Plakandaras vd. (2019), Bouras vd. (2019), İltaş (2020) ve Guo vd. (2021)’in çalışmaları, jeopolitik risklerin
piyasa getirilerini etkilemediği yönünde bulgular ortaya koyan çalışmalardır.
Yüksek jeopolitik risk, reel ekonomik aktivitenin gerilemesine, yatırımların getirisinin düşmesine ve
sermayenin gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru kaydırılmasına neden olmaktadır (Elsayed ve
Helmi, 2021: 2). Finansal piyasada belirsizlik unsurunun artması, yatırımcıların finansal kararlarını büyük
ölçüde etkilemekte; ulaşılabilir ve karlı yatırımların belirlenme sürecinde önemli bir yer tutmaktadır.
Piyasadaki belirsizliklerin hangi düzeyde veya ne derecede olduğu ise ülkelerin risk düzeyine bakılarak tespit
edilmektedir. Ülkelerin risk düzeyinin yüksek olması bir belirsizlik yaratmakta, bu ise gerek yerli gerekse dış
yatırımcıların mevcut yatırımlardan vazgeçmeleri veya yatırım planlarını ertelemeleri sonucunu
doğurmaktadır (Doğan ve Afşar, 2021: 689).
Türkiye’nin coğrafi yapısı itibarıyla Asya ile Avrupa kıtalarının kesişim noktasında önemli bir konumda yer
alması ve buna bağlı olarak tarihi süreçte çok farklı kültürlere ev sahipliği yapması, farklı siyasi rejimlere
tanıklık etmesi, ekonomik birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Özellikle 2010 yılında Tunus’ta başlayan
ve sonrasında bölgede baş gösteren gıda krizi, enflasyon, işsizlik, siyasal yozlaşma ve kötü yaşam koşulları
nedeniyle Ortadoğu’nun geneline yayılan Arap Baharı’nın da etkisiyle Türkiye’nin bulunduğu coğrafya
etrafında yaşanan terör eylemleri, savaşlar ve iç karışıklıklar, Türkiye’nin jeopolitik risk düzeyini etkileyen
önemli gelişmelerdir. Bu dönemden sonra çevre ülkelerde yaşanan çeşitli olumsuzluklar, Türkiye’nin
ekonomik ve politik yapısını değiştirmiş, AB’ye katılım sürecini olumsuz etkilemiş ve etkilemeye devam
etmektedir (Ünver-Noi, 2012: 10-19; Buzkıran ve Kutbay, 2013: 147-160).
Konumu bakımından üç tarafının denizlerle çevrili olması, zengin petrol yataklarına sahip ülkelere komşu
oluşu, ekonomik yönden refah seviyesi yüksek Avrupa ülkelerine yakınlığı, önemli boğazlara, ulaşım ve
ticaret yollarına sahip olmasından kaynaklı Türkiye, jeopolitik ve jeostratejik açıdan özel önem taşıyan bir
ülkedir. Buna bağlı olarak Türkiye’nin iktisadi ve ticari ilişkilerinin yoğun düzeyde gerçekleştiği komşu ve
diğer bazı dış ülkelerde zaman zaman yaşanan birtakım sosyal ve siyasi olaylar, askeri tehditler, çatışmalar
ve bunlar neticesinde ortaya çıkan ekonomik krizler, söz konusu ülkelerde bölgesel boyutlu sorunlara ve
politik belirsizliklere yol açtığı gibi Türkiye’nin ekonomik potansiyelini de güçsüzleştirici bir nitelik
taşımaktadır. Bölgesel ve uluslararası ölçekte ortaya çıkan bu belirsizlikler, Türkiye’nin kendine özgü politik
ve askeri stratejilerini değiştirmesine neden olmakta; bu durum küresel piyasalara önemli derecede entegre
olan Türkiye’de zamanla jeopolitik riskleri artırıcı etkiler meydana getirmektedir. Bu küresel gelişmeler
doğrultusunda Türkiye’de artması beklenen jeopolitik risk seviyesinden kaynaklı olarak ülkenin ekonomik
aktivitelerinin, yatırım yapılabilir profilinin, pay senedi kazançlarının ve dolayısıyla finans piyasalarının
olumsuz yönde etkilenebildiği görüşü öne çıkmaktadır.
Tüm bu gelişmeler doğrultusunda son dönemde Türkiye’ye ilişkin jeopolitik risk algılarının yükseldiği
düşüncesinden hareketle çalışmada, Türkiye’nin jeopolitik riskinin Borsa İstanbul sektör pay senedi
fiyatlarına etkisi araştırılmıştır. Dört bölümden oluşan çalışmada, jeopolitik riskin açıklandığı giriş
bölümünün ardından ikinci bölümde konuyla ilgili literatür taramasına yer verilmiştir. Üçüncü bölümde
araştırmada kullanılan veri seti ve model açıklanarak analiz sonuçları hakkında bilgi verilmiştir. Sonuç
bölümünde ise analiz sonucu elde edilen bulgular değerlendirilmiştir.

2. Literatür İncelemesi
Jeopolitik haber veya olayların borsa endeksleri üzerindeki etkisi, son zamanlarda çeşitli çalışmalara konu
olmuştur. Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde jeopolitik gerilimlerin finansal piyasalarda pay senetleri
getirileri ve volatilitesi açısından çoğunlukla dramatik değişikliklere yol açtığı görülürken; bazı çalışmalarda
jeopolitik şokların ülkelerin gelişmişlik düzeylerine ve incelendikleri dönemlere bağlı olarak farklı etkiler
oluşturduğu, bazı ülkelerin piyasalarında ise herhangi bir etki yaratmadığı belirtilmektedir. Çeşitli jeopolitik
risk faktörleri ile borsa endekslerinin analiz edildiği çalışmalardan bazılarının özet bilgileri şöyledir:
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Arin vd. (2008), terörizmin Endonezya, İsrail, İspanya, Tayland, Türkiye ve İngiltere’nin finansal piyasaları
üzerindeki etkisini 2002-2006 dönemi için GARCH yöntemiyle araştırmışlardır. Çalışma sonucunda terörün
finansal piyasanın volatilitesini ve getirilerini olumsuz yönde etkilediğine ulaşmışlardır. Ayrıca terör
şoklarından kaynaklanan etkinin ülkelere göre farklılaştığı ve yükselen piyasalarda bu etkinin daha fazla
olduğu belirlenmiştir.
Karolyi ve Martell (2010), ABD’de yetmiş beş terör eyleminin kamuya açık şirketlerin pay senedi getirilerine
olan etkisini analiz etmişlerdir. Araştırmada sekiz yıllık süre içerisinde gerçekleşen terör eylemlerinin pay
senedi fiyatlarını yaklaşık %0.83 oranında negatif yönde etkilediğine dair kanıtlar elde edilmiştir. Ulaşılan
sonuçlar ışığında söz konusu negatif etki, piyasada aktif konumdaki her şirketin piyasa kapitalizasyonu
başına ortalama 401 milyon $’lık bir zarara denk gelmektedir. Çalışmada vurgulanan bir diğer husus da terör
saldırılarının her ülkede farklı etkiler yarattığı, daha zengin ve daha demokratik ülkelerde bu tür terör
saldırılarının negatif fiyat reaksiyonlarının daha büyük olduğu ve jeopolitik riskteki artış sebebiyle kaybedilen
beşeri sermaye faktörünün fiziki kayıplardan daha büyük ve daha mühim olduğudur.
Ayaydın vd. (2016), Türkiye’deki ekonomik risk, politik risk, finansal risk ve ülke riski değişkenleri ile Borsa
İstanbul 100 Endeksi getirisi arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. 2002-2015 dönemi verilerinin analiz edildiği
çalışmada, pay senedi getirisi ile ülke riski primleri arasında negatif bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Ayrıca
ekonomik risk ve pay senedi getirisi arasında çift yönlü bir ilişki olduğu tespit edilirken; finansal risk, politik
risk ve ülke risk faktörlerinden pay senedi getirisine doğru tek yönlü bir nedenselliğin olduğu saptanmıştır.
Apergis vd. (2018), jeopolitik riskin yirmi dört küresel savunma şirketinin pay senedi getirileri ile volatilitesine
olan etkilerini 1985-2016 dönemi bazında parametrik olmayan nedensellik testiyle incelemişlerdir. Çalışma
sonucunda jeopolitik risk ölçütüne dayalı olarak savunma şirketlerinin pay senedi getirilerinin
öngörülebilirliğine dair bir bulguya ulaşılamazken, jeopolitik riskin şirketlerin %50’sinin pay senetlerindeki
volatiliteyi öngördüğü açıklanmıştır. Ayrıca küresel jeopolitik vakaların belli bir zaman diliminde getirilere
yönelik etkisini öngörme olasılığının düşük olduğu, buna karşın savunma şirketlerinin gelecekteki risk
profillerinin söz konusu küresel riskler tarafından etkilenme ihtimalinin yüksek olduğu vurgulanmıştır.
Balcılar vd. (2018), BRICS ülkelerinin jeopolitik riskleri ile pay senedi getirileri arasındaki ilişkiyi parametrik
olmayan kantil nedensellik testleri aracılığıyla incelemişlerdir. Çalışmalarında jeopolitik gerginliklerin ülkeler
üzerinde heterojen etkiler oluşturduğunu, jeopolitik risklerin pay senedi getirilerinden ziyade piyasadaki
volatilite üzerinde daha büyük bir etki meydana getirdiğini ileri sürmüşlerdir.
Gkillas vd. (2018), Dow Jones Sanayi Endeksi’ndeki volatilite sıçramalarını jeopolitik riskle tahmin etmeye
çalışmışlardır. 1899-2017 dönemi verilerinin analiz edildiği çalışmada, standart doğrusal Granger nedensellik
analizi sonucunda jeopolitik riskin volatilite sıçramalarının nedeni olduğuna dair bir bulguya rastlanmamıştır.
Parametrik olmayan nedensellik testi sonucunda ise jeopolitik riskin volatilite sıçramalarını öngörmede etkili
olduğu belirlenmiştir.
Bezgin (2019), Türkiye’de jeopolitik riskin pay senedi getirileri üzerine etkisini 2009-2018 dönemi için ARDL
sınır testi yöntemiyle incelemiştir. Çalışma sonucunda Türkiye’nin jeopolitik risk seviyesinin Borsa İstanbul
100, Sınai, Mali, Hizmet ve Teknoloji endekslerinin getirileri üzerinde negatif bir etki yarattığı ortaya çıkmıştır.
Bouras vd. (2019), on sekiz gelişmekte olan ülkenin 1998-2017 dönemi için panel GARCH modeliyle ülkelere
özgü ve küresel boyutlu jeopolitik risklerin pay senedi getirilerini etkilemediğini tespit etmişlerdir. Diğer
taraftan pay senedi getiri volatilitesi üzerinde ülkelere özgü jeopolitik risklerin pozitif ancak zayıf bir etki
yarattığı, küresel jeopolitik risklerin ise istatistiksel ve iktisadi açıdan daha güçlü bir etki oluşturduğu
belirlenmiştir.
Gemici ve Kılıç (2019), BRICS-T ülkelerinin borsa endeks getirileri ile jeopolitik riskleri arasındaki ilişkiyi 19952019 dönemi için panel veri yöntemiyle analiz etmişlerdir. Çalışmanın bulgularına göre Brezilya ve Çin borsa
endeksleri harici ülkelerin borsa endeksleri ile jeopolitik riskleri arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu
görülmüştür. Jeopolitik riskten uzun dönemde en çok etkilenen borsaların Rusya, Hindistan ve Türkiye
olduğu, Güney Afrika’nın ise bu riskten minimal düzeyde etkilendiği ifade edilmiştir. Jeopolitik riskin borsa
endekslerine etkisine yönelik gerçekleştirilen nedensellik testinin sonuçları ise Jeopolitik Risk Endeksi’nin
Brezilya ve Hindistan borsalarının nedeni olduğunu göstermiştir.
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Lee (2019), 1997-2017 dönemi için jeopolitik risk ve otuz yedi dünya borsasının stokastik davranışları
arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. İki değişkenli copula yaklaşımına göre kuyruk bağımlılığı daha az olan ülke
borsalarının performansının jeopolitik risk ile daha fazla ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır.
Plakandaras vd. (2019) on dört gelişmekte olan ülke için destek vektör regresyonu aracılığıyla 1985-2018
dönemi çerçevesinde yaptıkları çalışmada, jeopolitik gerilimler ile petrol fiyatları, döviz kurları ve borsa
endeksleri arasında herhangi bir bağlantı olmadığını, dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerde jeopolitik olayların
küresel ekonomi açısından çok büyük bir önem taşımadığını ileri sürmüşlerdir.
Tiryaki ve Tiryaki (2019), yerel ve küresel ekonomik politika belirsizliği altında Borsa İstanbul pay senedi
getirilerinin makroekonomik belirleyicilerini 1991-2017 dönemi için ARDL modeliyle incelemişlerdir. Çalışma
sonucunda jeopolitik riskin kısa dönemde sadece Türk sanayi pay senedi getirilerini negatif etkilediği, uzun
dönemde Türkiye’nin pay senedi getirilerini herhangi bir şekilde etkilemediği bulgusuna ulaşılmıştır.
Hoque ve Zaidi (2020), küresel ve ülkelere özgü jeopolitik risklerin yarattığı belirsizliğin kırılgan beş
gelişmekte olan ekonominin (Brezilya, Hindistan, Endonezya, Güney Afrika ve Türkiye) borsa getirileri
üzerindeki etkilerini Markow değişim modeliyle incelemişlerdir. Çalışma sonucunda her iki risk unsurunun
piyasa getirileri üzerinde doğrusal olmayan bir etki yarattığı ileri sürülmüştür. Ayrıca küresel jeopolitik riskin
meydana getirdiği belirsizliğin borsa performansını hem pozitif hem de negatif yönde etkileyebileceği, bunun
ise eşzamanlı olarak gecikme süresine, volatilite rejimlerine ve pay senedi piyasasına bağlı olduğu ifade
edilmiştir. Bununla beraber Hindistan harici ülkelerin borsa performanslarının ülkelerde yaşanan siyasal
huzursuzluklar ve piyasa oynaklıklarından olumsuz yönde etkilendiği belirtilmiştir.
İltaş (2020), Türkiye’de ekonomik, politik, finansal ve jeopolitik ülke riskleri ile pay senedi fiyatları arasındaki
ilişkiyi 1999-2014 dönemini esas alarak Toda-Yamamoto (1995) ve Hacker-Hatemi-J (2012) bootstrap
nedensellik testleriyle analiz etmiştir. Analiz sonucunda ekonomik risk primi ve politik risk primi ile Borsa
İstanbul 100 Endeksi arasında çift yönlü bir nedenselliğin olduğu, finansal risk primi ve jeopolitik risk primi
ile Borsa İstanbul 100 Endeksi arasında ise herhangi bir nedensellik ilişkisinin olmadığı belirlenmiştir.
Üçler ve Özşahin (2020), dokuz gelişmekte olan ülkede jeopolitik risk ve borsa endeksi arasındaki nedensellik
ilişkisini 1987-2018 dönemi için incelemişlerdir. Çalışmada kullanılan Konya (2006) bootstrap nedensellik testi
sonucuna göre Arjantin, Brezilya, Meksika ve Tayland’da jeopolitik riskten borsa endeksine doğru tek yönlü
nedenselliğin olduğu tespit edilmiştir.
Doğan ve Afşar (2021), yükselen piyasa ekonomilerinin politik ve jeopolitik riskleri ile pay senedi piyasaları
arasındaki ilişkiyi panel veri analiziyle araştırmışlardır. Çalışma sonucunda politik ve jeopolitik risk ile pay
senedi piyasaları arasında istatistiki açıdan anlamlı ve negatif bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Bu bağlamda
yükselen piyasa ekonomilerinde beliren yüksek risk algısının yerli ve yabancı yatırımcıların pay senedi
yatırımlarını sınırlandırdığı belirtilmiştir.
Guo vd. (2021), Çin ve ABD ekonomilerinde politik riskin pay senedi piyasalarına etkisini kantil ARDL
modeliyle incelemişlerdir. Çalışmada politik riskin kısa vadede Çin pay senedi fiyatlarını yükselttiği, uzun
vadede ise azalttığı; buna karşın ABD pay senedi fiyatlarında herhangi bir etki yaratmadığı tespit edilmiştir.
Şahin ve Arslan (2021), on sekiz gelişmekte olan ülkenin jeopolitik riskinin döviz kurları ve borsa endeks
getirileri üzerindeki etkilerini parametrik olmayan nedensellik-quantiles yaklaşımıyla analiz etmişlerdir.
Çalışma sonucunda ise jeopolitik riskin incelenen ülkelerin yaklaşık yarısında kur ve borsa endeks getirileri
üzerinde etkili olduğu, ayrıca jeopolitik riskin bütün ülkelerdeki borsalar ve kur dalgalanmaları üzerinde
önemli bir etki meydana getirdiği saptanmıştır.
Yang vd. (2021), yükselen piyasa ekonomilerinde jeopolitik risk ile borsa endeks getirilerinin volatilitesi
arasındaki ilişkiyi 2011-2020 dönemi için GARCH-MIDAS modeliyle araştırmışlardır. Çalışma sonucunda
gelişmekte olan birkaç ülke (Meksika, Arjantin, Rusya, Hindistan, Güney Afrika, Tayland, İsrail ve Ukrayna)
harici küresel ve bölgesel jeopolitik risklerin büyük bir bölümünün Çin pay piyasası üzerinde önemli bir etkisi
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Literatürdeki çalışmalar değerlendirildiğinde jeopolitik riskin Borsa İstanbul sektör endekslerine etkisini
araştıran çalışmaların sınırlı olması, ayrıca bu değişkenlerin yapısal kırılma içermesinden dolayı fourier
modelleriyle analiz edilmesinin daha güçlü sonuçlar içereceği düşüncesiyle bu çalışma hazırlanmıştır.
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3. Uygulama
3.1. Metodoloji
Zaman serisi analizlerinde model seçimi yapılırken serilerin doğrusal olup olmaması önem arz etmektedir.
Literatürde doğrusallığın değerlendirmesinde genellikle Harvey ve Leybourne (2007) ile Harvey, Leybourne
ve Xiao (2008) doğrusallık testleri kullanılmaktadır.
Harvey ve Leybourne (2007) doğrusallık testi, serilerin durağanlık derecelerini dikkate almadan doğrusallığı
test etmektedir. Bu test için oluşturulan model Eşitlik 1’de verilmiştir.
2
3
𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑦𝑡−1 + 𝛽2 𝑦𝑡−1
+ 𝛽3 𝑦𝑡−1
+ 𝛽4 ∆𝑦𝑡−1 + 𝛽5 (∆𝑦𝑡−1 )2 + 𝛽6 (∆𝑦𝑡−1 )3 + 𝜀𝑡

(1)

Harvey ve Leybourne’nun (2007) doğrusallık testinin test istatistiği Eşitlik 2 ve 3’te belirtilmiştir.
𝑅𝑆𝑆1 − 𝑅𝑆𝑆0
𝑅𝑆𝑆0 /𝑇

(2)

𝑊𝑇∗ = exp(−bI𝐷𝐹𝑇 I −1 )𝑊𝑇

(3)

𝑊𝑇 =

Eşitliklerde yer alan T gözlem sayısını, 𝑅𝑆𝑆0,1 hata terimi kareleri toplamı, b sıfır olmayan sabit, 𝐷𝐹𝑇 ise kısıtlı
regresyon sonucu hesaplanan standart ADFt test istatistiğini belirtmektedir. Bu testin temel hipotezi ise
‘𝐻0 : 𝛽2 = 𝛽3 = 𝛽5 = 𝛽6 = 0 (Seriler doğrusaldır)’ şeklinde oluşturulmuştur.
Harvey, Leybourne ve Xiao (2008) doğrusallık testi ise serilerin durağanlık derecelerini dikkate alarak
doğrusallığı test etmektedir. Bu test, serilerin düzey değerinde durağan ve birinci farkında durağan olmasına
göre iki farklı test önermektedir. Bu testler Eşitlik 4 ve 5’te belirtilmiştir.
𝑝

2
3
𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑦𝑡−1 + 𝛽2 𝑦𝑡−1
+ 𝛽3 𝑦𝑡−1
+ ∑𝑗=1 𝛽4,𝑗 ∆𝑦𝑡−𝑗 + 𝜀𝑡
𝑝

∆𝑦𝑡 = 𝜆1 ∆𝑦𝑡−1 + 𝜆2 (∆𝑦𝑡−1 )2 + 𝜆3 (∆𝑦𝑡−1 )3 + ∑𝑗=1 𝜆4,𝑗 ∆𝑦𝑡−𝑗 + 𝜀𝑡

(4)
(5)

Eşitliklerde yer alan p uygun gecikme uzunluğunu, ∆ ise farkı göstermektedir. Harvey vd. (2008) doğrusallık
testinin test istatistiği Eşitlik 6’da verilmiştir.
𝑊𝜆 = {1 − λ}𝑊0 + 𝜆𝑊1

(6)

Harvey vd. (2008) doğrusallık testinin temel hipotezi ‘𝐻0 : 𝛽2 = 𝛽3 = 0→𝑊0 (Seriler doğrusaldır)’ şeklinde
oluşturulmuştur.
Zaman serisi analizlerinde değişkenlerin geçmiş bilgileriyle varsayıma dayanan açıklama süreci dikkate
alınarak gelecekteki değerler tahminlenir (Sevüktekin ve Çınar, 2014: 138). Analizde sahte ilişki problemleriyle
karşılaşılmaması için serilerin durağan olması önemlidir. Durağanlık, serilerin ortalaması ve varyansının
zamana bağlı olarak değişmemesini, kovaryansının ise gözlemlenen dönemler arasındaki gecikme değerine
göre farklı değerler almasını ifade eder (Hill vd., 2011: 476). Durağanlığın belirlenmesi için grafik analizi,
otokorelasyon fonksiyonuna dayanan korelogram analizi ve birim kök testleri geliştirilmiştir (Gujarati, 2015:
321). Literatürde durağanlığın tespit edilmesi için daha çok birim kök testleri tercih edilmektedir. Çalışmada
serilerin durağanlığının belirlenmesi amacıyla Fourier-Kruse (2019) birim kök testinden yararlanılmıştır.
Güriş tarafından literatüre kazandırılan Fourier-Kruse (2019) birim kök testi, doğrusal olmayan serilerdeki
yapısal kırılmaların etkisini fourier yaklaşımlarıyla değerlendiren birim kök testidir. Bu test, doğrusal
olmayan birim kök testlerinden Kapetanios, Shin ve Snell (KSS) (2003) testinin geliştirilmiş, Kruse (2011)
testinin ESTAR (exponential smooth threshold autoregressive) modelinin fourier fonksiyonuyla birleştirilmiş
halidir. Ayrıca bilinmeyen yapısal kırılmaları dikkate alan Christopoulos ve Leon-Ledesma (2010) Fourier
ADF testinin de yeniden modellenmesiyle oluşturulmuştur.
Fourier-Kruse (2019) birim kök testinin ilk aşamasındaki bilinmeyen yapısal kırılmaların etkisini dikkate
alarak doğrusal olmayan deterministik bileşenlerle oluşturulan sabitli ve sabitli ve trendli modeller Eşitlik 7
ve 8’de verilmiştir:
2𝜋𝑘𝑡
2𝜋𝑘𝑡
𝑦𝑡 = 𝛼+𝛶1 𝑠𝑖𝑛 (
) + 𝛶2 𝑐𝑜𝑠 (
) + 𝜀𝑡
𝑇
𝑇
2𝜋𝑘𝑡
2𝜋𝑘𝑡
𝑦𝑡 = 𝛼+𝛽𝑡 +𝛶1 𝑠𝑖𝑛 (
) + 𝛶2 𝑐𝑜𝑠 (
) + 𝜀𝑡
𝑇
𝑇
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Denklemlerde belirtilen k modellerdeki hata terimleri kareleri toplamının minimum olduğu değerdeki en
uygun frekans sayısı, T ise gözlem sayısıdır. Bu modellerin tahmin edilmesiyle Eşitlik 9’da verilen hata
terimleri elde edilir:
2𝜋𝑘𝑡
2𝜋𝑘𝑡
𝜀𝑡 = 𝛶𝑡 − 𝛽0 − 𝛽1 𝑠𝑖𝑛 (
) + 𝛽2 𝑐𝑜𝑠 (
)
𝑇
𝑇

(9)

Elde edilen bu hata terimleri aracılığıyla Eşitlik 10’da verilen ESTAR modeli tahmin edilir:
𝑝

∆𝜀𝑡 =

3
𝛶1 𝜀𝑡−1

+

2
𝛶2 𝜀𝑡−1

+ ∑ 𝜑𝑗 ∆𝜀𝑡−𝑗 + 𝜀𝑡

(10)

𝑗=1

Fourier-Kruse (2019) birim kök testiyle ‘H0: 𝛶1 = 2 = 0 (Seride birim kök vardır)’, ‘H1: 𝛶1 < 0, 𝛶2 ≠ 0 (Seride birim
kök yoktur)’ hipotezleri test edilmektedir. Test sonucunda hesaplanan Fourier-Kruse (2019) test istatistiği, k ve
T’ye bağlı olarak tablolaştırılan kritik değerlerden mutlak değerce büyük olması durumunda seride birim kök
olmadığı sonucuna ulaşılır.
Fourier-Kruse (2019) birim kök testinin son aşamasında ise fourier fonksiyonundaki trigonometrik terimlerin
anlamlılığı F istatistiğiyle test edilir. Trigonometrik terimlerin değerlendirilmesinde oluşturulan sıfır hipotezi
‘H0: 𝛽1 = 𝛽2 = 0 (Trigonometrik terimler anlamsızdır)’ şeklindedir. Bu test istatistiği Becker, Enders ve Lee (2006)
tablo değerleriyle karşılaştırılır. Eğer F test istatistiği kritik değerlerden büyükse sıfır hipotezi reddedilir,
böylece serinin kırılmalı deterministik fonksiyonla durağan olduğu belirlenir.
Nazlıoğlu vd. (2016) tarafından değişkenlerdeki yapısal kırılmaların fourier fonksiyonlarıyla tanımlandığı
Fourier Toda-Yamamoto nedensellik testi ise Toda-Yamamoto (1995) nedensellik testine dayanmaktadır.
Fourier Toda-Yamamoto (2016) nedensellik testinde VAR modelindeki sabit terim yerine bağımlı
değişkendeki niteliği bilinmeyen yapısal kırılmaların belirlenmesi için fourier terimler dahil edilmiştir. Testin
uygulanmasında uygun gecikme uzunluğu ve fourier frekans değeri belirlendikten sonra model tahmini
gerçekleştirilir.
Fourier Toda-Yamamoto (2016) nedensellik testinin denklemi Eşitlik 11’de verilmiştir.
2𝜋𝑘𝑡
2𝜋𝑘𝑡
) + 𝛶2 cos (
) + 𝛽1 𝛶𝑡−1 + ⋯ + 𝛽𝑝+𝑑 𝛶𝑡−(𝑝+𝑑) + 𝜀𝑡
𝛶𝑡 = 𝛼0 +𝛶1 sin (
𝑇
𝑇

(11)

Denklemde yer alan 𝑑 maksimum eşbütünleşme derecesini, 𝑝 uygun gecikme uzunluğunu ifade eder.
Fourier Toda-Yamamoto (2016) testinin hipotezleri ‘H0: 𝛽 = 0 (Seriler arasında nedensellik yoktur)’, ‘H1: 𝛽 ≠ 0
(Seriler arasında nedensellik vardır)’ şeklinde oluşturulmuştur. Hipotezlerin sınanmasında hesaplanan Wald test
istatistiği, asimptotik ve bootstrap p değerlerine göre yorumlanır.
3.2. Veri ve Bulgular
Çalışmada Türkiye’deki jeopolitik riskin Borsa İstanbul sektör pay senedi fiyatlarına etkisi araştırılmıştır.
Araştırma kapsamına Türkiye jeopolitik risk göstergesi olarak Jeopolitik Risk Endeksi (GRI) ile Borsa İstanbul
sektör pay senedi olarak Borsa İstanbul Bankalar (XBANK), Elektrik (XELKT), Leasing ve Factoring (XFINK),
Yiyecek&İçecek (XGIDA), Holding&Yatırımlar (XHOLD), Odun, Kağıt&Baskı (XKAGT), Kimyasal,
Petrol&Plastik (XKMYA), Metal Ana (XMANA), Metal Ürünleri&Makineler (XMESY), Sigorta (XSGRT), Metal
Harici Mineral Ürünleri (XTAST), Toptan Satış&Perakende Ticaret (XTCRT), Tekstil&Deri (XTEKS), Turizm
(XTRZM), Hizmet (XUHIZ), Ulaştırma (XULAS), Finansallar (XUMAL), Sınai (XUSIN) endeksleri ve ek olarak
da Borsa İstanbul 100 (XU100) Endeksi dikkate alınmıştır. Veri seti Mart 1997-Şubat 2022 dönemi verilerinden
oluşmuştur. Jeopolitik Risk Endeksi verileri ‘policyuncertainty.com/gpr’, Borsa İstanbul sektör pay senedi
fiyat verileri ‘tr.investing.com/indices’ veri terminallerinden alınmış; pay senedi fiyat verileri aylık/kapanış
fiyatları olarak ele alınmıştır. Ekonometrik yöntemlerden ilk olarak durağanlık analizi için Fourier-Kruse
(2019) birim kök testi, daha sonra nedensellik ilişkisinin varlığının tespiti için Fourier Toda-Yamamoto (2016)
nedensellik testinden faydalanılmıştır.
Değişkenlere ilişkin zaman yolu grafikleri Şekil 1’de verilmiştir.
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Şekil 1. Zaman Yolu Grafikleri
Şekil 1’deki grafiklere göre Borsa İstanbul 100 ve sektör pay senedi fiyat serilerinin azalan trend seyrinde
olduğu, ayrıca tüm serilerde çoklu yapısal kırılmaların olduğu görülmektedir.
Araştırma kapsamına alınan değişkenlere ait tanımlayıcı istatistik bilgileri Tablo 1’de belirtilmiştir.
Tablo 1. Tanımlayıcı İstatistik Bilgileri
Standart

Jarque-

Ortalama

Medyan

Maks.

Min.

Hata

Çarpıklık

Basıklık

GRI

0.22814

0.17174

1.20008

0.02004

0.17739

2.03940

9.37590

718.494

0.00000

XU100

545.656

512.670

2003.20

14.2700

415.792

0.71718

3.20083

26.3090

0.00000

XBANK

877.202

1054.17

1899.22

17.3700

566.023

-0.2050

1.58674

27.1586

0.00000

XELKT

32.1015

27.3200

112.010

10.9000

17.4173

2.19374

8.30002

593.723

0.00000

XFINK

238.662

160.970

1385.77

9.76000

289.820

1.98725

6.22970

328.937

0.00000

XGIDA

713.641

541.000

2427.72

13.4800

577.375

0.54337

2.37606

19.6944

0.00005

XHOLD

457.776

411.750

1733.34

12.7800

340.593

0.92299

3.76157

50.0114

0.00000

XKAGT

371.119

313.210

2150.63

11.4700

387.475

2.54302

9.84337

911.773

0.00000

XKMYA

485.302

292.190

2967.77

14.3200

543.597

2.07956

7.98416

528.507

0.00000

XMANA

959.944

521.490

8124.31

10.8600

1339.44

2.62693

11.0694

1162.93

0.00000

XMESY

752.825

381.790

5130.94

14.9300

934.199

2.45080

9.82818

886.066

0.00000

XSGRT

1432.64

1103.11

6814.68

16.7300

1464.62

1.58326

5.27169

190.474

0.00000

XTAST

522.035

561.920

2051.77

15.5400

420.133

1.37736

5.66723

184.395

0.00000

XTCRT

911.758

487.070

3660.11

11.5500

947.897

1.16318

3.57379

72.0040

0.00000
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XTEKS

167.576

73.2000

1101.18

9.22000

230.744

2.67089

9.82488

942.048

0.00000

XTRZM

75.4310

58.2600

485.710

7.80000

78.0603

3.20322

14.0457

2044.91

0.00000

XUHIZ

386.195

324.430

1507.49

13.1900

322.244

1.00483

3.56769

54.6947

0.00000

XULAS

513.525

204.160

3358.05

14.3600

606.414

1.50757

5.04671

166.554

0.00000

XUMAL

695.268

765.600

1910.70

15.4800

461.440

0.03337

1.85062

16.6243

0.00025

XUSIN

599.029

390.790

3497.29

14.2700

651.095

2.08251

8.05018

537.432

0.00000

Tablo 1’deki tanımlayıcı istatistik bilgileri doğrultusunda pay senedi fiyat serileri arasında en yüksek ortalama
ve volatiliteye Sigorta Endeksi, en düşük ortalama ve volatiliteye Elektrik Endeksi’nin sahip olduğu
belirlenmiştir. Çarpıklık katsayılarına göre sadece Bankalar Endeksi’nin sola çarpık, diğer tüm serilerin sağa
çarpık; basıklık katsayıları için Bankalar, Yiyecek&İçecek ve Finansallar endekslerinin normal dağılıma göre
daha basık, diğerlerinin ise daha sivri ve kalın kuyruk özelliğine sahip olduğu görülmüştür. Jargue-Bera
normallik testi sonucuna göre tüm seriler normal dağılıma uygun değildir.
Serilerin doğrusal olup olmadıklarının tespit edilmesi için Harvey ve Leybourne (2007) ve Harvey vd.’nin
(2008) doğrusallık testleri uygulanmıştır. Bu testlerin sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Doğrusallık Testi Sonuçları
Değişkenler

Harvey ve Leybourne (2007)
%10

%5

Harvey vd.
%1

(2008)

GRI

15.54*

15.61**

15.73***

15.46***

XU100

37.94*

38.14**

38.50***

14.64**

33.97**

34.18***

7.64****

XBANK

33.84*

XELKT

6.01*

6.03**

6.07***

0.48***

XFINK

12.21*

12.31**

12.47***

7.83***

XGIDA

9.01*

9.07**

9.19***

1.70***

XHOLD

48.91*

49.17**

49.63***

9.58***

37.77**

38.12***

8.60***

XKAGT

37.57*

XKMYA

31.51*

31.63**

31.86***

16.41***

XMANA

55.89*

56.02**

56.26***

50.50***

XMESY

1.61*

1.61**

1.63***

11.64***

XSGRT

2.42*

2.44**

2.47***

7.14***

XTAST

27.39*

27.53**

27.79***

5.50***

XTCRT

11.15*

11.23**

11.36***

5.68***

XTEKS

15.16*

15.22**

15.34***

10.27***
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XTRZM

34.03*

XUHIZ

44.14*

34.13**

34.30***

2.78***

44.30**

44.59***

21.59***

XULAS

29.74*

29.93**

30.26***

13.44***

XUMAL

22.00*

22.13**

22.35***

7.78***

XUSIN

12.50*

12.53**

12.60***

14.32***

Not: Harvey ve Leybourne (2007) testi kritik değerleri %1, %5 ve %10 için sırasıyla 0.2971, 0.7107 ve 1.0636; Harvey vd.
(2008) testi kritik değerleri ise %1, %5 ve %10 için sırasıyla 0.0201, 0.1025 ve 0.2107’dir. ***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10
için anlamlılık düzeylerini belirtmektedir.

Tablo 2’deki doğrusallık testi sonuçlarına göre her iki test istatistik değerlerinin farklı anlamlılık düzey
değerlerinden büyük olmasından dolayı serilerin doğrusal olmadığına ulaşılmıştır.
Araştırmada serilerin durağan olup olmadığının tespit edilmesi için tüm serilerde çoklu yapısal kırılmaların
bulunmasından dolayı Fourier-Kruse (2019) birim kök testi uygulanmıştır. Bu testin sonuçlarına Tablo 3’te yer
verilmiştir.
Tablo 3. Fourier-Kruse Birim Kök Testi Sonuçları
Değişken

Model
Türü

GRI

XU100

XBANK

XELKT

XFINK

XGIDA

XHOLD

XKAGT

Fourier-Kruse
Test İstatistiği

Kritik Değerler

F Test

%1

%5

%10

İstatistiği

Sabit

46.27521(1)***

18.82

14.8

12.52

38.89628***

Sabit ve Trendli

56.02745(2)***

20.02

15.74

13.5

21.31276***

Sabit

50.22731(1)***

18.82

14.8

12.52

162.58624***

Sabit ve Trendli

34.88265(1)***

23.56

18.14

15.74

37.36219***

Sabit

19.34545(1)***

18.82

14.8

12.52

420.40236***

Sabit ve Trendli

21.27470(1)**

23.56

18.14

15.74

146.07674***

Sabit

22.20626(2)***

15.84

11.92

9.98

49.61119***

Sabit ve Trendli

28.60796(2)***

20.02

15.74

13.5

75.26129***

Sabit

19.29761(1)***

18.82

14.8

12.52

79.71664***

Sabit ve Trendli

44.08667(1)***

23.56

18.14

15.74

192.53316***

Sabit

34.56605(1)***

18.82

14.8

12.52

233.65453***

Sabit ve Trendli

31.70838(3)***

18.78

14.2

12.32

67.35367***

Sabit

49.09090(1)***

18.82

14.8

12.52

123.06474***

Sabit ve Trendli

39.19101(1)***

23.56

18.14

15.74

97.09358***

Sabit

18.95699(1)***

18.82

14.8

12.52

38.43335***

Sabit ve Trendli

17.85148(1)*

23.56

18.14

15.74

98.20504***
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XKMYA

XMANA

XMESY

XSGRT

XTAST

XTCRT

XTEKS

XTRZM

XUHIZ

XULAS

XUMAL

XUSIN

Sabit

62.20534(1)***

18.82

14.8

12.52

98.44660***

Sabit ve Trendli

36.14665(1)***

23.56

18.14

15.74

216.37887***

Sabit

69.79861(1)***

18.82

14.8

12.52

75.36099***

Sabit ve Trendli

43.74839(1)***

23.56

18.14

15.74

160.33207***

Sabit

63.88026(1)***

18.82

14.8

12.52

82.48367***

Sabit ve Trendli

76.70963(1)***

23.56

18.14

15.74

165.70328***

Sabit

32.92132(1)***

18.82

14.8

12.52

96.61080***

Sabit ve Trendli

30.95223(1)***

23.56

18.14

15.74

192.21214***

Sabit

17.12984(1)**

18.82

14.8

12.52

68.90963***

Sabit ve Trendli

25.17005(5)***

17.76

13.6

11.52

41.96419***

Sabit

27.47943(1)***

18.82

14.8

12.52

187.45372***

Sabit ve Trendli

23.96077(1)***

23.56

18.14

15.74

297.44970***

Sabit

23.62423(1)***

18.82

14.8

12.52

63.11423***

Sabit ve Trendli

22.49678(1)**

23.56

18.14

15.74

195.03665***

Sabit

70.59623(2)***

15.84

11.92

9.98

41.48059***

Sabit ve Trendli

74.72763(1)***

23.56

18.14

15.74

79.21891***

Sabit

65.71774(1)***

18.82

14.8

12.52

160.27801***

Sabit ve Trendli

59.05786(1)***

23.56

18.14

15.74

120.01574***

Sabit

169.5904(1)***

18.82

14.8

12.52

161.73119***

Sabit ve Trendli

130.4967 (1)***

23.56

18.14

15.74

210.06600***

Sabit

26.02406(1)***

18.82

14.8

12.52

239.14378***

Sabit ve Trendli

26.29352(3)***

18.78

14.2

12.32

18.71161***

Sabit

61.57317(1)***

18.82

14.8

12.52

89.44982***

Sabit ve Trendli

46.16788(1)***

23.56

18.14

15.74

152.37937***

Not: Tabloda yer alan Fourier-Kruse (2019) birim kök testi kritik değerleri ‘Güriş, B. (2019). A New Nonlinear Unit Root
Test with Fourier Function, Communications in Statistics-Simulation and Computation, 48(10), 3056-3062’ kaynağından
elde edilmiştir. Ayrıca ***, ** ve *, sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerini; parantez içi değerler ise frekans
değerlerini belirtir.

Tablo 3’teki Fourier-Kruse (2019) birim kök testi sonucuna göre tüm serilerin hem sabit hem de sabitli ve
trendli modellerinde hesaplanan test istatistikleri frekans değerleri için kritik değerlerinden mutlak değerce
büyüktür. Bundan dolayı tüm serilerin sert ve yumuşak geçişleri de dikkate alınarak düzey değerlerinde birim
kök içermediği, diğer bir ifadeyle durağan olduğuna ulaşılmıştır.
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Seriler arasındaki nedensellik ilişkisinin varlığının belirlenmesi için Fourier Toda-Yamamoto (2016)
nedensellik testi uygulanmıştır. Testin sonuçları Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Fourier Toda-Yamamoto (2016) Nedensellik Testi Sonuçları
Nedenselliğin

Mwald

Asimptotik p

Bootstrap p

Yönü

İstatistiği

Değeri

Değeri

GRI→XU100

18.933(3,10)**

0.041

0.039

GRI→XBANK

0.003(3,1)

0.955

0.952

GRI→XELKT

1.555(3,3)

0.670

0.675

GRI→XFINK

29.149(3,12)***/**

0.004

0.023

GRI→XGIDA

18.198(3,11)*

0.071

0.091

GRI→XHOLD

22.398(3,12)**

0.033

0.036

GRI→XKAGT

8.547(3,12)

0.741

0.721

GRI→XKMYA

29.103(3,12)***

0.004

0.005

GRI→XMANA

25.307(3,12)**

0.013

0.016

GRI→XMESY

36.504(3,12)***

0.000

0.008

GRI→XSGRT

4.525(3,12)

0.972

0.973

GRI→XTAST

16.204(3,12)

0.182

0.195

GRI→XTCRT

29.190(3,8)***

0.000

0.002

GRI→XTEKS

13.086(3,12)

0.363

0.371

GRI→XTRZM

7.745(3,12)

0.805

0.791

GRI→XUHIZ

28.459(3,8)***

0.000

0.003

GRI→XULAS

19.023(3,8)**

0.015

0.031

GRI→XUMAL

2.256(3,2)

0.324

0.345

GRI→XUSIN

22.628(3,12)**

0.031

0.041

Not: Tabloda yer alan → nedenselliğin yönünü; parantez içi değerler sırasıyla frekans değerlerini ve uygun gecikme
uzunluğunu; ***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerini ifade eder. Ayrıca p değeri 1000 yinelemeli olarak
elde edilmiştir.

Tablo 4’teki Fourier Toda-Yamamoto (2016) nedensellik testi sonucuna göre jeopolitik risk ile Borsa İstanbul
100, Leasing ve Factoring, Yiyecek&İçecek, Holding&Yatırımlar, Kimyasal, Petrol&Plastik, Metal Ana, Metal
Ürünleri&Makineler, Toptan Satış&Perakende Ticaret, Hizmet, Ulaştırma ve Sınai endeksleri arasında tek
yönlü nedensellik ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Böylece Türkiye’deki jeopolitik risk, Borsa İstanbul 100,
Leasing ve Factoring, Yiyecek&İçecek, Holding&Yatırımlar, Kimyasal, Petrol&Plastik, Metal Ana, Metal
Ürünleri&Makineler, Toptan Satış&Perakende Ticaret, Hizmet, Ulaştırma ve Sınai endekslerinin Granger
nedenidir.
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4. Sonuç ve Tartışma
Jeopolitik risk, finansal piyasaları ve yatırım kararlarını etkileyen önemli unsurlardan birisidir. Küresel
ekonomiler açısından yüksek jeopolitik riskin ülkeye sermaye girişini azalttığı, ekonomik faaliyet hacmini
daralttığı, reel ve finansal yatırımlarda gerilemeye neden olduğu yönünde birçok kanıt vardır. Yerel ve
uluslararası düzeyde meydana gelen jeopolitik riskler, Türk finans piyasalarını da olumsuz olarak
etkilemektedir. Özellikle de 2010 yılından sonra Ortadoğu’da artan gerginlikler, savaş riskleri, askeri tehditler
ve ekonomik bağımlılığın yüksek düzeyde olduğu ülkelerde son dönemlerde yaşanan ekonomik, siyasi ve
askeri krizler, Türkiye’nin jeopolitik risk seviyesini yükseltici etkiler meydana getirmiştir. Bu gelişmeler
paralelinde ortaya konulan bu çalışmada, Türkiye jeopolitik riskinin Borsa İstanbul sektör pay senedi
getirilerine etkisi araştırılmıştır.
Türkiye jeopolitik risk göstergesi olarak Jeopolitik Risk Endeksi ile Borsa İstanbul sektör pay senedi olarak
Borsa İstanbul Bankalar, Elektrik, Leasing ve Factoring, Yiyecek&İçecek, Holding&Yatırımlar, Odun,
Kağıt&Baskı, Kimyasal, Petrol&Plastik, Metal Ana, Metal Ürünleri&Makineler, Sigorta, Metal Harici Mineral
Ürünleri, Toptan Satış&Perakende Ticaret, Tekstil&Deri, Turizm, Hizmet, Ulaştırma, Finansallar, Sınai
endeksleri ve ek olarak da Borsa İstanbul 100 Endeksi dikkate alınmıştır. Mart 1997-Şubat 2022 dönemi aylık
verilerinin Fourier Toda-Yamamoto (2016) nedensellik testiyle analiz edildiği çalışma sonucunda ise Türkiye
jeopolitik riskinin Borsa İstanbul 100, Leasing ve Factoring, Yiyecek&İçecek, Holding&Yatırımlar, Kimyasal,
Petrol&Plastik, Metal Ana, Metal Ürünleri&Makineler, Toptan Satış&Perakende Ticaret, Hizmet, Ulaştırma
ve Sınai pay senedi fiyatları üzerinde etkisi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular,
Arin vd. (2008), Karolyi ve Martell (2010), Ayaydın vd. (2016), Apergis vd. (2018), Balcılar vd. (2018), Gkillas
vd. (2018), Bezgin (2019), Bouras vd. (2019), Gemici ve Kılıç (2019), Lee (2019), Tiryaki ve Tiryaki (2019), Hoque
ve Zaidi (2020), Üçler ve Özşahin (2020), Doğan ve Afşar (2021), Guo vd. (2021), Şahin ve Arslan (2021), Yang
vd.’nin (2021) çalışmalarındaki sonuçlarla benzerlikler içermektedir.
Çalışmanın sonucunda Türkiye’deki jeopolitik riskin bazı sektör fiyatlarını etkilerken, bazılarında herhangi
bir etki yaratmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlar sektörlerin jeopolitik gerilimlere karşı duyarlılık
derecelerinin farklı düzeylerde olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Böylece potansiyel pay senedi piyasası
yatırımcılarının portföy oluşturma süreçlerinde sektörlerin jeopolitik riskten etkilenme durumlarını da göz
önünde bulundurmaları, kar maksimizasyonu sağlamaları açısından önemlidir. Politika yapıcılar tarafından
ele alındığında ise yabancı yatırımcıların riski düşük ülkeleri tercih etmeleri ve Türkiye gibi gelişmekte olan
ülkeler için sermaye tedarikinin önemi çerçevesinde finansal yatırımların ülkeye aktarılabilmesi için
Türkiye’nin uluslararası ilişkilerde gerilimlerden uzaklaşması ve terör, savaş vb. gibi olaylarda barışçıl bir
tavır sergileyerek potansiyel yatırımcılar için güven ortamı sağlaması gerekmektedir.
İlerleyen çalışmalarda Türkiye’deki jeopolitik risk düzeyinin yanında diğer ülke risklerinin de finansal
piyasalara (pay senedi, tahvil, döviz, emtia) etkisinin araştırılması önerilir.
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Amaç - Bu araştırmanın amacı, kamu yararına çalışan derneklerin, izlenim yönetim stratejilerini vizyon
ve misyon bildirgelerine ne derece yansıttığının belirlenmesidir.
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Bulgular - Araştırma sonucunda, incelenen derneklerden %27’sinde (62 dernek) vizyon, %28’inde (66
dernek) ise misyon bildirgelerine yer verildiği belirlenmiştir. Bildirgelerde kullanılan ifadelerin
kullanılma sıklıklarına göre değerlendirildiğinde, vizyon bildirgesi için “liderlik” kategorisi, misyon
bildirgesi için ise “üyelerine ve toplumda ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak” kategorisinde toplanan
sıklıkla kullanılan ifadelerin sayısı diğer kategorilere göre önde gelmektedir. En belirgin izlenim
yönetimi stratejisinin; vizyon bildirgelerine göre “örnek davranışlar sergileme”, misyon bildirgelerine
göre ise “kendini sevdirme” stratejisinin olduğu tespit edilmiştir. Derneklerden %59,26’sı (32 dernek)
vizyon bildirgelerinde “açıklayıcı”, misyon bildirilerinde ise %63,79’u (37 dernek) “kanıtlayıcı” izlenim
yönetimi stratejisini kullandığı tespit edilmiştir.

Makale Kategorisi:
Araştırma Makalesi

Yöntem - Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılarak çalışmada
tümdengelim yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırmanın evrenini Türkiye’de faaliyet gösteren sivil
toplum kuruluşları (STK), örneklemini ise Türkiye’de bir STK olarak faaliyette bulunan kamu yararına
çalışan dernekler oluşturmaktadır. Kamu yararına çalışan dernekler ile ilgili veriler, T.C. İçişleri
Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü web sitesinden elde edilmiştir. 25.08.2021 tarihinde
elde edilen verilere göre kamu yararına çalışan dernek sayısı toplam olarak 364’tür. Web sitesi
bulunmayan, vizyon ve misyon bildirgelerine web sitesinde yer vermeyen dernekler araştırma
kapsamı dışında bırakılmıştır.

Tartışma - Araştırma sonucu, literatürü destekler niteliktedir. Vizyon bildirgelerine göre “örnek
davranışlar sergileme” stratejisi, en belirgin stratejidir. Bunun sebebi, kamu yararına çalışan
derneklerin topluma hizmet etme, topluma yararlı faaliyetlerde bulunma amacıyla kurulmuş olması
olabilir. Misyon bildirgelerine göre “kendini sevdirme” stratejisi, en belirgin stratejidir. Bunun sebebi
ise kamu yararına çalışan derneklerin üyelerinin, kendilerini takip eden ve işbirliğinde bulunacakları
kişi ve/veya kurumların sayısının artmasını sağlamak için topluma karşı sempatik davranışları olabilir.
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Purpose - The purpose of this research is to determine to what extent public benefit associations reflect
their impression management strategies in their vision and mission statements.
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Design/methodology/approach - In this research, a deductive approach was taken, using content
analysis, one of the qualitative research methods. The universe of the research consists of nongovernmental organizations (NGOs) operating in Turkey, and the sample consists of public benefit
associations operating as an NGO in Turkey. Data for the public benefit associations, obtained from the
website of the T.C. Interior Ministry, Directorate General for Relations with Civil Society. According to
the data obtained on 25.08.2021, the total number of public benefit associations is 364. Associations that
do not have a website and do not include their vision and mission statements on the website were
excluded from the research.
Findings - At the result of the research, it was determined that 27% (62 associations) included vision
statements and 28% (66 associations) included mission statements of the examined associations. When
evaluated according to the frequency of use of the expressions used in the statements, the number of
frequently used expressions in the category of “leadership” for the vision statement and “providing
support to its members and those in need in the society” for the mission statement is ahead compared
to other categories. The most obvious impression management strategy; It has been determined that
there is a strategy of "exemplification" according to the vision statements and "ingratiation" according
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to the mission statements. It was determined that 59.26% (32 associations) of the associations used the
"illustrative" impression management strategy in their vision statements, and 63.79% (37 associations)
of the associations used the "demonstrative" impression management strategy in their mission
statements.
Discussion - The result of the research supports the literature. According to the vision statements, the
strategy of " exemplification" is the most prominent strategy. The reason for this may be that public
benefit associations were established with the aim of serving the society and performing beneficial
activities for the society. According to the mission statements, the strategy of “ingratiation” is the most
prominent strategy. The reason for this may be the sympathetic behavior of the public benefit
associations towards the society in order to increase the number of people and/or institutions that
follow and cooperate with them and of their members.

1. GİRİŞ
Örgütler, faaliyetlerine başladıkları günden itibaren daima geleceğe yönelik planlar yapmaktadır. Örgütlerin
geleceğe bakmak ve bu yönde planlar yapmak için stratejik yönlendiricilere ihtiyaçları vardır. Stratejik
yönlendirici olarak vizyon ve misyonların belirlenmesi, bu yönlendiricilerin bir bildirge olarak paydaşlara
duyurulması örgütler için önemlidir. Aytar ve Soylu (2017), vizyon ve misyon gibi stratejik yönlendiricilerin
motivasyon işlevi gördüğü düşüncesini vurgulamaktadır. Dolayısıyla vizyon ve misyon bildirgelerinde yer
alan ifadeler, örgütü harekete geçiren itici bir güç iken, paydaşları da örgütün hareketlerini desteklemesi için
çeken bir güç olduğu ifade edilebilir.
Örgütlerin vizyon ve misyon bildirgeleri üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalara, Türk bankacılık
sektörü (Aytar ve Soylu, 2017:117), ISO 500 listesindeki işletmeler (Ay ve Koca, 2012: 201), Borsa İstanbul’da
işlem gören firmalar (Tatlı ve Üstün, 2018:18), yükseköğretim kurumları (Özdem, 2011:1869), Türkiye ve
Avrupa havayolu sektöründe yer alan işletmeler (Önen, 2017:1), Türk Savunma Sanayi Firmaları (Ocak vd.,
2016: 503) Türkiye’de kamu hizmetlerini yürüten 16 Bakanlık (Doğan ve Alkan, 2020: 339) için yapılan
çalışmalar örnek olarak verilebilir. Ayrıca Latif ve Muslu (2015) tarafından yapılan çalışmada ise vizyon ve
misyon kavramlarının belli bir standart kapsamında amaca yönelik kullanılmasını sağlamak ve bu
kavramların işletmelerde gerçekçi tanımlarla uyumlu bir şekilde yer alması amaçlanmıştır.
Örgütler vizyon ve misyon bildirgelerinde paydaşlarına karşı algı yönetimi ve etkileme stratejileri olarak bir
takım izlenim yönetimi stratejileri uygulamaktadır. Bu stratejiler yoluyla kurumsal kimliklerini daha da
güçlendirmekte, etkili bir imaj oluşturmaktadır. Çünkü bireylerin, başkaları tarafından nasıl göründüğünü
önemsedikleri gibi örgütler de başarılı olabilmek için yapacağı stratejik planlarda paydaşları tarafından nasıl
göründüğünü bilmesi önemlidir. Örgüt de etkilemek için paydaşların istedikleri gibi farklı davranışlara sahip
olabilmektedir. Bu farklı davranışlar farklı ortamlara göre değişmekte ve örgütün farklı durumlara göre farklı
roller takınmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla örgüt, paydaşları üzerine bıraktığı izlenimleri belirlemekte ve
stratejilerini bu izlenimlere göre oluşturmaktadır. Örgütlerin etkileşimde oldukları taraflara bıraktıkları
izlenimler, tarafların algı, değerlendirme ve davranışları üzerinde etkili olurken, diğer taraftan ise örgüt olarak
geleceğe bakışları, performanslarını değerlendirmeleri, faaliyetlerini yönlendirmeleri açısından da etkili
olabilmektedir.
Örgütlerin bireyler gibi farklı ortamlarda farklı tarafları etkileyerek iyi bir izlenim bırakma çabası içinde
olmasından dolayı, izlenim yönetimi konusu önem kazanmaktadır. Örgütler sürekli bir yarış içindedir. Arztalep dengesiyle başa çıkabilmek ve rekabet avantajını sürdürebilmek için çevresindeki değişimleri izlemek
zorundadır (Yücel, 2013:6). Connolly-Ahern ve Broadway (2007:343) tarafından yapılan çalışmada tüm
insanların ve örgütlerin, finansal ve sosyal hedeflerini gerçekleştirme, başkalarından işbirliği veya destek
sağlama, rakiplerle etkin bir şekilde rekabet etme veya onların cesaretini kırma ve olumsuz eylemlerin
sonuçlarından kaçınma şanslarını artırmak amacıyla izlenim yönetimi ile meşgul oldukları ifade edilmektedir.
Başlangıçta bu konu, sadece bireyler açısından ele alınarak sosyologlar ve sosyal psikologlar tarafından
incelenmesine rağmen, örgütsel açıdan da son yıllarda izlenim yönetimi giderek daha fazla önem kazanmaya
başlamıştır (Bolino ve Turnley, 1999:187). İzlenim yönetimi bir zamanlar sosyal kabul ve maddi sonuçları en
üst düzeye çıkarma eğilimiyle büyük ölçüde ilişkilendirilirken, bugün onu harekete geçirici ve yönlendirici
olarak sunulan güdüler, neredeyse her davranışın altında yattığı kabul edilenler kadar çeşitlidir (Schlenker ve
Weigold 1992:138). İzlenim yönetimine yönelik stratejilerin yansıtıldığı 21. yüzyılda kurumsal Web siteleri,
örgütlerin en temel imaj oluşturma araçlarından biri olarak ortaya çıkmıştır. Teknolojiye bağlı olarak web
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sitesinin kullanımının yanında bir örgütün kamuoyuyla olan her türlü iletişim yolu, izlenim yönetiminin çok
önemli ve stratejik bir biçimidir (Connolly-Ahern ve Broadway, 2007:343).
İzlenim yönetimi konusunda; örgütler açısından sosyal medyaya yönelik yapılan iki çalışma örnek olarak
verilebilir. Bu çalışmalardan ilki, Terrell ve Kwok (2011) tarafından yapılan örgütlerin sosyal medyada hangi
izlenim yönetimi stratejileri kullandıklarını, bu stratejileri ne kadar etkili kullandıklarını belirlemeye yönelik
bir çalışmadır. Diğeri ise Schniederjans ve arkadaşları (2013) tarafından yapılan sosyal medyadaki izlenim
yönetimi stratejilerinin bir örgütün finansal performansı üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik yapılan
çalışmadır. Spear ve Roper (2013) ise kurumsal hikayelerin kurumsal marka üzerindeki etkisini açıklamak için
izlenim yönetiminin kullanımını açıklamıştır. Bunların yanında, raporlama (Triche ve Walden, 2018:351;
García‐Sánchez ve Araújo‐Bernardo, 2020; Rahman, 2012), çevresel bağlılık (Bansal ve Kistruck, 2006:165), bir
pazarlama kanalı içindeki üyelerle etkileşim (Young vd., 1994:29), web sayfası (Connolly-Ahern ve Broadway,
2007:343) konuları, izlenim yönetimi bağlamında incelenen çalışmalardır. Connolly-Ahern ve Broadway
(2007) tarafından yapılan çalışma da bir iletişim aracı olarak web siteleri üzerinden izlenim yönetimi ve halkla
ilişkiler alanında daha fazla bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. Spear (2017) tarafından yapılan çalışma ise
vizyon, misyon ve değerlere yönelik ifadelerin ticari ve hayır kurumları tarafından kurumsal kimlik
yönetiminde ne kadar rol oynadığını araştırmaktadır ve bu çalışmada ticari ve hayır kurumlarının vizyon,
misyon ve değerlere yönelik ifadelerde izlenim yönetimi stratejileri analiz edilmektedir.
İzlenim yönetimini bireysel ve örgütsel alanda inceleyen çalışmalar olmasına rağmen örgütsel alanda yapılan
çalışmalarda vizyon ve misyon bildirgelerine yönelik izlenim yönetimi stratejilerinin incelenmesini
gerçekleştiren, özellikle kar amacı gütmeyen örgütler olan STK’lar ile ilgili çalışmalar sınırlıdır. STK’lar da kar
amaçlı örgütler gibi geleceğe yönelik hedeflerini belirlemekte, stratejilerini oluşturmakta, faaliyet alanlarını
ortaya koymaktadır. Dolayısıyla stratejik yönlendiriciler olan vizyon ve misyon bildirgelerini STK’ların da
diğer örgütler gibi belirlemeleri, başarılı olabilmek için paydaşlarını etkileme yollarını seçmeleri
gerekmektedir. Bu bildirgeler, STK’ların eylemlerine rehberlik etmekte ve mevcut iş ve gelecekteki faaliyetler
için genel yolunu açıklamaktadır (Kirkwood, 2012:105). Diğer örgütler gibi STK’ların da varlıklarını devam
ettirebilmeleri için önemli olan vizyon ve misyon bildirgelerinin oluşturulmasında paydaşların üzerinde
olumlu ve etkileyici bir izlenim bırakmak için izlenim yönetimi stratejilerinin kullanılması da gereklidir.
Bundan yola çıkarak STK’larda vizyon ve misyon bildirgelerinin oluşturulmasında paydaşları etkilemek için
izlenim yönetimi stratejilerinin kullanılıp kullanılmadığı, kullanıldıysa hangi izlenim yönetimi stratejilerinin
kullanıldığını incelemek, literatüre katkı sağlamak açısından önemlidir. Bu doğrultuda Türkiye’de STK olarak
faaliyette bulunan kamu yararına çalışan derneklerin web sitelerinde yer alan vizyon ve misyon bildirgeleri
incelenmiştir. Çalışmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
1. Kamu yararına çalışan derneklerin web sitelerinde yer alan vizyon ve misyon bildirgelerinde kullandıkları
ifadelerden öne çıkanlar nelerdir?
2. Öne çıkan bu ifadeler izlenim yönetimi stratejilerinden hangileri ile örtüşmektedir?
3. Vizyon ve misyon bildirgeleri, paydaşların bir örgüt hakkındaki izlenimlerini nasıl etkileyebilir?
Bu kapsamda öncelikle vizyon ve misyon bildirgeleri, STK’lar ve izlenim yönetimi stratejileri hakkında
verilecek bilgilerden oluşan kavramsal çerçevenin arkasından Türkiye’de kamu yararına çalışan derneklerin
web sitelerinde yer alan vizyon ve misyon bildirgelerinin incelenmesine yönelik uygulama ve sonuç
bölümüne yer verilmiştir. Yukarıdaki sorulara verilecek cevaplar doğrultusunda bir STK olarak kamu
yararına çalışan derneklerin oluşturdukları vizyon ve misyon bildirgelerinde izlenim yönetimi stratejilerinin
kullanılıp kullanılmadığı, kullanılan izlenim yönetimi stratejilerinin hangileri olduğuna yönelik bilgilere
ulaşılacağı öngörülmektedir.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Sivil Toplum Kuruluşları
Son yıllarda faaliyet alanları ve sayıları bakımından artış gösteren STK’lar, bir sorunun ortaya çıkması ve
çözülmesi, topluma hizmet götürme, toplumda farkındalık oluşturma, bilginin akışı, işbirliği ve daha pek çok
konularda ortak hedefe yönelerek faaliyetlerde bulunmak üzere ortaya çıkmakta ve günden güne kazandıkları
önemi daha da arttırmaktadırlar.
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STK’ların net bir tanımının olmadığı ifade edilebilir. Bunun sebebi, farklı alanlarda faaliyet göstermeleridir.
Bir STK’nın, uluslararası kalkınma, ulusal veya bölgesel olarak organize edilmiş yerli veya dini grupları
destekleyen özel kuruluşlar olması (Nalinakumari ve Maclean, 2005:2), dünya çapında ya da ulusal düzeyde
toplumda farkındalığı artırmak için bir grup birey tarafından yapılan faaliyetleri kapsayan örgütlenmeler
olması, bağış toplayan ve toplumun kalkınması için bu bağışları kullanan hayır kurumları olması, belli
toplumsal, kültürel, sanatsal, bilimsel amaç ya da amaçlar çerçevesinde gönüllü olarak bir araya gelen,
örgütleşen ve o amaçlar doğrultusunda faaliyette bulunan örgütsel yapılar olması (Bozkurt ve Ergun, 1998:90)
ve daha pek çok farklı alanlarda hizmet vermeleri, STK’ların faaliyet alanlarına göre farklı tanımlarının
yapılmasına sebep olmaktadır.
STK’lar, ticari amaçlar dışında faaliyet gösteren, öncelikle insanlık ya da işbirliği ile nitelendirilen ve
hükümetten tamamen bağımsız ya da büyük ölçüde bağımsız olan pek çok grupları ve kurumları içermektedir
(World Bank, 1989). Genellikle hükümetten bağımsız olarak çalışan, sosyal bir göreve sahip gönüllü bir grup
veya kurumdur (www.ngosource.org). Akdemir (2008:259)’e göre STK, kâr amaçsız, gönüllü ve çok çeşitli
amaçlarla kurularak, bir araya gelen, bu amaçlar doğrultusunda farklı yönelimler ortaya çıkarabilen
örgütlerdir.
Willets (2002)’e göre bir STK, kamuya bağlı bir iş ile ilgili olması, maddi bir kazanç sağlama düşüncesinde
olması, kanun dışı faaliyetler ile uğraşması dışında, düzenli ve sürekli ilkeler üzerine, bir takım ortak amaçlar
için, bireylerin beraber oluşturdukları bağımsız gönüllü bir birlik olarak tanımlanmaktadır.
Türkiye’de STK ismi altında pek çok farklı topluluk olmasına rağmen, STK’ların önemli bir kısmını vakıflar
ve dernekler oluşturmaktadır (11. Kalkınma planı, 2019:ix). Türkiye’de derneklerin faaliyette bulunduğu
alanlar çeşitlilik göstermektedir. Dernekler faaliyet alanlarına göre; mesleki ve dayanışma, spor, dini
hizmetlerin gerçekleştirilmesine yönelik, eğitim ve araştırma, kültür, sanat ve turizm, insani yardım,
toplumsal değerleri yaşatma, sağlık, çevre ve doğal hayat ve hayvanları koruma, bireysel öğreti ve toplumsal
gelişim, imar, şehircilik ve kalkınma, engelli, düşünce temelli dernekler, kamu kurumları ve personelini
destekleyen dernekler, gıda, tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösterenler, dış türkler ile dayanışma, şehit
yakını ve gazi dernekleri, yaşlı ve çocuklara yönelik dernekler olarak sıralanabilir (www.siviltoplum.gov.tr).
Kurulan dernekler arasından kamu yararına çalışan dernekler, Hazine ve Maliye Bakanlığının ve varsa ilgili
bakanlıkların görüşü üzerine, Bakanlığın teklifi ve Cumhurbaşkanı kararıyla tespit edilir (Dernekler
Yönetmeliği, md.48). 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 27. maddesine göre bir derneğin kamu yararına
çalışan derneklerden sayılabilmesi için, en az bir yıldan beri faaliyette bulunması ve derneğin amacı ve bu
amacı gerçekleştirmek üzere giriştiği faaliyetlerin topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte ve ölçüde olması
şarttır.

2.2. Vizyon ve Misyon Bildirgeleri
Örgütler için başarıya giden yol, stratejik hedeflerden geçmektedir. Stratejik hedefler ise gelecekte ulaşmak
istenilen durumun, beklentilerin en iyi yansıtıldığı vizyondan geçmektedir. Bu nedenle vizyon, bir örgüt için
hayati bir öneme sahiptir. TDK’ya (2021) göre vizyon, “görünüm, ileri görüş” anlamına gelmektedir. Vizyon
ifadesi bir ilham kaynağıdır ve örgütün gelecekte ne olmak istediğini tanımlamalıdır (Kirkwood, 2012:105).
Vizyon ifadesi, amacın değil, örgüt için tercih edilen bir geleceğin ifadesidir (Gurley vd., 2015:222). Ülgen ve
Mirze (2010:177), vizyonu “gelecekteki varılması veya olması arzu edilen bir durumla ilgili rüya veya hayalin
ifade edilmiş bir şekli”, Akdemir (2008:13) ise “örgüt üyelerinin inanç ve bağlılığını etkileyen olayları, konuları
ve gelecekle ilgili durumları yaratabilme, bunlara ilişkin yaklaşımlar geliştirme ve ilerletme kapasitesi” olarak
tanımlamaktadır.
Örgütler aynı alanda faaliyet göstermelerine rağmen örgütün bakış açısı ile kendilerini gelecekte görmek
istedikleri durum birbirlerinden farklılık gösterebilir. Bu nedenle vizyon, her yönetici ve lider için orijinaldir
(Latif ve Muslu, 2015: 15) ve örgütler için farklılık göstergesidir. Vizyonun tasarlanmasında üst yönetimin
gelecek öngörüsünün yanı sıra (Aytar ve Soylu, 2017:120), örgüt kültürünün yansımaları, değerleri, etik
ilkeleri de etkilidir. Bunların dışında bir vizyon bildirgesinin tasarımında kısa, net ve akılda kalıcı olması,
idealist ve özgün olması, değişim için ilham verici olması, iddialık ile ulaşılabilirlik arasında denge kurması,
paydaşlar tarafından gelecekte algılanmak istenilen konumu dikkate alması ve son olarak orta, uzun vadeli
amaç, hedef ve projelere yön vermesi (sp.gov.tr) özelliklerine dikkat etmek gerekmektedir.
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STK’ların vizyonları, diğer örgütlerin vizyonlarına göre toplumda ulaşılmak istenen hedefleri de
tanımlamalıdır (Türkyılmaz ve Öztekin, 2008:206). Çünkü, diğer örgütler gibi vizyon tasarımında kendilerini
gelecekte görmek istedikleri bir durumu örgütsel kapasiteleri açısından değerlendirmelerinin yanında, var
olma amaçlarından en önemli bir konu olan topluma hizmet açısından da değerlendirmeleri gerekmektedir.
Örgütler için stratejik hedeflerin gerçekleştirilip başarılı olunabilmesi için bir diğer önemli konu ise
“misyon”dur. Her örgütün kuruluş ve varoluş nedeni vardır. Bu nedenler çerçevesinde örgütün stratejik
hedeflere ulaşması için üstlendiği görevler, misyonu ifade etmektedir. Misyon, Latin kökenli bir kavramdır
ve Fransızca’da dile getirildiği haliyle Türkçe’de de dile getirilmektedir (Latif ve Muslu, 2015:14). TDK’ya
göre (2021) misyon, “görev” anlamına gelmektedir. Kurumun en iyi yaptığı, yapmakta olduğu ve yapmaya
devam edeceği işler misyondur ve kurumu karakterize etmektedir (Akdemir, 2008:164). Misyon bildirgesi, en
basit şekilde, bir örgütün neden var olduğunun, temel amacının bir ifadesidir (Gurley vd., 2015:222). Ülgen
ve Mirze (2010:173) misyonu “bir işletme veya örgütün kuruluş ve varoluş nedenini açıklayan, temel amaç ve
hedefini net bir şekilde ortaya koyan bir ifade”, Akdemir (2008:166), “bir kurumun, örgütün, işletmenin,
kişinin, kentin, STK’nın geçmişte ve şimdi başarıya ulaştığı, gelecekte de başarıya ulaşmaya devam edeceği iş,
davranış, yönelim” olarak tanımlamaktadır.
Örgütün paylaşılan değer, inançları ve varlık nedeni (Daft, 2015:104) olan misyon için oluşturulan bildirge,
kuruluşun amacını, birincil paydaşları ve üyelere sağlanan değeri içermektedir (Kirkwood, 2012:105). Örgüt
için önemli olan misyon bildirgesi oluşturulurken dikkat edilmesi gereken hususlar; Kısa, net ve öz bir
biçimde ifade edilmesi, idarenin yetki ve sorumluluklarıyla tutarlı olması, mevzuatta ifade edildiği şekliyle
tüm görevlerin ayrıntılı açıklanmaması, idarenin yetkinlikleri ve idaredeki süreçlerden ziyade idarenin genel
işlevleri ve politikaları ile sunacağı hizmetlerin genel eksenini tanımlaması, sonuç odaklı olması, idarenin
politika alanları ile hizmet sunduğu kesimleri tanımlaması ve muğlak veya çatışan unsurları içermemesi
olarak ifade edilebilir (sp.gov.tr).
Bir STK’nın misyonu; üyelerinin belirli alanlardaki gelişimini sağlamak, onların haklarını korumak, topluma
ve çevreye katkıda bulunmak, birlikteliğin gücünü kullanarak yerel ve ülke yönetiminin kararlarına katılımda
bulunmak gibi kavramlarla tanımlanabilir (Türkyılmaz ve Öztekin, 2008:204). Vizyon bildirgesinde de olduğu
gibi gerçekte varoluş nedeni topluma hizmet olan bir STK’nın misyon bildirgesinde de belirtilen kavramlar,
STK’nın bir örgüt olarak belirtilen kavramlarının yanında topluma hizmette bulunmasına yönelik olmalıdır.

2.3. İzlenim Yönetimi
Bir bireyin ya da bir örgütün hedeflerine ulaşması, başarılar elde etmesi ya da toplumda tercih edilebilir
olmasının yolu bir başka birey ya da örgütün etkisinden geçiyorsa birey ya da örgüt kendisi hakkında
olumsuzlukları yok etmek, olumlu düşünceler oluşturmak için diğer tarafı etkileme yollarını seçecektir. Bu
etkileme yolları için yapılan her türlü faaliyet izlenim yönetimi konusuna girmektedir.
İzlenim yönetimi, bireylerin başkalarının oluşturduğu izlenimleri kontrol etmeye çalıştıkları süreci ifade
etmektedir (Leary ve Kowalski, 1990:34). İzlenim yönetiminin en yaygın tanımı, bir bireyin, diğer bireyler
üzerinde kendisine ilişkin izlenimlerini kontrol etmek için belli bir imajı oluşturması ve sergilemesi
girişimleridir (Yücel, 2013:4). İzlenim yönetimi, Connolly-Ahern ve Broadway (2007:343)’e göre “hedefe
yönelik bir kişi, nesne, varlık, fikir veya olay hakkındaki bilgileri kontrol etme faaliyeti” olarak ifade edilirken,
Basım ve arkadaşları (2006:2) tarafından yapılan çalışmada ise “genellikle, hedef izleyiciyi arzu edilen sonuç
doğrultusunda yönlendirmek amacıyla, ona çeşitli bilgiler ileterek kendiliğe yönelik algılarını kontrol etme
süreci” olarak tanımlanmaktadır. Tanımlardan anlaşılacağı üzere izlenim yönetimi (Doğan ve Kılıç, 2009:5657);
• Sosyal bir etkileşim sürecidir,
• İmaj oluşturma yöntemidir,
• Belirli bir amaca/sonuca ulaşma girişimidir,
• Davranışların yönlendirilmesi ve kontrol edilmesine ilişkin bir süreçtir,
• Diğer bireyleri etkilemeye yönelik bir süreçtir.
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İzlenim yönetimi tanımlarına genel olarak bakıldığında hepsinin ortak noktasında bireylerin bir kimliğe
bürünme, kendi özünden farklı bir kimliğe geçme gibi dönüşümlerin yaşandığı görülmektedir (Özmelek Taş,
2018:1026). İzlenim yönetimi, bir aktörün belirli bir kimlik yaratma ve sürdürme amacına sahip olması
nedeniyle oluşmaktadır (Bozeman ve Kacmar, 1997:9). Tipik bir izlenim yönetimi modeli, performanslar veya
izlenim yönetimi davranışları ile ilgilenen bir "aktör" ve belirli çevresel faaliyetler altında aktörler ile
etkileşime giren bir "izleyici" olarak iki kilit oyuncu içermektedir (Terrell ve Kwok, 2011:1). Bu açıklamaya
göre “aktör” olarak sadece bireyi düşünmek doğru değildir. Bir örgüt de paydaşlarını etkilemek için izlenim
yönetimi davranışlarında bulunabilmektedir. Dolayısıyla bir örgüt açısından izlenim yönetimi, örgütlerin
başkaları üzerinde oluşturduğu algıları nasıl yönetmeye veya kontrol etmeye çalıştıklarının incelenmesidir
(Terrell ve Kwok, 2011:1). Örgütler, izlenim yönetimi faaliyetlerini genellikle imajlarını ve meşruiyetlerini
geliştirmek için önemli bir yol olarak görmektedir. İzlenim yönetimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, bir
takım stratejilerin oluşturulması anlamına gelmektedir. Bu stratejiler, aktörün faaliyet alanına, hedeflerine,
paydaşlarına, çevrenin durumuna ve daha pek çok duruma karşı farklılık göstermektedir.

2.3.1. İzlenim Yönetimi Stratejileri
Bir görüntüyü oluşturmak, sürdürmek, korumak veya değiştirmek için bir aktör, istenen izlenimi yaratmak
için çeşitli izlenim yönetimi stratejileri veya davranışları kullanabilir (Triche ve Walden 2018:336). Bu aktör,
bir birey olabileceği gibi bir örgüt de olabilir. Bireylerin, çalışma yaşamında güç sahibi olmak, saygınlık
kazanmak, beğenilmek, olumsuz etiketlenmemek, başka bir deyişle önde olmak adına kişisel bir marka
oluşturmaya yönelik beklentiler için gösterdiği davranışlardan birinin izlenim yönetimi stratejileri (Acaray ve
Günsel, 2017:541) olduğu gibi örgütler de bu beklentiler için paydaşlarının izlenimlerini kontrol altına alma,
izlenim yönetimi stratejileri benimseme çabası göstermektedir.
Tercih edilecek izlenim yönetimi stratejileri bireysel, örgütsel ve kültürel faktörlere bağlı olarak
değişebilmektedir (Acaray ve Günsel, 2017:541). Seçilen strateji türü, bir oyuncunun bir hedefe yönelik olarak
canlandırmak istediği izlenimin türüne bağlıdır (Triche ve Walden 2018:336). Dolayısıyla bireysel açıdan
bakıldığında izlenim yönetimi stratejilerinden hangilerini seçeceklerine yön veren faktörler; bireylerin sahip
oldukları bireysel ve örgütsel değerler (Karakuş ve Alev, 2016:138), kültür, algılanan eşitlik, kaynakların sınırlı
olup olmaması, sosyo-ekonomik ve politik belirsizlik gibi faktörlerdir (Doğan ve Kılıç, 2009:71). Örgütlerin
izlenim yönetimi stratejilerinin belirlenmesi de paydaşlarla olan ilişkiye, paydaşların yapısına, kültüre, sosyoekonomik ve politik belirsizliklere, çevreye, örgüt ve paydaşları için değişim gösterebilecek her faktöre
bağlıdır. Çevresel ve bireysel faktörlerin değişmesiyle, izlenim yönetimi davranışını uygularken kullanılan
stratejiler de değişebilmekte, hatta aynı strateji farklı kültürlerde farklı şekillerde uygulanabilmektedir (Doğan
ve Kılıç, 2009:53). İzlenim yönetiminin yapım aşamasında örgütler, istenen bir imajı oluşturmak veya
sürdürmek için hangi tekniğin veya tekniklerin kombinasyonunun en uygun olduğuna karar vermelidir
(Young vd., 1994:34).
Örgütler, sosyal değerlerle tutarlı bir şekilde hareket ediyormuş gibi görünmek ve bunu yaparken daha güçlü
paydaş ilişkileri kurmak (Bansal ve Kistruck, 2006:167), örgüt imajını yönetmek ve örgüt dışındaki paydaşları
üzerine olumlu bir imaj geliştirmek (Terrell ve Kwok, 2011:1), olumsuz algılara tepki olarak paydaş algılarını
ve değerlendirmelerini yönetmek (Mishina vd., 2012:469), belirli bir paydaş grubunun algılarını manipüle
etmek (Merkl-Davies ve Brennan, 2007:8) için izlenim yönetimi stratejileri kullanmaktadır. Dolayısıyla
örgütler, izlenim yönetimi stratejilerini genel olarak paydaşlarla ilişkileri üzerine belirlemektedir. Çünkü,
paydaşlarla ilişkiler, örgüte acil kaynaklar sağlayabilmekte ve ayrıca gelecekteki kaynak fırsatlarının
geliştirilmesine bir temel olabilmektedir (Bansal ve Kistruck, 2006:167).
Araştırmacılar çeşitli stratejileri incelemiş olsalar da, bu stratejiler genellikle iki farklı kategoriden birine
girmektedir: kuruluşla ilgili olumlu ipuçlarını artıran teknikler ve kuruluşla ilgili olumsuz ipuçlarını en aza
indiren veya gizleyen tekniklerdir (Mishina vd., 2012:469). İzlenim yönetimi stratejileri bir iletişim türüdür.
İletişim, zayıf performans veya istenmeyen faaliyetler hakkında olsa bile, örgütün eylemleri için özür
dilemesine, açıklama yapmasına, haklı çıkarmasına veya başkalarını suçlamasına izin vererek meşruiyeti
korumaya yardımcı olmaktadır (Bansal ve Kistruck, 2006:167).
İzlenim yönetimi konusunda yapılan çalışmalar incelendiğinde farklı izlenim yönetimi stratejilerinden
bahsetmek mümkündür. İzlenim yönetimi stratejilerine yönelik ilk sınıflandırma Jones ve Pittman (1982)
tarafından yapılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre izlenim yönetimi stratejileri; kendini sevdirme, niteliklerini
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tanıtma, örnek davranışlar sergileme, tehdit etme ve kendini acındırma olarak adlandırılmaktadır (Jones ve
Pittman, 1982; Çetin ve Basım, 2010:257; Erkuş vd., 2011:371). Temelinde Jones ve Pittman (1982)’ın yaptığı
sınıflandırmanın olduğu izlenim yönetimi stratejileri farklı araştırmacılar tarafından farklı gruplar altında
incelenmiştir. Tedeschi ve Melburg (1984) tarafından yapılan çalışma izlenim yönetimi stratejilerini girişken
ve savunmaya yönelik olarak iki grupta sınıflandırmaktadır (Ogden ve Clarke, 2005:322; Crane ve Crane,
2002). Başka bir gruplandırma ise Schütz (1998) tarafından yapılan gruplandırmadır ve bu gruplandırmaya
göre izlenim yönetimi stratejileri; girişken, saldırgan, korunmaya yönelik ve savunmaya yönelik stratejiler
olarak dört grup altında incelenmektedir (Schütz, 1998:611; Basım vd., 2006:3; Çetin ve Basım, 2010:257; Erkuş
vd., 2011:371, Tabak vd., 2010:541). Benzer biçimde Jones (1990) biçimlendirici stratejiler ve biçimlendirme
sonrası stratejiler olmak üzere izlenim yönetim stratejilerini ikiye ayırmaktadır (Çetin ve Basım, 2010:257).
Bansal ve Kistruck (2006:165) tarafından yapılan çalışmada ise izlenim yönetimi stratejileri açıklayıcı stratejiler
ve kanıtlayıcı stratejiler olarak iki grupta incelenmektedir. Farklı çalışmalar tarafından oluşturulan bu
stratejiler, bireylere veya örgütlere uygulanması açısından da değişim gösterebilmektedir.
Bu çalışmada örgütlere yönelik uygulanan stratejiler dikkate alınacağından dolayı, örgüt açısından izlenim
yönetimi stratejileri konusunda yapılan çalışmalarda uygulanan stratejiler dikkate alınarak girişken,
savunmacı, açıklayıcı ve kanıtlayıcı stratejiler ayrıntılı olarak aşağıda incelenmektedir.

2.3.1.1. Girişken Stratejiler
Girişken izlenim yönetimi stratejileri olumlu izlenimler elde etmek (Crane ve Crane, 2002:27; Young vd.,
1994:32) ve bu olumlu izlenimleri güçlendirmek için kullanılmaktadır (Terrell ve Kwok, 2011:1). Girişken bir
stratejinin amacı iyileştirmeye odaklanmaktır (Triche ve Walden 2018:336). Girişken stratejiler; kendini
sevdirme, niteliklerini tanıtma, örnek davranışlar sergileme, kendini acındırma ve tehdit etmedir (Crane ve
Crane, 2002:27; Young vd., 1994:31; Tabak vd., 2010:541; Basım vd., 2006:3).
Kendini sevdirme (ingratiation), izlenim yönetimi stratejilerinin en yaygın olanıdır (Jones ve Pittman, 1982:235).
Belirli bir hedef kitlenin beğenisini kazanmak amacıyla kendini geliştiren iletişimi içeren bir stratejidir (Ogden
ve Clarke, 2005:322). Başkalarını yücelterek veya onlar için iyilik yaparak sevimli görünmeye çalışmaktır
(Crane ve Crane, 2002:27; Bolino ve Turnley, 2003:143; Bolino vd., 2008:1082; Spear ve Roper, 2013:494).
Kendini sevdirme, örgütler tarafından en yaygın kullanılan izlenim yönetimi tekniğidir ve istenen sonuçların
elde edilmesinde oldukça etkilidir (Young vd., 1994:34).
Niteliklerini tanıtma (self-promotion), beğenilirlikten ziyade yetkinlik niteliğini arayan önemli bir kendini
tanımlayıcı iletişim sınıfıdır (Jones ve Pittman, 1982:241). Yetenek ve başarıların öne sürülerek yetkin olarak
görünmek için kendini tanıtmaya çalışmaktır (Bolino ve Turnley, 2003:143; Crane ve Crane, 2002:27; Bolino
vd., 2008:1082). Örgütlerin yetkin görünmek için yeteneklerini ve başarılarını iletme yolunda kullandıkları
stratejidir (Spear ve Roper, 2013:494).
Örnek davranışlar sergileme (exemplification), ahlaki açıdan erdemli veya ilkeli bazı davranışların bir modeli veya
örneği olarak hareket etmekten oluşan bir stratejidir (Ogden ve Clarke, 2005:322). Üstlendiği görevden daha
fazlasını yerine getirerek kendini adamış olarak görünmek için kullanılan stratejidir (Bolino vd., 2008:1082;
Bolino ve Turnley, 2003:143; Crane ve Crane, 2002:27; Spear ve Roper, 2013:494).
Kendini acındırma (supplication) stratejisinde bir kişi kendi zayıflığını ve bağımlılığını kullanabilmektedir (Jones
ve Pittman, 1982:247; Bolino vd., 2008:1082; Bolino ve Turnley, 2003:143; Crane ve Crane, 2002:27). Bu strateji
bireyler açısından kullanılabildiği gibi örgütler açısından kullanılabilen bir stratejidir. Örgütün zayıflıklarını
veya sınırlamalarını göstermeye yönelik bir stratejidir (Spear ve Roper, 2013:494). Ancak örgütün kendini zayıf
ve bağımlı göstermesi rakiplere göre kendi itibarı açısından olumlu bir durum olmayabilir. Bunun üzerine
Young ve arkadaşları (1994:34) düşük statülü bir örgütün bu stratejiyi uygulaması diğer statüde olan örgütlere
göre daha kabul edilebilir olduğunu, ancak faydasının kısa süreli olabileceğini ifade etmektedir.
Tehdit etme (intimidation) stratejisi, kişilerin, başkalarını tehdit ederek veya onlara zorbalık yaparak (Bolino ve
Turnley, 2003:143; Spear ve Roper, 2013:494) tehlikeli ve güçlü görünmeye çalışmaktır (Bolino vd., 2008:1082;
Crane ve Crane, 2002:27). Bu strateji örgütler için işbirlikçi ilişkilerin gelişmesini engellemekte, ancak örgütsel
koşullar pazara yönelik bir kanal üyesinin derhal eyleme geçmesini veya sorgusuz sualsiz itaat etmesini
gerektirdiğinde, bu tekniğin uygulanabilir bir alternatif olduğu ifade edilebilir (Young vd., 1994:34).
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Girişken izlenim yönetimi stratejileri incelendiğinde bunların bazılarının olumlu bazılarının ise olumsuz
olduğu dikkat çekmektedir. Kendini sevdirme, niteliklerini tanıtma ve örnek davranışlar sergileme
stratejilerinin başkaları üzerinde olumlu bir izlenim bırakmaya çalışanlar tarafından kullanılan stratejiler
olduğu ifade edilirken, kendini acındırma ve tehdit etme stratejilerinin ise olumsuz yansımaları olan stratejiler
olduğu vurgulanmaktadır (Bolino ve Turnley, 2003:144; Schütz, 1998:614-615).

2.3.1.2. Savunmaya yönelik stratejiler
Girişken stratejilerin tersine, savunmacı izlenim yönetimi ise istenmeyen bir sonucun tehdidi altında olan
amaçlanan bir imajı onarmaya veya korumaya çalışır (Young vd., 1994:32). Kişi veya örgütün imajını korumak
veya onarmak için kullandığı stratejiler savunma stratejileridir (Crane ve Crane, 2002:28; Tabak vd., 2010:541;
Terrell ve Kwok, 2011:2). Savunmaya yönelik stratejiler, özellikle örgütlerin bir kurumsal ortamdan diğerine
geçişi yönetirken, meşruiyet inşasının ilk aşamalarında önemli bir rol oynayabileceği ifade edilebilir (Ogden
ve Clarke, 2005:326).
Savunmacı stratejiler ise, masumiyet, mazeretler, gerekçeler ve özür dilemektir (Crane ve Crane, 2002:28;
Tabak vd., 2010:541). Young ve arkadaşları (1994:31), Savunmacı izlenim yönetimi stratejilerini açıklamalar
(accounts), özür dilemek (apologies), sorumluluğun reddi beyanları (disclaimers), tazmin/telafi (restitution)
ve prososyal davranışlar (prosocial behavior) olarak sınıflandırmaktadır. Genellikle özür, mazeret,
gerekçelendirme ve kendini sabote etme yoluyla kendileriyle ilgili izlenimleri tepkisel olarak yönetmektedir
(Bolino vd., 2008:1082). Yapılan farklı çalışmalarda ifade edilen savunmaya yönelik stratejiler aşağıda
açıklanmaktadır:
Açıklama (accounts) imajı korumaya yönelik örgütün davranışını açıklamak için kullanılabilir. Açıklama, bir
mazeret (inkar veya sorumluluk) veya bir gerekçe (olumsuz sonuçları meşrulaştırma girişimi) şeklini alabilir
(Young vd., 1994:31). Özür dileme (apologies), olumsuz bir olay için sorumluluğun kabul edilmesini içeren ve
genellikle gelecekte daha uygun davranma vaadinin eşlik ettiği bir savunma stratejisidir (Ogden ve Clarke,
2005:322; Crane ve Crane, 2002:28; Bolino vd., 2008:1082). Örgütün dahil olduğu bir eylemin yanlış olduğunu
kabul etmek ve kuruluşun pişmanlığını ifade etmektir (Spear ve Roper, 2013:494). Sorumluluk reddi
(disclaimers), olası olumsuz sonuçlardan önce verilen bir açıklamadır (Young vd., 1994:32). Tazminat
(Restitution), olumsuz bir davranış için tazminat sağlamaktır. Prososyal davranış (prosocial behavior), hedef
kitleye fayda sağlayan bir pazara ait kanal üyesi tarafından hayırsever bir amaca yönelik desteğin halka açık
bir gösterimidir (Young vd., 1994:32). Masumiyet (innocence), duruma dahil olma veya bağlantının reddi olarak
açıklanabilmektedir (Crane ve Crane, 2002:28). Mazeretler (excuses), bir örgütün bir olay için sorumluluktan
kaçınmaya veya reddetmeye çalıştığı bahaneler olarak ifade edilebilmektedir (Ogden ve Clarke, 2005:322).
Örgütün kötü bir eylemle bağlantısını veya sorumluluğunu en aza indirmeye çalışmakla ilgili bir stratejidir
(Spear ve Roper, 2013:494). Gerekçeler (justifications) sorumluluğun kabulü, ancak eylemlerin olumsuz
sonuçlara yol açtığını inkar etmek veya araçları haklı çıkarmak olarak ifade edilebilir (Crane ve Crane,
2002:28). Bir örgütün bir olayın sonuçlarının sorumluluğunu kabul ettiği, ancak kendilerine atfedilebilecek
herhangi bir olumsuz imayı kabul etmediği veya olumlu sonuçlardan kaynaklanan herhangi bir zararın ağır
bastığı gerekçelerdir (Ogden ve Clarke, 2005:322). Kendini sabote etme (Self-handicapping), düşük performans
için harici bir açıklama sağlayacak şekilde davranmak olarak ifade edilebilmektedir (Bolino vd., 2008:1082).

2.3.1.3. Açıklayıcı ve Kanıtlayıcı stratejiler
Açıklayıcı izlenim yönetimi stratejileri, resimler veya geniş genellemelere odaklanmaktadır (Bolino vd.,
2008:1082). Açıklayıcı izlenim yönetimi, işlevden çok biçime odaklanır. Ayrıntılar nispeten az, görseller güçlü
ve eylemin önemi metin veya görselin konumundan belli olmaktadır (Bansal ve Kistruck, 2006:175). Açıklayıcı
strateji, örgütlerin daha geniş amaç ve hedeflerini ileten vizyon ve misyon unsurlarında açıkça görülmektedir
(Spear ve Roper, 2013: 2013). Kanıtlıyıcı izlenim yönetimi stratejileri, örgütün belirli faaliyetleriyle ilgili gerçekleri
veya ayrıntıları sağlamaktadır (Bolino vd., 2008:1082). Bilgi, görüş veya niyetten ziyade gerçeğe
dayanmaktadır, bu nedenle potansiyel olarak paydaşlar tarafından denetlenebilir (Bansal ve Kistruck,
2006:175).
Açıklayıcı ve kanıtlayıcı stratejiler, hem belirli faaliyetler hem de daha geniş amacı açısından, kurumsal
markanın temel yönleri hakkında onları bilgilendirerek izleyicilerin algılarını etkileyebilir (Spear ve Roper,
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2003:495). Açıklayıcı ve kanıtlayıcı stratejilerin tamamlayıcı olduğu bu ince çizgiyi bulan örgütler, en büyük
paydaş grubuna hitap edebilir (Bansal ve Kistruck, 2006:176).

3. YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Modeli
Araştırmanın amacı, kamu yararına çalışan derneklerin izlenim yönetimi stratejilerini vizyon ve misyon
bildirgelerine ne derece yansıttığının belirlenmesidir. Araştırmada konunun kuramsal çerçevesini belirlemeye
yönelik olarak literatür taraması ile elde edilen veriler ışığında kamu yararına çalışan derneklerin izlenim
yönetimi stratejilerini vizyon ve misyon bildirgelerine ne derece yansıttığının belirlenmesi için bir nitel
araştırma yöntemi olan manuel içerik analizi kullanılarak çalışmada tümdengelim yaklaşımı benimsenmiştir.
Bu yönüyle bu çalışma, Spear (2017), Brennan vd. (2009), ve Spear ve Roper (2013) tarafından yapılan
çalışmaları örnek almaktadır.
İçerik analizi, iletişim araştırmalarına özgüdür ve potansiyel olarak sosyal bilimlerdeki en önemli araştırma
tekniklerinden biridir (Krippendorff, 1989:403). Metinlerden (veya diğer anlamlı maddelerden) kullanım
bağlamlarına ilişkin tekrarlanabilir ve geçerli çıkarımlar yapmak için kullanılan bir araştırma tekniğidir
(Krippendorff, 1989:403: White ve Marsh 2006:23). İçerik analizi, tanıklık, mevzuat, kamu belgeleri, vaka
çalışmaları, raporlar, anket ve görüşme sorularının cevapları, haber bültenleri, web siteleri, reklam panoları,
posterler, grafiti, radyo programları, kataloglar, fotoğraflar, çizimler, videolar, filmler, müzikler, gazeteler,
kitaplar, dergi makaleleri, dini metinler, ders kitapları, nutuklar, romanlar ve mektuplar gibi birçok iletişim
biçimini analiz etmek için kullanılabilir (Sallan Gül ve Kahya Nizam, 2020:182). Metinlerdeki düzenliliği ve
ortak noktaları tespit etmeyi amaçlayan içerik analizinin hedefi metinlerin ortak özellikleridir (Gökçe, 2019).
İçerik analizi, daha ayrıntılı ve karmaşık analiz ve karşılaştırmalara olanak tanır. Özellikle anahtar kelimelerin
çok fazla olması durumunda manuel kodlama, yapılan işi bilgisayardan daha kolay hale getirebilmektedir
(Brennan vd., 2009:15). Aynı zamanda manuel kodlamanın, metinlerin daha ayrıntılı analizini sağladığı ve
izlenim yönetimini keşfetmek için uygun olduğu öne sürülmüştür (Spear, 2017:164).

Şekil 1. Araştırma modeli
Araştırma, web siteleri üzerinden yürütülmüştür. Bunun sebebi, izlenim yönetiminin iletişimle ilgili olması
ve web sitelerinin de bir iletişim aracı olmasıdır. Web sitelerinin, örgütler için önemli izlenim yönetimi araçları
haline geldiğini ifade eden Connolly-Ahern ve Broadway (2007:343), bunun sebebi olarak bir örgütün halkı
için sürekli mevcut bir bilgi kaynağı olduğunu vurgulamaktadır. Bansal ve Kistruck (2006:169) tarafından
yapılan çalışmada bir örgütün web sitesinin izlenim yönetimi stratejilerini değerlendirmek için iyi bir bilgi
kaynağı olmasının nedenleri olduğu ifade edilmektedir. Bu nedenler; belirli sorunları ele almak isteyen
örgütlerin bunlara hızlı bir şekilde yanıt verebilmeleri için bilgilerin güncel olması, örgütün, ifade edilenler
üzerinde tam kontrole sahip olması, tarafların (örneğin gazetecilerin) bilgileri nasıl yorumladığına ve nasıl
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rapor ettiğine bağlı olmaması, web sitelerin çalışmasının, basılı veya televizyon reklamları gibi diğer iletişim
biçimlerine göre daha ucuz olmasıdır. İnternete erişim sayesinde, ilgili kişiler her zaman, her yerde bilgiye
sahip olabilmektedir.

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini Türkiye’de faaliyet gösteren STK’lar, örneklemini ise Türkiye’de bir STK olarak
faaliyette bulunan kamu yararına çalışan dernekler oluşturmaktadır. Araştırma, 25.08.2021 tarihinde T.C.
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü web sitesinde yer alan kamu yararına çalışan
derneklerin kendi web sitelerinde yayınladıkları vizyon ve misyon bildirgelerini kapsamaktadır. Kamu
yararına çalışan dernek listesinde yer almasına rağmen web siteleri olmayan ve web siteleri olduğu halde web
sitelerinde vizyon ve misyon bildirgelerini yayınlamayan dernekler çalışma kapsamı dışında bırakılmıştır.
Araştırmada kullanılacak olan veriler tarama modeli kullanılarak elde edilmiştir.

3.3. Veri Toplama Araçları
Araştırmada, veriler, T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü web sitesinde yer alan
istatistiklerden elde edilmiştir. Veriler 25.08.2021 tarihinde elde edilmiş olmakla birlikte, güncellemek için
aralıklı olarak kontrol edilmiştir. Ancak araştırmanın sonuçlanmasına kadar verilerde herhangi bir değişiklik
olmamıştır.

3.4. Veri Analizi
Araştırmanın amacına yönelik olarak kamu yararına çalışan derneklerin web sitelerinde vizyon ve misyon
bildirgelerinin yerlerinin tespit edilmesi, vizyon ve misyon bildirgelerinde kullanılan ifadelerin
oluşturulmasına yönelik plan yapılması için bir pilot çalışma yapılmıştır. Bu pilot çalışmaya göre incelenen
web sitelerinde vizyon ve misyon bildirgelerinin nerede yer aldıkları belirlenmiş, vizyon ve misyon
bildirgelerinde yer alan ifadelerin tek tek çıkarılması ile bir ifade listesi oluşturulmuştur.
Araştırmacı tarafından vizyon ve misyon bildirgelerinin incelenmesi ile belirlenen ifadeleri kodlamak için bir
kodlama kılavuzu geliştirilmiştir. Bu ifadelerin izlenim yönetimi stratejileri ile karşılaştırılmasında, izlenim
yönetimi stratejilerinin vizyon ve misyon bildirgeleri üzerindeki etkisinin daha iyi incelenmesi için vizyon ve
misyon bildirgelerine birden fazla kod atanabilmiştir. Kodlama kılavuzunun güvenilirliği bir pilot çalışmada
test edilmiştir.
Araştırma için yapılan pilot çalışmaya göre belirlenen kodlamalar doğrultusunda T.C. İç İşleri Bakanlığı Sivil
Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü web sitesinde “İstatistikler” bölümünde yer alan kamu yararına çalışan
dernek liste ve bilgilerinden web sitesi olanlar tek tek incelenmiş, web sitelerinde vizyon ve misyon
bildirgelerine yer veren dernekler araştırma kapsamına alınmıştır. Hazırlanan kodlama sistemine göre vizyon
ve misyon bildirgelerinde yer alan ifadelerin, farklı kamu yararına çalışan dernekler tarafından kullanılma
sıklıkları belirlenmiştir. Belirlenen kavramlar birbirlerine yakınlıkları açısından değerlendirilerek
kategorilendirilmiş ve temel başlıklar (temalar) oluşturulmuştur. Oluşturulan bu temel başlıklar, izlenim
yönetimi stratejileri ile karşılaştırılarak kamu yararına çalışan derneklerin bir STK olarak vizyon ve misyon
bildirgelerine yansıttıkları izlenim yönetim stratejileri saptanmıştır.
Araştırmada, araştırmacının dışında içerik analizi bilgisi olan başka bir kodlayıcı tarafından kodlama kılavuzu
kullanılarak, ifadeler ayrı ayrı kodlanmıştır. Daha sonra iki kodlayıcı tarafından yapılan çalışma
karşılaştırılarak tutarsız olan ifadeler çıkarılmış, anlam bazında aynı sonuca ulaştırabilecek kodlama kılavuzu
yeniden düzenlenmiştir. Burada iki farklı araştırmacı tarafından kodlamanın kontrol edilmesi ortak sonuçlara
ulaşılabilmesi için gereklidir. İçerik analizinin aradığı tek koşul da, farklı kodlayıcıların anlam bazında aynı
sonucu üretebilmeleridir (Gökçe, 2019:78). Bu nedenle araştırmada, iki kodlayıcı tarafından elde edilen
sonuçların uyum düzeyinin ölçülebilmesi için Cohen’s Kappa uyum analizi yapılmıştır. Cohen’s Kappa uyum
analizi, Cohen tarafından önerilmiştir (Bilgen ve Doğan, 2017:66). Kappa testi iki veya daha fazla gözlemci
arasındaki uyumun güvenilirliğini ölçen bir istatistik yöntemi (Kılıç, 2015:142) iken, Cohen Kappa katsayısı
ise aynı konuyu değerlendiren iki gözlemcinin değerlendirme sonuçlarının benzerliğini değerlendirmektedir
(Ertem Vehid ve Eral, 2014:61). Tablo 1’de Landis ve Koch (1977:165) tarafından yapılan araştırmada önerilen
değer aralıkları yer almaktadır.
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Tablo 1. Kappa Analizi değer aralıkları
κ

Değer aralıkları

<0,00
0,00-0,20
0,21-0,40
0,41-0,60
0,61-0,80
0,81-1,00

Zayıf
Önemsiz
Düşük
Orta
Önemli
Çok Yüksek

Bu araştırmada Cohen’s Kappa katsayısına göre;
1. Vizyon bildirgelerinden elde edilen ifadelere göre ortaya çıkan sonuçların,
2. Misyon bildirgelerinden elde edilen ifadelere göre ortaya çıkan sonuçların ve
3. Vizyon ve misyon bildirgelerinin incelenmesi sonucu elde edilen ifadelerin gruplandırılması yoluyla
oluşturulan kategorilerin izlenim yönetimi stratejileri ile karşılaştırılmasına yönelik sonuçların kodlayıcılar
arasındaki uyum düzeyi ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar, tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2. Cohen’s Kappa katsayısı sonuçları
Kodlama Kategorileri

Kappa Analizi Değeri (κ)

p

Vizyon ifadeleri
Misyon ifadeleri
Vizyon ve misyon kategorilerinin izlenim yönetimi
stratejileri ile karşılaştırılması

,794
,788

,000
,000

,779

,000

*p<0,05
Tablo 2’deki değerler incelendiğinde, yapılan üç farklı analizden elde edilen sonuçlar, kodlayıcılar arasında
istatistiksel olarak anlamlı ve önemli düzeyde, uyum olduğunu göstermektedir.

4. BULGULAR
Kamu yararına çalışan derneklerin, izlenim yönetimi stratejilerini vizyon ve misyon bildirgelerine ne derece
yansıttığının belirlenmesi amacıyla yapılan araştırmada elde edilen veriler, T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil
Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü web sitesinde yer alan kamu yararına çalışan derneklerden alınmıştır.
Kamu yararına çalışan dernek listesi içinde web sitesi bilgisi bulunan dernekler araştırmaya dahil edilmiştir.
Buna göre T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü web sitesinde yer alan kamu
yararına çalışan dernek sayısı toplam olarak 364’tür. Bu derneklerden web sitesi bulunanların sayısı toplam
olarak 242’dir. Web sitesi bulunan derneklerden 10 tanesine erişilememiştir. Dolayısıyla toplam 232 web sitesi
bulunan derneğe ulaşılarak vizyon ve misyon bildirgeleri incelenmiştir. İncelenen derneklerden %27’sinde (62
dernek) vizyon, %28’inde (66 dernek) ise misyon bildirgelerine yer verildiği belirlenmiştir.
Araştırmada vizyon ve misyon bildirgelerinin, incelenen kamu yararına çalışan derneklerin web sitelerinde
“Hakkımızda” bölümünde ya “vizyon” ve “misyon” başlığı altında, ya da “Hakkımızda” bölümünde örgüte
ait genel açıklama içinde yer aldığı, ayrıca örgüte ait web sitesinde arama bölümü kullanılarak bulunduğu
ifade edilebilir.
Kamu yararına çalışan derneklerin vizyon ve misyon bildirgeleri incelenerek ifadeler tanımlanmış ve
kodlanmıştır. Kodlama sonucu her iki araştırmacının elde ettiği sonuçlardan ortak olanlar anlamlarına göre
kategorilendirilmiştir. Her bir kategoriye, ortak anlam içeren bir tanımlama yapılmıştır. Buna göre tanımlanan
kategorilere yönelik bilgiler, tablo 3 ve tablo 4’te yer almaktadır.
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Tablo 3. Vizyon bildirgelerine yönelik tanımlanan kategoriler
Kategoriler

Sıklık (n)

%

Liderlik
Sosyal sorumluluk
Kalite
İtibar
Yenilikçilik
İnsan haklarını korumak ve yaymak için çalışmak

34
32
22
22
19
17

19,43
18,29
12,57
12,57
10,86

İşbirliği ve sağlıklı iletişim kurmak
Etik
Sürdürülebilirlik
Büyüme – gelişme
Toplam

11
11
5
2
175

9,71
6,29
6,29
2,86
1,14
100,00

Kamu yararına çalışan derneklerin vizyon bildirgelerinde kullanılan ifadelerin kullanılma sıklıklarına göre
değerlendirildiğinde, “liderlik” kategorisinde toplanan sıklıkla kullanılan ifadelerin sayısı diğer kategorilere
göre önde gelmektedir. Tekrarlanma sıklığı sırasına göre “sosyal sorumluluk”, “kalite”, “itibar” ve
“yenilikçilik” kategorileri, “liderlik” kategorisini takip etmektedir.
Tablo 4. Misyon bildirgelerine yönelik tanımlanan kategoriler
Kategoriler
Üyelerine ve toplumda ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak
Bilimsel araştırma ve çalışmalarda bulunmak
Toplumsal bilinci geliştirmek
Eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak
İşbirliği ve sağlıklı iletişim kurmak
İnsan haklarını korumak ve yaymak için çalışmak
Temsil ve tanıtım
Çevre duyarlılığı
Kurumsal altyapıyı güçlendirmek
Değerlere sahip çıkmak
Eğitim, kültürel, sosyal ve sportif alanlarda hizmet vermek
Toplam

Sıklık (n)

%

66
36
27
22
17
15
12
8
5
3
2
213

30,99
16,90
12,68
10,33
7,98
7,04
5,63
3,76
2,35
1,41
0,94
100,00

Kamu yararına çalışan derneklerin misyon bildirgelerinde kullanılan ifadelerin kullanılma sıklıklarına göre
değerlendirildiğinde, “üyelerine ve toplumda ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak” kategorisinde toplanan
sıklıkla kullanılan ifadelerin sayısı diğer kategorilere göre önde gelmektedir. Tekrarlanma sıklığı sırasına göre
“bilimsel araştırma ve çalışmalarda bulunmak”, “toplumsal bilinci geliştirmek”, “eğitim ve danışmanlık
faaliyetlerinde bulunmak” ve “işbirliği ve sağlıklı iletişim kurmak” kategorileri, “üyelerine ve toplumda
ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak” kategorisini takip etmektedir.
Vizyon ve misyon bildirgelerinin incelenmesi sonucu belirlenen kategoriler, anlamları açısından izlenim
yönetimi stratejileri ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucu elde edilen veriler tablo 5’de yer almaktadır.
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Tablo 5.Vizyon ve misyon bildirgelerine yönelik tanımlanan kategorilerin izlenim yönetimi stratejileri
açısından değerlendirilmesi

MİSYON

VİZYON

Kategoriler

Kendini
sevdirme
% (n)

Liderlik
Sosyal sorumluluk
Kalite
İtibar
Yenilikçilik
İnsan haklarını korumak ve yaymak için
çalışmak
İşbirliği ve sağlıklı iletişim kurmak
Etik
Sürdürülebilirlik
Büyüme – gelişme
Toplam
Üyelerine
ve
toplumda
ihtiyaç
sahiplerine destek sağlamak
Bilimsel araştırma ve çalışmalarda
bulunmak
Toplumsal bilinci geliştirmek
Eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde
bulunmak
İşbirliği ve sağlıklı iletişim kurmak
İnsan haklarını korumak ve yaymak için
çalışmak
Temsil ve tanıtım
Çevre duyarlılığı
Kurumsal altyapıyı güçlendirmek
Değerlere sahip çıkmak
Eğitim, kültürel, sosyal ve sportif
alanlarda hizmet vermek
Toplam

Niteliklerini
tanıtma
% (n)

Örnek davranışlar
sergileme
% (n)

19,43% (34)
18,29% (32)
12,57% (22)
12,57% (22)
10,86% (19)
9,71% (17)
6,29% (11)
6,29% (11)
2,86% (5)
29,71% (52)

1,14% (2)
33,14% (58)

37,14% (65)

30,99% (66)
16,90% (36)
12,68% (27)
10,33% (22)
7,98% (17)
7,04% (15)
5,63% (12)
3,76% (8)
2,35% (5)
1,41% (3)
0,94% (2)
64,79% (138)

10,33% (22)

24,88% (53)

Araştırmaya göre, girişken stratejiler grubunda yer alan “kendini sevdirme”, “niteliklerini tanıtma” ve “örnek
davranışlar sergileme” stratejilerine ait değerlendirmeler tablo 5’de yer almaktadır. Aynı grupta yer alan
“tehdit etme” ve “kendini acındırma” stratejileri ve savunma stratejilerine yönelik herhangi bir bulguya
rastlanmamıştır. Vizyon ifadelerine göre en belirgin izlenim yönetimi stratejisinin “örnek davranışlar
sergileme” olduğu tespit edilmiştir. Misyon bildirgelerine göre ise en belirgin izlenim yönetimi stratejisinin
“kendini sevdirme” stratejisinin olduğu tespit edilmiştir. Tablo 5’de yer alan veriler, vizyon ve misyon
bildirgelerindeki ifade sıklığı sayıları üzerinden değerlendirilmiştir.
Tablo 6. Vizyon ve misyon bildirgelerine göre izlenim yönetimi stratejilerinin durumu
Kategoriler

Vizyon
Misyon

Kendini
sevdirme
% (n)

Niteliklerini
tanıtma
% (n)

Örnek davranışlar
sergileme
% (n)

Açıklayıcı
% (n)

Kanıtlayıcı
% (n)

29,71% (52)
64,79% (138)

33,14% (58)
10,33% (22)

37,14% (65)
24,88% (53)

59,26% (32)
36,21% (21)

40,74% (22)
63,79% (37)

Genel olarak bakıldığında tablo 6, vizyon ve misyon bildirgelerine göre izlenim yönetimi stratejilerinin
durumunu göstermektedir. “Kendini sevdirme”, “niteliklerini tanıtma” ve “örnek davranışlar sergileme”
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stratejileri için verilen rakamlar, vizyon ve misyon bildirgelerinden elde edilen ifadelere yönelik rakamlardır.
“Açıklayıcı” ve “kanıtlayıcı” izlenim yönetimi stratejileri için verilen rakamlar ise vizyon ve misyon bildirge
sayısına göre değerlendirilen rakamlardır. Buna göre kamu yararına çalışan derneklerden %59,26’sı (32
dernek) vizyon bildirgelerinde “açıklayıcı” izlenim yönetimi stratejisini kullandığı (örneğin, “Ülkemize ve
insanlığa hizmette etkin, üyeliğine özenilen, uluslararası gönüllü bir STK olmak”), misyon bildirilerinde ise
%63,79’u (37 dernek) “kanıtlayıcı” izlenim yönetimi stratejisini kullandığı (örneğin, “İnsan onurunu ve
saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan,
milli ve ahlaki değerleri gözeterek ve bilimsel metotlar kullanarak tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji,
kumar vb. bağımlılıklarla mücadele eden; önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları
yürüten bir STK’dır”) tespit edilmiştir. Kamu yararına çalışan derneklerin vizyon ve misyon bildirgelerinin
“açıklayıcı” ve “kanıtlayıcı” stratejiler açısından iki araştırmacı tarafından incelenmesi sonucunda 8 (sekiz)
derneğin verileri üzerinde fikir birliği sağlanamadığı için değerlendirmeye alınan vizyon bildirgeleri toplam
54 (ellidört), misyon bildirgeleri ise toplam 58 (ellisekiz)’dir.

5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu araştırmada kamu yararına çalışan derneklerin izlenim yönetimi stratejilerini vizyon ve misyon
bildirgelerine ne derece yansıttığının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, kamu yararına çalışan
derneklerin vizyon ve misyon bildirgeleri web siteleri üzerinden incelenmiştir. Toplam sayısı 364 olan kamu
yararına çalışan derneklerden web siteleri üzerinde vizyon ve misyon bildirgelerine (66 dernek misyon ve 62
dernek vizyon) yer veren dernek sayısının az olması, derneklerin hem vizyon ve misyon bildirgelerinin
hazırlanmasına, hem de derneğin dış paydaşlar ile iletişimini sağlayan ve kendilerini tanıtıcı bir araç olan web
sitelerinin kullanımına önem vermediklerini düşündürmektedir. İncelemede web sitesi olan derneklerden
bazılarının vizyon ve misyon bildirgelerine yer vermedikleri de tespit edilmiştir. Vizyon ve misyon
bildirgelerine yer veren derneklerin bu bildirgeleri hazırlamada belirli standartlara genel olarak uymadıkları
tespit edilmiştir. Ayrıca örgütlerin teknolojiyi kullanarak son derece önemli faydalar elde ettiği çağda
derneklerin web sitelerinin oluşturulmamış olması dikkat edicidir.
Örgütler vizyon ve misyon bildirgelerini hazırlarken bazı örgütler stratejik yönlendirici olan vizyon ve misyon
bildirgelerinin belirli standartlarda hazırlanmasına önem vermemektedir. Ancak her örgüt stratejik hedefler
ve varlık nedenlerini vurgulayan kendilerine özgü vizyon ve misyon bildirgelerini belirli standartlar
çerçevesinde hazırlamaya önem vermeleri ve bu bildirgeleri kamuya açık ortamlarda yayınlamaları
gerekmektedir. Performans sonuçlarını en üst düzeye çıkarmak için yöneticiler ayrıca vizyonu iletmeli,
çalışanları vizyona göre hareket etmeleri için motive etmeli ve güçlendirmelidir. Vizyonu desteklemek için
örgütsel sistemleri uyumlu hale getirmelidir (Kantabutra ve Avery, 2010: 44). Topluma yararlı hizmetler
sağlamaya çalışan STK’ların, paydaşlarına karşı varlık nedenlerini tam olarak ortaya koyarak stratejilerini
belirleyebilmeleri ve bir örgüt olarak temelini sağlam atabilmesi için stratejik yönlendiriciler olan vizyon ve
misyonlarını belirlemeleri ve paydaşlarının bilgi sahibi olabilmesi için yayınlamaları gerekmektedir.
Teknolojinin ilerlemesi ile bu yayınlamayı bir iletişim aracı olarak web sitelerinde gerçekleştirmeleri, genel
olarak yaygın bir uygulamadır. Herhangi bir derneğin temeli bir misyon, bir vizyon ve stratejik hedefler
içermelidir. Bu ifadeler, derneğin eylemlerine rehberlik etmekte ve mevcut iş ve gelecekteki faaliyetler için
genel yolunu açıklamaktadır (Kirkwood, 2012:105).
Kamu yararına çalışan derneklerin vizyon bildirgelerinde kullanılan ifadelerin kullanılma sıklıklarına göre
değerlendirildiğinde, “liderlik” kategorisinde toplanan sıklıkla kullanılan ifadelerin sayısı diğer kategorilere
göre önde gelmektedir. Bunun sebebi, derneklerin gönüllülük esasına göre hizmet vermesi, herhangi bir
zorunluluğun olmaması, derneğin çalışma alanına göre yönetici ve çalışanların isteğe bağlı olarak çalışmaları,
özverili olmanın ve toplumda öne çıkmanın sonucu olabilir. Ayrıca, bir takım ihtiyaçları ya da sorunları olan
bireyler, bunların karşılığını alabilmeleri için güven duydukları, alanda lider konumda olan örgütlerden
destek almak istemektedir.
Kamu yararına çalışan derneklerin misyon bildirgelerinde kullanılan ifadelerin kullanılma sıklıklarına göre
değerlendirildiğinde, “üyelerine ve toplumda ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak” kategorisinde toplanan
sıklıkla kullanılan ifadelerin sayısı diğer kategorilere göre önde gelmektedir. Bu durum, derneklerin,
üyelerinin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarını çözmeye yardımcı olmak için kurulan dernekler
olduğunu vurgulamaktadır.
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Vizyon bildirgelerinde kullanılan ifadelerin kullanılma sıklıklarına göre oluşturulan kategoriler, izlenim
yönetimi stratejileri açısından değerlendirildiğinde; girişken izlenim yönetimi stratejilerinden “örnek
davranışlar sergileme” stratejisinin en belirgin strateji olması, kamu yararına çalışan derneklerin topluma
hizmet etme, topluma yararlı faaliyetlerde bulunma amacıyla kurulmuş olmasından kaynaklandığı ifade
edilebilir. Vizyon bildirgelerinde vizyonun genel bir anlamı içeren “gelecekte olmak istenilen durum, yer”
anlamında olmasından ve “açıklayıcı” izlenim yönetimi stratejisinin de geniş genellemelere odaklanmasından
dolayı birbirlerini tamamlamaktadır. Spear (2017) de bu konuda ifade ettiği üzere hayır kurumlarının vizyon
bildirgelerinin kuruluşun daha geniş dış çevreye odaklanma eğilimi olmasından dolayı “açıklayıcı” izlenim
yönetimi stratejini desteklemektedir. Kar amacı gütmeyen örgütlerin markalarının geliştirilmesinde
değerlerin oynadığı rolün belirlenmesine yönelik yaptığı çalışmada Stride ve Lee (2007: 119), içe dönük
odaklanmadan dış paydaş gruplarının ihtiyaçlarını dikkate alan dışa dönük bir odaklanmaya kayması
gerektiğini iddia etmektedir. Ayrıca Spear (2017), bu derneklerin topluma yararlı faaliyetlerde bulunma için
var olmaları gerektiğinden dolayı açıklayıcı stratejinin daha geniş bir toplumu etkilemeyi hedefleyip bu amacı
nasıl yerine getirdiğini göstererek paydaşların bir hayır kurumu hakkındaki izlenimlerini olumlu yönde
etkileyebileceğini ifade etmektedir. Açıklayıcı stratejilerde bilgi örgütün eylemlerinin bir görüntüsü olarak
geniş ve genel olduğu için paydaşlar örgütün neyi ifade etmek istediğini nispeten kolayca anlayabilirler
(Bansal ve Kistruck, 2006:175).
Misyon bildirgelerinde kullanılan ifadelerin kullanılma sıklıklarına göre oluşturulan kategoriler, izlenim
yönetimi stratejileri açısından değerlendirildiğinde ise; girişken izlenim yönetimi stratejilerinden “kendini
sevdirme” stratejisinin en belirgin strateji olması, kamu yararına çalışan dernek üyelerinin, kendilerini takip
edenlerin ve işbirliğinde bulunacakları kişi ve/veya kurumların sayısının artmasını sağlamak için topluma
sempatik yaklaşımından kaynaklandığı ifade edilebilir.
Derneklerin gelirleri, sadece bağış ve üye aidatıdır. Misyon bildirgelerinde “misyonun stratejik hedeflere
ulaşılması için üstlenilen görevler” olarak belirlenen tanımından yola çıkarak yapılacak eylemlerde daha
ayrıntılı açıklama yapılmasından dolayı misyon bildirgelerinde “kanıtlayıcı” izlenim yönetimi stratejinin
oranının yüksek olduğu ifade edilebilir. Misyon bildirgeleri, örgütün yapacağı faaliyetlere yönelik verilere
dayandığı için paydaşlara sunulan faydalara daha sık yer vermektedir. Bu nedenle derneklerin misyon
bildirgeleri aracılığı ile paydaşlara sunulan faydaları ifade ederek, bir dernek hakkında olumlu izlenimler
oluşturma yönünde paydaşları etkilediği ifade edilebilir. Kanıtlayıcı izlenim yönetimi çabaları, ayrıntılı
açıklamalar yoluyla örgüt eylemlerini tanımlamaktadır. Ayrıntılı açıklama yapılırken geçmiş verilerini veya
gelecek hedeflerini detaylandıran örgüt, performanstaki sapmaları açıklamak zorunda kalacaktır. Bu durum
da yüksek düzeyde şeffaflığı gerektirecektir. Daha fazla şeffaflık, esnekliği de feda eder. Son derece şeffaf olma
çabası da şeffaflığı azaltabilecektir (Bansal ve Kistruck, 2006:178).
Çalışmada vizyon ve misyon bildirgelerinin incelenmesi sonucunda girişken izlenim yönetimi stratejilerinden
“kendini acındırma” ve “tehdit etme” stratejileri ile savunma stratejileri tespit edilmemiştir. Bu stratejilerin
paydaşlarda örgüte yönelik olumsuz bir izlenim bırakacağı düşüncesiyle özellikle örgütler tarafından tercih
edilen izlenim yönetimi stratejileri olmadığı ileri sürülebilir. Bunun üzerine Spear (2007), sorunlara dikkat
çekebileceği ve bir örgütün paydaşlar tarafından olumsuz algılanmasına neden olabileceğinden dolayı
kullanılmadığını ifade etmektedir. Araştırmada tespit edilen “kendini sevdirme”, “niteliklerini tanıtma” ve
“örnek davranışlar sergileme” stratejileri örgütler için etkili olmasına rağmen Young ve arkadaşları (1994:34),
bir örgüt ağı içindeki üye, davranışlarında çok şeffaf olursa, bu üç girişken izlenim yönetimi stratejisinin
olumsuz etkilerinin olabileceğini ifade etmektedir.
Vizyon ve misyon bildirgelerinde gerek öne çıkan kategoriler, gerekse izlenim yönetimi stratejileri ile
karşılaştırılması durumunda vizyon ve misyon bildirgelerinde etkili olan izlenim yönetimi stratejileri ele
alındığında, paydaşların örgüt hakkındaki izlenimlerini farklı şekillerde etkileyebilecekleri görülmektedir.
Paydaşların dernek hakkında izlenimlerini etkileyebilecek yönde olduğu ifade edilebilir. Paydaşlar,
kendisinde olumlu düşünceler oluşturan, kendisi ile işbirliği içinde olabilecek, kendi sorunlarına ya da
isteklerine cevap bulabilecek nitelikte örgütlerle iletişimde bulunmak istemektedir. Çalışmada derneklere
yönelik verilerde başta “örnek davranışlar sergileme” olmak üzere “niteliklerini tanıtma” ve “kendini
sevdirme” girişken izlenim yönetimi stratejilerinin ön planda olması, paydaşlar nezdinde derneğin yetkin
olduğunun göstergesidir.
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Bir derneğin diğer örgütler gibi paydaşlarını izlenim yönetimi stratejileri ile etkilemesi için vizyon ve misyon
bildirgelerinin oluşturulması önemlidir. Dernekler, her ne kadar kısa vadede aktif hareket etseler de uzun
vadede vizyon ve misyon bildirgelerinin hazırlanmaması, kendilerini paydaşlarına anlatmak için bir iletişim
ve haberleşme yolu tercih etmemeleri uzun vadede başarısız olmalarına sebep olabilir. Bu nedenle dernekler,
diğer örgütler gibi vizyon ve misyon bildirgelerini belirlenen standartlar doğrultusunda oluşturmalıdır.
Oluşturulan bildirgeler için derneğin tüm paydaşlarının kolayca ulaşabileceği bir iletişim yolu tercih
edilmelidir. Dernekler, teknolojiyi en iyi şekilde kullanabilmeli, paydaşları ile iletişim yolu olarak teknolojiyi
tercih etmelidir. Dernek web siteleri olmayanların ise web sitelerini oluşturarak sürekli güncellemeleri,
erişilebilir olmaları, toplumsal hizmet adına hangi alanda faaliyet gösteriyorlarsa buna göre faaliyetlerini ya
da paylaşmak istedikleri bilgileri web sitelerinde yayınlamaları derneklerin amaçlarına ulaşması açısından
önemlidir.
Dernekler, vizyon ve misyon bildirgelerinde kullandıkları ifadeleri derneğin kimliğini ortaya koyabileceği, ne
olduğunu, neler yapmak istediklerini, kime ve nasıl hizmet etmek istediklerini açık bir şekilde paydaşların
anlayacağı şekilde oluşturmalıdır. Çünkü bu ifadeler, paydaşlarının izlenimlerini etkileyebilecek unsurlar
içereceği için önemlidir.
Bu araştırmada kamu yararına çalışan derneklerin izlenim yönetimi stratejilerini vizyon ve misyon
bildirgelerine ne derece yansıttığının belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Kamu yararına çalışan derneklerin web sitelerinde yer alan vizyon ve misyon bildirgelerine izlenim yönetimi
stratejilerinin yansımalarının incelenmesi yoluyla paydaşların izlenimlerinin etkilenmesine yönelik yapılan
bu çalışma, keşif amaçlı yapılmıştır. Dolayısıyla bu çalışmada tartışılan konuları daha fazla alana yaymak için
farklı çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır. Derneklerin web sitelerini aktif kullanmaları, vizyon ve misyon
bildirgelerinin hazırlanması, paydaşlarını izlenim yönetimi stratejileri ile nasıl etkileyebilecekleri üzerine
bilgilendirilmeleri ve yönlendirilmeleri gereklidir. Toplum için yararlı faaliyetlerde bulunan bu tür STK’ların
toplum içinde önemli olan yeri, her zaman korunmalıdır. Dernekler ile ticari işletmeler arasındaki farkın
ortaya konulması açısından da çalışmalar yapılabilir. Ayrıca tek yönden ele alınan bu çalışmanın dışında
sadece dernekler yönünden değil, aynı zamanda paydaşların da izlenim yönetimi stratejilerinden nasıl
etkilendiklerine yönelik araştırmalar olmak üzere iki yönlü çalışmalar yapılabilir.
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Yöntem – Scopus veri tabanında 1984-2020 yılları arasında yayımlanan İngilizce dilindeki
çalışmaların R programı kullanılarak bibliyometrik analizi yapılmıştır. Bibliyometrik analiz
sırasında R programının web ara yüzü olan Biblioshiny kullanılmıştır. Yayınlar sınıflandırılarak
yıllarına göre eğilimleri incelenmiş; ülkelerine, yayınlandığı dergilerine, atıf sayılarına ve
yazarlarına göre incelenmiştir.
Bulgular – Alanın temel dergisi “Total Quality Management and Business Excellence”dır. Alanın
en fazla referans alınan çalışma ise Terziovski, Samson ve Dow’un “The Business Value of Quality
Management Systems Certification Evidence from Australia and New Zealand” isimli çalışmasıdır.
Ülkeler arasındaki etkileşim ve ülkelerin yayınları incelendiğinde ise kalite yönetim alanın öncü
ülkesinin A.B.D. olduğu söylenebilir.
Tartışma – Özellikle 2016’dan sonra kalite yönetim sistemleri üzerine yapılan çalışmaların
çoğunluğu yönetim üzerine olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca kültür, süreç ve kalite
yönetim sisteminin etkileri üzerine de çalışmalar güncelliğini korumaktadır denilebilir.
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Design/methodology/approach - In this context, a bibliometric analysis of English articles in the
Web of Science database between years of 1984-2020 was performed using the R programming
language. In the bibliometric analysis, Biblioshiny (web interface of R program) was used.
Publications were categorized their types and trends over the years were examined, it has been
evaluated according to their countries', institutions', number of citations’ and authors'.
Findings – The main magazine of the quality management field is “Total Quality Management And
Business Excellence”. The most referenced study is Terziovski, Samson, and Dow's "The Business
Value Of Quality Management Systems Certification Evidence from Australia and New Zealand"
in the quality management field. When the interaction between the countries and the publications
of the countries are examined, it is seen that the leading country of Quality management field is the
USA.
Discussion – it is possible to say that the majority of the studies on Quality management systems,
especially after 2016, are on management. In addition, it can be said that studies on the effects of
Quality management systems, culture and process are still up to date.
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1. GİRİŞ
Artan rekabet ve küreselleşme ile birlikte verimliliği artırmak adına geliştirilen yönetim modelleri arasında
kalite yadsınamaz bir kavramdır. Hatta işletme bilimi içerisinde, organizasyonların yönetim stratejileri
arasında yer alan kalite ve yönetim kavramı üzerine oluşturulmuş toplam kalite yönetimi ve kalite yönetim
sistemleri gibi modeller mevcuttur. Kalite yönetim sistemi (KYS) kavramı sadece ISO 9001 standardından
ibaret olmamakla birlikte, KYS üzerine birfazla çalışmada ISO (International Standatization for
Organization) 9001 standardının ve uygulamalarının ele alınmasının sebebinin uluslararası
yaygınlığından kaynaklandığı düşünülmektedir.
2021 itibariyle ISO kurumu 165 ülkenin ulusal standart kurumlarının üye olduğu büyük bir bağımsız sivil
toplum kuruluşuna evrilmiştir. İlk kez uluslararası kalite yönetim sistemleri standardı ISO kurumu
tarafından 1987 yılında çıkartılmıştır. Yönetim sistemleri standartlarının temeli niteliğinde olan ISO 9000
standart serisi, Dünya üzerinde 883.521 organizasyonun tabi olduğu bir standarttır (ISO Survey, 2019).
Ayırca, Dünya genelinde 1.327.241 organizasyon entegre yönetim sistemleri standartları sertifikasına
sahiptir (ISO Survey, 2019). Türkiye’de ise 7.290 organizasyonun ISO 9001 belgesi varken, 11.911
organizasyon entegre yönetim sistemleri belgesi vardır (ISO Survey, 2019). Kalite yönetim sistemleri
standartlarının Dünya çapında bu kadar yayıldığı düşünülürse KYS’nin kalite ve yönetim alanında
oldukça önemli bir konu olduğu düşünülmektedir.
ISO 9001 KYS standardı incelendiğinde (2015 versiyonu) odak noktasında organizasyonun sunduğu
hizmet ve ürün açısından asgari kalite uygulamalarını oluşturmak ve sürdürülebilir kılmak için; sürekli
iyileştirme, liderlik, süreç yönetimi, ilişki yönetimi, müşteri odaklılık, kişilerin (çalışanların) sisteme
katılımı, kanıta dayalı karar alma prensipleri üzerine odaklanıldığı görülmektedir (ISO 9000, 2015). Hal
böyle olunca, kalite yönetim sistemleri ve ISO 9001 standardı bilimsel alanda ilgi odağı haline
dönüşmüştür. 1980’lerden beri KYS üzerine çalışmalar yapılmasına rağmen literatürde, KYS üzerine
yapılan çalışmalar, KYS kavramının evrimi ve gelecekteki yönü üzerine geniş bir perspektiften bakan
çalışma görülememiştir.
Bu nedenle konunun nicel ve istatistiksel açıdan bibliyometri yöntemi ile değerlendirilmesinin uygun
olduğu düşünülmüştür. Bibliyometrik yöntemler sayesinde çalışmaların belirli yönleri ve değeri ortaya
çıkarılabilmektedir (Rodriquez-Soler vd., 2020, Shang vd., 2015). Meta verilere dayanan bibliyometrik
analiz (Pernitez-Agan vd. 2020), literatür taramalarını ve mevcut bilgi tabanını etkin bir şekilde kullanmak,
bir araştırma çizgisini ilerletmek, araştırma alanlarında kanıta dayalı bir iç görü sağlamak için geçmiş
araştırma bulgularını sentezlemede giderek daha önemli bir rol üstlenmektedir (Rousseau, 2012 ).
Bibliyometri, belirli bir alanda belirli bir dönemde ve belirli bir bölgede kişiler ya da kurumlar tarafından
üretilmiş yayınların ve bu yayınlar arasındaki ilişkilerin istatistiksel olarak analizidir (Bütüner, 2021).
Genel olarak iki amaçla yapılmaktadır ki bunlar, performans analizi ve bilimsel haritalamadır (Demir ve
Erigüç, 2018). Performans analizi, kurum veya ülkenin bilimsel yayın performansını ifade ederken;
bilimsel haritalama ise bilimsel alanın dinamiklerini ve yapısını ortaya çıkarmaya çalışmaktadır (Demir ve
Erigüç, 2018). Sonuçta, bibliyometrik çalışmalar bilimsel yayınların performansları ve eğilimi konusunda
bilgi sahibi olunmasını sağlamaktadır.
Bu çalışma, Kalite Yönetim Sistemi yazınını geniş zaman perspektifinden değerlendirerek bütüncül bir
bakış açısı sunmaktadır. Çalışmada, KYS üzerine yapılan hangi çalışmaların popüler olduğu ve popüler
çalışmaların içeriği hakkında bilgiler verişmiştir. Ayrıca, KYS kavramı üzerine yapılan çalışmaların zaman
içerisinde hangi yöne evrildiğine dair değerlendirmeler verilmiştir. Çalışma sayesinde KYS alanında
araştırma eğilimleri ve boşluklar tespit edilerek gelecek araştırmacılara ilgili alandaki kuramsal boşluklar
hakkında bilgi verilmektedir

2. KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE ISO 9001
Kalite, kavramsal olarak nitelik (https://sozluk.gov.tr/) anlamı taşıdığı için sübjektif bir kavram olmakla
birlikte sanayi devrimi ile gelişen işletme piyasasında günümüzde malların ve hizmetlerin standart bir
şekilde üretilmesinin yanı sıra müşteri beklentilerinin de karşılanması anlamını yüklenmiştir. Yönetim
kavramı ise kısaca çekip çevirme, idare yani sevk idare etme anlamına gelmektedir (https://sozluk.gov.tr/).
Yönetimin süreç esaslı geniş tanımı ise şöyle yapılabilir (Ülgen ve Mirze, 2010: 23-24):
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“İşletmenin, elindeki kaynakları planlayarak, organize ederek, yürüterek, kontrol ederek, diğer
insanlar aracılığı ile etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ve amaçlarının gerçekleştirilmesi
sürecidir”.
Kalite yönetim sistemi genel anlamı ile yönetim sisteminin kaliteye odaklanan kısmıdır. Ancak belirtmek
gerekir ki; günümüzde birfazla yönetim modelinde ve stratejik yönetim modellerinde “kalite” kavramı
temel bir girdi olarak ele alındığı görülmektedir. Nitekim, ISO 9001 kys modeli de diğer yönetim modelleri
ile benzer temel ilkelere dayanmaktadır (ISO 9000, 2015).
Kalite yönetim sisteminin tanımı geniş anlamda şu şekilde yapılabilir: işletmenin müşteri beklentilerini
karşılamak ve ürünlerini standart bir şekilde önceden belirlediği standartlarda (yasal şartlar,
ulusal/uluslararası standartlara ve bunlara uygun işletme şartları da dahil) sunabilmek için işletmenin
kaynaklarının planlanması, örgütlenmesi, eşgüdümlenmesi, yönlendirilmesi ve kontrol edilmesi
faaliyetlerinin bütünüdür.
Özellikle rekabetin olduğu ve değişimin yaşandığı günümüz piyasalarında yönetim sisteminin çıktısı
tutarlı bir şekilde kalitenin artmasıyla sonuçlanabilmesi için kaliteli mal ve hizmet sağlayan süreçlere
dayanan ve değişen koşullar altında sürekli gelişen bir sistem uygulanması gerekir ki; bu şartları
karşılayan en yaygın model ISO 9001 kalite yönetim sistemidir (İlkay ve Aslan, 2012).
1960’larda “kalite güvence ile temellenmeye başlasa da 1980’lerde “kalite yönetimine” evrildiği
görülmektedir (Weckenmann vd, 2015) ki popülaritesini 1987 yılında ISO’nun ISO 9000 standart serisini
çıkarmasıyla arttırmıştır. Nitekim ISO 9000 standardı BSI (British standart Enstitute)’nın 1979 yılında
yayınladığı BS 5750 standardına dayanmaktadır.
Bilindiği üzere bilgi işlem güvenliği, çevre yönetimi, sağlık, güvenlik gibi alanlarda yönetim standartları
mevcuttur. Organizasyonların bu standartları her bir alanda uygulamaya başlaması karışıklık olmaması
adına mecburen birbirine entegre edilmesini gerektirir (Labodova, 2004), (Simon v.d., 2011). ISO’da bu
nedenle tüm yönetim standartlarını birbirine entegre edilebilir yaptığı görülmektedir. Nitekim, ISO
yönetim standartlarında (ISO 14000, 22000, 45000 vb.) bu entagrasyon zeminin ISO 9001 kalite yönetim
sistemleri standardı ile yapılacağını işaret etmektedir. Ayrıca uyum sağlanması için de, bu yönetim
standartlarının eklerinde genellikle ISO 9001 eşleştirme çizelgesi bulunmaktadır.
Ürün ve hizmet kalitesini sağlayabilmek adına sunulan EFQM, TKY gibi yönetim modelleri incelendiğinde
yapı taşları arasında liderlik, üretim kalitesi, sürekli iyileştirme, müşteri memnuniyeti algı yönetimi,
çalışan odaklı yönetim, süreç yönetimi, stratejik yönetim gibi kavramların net bir şekilde bahsedildiği
görülmektedir. Bu noktada, mükemmellik modelleri, TKY uygulamaları da aslında KYS ile paralel bir
çizgidedir yada KYS modeli için farklı birer model olarak yorumlanabilir. (Garfield 1980; Fonseca v.d.,
2020; Chen vd., 2016; Ahire vd., 1996).

3. YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Modeli
Kalite yönetim sistemleri bir yönetim modeli olması hasebiyle yönetim oganizasyon biliminin alt bir
disiplindir. Bu nedenle tek anahtar kelime olan “kalite yönetim sistemleri” ile aşağıda belirtilen strateji ile
keşfedici bir araştırma modeli kurgulanmıştır. Araştırma önce aşağıda belirtilen arama tekniği ile Web of
Science veri tabanında yapılmış ancak yayın sayısı az çıktığı (320) için Scopus veri tabanı kullanılmıştır.
Ayrıca, Web of Science’taki yayınların birçoğu Scopus veri tabanında da yer almaktadır. Scopus 2004
yılında Elsevier tarafından kurulmuş en kapsamlı öz ve atıf veri tabanlarından biridir (Sağlam ve
Kurutkan, 2021). Scopus, fen bilimlerinden sanat ve insani bilimlere kadar farklı disiplinleri kapsaması
nedeniyle, hakemli dergi sayısı bakımından en geniş veri tabanıdır (Sağlam ve Kurutkan, 2021).
Araştırmanın arama metodolojisi aşağıda belirtilmiştir:
“TITLE ("Quality management systems") AND ( EXCLUDE ( PUBYEAR, 2021 ) ) AND ( LIMIT- O (
LANGUAGE , "English" ) )”
Araştırma keşfedici bir çalışma ve bibliyometrik analiz yönetimi içerdiği için hipotez ve testleri
kurgulanmamıştır.
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3.2. Evren, Örneklem ve Veri Seti
Scopus veri tabanında “Quality management system” anahtar kelimesi ile aratma sonucunda 1540 yayına
ulaşılmıştır. Ayrıca, ulaşılan yayınlar arasında “biblio” anahtar kelimesi ile bu çalışmanın benzerinin
yapılıp yapılmadığı araştırılmış ancak benzer bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu durum çalışmanın özgün
yanını ortaya koymaktadır. Buna ek olarak yıl tamamlanmadığı için 2021 yılındaki yayınlar kapsam dışı
bırakılmıştır. Yazım dili İngilizce olmayan yayınlar çıkartılmış ve yayın sayısı 1190’a düşmüştür. Ancak
yayınlar arasına su, hava kirliliği kalitesi yönetimi üzerine olan çalışmalar karıştığı için analizi
yanıltmamak adına tüm liste tek tek irdelenerek amaca uygun arındırılmıştır. Son olarak geriye kalan 1142
yayın analize tabi tutulmuştur.
Arama yapılırken başlık bazlı arama yapılmış bu sayede çalışılan konu ile en alakalı yayınlara ulaşılmıştır.
Çalışmada, 1984-2020 yılları arasında yayınlanan makaleler veri setine dâhil edilmiştir. Arama neticesinde
arama kavramı ile alakalı ilk makalenin 1984 yılında yayınlandığı görülmüştür. Çalışma 2021 yılı içinde
yapıldığı için;1984 ile 2020 yılları arasında yer alan çalışmalar analize tabi tutulmuştur. Endeksler ve
doküman tipinde bir sınırlandırma yapılmamıştır.
3.3. Verilerin Analizi
Kullanılan arama metodolojisi neticesinde 1142 yayın bibtex formatında indirilmiştir. İndirilen dosyadaki
yayınların bibliyometrik analizi ise R 4.0.3 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Bibliyometrik analiz
için indirilen çalışmaların veri seti, kaynaklar, yazarlar, dokümanlar, kavramsal yapısı, ilişki yapısı
incelenmiştir. Analiz birimleri ve analiz türleri Tablo 1’de gösterildiği gibidir.
Tablo 1. Analizler ve çeşitleri
Analiz Birimi
Veri Seti

Kaynaklar

Yazarlar

Belgeler (yayınlar)

Kavramsal yapı
Sosyal Yapı

Analiz Türü
Temel bilgi
Yıllık bilimsel üretim
Yıl başına düşen ortalama atıf
En fazla ilgili kaynaklar
En fazla lokal atıflı kaynaklar
Bradford Yasası
Kaynak etkisi
Kaynak dinamiği
En fazla ilgili yazar
Yazarların zaman içinde üretimi
Lotka Yasası
İlgili yazarların ülkesi
Ülkelerin bilimsel üretimi
En fazla atıf alan ülkeler
En fazla küresel atıf alan yayınlar
En sık kelimeler
Kelime bulutu
Kelime dinamiği
Tematik evrim
Dünya işbirliği haritası
İşbirliği ağı

Scopus veri tabanındaki İngilizce dilinde olan, makale, bildiri, kitap ve review formatındaki çalışmalar
analize tabi tutulmuştur. Analizlerde kullanılan “R” programının izin verdiği ölçüde veriler analize tabi
tutulmuştur. Programın hata verdiği bir analiz olmamıştır. Ayrıca bu çalışmaya özgü olarak analizlerde
kullanılan programın çalışmaların yazarlarının isim ve soy isim benzerliği olan üç yazarı aynı yazarmış
gibi kodlayarak analizlere tabi tuttuğu gözlemlenmiştir. Bu çalışmalar karşılaştırılarak sadeleştirilmiştir.
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4. BULGULAR
Verilerin ana hatları ile incelenmiştir. Verileri genel olarak tanımlamak amacıyla yapılan bu analizde
aşağıdaki tablo elde edilmiştir.
Tablo 2. Verinin ana bilgi tablosu
TANIM

SONUÇLAR

VERİ HAKKINDA ANA BİLGİ
Zaman aralığı

1984:2020

Kaynaklar (Dergi, Kitap, v.b.)

694

Doküman sayısı

1142

Yıl başına düşen ortalam yayın

9,76

Doküman başına düşen ortalama atıf

5,459

Doküman başına düşen yıllık ortalama atıf

0,5968

Referanslar

22621

DOKÜMAN TİPLERİ
Makale

643

Kitap

4

Kitap bölümü

37

Konferans bildirisi

391

Editoryal

4

Yazım hatası

3

Not

7

Rapor

1

Geri çekilmiş

4

Değerlendirme

46

Kısa araştırma

2

DOKÜMAN İÇERİKLERİ
Anahtar kelime plus (ID)

3973

Yazarın Anahtar kelimeleri (DE)

2133

YAZARLAR
Yazarlar

3083

Yazar görünümleri

3531

Tek yazarlı yayınların yazar sayısı

235

Fazla yazarlı yayın sayısı

2848

YAZARLARIN İŞBİRLİĞİ
Tek yazarlı yayınlar

261

Yazar başına süşen yayın

0,37

Yayın başına düşen yazar sayısı

2,7

Yayın başına düşen işbirliği yapan yazar

3,09

İşbirliği indeksi

3,23

Çalışmada analize tabi tutulan 1142 adet makale 1984-2020 yıllarını kapsamaktadır. Makalelere ait temel
bilgiler tablo 2’de gösterilmiştir. Buna göre, söz konusu makalelerin yayınlandığı 694 adet kaynak (dergi,
kitap vs.) bulunmaktadır. 1142 çalışmanın 643’sinin makale, 4’ünün kitap, 37’sının kitap bölümü, 391’inin
bildiri olduğu tespit edilmiştir. Çalışma başına düşen atıf oranı ise 5,459’dur. Tek yazarlı makale sayısı 235,
yazarların iş birliği indeksi 3,23’dür. Bu oranın yüksek olduğu yani bu alanda işbirliğinin yoğun olduğu
söylenebilir.
1984 yılından 2020 yılına kadar kalite yönetim sistemleri konusunda yapılan yayınların yıllara göre
değişimi aşağıdaki grafikle görselleştirilmiştir.
İşletme Araştırmaları Dergisi

2569

Journal of Business Research-Turk

O. Bütüner 14/3 (2022) 2565-2590
Grafik 1. Makale sayısının ve atıfların ortalamalarının yıllara göre değişimi
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Grafik 1’den de anlaşılacağı üzere, 1984 ve 1995 yılları arasında makale sayılarında stabil bir yükseliş
görülmemektedir. 1996 ve sonrasında ciddi yükselişler gerçekleşmeye başlamaktadır. 1995 yılında 7 olan
yıllık makale sayısı 2020 yılında 101’e çıkmıştır. Yıllık artışın ortalama %9,38 olduğu görülmektedir. 1997
yılında ise çalışmalar en yüksek atıf sayısına varmıştır. 2013 yılından itibaren yayın başına düşen ortalama
atıf sayılarında ise sürekli bir düşüş söz konusudur. Ancak, yıllık ortalama atıf sayılarında (grafikte
görünebilmesi amacıyla veriler 100 ile çarpılmıştır) ise 2000 yılından itibaren durağan bir artış olduğu
görülmektedir. Yıllar içerisinde makale sayısındaki artışlar ve yıllık büyüme oranı alana ilginin söz konusu
olduğunu, ancak yüksek bir ilgi olmadığını göstermektedir. Bu noktada çalışmaların devam ettiği ve
günümüzde güncel bir çalışma alanı olduğu söylenebilir. Grafikte yer alan doğru ile gelecek yıllarda da
alanla alakalı çalışmaların doğrusal bir biçimde artış göstereceği sonucuna ulaşılabilmektedir. Bu
doğrultuda makale sayısına ait basit doğrusal regresyon denklemi 𝑦 = 2,402𝑥 − 4776,605 şeklinde
hesaplanmıştır (y değişkeni makale sayısını, 𝑥 değişkeni ise yılı temsil etmektedir).
Grafik 2’de yayınlara göre en ilgili kaynaklar grafiği paylaşılmıştır.
Grafik 2: En ilgili kaynaklar
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Araştırma konusu olan kalite yönetim sistemleri ile alakalı en fazla makale yayımlayan dergi “Quality Access to Success” Dergisi’dir. Dergide 34 makale yayımlandığı görülmektedir. En alakalı ilk 10 kaynak
grafik 2’de gösterilmiştir. Söz konusu dergide yayımlanan makaleler ilk 20 dergide yayınlanan makalelerin
%13,65’ini oluşturduğu görülmektedir. Dergiye ait web sitesi incelendiğinde açık erişimli, multidisipliner
ve hakemli bir dergi olduğu anlaşılmaktadır. Düzenli aralıklarla yayın yapan derginin atıf skoru 1,2 olarak
belirtilmiştir (Scopus, 2021). “Quality-Access to Success Dergisi”nden sonra en fazla makale yayımlanan
dergi “Total Quality Management and Business Excellence Dergisi”dir. 21 makale yayımlandığı
görülmektedir. Dergi 2003 yılında yayın hayatına başlayan; hakemli, açık erişimli, 2019 yılı etki faktörü
2.92 olan bir dergidir (Tandfonline, 2021). İlk 20 dergide yayınlanan makalelerin %44’ünü ilk beş dergide
yayınlanan makaleler oluşturduğu tespit edilmiştir.
Grafik 3: En fazla atıf alan kaynaklar
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En fazla atıf alan kaynaklar arasında ise ilk sırada 562 atıf ile “International Journal of Quality & Reliability
Management” isimli dergi yer almaktadır. İlk 20 derginin atıf sayısının %16’sını bu oluşturmaktadır.
Düzenli aralıklarla yayın yapan derginin atıf skoru 4,2 olan derginin açık erişimli, multidisipliner ve
hakemli bir dergi olduğu görülmektedir (Emerald, 2021). “International Journal Of Quality & Reliability
Management Dergisi”nden sonra en fazla atıf alan dergi, 305 atıfla “The Tqm Magazine” isimli dergidir.
Derginin 2006 yılında yayın hayatına son verdiği görülmektedir. (Emerald, 2021). İlk 20 derginin atıflarının
%49’unun ilk 5 dergi tarafından oluştuğu görülmektedir.
Tablo 3’de Bradford saçılım yasası tablosu paylaşılmıştır. “Bradford'un Saçılım Yasası” belirli bir konudaki
literatürün dergilere saçılımını ya da dağılımını tanımlamaktadır (Garfield, 1980, s. 476). Böylelikle bu
yasaya göre çekirdek kaynak belirlenebilmektedir. Bradford saçılım yasası, belirli alandaki çalışmaların
belli başlı kaynaklarda yayımlanıp yayımlanmadığı hakkında bilgi verir (Dadkhah v.d., 2020).. Tablo 3’e
göre, yayın frekanslarına göre kaynaklar artandan azalana bir biçimde sıralandıklarında, kaynakların her
biri yayınların üçte birini kapsayan üç grupta sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma neticesinde oluşan ilk
grup (zone1) çekirdek kaynakları oluşturmaktadır
Tablo 3. Bradford Saçılım Yasası
KAYNAK
Quality - Access to Success

NO
1

Fre.
34

KümFre. Alan
34
Zone 1

Iop Conference Serıes: Materıals Scıence and Engineerıng

2

22

56

Zone 1

Total Quality Management and Busıness Excellence

3

21

77

Zone 1

International Journal of Quality And Reliability Management

4

17

94

Zone 1

Accreditation and Quality Assurance

5

16

110

Zone 1

International Journal Of Productivity and Quality Management

6

16

126

Zone 1
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Applied Mechanics and Materials

7

11

137

Zone 1

International Journal for Quality in Health Care

8

11

148

Zone 1

Proceedings of The International Conference on Industrial Engineering
and Operations Management
Tqm Journal

9

11

159

Zone 1

10

11

170

Zone 1

Advances in Intelligent Systems and Computing

11

10

180

Zone 1

International Journal for Quality Research

12

10

190

Zone 1

Buna göre 55 kaynak çekirdek kaynak olarak görünmektedir. Frekansı 10’un üzerinde olan kaynaklar
tabloda gösterilmiştir. İlk 5 derginin “zone 1” içerisindeki kapladığı alan daha fazladır. Toplam kaynak
sayısının 694 olduğu ve bu kaynakların %7,92’sini “zone 1” oluşturmaktadır. Bununla birlikte 5 çekirdek
dergide yayımlanan çalışmalar, analizde yer alan tüm çalışmaların %9,67’sini, “zone 1”dekilerin %29,1’ini
oluşturmaktadır.
Ayrıca belirtmek gerekir ki; çalışmada araştırma aşamasında kaynak ayırımı yapılmadığı için ve fazla fazla
atıf aldığı için bazı kongre bildiri kitaplarının Broford saçılım yasasında kapsamında zone gruplarına
girdiği görülmektedir.
Kaynaklara ait toplam atıf sayıları ile h, g ve m indeks değerleri tablo 4’de gösterilmiştir. H indeksinin atıf
sayısı, yayın sayısı ve yayın başına düşen ortalama atıf gibi göstergelere kıyasla gelecekteki başarıyı daha
iyi tahminleyeceği söylenebilir (Hirsch, 2007).
Tablo 4. Kaynaklara ait h, g ve m indeksleri

Kaynak
Total Quality Management and
Business Excellence
International Journal of Quality and
Reliability Management
International Journal for Quality in
Health Care
Accreditation and Quality Assurance

G
H indeksi indeksi
11
16

M indeksi T. Atıf
0,58
289

Yayına
Yayın Başlangıç
sayısı yılı
22
2003

10

17

0,40

392

17

1997

8

11

0,32

206

11

1997

7

9

0,39

107

16

2004

International Journal of Productivity
and Quality Management
Tqm Magazine

7

11

0,47

140

16

2007

6

7

0,24

173

7

1997

Quality - Access to Success

5

7

0,45

98

34

2011

Tqm Journal

5

9

0,38

96

11

2009

International Journal of Health Care
Quality Assurance
Quality Innovation Prosperity

5

9

0,15

98

9

1988

5

6

0,56

75

6

2013

Tablo 4’e göre h indeksi en yüksek kaynağın 11 değeri ile “Total Quality Management and Business
Excellence” isimli dergi olduğu görülmektedir. Bu derginin alanın en önemli dergisi olduğu söylenebilir.
Bu indeks dergilerde yayımlanan 149 makalenin 69 atıf aldığını göstermektedir. Fakat h indeksi
hesaplanırken her bilimsel disiplinin kendine özgü atıf biçimi dikkate alındığı (Bornmann & Daniel, 2007)
için bu çalışma gibi disiplinler arası bir çalışmada bu indeksini yorumlamak pek doğru olmayacaktır. G
indeksi ise h indeksinin iyileştirilmiş bir biçimi olarak düşünülebilir. G indeksinde atıf performansı
hesaplanırken en fazla okunan makaleler hesaplamalarda daha fazla önemsenmektedir (Egghe, 2006). G
indeksinde ise 17 değeri ile en yüksek kaynağın “International Journal Of Quality And Reliability
Management” Dergisi olduğu görülmektedir. 149 yayının 102’si G indeksinde listelenmektedir. G
indeksinde listelenen 102 atıfın 17’si ise bu dergide yayımlanan makalelere aittir. Hirsch tarafından
tanımlanan M indeksi hesaplanırken; elde edilen H indeksinin derginin aktif olduğu yıl sayısına bölünmesi
metodu kullanılır (Harzing, 2012). M indeksinde ilk sırada yine 0,55 değeri ile “Total Quality Management
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and Business Excellence” dergisidir. İndekslere ayırmadan, toplam atıf sayısı açısından kaynaklar
incelendiğinde birinci sırada “International Journal Of Quality And Reliability Management” dergisi
olduğu görülmektedir. Buna göre, en etkin derginin “International Journal of Quality and Reliability
Management” olduğu ve en etkili çalışmaların burada yayımlandığı söylenebilir. Kalite yönetim sistemleri
alanında yapılacak çalışmalarda yada alınacak karar ve uygulanacak politikalarda bu derginin dikkate
alınması önem arz etmektedir. Kaynakların yıllık büyüme oranlarına ilişkin bilgiler şekil 1’de yer
almaktadır.

Şekil 1. Kaynaklara ait yıllık büyüme
Şekil 1 incelendiğinde kaynakların büyüme oranlarında dalgalanmaların olduğu görülmektedir.
Kaynaklardan “IOP Conference Series: Materials Science and Engineering ve Quality – Access to Success”
kaynakları son yıllar içerisinde doğrusal bir şekilde ciddi bir büyüme göstermiştir. Buna rağmen “Total
Quality Management and Business Excellence” kaynağı ile “International Journal of Quality And
Management” kaynağı istikrarlı bir trendde büyüdüğü görülmektedir. Diğer dergilerde kalite yönetim
sistemleri üzerine yayın sayısının büyümesinin azalma eğilimine girdiği görülmektedir.
Kalite yönetim sistemleri ile en alakalı ilk 10 yazar Grafik 4’de gösterildiği gibidir.
Grafik 4. En fazla yayın yapan yazarlar

Şekil 2. Yazarların zaman içerisindeki üretkenliği

Yayın
LATIEF Y

5

JIANG X

5

CLAY-WILLIAMS R

5

BRAITHWAITE J

5

DEVADASAN SR

6

KETATA R

8

WAGNER C

9

PHENG LS

9

NA NA

10

ZIMON D

11
0

2
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Grafik 4 incelendiğinde en fazla yayın yapan yazarın Zimon D. olduğu görülmektedir. Yazarın alanda 11
adet yayını bulunmaktadır. İkinci sırada yer alan en fazla yayın yapan yazar ise anonim yayınlar olarak
(na/na) görünmektedir. Bu durum veri tabanında raporların yazar hanesinin boş bırakılmasından ileri
gelmektedir. Bu noktada, ikinci en fazla yayın yapan yazar olarak Pheng LS.’yi yorumlamak doğru
olacaktır. Pheng LS.’nin alana katkı sağlayan 9 adet yayını vardır. Alana en fazla katkı sağlayan üçüncü
yazar ise yine dokuz yayın ile Wagner C.’dir.
Şekil 3’de ise kalite yönetim sistemleri ile ilgili en fazla yayını olan ilk 20 yazarın üretkenliği gösterilmiştir.
Yıllar ekseni yazarların ilk yayını ile son yayını arasında geçen zamanı ifade etmektedir. Şekildeki mavi
dairelerin çapının büyüklüğü yayın sayısına göre artıp azalırken; renginin tonu ise yazarların yıl başına
düşen atıf sayısına göre değişmektedir. Atıf sayısı arttıkça renk koyulaşmakta, yayın arttıkça daire çapı
büyümektedir. Buna göre; Zimond D.’nin ilk yayının 2015 yılında, son yayının ise 2019 yılında olduğu
görülmektedir. İlk 20 yazarın ilk eserinin 1997 yılında yayınlandığı görülmektedir.
En üretken ilk 10 yazarın yıllara göre yayınladıkları makale sayısı, aldıkları toplam atıf sayısı ve yıllık atıf
sayısı Tablo 5’te gösterildiği gibidir.
Tablo 5. En üretken ilk 10 yazar
Yazar
Zımon D.

Yıl
2017

Frekans
5

Toplam Atıf
22

Yıl Başına Düşen Toplam Atıf
4,4

Arnolda G. Braıthwaıte J. - ClayWilliams R. -Taylor N.
Latıef Y.

2020

4

24

12

2018

4

7

1,75

Zımon D.

2019

3

28

9,333

Dersarkıssıan M. Groene O.
Devadasan Sr.

2014

2

47

5,875

2009

2

24

1,846

Devadasan Sr.

2011

2

44

4

Jıang X.

2011

2

2

0,182

Ketata R.

2010

2

9

0,75

Ketata R.

2011

2

17

1,545

Dersarkissan M. ve Groene O.’nun 2014 yılındaki çalışması en fazla atıf alan (47) çalışma olmasına karşın
yıl başına düşen en fazla atıf alan çalışma (12) Braıthwaıte J., Clay-Williams R., Arnolda G. Ve Taylor N.’nin
2020 yılında yaptıkları çalışmadır. Ancak 2017 yılında 5 yayını ile yayın frekansı olarak en yüksek frekansa
sahip yazar Zimon D.’dir.
İlk 10 yazara ait h, g ve m indeks değerleri ile toplam atıf sayısı aşağıdaki tabloda incelenmiştir.
Tablo 6. Yazarlara ait h, g ve m indeksleri ile toplam atıf sayıları
Yazar
Wagner C.

h_indeks
7

g_indeks
8

m_indeks
0,368

Toplam Atıf
191

Toplam Yayın
8

Yayın Yılı
2003

Pheng Ls.

6

9

0,24

116

9

1997

Zımon D.

5

9

0,714

95

11

2015

Devadasan Sr.

5

6

0,385

79

6

2009

Braıthwaıte J.

4

5

0,571

38

5

2015

Clay-Williams R.

4

5

0,571

38

5

2015

Taylor N.

4

5

0,571

38

5

2015

Arnolda G.

4

4

2

24

4

2020

Groene O.

4

4

0,444

109

4

2013

Santos G.

4

4

0,444

111

4

2013
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En fazla h indeksine sahip yazarın 7 değeri ile Wagner C., en fazla g indeksine sahip yazarın 9 değeri ile
Zimon D. Ve Pheng LS., en fazla m indeksine sahip yazarın ise 0,571 değeri Braithwaıt J. ve Clay-Williams
R. olduğu görülmektedir. Kalite yönetim sistemleri ile en alakalı yazarlar bulgusu ile karşılaştırıldığında
bulguların anlamlı olduğu söylenebilir.
Lotka Yasası yazarların yaptığı yayınlar ile alana sağladığı katkıyı ölçerken, gelecekte o literatüre yapılacak
katkıyı tahminleme aracıdır (Yılmaz, 2006). Bir derginin Lotka Yasası’na uygun bir biçimde yayın yapıyor
kabul edilebilmesi için yazarların %60’ının bir makaleyle dergiye katkı sağlaması, %15’inin iki makaleyle,
%7’sinin ise üç makaleyle katkı sağlaması gerekmektedir (Lotka, 1926; Potter, 1988; Rowlands, 2004).
Grafik 5. Lotka Yasası

% Yazar Sayısı

Bilimsel Yayınların Frekans Dağılımı (lotka's Law)
100
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Kalite yönetim sistemleri alanında yazarların %89,9’u bir makale ile %7,7’si iki makale ile ve %1,4’ü üç
makale ile katkıda bulunmuştur. Bu durumda alandaki yazar dağılımının Lotka Yasası’na uymadığı
görülmektedir.
Yazarların ortak çalışmaları incelendiğinde ise yazarların 37 küme oluşmuştur. Kümeler yazarların
çalıştıkları konuların benzerliğine göre oluşmaktadır. Birbirine yakın konuları çalışan yazarların 2 grupta
toplandığı şekil 4’de açıkça görülmektedir. Geriye kalan gruplara bakıldığında alanda farklı konular çok
fazla çalışmaların olduğu söylenebilir.

1.Grup
2.Grup

Şekil 3. Birlikte bulunabilirlik
Şekil 4’de birinci ve ikinci grubun bir arada yakın olduğu görülmektedir. Nitekim her iki gruptaki
yazarların birbirleriyle çalışma yaptıkları ve sağlık sektöründe kalite üzerine çalıştıkları anlaşılmaktadır.
Şekilde, bunun dışındaki bir ya da iki kişiden oluşan diğer gruplar dikkate alınmamıştır.
En fazla alıntı yapılan ülkeler grafiği aşağıda gösterilmiştir.
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Grafik 6.plamda en fazla alıntı yapılan ülkeler
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Grafik 6 incelendiğinde ise en fazla alıntı yapılan ülkeler arasında ilk sırada Avustralya olduğu
görülmektedir(524). A.B.D.’nin 477 alıntı ile ikinci sırada olduğu görülmektedir. Türkiye ise 204
alıntılanma ile 10. sırada yer almaktadır. Ülkelerin bilim üretiminin yer aldığı analizde de en büyük payın
A.B.D.’ye ait olması bulguyu destekler niteliktedir. Ancak, Avustralya’nın sorumlu yazar ülke ve en fazla
yayın yapan ülke grafiklerinde ilk 10’a girememesine rağmen en fazla atıf alan ülkeler arasında birinci
olması yayınlarının etkili olduğu şeklinde yorumlanabilir.
Sorumlu yazarların bağlı bulunduğu ülkeler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Birden fazla ülkeden yazarların
iş birliği ile oluşturulan yayınlar MCP sayısı ile ifade edilmektedir. SCP oranında ise aynı ülkeye ait
yazarların yayınları değerlendirilmektedir (Seyran, 2021). MCP oranı ise toplam yayınların işbirliği
yapılan yayın sayısına bölünmesiyle elde edilir (Dönbak, 2020).
Tablo 7. Sorumlu İlk 10 Yazar Ülkesi Tablosu
Ülke
A.B.D.
ÇİN
ALMANYA
POLONYA
İSPANYA
BİRLEŞİK KRALLIK
HİNDİSTAN
MALEZYA
AVUSTRALYA
PORTEKİZ

Yayın
82
60
45
40
32
29
27
25
20
19

SCP
69
58
38
38
28
26
26
22
16
16

MCP
13
2
7
2
4
3
1
3
4
3

MCP_Oranı
0,1585
0,0333
0,1556
0,05
0,125
0,1034
0,037
0,12
0,2
0,1579

Buna göre sorumlu yazarın ülkesi açısından en fazla makalenin 82 makale ile A.B.D. tarafından
yayınlandığı görülmektedir. Sonrasında 60 makale ile onu Çin takip etmektedir. Aynı ülkeye ait (SCP) ve
başka ülkelerden yazarlarla (MCP) birlikte yapılan yayın sayılarında da yine A.B.D. birinci sırada
gelmektedir. Benzer bir şekilde A.B.D.’nin MCP oranının diğer ülkelere kıyasla daha yüksektir (0,1585).
Bu durum, A.B.D.’nin iş birliğine diğer ülkelere kıyasla daha açık olduğunu göstermektedir. Onu fazla
yakın bir oranla (0,1579) ile Portekiz izlemektedir. Ancak MCP oranı 0,50 katsayısından küçük olduğu için
hiçbir ülkenin net bir şekilde işbirliği ağına hâkim olduğu söylenemez (Kurutkan ve Orhan, 2018).
Grafik 7’de en fazla çalışma yapan ilk 10 ülke gösterilmektedir. Şekil 5’de ise Dünya’daki kalite yönetim
sistemleri üzerine bilimsel üretim gösterilmiştir. En üretken ülkeler koyu mavi renkle renklendirilmiştir
ve renk açıldıkça ülkenin üretkenliği azalmaktadır.
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Grafik 7. En Fazla Yayın Üreten Ülkeler
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Kalite yönetim sistemleri konusuna en fazla katkı yapan, en üretken ülke 218 çalışma ile A.B.D’dir.
A.B.D.’yi 136 çalışma ile Çin takip etmektedir. Şekil 5’de mavi renk ile gösterilen Türkiye ise ilk 20 ülke
arasında 19. sırada yer almaktadır.
Ayrıca, ülkelerin iş birliği ağı aşağıdaki şekil, grafik aracılığı ile yorumlanmıştır. İlk önce yapılan
yayınların yazarlarının bağlı olduğu ülkelere ve bu yayınları alıntılayan yazarların ülkelerine dair analiz
yapıldığında aşağıdaki grafik üretilmiştir.
Grafik 8. Yazarların Ülkesi Grafiği
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Buna göre toplamda, en fazla yayın A.B.D.’nde (26) olurken, işbirliği yapılan ülke Birleşik Krallık (71)
olmuştur. Türkiye ise 11 yayın ve 22 işbirliği ile 10. sırada yer almıştır. Ülkelerin işbiriliği
haritalandırıldığında aşağıdaki şekil oluşturulmuştur.
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Ülkeden
B.K.
B.K.
İspanya
U.K.
A.B.D.
Avustralya
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Ülkeye
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Frekans
9
8
6
6
6
5
5
5
5
5

Şekil 5. Ülkelerin iş birliği ağı ve iş birliğine ait sayısal veriler
Buna göre en fazla işbirliği Birleşik Krallık ile Hollanda arasında olduğu görülmektedir. İkinci sırada ise
Birleşik krallık ile İspanya işbirliği gelmektedir. En fazla işbirliği yapılan ülkenin ise Birleşik Krallık, en
fazla işbirliği yapan ülkenin Hollanda olduğu söylenebilir.
Global düzeyde en fazla alıntı yapılan çalışmalar aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.
Grafik 9. Global düzeyde en fazla alıntı yapılan çalışmalar
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Şekle göre en fazla alıntı yapılan çalışma Terziovski M.’nin 1997 yılında yazmış olduğu Journal of
Operations Management dergisinde yayınlanan “The business value of Quality management systems
certification. Evidence from Australia and New Zealand” başlıklı çalışmasıdır. Çalışma 261 atıf almıştır ve
çalışmanın yıllık atıf sayısı 10,44’dür. En fazla atıf yapılan ikinci çalışma ise Levine D.I.’nın (2010) yılında
Management Science Dergisinde yayınlanan “Quality Management and Job Quality : How the ISO 9001
Standard for Quality Management Systems Affects Employees and Employers” isimli çalışmasıdır.
Çalışma toplam 123 atıf almış ve yıllık atıf ortalaması 10,25’dir. Üçüncü sırada ise toplam 88 kez
alıntılanma ve yıllık ortalama 8,8 alıntılanma sayısı ile Ilkay MS’nin (2012) International Journal of Quality
& Reliability Management Dergisinde yayınlanan “The effect of the ISO 9001 Quality management system
on the performance of SMEs” isimli çalışmasıdır. En fazla alıntı yapılan dokümanlar incelendiğinde konu
ile en alakalı dergilerde yayınlanan çalışmalar olmadıkları görülmektedir.
Bu çalışmalar detaylı incelendiğinde;
En fazla atıf alan ilk çalışma olan Terziovski v.d. (1997)’nin The business value of Quality management
systems certification. Evidence from Australia and New Zealand” başlıklı çalışmasının toplam kalite
yönetimi (TKY) ortamının varlığında ve yokluğunda ISO 9000 belgelendirmesi ile organizasyonel
performans arasındaki ilişkinin gücünü test etmeyi amaçladığı görülmektedir. Bu kapsamda Avustralya
(962) ve Yeni Zelanda’da (379) üretim tesislerinde yapılan araştırmada ISO 9000 sertifikasının bir TKY
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ortamının varlığında veya yokluğunda kurumsal performans üzerinde önemli ölçüde olumlu bir etkisinin
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak, çalışma döneminde işletmelerde ISO 9000 standardının 1994
versiyonunun uygulandığı unutulmamalıdır. Günümüzde standardın güncel versiyonu olan 2015
versiyonu ile 1994 versiyonu arasında ciddi farklar mevcuttur. Belki de çalışmada ISO 9000
sertifikasyonuna sahip firmaların daha fazla kalite kontrol konusunda farkınalık oluştuğu bulgusuna
ulaşılmıştır.
En fazla atıf alan ikinci çalışma olan Levine D.I.’nın (2010) “Quality Management and Job Quality: How
the ISO 9001 Standard for Quality Management Systems Affects Employees and Employers” isimli
çalışmasında ISO 9001 kalite yönetim sistemleri standardının, organizasyonel ve personel çıktılarındaki
değişiklikleri nasıl etkilediği araştırıldığı görülmektedir. 1993 -2003 yılları arasında faaliyet gösteren
DunBradstreet veri tabanından Kaliforniya’da ISO sistemini uygulayan 916 firma ile sistemi uygulamayan
17.849 firmayla araştırmanın yapıldığı belirtilmiş olup, 9001'i uygulayanların, uygulamayanların kontrol
grubuna göre fazla daha düşük örgütsel ölüm oranlarına sahip olduğu bulgusu belirtilmiştir. Ayrıca,
hayatta kalan işverenler arasında, ISO'yu benimseyenlerin satış, istihdam, ücret ve ortalama yıllık kazanç
için daha yüksek büyüme oranları olduğu bulgusu belirtilmiştir.
En fazla atıf alan üçüncü çalışma olan İlkay ve Aslan’nın (2012) “The effect of the ISO 9001 Quality
management system on the performance of SMEs” isimli çalışmasında, ISO 9001 belgeli ve belgesiz
firmalar arasında performans açısından bir fark olup olmadığının incelendiği görülmektedir. Çalışma
detaylı incelendiğinde; Türkiye'de Kobinet veritabanı baz alınarak 892 KOBİ’ye anket gönderildiği ve
bunlardan 255 KOBİ’nin dönüş yaparak verisinin analize tabi tutulduğu belirtilmiştir. Araştırmaya göre,
performans açısından sertifikalı ve sertifikasız şirketler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
olmadığı sonucuna varılmıştır. Ancak, sertifikasyon için içsel olarak motive olan şirketlerin, dışsal olarak
motive olan şirketlerden kısmen daha yüksek performansa sahip olduğu bulgusu belirtilmiştir.
Araştırmada ISO 9001 belgesine sahip olan firmalarla olmayan firmalar arasında finansal açıdan bir fark
bulunmuş olup, inovasyon, müşteri kriterleri, öğrenme ve içyapı kriterleri açısından anlamlı bir fark
bulunamamıştır. Ayrıca, ISO 9001 belgesine sahip olan firmalarla olmayan firmalar arasında üst yönetim
liderliği, kalite sistem süreçleri, tedarikçi ilişkileri, süreç kontrol/iyileştirme açısından anlamlı bir farklılık
bulgusu elde edildiği belirtilirken, müşteri oryantasyonu ve insan kaynakları uygulamaları arasında
anlamlı bir farlılık bulunmadığı bulgusu belirtilmiştir. Bu noktada belirtmek gerekir ki kalite yönetim alt
sistemlerinin performansa doğrudan bir etkisinin literatürde de tartışmalı olması bu sonucu doğurmuş
olabilir.
En fazla atıf alan dördüncü çalışma Manuela S. Macinati’nin (2008) “The relationship between Quality
management systems and organizational performance in the Italian National Health Service” isimli
çalışmasıdır. Bu çalışma diğerlerinden farklı olarak sağlık hizmetleri üzerine yönelik olup, İtalya’da sağlık
hizmeti sunucularının kurumsal performansının en iyi tahmin edicileri olan kalite yönetim sistemlerinin
altında yatan faktörleri tanımlamayı ve bu faktörlerin performans üzerindeki etkisini değerlendirmeyi
amaçladığı görülmektedir. İtalya’da 352 halk sağlığı hizmeti sunucusuna yapılan anketlerin %42’sine
dönüş olduğu ve analize tabi tutulduğu belirtilmiştir. Çalışma, literatürde “temel değerler” olarak
tanımlanan kalite unsurlarının (Üst yönetimin kaliteye katılımı, stratejik kalite planlaması, personel
gelişimi, çalışanların katılımı, kalite veri analizi, kalite departmanının varlığı, önemi ve rolü, tedarikçi
kalite yönetimi, süreç yönetimi), İtalyan sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından benimsenen kalite yönetim
sistemlerinin kritik faktörleri olarak kabul edilebileceğini belirtmiştir. Çalışmada, subjektif çıktı
performansının kalite yönetimi değişkenleri ile pozitif ilişkili olduğu, ancak finansal ve operasyonel
performans ile kalite yönetimi değişkenleri arasında anlamlı bir istatistiksel ilişki olmadığı bulgusu
paylaşılmıştır.
En fazla atıf alan beşinci çalışma Alexandra Simon, Merce Bernardo, Stanislav Karapetrovic ve Martin
Casadesus’un (2011) “Integration of standardized environmental and quality management systems
audits” isimli çalışmasıdır. Çalışmanın, birden fazla standardize yönetim sistemine sahip şirketlerin, tek
ve entegre bir denetim sistemine sahip olmanın avantajlarından yararlanmak için denetimlerini nasıl
gerçekleştirdiklerini ve denetim unsurlarını ne ölçüde entegre edilebildiklerinin araştırıldığı
görülmektedir. Bunun için dört ayrı vaka incelemesi yapıldığı belirtilmişidir. Çalışmanın vaka çalışması
sonuçları aşağıdaki gibi özetlenebilir;
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 Entegre yönetim sistemleri denetimlerinin algılanan temel zorlukları, denetim sürecine katılan insan
kaynaklarının niteliği ile ilgili olduğu kısmen desteklenmiştir.
 Entegre yönetim sistemleri denetimlerinin temel faydaları, süreçlerin basitleştirilmesi ve
verimliliğinden fazla denetim raporlarının önerdiği iyileştirme fırsatlarıyla ilgili olduğu önermesi
desteklenmiştir.
 Kalite ve çevre yönetim sistemlerini birlikte denetlemek için kullanılan standart olan ISO 19011 iç
denetimlerinden fazla dış denetimlerinde kullanır önermesi kısmen desteklenmiştir.
 Özel denetim bileşenleri, dış denetimlere kıyasla iç denetimlere daha fazla entegre edilmiştir önermesi
reddedilmiştir.
Çalışma son olarak denetimlerin, zaman ve kaynaklar açısından maliyetlerin azaltılması veya hem
yönetim sistemlerinin hem de denetimlerinin verimliliğinin artırılması gibi iş hedeflerine ulaşılmasına
katkıda bulunduğunu belirtmiştir.
Çalışmaların özet, anahtar kelime, kaynakça ve başlıklarında en sık kullanılan kelimeleri analiz edilmiştir.
Tablo 8’e göre makalelerin özet kısımlarında “kalite” kelimesinin 3844 kez, anahtar kelime kısımlarında
“kalite yönetim sistemleri” kelime grubunun 232 kez, kaynakça kısımlarında “kalite yönetimi”
kelimelerinin 354 kez ve başlık kısımlarında ise “kalite” kelimesinin 1232 kez kullanıldığı görülmektedir.
Tablo 8. Özet, anahtar kelime, kaynakça ve başlıklarda en sık kullanılan kelimeler
Özet
Kavram
Quality

Sıklık
3844

Anahtar kelime
Kavram
Sıklık
Quality
232
Management
System
Quality
149
Management

Kaynakça
Kavram
Sıklık
Quality
354
Management

Başlık
Kavram
Quality

Quality
Management
Systems
Quality
Control
Total Quality
Management

333

Management

1217

307

System

783

258

Systems

419

130

Implementation

147

128

İso

140

Sıklık
1232

Management

2779

System

1848

Quality

78

Qms

996

74

Iso

873

Quality
Management
Systems
Iso 9001

Systems

807

Qms

44

Quality
Assurance
Article

Implementation

654

Iso 9000

31

Human

112

De

87

Process

612

30

Standards

94

Study

81

Paper
Study

610
598

Total Quality
Management
Management
Quality
Assurance

28
26

Humans
Health Care
Quality

87
70

Based
Development

75
71

53

Tablo 8’e göre, kelimelerin ağırlıklı olarak kalite ve yönetim odaklı olduğu görülse de sağlıkta kalite, ISO
9001, kalite uygulamaları ve toplam kalite yönetimine ait terimler olduğu sonucuna ulaşılabilmektedir.
Çalışmalarda en sık kullanılan kelimeler, kelime bulutları aracılığı ile görselleştirilmiştir. Kelime
bulutlarında bir kelime ne kadar büyük puntolar ile yazılmışsa o kadar sık kullanılmıştır demektir.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Şekil 6. (a) özetlerin kelime analizi, (b) anahtar kelimelerin kelime analizi, (c) kaynakçaların
kelime analizi, (d) başlıkların kelime analizi
Yayınların özet kısmında en fazla öne çıkan kelimelerin; kalite, yönetim, sistem, uygulama, süreç ve kalite
yönetim sistemi (kys) olduğu söylenebilir. Anahtar kelimeler incelendiğinde ise en fazla; kalite yönetimi,
kalite yönetim sistemi, kalite, ISO 9000/9001, toplam kalite yönetimi, kalite kontrol, kalite güvence,
akreditasyon ve sertifikasyon gibi kelimelerin ön plana çıktığı söylenebilir. Kaynakçaların kelime
analizinde ise en fazla; kalite kontrol, kalite güvence, sağlıkta kalite, standartlar, yönetim, akreditasyon,
bilgi yönetimi gibi kelimelerin yer aldığı görülmektedir. Son olarak başlıklarda en fazla geçen kelimelere
bakıldığında ise; kalite, yönetim, sistem/leri, uygulama kelimeleri üzerine yoğunlaştığını söylemek
mümkündür.
En fazla kullanılan ilk 10 kelimenin yıllara göre kullanım sıklığı incelendiğinde özellikle 2000’li yıllardan
itibaren yükselen bir artış trendine girdiğini ve halen yükseliş trendinde olduğunu söylemek mümkündür.

(b)
(a)

İşletme Araştırmaları Dergisi

2581

Journal of Business Research-Turk

O. Bütüner 14/3 (2022) 2565-2590

(d)

(c)

Şekil 7. (a) Özetlerin kelime dinamikleri, (b) Anahtar kelimelerin kelime dinamikleri, (c)
Kaynakçaların kelime dinamikleri, (d) Başlıkların kelime dinamikleri
Şekil 8 (c)’de kalite kontrol kelime grubunun 2006 yıllarından itibaren düşüş eğiliminde olduğu, kalite
yönetimi kelimelerinin ise azalarak artan safhaya geçtiği görülmektedir. Yine standartlar kelimesinin de
2002’li yıllardan itibaren düşüş eğiliminde olduğu söylenebilir. Anahtar kelimeler arasında da ISO 9000,
toplam kalite yönetimi ve kalite güvence terimlerinin 2010’lu yılların başından itibaren düşüş trendine
girdiği söylenebilir. Başlıklar arasında ise yönetim kalitesi kelimelerinin en fazla kullanılması dikkat
çekicidir. Yine başlıklar arasında son yıllarda uygulama kelimesinin yükseliş trendinde olması son yıllarda
çalışmaların uygulamalara yoğunlaştığı şeklinde yorumlanabilir.
Tematik değişim kelimelerin nasıl kullanılmaya başlandığını ve zaman içerisindeki değişimlerini ifade
etmektedir. Tematik gelişimi görmek için ayrım; kalite yönetim sistemleri kavramını yakından ilgilendiren
ISO 9001 standardının güncellenme tarihlerine göre yapılmıştır. Buna göre ilk yayın tarihi olan 1984’den
ilk ISO 9001 revizyonu olan 1994 birinci zaman kesitini oluşturmaktadır. İkinci zaman kesiti 1995 ile ikinci
ve önemli revizyon olan 2000 tarihleri olarak belirlenmiştir. 2008 yılındaki revizyon standardın 2000
yılındaki revizyonundan fazla ayrılmadığı için kesit noktası olarak ayrılmamıştır. Ancak, standardın 2015
revizyonunda yaklaşımlarda önemli değişiklikler olduğu için üçüncü zaman aralığı 2001-2015 yılları
olarak belirlenmiştir. Son kesit ise 2016-2020 yılları olarak alınmıştır.

Şekil 8. Başlık kelimelerinin tematik değişimi
Yukarıdaki şekil çalışmalarda kullanılan başlıkların tematik değişimini göstermektedir. Yorumlanacak
olursa, öncelikle belirtmek gerekir ki; 1984-1994 yılları arasında yapılan çalışmaların başlıklarında kalite,
uygulama, otomasyon, müşteri, Avrupa, ISO, sistemler, matbu, mimarlık ve test kavramlarının işlendiği
görülmektedir. Burada mimarlık temasının 2000 yılına kadar etkisini sürdürdüğü 2001 yılından 2015’e
doğru kalite temasını destekleyerek kaybolduğu söylenebilir.
Kalite teması, günümüze kadar etkisini sürdürdüğü görülmektedir. Ancak, 1995 yılına doğru yönetim
temasını beslediği sonra yine 2015’ doğru yönetim kavramının kalite temasında buluştuğu söylenebilir.
İşletme Araştırmaları Dergisi

2582

Journal of Business Research-Turk

O. Bütüner 14/3 (2022) 2565-2590
Kalite teması en yüksek gücüne 2000-2015 yılları arasındaki çalışmalarda ulaştığı söylenebilir. Nitekim,
ISO kalite yönetim sistemleri standardının kronolojik ilerlemesine bakıldığında kalite güvence
kavramından 1994’den sonra kalite yönetim kavramına ağırlık verdiği özellikle 2000 revizyonu ile süreç
yönetimi ile yönetim yaklaşımına daha fazla odaklandığı görülmektedir. Nitekim şekilde de görüldüğü
üzere 2000-2015 yılları arasında süreç temasının ortay çıktığı ve günümüze kadar etkinliğini koruduğu
görülmektedir.
Uygulama temasının1984’den 2000 yıllarına kadar etkisini sürdürdüğü, 1994-2000 arası inşaat sektöründe
kalite uygulamalarına odaklanıldığı, 2000-2015 yılları arasında kalite temasının altına girdiği ancak bir
bölümünün ise girişim temasına evrildiği görülmektedir. Girişimlerde kalite uygulamalarının 2016-2020
yılında son olarak yönetim temasının altında birleştiği söylenebilir.
Otomasyon gibi üretim temasının 1995-2000 arasında yönetim temasına altına girerek bu temayı beslediği
söylenebilir. Bu durum kalite yönetim sistemleri standardı olan ISO 9000’nin 1994 yılından sonra kalite
güvence felsefesinden kalite yönetim felsefesine geçişine bağlanabilir. 1984’den itibaren ortaya çıkan
müşteri temasının, 1995-2000 yılları arasında inşaat, yönetim ve sertifikasyon temalarını besleyerek başlık
temalarından çıktığı görülmektedir.
1984-1994 yılları arasında Avrupa temasının 1995-2000 yılları arasında model ve tahribatsız temaların
evrildiği görülmektedir. Bu durum, bu yıllarda ünlenen Avrupa Mükemmellik Modeli ve küreselleşme ile
birlikte artan ticaret hacmine bağlı A.B. direktiflerinin CE belgelendirmelerinde talep ettiği tahribatlı ve
tahribatsız deney şartlarına bağlanmıştır. Nitekim bilinmektedir ki Avrupa’ya ihracat yapabilmek için şart
koşulan CE belgelendirmesi temelini Avrupa direktifi ve ISO ürün standartlarından almaktadır. Bu
standartlar ise çoğunlukla kalite güvence ya da kalite yönetim sistemi ön şartı koşmaktadır.
1984-1994 yılları arasında ISO temasının 1995-2000 yılları arasında management ve dystar temalarını
beslediği görülmektedir. Bu noktada ISO’nun kalite yönetim sistemine 1994 versiyonu ile evrilmesi
management temasına olan desteği açıklamaktadır. 1998 yılında küresel bir boya üreticisi olan Dystar
firmasını global çapta tüm tesislerinde ISO 9001 uygulamasına geçmesi üzerine yapılan yayının bu yıllarda
ana tema olduğu ve önceli dönemdeki ISO temasından beslendiği görülmektedir. Bu iki temanın ise 20012015 yılları arasında yeniden ön plana çıkan Quality temasını besleyerek yok olduğu görülmektedir.
Ancak, ilginç bir şekilde 2016-2020 yıllarında management kavramının tekrar Quality kavramında
ayrışarak ana tema olarak çıkmıştır.
1984-1994 yılları arasında ana tema olan system kavramının 1995-2000 yılları arasında management, nondestructive ve safety temalarını beslediği görülmektedir. Esasında 1994 versiyonundan sonra ISO’nun
daha fazla kalite yönetim sistemi kavramı olarak anılmaya başlamasının management kavramını
beslemesinin doğal bir sonucu olarak görülebilir. Ayrıca her ne kadar ISO tarafından akredite olmasa da
uygulamada bir ISO standardıymış yada entegre yönetim sistemi standartları arasında sayılan OHSAS’ın
da ilk versiyonunu 1996 yılında yayınlanması (BS 8800) ayrıca, 1999 yılında ISO1 9000 Kalite Yönetim
Standartları, ISO 14000 Çevre Yönetimi Standartları gibi standartlar dikkate alınarak hazırlanan OHSAS
18001 Standardı yayımlanması (Akpınar ve Öğütoğulları, 2016:98) system temasının safety temasına olan
aktarımını açıklamaktadır. Yine 1994-2000 yılları arasında ön plan çıkan CE belgelendirmeleri kapsamında
ürün grubuna göre yapılması zorunlu koşulan tahribatsız testler bu dönemde ana tema olarak çıktığı ve
system temasından beslendiği görülmektedir. Nitekim bilinmektedir ki bir fazla A.B. direktifi temelinde
kalite güvence sistemi ya da kalite yönetim sisteminin kurulmasını önermekte yada istemektedir. Bu
nedenle system temasının, non-destructive temasını beslediği söylenebilir. Sonrasında, 2001-2015 yılları
arasında bu üç kavramında tekrar Quality temasında birleştiği görülürken, safety temasındaki bazı
çalışmaların performans üzerine kaydığı görülmektedir. 2016-2020 yılları arasında da performans
temasıyla yapılan çalışmaların yine management temasıyla yapılan çalışmaları beslediği görülmektedir.
Ayrıca, design temalı çalışmaları da beslediği aşikardır.
1984-1994 yılları arasında architacts temalı yapılan kalite çalışmalarının doğrudan 2001-2015 yılları
arasında ön plana çıkan Quality temasını besleyerek içerisinde eridiği görülmektedir.
Test ana temalı kalite çalışmalarının 1994-2000 yılları arasında production temasını beslediği, 2001-2015
yılları arasında da Quality temasını besleyerek kaybolduğu görülmektedir.
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Bunun haricinde 2001-2015 yılları arasında process temasını ön plana çıktığı 2016-2020 yılları arasında da
geçerliliğini koruduğu ayrıca bu yıllarda management temasını beslediği görülmektedir. Nitekim, bu
durumu ISO 9001’in 2000 yılı versiyonu ile süreç yönetimi odaklı hale gelmesinin doğal bir sonucu olarak
yorumlamak mümkündür.
Bilimsel bir çalışmanın hangi alan ve bu alanda hangi alt alanlarda çalışıldığına dair bilgi veren kısım
anahtar kelimelerdir. Bu nedenle başlıkların tematik analizinin detaylandırılabilmesi adına anahtar
kelimelerinde tematik analizine yer verilmiştir.

Şekil 9. Anahtar kelimelerin tematik değişimi
Şekil 10’da anahtar kelimelerin tematik değişimi gösterilmektedir. 1984-1994 yılları arasında ISO 9001
series, hierarchical structure, eleoctronic producion ve Quality anahtar kelimeleri çoğunlukla kullanılırken,
zaman içerisinde ISO 9000 series kelimesinin Quality management system ve ISO 9000 kelimelerine
evrildiği söylenebilir. Kalite kavramının ise 2020 yılına kadar güncelliğini korurken, ayrıca 2016-2020
arasında performans, verimlilik, akreditasyon, qms kavramlarını beslediği görülmektedir. Bu dönemde
yine çalışmalarda yöntem olarak çoğunlukla hiyerarşik yapının kullanıldığı söylenebilir. 1995-2000 yılları
arasında anahtar kelimelere farklı isimlerde olsa da kalite yönetim sistemleri kavramlarının hakim olduğu
görülmektedir. 2001-2015 yılları arasında ise yine kalite yönetim sistemleri kavramları hakimken, yapay
sinir ağları anahtar kelimesinin ön plan çıktığı görülmektedir. Bu durum bu zaman aralığında
araştırmalarda yöntem olarak ağırlıklı olarak yapay sinir ağlarının kullanıldığını göstermektedir. Bu
dönemde ek olarak anahtar kelimelere monitoring ve laboratory medicine gibi anahtar kelimelerin
eklendiği görülmektedir. Bu durum 2000’li yılların başında sağlık sektöründe çalışmalarında ön plan
acıktığını göstermektedir. Son olarak 2016-2020 yılları arasında yani son dönemde süreç yaklaşımı, risk
yönetimi, liderlik, kalite yönetim/sistemleri/qms, akreditasyon, verimlilik ve performans temalarının
anahtar kelimelerde daha fazla yer aldığı görülmektedir. ISO 9001 standardının 2015 versiyonu ile ortaya
çıkan risk yönetimi ve artan süreç yönetimi bu dönemde bu iki kavramın ön plana çıkmasını sağladığı
aşikârdır. Ayrıca son zamanlarda TKY çalışmalarının verimlilik ve performansa odaklandığı (Bütüner,
2021) görülmekle birlikte kalite yönetim sistemi üzerine yapılan çalışmaları da etkilediği düşünülmektedir.
1995-2000 yılları arasında quality management system, Quality managent systems, ISO 9000, Quality
managament kavramlarına dağılan ama aslında aynı şeyi ifade eden kalite yönetim sistemleri kelimesi
2001-2015 yılları arasında “Quality management system” kelime öbeği altında toplandığı görülmektedir.
Bu kelime öbeği, 2001-2015 yılları arasında büyük bir alan kaplarken, 2016-2020 yıllarında güncelliğini
korumakla birlikte Quality management, performance, Quality management system(qms), accreditation,
process approach, risk management, leadership kelimelerini besleyerek alanının küçüldüğü
görülmektedir. ISO/IEC kelimesinin ise 2016-2020 yıllarında accreditation kelimesine dönüştüğü
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görülmektedir. Monitoring kelimesi ise Accreditation kelimesini besleyerek kaybolmuştur. Quality
kelimesi güncelliğini korurken zaman içerisinde qms kelimesini beslediği görülmektedir. Ancak belirtmek
gerekir ki; uygulamada farklı kavramlar gibi ayrı olarak kullanılsa da qms, Quality management system
ve Quality management system (qms) aynı şeyi ifade etmektedir. Son olarak, laboratory medicine
kelimesinin ise qms kelimesini besleyerek kaybolduğu görülmektedir.
Yıllar içerisinde anahtar kelime, başlık, özet ve kaynakça açısından ön plana çıkan konular aşağıdaki
tabloda gösterildiği gibidir. Konular belirlenirken en az 5 kez işlenmiş olması şartı aranmıştır. Anahtar
kelimelerde, başlıklarda, özetlerde ve kaynakçalarda en az beş kez işlenen ilk 10 konu listelenmiş ve yılları
belirtilmiştir. f ile gösterilen değerler konuların işlenme sıklığını göstermektedir.
Tablo 9. Trend konuların yıllara göre dağılımı
Anahtar kelime
Konu

f

Başlık
Yıl

Konu

f

Özet
Yıl

Konu

1232 2013 Quality

Kaynakça
f

Yıl

Konu

f

Yıl

Quality
Management
System

231 2016 Quality

3844 2014 Quality
Management

354 2014

Quality
Management

149 2013 Managem 1217 2013 Managem 2779 2014 Quality
ent
ent
Management
Systems

333 2015

Quality

78 2014 System

783 2014 System

1848 2013 Quality Control

307 2010

Quality
Management
Systems

74 2016 Systems

419 2013 Qms

996 2015 Total Quality
Management

258 2010

Iso 9001

53 2016 Implemen 147 2014 Iso
tatıon

873 2014 Quality Assurance

130 2006

Qms

44 2016 Iso

140 2012 Systems

807 2015 Artıcle

128 2012

Iso 9000

31 2007 De

87 2014 Implemen 654 2015 Human
tatıon

112 2014

Total Quality
Management

30 2013 Study

81 2015 Process

612 2015 Standards

94 2006

Management

28 2015 Based

75 2014 Paper

610 2014 Humans

87 2012

Quality Assurance

26 2011 Developm 71 2013 Study
ent

598 2015 Health Care
Quality

70 2014

Tabloya göre anahtar kelimelerde en fazla yer alan kelime Quality management system 231 kez işlenmiştir.
Balıklarda ise Quality kelimesinin 1232 kez işlendiği görülmektedir. Aynı kelimesinin özette işlenme sıklığı
ise 3844 olmuştur. Kaynakçada ise 354 kez işlenme ile Quality management kelimesinin en fazla işlenen
kelime olduğu görülmektedir. Bu tabloda kalite ve yönetim kelimelerinin sıklıklarının yüksek olmadı
beklenen bir durumdur. Sonuçta; KYS standartları yönetim uygulamalarına yönelik olduğu için aynı
zamanda bir yönetim standardıdır.
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5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Giriş kısmında da belirtildiği gibi bu çalışmanın amacı KYS’ne geniş bir zaman perspektifinden bakarak
literatürü analiz etmek çalışmalar ile KYS kavramının evrildiği yönü tespit etmekti. Ayrıca bunu yaparken
de önemli çalışmalar, yazarlar ve dergiler hakkında bilgi vermekti. Bir nevi bu alanda çalışma yapacak
araştırmacılara yön vermekti. Çalışmada elde edilen bulguları daha iyi kavrayabilmek için KYS ile sıklıkla
anılan ISO 9000 standart serisini ve bu serinin KYS felsefesini anlamak gerekir. Bunun için öncelikle
standardın kaliteye bakış açısını bilmek gerekir. Nitekim bu çalışmada analiz edilen çalışmaların genellikle
bu kavramlar üzerine yapıldığı görülmektedir. Bu noktada standart; kaliteyi “bir nesnenin bir dizi yapısal
karakteristiğinin gereklilikleri yerine getirme derecesi” (ISO 9000, 2015) olarak tanımlamıştır. Ancak
organizasyon açısından kalite; organizasyonun ürünlerinin/hizmetlerinin fonksiyonlarının ulaştıkları
noktalardan ya da sergiledikleri performanstan ziyade müşteri açısından bu fonksiyon ve performansın
nasıl algılandığı olarak yorumlamıştır (ISO 9000, 2015). Kısaca, sunulan ürün ve hizmetlerin müşteri
nazarında ürettiği değer ya da memnuniyet olarak yorumlanabilir. Buradan hareketle KYS ise kuruluşun,
üst yönetim tarafından resmi olarak beyan edilen amaçlarını ve yönlerini, elde etmek istedikleri sonuçları
ve sonuçlara ulaşmak için prosesler oluşturmaya yönelik birbiri ile etkileşimde olan unsurlarının kaliteyle
ilişkin bölümü olarak tanımlamıştır (ISO 9000, 2015). Özetlemek gerekirse, organizasyonların ürün ya da
hizmetlerinin özelliklerini, uygulamada yerine getirebilmesi adına oluşturulan politika, hedef ve süreçler
bütünüdür.
Kalite yönetim sistemleri kelime öbeği üzerine yapılmış yayınların bibliyometik yöntemle analizine
dayanan bu çalışmada doğal olarak görülmektedir ki kalite yönetim sistemleri üzerine yapılan çalışmalara
ISO 9000 standardında yapılan revizyonların büyük etkisi vardır. Kavram üzerine yapılan çalışmaların
yayınlandığı dergi alanları açısından bakıldığında temelde kavramın mühendislik/üretim ve yönetim
bilim alanı olmak üzere iki alanda çalışıldığı söylenebilir. Kalite yönetim sistemleri üzerine yapılan
çalışmalarda lider ülkenin aynı TKY üzerine yapılan çalışmalarda da (Bütüner, 2021) olduğu gibi A.B.D.
olduğu görülmektedir. Kalite kavramının bilimsel olarak lider ülkesi A.B.D.’dir sonucuna varılabilir.
Özellikle 2016’dan sonra kalite yönetim sistemleri üzerine yapılan çalışmaların çoğunluğu yönetim üzerine
olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca kültür, süreç ve kalite yönetim sisteminin etkileri üzerine de
çalışmalar güncelliğini korumaktadır denilebilir.
Çalışmalarda ayrı bir kavram gibi kullanılsa da qms, kalite yönetimi ve kalite yönetim sistemi ile kalite
yönetim sistemleri aynı anlamı taşımaktadır. Bu konu üzerine yapılan diğer çalışmalarda bu durumun
dikkate alınması önerilmektedir. ISO 9000 standardı bir kalite yönetim sistemleri modeli olmakla birlikte
alanda kalite yönetim sistemlerinin en fazla ISO 9000 standardı ile özleştirildiği ve bu model gibi popüler
başka bir model olmadığı söylenebilir.
Bu çalışmaya benzer çalışmalar yapacaklar için ise çalışmaların kısıtları şöyle özetlenebilir:
 Araştırmanın Scopus veri tabanında yapılması, çalışmanın bir kısıtıdır.
 Çalışmanın başka bir kısıtı ise veri tabanından yalnızca İngilizce dilinde yazılan, makale, review, kitap
ve bildiri kitapları formatında olan çalışmalar indirilmiştir. Yine atıf analizlerinde yalnızca Scopus veri
tabanında yer alan kayıtlar değerlendirilmiştir.
 Çalışmada bibliyometrik analizden kaynaklanan kısıtlar da bulunmaktadır. Görselleştirme programı
olan Bibliyometrix programının izin verdiği ölçüde veriler görselleştirilmiştir. Bu çalışmada, başlı
başına bibliyometrik analiz araçlarından kaynaklanan sınırlamalar da bulunmaktadır. Örneğin Atıf
analizi, araştırmanın nesnel ve niceliksel bir ölçüsünü temsil eder, ancak atıf analizi çalışmanın kalitesi
veya uygulama üzerindeki etkisi hakkında bilgi sağlamaz (Karayel ve Kurutkan, 2022:232). Ama bir
makale ne kadar fazla atıf alırsa, makalenin bilimsel araştırmalar üzerinde o kadar büyük etkisinin
olabileceği düşünülebilir.
En fazla atıf alan çalışmalara bakıldığında çalışmaların daha fazla kalite yönetim sistemlerinin işletme
performans ya da çıktıları üzerine etki çalışmaları olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmalar incelendiğinde,
literatürde halen daha ISO 9001’in faydalarının yada olumlu etkilerinin tartışıldığını göstermektedir
(Bütüner 2021), (Terziovski, 1997), (Levine, 2010), (İlkay ve Aslan, 2012).
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Bu çalışmanın sonuçları, Öztürk ve Kurutkan (2020) tarafından web of science veri tabanında kalite
yönetimi üzerine bibliyometrik çalışmanın, Ho v.d. (2022) ve ayrıca Bütüner (2021)’in Toplam kalite
yönetimi üzerine web of science’da yaptığı bibliyometrik çalışmanın sonuçları ile kıyaslandığında; En fazla
atıf alan yazarların ve çalışmaların Öztürk ve Kurutkan’ın çalışmasında değiştiği görülmektedir. Ancak
Ho v.d. (2022) ve Bütüner (2021) yaptığı çalışmada en fazla atıf alan yazarlar eşleşmektedir. Öztürk ve
Kurutkan’ın çalışmasının farkının arama kelimesinin farklılığından (kalite yönetim) kaynaklandığı
söylenebilir. Bu dört çalışma özelinde, en fazla yayın üreten dergiler ve en fazla atıf alan dergilerin
sıralaması aynıdır. Bu durumda kalite yönetim sistemleri üzerine bilimsel yayınların çoğunlukla
toplandığı bir başka deyişle bu disiplinde en önemli ilk üç derginin Total Quality Management Business
Excellence, Total Quality Management, International Journal Of Operations Production Management
olduğu söylenebilir.
Öztürk ve Kurutkan (2020) çalışmasında en fazla İş prensipleri, avantaj ve dezavantaj, ilişki yönetimi, ISO
standartları, kriterler olmak üzere 5 kavramın öne çıktığını belirtmişlerdir. Bu çalışmada ise, anahtar
kelimeler ve özetler açısından bakıldığında en fazla öne çıkan kavramlar kalite yönetimi, ISO 9001, süreç,
toplam kalite yönetimi, uygulama olduğu görülmektedir. ISO 9001’in kriterleri temsil ettiği
düşünüldüğünde bazı kavramlar örtüşse de bazı kavramların ayrıldığı görülmektedir. İlişki yönetimi
kavramının, ISO 9000 standardının temel ilkeleri arasında yer almaktadır. Bu çalışmada yayınların tam
metinleri kelime analizine tabi tutulmadığı için ön plana çıkmadığı düşünülmektedir. Ancak ISO
standartları, ve kriterler kelimelerinin benzerlik gösterdiği söylenebilir. Avantaj ve dezavantajların daha
fazla standardın uygulanması kısımlarında kullanılması hasebiyle bu çalışmadaki uygulama kelimesi ile
benzerlik gösterdiği düşünülmektedir. Ho v.d. (2022) yaptığı çalışmada ise öne çıkan kelimeler bu çalışma
ile hemen hemen hemen aynıdır. Sonuç itibariyle kalite yönetimi üzerine yapılan çalışmalar demek bir
nevi ISO 9000 çalışmaları demektir denilebilir. Bu çalışmalarda da ISO 9001 (kriterler), süreç, ilişki yönetimi
gibi alt ilkelerin önemli olduğu dikkate alınmalıdır.
Bir diğer açıdan çalışmanın sonuçlarına bakıldığında günümüzde performans, verimlilik, akreditasyon,
risk yönetimi, proses yaklaşımı, liderlik kavramlarının bu alanda trend olduğunu söylemek mümkün
olacaktır. Medikal laboratuvar, mimari network, elektronik üretimi gibi sektörel kavramların ise modasını
kaybettiği söylenebilir. Ho v.d. (2022) kalite yönetiminin en fazla araştırılan yönlerini ise kalite iyileştirme,
kalite güvence, kalite kontrol olduğunu belirtmiştir. Kalite yönetimi uygulamaları olaraksa en fazla sürekli
iyileştirme, standardizasyon, performans iyileştirme, yenilik süreçleri, müşteri memnuniyeti olduğunu
belirtmiştir. Bütüner (20201) çalışmasında ise öne çıkan kavramlar; Liderlik, performans (finansal, kalite,
pazar, iky (insan kaynakları yönetimi), müşteri, tedarikçi, çalışanlar, süreç yönetimi, veri ve analiz, ürün
kalitesi/tasarımı, strateji/rekabet olduğu görülmektedir. Bu açıdan bu çalışmanın sonuçları ile literatürdeki
benzer çalışmaların sonuçlarının örtüştüğü görülmektedir.
Toplam kalite yönetiminin işletme performansı yada iş performansı üzerine yapılan çalışmalarda
yumuşak ve sert toplam kalite uygulamaları öne çıkmaktadır. Buna göre, toplam kalite yönetiminin
yönetim ve stratejiler, liderlik gibi soyut uygulamaları yumuşak alana girerken, iyileştirme araçları ve
teknikleri, süreç analizleri gibi somut kısımları sert alanlara girmektedir (Abdallah, 2013). Fotopoulos ve
Psomas (2009) liderlik, stratejik kalite planlaması, çalışan yönetimi, tedarikçi yönetimi, eğitim gibi konuları
TKY’nin yumuşak faktörleri olarak belirtmiştir. Bu noktada bu çalışmada öne çıkan kavramları, Kalite
yönetim sistemleri yumuşak ve sert uygulamaları açısından ele alındığında sert uygulamalar olan, risk
yönetimi, süreç yönetimi, müşteri odaklılık, gibi kavramların kalite yönetim sisteminde daha ilgi çekici
hale dönüştüğü söylenebilir. Bu durumu yukarıdaki karşılaştırmalarda detaylandırıldığı üzere Ho v.d.
(2022), Öztürk ve Kurutkan (2020), Bütüner (2021) çalışmalarıyla desteklenmektedir.
Bu çalışma ile kalite yönetim sistemleri disiplini içerisinde temel okunacak yayınlar listesi çıkartılmış (en
fazla atıf alan yayınlar) ve bu yayınlar kısaca tanıtılmıştır. Bu noktada rehber niteliği taşımaktadır. Zaman
içinde disipline eklenecek yayınlarla birlikte, gelecekteki analizler ile bu bulgular ve sonuçlar yeniden
değerlendirebilir. Bu çalışmadan esinlenerek yapılacak çalışmalarda en fazla atıf alan makalelerin
incelemesi yapılırken çalışmaların yapıldığı yılın göz önünde bulundurulması tavsiye edilmektedir.
Özellikle, ISO 9001 standardının 1987, 1994, 2000 ve 2015 versiyonlarındaki değişimler çalışmaların alanda
analizini önemli ölçüde etkilemektedir.
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Amaç – Bu araştırmanın amacı, sigorta çalışanlarının görüşlerinden yararlanarak etik dışı ya da yasal
olmayan davranışların açığa çıkarılmasını sağlamaktır. Ayrıca, whistleblowing davranışını gerçekleştiren
sigorta çalışanlarının bu eylemi ortaya çıkarma nedenleri ve whistleblowing davranışını
gerçekleştirmelerindeki engeller açıklanarak birtakım öneriler geliştirmek amaçlanmıştır.
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Yöntem – Bu çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden olan, olgu bilim (fenomenoloji) araştırmasıdır.
Çalışmanın araştırma grubunu, Ankara ilinde faaliyette bulunan sigorta şirketlerindeki sigorta
çalışanlarından 15 katılımcı oluşturmaktadır. Çalışmada, araştırmaya katılan sigorta çalışanları, amaçlı
örnekleme yöntemlerinden kritik durum örneklemesi olarak nitelendirilen örneklem türü yardımıyla
belirlenmiştir. Ankara ilinde faaliyette bulunan sigorta şirketlerindeki sigorta çalışanlarından 15
katılımcıyla, iki farklı şekilde olmak üzere yüz yüze ve telefonda görüşme tekniği uygulanarak veriler
toplanmıştır. Görüşme tekniğinde açık uçlu sorular sorulmuştur. Araştırmada verilerin çözümlenmesinde,
Betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Veriler sadece, görüşme sürecinde sorulan araştırma soruları
çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Bulgular – Araştırmanın sonucunda, sigorta şirketlerinde etik dışı ya da yanlış davranışlar olmasına
rağmen bu davranışların çeşitli sebeplerle açığa çıkarılmadığı bilgisine ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan 8
katılımcı whistleblowing davranışı gerçekleştirmemiş, 5 katılımcı ise gerçekleştirmiştir. Diğer 2 katılımcı ise
herhangi bir etik dışı ya da yanlış bir davranışa şahit olmamıştır.
Tartışma – Sonuçlara göre, sigorta şirketlerinde yaşanan olumsuzluklar ya da yanlış uygulamalar mevcut
olmasına rağmen sigorta çalışanlarının çoğunluğu whistleblowing eylemini gerçekleştirmekten
kaçınmaktadır. Bu durumda, mevcut sorunların üstesinden gelmek için yetkili birimlere sorunlar arz
edilmelidir. Ayrıca, karşılaşılan etik ve yasal olmayan davranışların yetkililerle paylaşılmasının önünde
birtakım engellerin olduğu sonucuna da varılmıştır. Yetkili birimler ve çalışanlar whistleblowing
hususunda bilgilendirilmeli ve desteklenmelidir.
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Purpose – The purpose of this research is to reveal unethical or illegal behaviors by benefiting from the
opinions of insurance employees. In addition, it is aimed to develop some suggestions by explaining the
reasons for the insurance employees who perform the whistleblowing behavior and the obstacles in
performing the whistleblowing behavior.
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Design/Methodology/Approach – This study is a phenomenology research, which is one of the qualitative
research methods. The research group of the study consists of 15 participants from insurance employees in
insurance companies operating in Ankara. In the study, insurance employees participating in the research
were determined with the help of the sampling type, which is defined as critical situation sampling, one of
the purposive sampling methods. Data were collected by applying face-to-face and telephone interview
techniques, in two different ways, with 15 participants from insurance companies operating in the province
of Ankara. In the interview technique, open-ended questions were asked. Descriptive analysis technique
was used in the analysis of the data in the research. The data were evaluated only within the framework of
the research questions asked during the interview process.
Findings – As a result of the research, it was learned that although there are unethical or wrong behaviors
in insurance companies, these behaviors aren’t disclosed for various reasons. 8 participants participating in
the research didn’t perform whistleblowing behavior, while 5 participants did. The other 2 participants
didn’t witness any unethical or wrong behavior.
Discussion – According to the results, although there are negativities or misapplications in insurance
companies, the majority of insurance employees avoid whistleblowing. In this case, problems should be
submitted to the competent authorities in order to overcome the existing problems. In addition, it was
concluded that there are some obstacles to sharing the ethical and illegal behaviors encountered with the
authorities. Authorized units and employees should be informed and supported about whistleblowing.
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1. GİRİŞ
Günümüzde işletmeler, teknolojik olanakların hızla gelişmesi ve artan rekabet karşısında varlıklarını devam
ettirebilmek ve rekabet gücünü artırmak istemektedir. Rekabet gücünün belirlenmesinde ise iş ahlakı ve iş
etiği önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra işletme içi veya işletme dışında yanlış giden uygulamaların
olmaması, ahlaki ve yasal kurallara uygunluk stratejik büyümeyi de beraberinde getirecektir. Dolayısıyla,
whistleblowing kavramı işletmelerdeki aksaklıkların ortaya çıkarılması bakımından önemlidir.
Whistleblowing, etik olmayan davranışların ya da yanlış giden uygulamaların çalışanlar tarafından açığa
çıkarılması durumudur. İhbarda bulunma olarak da ifade edilen bu kavramla, haksızlıkların önüne geçmek
ve güven temelli bir çalışma ortamı oluşturmak istenmektedir. Bu nedenle, sektör olarak sigorta şirketlerinde
sigorta çalışanlarının, karşılaştıkları etik dışı problemlerin neler oldukları tespit edilerek bunlara yönelik
öneriler geliştirilecektir. Bunun yanı sıra, whistleblowing kavramının çeşitli diğer kavramlarla
ilişkilendirilerek literatüre katkı sağladığı ortaya çıkmıştır. Rothwell ve Boldwing (2006), görevdeki süre ve
örgütün büyüklüğü ile whistleblowing kavramını ilişkilendirirken; Park, Blenkinsopp, Öktem ve
Ömürgönülşen (2007), whistleblowing ile kültürlerarası farklılıklar arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur.
Bu araştırma ile, sigorta çalışanlarının görüşlerinden yararlanarak, whistleblowing davranışı gösterebilme
durumlarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Ayrıca çalışanların whistleblowing davranışında bulunmasını
engelleyen faktörleri inceleyip birtakım öneriler geliştirmek istenmiştir. Çalışanların maruz kaldıkları,
mobingler, hileler ve yanlışlar karşısındaki tutumlarının ortaya çıkarılması sektör eksikliklerinin de tespitini
sağlanacaktır. Whistleblowing kavramının, daha önce Türkiye’de sigorta sektöründe uygulanmamış olması
bilimsel anlamda katkı sağlaması bakımından önemlidir.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Whistleblowing Kavramı ve Gerçekleşme Süreci
Türkçe literatüründe, whistleblowing kavramının bilgi uçurma, bilgi ifşası, olumsuz durumları ifşa etme,
açığa çıkarma olarak çevrildiği görülmektedir. Ya da doğrudan ve çoğunlukla kavramın İngilizce orjinalinin
kullanıldığı görülmektedir (Akyürek 2020, s.19). Çalışmada da kavram whistleblowing şekliyle açıklanacaktır.
Whistleblowing, bir işletme içerisindeki yanlış davranışların bildirilmesi eylemini içermektedir (Eaton ve
Akers 2007, s.67). Bu eylem, işletme içerisindeki kişi ya da kişiler tarafından herhangi bir zorunluluk olmadan
gönüllü olarak gerçekleştirilen, haksızlığı ya da yanlış bir uygulamayı düzeltmeyi hedefleyen bir davranışta
bulunmaktır (Jubb 1999, s.78). İşletme içerisinde etiğe ve yasalara aykırı olarak görülen uygulamaların örgüt
içinde veya dışında yer alan ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi şeklinde de tanımlanan whistleblowing
kavramı, bireyler ve örgütler açısından hem olumlu hem de olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir.
İşletmelerde whistleblowing yapılması, bir yandan işletmeleri daha etkin ve verimli hale getirirken, diğer
yandan da işletmelerin imajını olumsuz etkileyebilmektedir. Whistleblowing eyleminde bulunan bireyler
(whistleblower), bu eylemi gerçekleştirme cesaretinde bulundukları için kahraman ilan edilebiliyorken, bazen
de işletme imajını kötüleyen kişiler olarak görülebilmektedir (Özler, Giderler ve Şahin 2012, s.195)
Whistleblowing örgütsel bir süreç olarak değerlendirilmektedir ve bu davranışın ortaya çıkması için en az üç
unsur gerekmektedir (Nam ve Lemak 2007, s.35):
 Etik dışı uygulamayı ortaya çıkaran kişi (whistleblower),
 Açığa çıkarılan konunun kamunun aleyhine olması,
 Üst düzey bir kişi tarafından emir verilmiş olma olasılığı.
Whistleblowing süreci gerçekleştirilirken, yanlış uygulamaları ya da etik dışı sorunların açığa çıkarılması
hususunda belli aşamaların tamamlanması gerekmektedir. Bu süreç beş aşamadan oluşmaktadır. Birinci ve
ikinci aşamada, gözlem yapan kişi etik dışı problemleri fark eder ve yapacağı eyleme karar verir. Üçüncü
aşamada, eyleme geçer. Dördüncü aşamada, whistleblowing süreci rapora dökülür. Beşinci aşamada ise, kişi
whistleblower olarak ifade edilerek süreç hakkında değerlendirme yapılır ve karar verilir. Her bir aşama çeşitli
faktörlerden etkilenmektedir (Örneğin, problemin fark edilmesi, doğru-yanlışın ayırt edilmesi, bilgiye ulaşma
durumu gibi.) (Henik 2007, s.112).
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2.2. Whistleblowing’in Özellikleri
Whistleblowing ile ilgili belirgin özellikler şu şekildedir (Aktan 2015, s.22):
 Gerçekleştirilen davranış ve eylemeler yasalara ya da ahlaka aykırıdır.
 Whistleblowing davranışını gerçekleştirenler (whistleblower), eylemlerin örgüt içi ya da örgüt dışına zarar
vermemesi için yapmaktadır. Haksız bir durumun önüne geçmek ya da etik dışı davranışları düzeltmeyi
hedeflemektedir.
 Whistleblowing olayını açığa çıkaran kişi (whistleblower), konu hakkında bilgi sahibidir. Bu kişi, örgüt
içinde çalışmış ya da hali hazırda istihdamı devam eden bir kişi olabilmektedir.
 Konu hakkkında bilgi sahibi olan kişi, sahip olduğu bilgiyi doğrudan kendisi kullanabileceği gibi başka
kişi veya kurumlara (örneğin, yetkili kamu kurumlarına, medya kuruluşlarına vs.) da aktararak olayın
ortaya çıkarılmasını sağlayabilmektedir.
 Whistleblowing olayında olayın ortaya çıkarılmasında “zorlama” veya “zorunluluk” yoktur; “gönüllülük”
esastır.
 Whistleblowing temelinde bir ahlaki davranıştır.
2.3. Literatür Araştırması
Literatür genel olarak incelendiğinde, whistleblowing kavramı ile çeşitli kavramlar arasında ilişki kurulduğu
tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak, whistleblowing davranışının gerçekleştirilmesinde kültürel farklar
olabileceği gibi, örgüt büyüklüğü ve bağlı bulunan kurumdaki görev süresi gibi etmenlerin de etkili olduğu
görülmüştür.
Rothwell ve Boldwing (2006) yaptıkları çalışmada, örgütlerde whistleblowing davranışının
gerçekleştirilmesinde arkadaşlık ve grup ikliminin negatif etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca
örgüt büyüklüğü ve görev süresi ile whistleblowing davranışının gerçekleştirilmesi arasında anlamlı bir ilişki
bulunmuştur.
Yapılan bir diğer çalışmada ise; Park, Blenkinsopp, Öktem ve Ömürgönülşen (2007), whistleblowing ile
kültürlerarası farklılıklar arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışmaya Güney Kore, Türkiye ve İngiltere'den
öğrenciler katılım göstermiştir. Güney Kore’den 284 öğrenci, Türkiye’den 230 öğrenci, İngiltereden 245
öğrenci olmak üzere toplam 759 öğrenci ile anket yapmıştır. Bu çalışma sonucunda; kültürel ve ulusal
farklılıkların bireylerin whistleblowing davranışlarını etkilediği sonucuna varılmıştır.
İşletme içerisinde meydana gelen yanlış uygulamaları ve usulsüzlükleri açığa çıkaran whistleblowing ile ilgili
yapılan kapsamlı bir diğer çalışmaya göre, 2003-2007 yılları arasında dokuz büyük Amerikan şirketinde
277.000 whistleblowing olayı telefonla bildirilmiştir ve bu telefonların büyük çoğunluğu (%50) personel
yönetimi ile ilgilidir (J.Gundlach, J.Martinko ve C.Douglas 2008, s.40). Personel kayırma, mobing, az kişiye
çok iş yükü verme gibi çeşitli durumlar personel yönetimi ile ilgili sorunları da beraberinde getirebilmektedir.
Previtali ve Cerchiello (2017), çalışmalarında İtalyan kamu idarelerinin whistleblowing davranışlarını
gerçekleştirirken hangi değişkenlerin önemli olduğunu incelemeyi amaçlamıştır. 365 kamu idaresini kapsayan
çalışmada; 86 hastane, 137 sağlık kurumu,39 üniversite, 103 İtalyan belediyesi çalışma kapsamına alınmıştır.
Sonuca göre, bilgi uçurmanın büyük topluluklarda daha sık görüldüğü sonucuna ulaşılmıştır.
Akyürek (2020), ‘‘Öğretmenlerde Whistleblowing (Bilgi Uçurma): Bir Fenomenoloji Çalışması’’ adlı
çalışmasında ise öğretmenlerin görüşlerinden yararlanarak, öğretmenlerin bilgi uçurma davranışı
gösterebilme durumlarını incelemiştir. Çalışma sonucunda, okullarda birtakım etik dışı ve yasal olmayan
durumların yaşandığı, bunların çoğunlukla açığa çıkarıldığı ve gerekli önlemlerin alındığı sonucuna
ulaşılmıştır. Ayrıca, whistleblowing davranışında bulunurken birtakım engellerin de ortaya çıktığı tespit
edilmiştir.
Literatürde yapılan benzer çalışmalar, farklı kavramları whistleblowing ile ilişkilendirse de temelinde aynı
amaca ulaşmayı hedeflemektedir. Bu çalışmada ise, sigorta çalışanlarının karşılaştıkları etik sorunlar, yanlış
uygulamalar karşısında whistleblowing eylemini gösterebilme durumları incelenmiştir. Olası çözümlerle
yanlış uygulamaların önüne geçilmesi hedeflenmektedir.
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3. YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu araştırmanın amacı, sigorta çalışanlarının görüşlerinden yararlanarak, whistleblowing davranışı
gösterebilme durumlarını anlamak ve çalışanların whistleblowing davranışında bulunmasını engelleyen
faktörleri inceleyip birtakım öneriler geliştirmektir. Ayrıca, karşılaştıkları etik dışı problemlerin neler
olduğunu belirleyip bu problemlere karşı tutumlarını ölçmek amaçlanmıştır.
Bu amaçla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır (Akyürek 2020, s.21):
Bugüne kadar çalışmış olduğunuz herhangi bir kurumda;
1. “Etik dışı veya yasal olmayan bir davranışa (yanlış ve olumsuz bir uygulamaya)” şahit oldunuz mu? Şahit
olduysanız ne tür bir davranıştır?
2. Şahit olduğunuz bu davranışı yetkililerle paylaştınız mı? Paylaştığınızda yetkililerin olumlu ya da olumsuz
nasıl bir tepkisi oldu?
3. Bu tür davranışları şikâyet etmediyseniz niçin etmediniz? (Sizi şikâyet etmekten alıkoyan faktörler
nelerdir?)
3.2. Araştırmanın Modeli
Bu çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden olan, olgu bilim (fenomenoloji) araştırmasıdır.
Olgu bilim, yaşanmış deneyimlerin yazınsal ifadeye çevrilmesine ve deneyimlerin iyi tanımlanmasına,
deneyimlerin anlamının ne olduğunun kavranmasına olanak vermektedir. Kişilerin yaşadıkları olay ya da
durum ile oluşturdukları öznel deneyimlerin incelendiği nitel araştırma türüdür. Olgu bilim yönteminde,
insan deneyimlerinin içeriği ve anlamı ile ilgili veriler elde edildiği için araştırmacılar, insan deneyimlerinin
sözel tanımlarından, ifadelerinden ve yazılmış metinlerden faydalanmaktadır. Bu nedenle araştırmacılar
tarafından gözlem, görüşme ve yazılı metin incelemesi gibi teknikler kullanılmaktadır (Kocabıyık 2015, s.5658). Olgu bilim çalışmaları verilen olgunun özünü tanımlamak için yapılan çalışmalardır ve çalışmaya katılan
katılımcılar, araştırılan olguyla ilgili deneyimleri bulunduğu için seçilmektedir. (Kocabıyık 2015, s.57).
3.3. Çalışma Grubu
Çalışmanın araştırma grubunu, Ankara ilinde faaliyette bulunan sigorta şirketlerindeki sigorta
çalışanlarından 15 katılımcı oluşturmaktadır. Çalışmada, araştırmaya katılan sigorta çalışanları, amaçlı
örnekleme yöntemlerinden kritik durum örneklemesi olarak nitelendirilen örneklem türü yardımıyla
belirlenecektir.
Kritik durumlar, önemli bir olguyu belirgin bir şekilde yansıtan durumlardır. Kritik bir durum veya
durumların varlığına söz konusu olduğunda, “eğer o, burada oluyorsa, başka benzer durumlarda da olabilir” ve
“eğer o, burada olmuyorsa, başka benzer durumlarda da olmayabilir” şeklinde kritik durum tanımlanmaktadır.
Başka ifadeyle, araştırmacının incelediği olguya ilişkin gözleminin “eğer bu çalışma grubu, bu olgu karşısında
belirli sorunlar yaşıyorsa, diğer tüm grupların da benzer sorunlar yaşadığından emin olabiliriz” çıkarımı, kritik
durumların belirlenmesi açısından son derece önem teşkil etmektedir (Baltacı 2018, s.252). Çalışmada da,
sigorta çalışanlarında belli bir çalışma grubu esas alınarak, kritik bir durum incelemesi yapılmış benzer
problemler ortaya konularak olası çözümler sunulmuştur. Ankara’da faaliyette bulunan sigorta
çalışanlarından 15 sigorta çalışanının örneklemi oluşturması, kritik durumu örneklemektedir.
Bir olgu bilim araştırması olan bu çalışmada, çalışma grubunda bulunan kişiler araştırılan olguyla ilgili
deneyimleri bulunduğu için seçilmiştir. Çalışma grubu amaca yönelik olarak belirlenmiştir. Katılımcı
sayısının azlığı çalışmayı anlamlı kılmaktadır (Kocabıyık 2015, s.57). Olgu bilim çalışmalarında çalışma
grubunun büyüklüğü hedefe bağlı olarak 10 ile 15 kişi arasında değişmektedir (Starks ve Trinidad 2007,
s.1375). Bu sayının çalışmanın amacına ve çeşitliliğine bağlı olarak, bazı çalışmalarda daha fazla olabildiği de
saptanmıştır.
Elde edilen verilerin kaynakları, araştırmanın odaklandığı olguyu yaşayan ve bu olguyu dışa vurabilecek veya
yansıtabilecek bireylerden oluşmaktadır (Yıldırım ve Şimşek 2016). Araştırma, görüşülen kişilerle bir güven
temelli esasa dayanmaktadır Görüşme gerçekleştirilirken, yaşanılanların derinliğinin ortaya konması ve
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araştırılması bakımından görüşmeler uzun sürebilmektedir. Dolayısıyla çalışmanın özünü az katılımcı
oluşturması ve görüşmelerin detaylandırılması nedeniyle uzun sürebilmesi çalışma grubunun 15 kişiden
oluşmasının temel nedenlerindendir.
Karademir, Sarıkahya ve Altınsoy (2017), yaptıkları ‘’Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Beceri Kavramına Yönelik
Algıları: Bir Olgubilim Çalışması’’ adlı çalışmada 15 Fen bilimleri dersi öğretmenini çalışma grubuna dahil
ederek olguyu yaşayan kişilerin deneyimlerinin yansıtılmasını amaçlamıştır.
Yaman, Mermer ve Mutlugil (2009), yaptıkları ‘’İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Etik Davranışlara İlişkin
Görüşleri: Nitel Bir Araştırma’’ adlı çalışmada 7’si kız 6’sı erkek olmak üzere toplam 13 öğrenci ile görüşme
sağlamıştır.
Demir ve Töre (2021), yaptıkları ‘’Yönetim Süreçleri Bağlamında Bilgievlerinin İncelenmesi: Küçükçekmece
Belediyesi Örneği’’ adlı çalışmada Küçükçekmece Belediyesine bağlı 10 bilgievinde çalışan 1 koordinatör, 5
yönetici ve 5 öğretmenden oluşan toplam 11 katılımcı ile çalışmayı gerçekleştirmiştir.
Eren ve Kaya (2020), yaptıkları ‘’Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Planlaması: Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı Öğrencileri Örneği’’ adlı çalışmayı Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro
Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü’de okuyan 16 öğrenci ile gerçekleştirirek olgu bilim araştırması
sunmuştur.
Yapılan bu çalışmalar, birer olgu bilim araştırmasına örnek teşkil etmektedir. Dolayısıyla, çalışmanın hedef
kitlesinin az kişilerden oluştuğu görülmektedir. Çalışmanın niteliği hedef kitlenin az olmasından
kaynaklanmaktadır.
3.4. Verilerin Toplanması
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Etik Kurulu’nun 20.04.2022 tarihli 05 nolu kararı ve etik kurul onayı ile
araştırma verileri toplanmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda sigorta çalışanları ile görüşmeler yapılmıştır.
Ankara ilinde faaliyette bulunan sigorta şirketlerindeki sigorta çalışanlarından 15 katılımcı ile iki farklı şekilde
olmak üzere yüz yüze ve telefonda görüşme tekniği uygulanarak veriler toplanmıştır. Görüşme tekniğinde
açık uçlu sorular sorulmuştur. Yapılan görüşmelerdeki açık uçlu sorulara, sigorta çalışanları tarafından verilen
cevaplar sözlü olarak alınıp, ses kaydı olmadan yazılı olarak kaydedilmiştir.
3.5. Verilerin Analizi
Açık uçlu sorularla görüşme tekniği uygulanarak verilere ulaşılmıştır. Bu araştırmada verilerin
çözümlenmesinde, Betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Veriler sadece, görüşme sürecinde sorulan araştırma
soruları çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Betimsel analiz tekniği, görüşme ve gözlem sonucu elde edilen verilerin düzenlenmiş ve yorumlanmış bir
şekilde okuyucuya aktarılmasıdır. Nitel araştırma tekniği olan bu analizde veriler; sınıflandırılmakta,
özetlenmekte ve yorumlanmaktadır. Bulgular arasında neden‐sonuç ilişkisi kurularak, olgular arasında
karşılaştırmalar yapılmaktadır. Betimsel analizin kullanıldığı bir araştırmada, görüşülen bireylerden
doğrudan alıntılara yer vermek ve bunlardan yola çıkarak sonuçları açıklamak geçerlilik açısından son derece
önemli olmaktadır (Yıldırım ve Şimşek 2016).
Görüşme yapılan sigorta çalışanlarının, açık uçlu sorulara verdikleri cevaplar aktarılırken kullandıkları
cümlelerin doğrudan aktarılmasına dikkat edilmiştir. Bu doğrudan aktarım, araştırmanın inandırıcılığını
sağlamak ve çalışanların görüşlerini açık bir biçimde ifade edilmesi bakımından önemli görülmektedir.
Katılımcıların ifade ettikleri görüşler arasında ortak özellikler ve farklılıklar belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca,
ifade edilen görüşler doğrultusunda problemler ve çözümler sunulmuştur. Çalışmada katılımcıların isimleri,
çalıştıkları kurumlar gibi özel bilgilere yer verilmemiştir. Katılımcıların görüşleri numaralandırılarak
açıklanmıştır.

4. BULGULAR VE YORUM
Ankara’da faaliyette bulunan sigorta şirketlerinde çalışan sigorta çalışanlarının görüşlerine göre, “etik veya
yasal olmayan davranışlara şahit olma ve whistleblowing davranışında bulunma” durumları aşağıda yer
almaktadır. Bu aşamada her bir soru ve buna ilişkin görüşler açıklanmış ve yorumlanmıştır.
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1. Katılımcının görüşü: ‘‘Çalıştığım kurumda etik olmayan davranışlar vardı. Örneğin; asgari ücret altına personel
çalıştırılıp personellerden hesaba yatan asgari ücretin bir kısmı geri alınıyordu. Şikâyette bulunmadım; çünkü şirkette
uzun süre çalıştığım için bir bağlılık söz konusuydu.’’ Sigorta çalışanı, haksız bir durum ile karşılaşmasına rağmen
whistleblowing davranışında bulunmamıştır. Çünkü örgütsel aidiyet durumu söz konusu olmuştur. Allen ve
P.Meyer (1990) yaptıkları çalışmalarda, örgütsel bağlılığın çok boyutlu bir yapı olduğunu ifade etmişlerdir.
Birey çalıştığı kurumla özdeşleşmekte ve organizasyona dahil olmaktadır. Dolayısıyla, çalışanların örgütsel
bağlılık sebebiyle olumsuzluklara rağmen çalıştıkları kuruma karşı sorumlu hissetmeleri bu çok boyutlu
örgütsel yapının bir sonucu olmaktadır. Allen ve P.Meyer (1990) tarafından yapılan çalışma bulgunun
sonucunu örgütsel aidiyet noktasında desteklemektedir.
2. Katılımcının görüşü: ‘‘Şirket yöneticilerinin personellerle duygusal ilişkilerinin olması (yaşı büyük erkek
yöneticilerin genç kadın personellerle ilişkileri olması gibi), bunu üst yönetime bildirmedim çünkü konunun beni
ilgilendirmediğini düşündüm ama bence etik değil. Ayrıca suistimal doğurabilir.’’ Çalışılan kurum içerisindeki yakın
ilişkiler ya da duygusal bağlar profesyonel çalışma ortamını engelleyebilmektedir. Bulguya göre, sigorta
çalışanları ile yöneticiler arasındaki duygusal bağlar bilinmesine rağmen whistleblowing davranışında
bulunulmamıştır.
3. Katılımcının görüşü: ‘‘Şirket aracı kişisel işler için kullanılmakta. Bu durum etik değil ama bildirmedim; iş
arkadaşlarıma bağlılık sebebiyle.’’ Allen ve P.Meyer (1990), örgütsel bağlılık yaklaşımlarını; duygusal bağlılık,
devam bağlılığı ve normatif bağlılık olarak incelemiştir. Elde edilen bulguya göre, etik dışı bir durum söz
konusu olmasına rağmen whistleblowing davranışında bulunulmamıştır. Bunun nedeni, duygusal bağlılık
yaklaşımı ile açıklanabilir. İşin kendisine, çalışma arkadaşlarına ve mesleğe duyulan olumlu duygular
duygusal bağlılığı artırmaktadır. Dolayısıyla, whistleblowing davranışının önüne geçen duygular söz konusu
olabilmektedir.
4. Katılımcının görüşü: ‘‘Daha önce hiç çalışmadığımız bir müşterinin, kasko fiyat teklifi isteyip fiyatı önemsemeden
hemen yaptırmak istemesi üzerine şüphe duymuştum. Kazalı aracının kaskosunu yaptırabileceğini düşündü ki, bende
hemen aracın fotoğraf bilgilerini istedim. Müşterimiz aracın tam istenilen düzeyde fotoğraflarını göndermediği için bunu
üst yönetime bildirdim. Acente müdürümüz, bu işin yapılamayacağı bilgisini müşteriye bizzat kendisi konuşarak anlattı.
Bu durum üst yönetim tarafından önemsendi ve aslında yanlış giden bir durumun önü kapatıldı.’’ Bu bulguya göre,
yanlış bilgilerle devam ettirilebilecek bir uygulamanın önüne geçilmiştir. Gerekli birimlere whistleblowing
davranışında bulunulmuştur. Bunun sonucunda, yetkili birim tarafından yapılan görüşme ile haksız bir
uygulamanın önüne geçilmiştir.
5. Katılımcının görüşü: ‘‘Çalıştığım kurumda bazı zamanlarda etik dışı davranışlara şahit oldum. Mesela; poliçe
teminatında değişiklik yapılarak poliçe primlerine müdahale yapılıyordu. Bu durumu üst yönetime bildirdim. Kişiye bağlı
bir düzeltme yoluna gidildi. Aslında etik dışı bir davranışın tam anlamıyla önüne geçilemedi.’’ Poliçe teminatında
müşterinin bilgisi olmadan yapılan değişiklikler doğru değildir. Ayrıca, suistimalleri beraberinde getirebilir.
Bulguya göre, whistleblowing davranışında bulunulmuştur. Fakat taraflı bir davranış ile kişiye bağlı bir
düzeltme yoluna gidilmiştir.
6. Katılımcının görüşü: ‘‘Etik dışı davranışa şahit oldum. Çalıştığım kurumda, ulaşılamaz hedefler verilerek baskı
yapılıyordu. Bu durumun bizi zorladığını üst yönetime bildirdim fakat ‘aldığımız karar bu şekilde’ diyerek konu
kapatıldı.’’ İş yerlerinde uygulanan mobingler, süreklidir ve zamanla yoğunlaşma eğilimindedir. Çalışanlar
çeşitli türlerde mobinglere maruz kalabilmektedir. Duygusal, sözlü ya da fiziksel mobing olarak
sınıflandırılmaktadır (Mujtaba ve Senathip 2020, s.17). Bu bulguya göre, sigorta çalışanı maruz kaldığı
ulaşılamaz hedefler sebebiyle whistleblowing davranışında bulunmuştur. Fakat olumsuz bir tepki ile
karşılaşmıştır.
7. Katılımcının görüşü: ‘‘Evet şahit oldum. Müşterilerin kredi kart bilgileri rızası olmadan kaydediliyordu. Bu durumu
bildirmedim. Çünkü çok fazla normalleştirmişlerdi.’’ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince (KVVK 2016),
‘‘Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; veri
sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin
kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, konusunda bilgi
vermekle yükümlüdür.’’ Bulguya göre, müşterilerin kart bilgilerinin kaydedilmesi hem KVVK’ya göre hem
de etik açıdan doğru değildir. Gerekli bilgilendirmenin yapılması gerekmektedir. Buna rağmen,
whistleblowing davranışında bulunulmamıştır. Çünkü bu durumun normalleştiği ifade edilmiştir.
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8.Katılımcının görüşü: ‘‘Çalıştığım kurumda, aşırı mobing vardı. Satış ve hedef baskısı çok fazlaydı. Hedefi
tutmayanlara yaptırımlar vardı. Mesai saatleri dışında çok geç saatlere kadar çalışma gibi. Bunu yapan üst yönetimin
kendisi olduğu için herhangi bir şikayette ya da bildirimde bulunamadım.’’ Bulguya göre, yapılan mobing ve satış
baskısına rağmen whistleblowing davranışında bulunulmamıştır. Çünkü üst yönetimin kendisi baskı yaptığı
için şikâyet söz konusu olamamıştır.
9. Katılımcının görüşü: ‘‘ Masrafı olan bir araç, lüks bir marka araca çarpmış gibi kaza süsü vererek sigorta şirketinden
para talep etmişti. Bu haksız durum net olarak tespit edilmeden önce bazı çalışanlar kaza süsünü bilmesine rağmen üst
yönetimle bu durumu paylaşmamıştı. Paylaşmama sebebi de sorumluluk almak istememeleri olarak açıklanmıştı.’’ Elde
edilen bulguya göre, sigorta çalışanı etik olmayan bir davranışı önceden bilmesine rağmen bu duruma karşı
sessiz kalarak whistleblowing davranışında bulunmamıştır. Bu davranışın nedeni, sorumluluktan kaçınma
olarak ifade edilmiştir.
10. Katılımcının görüşü: ‘‘ Kasko ve trafik poliçelerinde oynamalar yapılıyor. Herhangi bir kaza durumu olduğunda
İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası’nın (İMM), yüksekten ödeneceği müşteriye söyleniyor. Ama aslında en düşükten
yapılıyor. Müşteri bu durumu bilmediği için inanıyor. Yetkililer de zaten bu durumun farkında olduğu için şikâyet ya
da uyarı da bulunmadım.’’ Müşterinin poliçe kapsamını tam olarak bilmemesi, sigorta çalışanına inanması gibi
sebeplerden dolayı suistimaller ortaya çıkabilmektedir. Bulguya göre, İMM kapsamının müşteriye aktarılması
ve uygulanması arasındaki farklılıklara rağmen whistleblowing davranışında bulunulmamıştır. Yetkili
kişilerinde bunu yaptığı ifade edilerek, doğru olmayan bir davranış süreklilik kazanarak benimsenmiştir.
11. Katılımcının görüşü: ‘‘ Beş(5) yıldır bu sigorta şirketinde çalışıyorum. Fakat herhangi etik dışı bir davranışa ya da
yanlış yapılan bir uygulamaya şahit olmadım. Şirketimden insan ilişkileri hususunda da memnunum.’’ Bu bulguya
göre, sigorta çalışanının whistleblowing davranışında bulunmasını gerektirecek bir durum söz konusu
olmamıştır. Dolayısıyla etik dışı bir davranış ya da yanlış bir uygulama ile karşılaşılmamıştır.
12. Katılımcının görüşü: ‘‘Yanlış olduğunu düşündüğüm davranışlarla karşılaştım. Şirket, maliyet kısıtlamaları
yapmak için çok fazla iş yükünü az personel çalıştırarak idare ediyordu. Bu personellerden biride bendim. İşler sebebiyle
fazla mesai yapmamıza rağmen herhangi bir ücret alamıyorduk. O an için şikâyette bulunmadım. Çünkü işe ihtiyacım
vardı, kaybedemezdim.’’ Bulguya göre, sigorta çalışanı şirketin maliyet kısıtlamasına gitmesi sebebiyle çok iş
yüküne tatmin edici bir ücret alamadığını belirtmiştir. Fakat herhangi bir whistleblowing davranışı
gerçekleştirmemiştir. Çünkü işe zorunlu sebeplerden bağlılık söz konusudur.
13. Katılımcının görüşü: ‘‘ Etik dışı ya da yanlış bir duruma rast gelmedim. Ancak başka iş yerlerindeki arkadaşlarımın
haksızlıklar yaşadığını duydum.’’ Bu bulguya göre, sigorta çalışanının kendisinin, whistleblowing davranışında
bulunmasını gerektirecek bir durum söz konusu olmamıştır.
14. Katılımcının görüşü: ‘‘ Bazı şirketler veya şirketlerin bünyesinde bulunan çalışanlar iş almak için etik olmayan
yolları seçiyorlar. En yakın örneğini 3 gün önce yaşadım. A şirketi ile kendi şirketim karşılıklı olarak rekabet halinde
bulunduğumuz bir işe girdik. Rakip şirket, benim ürüne verdiğim teklifin üstünde bir fiyat vererek işi elimden aldı. İşi
almasının temel nedeni de; teklif verdiğimiz şirketin üst düzey yöneticisi ile aralarında ileri düzeyde bir ilişkisi varmış.
Bunu öğrendiğim de çok şaşırmış ve bu durumu işi almaya çalıştığım şirketin CEO’suna bildirmek zorunda kalmıştım.
Şirketin kârını düşünerek ve kendi çıkarımı gözeterek bunu yapmak zorunda hissettim. Geri dönüş olumlu oldu. Böylece
elimden işi alan rakip şirket için bir sonraki yenileme süresi içerisinde hiçbir işte öncelik tanınmayacak.’’ Elden edilen
bulguya göre, sigorta şirketi çalışanları arasındaki duygusal yakınlık haksız tutumları beraberinde getirmiştir.
Dolayısıyla, whistleblowing davranışında bulunulmuştur. Haksız tutumların önüne geçilmesi ve iş adaletinin
sağlanması noktasında ilgili birimler müdahalede bulunarak bu duruma olumlu yanıt vermişlerdir.
15. Katılımcının görüşü: ‘‘ Aynı şirkette çalıştığım arkadaşım telefonda müşteri görüşmesi yapıyordu. Kişisel
sorunlarından dolayı, görüşme esnasında oldukça gergindi. Telefonu kapattıktan sonra da uygunsuz cümleler söylemişti.
Bu durum daha önce de tekrarlanmıştı ve uyarmama rağmen tutumlarına devam ettiği için yöneticime durumu anlatmak
zorunda kalmıştım. Hem insani olarak hem de şirket profili açısından bu duruma sessiz kalamazdım. Yöneticim bu
durumu dikkate alarak takip etmişti.’’ Elden edilen bulguya göre, sigorta çalışanı kişisel problemin işe yansıması
sebebiyle whistleblowing davranışı gerçekleştirmiştir. Üst yönetim bu duruma olumlu bir tepki vererek
durumu takibe almıştır.
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5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Yapılan çalışmada, sigorta çalışanlarının çalıştıkları kurumlarda, karşılaştıkları etik dışı problemlerin neler
olduğunu belirlenip bu problemlere karşı tutumları ölçülmüştür. Yapılan haksız uygulamalar, yasal olmayan
davranışlar ya da olumsuz görülen uygulamalar katılımcıların görüşleri doğrultusunda aktarılmıştır. Ayrıca
şahit olunan davranışların yetkili birimlerle paylaşılıp paylaşılmaması hususunda da değerlendirme
yapılmıştır. Whistleblowing davranışlarının paylaşılması durumunda da yetkili birimlerin tepkisi
değerlendirilmiştir. Whistleblowing eyleminde çeşitli sebeplerden dolayı bulunamayanlar ise şikâyet
etmekten kendilerini alıkoyan faktörleri ifade ederek çalışmaya katkı sağlamışlardır. Sonuç olarak, çalışmaya
katılan toplam 15 katılımcıdan 2 katılımcı whistleblowing davranışı gerçekleştirecek herhangi bir davranışa
şahit olmadıklarını ifade ederken, 13 katılımcı ise whistleblowing eyleminde bulunabilecek davranışlara şahit
olduklarını belirtmişlerdir. Yaşanan etik ve yasal olmayan davranışlar şu şekilde ifade edilmiştir:











Asgari ücret altı personel çalıştırma,
Şirket içi duygusal ilişkilerin yanlılık oluşturması,
Şirket aracının şahsi işler için kullanılması,
Hile yoluyla haksız kazanç talep edilmeye çalışılması,
Poliçe primlerine müdahalelerin olması,
Ulaşılamaz hedef ve baskılarla mobing uygulanması,
Kişisel bilgilerin müşterinin bilgisi olmadan kaydedilmesi,
Müşteriyi yanıltma yoluna gidilmesi,
Çok fazla iş yükünün az personelle yürütülmesi ve karşılığının alınmaması,
Çalışanların argo kelime ve cümleler kullanması.

Etik ve yasal olmayan bir davranışa şahit olan katılımcılardan; 8 katılımcı whistleblowing eyleminde
bulunmamıştır. 5 katılımcı ise whistleblowing eylemini gerçekleştirerek ilgili birimlerle paylaşmıştır. Etik dışı
ya da yanlış uygulamalarla karşılaşmasına rağmen whistleblowing gerçekleştirmeyen sigorta çalışanları bu
durumun sebeplerini ‘‘örgütsel bağlılık, iş arkadaşlarına bağlılık, konunun kendilerini ilgilendirmediğini
düşünmeleri, etik dışı davranışların ya da yanlış uygulamaların normalleştirilmesi, sorumluluktan kaçınma,
yetkili birimlerin yanlış davranışlar gerçekleştirmesi sebebiyle şikâyetten kaçınma’’ olarak belirtmişlerdir.
Whistleblowing eyleminde bulunan 5 katılımcı ise olumlu-olumsuz tepkilerle karşılaşmıştır. Bu tepkiler
incelendiğinde, 4’ü hakkında gerekli işlemler yapılmış fakat bu işlemlerin 1 tanesinde taraflı bir düzenleme
yoluna gidilmiştir. Gerçekleştirilen eylemlerden 1 tanesi ise yetkili birimler tarafından olumsuz karşılanmış
ve düzeltme yoluna gidilmemiştir. Bu sonuçlara göre, sigorta şirketlerinde yaşanan olumsuzluklar ya da
yanlış uygulamalar mevcut olabilmektedir. Buna rağmen, sigorta çalışanlarının çoğunluğu whistleblowing
eylemini gerçekleştirmekten kaçınmaktadır. Bu durumda, mevcut sorunların üstesinden gelmek için yetkili
birimlere sorunlar arz edilmelidir. Ayrıca, karşılaşılan etik ve yasal olmayan davranışların yetkililerle
paylaşılmasının önünde birtakım engellerin olduğu sonucuna da varılmıştır. Engeller ortadan kaldırılarak
daha pozitif ve sağlıklı bir şirket kültürü profiline katkı sağlanabilir. Yetkili birimler ve çalışanlar
whistleblowing hususunda bilgilendirilmeli ve desteklenmelidir. Benzer şekilde, Akyürek (2020),
‘‘Öğretmenlerde Whistleblowing (Bilgi Uçurma): Bir Fenomenoloji Çalışması’’ adlı çalışmasındaki sonuçlar
incelendiğinde etik ve yasal olmayan davranışların yetkililerle paylaşılması noktasında engellerin mevcut
olduğu bilgisine ulaşmıştır. Ortak bir sonuç olarak, öğretmenlerde whistleblowing davranışında bulunanlar
ile sigorta çalışanlarında whistleblowing davranışını gerçekleştirenlerin olumlu ve olumsuz karşılanma
durumları söz konusu olduğu belirlenmiştir. Çalışmada, etik ve yasal olmayan davranışların yetkililerle
paylaşılması ile mevcut sorunların üstesinden gelinmiş ve sağlıklı bir okul iklimi oluşmasına imkân
sağlanmıştır.
Rothwell ve Boldwing (2006) yaptıkları çalışmada örgütlerde whistleblowing davranışının
gerçekleştirilmesinde arkadaşlık ve grup ikliminin negatif etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır. Sigorta
çalışanlarıyla yürütülen araştırma sonucunda ise, şirket içi duygusal ilişkilerin yanlılık oluşturduğu sonucuna
varılmıştır. Buna bağlı olarak whistleblowing eylemini gerçekleştirmemişlerdir.
Bütüncül olarak; sigorta çalışanları, yöneticileri ve gerekli birimler etik ve yasal olmayan davranışlar
hususunda bilgilendirilebilir. Whistleblowing davranışı temelinde, yanlış giden birtakım eylemlerin açığa
çıkarılmasını esas almaktadır. Bu durumun olumlu bir girişim olduğu yetkili birimlere ve çalışanlara hizmet
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içi faaliyetlerle aktarılabilir. Ayrıca, whistleblowing kavramıyla; medeni durum, eğitim durumu, psikolojik
faktörler, yaş kriteri, örgütsel faktörler açısından ise uygulanan yönetim tarzı gibi kavramlar ilişkilendirilerek
literatüre katkı sağlanabilir.
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Amaç – Günümüzde küreselleşmenin getirdiği rekabet koşullarının ve son yıllarda ortaya çıkan COVID 19
pandemisinin çalışma hayatı üzerindeki etkileri yadsınamaz hale gelmiştir. Bu araştırmada, söz konusu
koşullar göz önüne alınarak; çalışanların sahip olduğu psikolojik sermayenin, iş yaşamında göstermiş
oldukları performans üzerindeki etkisi ve bu etki üzerinde çalışanların örgütsel adalet algılarının moderatör
rolü incelenmiştir. Umut, iyimserlik, öz yeterlik ve psikolojik dayanıklılık alt boyutları olan psikolojik
sermayenin yüksek düzeyde olması, çalışanların bireysel performansını genel olarak olumlu yönde
etkilediği tespit edilirken, örgütsel adaletin olası moderatör/düzenleyici rolü göz ardı edilmiştir. Bu
bağlamda örgütsel adalet algısının moderator etkisi Ekolojik Sistem Yaklaşımı kapsamında irdelenerek
literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır.
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Yöntem – Araştırma, Türkiye’de farklı sektörlerde çalışmakta olan 180 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiş,
veriler anket tekniği ile çevrimiçi olarak toplanmıştır. Verilerin analizi PLS-SEM yöntemi ile SmartPLS 3. 2.
9 istatistiki paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Bulgular – Araştırma bulgularına göre psikolojik sermayenin alt boyutlarından öz yeterliğin ve umudun
performans üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi tespit edilirken; iyimserlik ve psikolojik dayanıklılığın
performans üzerinde istatistiki düzeyde anlamlı bir etkisi tespit edilememiştir. Örgütsel adalet algısı
değişkeninin ise sadece etkileşim adaleti boyutunun öz yeterliğin performans üzerindeki etkisinde olumlu
yönde bir moderatör rolü olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.
Tartışma – Bulgular değerlendirildiğinde; çalışanların başarılı olup yüksek performans göstermeleri için
sadece kendilerine güvenmelerinin yeterli olmadığı, Ekolojik Sistem Yaklaşımı’nda belirtildiği üzere
çevresel faktörlerin de önemli olduğu dolayısıyla yöneticilerin de çalışanlara karşı tutum ve davranışlarının
adil olması gerektiği ortaya çıkmıştır.
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Purpose -The effects of the competitive conditions caused by globalization and the COVID 19 pandemic,
which has emerged in recent years, on work-life have become undeniable. In this study, the moderator role
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with its sub-dimensions of hope, optimism, self-efficacy, and psychological resilience, on employee
performance, is reported in the literature; however, the possible moderator effect of organizational justice
has been overlooked. In this context, to contribute to the current literature, this study aims to investigate the
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1. GİRİŞ
Küreselleşme süreciyle birlikte rekabetin artması sonucunda işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri ve
rekabet ortamında geride kalınmaması için göz önünde bulundurulan en önemli unsurlardan biri çalışanların
performansıdır. İşletmeler çalışanların performansını yükseltebilmek ve katma değer yaratan merkez
işgücünün işten ayrılmalarını engellemek için çalışanlarına maddi ve manevi destekte bulunmaktadır. Ancak
COVID-19 pandemisi nedeniyle virüsün bulaşma-bulaştırma korkusu, zorlaşan çalışma koşulları, yasaklar ve
kapanmalar nedeniyle ekonominin durgunlaşması ve işten çıkarmaların artması, geride kalan çalışanların
işini kaybetme kaygısı, stres ve depresyon, virüse yakalanan çalışanların karantinaya girmeleri nedeniyle
diğer çalışanların iş yükünün artması gibi nedenler genel olarak çalışanların performansını olumsuz yönde
etkilemiştir. Bununla birlikte çalışanlar hem işlerini hem de yaşantılarını sorgulamaya başlamışlar ve bunun
sonucunda da “great resignation” (Bloomberg Businessweek, 2021; Davidson, 2022) olarak tanımlanan istifalar
görülmeye başlamıştır. Türkiye’de yapılan bir çalışmada da COVID-19’a yakalanmış olanların %21’inin
işlerinden ayrıldığı tespit edilirken (Demirkaya vd., 2022), çalışanların başta depresyon olmak üzere
sıkışmışlık hissi ve aleksitimi yaşadıkları (Rodoplu Şahin vd., 2022) tespit edilmiştir.
Çalışanların psikolojilerini derinden etkileyen bu pandemi sürecinde bireylerin sahip oldukları ve
geliştirilebilecekleri psikolojik sermayeleri, söz konusu olumsuz etkinin azaltılması ya da bertaraf edilebilmesi
için önemli etkenlerden birini oluşturmaktadır. Ancak bu faktörün tek başına yeterli olabileceği konusunda
bir netlik bulunmamaktadır. Nitekim Ekolojik Sistem Yaklaşımı’na göre bireyin tutum ve davranışları içinde
bulunduğu çevreden de etkilenmektedir.
Bu bağlamda bu çalışmanın araştırma sorusu: Çalışma koşullarının değişmesi ve zorlaşmasıyla birlikte
çalışanların performanslarının olumsuz yönde etkilendiği pandemi döneminde, psikolojik sermaye
çalışanların performanslarını ne yönde etkilemektedir? Ayrıca bu etkide çalışanların algıladıkları örgütsel
adaletin bir aracılık rolü var mıdır?
Bu soruları cevaplayabilmek için oluşturulan bu araştırmanın amacı; psikolojik sermayenin çalışanların
performansı üzerindeki etkisini ve bu etki üzerinde algılanan örgütsel adaletin moderatör rolünü
incelemektedir. Araştırmada farklı sektörlerden veri toplanırken anket yöntemi tercih edilmiştir ve toplanan
veriler SmartPLS 3. 2. 9 istatistiki paket programı kullanılarak PLS-SEM yöntemi ile analizleri
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öncelikle literatür taraması yapılarak psikolojik sermaye, performans ve
örgütsel adalet kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkiler hakkında teorik bilgi verilmiş, sonrasında ise
yapılan alan araştırmasının amacı, hipotezleri, modeli, örneklemi, analizi ve bulguları anlatılarak sonuç ve
tartışma bölümü ile araştırma sonlandırılmıştır.
2. TEORİK ÇERÇEVE
2.1. Psikolojik Sermaye
Günümüzde pek çok araştırmacının ilgisini çeken ve iş yaşamında çalışanların tutum ve davranışları
incelenirken gündeme gelen kavramlardan biri olan “psikolojik sermaye” kavramı, bireylerin ölçülebilir,
geliştirilebilir ve yönlendirilebilir olan psikolojik kapasiteleri ile ilgilidir. Bireylerin kimi tanıdığına ilişkin
sosyal sermayesi ve neye sahip olduğuna ilişkin finansal sermayesinden ayrı olarak özünde kim olduklarının
ve ne olabileceklerine ilişkin olarak “psikolojik sermaye”leri mevcuttur (Luthans vd., 2010; Çetin ve Basım,
2012; Çapuk ve Güngör, 2016).
Psikolojik sermaye, kişinin yüksek düzeyde umut, özyeterlik, dayanıklılık ve iyimserliğe sahip olmasıyla
karakterize edilen “bireyin olumlu psikolojik gelişim durumu” (Luthans vd., 2007) olarak tanımlanabilir.
Tanımdan da anlaşılabileceği üzere psikolojik sermayenin özyeterlik, umut, iyimserlik ve psikolojik
dayanıklılık olmak üzere dört alt boyutu bulunmaktadır (Luthans vd., 2007; Luthans ve Youssef-Morgan,
2017). Bu boyutlar kısaca şöyle açıklanabilir:


Özyeterlik, bireyin motivasyonunu artıran yeteneklerine ve bilişsel kaynaklarına güvenmesi, verilen
belirli bir görevi başarılı bir şekilde yerine getirebileceğine dair inancı anlamına gelmektedir (Abbas
vd., 2014).



Umut, arzu edilen bir amaca ulaşılabileceğine dair bir olumlu bir inanç olmakla birlikte amaca erişmek
için başvurulacak yöntemlere ilişkin motivasyon ve enerjiyi de kapsamaktadır.
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İyimserlik, bireyin geçmişte, şimdi ya da gelecekteki olayları açıklarken kullandığı olumlu atıflar ve
geleceğe dair olumlu beklentilerle ilgilidir.



Son olarak psikolojik dayanıklılık ise zorluklar karşısında veya başarısızlık söz konusu olduğunda
bireyin başa çıkabilme becerisi ve kendini toparlayabilmesini ifade etmektedir (Harms ve Luthans,
2012; Bitmiş, 2014).

2.2. Performans
Performans; bir işin belirli bir zaman dilimi içerisinde, önceden belirlenmiş şartlara göre, bireylerin kendi
yetenek ve becerileri dahilinde yerine getirilmesi ve bu eylemin nicelik ve nitelik bakımından
değerlendirilmesidir (Çavmak ve Acar, 2020; Tunçer, 2013). Diğer bir tanımda, belirlenen hedefin
gerçekleştirilme derecesi olarak da ifade edilmiştir (Çöl, 2008). İş performansı ise, örgütsel hedeflerin
gerçekleştirilmesine olumlu ya da olumsuz olarak katkıda bulunan çalışan davranışlarının değeri olarak
tanımlanır ve bir kuruluşta bireylerin ve grupların tutum ve davranışlarını ölçmek için yaygın olarak
kullanılmaktadır (Saraswati, 2019). Performans değerlendirme işlemi, örgüt içerisindeki diğer alanlar için de
belirleyici rol üstlenmektedir. Nitekim işe alım yapılırken yüksek performans gösterme potansiyeli olan
adaylar seçilmekte, birçok eğitim programı performansın yükseltilmesi için hazırlanmakta, performans
değerlendirmesi ile çalışanlara geri bildirim verilmekte, ücretlendirme ve ödüllendirmelerin adil olması
sağlanmaktadır (Viswesvaran and Ones, 2000).
2.3. Örgütsel Adalet Algısı
Adalet kavramı, Antik Çağ döneminden itibaren araştırmacıların dikkatini çekmeye başlamıştır. Nitekim
Aristoteles, kaynakların bireyler arasındaki dağılımında adaletin nasıl sağlandığını inceleyenler arasında yer
almaktadır (Colquitt vd., 2005). Örgütsel adalet kavramı, “sosyal adalet” kavramının örgüt içerisine
uyarlanması ile gelişmiştir ve çalışanların, örgüt içerisindeki faaliyet ve uygulamaların adil olduğuna dair
algısını ifade etmektedir (Gürbüz ve Mert, 2009; Cihangiroğlu ve Yılmaz, 2010). Örgütsel adalet için farklı
sınıflandırmalar mevcut olsa da genel olarak; işlem, dağıtım ve etkileşim adaleti olmak üzere üçlü bir
sınıflandırma yapılmaktadır (Kim ve Jeong, 2021). İlk dönemlerde araştırmaların dağıtım ve işlem adaleti
üzerine odaklandığı görülmektedir. İşlem adaleti; çalışanların ücret, terfi gibi kazanımları ve performans
değerlendirme, işten çıkarma gibi durumlara ilişkin kararların belirlenmesinde başvurulan prosedür, yöntem
ve süreçlere ilişkin adalet algısı iken; dağıtım adaleti, çalışanların işyerindeki söz konusu kazanımlarının adil
bir biçimde dağıtıldığına dair bir algıdır. Bu ikili sınıflandırmaya ek olarak, işyerindeki uygulamalar
esnasında yöneticilerin çalışanlara nasıl davrandıklarına ve nasıl bir iletişim kurduklarına ilişkin olarak
etkileşimsel adalet algısı devreye girmektedir. Nitekim çalışanların ödüllendirme yapılırken, işten çıkarılırken
ya da herhangi bir örgütsel faaliyette, kendilerine karşı dürüst ve saygılı davranıldığını düşünmeleri
etkileşimsel adalet örneklerini oluşturmaktadır (Niehoff and Moorman, 1993; Roch and Shanock, 2006; İyigün,
2012).
3. HİPOTEZ GELİŞTİRME
3.1. Psikolojik Sermayenin Performans Üzerindeki Etkisi
Çalışan tutumları ve performans arasındaki ilişki Hawthorne deneylerinden günümüze değin birçok
araştırmanın konusu olmuştur (Bitmiş, 2014). Nitekim; psikolojik sermaye ile ilgili olarak yapılan bir meta
analiz çalışmasında psikolojik sermayenin performans, iş doyumu, bağlılık, örgütsel vatandaşlık, sinizm,
anksiyete, iş stresi, işten ayrılma niyeti gibi olumlu ve olumsuz örgütsel tutum ve davranışlar ile önemli
düzeyde ilişkili olduğu belirlenmiştir (Avey vd., 2011). Benzer şekilde, ilgili literatür incelendiğinde genel
olarak pozitif psikolojik sermayenin, iş yaşamının en önemli unsurlardan biri olan performans üzerinde
olumlu yönde etkilerinin olduğu ya da pozitif bir ilişki içerisinde olduğu görülmektedir (Gooty vd., 2009;
Luthans vd., 2010; Erkuş ve Afacan Fındıklı, 2013). Performans türleri ayrıştırıldığında ise; yapılan farklı
çalışmalarda psikolojik sermayenin, bireyin kendi değerlendirmesi sonucunda belirtilen bireysel
performansla, yenilikçi iş performansıyla ve yaratıcı performans ile pozitif yönde ilişkili olduğu belirtilmiştir
(Rego vd., 2010; Sweetman vd., 2011; Abbas and Raja, 2015).
Psikolojik sermayenin alt boyutları dikkate alınarak incelendiğinde; iyimserlik durumunun iş yaşamında
gösterilen performans üzerinde olumlu yönde etkileri olduğu, kötümserlik durumunun ise işten ayrılmaların
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oranını yükselttiği tespit edilmiştir. Diğer bir alt boyut olan umudun da motivasyonun yükselmesini
sağlayarak performans üzerinde olumlu yönde etkileri olduğu belirlenmiştir. Ayrıca umudun yanına
özyeterlik, iyimserlik ve psikolojik dayanıklılık boyutu da eklenince, özgüvenin arttığı ve çalışanların
karşılaştıkları zorlu görevleri kabul etmesinin yanı sıra başarılı olmak için tüm fırsatları değerlendirerek ve
tüm alternatif yöntemleri kullanarak yüksek performans sergiledikleri tespit edilmiştir (Keleş, 2011).
Pandemi döneminde çalışma koşullarının değişmesi-zorlaşması ile çalışanların yaşadıkları kaygı, korku, stres,
depresyon gibi nedenler performansı olumsuz yönde etkilemektedir (Garcia vd.,2021; Sarfraz vd.,2022) pozitif
psikolojik sermayenin varlığı ile azalması gerekmektedir. Bir başka deyişle pozitif psikolojik sermayenin
performansı olumlu yönde etkilemesi gerekmektedir.
Bu bağlamda ilk oluşturulan hipotez grubu aşağıdaki gibidir:
H1: Psikolojik sermaye çalışanların performansını pozitif ve anlamlı olarak etkiler.
H1a: Özyeterlik, çalışanların performansını pozitif ve anlamlı olarak etkiler.
H1b: Umut, çalışanların performansını pozitif ve anlamlı olarak etkiler.
H1c: Psikolojik dayanıklılık, çalışanların performansını pozitif ve anlamlı olarak etkiler.
H1d: İyimserlik, çalışanların performansını pozitif ve anlamlı olarak etkiler.
3.2. Psikolojik Sermayenin Performans Üzerindeki Etkisinde Algılanan Örgütsel Adaletin Moderatör Rolü
Literatür incelendiğinde psikolojik sermaye gibi bazı bireysel özelliklerin iş yaşamında tatmin, bağlılık,
performans gibi unsurlar üzerinde olumlu etkileri olduğu görülse de örgütsel faktörlerin bu etkinin ortaya
çıkmasında kolaylaştırıcı ya da zorlaştırıcı etkileri olduğu görülmektedir. Nitekim Ekolojik Sistem
Yaklaşımı’na göre, bireylerin içinde yer aldığı sosyal çevresiyle (aile, arkadaşlar, iş yaşamı vb) etkileşim
içerisinde olduğu ve tutum ve davranışlarının da çevresinden etkilendiği belirtilmektedir (Zastrow vd., 2019).
İlgili literatürde genel olarak psikolojik sermayenin performansı olumlu yönde etkilediği bilgisi söz konusu
olsa da sağlık sektörü üzerinde yapılan bir çalışmada psikolojik sermayenin (alt boyutlarıyla birlikte)
performans üzerinde orta düzeyde bir etkisinin olduğu da görülmektedir (Korkmazer vd., 2016). Nitekim bu
çalışmada olduğu gibi salt bireysel bir kaynak olan psikolojik sermayenin performansın yükselmesinde sınırlı
bir rol oynadığı durumlarda başka bir değişken araya girdiğinde sonuç değişecek midir? Yukarıda bahsedilen
ekolojik sistem yaklaşımının nasıl bir etkisi olacaktır? Yapılan bir çalışmada, pozitif psikolojik sermayenin, iş
yaşamında destekleyici bir örgütsel iklim ve olumlu örgütsel adalet algısı ile yükselebileceği ve performansı
da olumlu yönde etkileyeceği tespit edilmiştir. Bu durumun tam aksine; çalışanların örgütsel adalet algıları
düşükse ne yaparlarsa yapsınlar başarısız olacakları ve hedeflerine ulaşamayacakları düşüncesiyle çaresizlik
hissedecekleri, bu durumun çalışanın iyimserliğini ve umudunu olumsuz etkileyeceği ve uzun vadede
çalışanların stres seviyelerinin yükselmesinin, tükenmişlikle ve psikolojik dayanıklılığın azalmasıyla
sonuçlanacağı belirtilmiştir (Luthans vd.,2008; Keleş, 2011; Çelik vd., 2014).
Bu bağlamda, çalışanların psikolojik sermayelerinin yanı sıra örgütsel atmosferden olumlu ya da olumsuz
yönde etkilenebilecekleri göz önüne alınarak adil kararların ve uygulamaların olduğu bir örgütte çalışanların
örgütsel adalet algılarının pozitif yönde olması ve psikolojik sermayenin performansı olumlu yönde etkileme
derecesini yükseltmesi beklenmektedir. Diğer bir ifadeyle pozitif psikolojik sermayenin performans
üzerindeki etkisinde örgütsel adalet algısının aracılık rolü oynaması beklenmektedir.
Bu durumu ifade eden hipotezler de aşağıda gösterilmektedir:
H2: Psikolojik sermayenin çalışanların performansı üzerindeki etkisinde çalışanın örgütsel adalet algısı
moderatör/düzenleyici rol oynamaktadır.
H2a1: Özyeterliğin çalışanların performansı üzerindeki etkisinde çalışanın algıladığı dağıtım adaleti
moderatör/düzenleyici rol oynamaktadır.
H2b1: Umudun çalışanların performansı üzerindeki etkisinde çalışanın algıladığı dağıtım adaleti
moderatör/düzenleyici rol oynamaktadır.
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H2c1: Psikolojik dayanıklılığın çalışanların performansı üzerindeki etkisinde çalışanın algıladığı
dağıtım adaleti moderatör/düzenleyici rol oynamaktadır.
H2d1: İyimserliğin çalışanların performansı üzerindeki etkisinde çalışanın algıladığı dağıtım adaleti
moderatör/düzenleyici rol oynamaktadır.
H2a2: Özyeterliğin çalışanların performansı üzerindeki etkisinde çalışanın algıladığı etkileşim adaleti
moderatör/düzenleyici rol oynamaktadır.
H2b2: Umudun çalışanların performansı üzerindeki etkisinde çalışanın algıladığı etkileşim adaleti
moderatör/düzenleyici rol oynamaktadır.
H2c2: Psikolojik dayanıklılığın çalışanların performansı üzerindeki etkisinde çalışanın algıladığı
etkileşim adaleti moderatör/düzenleyici rol oynamaktadır.
H2d2: İyimserliğin çalışanların performansı üzerindeki etkisinde çalışanın algıladığı etkileşim adaleti
moderatör/düzenleyici rol oynamaktadır.
H2a3: Özyeterliğin çalışanların performansı üzerindeki etkisinde çalışanın algıladığı işlem adaleti
moderatör/düzenleyici rol oynamaktadır.
H2b3: Psikolojik dayanıklılığın çalışanların performansı üzerindeki etkisinde çalışanın algıladığı işlem
adaleti moderatör/düzenleyici rol oynamaktadır.
H2c3: Umudun çalışanların performansı üzerindeki etkisinde çalışanın algıladığı işlem adaleti
moderatör/düzenleyici rol oynamaktadır.
H2d3: İyimserliğin çalışanların performansı üzerindeki etkisinde çalışanın algıladığı işlem adaleti
moderatör/düzenleyici rol oynamaktadır.
4. YÖNTEM
4.1. Araştırmanın Modeli
Bu çalışma ile; sahip olunan psikolojik sermayenin çalışanın performansına etkisinde örgütsel adaletin
moderatör/düzenleyici rolü tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla veriler, 15 Kasım – 15 Aralık 2021 tarihleri
arasında toplanmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda geliştirilmiş olan araştırma modeli de Şekil 1’de
verilmiştir.

Şekil 1. Araştırma Modeli
4.2. Evren ve Örneklem
Türkiye’de faaliyet göstermekte olan özel ve kamu kuruluşlarındaki çalışanlar araştırmanın evrenini
oluşturmaktadır. Bu kesitsel alan araştırmasında kolayda örneklem yöntemi benimsenmiş olup 180 katılımcı
ile gerçekleştirilmiştir. Minimum örneklem büyüklüğü, vaka sayısının (N) istatistiksel tahminler gerektiren
model parametrelerinin sayısına oranı (q) olarak düşünüldüğünde, tavsiye edilen örneklem büyüklüğüparametre oranı (N:q) göre 20:1’dir (Kline, 2015). Bir başka yaklaşıma göre ise modelde ifade sayısı
bakımından en büyük yapının ifade sayısının 10 katı veya modeldeki değişken sayısının 10 katı (hangisi
büyükse) yöntemini tavsiye etmektedirler (Hair vd., 2011). Bununla beraber Hair ve arkadaşları (2013), söz
konusu 10 katı veya 20 katı kuralının yeterli olmayacağını, ayrıca yol katsayısına ve anlamlılık düzeylerine de
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bakmak gerektiğini belirtmektedirler. Bu durumda da yol katsayısının en az 0,20 ve anlamlılık düzeyinin de
en az %5 olması istendiği durumlar için en düşük örneklem büyüklüğü 155 (Hair vd.,2021) olarak tespit
edilmektedir. Araştırmamızın 180 olan örneklem büyüklüğü tüm bu kıstasları karşıladığından yeterli olduğu
sonucuna varılmıştır.
4.3. Veri Toplama Aracı ve Veri Seti
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tercih edilmiş ve anket formları elektronik ortamda
katılımcılara iletilmiştir. Anket içerisinde demografik soruların yanı sıra psikolojik sermaye ölçeği,
performans ölçeği ve örgütsel adalet ölçeği yer almıştır. Çalışanların psikolojik sermayelerinin ölçülmesinde
Luthans ve arkadaşları tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye Akçay (2014) tarafından uyarlanan “psikolojik
sermaye ölçeği” kullanılmıştır. “Psikolojik sermaye ölçeği”nin orijinali dört boyut ve yirmi dört ifadeden
oluşmaktadır. Ölçekteki altı ifade umut, altı ifade iyimserlik, altı ifade özyeterlik ve altı ifade psikolojik
dayanıklılık ile ilgilidir. Bağımlı değişken olan performans algısının ölçülmesinde kullanılan “performans
ölçeği”, Sigler ve Pearson’ın, Kirkman ve Rosen’dan aldıkları dört ifadeli bir ölçektir ve Çöl (2008) tarafından
Türkçeye uyarlanmış, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır. Moderatör değişken olan örgütsel
adalet algısını ölçmek için kullanılan “örgütsel adalet ölçeği” ise Niehoff ve Moorman (1993) tarafından
geliştirilmiş, Gürbüz ve Mert tarafından 2009 yılında Türkçe’ye uyarlanmıştır. Ölçek yirmi ifadeden
oluşmaktadır. 1. -5. ifadeleri “dağıtım adaleti”, 6. -11. ifadeleri “işlem adaleti”, 12-20. ifadeleri “etkileşim
adaleti”ne ilişkindir.
4.4. Verilerin Analizi
Toplam 180 katılımcı ile gerçekleştirilen bu çalışmada, verilerin Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modeli
(PLS-SEM) ile yol analizleri gerçekleştirilmiş, ölçeklerin doğrulayıcı bileşik analizleri (Confirmatory
Composite Analysis - CCA) ile geçerlilik ve güvenilirlikleri analiz edilmiş, açıklama düzeyi dikkate alınarak
modelin kabul edilebilirliği değerlendirilmiş, sonuçlar yol katsayıları ve anlamlılık düzeyleri göz önünde
bulundurularak yorumlanmıştır. Bu kapsamda iç tutarlılık güvenilirliği, birleşme ve ayrışma geçerlilikleri
analiz edilmiştir. İç tutarlılık güvenilirliğinde Cronbach Alfa değerinin 0,60 veya üzeri (Lyberg vd. ., 1997),
birleşik güvenilirlik (CR) katsayılarının da 0,70 ve Ortalama Açıklanan Varyans (Average Variance. Extracted
- AVE) değerinin karekökünden büyük olması şartları aranmıştır.
Birleşme geçerliliği kapsamında da AVE değerlerinin 0,50 veya üzeri olması, ayrıca her bir ifadeye ait faktör
yükünün de 0,708 veya üzeri olması, faktör yükünün 0,40-0,708 olması halinde Cronbach Alfa, CR ve AVE
değerlerinin eşik değerlerin üzerinde olması koşulları aranmıştır (Hair vd., 2014).
Ayrışma geçerliliğinin tespiti için Fornell-Larcker kriteri kullanılmıştır. Bu kritere göre, araştırmada yer alan
yapıların açıklanan ortalama varyans (AVE) değerlerinin karekökü, araştırmada yer alan yapılar arasındaki
korelasyonlardan yüksek olması gerekmektedir (Fornell ve Larcker, 1981).
Değişkenler arasındaki olası çoklu doğrusallık ise VIF (Varyans Büyüme Faktörü) değerine bakılarak kontrol
edilmiştir. Değerin 5’ten küçük olması (Rahman vd., 2016), çoklu doğrusallığın olmadığının bir göstergesi
olarak kabul edilmiştir.
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5. BULGULAR
Toplam 180 katılımcı gerçekleştirilen çalışmada, katılımcıların demografik özellikleri Tablo 1’de göstrilmiştir.
Tablo 1. Katılımcılara Ait Demografik Özellikler
F
14
47
52
67
80
100
7
83
90
15
76
50
39

24 Yaş ve Altı
25-29 Arası
Yaş
30-35 Arası
36 ve Üzeri
Erkek
Cinsiyet
Kadın
İlk, Orta ve Lise
Eğitim
Üniversite
Lisansüstü
4.000,00 TL’den az
4.000,01 – 7. 999,99 TL
Gelir
8.000,00 – 11.999,99 TL
12.000,00 TL ve üzeri
Örneklem büyüklüğü N=180

%
7,8
26,1
28,9
37,2
44,4
60,6
3,9
46,1
50,0
8,3
42,2
27,8
21,7

Katılımcılara ait demografik özellikler incelendiğinde; katılımcıların yoğunlukla 36 yaş ve üzerinde, kadın,
lisans ve lisanüstü eğitime sahip ve 4.000,01 – 7. 999,99 TL arasında aylık gelire sahip oldukları görülmektedir.
Geçerlilik ve güvenilirlik analizlerine bakıldığında, birleşme geçerliliğinin sağlanamadığı görülmüş, bunun
üzerine faktör yükü en düşük olan ifadeden başlanarak (“İyimserlik” yapısından IYM02, IYM05 ve IYM06
ifadeleri, “Psikolojik Dayanıklılık” yapısından PDY01 ifadesi), her seferinde sadece bir ifade çıkartılarak
analizler tekrarlanmıştır. En son yapılan analizde, iç tutarlık güvenilirliği ve birleşme geçerliliği koşullarının
sağlandığı görülmüştür.
Analizler sonucunda elde edilen faktör yükleri, Cronbach Alfa, CR ve AVE değerleri Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Ölçeklerin CR ve AVE Değerleri ve Ölçek İfadelerinin Faktör Yükleri
Değişken

Dağıtım Adaleti

Etkileşim Adaleti

İyimserlik

Özyeterlik
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İfade
DGTM01
DGTM02
DGTM03
DGTM04
DGTM05
ETK01
ETK02
ETK03
ETK04
ETK05
ETK06
ETK07
ETK08
ETK09
IYM01
IYM03
IYM04
OZY01
OZY02
OZY03

Faktör Yükü
0,784
0,741
0,870
0,820
0,880
0,892
0,884
0,902
0,893
0,902
0,889
0,912
0,898
0,841
0,734
0,806
0,816
0,780
0,799
0,803
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Cronbach Alfa

CR

AVE

0,884

0,911

0,673

0,969

0,972

0,793

0,690

0,829

0,618

0,838

0,882

0,556
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Psikolojik Dayanıklılık

Performans

İşlem Adaleti

Umut

OZY04
OZY05
OZY06
PDY02
PDY03
PDY04
PDY05
PDY06
PERF01
PERF02
PERF03
PERF04
PRS01
PRS02
PRS03
PRS04
PRS05
PRS06
UMT01
UMT02
UMT03
UMT04
UMT05
UMT06

0,725
0,681
0,674
0,778
0,591
0,744
0,857
0,794
0,797
0,833
0,811
0,846
0,843
0,897
0,904
0,842
0,880
0,703
0,786
0,753
0,608
0,761
0,851
0,774

0,813

0,869

0,574

0,841

0,893

0,676

0,923

0,938

0,718

0,851

0,890

0,576

Ayrışma geçerliliğinin tespiti için kullanılan Fornell-Larcker kriteri sonuçları Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3. Ayrışma Geçerliliği Sonuçları (Fornell Larcker Kriteri)
1- Dağıtım Adaleti
2- Etkileşim Adaleti
3- Performans
4- İşlem Adaleti
5- Psikolojik Dayanıklılık
6- Umut
7- Öz Yeterlik
8- İyimserlik

1
0,821
0,682
0,329
0,676
0,296
0,388
0,307
0,401

2

3

4

5

6

7

8

0,891
0,180
0,851
0,213
0,235
0,175
0,367

0,822
0,133
0,611
0,707
0,676
0,362

0,847
0,158
0,242
0,153
0,367

0,758
0,731
0,633
0,552

0,759
0,753
0,427

0,745
0,383

0,786

Tablo 3’teki değerlerde koyu renkle verilmiş olanlar yapının AVE değerlerinin karekökü olup, bu değerler
ışığında ayrışma geçerliliğinin sağlandığı görülmektedir. VIF değeri, en yüksek oranda “umut” ve
“performans” değişkenleri arasında görülmüş olup 3, 289 olarak tespit edilmiştir. Tespit edilen bu değer 5’ten
küçük olduğu için çoklu doğrusallık olmadığı sonucuna varılmıştır (Rahman vd., 2016).
Modelin açıklama düzeyi, araştırma modelinin değerlendirilmesinde dikkate alınmıştır. Araştırma modelinin
“performans” değişkenini açıklama düzeyi (R2) 0,568 olarak tespit edilmiştir ki bu değer 0,10’dan büyük
olmasından ötürü modelin kabul edilebilir (Falk and Miller, 1992; Hair vd., 2019) olduğu sonucuna varılmıştır.
5.1. Hipotez Testlerine İlişkin Bulgular
Araştırma modelinde, SmartPLS 3. 2. 9 istatistiki paket programı kullanılarak PLS-SEM yöntemi ile yol
analizleri gerçekleştirilmiştir. Yol katsayılarının ve etkilerin anlamlılık düzeylerini değerlendirebilmek için
bootstrapping (yeniden örnekleme) yöntemiyle örneklemden 5.000 alt örneklem alınarak yol analizleri
gerçekleştirilmiş ve sonuçları Tablo 4’te verilmiştir.
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Tablo 4. Araştırma Modelinin Yol Analiz Sonuçları
Yol

Hipotez

Β

Öz Yeterlik -> Performans

H1a

0,282**

Umut -> Performans

H1b

0,346**

Psikolojik Dayanıklılık -> Performans

H1c

0,097

İyimserlik -> Performans

H1d

0,145

MD: Etkileşim Adaleti ETKİ: Öz Yeterlik -> Performans

H2a2

0,310*

MD: Dağıtım Adaleti ETKİ: Psikolojik Dayanıklılık -> Performans

H2c1

0,001

MD: Dağıtım Adaleti ETKİ: Umut -> Performans

H2b1

0,102

MD: Dağıtım Adaleti ETKİ: Öz Yeterlik -> Performans

H2a1

-0,185

MD: Dağıtım Adaleti ETKİ: İyimserlik -> Performans

H2d1

-0,006

MD: Etkileşim Adaleti ETKİ: Psikolojik Dayanıklılık -> Performans

H2c2

-0,241

MD: Etkileşim Adaleti ETKİ: Umut -> Performans

H2b2

0,060

MD: Etkileşim Adaleti ETKİ: İyimserlik -> Performans

H2d2

0,235

MD: İşlem Adaleti ETKİ: Umut -> Performans

H2c3

-0,208

MD: İşlem Adaleti ETKİ: Psikolojik Dayanıklılık -> Performans

H2b3

0,291

MD: İşlem Adaleti ETKİ: Öz Yeterlik -> Performans

H2a3

-0,219

H2d3

-0,110

MD: İşlem Adaleti ETKİ: İyimserlik -> Performans
β: Yol Katsayısı; *p<0,05; **p<0,01

Tablo 4’te raporlanmış sonuçlar ışığında öz yeterliliğin (H1a; β=0,282; p<0,01) ve umudun (H1b; β=-0,346; p<0,01)
performans üzerinde etkisi tespit edilmiş, iyimserlik ve psikolojik dayanıklılığın ise istatistiki düzeyde anlamlı
bir etkisi tespit edilememiştir. Örgütsel adalet değişkeninin ise sadece etkileşim adaleti boyutunun, öz
yeterliğin performans üzerindeki etkisinde olumlu yönde bir moderatör rolü olduğu (H2a2; β=0,310; p<0,05)
sonucu ortaya çıkmıştır.
Analiz sonuçlarına göre yalnızca “Öz yeterlik, çalışanların performansını pozitif ve anlamlı olarak etkiler.
”ifadesini içeren H1a ve “Umut, çalışanların performansını pozitif ve anlamlı olarak etkiler. ” ifadesini içeren
H1b hipotezleri desteklenmiştir. Diğer bir ifadeyle öz yeterliğin ve umudun performans üzerinde anlamlı ve
olumlu etkisi olduğu belirlenmiştir. İyimserlik ve psikolojik dayanıklılığın performans üzerinde istatistiki
düzeyde anlamlı bir etkisi tespit edilemediği için H1c ve H1d hipotezlerinin desteklenmediği görülmüştür. Bu
durumda birinci ana hipotez olan ve “Pozitif psikolojik sermaye çalışanların performansını pozitif ve anlamlı
olarak etkiler. ” ifadesini içeren H1 hipotezinin kısmen desteklendiği söylenebilir.
Ayrıca “Psikolojik sermayenin, çalışanların performansı üzerindeki etkisinde örgütsel adalet algısı moderatör
rol oynamaktadır. ”ifadesini içeren (H2) ikinci ana hipotezinin ise yalnızca “Özyeterliğin çalışanların
performansı üzerindeki etkisinde etkileşim adalet algısı moderatör rol oynamaktadır. ”ifadesini içeren H2a2 alt
hipotezinin desteklendiği görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, örgütsel adalet algısının sadece etkileşim adaleti
alt boyutunun, psikolojik sermayenin yalnızca öz yeterlik boyutunun performans üzerindeki etkisinde olumlu
yönde bir moderatör rolü olduğu tespit edilmiştir. Yani çalışanların, verilen bir görevi başarılı bir şekilde
yerine getirebileceklerine dair kendi yetenek ve bilgilerine olan inançları, performanslarını yükseltmelerini
sağlarken, yöneticilerinin çalışanlara gösterdikleri tutum ve davranışların da çok önemli olduğu bir kez daha
ortaya çıkmıştır.

6. SONUÇ VE TARTIŞMA
İşletmeler, küreselleşme süreci ile birlikte artan rekabet koşullarıyla mücadele ederken 2019 senesinin Aralık
ayında görülen ve kısa sürede küresel salgına dönüşen COVID-19’un iş yaşamı üzerindeki olumsuz etkileriyle
de mücadele etmek zorunda kalmışlardır. COVID-19 sürecinde çalışma koşulları ağırlaşmış, bulaş riski
nedeniyle hasta olan çalışanların karantinaya girmeleri ve işletmelerin yaşadıkları ekonomik kriz sebebiyle
küçülmeye gitmelerinden ötürü personel çıkarmaları gibi nedenler, diğer çalışanların iş yükünü arttırmış ve
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artan iş yüküne rağmen ekonomik durgunluk nedeniyle ücretler azalmıştır. Ortaya çıkan bu koşullar,
çalışanların kaygı, korku, stres, depresyon, sıkışmışlık hissi ve aynı zamanda işini kaybetme kaygısı gibi
sorunlar yaşamasına neden olmuştur.
Diğer taraftan tüm bu olumsuzluklar, çalışanların performanslarını daha da önemli hale getirmiştir. Bu
bağlamda, araştırma tasarlanmış, performansı etkileyebilecek unsurlardan psikolojik sermayenin çalışan
performansı üzerindeki etkisi ve bu etkide örgütsel adalet algısının moderatör rolü incelenmiştir. Bireysel
kaynaklar içerisinde yer alan ve umut, iyimserlik, psikolojik dayanıklılık ve öz yeterlik alt boyutları olan
psikolojik sermayenin, pandeminin neden olduğu bu olumsuz koşullarla baş edebilme gücünü arttırabileceği
dolayısıyla da performansı olumlu yönde etkileyebileceği düşünülmüş ve bu etkinin de örgütsel bir kaynak
olan çalışanın örgütsel adalet algısından etkilenip etkilenmeyeceği incelenmek istenmiştir.
Araştırma, Türkiye’deki kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışan 180 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiş;
veri toplamada psikolojik sermaye, performans algısı ve örgütsel adalet algısına ilişkin ölçeklerin yer aldığı
anket yöntemi kullanılmış ve elde edilen veriler PLS-SEM yöntemiyle, SmartPLS 3. 2. 9 istatistiki paket
programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Analiz bulguları değerlendirildiğinde; umut ve öz yeterliğin, çalışanların performanslarını arttırdığı ancak
iyimserlik ve psikolojik dayanıklılığın performans üzerinde istatistiki düzeyde anlamlı bir etkiye sahip
olmadığı belirlenmiştir. Nitekim Stajkovic ve Luthans (1998) ile Abbas ve arkadaşları (2014) yaptıkları
çalışmalarda psikolojik sermayenin tüm alt boyutlarının performans üzerinde aynı etkiye sahip olmadığını, iş
yaşamı için en çok belirleyici olan alt boyutların umut ve öz yeterlik olduğunu tespit etmişlerdir. Özellikle
umut ve öz yeterlik boyutları olmak üzere psikolojik sermaye sayesinde çalışanlar kendilerine daha çok
güvenmekte ve pozitif düşündükleri için yüksek performans ve yüksek iş doyumuna ulaşmaktadırlar. Diğer
bazı çalışmalarda ise bu çalışmanın aksine, iyimserlik ve psikolojik dayanıklılık alt boyutlarının da
performansı etkilediği tespit edilmiştir. Benzer şekilde umut, iyimserlik ve psikolojik dayanıklılık ile
performans ve örgütsel bağlılık arasında da pozitif yönde bir ilişki tespit edilmiştir (Luthans vd., 2005; Youssef
ve Luthans, 2007; Erkuş ve Afacan Fındıklı, 2013). Çavmak ve Acar’ın (2020) sağlık çalışanları üzerinde
yaptıkları araştırmaya göre de; psikolojik sermayenin alt boyutlarından biri olan psikolojik dayanıklılık,
performansı en yüksek düzeyde etkileyen bir boyut olmakla birlikte psikolojik sermayenin tüm alt boyutları
ile bireylerin performansları arasında yüksek düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Polatçı’nın (2014)
araştırmasında ise psikolojik sermayenin alt boyutları arasında sadece psikolojik dayanıklılığın (görev ve
bağlamsal) performansı olumlu yönde etkilediği, umudun ise sadece görev performansını ve toplam
performansı olumlu yönde etkilediği belirtilmiştir.
Literatürde, psikolojik sermayenin, iş yaşamında destekleyici bir örgüt iklimi ve olumlu örgütsel adalet algısı
sayesinde yükselebileceği ve performansı olumlu yönde etkileyeceği (Luthans vd., 2008; Keleş, 2011; Çelik vd.,
2014) tespit edilmiştir. Mevcut çalışmada ise, psikolojik sermayenin doğrudan örgütsel adalet algısı ya da
destekleyici örgüt ikliminden etkilenmesine değil performansı etkileme düzeyinin bu çevresel faktörlerden
nasıl ve ne düzeyde etkilendiği incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda özyeterliğin çalışanların
performansına olan etkisinde çalışanın algıladığı etkileşim adaletinin moderatör rol oynadığı tespit edilmiştir.
Diğer bir ifadeyle çalışanların, verilen bir görevi başarılı bir şekilde yerine getirebileceklerine dair kendi
yetenek ve bilgilerine olan inancın performanslarını yükseltmelerini sağlarken, yöneticilerinin çalışanlara
gösterdikleri tutum ve davranışların da çok önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Günümüzde teknolojinin artması
ile birlikte farklı çalışma türlerinin gündeme gelmesi ve insanların fiziksel olarak birbirinden uzaklaşması
dolayısıyla iletişimin azalacağı ve önemini kaybedebileceği gibi fikirler oluşsa da insanların sosyal
gereksinimleri nedeniyle yöneticileri ile kurulan ilişkilerinin hala önemini koruduğu ve bu durumdan
etkilendikleri tespit edilmiştir. Bu durumda, çalışanların başarılı olup yüksek performans göstermeleri için
sadece kendisine güvenmelerinin yeterli olmadığı, yöneticilerin çalışanlara karşı tutum ve davranışlarının adil
olması gerektiği ortaya çıkmıştır. İş yaşamı için daha genel bir değerlendirme yapıldığında ise; işe alımlarda
nitelik konusunda hassasiyet göstermenin örgüt politikalarıyla anlam kazanacağı ve ancak bu şekilde olumlu
örgütsel sonuçlar doğurabileceği ortaya çıkmıştır. Nitekim yönetici-çalışan ilişkisinde adalet algısının olumlu
yönde olması performansı artırmanın yanı sıra yöneticiye olan güveni de artıracak, yapılan işlerde
yönetici/örgüt desteği hissedilecek ve işten ayrılma niyetini olumsuz yönde etkileyecektir.
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Bundan sonra yapılacak akademik çalışmalarda bu araştırma sonucundan yola çıkılarak, özyeterliği yüksek
olacağı varsayılan ve çoğunluğunu aşırı nitelikli çalışanların oluşturduğu sektörler seçilip sonuçları mevcut
çalışmayla kıyaslanabilir. Moderatör değişken olarak örgütsel adalet gibi olumlu bir örgütsel değişken yerine
olumsuz örgütsel değişkenlerle çalışılıp psikolojik sermayenin bu olumsuz ortam eşiğini geçip yine de
performansı olumlu yönde etkileyip etkileyemeyeceği test edilebilir.
Çalışmanın Kısıtları
Bu çalışma kesitsel bir alan araştırması olup çalışanların o anlık algılarını ölçtüğü için genelleştirilmesinde
kısıtlar taşıyabilir. Verilerin çalışma saatleri dâhilinde ve gözetimsiz bir şekilde toplaması bir diğer kısıt olarak
görülebilir.
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Amaç – Bu çalışmanın amacı, nepotizm ve meslek aşkının bilgi paylaşımı üzerindeki etkilerini incelemektir.
Diğer bir ifade ile literatürde üç değişkenin birlikte çalışılmadığından hareket ile alan yazındaki boşluğa katkıda
bulunmak adına nepotizm gibi olumsuz bir durumun karşısında, çalışanların meslek aşklarının, bulundukları
organizasyonu ileriye taşıyabilmek adına gerekli olan bilgi paylaşımı üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır.
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Yöntem –Araştırmada, nicel araştırma modeli kullanılmıştır. Veriler, Malatya ili 2.Organize Sanayi Bölgesinde
bulunmakla birlikte, orta ölçekli KOBİ statüsünde yer alan işletmelerde görevli yönetici ve çalışanlardan elde
edilmiştir. Anket için amaçlanan 500 kişiye zaman aralıklı stilde (Time Lagged) çalışmanın her değişkenine
yönelik farklı zamanlarda uygulamada bulunulmuştur. Anketler ile elde edilen veriler, IBM SPSS 22 paket
programında geçerlik, güvenirlik, açıklayıcı faktör analizi ve regresyon varsayım analizlerine tabi tutulmuştur.
Bulgular – Analiz sonucunda, İşletmelerde nepotizm negatif yönde düşük düzeyli ve meslek aşkının ise pozitif
yönde ve orta düzeyde çalışanların bilgi paylaşımlarını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Nepotizmin ve meslek
aşkının çalışanlar arasında bilgi paylaşımı üzerinde %27, kurumsal açıdan bilgi paylaşımı üzerinde %6 ve
bireysel açıdan bilgi paylaşımı üzerinde %2’lik varyans açıkladıklarını göstermiştir.
Tartışma – Araştırmanın bulgularına dayanılarak örgütlerde bilgi paylaşımını artırmak için nepotizmden
sakınılması önerilebilir. Özellikle terfilerin liyakate önem verilerek adil ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi
düşünülmelidir. Terfilerin şeffaf olması adayların işlemlerin adil yapıldığına ikna olmalarını kolaylaştırabilir.
Örgütlerde bilgi paylaşımını artırmak için gerçekleştirilmesi gereken bir diğer uygulama çalışanların meslek
aşkı kazanmalarını sağlamaktır. Eğitimlerle ve kurum içi etkinliklerle çalışanlara mesleklerinin kendilerine
kazandırdıkları anlatılmalı ve onlara mesleklerini sevebilmeleri ve mesleklerinin onlar için bir anlam ifade
etmesini sağlamaya gayret edilmelidir.
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Purpose – The aim of this study is to investigate the effects of nepotism and professional love on information
sharing. In other words, no motion in the space with three variables studied in the literature in order to
contribute together literature nepotizm a negative situation, such as in the face of Professional Employees, their
love, their organizations in order to move forward is to reveal their impact on the sharing of information that is
required.
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Design/methodology/approach – In the research, quantitative research model was used. Data, Malatya
Province 2.Although it is located in an Organized Industrial Zone, it was obtained from managers and
employees working in enterprises with the status of medium-sized SMEs. 500 people intended for the survey
were applied at different times for each variable of the study in a time-Lagged style (Time Lagged). The data
obtained with the questionnaires were subjected to validity, reliability, explanatory factor analysis and
regression assumption analyses in the IBM SPSS 22 package program.

Article Classification:
Research Article

Findings – As a result of the analysis, it was concluded that nepotism in enterprises has a negative low level,
and professional love has a positive effect on the information exchange of employees at a moderate level. It has
been shown that nepotism and professional love Decipher 27% variance on information sharing among
employees, 6% variance on information sharing from an institutional point of view and 2% variance on
information sharing from an individual point of view.
Discussion – Based on the findings of the study, it may be recommended to avoid nepotism in order to increase
information sharing in organizations. In particular, it should be considered that promotions should be carried
out in a fair and transparent manner with an emphasis on merit. The transparency of the promotions may make
it easier for candidates to be convinced that the transactions are fair. Another application that needs to be carried
out to increase information sharing in organizations is to ensure that employees gain professional love.
Employees should be told about what their profession has brought them through trainings and in-house events,
and efforts should be made to ensure that they can love their profession and that their profession means
something to them.
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1. GİRİŞ
İşletme dünyasında yaşanan teknoloji temelindeki gelişmelerin endüstride yer alan girişimler için açığa
çıkartmış olduğu fırsatlar kadar tehditler de mevcuttur. İletişim ve bilgisayar alanındaki ilerlemelerin
sonradan yönetim bilimi ve fiili olarak aktif pazarda rol alan yöneticiler adına “Yönetim Bilişim Sistemleri”
olarak bir araya gelmesi işletmelere kurumsallaşma adına katkıda bulunmuştur. İş ve süreçlerin seyri değişmiş
ve standart uygulamalar yerini daha komplike fakat zamandan ve mekandan fayda sağlayan uygulamalara
bırakmıştır. Sonrasında dijital uygulamaların artmasına paralel olarak çip teknolojisindeki gelişmeler, yapay
zeka alanında kat edilen mesafe, nesnelerin interneti, bulut bilişim, makine öğrenmesi ve akıllı fabrikalar ve
dahi sonunda metaverse (sanal evren) teknolojileri birlikte Endüstri 4.0’ı oluşturarak işletme alanında ve
sosyal hayatta yeni bir döneme geçilmesini sağlamışlardır (Keidanren, 2018). Kontrol mekanizmasının
duruma göre hem güçleştiği hem de kolaylaştığı alanlar mevcuttur. Girdi maliyetleri, üretim faktörleri, stok
maliyetleri ve optimum üretim seviyesi gibi durumların tespiti ve kontrolünün kolaylaştığı gözlemlenmiştir.
Bununla birlikte zaten değişim ile birlikte eğitim ve donanım yetersizliği vb. gibi kaygılardan ötürü tedirgin
olan çalışanların motivasyon ve güdülenmelerinin ise zorlaştığını belirtmek hata olmayacaktır.
Bununla birlikte endüstrideki değişimin hızı ve kontrol edilebilirliğinin sorgulanmaya başladığı ve ortaya
çıkan tedirginliğin önüne geçilebilmesi adına hayata geçirilmeye çalışılan ve Endüstri 4.0 ile gelen teknolojik
değişimi topluma sağlıklı bir şekilde adapte ederek, olası bütün sorunları ve riskleri elimine edebilecek bir
felsefe olarak ortaya çıkan Toplum 5.0 gibi projeler de gerek toplumu ve gerek aynı topluma ait olan işletme
çalışanlarında beliren soru işaretlerini cevaplayamadığı ifade edilebilir (Keidanren, 2016; Harayama, 2017;
Develi, 2017). Değişimin gerektirdiği niteliklere sahip olmak, hali hazırdaki çalışanlar için kaygıyı da
beraberinde getiren bir durumdur. Robotik teknoloji ve makineleşmenin artması ile birlikte azalma eğilimi
gösteren kadro ve pozisyonların çalışanlarda bir rekabet ortamı da yarattığı ve stresi de tetiklediği
gözlemlenmektedir.
Tam da bu aşamada yani işe tutunma veya yeni bir işte uygun bir pozisyon bulma sürecinde adaylarda
nepotizm gibi kaygılar belirmektedir. Bununla birlikte hali hazırdaki çalışanlar arasında da terfi ve
pozisyonlar için aynı kaygıların ortaya çıktığı ifade edilebilir (Bozer vd., 2017). Bu tür kaygılar amacı kar,
verimlilik, etkinlik, rekabet üstünlüğü veya hayatta kalma olan işletmeler için olumsuz sonuçlar
doğurabilecek risk faktörleri arasındadır (Altıntaş, 2021; Kanten & Gümüştekin, 2018). Önlemlerinin alınması
da elzem bir durumdur. Proaktif yaklaşım gereği önceden gereklerinin yerine getirilmesi ve önlem alınması
işletmeler için önemlidir. Şöyle ki, örgütler verimliliklerini, karlılıklarını, performanslarını yükseltmek ve
sürdürülebilir bir rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için yetenek ve yeterliliklerini artırmak durumundadırlar.
Kuruluşlarının bu süreçte örgütsel amaçlarını gerçekleştirmek ve başarıya ulaşmak için ihtiyaç duyduğu
yeteneklerden bir tanesi bilgi paylaşımıdır. Örgütler için önemli bir rolü olan bilgi paylaşımının artırılabilmesi
için bilgi paylaşımı olumlu veya olumsuz etkileyen faktörlerin de bilinmesi gerekmektedir. Aksi takdirde
günümüz işletme dünyasının en değerli kaynağı olan çalışanların taşıdığı ve işletmelere rekabet üstünlüğü
sağlayan örtük bilginin açığa çıkartılması da zorlaşacaktır. Rekabette açık ara üstünlük sağlayan örtük bilginin
örgüt içerisinde yaygınlaşması ve bilginin paylaşımının kültür haline gelerek öğrenen örgütlere geçişin de önü
bu sayede açılabilir. Zira gizil yetenek sahibi çalışanların iş ve süreçlerde sergiledikleri performansın kodlarını
taşıyan bilginin değerli olduğu ve kişilere bağlı kalınmayarak daha fazla ilgili çalışanlar arasında paylaşılarak
değerlendirilmesi önemlidir.
Kurumsal yapıya sahip işletmelerin kişilerden ziyade sisteme odaklanması ve her geçen gün sistemi
mükemmele doğru taşıması, bilginin paylaşılması ve işlenmesi ile mümkündür. Bir kurumsal yapıda başarıyı
getiren önemli bir faktör olan başarılı iş süreçleri ve icra tarzları gibi örtük bilgi veya çalışanlardaki işi
gerçekleştirmede sergilenen ve başarıyı getiren gizil yetenek gibi üstün başarı faktörleri için nepotizm her ne
kadar tehdit, tehlike ve risk olarak işletmelerin karşısında çıkıyor ise de bir üstünlük ve başarıyı yakalamak
adına bilgi paylaşımı da bir fırsat olarak görülebileceği ifade edilebilir (Dik vd., 2012; Thompson & Bunderson,
2019).
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Değişen işletme dünyasında yönetim ve yönetim sürecini koordineli bir sistem ile yürüten organizasyonlarda
performans göstergelerinin “İnsan Kaynakları Yönetimi” birimlerince belirli aralıklarla kayıtlanarak kontrol
edilmesi ve terfi ve eğitimlerin bu raporlara göre ilerletilmesi de hayati önem taşımaktadır. Ancak her şeyden
öte çalışanları işlerini benimsemeye ve sevmeye teşvik edecek uygulamaların da çalışanlar arasında bilgiye
sahip olma ve bilgiyi paylaşmada önemli bir yerinin olduğu ifade edilebilir.
Yapılan açıklamalar doğrultusunda araştırmanın problem cümlesi olan “İşletmelerde gerçekleşen nepotizm
durumunun ve meslek aşkının çalışanların bilgi paylaşımlarına etkisi var mıdır?” sorunsalına ilk değişken
“Nepotizm” ve ikinci değişken “Meslek Aşkı” üzerinden üçüncü değişken “Bilgi Paylaşımı”na etkilerinin
olacağı varsayılmıştır. Bu sayede kapsamını işletme ve endüstriyel psikolojinin oluşturduğu araştırmada,
çalışanlardaki nepotizm ve meslek aşkı durumlarının onların bilgi paylaşımı üzerindeki etkilerini açığa
çıkartmak amaçlanmıştır. Başka bir ifade ile literatürdeki alan ile ilgili bu boşluğa bilimsel katkı sunmak
amaçlanmıştır.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Nepotizm
"Nepotizm" terimi, torun veya yeğen olarak çevirdiğimiz Latince "nepos" kelimesinden türetilmiştir. Bundan
dolayıdır ki, nepotizm, belirli bir örgütte yakın aile üyelerini kayırmak anlamına gelir (Ignatowski vd., 2021).
Nepotizm, bireyin bilgi, beceri, eğitim düzeyi ve deneyimine bakılmaksızın akrabalık bağları nedeniyle işe
alım, terfi, daha elverişli çalışma koşulları sağlanması ve benzeri kazanımlar elde etmesi olarak
tanımlanmaktadır (Keleş vd., 2011).
Nepotizm, İtalya’da “nepotismo” adıyla tanımlanmıştır. Aynı zamanda bu terimin “papa” konumundaki
bireylerin aile ve çevrelerine fayda sağlaması amacıyla kavramsallaştığı ifade edilmektedir. Bununla birlikte
nepotizm daha çok diğer adıyla kayırmacılık olarak literatürdeki yerini almıştır.
Nepotizm olgusu aile işletmeleri açısından da değerlendirilmektedir (Jaskiewicz vd., 2013; Hiebl 2015; Efferin
ve Hartono 2015; Liu vd., 2015). Aile şirketleri üzerine yapılan bir takım araştırmalarda, şirketi yetersiz aile
üyelerine emanet etmektense, şirketi profesyonelce yönetebilecek yetkin bir yöneticinin işe alınmasının
şirketin geleceği için daha iyi olacağı ifade edilmektedir (Bozer vd., 2017).
Nepotizm, Pelletier ve Bligh (2008) tarafından işe alım sürecinde veya terfi kararları sırasında aile üyelerine
kayırma gösterme eylemi olarak tanımlanmaktadır. Yazarlar, bu eylemlerin yolsuzluğun doğuşuna hizmet
ettiğini, çünkü süreçten yararlanan kişilerin kendilerinden talep edilenlere boyun eğebileceklerini
belirtmektedirler. Nitekim Darioly ve Riggio (2014) ile Arasli vd. (2006), nepotizmin anahtar olmasına rağmen
akraba olmayanların niteliklerini ve deneyimlerini göz ardı ettiği için profesyonel olmayan bir fenomen
olduğu konusunda hemfikirdirler.
Nepotizm, yalnızca akraba ilişkileri olarak değil, bireyin yakın ilişki içerisinde olduğu kişileri istedikleri
pozisyona getirmek ya da kariyerlerinde terfi etmelerini sağlama durumu olarak da nitelendirmiştir. Esasında
genel olarak nepotizmi örgüt içerisindeki kayırmacılık olarak tanımlayabiliriz. Bunun çok yaygın olduğu
örgütlerde çalışanlar arasındaki ilişkiler farklılık göstermektedir. Kayrılan çalışanlar birbirleriyle arasındaki
ilişkileri güçlendirirken, diğer çalışanlar arasındaki ilişkiler negatif yönde etkilemektedir.
Nepotizm olgusu, gelişmekte olan ve yüksek düzeyde sanayileşmiş ülkelerde geniş çapta tartışılmakta ve
eleştirilmektedir (Joffe 2004; Aldraehim vd., 2012; Popczyk, 2017).
Nepotizm olgusuna en sık olarak yoğun ve geleneksel aile bağlarının ve ilişkilerinin olduğu ve yüksek
düzeyde sanayileşmiş ülkelerde olduğu gibi pazarlama ilkelerinin gelişmediği durumlarda rastlanır. Akraba
seçimi, insan dünyasında doğal bir olgudur. Biyolojik ve ekolojik yaklaşıma göre nepotistik uygulamalar
rasyonel davranışlardır. Nepotizm desteğini belirleyen ikinci faktör ise aile ve toplum yapısıdır. Bireyciliğin
egemen olduğu toplumlarda, nepotizm daha az rağbet görmektedir. Geleneksel aile bağlarının egemen
olduğu toplulukçu toplumlarda bireylerin nepotizm kavramına bakış açısından dolayı ekonominin ve
ekonomik kalkınmanın önünde bir engeldir oluşturabilmektedir. Yalnızca aileye veya onun sonraki üyelerine
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güvenen bireyler, özgür ve bağımsız ilişkilerin kurulmasına izin vermezler. Nepotizm, geleneksel ilişkilerin
etik yükümlülüklerden daha önemli olduğu ülkelerde yaygınıdır. (Ignatowski vd., 2021).
Nepotizm ayrıca örgüte olan güveni azaltır ve çalışanlar arasında stresi artırır (Basu 2009). Nepotizm arttıkça
örgütten ayrılma niyeti de artmaktadır (Keles vd. 2011). Nepotizme karşı olumsuz tutum sergileyen kişiler,
nepotizm uygulamalarına göre istihdam edilen kişilere karşı daha az olumlu davranarak ve onları
damgalayabilirler. Kayırmacı uygulamalar altında istihdam edilen kişiler, geçerli kurallar kapsamında
istihdam edilenlere göre daha az yetkin kabul edilebilir ve bu nedenle daha düşük ücretleri hak ederek ve
genellikle diğer işçiler tarafından daha az olumlu olarak görülebilirler (Padgett vd., 2015).
Diğer taraftan Hanekom ve Thornhill'e (1983) ile Eugene vd., 2010, nepotizmi yakın bir ilişki içinde olan birine
karşılıksız bir iyilik veya pozisyon yapma davranışı olarak nitelerler. Yalnızca örgüt içerisindeki
departmanlarda değil, sözleşmelerde, burslarda, ödemelerde ve benzerlerinde de görülebilmektedir.
Yönetimi tam olarak kurumsal olmayan örgütlerde meydana gelen nepotizmin, dezavantajlarından en
önemlisi liyakata göre işe alım yapılmadığından dolayı idealist insanların yetişmesini engellemesidir.
Nepotizmin yaygın olduğu kurumlarda bilgi paylaşımı kurumsal ve bireysel boyutlarda engel teşkil
etmektedir. Bilginin yayılmasını ve çalışanların birbirlerinden bilgi saklaması örgüt için negatif sonuçlar
doğurmaktadır. Nepotizim kaynaklı bilgi paylaşımının kısıtlanması insan kaynakları açısından son derece
olumsuz sonuçlar meydana getirmektedir.
2.2. Meslek Aşkı
Meslek aşkı kavramının ilk olarak dini bir bağlamda ortaya çıktığı ve insanların Tanrı tarafından özellikle din
ile bağlantılı mesleklere katılmaya çağrıldığının düşünüldüğü ifade edilmektedir. Daha sonra bu kavram,
daha büyük bir amaca ve kamu yararına hizmet etme niyetiyle Tanrı'nın çağrısı olduğu algısıyla motive edilen
süreç, herhangi bir "dürüst" çalışma alanını kapsayacak şekilde genişletildiği belirtilmektedir (Hardy, 1990).
Meslek aşkıyla ilgili din yönelimli bakış açısı ve bu farklı özelliğinin, “meslek aşkı”nın aşkın bir kaynaktan,
özellikle de Tanrı'nın sesinden ya da daha yüksek bir güçten geldiği aktarılmıştır. Bu perspektiften, meslek
aşkının kaynağının dini veya manevi bir varlık olduğu ve insanları çağrıya kulak vererek bir amaca ve daha
büyük bir iyiliğe hizmet etmeye yönlendirdiği ifade edilmektedir. Bu nedenle bu çağrı duygusunun, çağrının
olası bir yönünün de iş ile ilgili bazı durumlarda başarı unsuru olarak dini deneyimin takdir edilmesi
gerektiğini ileri sürmektedir. Meslek aşkı üzerine teorik çalışmaların çoğu bu dini mirası yansıtmıştır ve
üniversite öğrencileriyle yapılan nitel araştırmalar, dinin ve aşkın bir çağrı kavramının çağrıların nasıl
kavramsallaştırıldığıyla ilgili mülahazalar olarak kaldığını ileri sürmektedir (Constantine vd., 2006; Hunter
vd., 2010).
Bu bakış açısı, insanların çalışmalarına kapsamlı bir anlam ve amaç duygusu kazandırma çabalarını ve
çalışmalarının daha iyiye katkıda bulunma arzusunu ifade eder (Dik ve Duffy, 2009; Steger vd., 2010).
Birçok insan çalışmalarının anlamlı olması gerektiğine inanmaktadır. Birinin çalışmasında anlam bulmanın
maaş veya iş güvenliği kadar önemli olduğunu da düşünenler bulunmaktadır (O'Brien vd., 1992). İnsanlar,
çalışmalarının kendileri için taşıdığı çok çeşitli özel anlamlar bulunduğunu düşünmektedirler (Colby,vd.,
2001; Wrzesniewski, 2003). Mesleki unvan ne olursa olsun, pek çok kişi, değerli bir anlam kaynağı olarak
kariyerlerini görmektedirler. İnsanlar, iş hayatında anlam peşinde olduklarında daha az can sıkıntısı ve
olumsuz iş tutumları yaşarlar (Isaksen, 2000). Bu perspektiften, yerel ve küresel topluluklara fayda sağlayan
anlamlı bir çalışma, yalnızca dini bir kaygı değildir. Çünkü, ilgili ampirik literatürün ve çağrıyla ilgili
konulardaki ticari kitapların çoğu daha büyük amaçlar için çalışma arzusundan ziyade çağrıya ilişkin bu
seküler görüşün birleşimine odaklanıyor gibi görünmektedir. İyi olgusunun, hayatın anlamının (insanların
hayatlarının bir amacı ve anlamı olduğuna dair öznel yargısı) bir çağrıya sahip olmak ile olumlu psikolojik ve
kariyer tutumları arasında aracılık edip etmediği ile ilgili olduğu ifade edilmektedir. Eğer yaşamdaki anlam
bu bağlantıya aracılık ediyorsa, çağrının insanların yaşamdaki anlam duygusunu arttırdığı ölçüde faydalı
olduğu söylenebilir. Bu bulgu, aramanın varoluşsal bir iş deneyimi olduğuna dair daha yeni sekülerleştirilmiş
görüşleri destekleyecektir. Yaşamdaki anlam, psikolojik uyumla (Steger, vd., 2006) ve olumlu iş tutumlarıyla
(Bonebright, vd., 2000) önceden kurulmuş bağlantılar nedeniyle uygun bir aracı gibi görünmektedir. Dik ve
Duffy (2009) meslek aşkını:
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“Meslek aşkı, belirli bir yaşam rolüne bir amaç ya da anlamlılık duygusu göstermeye ya da türetmeye yönelik bir şekilde
yaşamak için benliğin ötesinde ortaya çıktığı deneyimlenen aşkın bir çağrıdır ve motivasyonun birincil kaynağı olarak
değer-odaklı değerleri ve hedefleri tutar” olarak tanımlamaktadır. Aynı zamanda anlamlı iş yapısını, bireylerin
yaptıkları işten elde ettikleri önem ve değere ilişkin yargıları olarak kavramsallaştırmıştır. Aslında, meslek
aşkını yaşamanın, genellikle kişinin işinde anlam bulması için bir vekil olarak kabul edildiği belirtilmektedir
(Dik vd., 2012).
Güçlü bir meslek aşkı duygusuna sahip kişilerin, bunu, benzersiz yeteneklerini keşfettikleri ve bu yeteneklerle
uyumlu çalışmaya doğru ilerledikleri ve kişisel deneyimlerini kendi içlerinde tutarlı bir şekilde
bulundurdukları düşünülmektedir (Schabram & Maitlis, 2017). Bu şekilde, kişinin iş kimliğinin aynı zamanda
kim olduğunu ve ne için uğraştığını (yani, kişinin hayattaki amacını) bir başka deyişle, bireyin kimliğinin
netliğini ve temel değerlerini ifade edilmesinin zengin bir tanımının olduğu ifade edilir (Thompson &
Bunderson, 2019).
Literatürde 3 farklı meslek aşkı boyutu ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilki “Aşkınlık çağrısı varlığı ve arayışı”
(presence of transferden summons); meslek aşkının bu boyutunda meslek aşkının nasıl ortaya çıktığını ve
bunun nedenlerini kişinin yaşamında meydana gelen dışsal motivasyonun bireyi ne derecede etkilediği ve
esasında meslek aşkının var olma nedeni şeklinde belirtilen dışsal bir daveti ifade etmektedir (Dik ve Duffy,
2009: 436). Başka bir ifadeyle, kişinin kendi hayat sürecinde aktif olan motivasyonunun, dışsal aktörler
üzerinden ne seviyede anlaşıldığı anlamını taşımaktadır. İleri sürülen dışsal algının kaynağı kişiler arasında
farklılık arz edebilmektedir. Kimi çalışanlar dinsel inanışları üzerinden mesleklerine dair aşka sahip
olabiliyorlarken, bazıları ise toplumsal ihtiyaçlardan hareket ile farklı rol tiplerinden birisine aday
olabilmektedirler (Dik ve Duffy, 2009). İkincisi, “Yaşam amacı varlığı ve arayışı” ve üçüncü olarak
“Profesyonel amaç̧ varlığı ve arayışı” olarak ifade edilen bu boyutlar bireylerin sahip oldukları ya da arayış
içinde oldukları meslek aşkını değerlendirmeyi amaçlamaktadır (Duffy vd., 2018).
Araştırmacılar son zamanlarda meslek aşkını algılayanların bunu yaşama fırsatına her zaman sahip
olamayabileceğini savunmuşlardır (Duffy vd., 2018). Bu nedenle, meslek aşkını algılayan ve aşkını
gerçekleştirebilen kişiler işlerinde anlam yaşayabilirken, bunu algılayan tüm bireylerin işlerinde her zaman
bir anlam bulduğunu varsaymak yanlış olabilir. Araştırmacılar algılamak ve yaşamak arasındaki kopukluğu
kabul etseler de, önceki araştırmalar anlamlı çalışmayı meslek aşkını algılamanın işe bağlılığı etkilediği bir
mekanizma olarak konumlandırmışlardır. Meslek aşkının, çalışanların bilgi paylaşımı tutumlarını
gerçekleştirmek için yeterli bir ön koşul olup olmadığını araştırmak, bu çalışmanın nepotizm ve meslek aşkı
algılama ile çalışanların bilgi paylaşımı arasındaki etkisini daha fazla anlamlandırmak için araştırmaya ihtiyaç
duyulmaktadır. (Duffy vd, 2018). Duffy ve meslektaşları, (2018) yılında yaptıkları çalışmalarında, çağdaş iş
hayatıyla uygun olan “meslek aşkı” teorisini geliştirdiler. İlk olarak meslek aşkı öncelikli olarak ele alınmış,
ikinci bölümde meslek aşkı algısıyla birlikte o anda meydana gelen meslek aşkı incelenmiş ve son olarak
meslek aşkına sahip kişilerin yaşamlarında var olan olumlu ve olumsuz değişkenleri işlemişlerdir. (Erhan vd.,
2019).
2.3. Bilgi Paylaşımı
Bireysel ve örgütsel amaçlara ulaşmak ve başarıyı artırmak için bilgi paylaşımı ile birey-birey, örgüt-örgütler
ve örgüt-birey arasında gönüllülük temelli bir mekanizma oluşturulur. Davranışsal normlar ve ilişkiler
açısından anlaşılan, etkileşim ve iletişim kanalıyla belirli bir konu hakkındaki bilgilerin sunulması veya kabul
edilmesidir. Bilgi paylaşımı, örgütler içinde resmi ve gayri resmi olarak da gerçekleştirilebilir (Demirel, 2007).
Bilginin kişiler arasında aktarılması ve paylaşılması, toplumun ve ulusun, örgütlerin ve örgüt içindeki
organizasyonel yapıların gelişimini etkilemektedir. Günümüz işletmeleri, küresel pazarda geri kalmamak ve
sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için bilgiyi en çabuk ve en verimli şekilde toplamak ve
organizasyon içine aktarmak için gerekli alt yapısını oluşturmalıdırlar.
Bilginin tüm kuruluşlara açık hale getirilmesi ve bu bilgilerin kuruluşun tüm üyeleri tarafından paylaşılması,
kuruluşun faaliyetlerinde verimlilik ve etkililiğe ulaşmak için esastır. Bundan dolayıdır ki, bir örgütte bilgi
paylaşımı kısıtlıysa yapılan işlerde hata payının yüksek olması beklenmektedir. Bu bağlamda, bilgi aynı
zamanda toplam kalite yönetimi uygulamasının bir parçası olarak kabul edilebilir. Daha az hata, daha fazla
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verimlilik, yani toplam kalite yönetiminin misyonu, bilgi sahipliğini ve paylaşımını çok önemli kılmaktadır.
(Öneren vd., 2016).
Demirel (2007) işletme koşullarına ilişkin bilgi paylaşımını değerlendirmiş ve bankacılık sektöründe
uyguladıkları araştırmada işletmenin yönetim tarzı, fiziki yapısı, insan ve çalışma şartları gibi faktörlerin bilgi
paylaşımını etkileyen faktörler olduğunu saptamışlardır. İşletmelerin özellikle fiziki durumu (ses, aydınlatma,
derece, teknolojik altyapı, iç yerleşim), iş güvenliğinin olması, bireyler arası saygı, motivasyon, takım
çalışması, iş yükünün adil olması, sürekli eğitim sağlanması gibi faktörler bilgi paylaşım ortamının
şekillenmesinde etkili olmaktadır. (Öneren vd., 2016).
3. YÖNTEM
Bu araştırmada, nicel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Ölçeklerin geliştirilmesinin üzerinden uzun süre
(Önerilen her 5 yılda yenilenmesidir) geçmesinden dolayı güvenilirlik analizlerinin haricinde faktör analizleri
de gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, veri setinin ölçeğe uygunluğunun saptanması ve maddelerin faktörler altında
beklendiği şekliyle toplandığının belirlenmesi açısından gerçekleştirilmiştir. Hipotezlerin testi için çoklu
regresyon analizi ve regresyon analizinin işleme alınabilmesi için “örneklem büyüklüğünün yeterliği, verilerin
asgari aralık veri şeklinde olması, değişkenler ile ilgili doğrusal ilişkinin sınanması, verilerde bulunması
muhtemel uç puanların (Mahalonobis, Cook mesafesi ve “Z” skorları vb.) temizlenmesi, bağımsız
değişkenlerin kendi içinde çoklu bağlantılılık durumunun sınanması ve tahmini hataların dağılım durumu
test edilmesi” gibi bazı varsayımların test edilmiştir.
3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri
Örgütler verimliliklerini, karlılıklarını, performanslarını artırmak ve sürdürülebilir bir rekabet sağlayabilmek
için yetenek ve yeterliliklerini artırmak durumundadırlar. Kuruluşlarının bu süreçte örgütsel amaçlarını
gerçekleştirmek ve başarıya ulaşmak için ihtiyaç duyduğu yeteneklerden bir tanesi bilgi paylaşımıdır.
Örgütler için önemli bir rolü olan bilgi paylaşımının artırılabilmesi için bilgi paylaşımı olumlu veya olumsuz
etkileyen faktörlerin bilinmesi gerekmektedir. Gerçekleştirilen çalışmada araştırmanın problemi yani
sorunsalından “İşletmelerde gerçekleşen nepotizm durumunun ve meslek aşkının (işini sevmenin)
çalışanların bilgi paylaşımlarına etkisi var mıdır?” hareket ile esasında araştırmanın modeli de açığa
çıkmaktadır.

Şekil 1: Araştırma Modeli
Bütün yapılan açıklamalar doğrultusunda araştırmanın temel sorusuna cevap aranan hipotezlerimiz
şekillenmiş bulunmaktadır.
H1= İşletmelerde nepotizm ve meslek aşkının çalışanların bilgi paylaşımlarına etkisi vardır.
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Diğer taraftan araştırma modeli doğrultusunda, uygulaması yapılacak olan hiyerarşik regresyonun förmülü
aşağıda gösterildiği gibi ifade edilebilir. (Ŷ = a + b1 X1 + b2 X2 +……..+ bn Xn)
Gerçekleştirilen çalışma için, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Girişimsel Olmayan Etik Kurulu’nun
08.02.2021 tarih ve E-35841939-050-061983-14 sayılı kararı ile gerekli “Etik Kurul” izni alınmıştır.
3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Çalışmanın evrenini Malatya ili II.Sanayi alanında bulunmakla birlikte, orta ölçekli KOBİ statüsünde yer alan
işletmelerde görevli yönetici ve çalışanlar oluşmaktadır. Anket için amaçlanan 500 kişiye zaman aralıklı stilde
(Time Lagged) çalışmanın her değişkenine yönelik farklı zamanlarda uygulamada bulunulmuştur. Anket
uygulanan 453 çalışana yüz yüze anket uygulanarak elde edilen verilerle gerçekleştirilen analizlerde birincil
veriler kullanılmıştır. Serbest ve güvende hissetmeleri adına 10’ar kişi olarak ayrı ayrı uygulanan 453 anketten
mahalonobis değerleri dışında kalana 39 anket ile “Z Skorlarında” normal dağılım değerlerinin dışında
olduğu belirlenen 2 anket analizden çıkartılmıştı. Böylece veri setine dair verilen cevaplar sebebiyle meydana
gelen hatalar elimine edilerek, yani arındırılarak veri setinin niteliği korunmuştur.
3.3. Veri Toplama Araçları
Araştırmada kullanılan üç ölçekten ilk kullanılan ölçme aracı, ölçek uyarlama çalışmaları Büte ve Tekarslan
(2010) tarafından geliştirilen ve 24 maddeden oluşan “Nepotizm” ölçeğidir.
İkinci olarak Dik, Eldridge, Steger ve Duffy (2012) tarafından geliştirilen ve uyarlaması Süleyman Demirel
Üniversitesi’nden Öğretim Üyeleri Erhan , Akçakanat, Uzunbacak ve Yıldırım tarafından gerçekleştirilen
“Meslek AŞKI” ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek Erhan vd. (2019) tarafından da kullanılmıştır.
Araştırmada kullanılan son ve üçüncü ölçme aracı, 2014 yılında Öneren, Çiftçi ve Harman tarafından
uyarlaması yapılarak günümüze kadar kullanılmış olan “Bilgi Paylaşımı” ölçeğidir.
Araştırma ölçeklerinde 5 basamaklı Likert tipi ölçek tercih edilmiştir.
3.4. Kısıtlar ve Sınırlılıklar
Bütün çalışmalarda bulunabileceği gibi gerçekleştirilen çalışmanın da muhtemel kısıtlılıkları bulunmaktadır.
Araştırma kapsamında kısıtlılıklar çeşitli başlıklar altında sıralanabilir. Bölge bazında, endüstri alanı olarak,
içerik anlamında veya örneklem birimi gibi başlıkları artırmak olasıdır. Gerçekleştirilen çalışmada evrenin
tamamına ulaşılması olası olmadığı için örneklemle sınırlı kalınmıştır. Alan bazında düşünüldüğünde, covid19’un çeşitli yasal ve çekinsel nedenler, zaman ve maliyet kısıtları vb. nedenlerle çok daha etraflıca
gerçekleştirilebilecek iken, Malatya şehri ile sınırlı kalınmış başka şehir ve firmalar dahil edilememiştir.
4. ANALİZ VE BULGULAR
Analize dahil edilen 453 anketten elde edilen bilgiler doğrultusunda 204 kadın ve 249 erkek katılımcının
186’sının evli, 229’unun bekar ve 38’inin diğer seçeneği işaretlediği tespit edilmiştir.
1 ve 5 yıl arası kıdemi olanların 196 kişi; 6 ve 10 yıl arası kıdemli olanların 191 kişi; 11 ve 15 yıl arası kıdemli
olanların 48 kişi; 16 yıl ve üzeri kıdemli olanların ise 18 kişi olduğu bilgisi elde edilmiştir.
364 kişinin çalışan ve 89 kişinin yönetici olduğu bilgisinin elde edildiği veri setinde 184 kişinin lise ve ön lisans
düzeyine kadar eğitim aldığı; 204 kişinin lisans düzeyinde olduğu; 43 yüksek lisans mezunu; 22 doktora
mezunu olduğu bilgilerine ulaşılmıştır.
126 kişinin düşük, 228 kişinin orta, 99 kişinin yüksek gelir düzeyine sahip olduğu araştırmada yer alan 453
kişinin 101 kişi aynı yönetici ile 1 yıldan daha az süre; 171 kişinin aynı yönetici ile 1 ile 2 yıl arasında; 96 kişinin
2 ve 3 yıl arasında ve son olarak 85 kişinin ise 5 yıl ve üzerinde bir süre aynı yönetici ile çalıştığı bilgisi elde
edilmiştir.
Araştırmadan elde edilen verilerin tasnifi ve gruplandırılması sonrasında çeşitli istatistiki testler
gerçekleştirilmiştir. Ölçeklerin geçerliği ve güvenilirliği, aralarında ilişki olup aynı faktörü tanımlayan
maddelerin bir boyut altında toplanması için faktör analizi gibi testler uygulamaya geçirilmiştir. Yapılan
düzenlemelerden sonra araştırma sorunsalına dair hazırlanan modele ilişkin çoklu hiyerarşik regresyon
analizi gerçekleştirilmiş olup, çoklu regresyon analizlerinde varsayımların karşılanması mecburi olduğundan,
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toplam varyansı asgari sayıda bağımsız değişken yoluyla ifade etmek hedeflense de modelden dolayı
bağımsız değişkenlerin artması kimi ekstra testleri gerektirmektedir. Örneklem büyüklüğü, verilerin
gruplanma ölçütü, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki doğrusal ilişki şartı, çoklu normal dağılım
zorunluluğu, çoklu bağlantılılık sorunu, tekillik sorunu ve tahmini hataların dağılımının testi gibi varsayımsal
testlerin gerçekleştirildiği ifade edilebilir.
4.1. Modelde Yer Alan Değişkenlerin Faktör Analizi Sonuçları
Veriler arasındaki korelasyondan yola çıkarak verilerin ilişkilendirilerek ve anlamlandırılarak özet bir biçimde
sunulmasını önemlidir. Bu amaçla, kendi içinde korelasyonu var olan çok sayıda maddeyi kümeleyerek asgari
düzeyde faktörle bu değişkenleri açıklayabilmesi nedeniyle araştırmada faktör analizi kullanılmıştır. Ölçümü
amaçlanan değişkenin sahip olduğu boyutlarının kendi içinde sınıflandırılması ve ilgili maddelerin faktör
yükleri temelinde bağlı bulundukları boyutlara dağıtılması için uygun bir yöntem olduğu belirtilebilir.
Tablo 1. Nepotizm Ölçeği KMO ve Bartlett's Testi Tablosu
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy

,922

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

9056,807

df

120

Sig.

,000

Araştırma modelinde yer alan değişkenlerden Nepotizm ölçeğine ait faktör analizi incelendiğinde ilgili veri
setinin yapısı ve faktör çıkarımı uygunluğu arasındaki ilişkiye dair “Kaiser-Mayer-Olkin” değeri ,922 ve
maddeler arasındaki gerekli ilişkinin yeterlilik seviyesini ifade eden “Bartlett Küresellik Testi” ,000 olarak
anlamlı bulunmuştur.
Tablo 2. Nepotizm Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları
Component
1

2

Madde 11

,886

Madde 13

,881

Madde 9

,869

Madde 14

,867

Madde 12

,861

Madde 15

,856

Madde 10

,856

Madde 16

,835

Madde 8

,821

Madde 7

,775

3

Madde 4

,907

Madde 5

,890

Madde 6

,877

Madde 3

,849

Madde 1

,917

Madde 2

,910

Diğer taraftan analizde uygulanan test sonuçlarından “Açıklanan Toplam Varyans” “Topluluklar” verilerine
göre uygulamaya dahil edilen K=16 maddenin (sorunun) öz değeri 1 ve üzeri üç faktör olarak kümelendiği
saptanmıştır. Anılan üç faktörün ölçeğe dair karşıladıkları varyans % 83,748’ dir. Maddelere ilişkin üç faktörün
ortak varyanslarının ise 0.722 ile 0.975 aralığında farklılaştığı görülmüştür. Analizde anlamlı olarak ifade
edilebilen üç boyutun bir arada maddelerin sahip olduğu toplam varyans ve ölçeğe dair varyansın büyük
bölümünü açıkladığı ifade edilebilir.
Tablo 3. Nepotizm Ölçeği Faktör Analizine Ait Açıklanan Toplam Varyans Tablosu
Boyutlar
1
2
3

Değerler
Toplam
9,583
2,790
1,026

İşletme Araştırmaları Dergisi

% Varyans
59,893
17,440
6,415

Faktör Yükleri Kareleri Çarpımı Toplamı %
Artan Top. %
% Toplam
59,893
47,170
77,333
24,026
83,748
12,552
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“Component Matrix” çıktılarına göre 16 maddenin hepsi birden birinci boyut yük puanının 0. 775 ve üstünde
yer aldığı saptanmıştır. Elde edilen değer, ölçeğin geçerli ve kabul edilebilir bir faktör değerine ulaştığına
işaret etmektedir. Döndürme işlemi gerçekleşmeden ilk faktörün meydana getirdiği varyansın % 47.1 olması
da genel bir faktörün bir diğer referans noktasıdır. İkinci boyutun total varyansının % 24.06’sını ve üçüncü
boyutun ise toplam varyansının % 12,55’ini karşıladığı belirtilebilir. Sonuç olarak faktör işlemleri akabinde
ölçeğin ilk boyutunun (1 ve 2) iki maddeden, ikinci boyutunun (3, 4, 5 ve 6) dört maddeden ve üçüncü
boyutunun (faktörünün) ise (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16) on maddeden oluştuğu belirlenmiştir.
Tablo 4. Meslek Aşkı Ölçeği KMO ve Bartlett's Testi Tablosu
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy

Bartlett's Test of Sphericity

,878

Approx. Chi-Square

9995,746

df

276

Sig.

,000

Meslek Aşkı ölçeğine ait faktör analizine göre “Kaiser-Mayer-Olkin” değeri ,878 ve “Bartlett Küresellik Testi”
,000 olarak anlamlı bulunmuştur.
Sonrasında analiz çıktılarından “Açıklanan Toplam Varyans” ve “Topluluklar” verilerine göre uygulamaya
dahil edilen K=24 maddenin (sorunun) öz değeri 1 ve üzeri altı faktör faktör olarak kümelendiği saptanmıştır.
Bu altı faktörün ölçeğe dair karşıladıkları varyans % 81,298’dir. Maddelere ilişkin üç faktörün ortak
varyanslarının ise 0.475 ile 0.912 aralığında farklılaştığı ve bununla birlikte, analizde anlamlı olarak ifade
edilebilen altı boyutun bir arada maddelerin sahip olduğu toplam varyans ve ölçeğe dair varyansın büyük
bölümünü açıkladığı belirtilebilir.
Diğer taraftan faktör işlemlerinin ardından ölçeğin ilk boyutunun (1, 2, 3 ve 4) dört maddeden, ikinci
faktörünün (5, 6, 7 ve 8) dört maddeden, üçüncü faktörün (9, 10, 11 ve 12) dört maddeden, dördüncü faktörün
(13, 14, 15 ve 16) dört maddeden, beşinci faktörün (17, 18, 19 v3 20) dört maddeden ve son olarak altıncı
faktörün ise yine (21, 22, 23 ve 24) dört maddeden oluştuğu belirlenmiştir.
Tablo 5. Meslek Aşkı Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları
Component
1
Madde 6

,895

Madde 5

,879

Madde 7

,875

Madde 8

,828

2

Madde 23

,912

Madde 24

,897

Madde 22

,890

Madde 21

,856

4

3

Madde 14

,858

Madde 16

,830

Madde 15

,829

Madde 13

,812

Madde 18

,867

Madde 19

,862

Madde 20

,825

Madde 17

,824

5

Madde 11

,832

Madde 10

,832

Madde 9

,794

Madde 12

,785

6

Madde 3

,906

Madde 4

,885

Madde 1

,851

Madde 2

,475

Meslek Aşkı ölçeğine ait faktör analizinden hareket ile ulaşılan “Component Matrix” sonuçlarına göre ise 24
maddenin tamamının birinci faktör yük değerinin kabul düzeyinde ve 0. 475 ve üzerinde olduğu
gözlemlenmiştir. Döndürme işlemine geçilmeden birinci faktörün tetiklediği varyansın % 36.8 oranında
bulunması genel bir faktörün varlığını kanıtlamaktadır.
İşletme Araştırmaları Dergisi
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Tablo 6. Meslek Aşkı Ölçeği Faktör Analizine Ait Açıklanan Toplam Varyans Tablosu
Boyutlar

Değerler

Faktör Yükleri Kareleri Çarpımı Toplamı %

1

Toplam
8,837

% Varyans
36,822

Artan Top. %
36,822

2

3,258

13,576

3

2,654

4

% Toplam

Varyans
8,837

36,822

50,398

3,258

13,576

11,059

61,457

2,654

11,059

2,072

8,633

70,090

2,072

8,633

5

1,587

6,614

76,703

1,587

6,614

6

1,103

4,595

81,298

1,103

4,595

İkinci faktörün toplam varyansın % 13.57’sını ve üçüncü faktörün ise toplam varyansın % 11,05’ini açıkladığı
görülmektedir. Dördüncü faktörün % 8,63, beşinci faktörün % 6,61 ve son olarak altıncı faktörün ise toplam
varyansın % 4,59’unu açıkladığı sonucu elde edilmiştir.
Tablo 7. Bilgi Paylaşımı Ölçeği KMO ve Bartlett's Testi Tablosu
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy

,912

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

9056,807

df

153

Sig.

,000

Faktör analizlerinden sonuncusu olan “Bilgi Paylaşımı” ölçeğine ait faktör analizi incelendiğinde ilgili veri
setinin yapısı ve faktör çıkarımı uygunluğu arasındaki ilişkiye dair “Kaiser-Mayer-Olkin” değerinin ,912 ve
maddeler arası ilişkinin yeterlilik seviyesini ölçen “Bartlett Küresellik Testi” nin ,000 değerinde ve anlamlı
olduğu saptanmıştır.
Tablo 8. Bilgi Paylaşımı Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları
Component
1
Madde 4

,899

Madde 5

,893

Madde 2

,889

Madde 3

,889

Madde 6

,863

Madde 7

,860

Madde 1

,847

Madde 8

,838

Madde 9

,796

Madde 10

,710

2

Madde 16

,935

Madde 15

,916

Madde 18

,905

Madde 17

,899

Madde 14

,889

3

Madde 11

,878

Madde 12

,876

Madde 13

,819

Faktör analizlerine ilişkin son olarak, “Bilgi Paylaşımı” ölçeğine ait analiz çıktılarından “Açıklanan Toplam
Varyans” ve “Topluluklar” verilerine göre uygulamaya dahil edilen K =18 maddenin (sorunun) öz değeri 1 ve
üzeri üç faktör olarak kümelendiği belirlenmiştir. Bu üç faktörün ölçeğe dair karşıladıkları varyans
%81,798’dir. Maddelere ilişkin üç faktörün ortak varyanslarının ise 0.710 ile 0.935 aralığında farklılaştığı ve
bununla birlikte, yine anlamlı olarak ifade edilebilen üç boyutun bir arada maddelerin sahip olduğu toplam
varyans ve ölçeğe dair varyansın büyük bölümünü açıkladığı ifade edilebilir.
“Component Matrix” verilerine göre 18 madde hepsi birlikte birinci boyut yük puanının 0. 710 ve üstü olduğu
gözlemlenmiştir. Bu durum, ölçeğin kabul edilebilir bir faktöre sahip olduğunun işaretidir. Bununla birlikte
ilk boyutun neden olduğu varyansın %51.56 bulunması da kabul gören bir faktörün bulunduğunun diğer bir
işaretidir. Sonuç olarak faktör işlemleri sonrasında ölçeğin ilk faktör/boyutunun (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10) on
maddeden, ikinci faktörünün (11, 12 ve 13) üç maddeden ve üçüncü faktörünün ise (14, 15, 16, 17 ve 18) beş
maddeden oluştuğu belirlenmiştir.
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Tablo 9. Bilgi Paylaşımı Ölçeği Faktör Analizine Ait Açıklanan Toplam Varyans Tablosu
Boyutlar

Değerler

Faktör Yükleri Kareleri Çarpımı Toplamı %

1

Toplam
9,278

% Varyans
51,546

Artan Top. %
51,546

% Toplam
9,278

Varyans
51,546

2

3,893

21,625

73,171

3,893

21,625

3

1,553

8,627

81,798

1,553

8,627

Birinci faktör altında toplanan on madde toplam varyansın % 51,56’sını, ikinci faktör altında birleşen maddeler
toplam varyansın % 21,62’sini ve son olarak üçüncü faktör altında bir araya gelen maddeler ise toplam
varyansın % 8,62’sini açıklamaktadır.
4.2. Modelde Yer Alan Değişkenlerin Güvenilirlik Analizi Sonuçları
IBM Spss 22 Programı kullanılan araştırmada iç tutarlığı ölçmek maksadıyla Cronbach’s Alpha, faktör
analizinde ise maddelerin kendi aralarındaki kısmi ilişkilerin ve her bir faktör matrisinin faktör analizi için
uygunluğunu ölçmek amacıyla Kaiser Meyer Olkin ve Bartlett testleri ve son olarak çoklu doğrusal regresyon
analizlerinden hiyerarşik regresyon ve öncesinde çoklu doğrusal regresyon varsayımlarının kontrolü için bir
dizi testler uygulanmıştır.
Çalışmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlik analizlerini uygulayabilmek adına ölçeklere ait boyutların
ortalamaları kullanılmıştır. Ölçekleri oluşturan her bir maddenin esasında ölçümü hedeflenen soyut
durumları hangi oranda isabetle ölçebildiği, diğer bir deyişle verilerin tutarlılık ve rastsal hatalardan
temizlenme/temiz olma derecesi saptanarak en nihayetinde ölçeklere ait güvenilirlik rakamları açığa
çıkartılmıştır.
Tablo 10. Nepotizm Ölçeği Güvenilirlik Testi Tablosu
Cronbach's Alpha

Madde Sayısı

Terfi Kayırmacılığı

Boyut Adı

,972

2

İşlem Kayırmacılığı

,960

4

İşe Alma Sürecinde Kayırmacılık

,969

10

Tablo 11. Meslek Aşkı Ölçeği Güvenilirlik Testi Tablosu
Cronbach's Alpha

Madde Sayısı

Aşkın Çağrısı Varlığı

Boyut Adı

,804

4

Aşkın Çağrısı Arayışı

,950

4

Yaşam Amaç Varlığı

,941

4

Yaşam Amaç Arayışı

,915

4

Profesyonel Amaç Varlığı

,924

4

Profesyonel Amaç Arayışı

,939

4

Tablo 12. Bilgi Paylaşımı Ölçeği Güvenilirlik Testi Tablosu
Cronbach's Alpha

Madde Sayısı

Çalışanlar Arasında Bilgi Paylaşımı

Boyut Adı

,966

10

Kurum Açısından Bilgi Paylaşımı

,928

3

Bireysel Açıdan Bilgi Paylaşım

,959

5

Tablo 13. Ölçeklerin Güvenilirlik Testi Tablosu
Boyut Adı

Cronbach's Alpha

Madde Sayısı

Nepotizm

,972

2

Meslek Aşkı

,960

4

Bilgi Paylaşımı

,969

10

Ölçeklerin geliştirilme ve uyarlama tarihleri kontrol edildiğinde her üç ölçek için de faktör analizlerinin
yapılmasının gerekli olduğu kanaati uyanmıştır.
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4.3. Değişkenler ve Model ile İlişkili Varsayım Analizleri
Araştırmada, bir modelde çok sayıda bağımsız değişken aracılığıyla bir tek bağımlı değişkene ait değerleri
tahminlemeyi, değişkenler arası durumun yanı sıra her bir bağımsız değişkenin bağımlı değişkende meydana
gelen değişimin ne kadarını açıkladığının göstergesi olan varyans oranını belirleyerek hipotezi sınama imkanı
da sağlayan çoklu regresyon analizi tercih edilmiştir. Böylece, modele ait regresyon formülüde açığa
çıkartılmış olmaktadır. Diğer taraftan çoklu regresyon analizinin işleme alınabilmesi için bazı varsayımların
test edilmesi gerekmektedir. Örneklem büyüklüğünün yeterliği, verilerin asgari aralık veri şeklinde olması,
değişkenler ile ilgili doğrusal ilişkinin sınanması, verilerde bulunması muhtemel uç puanların (Mahalonobis,
Cook mesafesi ve “Z” skorları vb.) temizlenmesi, bağımsız değişkenlerin kendi içinde çoklu bağlantılılık
durumunun sınanması ve tahmini hataların dağılım durumu test edilmesi gereken varsayımlardandır.
Öncelikle çalışmanın örneklemi adına asgari örneklem hacmi, n > 50 ve her bir bağımsız değişken için en az
15 hücre koşulunu (9*15=135) totalde 412 denek ile sağlanmıştır. Sonrasında bağımlı ve bağımsız değişkenlerin
için asgari aralık ölçeği düzeyinde olması şartı 5’li likert tipi ölçekte her bir boyutunun ortalamalarının dahil
edilmesi ile sağlanmıştır. Akabinde bağımlı ve bağımsız değişkenlerin aralarındaki “Doğrusallık” varsayımını
sınamak adına uygulanan korelasyon ve çıktıda yer alan tablo incelendiğinde bu koşulun da karşılandığı ifade
edilebilir. (r > ,30 veya p < ,05).
Tablo 14. Bilgi Paylaşımı 1 (Çalışanlar Arasında Bilgi Paylaşımı) İçin Korelasyon Analizi
Pearson
Correlation

Sig.
(1-tailed)

Nep_1

Nep_2

Nep_3

Me_Aş_1

Me_Aş_2

Me_Aş_3

cal_ars_bil_pay

1,000

,267

,206

,153

,269

,396

Me_Aş_4
,314

Me_Aş_4 Me_Aş_5 Me_Aş_6
,190

,249

,380

terfi_kyrmclgı

,267

1,000

,625

,375

,152

,197

,138

,049

,040

,046

işlem_kyrmclgı

,206

,625

1,000

,591

,198

,277

,226

,080

,043

,103

işe_alm_kyrmclg

,153

,375

,591

1,000

,332

,170

,147

,031

,030

,076

ask_cgrs_var

,269

,152

,198

,332

1,000

,320

,269

,143

,090

,169

ask_cgrs_arys

,396

,197

,277

,170

,320

1,000

,691

,418

,335

,282

ysm_amc_var

,314

,138

,226

,147

,269

,691

1,000

,599

,402

,394

ysm_amc_arys

,190

,049

,080

,031

,143

,418

,599

1,000

,598

,305

prfsynl_amc_var

,249

,040

,043

,030

,090

,335

,402

,598

1,000

,465

prfsynl_amc_arys

,380

,046

,103

,076

,169

,282

,394

,305

,465

1,000

cal_ars_bil_pay

.

,000

,000

,001

,000

,000

,000

,000

,000

,000

terfi_kyrmclgı

,000

.

,000

,000

,001

,000

,003

,161

,210

,177

işlem_kyrmclgı

,000

,000

.

,000

,000

,000

,000

,052

,194

,019

işe_alm_kyrmclg

,001

,000

,000

.

,000

,000

,001

,262

,274

,062

ask_cgrs_var

,000

,001

,000

,000

.

,000

,000

,002

,033

,000

ask_cgrs_arys

,000

,000

,000

,000

,000

.

,000

,000

,000

,000

ysm_amc_var

,000

,003

,000

,001

,000

,000

.

,000

,000

,000

ysm_amc_arys

,000

,161

,052

,262

,002

,000

,000

.

,000

,000

prfsynl_amc_var

,000

,210

,194

,274

,033

,000

,000

,000

.

,000

prfsynl_amc_arys

,000

,177

,019

,062

,000

,000

,000

,000

,000

.

Bağımlı değişkeni ile diğer bağımsız değişkenler arasında yüksek düzeyde ilişkilerin olmaması “Çoklu
Bağlantılılık/Multicollinearity” sorununun bulunmadığını göstermektedir.
Tablo 15. Bilgi Paylaşımı 1 Bağımlı Değişkeni İçin Model Özeti Tablosu
Model
1
2

R

R Square

Adj. R Square

Std. Error of the Est.

Durbin-Watson

,075
,289

,068
,273

1,07005
,94511

1,887

,290a
,537b

a. Dependent Variable: cal_ars_bil_pay

Model özeti verileri incelendiğinde “Durbin-Watson” değerinin istenilen 1-3 aralığında ve 1,887 değerinde
olduğu için otokorelasyonun sorununun bulunmadığı ve tahmini hataların bağımsız ve regresyon katsayıları
için oluşan standart hataların kabul edilebilir düzeyde olduğu ifade edilebilir.
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Tablo 16. Bilgi Paylaşımı 1 Bağımlı Değişkeni İçin Katsayılar Tablosu
Coefficientsa
Unstandardized
B Coefficients
Std. Er.

Model
1 (Constant)
terfi_kyrmclg

2,604
-,197

,202
-,053

işlem_kyrmclg

-,037

-,069

işe_alm_kyrmclg

-,049

-,064

,964

,264

terfi_kyrmclg

-,190

,047

işlem_kyrmclg

-,047

,062

işe_alm_kyrmclg

-,005

ask_cgrs_var

Standardized
Cofficients
Beta

t

Sig.

Correlations

Collinearity Sta.

Partial

Part

Tolerance

VIF

-,226

12,888
-3,712

,000
,000

-,181

-,177

,609

1,641

-,037

-,534

,593

-,026

-,025

,462

2,167

-,046

-,773

,440

-,038

-,037

,651

1,537

3,647

,000

-,218

-4,036

,000

-,197

-,170

,606

1,649

-,048

-,756

,450

-,038

-,032

,442

2,261

,059

-,004

-,082

,935

-,004

-,003

,598

1,671

,142

,054

,122

2,601

,010

,129

,109

,804

1,243

ask_cgrs_arys

,255

,057

,270

4,473

,000

,218

,188

,484

2,067

ysm_amc_var

-,029

,072

-,027

-,398

,691

-,020

-,017

,381

2,624

ysm_amc_arys

-,051

,068

-,045

-,745

,457

-,037

-,031

,481

2,079

prfsynl_amc_var

,051

,060

,048

,845

,399

,042

,036

,545

1,836

prfsynl_amc_arys

,287

,051

,281

5,655

,000

,271

,238

,717

1,394

2 (Constant)

a. Dependent Variable: cal_ars_bil_pay

Ayrıca, bağımsız değişkenler ile ilgili “Tolerans > ,10” ve “VIF < 10” şartlarının yerine getirildiği de
görülmüştür. Bununla birlikte anailzler sonucu elde edilen “Eşdoğrusallık/Collinearity Diagnostics” tablosu
incelendiğinde “Condition Index” yani kısaca CI < 30 bulunduğundan bağımsız değişkenlerin kendi
aralarında muhtemel “Çoklu Bağlantılılık” sorununun yer almadığı belirtilebilir.
Tablo 17. Bilgi Paylaşımı 1 Bağımlı Değişkeni İçin Eşdoğrusallık İlgili Değerleri Tablosu
Model

Dimension

1

1
2
3
4
1

Cond. In.
1,000
7,000
9,075
11,393
1,000

Model

Collinearity Diagnostics
Dimension
Cond. In.

2

2
3
4
5
6

6,942
9,794
10,349
12,644
13,110

Model

Dimension

2

7
8
9
10

Cond. In.
15,736
18,244
18,823
21,171

a. Dependent Variable: cal_ars_bil_pay

Tahmini Hata İstatistiklerinin (Residuals Statistics) testleri ve aşırı uç değerlere sahip olup alt ve üst sınırların
dışında kalan madde değerlerinin tespitine dair analizler için gerçekleştirilmiş ve Maksimum “Stand. Residual
< 3 sonucu sınırı aştığı belirlenen 2 anket analizden çıkartılmıştır. Bununla birlikte “Maksimum Cook”
mesafesi<1” ve “Maksimum Mahalanobis” mesafesi > 20,46 olduğu ve normal sınırlar içerisinde yer aldıkları
belirtilebilir.
Tablo 18. Bilgi Paylaşımı 1 Bağımlı Değişkeni İçin Tahmini Hata İstatistikleri Tablosu
Residuals Statisticsa

Predicted Value
Std. Predicted Value
Standard Error of Predicted Value

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

N

1,9262
-2,709

4,8268
2,157

3,5410
,000

,59608
1,000

412
412

,056

,216

,143

,036

412

1,9019

4,8204

3,5423

,59520

412

-2,39450

2,40999

,00000

,93471

412

Std. Residual

-2,534

2,550

,000

,989

412

Stud. Residual

-2,545

2,597

-,001

1,001

412

-2,41564

2,49968

-,00127

,95734

412

-2,562

2,616

-,001

1,003

412

Mahal. Distance

,467

20,468

8,978

4,864

412

Cook's Distance

,000

,029

,002

,004

412

Centered Leverage Value

,001

,050

,022

,012

412

Adjusted Predicted Value
Residual

Deleted Residual
Stud. Deleted Residual

a. Dependent Variable: cal_ars_bil_pay

Sonuç olarak verilerin incelenmesi sonucunda, bağımlı değişken ve bağımsız değişkenler arasında “Çoklu
Normal ve Eşvaryanslı Dağılım” koşulunun da karşılandığı görülmektedir.
Şekil. 2 Bilgi Paylaşımı 1 Bağımlı Değişkeni İçin Normal Olasılık Grafiği
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Başka bir “Normallik Dağılımı” testi olan “P-P Plot Grafiği” ne göre tahmini hataların bağımlı değişkenin
tahmini puanları ile ilişkisinin doğrusal olduğu görülmektedir. Çoklu regresyon analizinin
gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan varsayımlara ait değerlerin normal sınırlar içerisinde bulunmasından
sonra regresyon verilerinin yorumlanmasının önünde herhangi bir engel kalmayıp, yorumlanmasına
geçilebileceği belirtilebilir.
4.4. Bulgular
Gerçekleştirilen çoklu regresyon analizlerine göre Tablo 16’da yer alan bağımsız değişkenler ile bağımlı
değişken “çalışanlar arasında bilgi paylaşımı” arasındaki ikili ve kısmi korelasyonlar incelendiğinde
“Nepotizm” bağımsız değişkenine ait “terfi kayırmacılığı” boyutu ile ters yönlü düşük düzeyde ve “Meslek
Aşkına” ait “aşkın çağrısı varlığı”, “aşkın çağrısı arayışı” ve “profesyonel amaç arayışı” boyutları arasında
pozitif yönde ve yine düşük düzeyde ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir. Her bağımsız değişkenin kendi başına
bağımlı değişken üzerinde açıkladığı varyans oranı olan standardize beta katsayısına (β) göre, bağımsız
değişkenlerin “çalışanlar arasında bilgi paylaşımı” üzerindeki göreli önem sırası; “profesyonel amaç arayışı”,
“aşkın çağrısı arayışı”, “terfi kayırmacılığı” ve “aşkın çağrısı varlığı” şeklindedir. Diğer taraftan yine Tablo
16’da yer alan regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde “Nepotizm”
bağımsız değişkenine ait “terfi kayırmacılığı” boyutu ile “Meslek Aşkına” ait “aşkın çağrısı varlığı”, “aşkın
çağrısı arayışı” ve “profesyonel amaç arayışı” boyutlarının bağımlı değişken “çalışanlar arasında bilgi
paylaşımı” üzerinde meydana gelen değişikliklerde anlamlı bir etkisinin olduğu sonucu elde edilmiştir.
Analize ilişkin “Tablo 15. Model Özeti Tablosu” incelendiğinde Bağımsız değişkenlere ait boyutlar, birlikte
bağımlı değişkene ait “çalışanlar arasında bilgi paylaşımı” boyutu puanları ile düşük düzeyde ve anlamlı bir
ilişki vermektedir. R=0,538, R² = ,289. Diğer bir ifade ile Determinasyon Katsayısına göre (R²) bağımsız
değişkenin bağımlı değişkende meydana gelen değişimin % 28,9’unu açıkladığını ifade edebiliriz. Buradan
hareket ile bağımsız değişkenler ile bağımlı değişken “çalışanlar arasında bilgi paylaşımı” arasındaki
regresyon formülünün aşağıdaki gibi açığa çıktığı belirtilebilir.
“Ŷcal_ars_bil_pay= 2,604-(0,197)X_terfi_kyrmclg +(0,142)X_ask_cgrs_var +(0,255)X_ask_cgrs_arys +(0,207)
X_prfsynl_amc_arys” şeklinde olacaktır.
Tablo 19. Bilgi Paylaşımı 1 Bağımlı Değişkeni İçin Anova Tablosu
ANOVAa
Model
1

2

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

37,956

3

12,652

11,050

,000b

467,161

408

1,145

505,117

411
18,165

,000c

Regression
Residual
Total
Regression

146,035

9

16,226

Residual

359,082

402

,893

505,117

411

Total
a. Dependent Variable: cal_ars_bil_pay

b. Predictors: (Constant), işe_alm_kyrmclg, terfi_kyrmclg, işlem_kyrmclg
c. Predictors: (Constant), işe_alm_kyrmclg, terfi_kyrmclg, işlem_kyrmclg, prfsynl_amc_var, ask_cgrs_var,
prfsynl_amc_arys, ask_cgrs_arys, ysm_amc_arys, ysm_amc_var
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Son olarak açıklanan varyans oranının anlamlılığına ilişkin “Anova” analizi incelendiğinde F(9,402)= 18,165:
p < ,005 değerlerine ulaşıldığından, analizler sonucunda açıklanan varyans oranının anlamlı olduğu
görülmektedir.
Sonrasında, bağımlı değişken olarak “kurumsal açıdan bilgi paylaşımı” seçilerek gerçekleştirilen çoklu
regresyon analizlerine göre sağlanan varsayım değerlerinin kontrolünün akabinde bağımsız değişkenler ile
bağımlı değişken “kurumsal açıdan bilgi paylaşımı” arasındaki ikili ve kısmi korelasyonlar incelendiğinde
“Nepotizm” bağımsız değişkenine ait “terfi kayırmacılığı” boyutu ile ters yönlü düşük düzeyde ve “Meslek
Aşkına” ait “profesyonel amaç arayışı” boyutları arasında pozitif yönde ve yine düşük düzeyde ilişkilerin
olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 20. Bilgi Paylaşımı 2 (Kurumsal Açıdan Bilgi Paylaşımı) Bağımlı Değişkeni Katsayılar Tablosu
Coefficientsa
Unstandardized
B Coefficients
Std. Er.

Model
1 (Constant)
terfi_kyrmclg

2,922
-,103

,216
,057

işlem_kyrmclg

-,043

,074

işe_alm_kyrmclg

-,031

,068

1,935

,315

terfi_kyrmclg

-,101

,056

işlem_kyrmclg

-,004

,074

işe_alm_kyrmclg

-,005

ask_cgrs_var

Standardized
Cofficients
Beta

t

Sig.

Correlations

Collinearity Sta.

Partial

Part

Tolerance

VIF

-,113

13,497
-1,807

,000
,071

-,181

-,177

,609

1,641

-,042

-,578

,564

-,026

-,025

,462

2,167

-,027

-,450

,653

-,038

-,037

,651

1,537

6,150

,000

-,112

-1,811

,071

-,197

-,170

,606

1,649

-,004

-,049

,961

-,038

-,032

,442

2,261

,070

-,005

-,074

,941

-,004

-,003

,598

1,671

,069

,065

,057

1,072

,284

,129

,109

,804

1,243

ask_cgrs_arys

,053

,068

,053

,776

,438

,218

,188

,484

2,067

ysm_amc_var

,054

,085

,049

,634

,527

-,020

-,017

,381

2,624

ysm_amc_arys

,031

,081

,026

,378

,705

-,037

-,031

,481

2,079

prfsynl_amc_var

,042

,072

,038

,583

,560

,042

,036

,545

1,836

prfsynl_amc_arys

,119

,060

,112

1,978

,049

,271

,238

,717

1,394

2 (Constant)

a. Dependent Variable: krmsl_acdn_bil_pay

Her bağımsız değişkenin kendi başına bağımlı değişken üzerinde açıkladığı varyans oranı olan standardize
edilmiş beta katsayısına (β) göre, bağımsız değişkenlerin “kurumsal açıdan bilgi paylaşımı” üzerindeki göreli
önem sırası; “profesyonel amaç arayışı/ ,119” ve “terfi kayırmacılığı/ ,101” şeklindedir.
Diğer taraftan regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde “Nepotizm”
bağımsız değişkenine ait “terfi kayırmacılığı” boyutu ile “Meslek Aşkına” ait “profesyonel amaç arayışı”
boyutlarının bağımlı değişken “kurumsal açıdan bilgi paylaşımı” üzerinde meydana gelen değişikliklerde
anlamlı bir etkisinin olduğu sonucu elde edilmiştir.
Tablo 21. Bilgi Paylaşımı 2 Bağımlı Değişkeni İçin Model Özeti Tablosu
Model

R

R Square

Adj. R Square

Std. Error of the Est.

1

,158a

,025

,018

1,14640

2

,274b

,075

,055

1,12464

Durbin-Watson

1366

a. Predictors: (Constant), işe_alm_kyrmclg, terfi_kyrmclg, işlem_kyrmclg
b. Predictors: (Constant), işe_alm_kyrmclg, terfi_kyrmclg, işlem_kyrmclg, prfsynl_amc_var, ask_cgrs_var, prfsynl_amc_arys, ask_cgrs_arys, ysm_amc_arys,
ysm_amc_var
c. Dependent Variable: krmsl_acdn_bil_pay

Analize ilişkin “Tablo 21. Model Özeti Tablosu” incelendiğinde Bağımsız değişkenlere ait boyutlar, birlikte
bağımlı değişkene ait “kurumsal açıdan bilgi paylaşımı” boyutu puanları ile düşük düzeyde ve anlamlı bir
ilişki vermektedir. R=0,274, R² = ,075.
Diğer bir ifade ile Determinasyon Katsayısına göre (R²) bağımsız değişkenin bağımlı değişkende meydana
gelen değişimin % 0.75’ini açıkladığını ifade edebiliriz. Buradan hareket ile bağımsız değişkenler ile bağımlı
değişken “kurumsal açıdan bilgi paylaşımı” arasındaki regresyon formülünün aşağıdaki gibi açığa çıktığı
belirtilebilir.
“Ŷ krmsl_acdn_bil_pay = 2,922-(0,101)X_terfi_kyrmclg + (0,119)X_prfsynl_amc_arys” şeklinde olacaktır.
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Tablo 22. Bilgi Paylaşımı 2 Bağımlı Değişkeni İçin Anova Tablosu
ANOVAa
Model
1

2

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Regression
Residual

13,651
536,211

3
408

4,550
1,314

3,462

,016b

Total

549,862

411

Regression

41,405

9

4,601

3,637

,000c

Residual

508,457

402

1,265

549,862

411

Total
a. Dependent Variable: krmsl_acdn_bil_pay

b. Predictors: (Constant), işe_alm_kyrmclg, terfi_kyrmclg, işlem_kyrmclg
c. Predictors: (Constant), işe_alm_kyrmclg, terfi_kyrmclg, işlem_kyrmclg, prfsynl_amc_var, ask_cgrs_var, prfsynl_amc_arys, ask_cgrs_arys, ysm_amc_arys,
ysm_amc_var
a. Dependent Variable: krmsl_acdn_bil_pay

Açıklanan varyans oranının anlamlılığına ilişkin “Anova” analizi incelendiğinde F(9,402)= 3,637: p < ,005
değerlerine ulaşıldığından, analizler sonucunda açıklanan varyans oranının anlamlı olduğu görülmektedir.
Son olarak bağımlı değişken “bireysel açıdan bilgi paylaşımı” seçilerek gerçekleştirilen çoklu regresyon
analizlerine göre sağlanan varsayım değerlerinin ardından bağımlı değişken ile sadece “meslek aşkı” alt
boyutu olan “profesyonel amaç varlığı” değişkeni arasında düşük düzeyde ve pozitif yönlü bir ilişki tespit
edilmiştir.
Tablo 23. Bilgi Paylaşımı 3 (Bireysel Açıdan Bilgi Paylaşımı) Bağımlı Değişkeni Katsayılar Tablosu
Coefficientsa
Unstandardized
B Coefficients
Std. Er.

Model
1 (Constant)
terfi_kyrmclg

2,669
-,106

,242
,063

işlem_kyrmclg

-,147

,082

işe_alm_kyrmclg

-,136

,076

2,585

,356

terfi_kyrmclg

-,103

,063

işlem_kyrmclg

-,112

,084

işe_alm_kyrmclg

-,125

ask_cgrs_var

Standardized
Cofficients
Beta

t

Sig.

Correlations

Collinearity Sta.

Partial

Part

Tolerance

VIF

-,105

11,048
-1,675

,000
,095

-,066

-,083

,082

,609

-,129

-1,784

,075

-,001

-,088

,088

,462

-,109

-1,791

,074

-,072

-,088

,088

,651

7,254

,000

-,103

-1,633

,103

-,066

-,081

,080

,606

-,098

-1,329

,185

-,001

-,066

,065

,442

,079

-,100

-1,582

,115

-,072

-,079

,077

,598

,032

,073

,024

,442

,659

,022

,022

,022

,804

ask_cgrs_arys

,094

,077

,086

1,224

,222

,060

,061

,060

,484

ysm_amc_var

,015

,097

,012

,155

,877

,047

,008

,008

,381

ysm_amc_arys

,097

,092

,074

1,055

,292

,021

,053

,052

,481

prfsynl_amc_var

,214

,081

,175

2,640

,009

,085

,131

,129

,545

prfsynl_amc_arys

,044

,068

,037

,637

,524

,001

,032

,031

,717

2 (Constant)

a. Dependent Variable: brysl_acdn_bil_pay

Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçlarına göre “Meslek Aşkına” ait “profesyonel amaç
varlığı” boyutunun bağımlı değişken “bireysel açıdan bilgi paylaşımı” üzerinde meydana gelen
değişikliklerde anlamlı bir etkisinin olduğu sonucu elde edilmiştir.
Tablo 24. Bilgi Paylaşımı 3 Bağımlı Değişkeni İçin Model Özeti Tablosu
Model

R

R Square

Adj. R Square

Std. Error of the Est.

Durbin-Watson

1
2

,121a
,191b

,015
,037

,007
,015

1,27910
1,27422

1,366

a. Predictors: (Constant), işe_alm_kyrmclg, terfi_kyrmclg, işlem_kyrmclg
b. Predictors: (Constant), işe_alm_kyrmclg, terfi_kyrmclg, işlem_kyrmclg, prfsynl_amc_var, ask_cgrs_var,
prfsynl_amc_arys,
ask_cgrs_arys,
ysm_amc_arys, ysm_amc_var
c. Dependent Variable:
brysl_acdn_bil_pay

Bununla birlikte analize ilişkin “Model Özeti Tablosu” incelendiğinde Bağımsız değişkene ait “profesyonel
amaç varlığı” boyutu, bağımlı değişkene ait “bireysel açıdan bilgi paylaşımı” boyutu puanları ile düşük
düzeyde ve anlamlı bir ilişki vermektedir. R=0,191, R² = ,037. Diğer bir ifade ile Determinasyon Katsayısına
göre (R²) bağımsız değişkenin bağımlı değişkende meydana gelen değişimin % 0.37’sini açıkladığını ifade
edebiliriz. Buradan hareket ile bağımsız değişkenler ile bağımlı değişken “bireysel açıdan bilgi paylaşımı”
arasındaki regresyon formülünün aşağıdaki gibi açığa çıktığı belirtilebilir.
“Ŷ_brysl_acdn_bil_pay = 2,669 + (0,21419)X_ prfsynl_amc_var” şeklinde olacaktır.
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Tablo 25. Bilgi Paylaşımı 3 Bağımlı Değişkeni İçin Anova Tablosu
ANOVAa
Model
1

2

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Regression
Residual

9,933
667,526

3
408

3,311
1,636

2,024

,110b

Total

677,460

411

Regression

24,756

9

2,751

1,694

,088c

Residual

652,704

402

1,624

677,460

411

Total
a. Dependent Variable: brysl_acdn_bil_pay

b. Predictors: (Constant), işe_alm_kyrmclg, terfi_kyrmclg, işlem_kyrmclg
c. Predictors: (Constant), işe_alm_kyrmclg, terfi_kyrmclg, işlem_kyrmclg, prfsynl_amc_var, ask_cgrs_var, prfsynl_amc_arys, ask_cgrs_arys, ysm_amc_arys,
ysm_amc_var
a. Dependent Variable: brysl_acdn_bil_pay

Açıklanan varyans oranının anlamlılığına ilişkin “Anova” analizi incelendiğinde F(9,402)= 1,694: p > ,005
değerlerine ulaşıldığından, analizler sonucunda açıklanan varyans oranının anlamlı olduğu görülmemektedir.
Gerçekleştirilen analizler ve analizlerden elde edilen verilerin yorumlanması doğrultusunda “Araştırmanın
(Problemi) Sorunsalı “olan “İşletmelerde gerçekleşen nepotizm durumunun ve buna karşın meslek aşkının
(işini sevmenin) çalışanların bilgi paylaşımlarına etkisi var mıdır?” üzerinden oluşturulan ana hipotezinin;
“İşletmelerde nepotizm ve meslek aşkının çalışanların bilgi paylaşımlarına etkisi yoktur” Null hipotezinin
“Red” edilerek
“H0 = Red”
ve bununla birlikte null hipoteze alternatif olan “İşletmelerde nepotizm ve meslek aşkının çalışanların bilgi
paylaşımlarına etkisi vardır” hipotezinin kabul edildiği ifade edilebilir.
“H1=Kabul”
5. SONUÇ TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Günümüzde küreselleşme, hızlı teknolojik değişim, yüksek iletişim imkanları, müşterilerin talep ve
beklentilerinin farklılaşması ve çeşitlenmesi örgütleri yaygın ve derinlemesine etkilemektedir. Örgütler
verimini, karlılığını, performansını artırmak ve sürdürülebilir bir rekabet sağlayabilmek için yetenek ve
yeterliliklerini artırmak durumundadırlar. Kuruluşların bu süreçte örgütsel amaçlarını gerçekleştirmek ve
başarıya ulaşmak için ihtiyaç duyduğu yeteneklerden bir tanesi bilgi paylaşımıdır (Demirel, 2007). Örgütler
için önemli bir rolü olan bilgi paylaşımının artırılabilmesi için bilgi paylaşımını olumlu veya olumsuz
etkileyen faktörlerin bilinmesi gerekmektedir. Kişilerin yeterliliğine bakılmaksızın sadece akraba veya tanıdık
oldukları için işe alınmaları veya terfi ettirilmeleri anlamına gelen nepotizm, örgüte güvenin azalmasına,
çalışanlar arasında strese ve çalışanlar arasında ilişkilerinin bozmasına neden olmaktadır (Keles vd., 2011;
Padgett vd., 2015; Basu, 2009). Bu yönüyle nepotizmin örgüt içerisinde bilgi paylaşımını olumsuz etkileyeceği
öngörülebilir. Diğer taraftan çalışanların mesleklerine olumlu bir anlam yüklemesi ve mesleklerini
kimlikleriyle özdeştirmeleri anlamına gelen meslek aşkının ise çalışanları işlerine daha bağımlı hale getirdiği
ve işleriyle hayatlarını bütünleştirdiği ifade edilebilir (Dik vd., 2012; Thompson & Bunderson, 2019). Bu
yönüyle meslek aşkının bilgi paylaşımını olumlu etkileyeceği öngörülebilir.
Literatürde nepotizmin ve meslek aşkının bilgi paylaşımı üzerindeki etkileri nadiren incelenmiştir. Bu boşluğu
kapatmak adına bir katkı sunmak üzere bu araştırmada nepotizmin ve meslek aşkının bilgi paylaşımı
üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırmanın verileri Malatya ilinde çalışan sayısı 50 ve üzerinde olan
işletmelerde görevli 412 yönetici ve çalışandan anket yöntemiyle toplanmıştır.
Araştırmanın bulguları nepotizmin ve meslek aşkının çalışanlar arasında bilgi paylaşımı üzerinde %27,
kurumsal açıdan bilgi paylaşımı üzerinde %6 ve bireysel açıdan bilgi paylaşımı üzerinde %2’lik varyans
açıkladıklarını göstermiştir. Nepotizmin alt boyutlarından terfi kayırmacılığının çalışanlar arasında bilgi
paylaşımı ve kurumsal açıdan bilgi paylaşımı üzerinde negatif yönlü anlamlı etkilerinin olduğu bulunmuştur.
Nepotizmin işe alma kayırmacılığı ve işlem kayırmacılığı alt boyutlarının bilgi paylaşımı üzerinde anlamlı
etkileri tespit edilmemiştir. Meslek aşkı alt boyutlarından aşkın çağrısı varlığı, aşkın çağrısı arayışı ve
profesyonel amaç arayışı alt boyutlarının çalışanlar arasında bilgi paylaşımı üzerinde pozitif yönlü anlamlı
etkileri bulunmuştur. Meslek aşkı alt boyutlarından profesyonel amaç arayışı alt boyutunun kurumsal açıdan
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bilgi paylaşımı üzerinde de pozitif yönlü anlamlı etkisi bulunmuştur. Meslek aşkı alt boyutlarından
profesyonel amaç varlığı alt boyutunun ise bireysel açıdan bilgi paylaşımı üzerinde pozitif yönlü anlamlı etkisi
olduğu bulunmuştur. Meslek aşkının yaşam amacı varlığı ve yaşam amacı arayışı alt boyutlarının bilgi
paylaşımı üzerinde anlamlı etkileri tespit edilmemiştir.
Araştırmanın bu bulgularını örgütlerde nepotizm arttıkça bilgi paylaşımının azaldığı ve meslek aşkı arttıkça
bilgi paylaşımının da arttığı şeklinde yorumlamak mümkündür. Bununla birlikte nepotizmin ve meslek
aşkının etkilerinin daha çok çalışanlar arasında bilgi paylaşımı üzerinde olduğu görülmektedir. Bu iki
değişkenin kurumsal açıdan bilgi paylaşımı ve bireysel açıdan bilgi paylaşımı üzerinde etkileri çok daha
sınırlıdır. Nepotizmin terfi kayırmacılığı türü örgütlerde bilgi paylaşımını olumsuz etkilerken işe alma
kayırmacılığının ve işlem kayırmacılığının bilgi paylaşımı üzerinde anlamlı bir etkisi olmamaktadır. Meslek
aşkının aşkın çağrısı varlığı, aşkın çağrısı arayışı, profesyonel amaç varlığı ve profesyonel amaç arayışı
boyutları bilgi paylaşımını olumlu etkilerken yaşam amacı varlığı ve yaşam amacı arayışı bilgi paylaşımı
üzerinde anlamlı bir etkisi olmamaktadır.
Literatürde nepotizm ve meslek aşkının bilgi paylaşımı üzerine etkilerini araştıran çalışmalara
rastlanmamıştır. Nepotizm ve meslek aşkının diğer değişkenler üzerindeki etkilerini araştıran çalışmaların
bulguları ise kısmen bu araştırmanın bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Nepotizmin örgütlerdeki
etkilerini inceleyen çalışmalar genel olarak nepotizmin örgütlerdeki olumsuz etkilerini tespit etmişlerdir.
Nepotizm düzeyi arttıkça işten ayrılma niyetinin de arttığı bulunmuştur (Bolat vd., 2017). Nepotizm ile
örgütsel sessizlik arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler bulunmuş ve nepotizm arttıkça örgütsel sessizliğin
arttığı tespit edilmiştir (Altıntaş, 2021). Nepotizmin çalışanların geri çekilme davranışı göstermelerine neden
olduğu rapor edilmiştir (Kanten & Gümüştekin, 2018). Nepotizmin çalışanların devam bağlılığını, iş tatminini
ve örgütsel adalet algısını negatif yönlü ancak iş stresini ve tükenmişliği pozitif yönlü etkilediği bulunmuştur
(Avcı, 2017; Baş, 2019; Aydoğan ve Mazlum Kaya, 2022). Nepotizmin üretkenlik karşıtı iş davranışları üzerinde
%6’lık bir varyans açıkladığı, işlem kayırmacılığının üretkenlik karşıtı iş davranışları üzerinde pozitif yönlü
anlamlı bir etkisi olduğu, ancak terfi ve işe alma kayırmacılığının üretkenlik karşıtı iş davranışları üzerinde
anlamlı etkilerinin olmadığı bulunmuştur (Özüren, Paksoy ve Aktaş, 2017). Nepotizmin terfi kayırmacılığı ve
işlem kayırmacılığı alt boyutlarının iş tatminin farklı boyutları arasında negatif yönlü anlamlı ilişkiler
bulunmuştur. Ancak işe alma kayırmacılığı ile iş tatmini boyutları arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmemiştir
(Tunçbilek & Akkuş, 2017). Nepotizmin üç alt boyutunun örgütsel adalet üzerinde %10’luk bir varyans
açıkladığı ve terfide ve işe alımda kayırmacılığın örgütsel adalet üzerinde negatif yönlü etkileri varken işlem
kayırmacılığının örgütsel adalet üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı bulunmuştur (Karacaoğlu & Yörük,
2012). İşlem kayırmacılığının, işe almada kayırmacılığın ve terfide kayırmacılığın örgütsel bağlılık ile negatif
yönlü anlamlı ilişkileri olduğunu tespit eden araştırmalar da bulunmaktadır (Erdem, Ceylan ve Saylan, 2013).
Literatürde meslek aşkı üzerine yapılan sınırlı sayıda araştırma ise genel olarak meslek aşkının örgütlerdeki
olumlu neticeleri üzerine bulgular elde etmişlerdir. Meslek aşkının profesyonel hizmet davranışlarını pozitif
yönlü etkilediği bulunmuştur (Arısoy & Taş, 2021). Meslek aşkının varlığı ile iş tatmini arasında pozitif yönlü
anlamlı ve yüksek düzeyde bir ilişki bulunurken meslek aşkının arayışı ile iş tatmini arasında pozitif yönlü
anlamlı ancak düşük düzeyde bir ilişki bulunmuştur (Akçakanat, Erhan ve Uzunbacak, 2019). Meslek aşkının
varlığının işin anlamını ve çalışanın mutluluğunu pozitif yönlü ve anlamlı düzeyde etkilediği, ancak meslek
aşkı arayışının işin anlamını ve çalışanın mutluluğu üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı bulunmuştur
(Uzunbacak vd., 2019). Meslek aşkının tek faktör olarak ele alındığı bir çalışmada ise meslek aşkının işin
anlamlılığını pozitif yönlü etkilediğini ancak meslek aşkının çalışanın mutluluğunu anlamlı düzeyde
etkilemediği ortaya koymuşlardır (Solunoğlu vd., 2021).
Araştırmanın bu bulgularına dayanılarak örgütlerde bilgi paylaşımını artırmak için nepotizmden sakınılması
önerilebilir. Özellikle terfilerin liyakate önem verilerek adil ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi
düşünülmelidir. Terfilerin şeffaf olması adayların işlemlerin adil yapıldığına ikna olmalarını kolaylaştırabilir.
Örgütlerde bilgi paylaşımını artırmak için gerçekleştirilmesi gereken bir diğer uygulama çalışanların meslek
aşkı kazanmalarını sağlamaktır. Eğitimlerle ve kurum içi etkinliklerle çalışanlara mesleklerinin kendilerine
kazandırdıkları anlatılmalı ve onlara mesleklerini sevebilmeleri ve mesleklerinin onlar için bir anlam ifade
etmesini sağlamaya gayret edilmelidir. Çalışanlara önemli oldukları ve kendilerine değer verildiği
hissettirilmeli örgütleri için yaptıklarının sonuçları gösterilmeli ve açıklanmalıdır. Meslek aşkı açısından
önerilebilecek bir diğer uygulama ise işe alımlarda meslek aşkına sahip olan adayların tercih edilmesi olabilir.
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Bununla birlikte nepotizmin önlenmesi adına işletmelerde kurumsallaşmaya gidilebilir. Özellikle işletme üst
yönetim kademesinde yer alanlar, yöneticiliğin esasları ve iş dünyasının gerekleri konusunda eğitimler
alabilirler. Her kademeden iş görenler, hukuk, endüstriyel psikoloji ve insan kaynakları ve yönetimi
alanlarında bilgi sahibi olmak için eğitilebilirler. Teknik ve uzmanlık gerektiren işlere çalışan temininde
dikkatli davranılabilir. Nepotizm hakkındaki olumsuz etkiler için farkındalık çalışmaları gerçekleştirilebilir.
Denetleme mekanizmalarının bağımsız çalışmaları ve yeterlilikleri ölçmeleri de sağlanabilir (Yeniçeri vd.,
2009). Bir başka ifade ile nepotizmin önüne geçebilmek adına, üst yönetim ve çalışanlar eğitim, denetim, yasal
konular ve doğru tepki verme konularında eğitimler alabilirler (Biber, 2016).
Gelecekteki araştırmalar nepotizmin ve meslek aşkının bilgi paylaşımı üzerindeki etkilerini daha sıklıkla
araştırmalıdırlar. Daha farklı örneklem gruplarıyla ve faktör sayısını artırarak araştırmalar
gerçekleştirilmelidir. Ayrıca, bulguların kapsamını genişlemek ve geçerliğini güçlendirmek için gelecekteki
araştırmaların karma yöntemlerle gerçekleştirilmesi düşünülmelidir. Meslek aşkı ölçeği nispeten yeni bir ölçek
olduğu için bu ölçeğin geçerliği ve güvenirliği üzerine de çalışmaların yapılması yararlı olabilir.
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Amaç – Günümüzde yatırım yapılabilecek birçok finansal araç vardır. Bu çalışmada borsada yatırım yapılacak
araçların seçiminde kullanılan teknik analizin en büyük işlem hacmine sahip pay senetlerinden 2’si üzerinde ne
kadar doğru sonuç verdiğinin incelenmesi amaçlanmıştır.
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Yöntem – Çalışma evreni olarak BİST 100 endeksi seçilerek bu endeks içerisindeki işlem hacmi en yüksek olan
TTKOM VE TUPRAS pay senetleri örneklem olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada araştırma yöntemi olarak örnek
olay incelemesi (case study) kullanılmış olup, çalışma verileri BİST 100 endeksi, TTKOM ve TUPRAS pay
senetleri için Borsa İstanbul’un internet adresinden alınmıştır. Bu çalışma kapsam olarak finansal bir analizi
içermektedir. Bu çerçevede 2010 ve 2015 yılları arasında ki fiyat grafiklerine Sosyal bilimlerde araştırma
yöntemlerinde kullanılan nitel ve nicel araştırma yöntemlerinden farklı bir uygulama olması nedeniyle zaman
serisi dikkate alınarak teknik analiz metotları kapsamında formasyon ve indikatör hesaplamaları yapılmıştır.
Elde edilen sonuçlarla teknik analiz metotları ile doğru yatırım kararı alınıp alınamayacağının tespit edilmesi
amaçlanmıştır.
Bulgular – Analiz kapsamında verileri incelenen 2 büyük pay senedinin, olağanüstü şartlar dışında teknik
analiz yapılarak elde edilen bilgiler ışığında; ikili dip, ikili tepe, omuz baş omuz, ters omuz baş omuz ve kırış
fiyat boşluğu formasyonlarının oluştuğu ve mevcut trendin değişeceğinin işaretini verdiği ifade edilebilecek
olup bulgular literatürün bir kısmı ile uyumludur.
Tartışma – Bu çalışmada BİST 30 endeksi içerisinde yer alan “TTKOM” ve “TUPRAS” pay senetlerine teknik
analiz metotları uygulanarak kâr elde edilip edilemeyeceği test edilmiştir. Elde edilen analiz kapsamındaki 2
hisse için tespit edilmiş bulgular olup, farklı yatırım araçlarında farklı sonuçların elde edilmesi söz konusudur.
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Purpose – Today, there are many financial instruments that can be invested in. It is aimed to examine how
accurate the technical analysis used in the selection of the instruments to be invested in the stock market gives
on 2 of the stocks with the largest trading volume.
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Design/methodology/approach – The BIST 100 index was chosen as the study population, and TTKOM and
TUPRAS stocks with the highest trading volume in this index were determined as the sample. In this study, a
case study was used as a research method, and the study data were obtained from Borsa Istanbul's website for
the BIST 100 index, TTKOM and TUPRAS stocks.This study includes a financial analysis in scope. In this
framework, formation and indicator calculations were made within the scope of technical analysis methods,
taking into account the time series, since it is a different application from the qualitative and quantitative
research methods used in research methods in social sciences to the price charts between 2010 and 2015. With
the results obtained, it is aimed to determine whether the right investment decision can be taken with technical
analysis methods.
Results – In the light of the information obtained by technical analysis, except for extraordinary conditions, of
the 2 large stocks whose data were examined within the scope of the analysis; It can be stated that double bottom,
double top, shoulder head shoulder, reverse shoulder head shoulder and crease price gap formations are formed
and signal that the current trend will change, and the findings are compatible with some of the literature.
Discussion – In this study, it has been tested whether profit can be made by applying technical analysis methods
to “TTKOM” and “TUPRAS” stocks in the BIST 30 index. There are findings determined for 2 stocks within the
scope of the analysis obtained, and different results are obtained in different investment instruments.
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1. GİRİŞ
Son yıllarda teknolojinin gelişmesine bağlı olarak yatırım kavramı insanların hayatında daha fazla yer
tutmaya başlamıştır. Gelişen finansal piyasalar sayesinde ekonominin bir parçası olan bireyler ve şirketler
tasarruflarını değerlendirmek için geleneksel olarak tabir edilen yatırım araçları yerine finansal piyasalarda
işlem gören finansal araçlara daha çok ilgi göstermeye başlamışlardır.
Yatırım kararı alınırken yatırımcıların uygulayabileceği iki yöntem vardır. Bunlardan ilki olan temel analiz,
ekonominin ve sektörün durumu, yatırım yapılması düşünülen şirketin bilançosu, temettü ödemeleri ve
finansal oranları gibi birçok veri incelenerek şirketin pay senetlerinin gerçek değerinin saptanmaya
çalışılmasıdır. Gerçek değer saptandıktan sonra hissenin piyasa fiyatı ile kıyaslanarak yatırım kararı verilmesi
gerekmektedir.
İkinci yöntem olan teknik analiz, temel analizin kullandığı tüm verilerin fiyatlara aktarılmış olduğunu kabul
ederek sadece fiyatlar üzerinden analiz yapılması yöntemidir. Teknik analizin temel yaklaşımı “tarih
tekerrürden ibarettir” olarak tanımlanmaktadır. Teknik analiz, menkul kıymetlerin geçmiş fiyatlarını, işlem
hacimlerini, trendi yani arz ve talepteki değişimleri saptayarak; gelecekte fiyatların hangi doğrultuda hareket
edebileceğini tespit etmeye çalışır. Teknik analiz, insan psikolojisine dayalı bir analiz yöntemi olması nedeni
ile yatırımcıların fiyatlarda yaşanan değişmeler karşısında nasıl davrandığını, geçmiş fiyat hareketlerine
bakarak ne tür davranışlar sergileyebileceklerini belirlemeye çalışmaktadır.
Gün geçtikçe finansal piyasalarda teknik analize duyulan ilgi artmaktadır. Bu ilgi artışının en büyük nedeni
temel analiz de inceleme ve derinlemesine bilgi sahibi olunması gereken meşakkatli bir sürecin var olmasıdır.
Bununla beraber, teknik analiz, temel analiz kadar çaba ve zaman gerektiren bir analiz yöntemi değildir.
Temel analize göre uygulaması ve öğrenmesinin çok daha basit ve daha az zaman ayırmayı gerektiren bir
yöntem olması, bu yönteme ilişkin tercih eğilimini artırdığı düşünülmektedir.
Finansal enstrümanların teknik analiz yöntemi ile incelenebilmesi için belirli koşulların var olması
gerekmektedir. Bu koşullardan ilki analize konu olan finansal enstrümanın işlem gördüğü piyasanın
manipüle edilmemesi gerekmektedir. İkinci koşul ise analize konu olan finansal enstrümanın işlem gördüğü
ülkenin ekonomik ve siyasi koşullarının stabil olmasıdır.
Piyasa oyuncularının yüksek getiri sağlamak, elde ettikleri tasarrufları nemalandırmak için birçok finansal
araç ile yüz yüze gelmektedir. Bu çalışmanın amacı mali piyasalarda pay senetleri aracılığı ile tasarruflarını
nemalandıracak piyasa oyuncularına pozisyon açma ya da kapama kararı alırken uygulayabilecekleri teknik
analiz metotlarının BİST’de işlem gören 2 büyük pay senedi üzerinde uygulama sonuçlarının gösterilmesidir.
Bu kapsamda BİST 30 endeksinin önemli 2 hissesinin fiyat hareketleri teknik analiz çerçevesinde incelenmiştir.
Teknik analiz yöntemlerinin doğru sonuçlar vermesi için Türkiye’de ekonomik ve siyasi koşulların stabil
olduğu dönemler tespit edilerek, bu stabil dönemler çalışmanın zaman aralığı olarak belirlenmiştir. Bu
çerçevede 2020 ile 2015 yılları arasındaki 5 yıllık periyottaki veriler analiz kapsamına dahil edilmiştir.
2. LİTERATÜR
Pay senetlerinin piyasada oluşan fiyatları ve teknik analizle ilişkisi konusunda literatürde yer alan
çalışmalardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir.
Akça (2005) BİST 100 üzerine yapılan uygulamada pay senedinde veya endekste ADX (Avarage Directioanl
Index) ve PFE (Polarized Fractal Efficiency) indikatörleri aracılığı ile trendin varlığını araştırmıştır. Çalışmada,
bu şekilde bir trend varsa trendi takip eden indikatörler, trend yoksa aşırı alım satım indikatörleri
uygulanmasına dayalı üçlü gösterge modeli kullanılması ile kazancın arttığını tespit edilmiştir. Bu
uygulamada sadece bir teknik analiz aracına veya indikatörüne bakarak yatırım kararı alınmasının yanlış
olacağı çoklu uygulamalarla kârlılığı artırılabileceği gözlenmiştir.
Alkan (2019) 2018 yılının ağustos ayı ile 2019 yılının şubat ayı arasında Parabolic Sar indikatörünü ons altın
üzerinde test etmiştir. Yapılan uygulama sonucunda 6 aylık periyod içerisinde alınan işlem sinyallerinin dolar
mevduat faizinden %79,18 daha fazla kazanç elde edilmesine olanak sağladığı belirtilmiştir.
Apaydın (2009) 01.01.1995 ile 31.12.2008 tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmada İMKB’de işleme konu
olan 26 pay senedi üzerinde momentum, DI+ (Positive Directional Movement Index) ve DI- (Negative
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Directional Movement Index) indikatörlerini optimize etmesine rağmen bu indikatörlerin kazancı artırmaya
yetmediği sonucuna varmıştır.
Budak (2019) 01.11.2017 ile 03.12.2018 tarihleri arasında BİST 30 endeksine konu pay senetlerinin fiyat
hareketlerini 27 adet teknik analiz indikatörü kullanarak doğru alım satım sinyallerinin sayılarını incelemiştir.
Daha sonra elde ettiği verilerden bir veri seti oluşturmuştur. Oluşturduğu bu veri setine SPSS kullanılarak
kümeleme analizi uygulanmıştır. Kümeleme analizi sonucunda oluşan küme gruplarında en iyi çalışan teknik
analiz indikatörlerini “Electre” Yöntemi kullanılarak sıralamıştır. Yapılan çalışma neticesinde BİST 30 pay
senetlerinde teknik analiz yöntemini uygulayarak yatırım kararı alacak olan bir yatırımcının bu seçim
sonuçlarını değerlendirerek daha fazla yatırım fırsatı elde edebileceğini savunmuştur.
Çınar (2011) 03.01. 2005 ile 29.11.2010 tarihleri arasında İMKB Ulusal – 30 Endeksinde pay senetleri üzerine
Bollinger Bantları çerçevesinde inceleme gerçekleştirmiştir. Sonuç olarak indikatörün ürettiği alım – satım
kararlarından elde edilen yıllık getirinin al ve tut stratejisine kıyasla daha başarılı olduğu tespit etmiştir.
Esen (2013) 1995 ile 2012 yılları arasında İMKB 30 endeksinde belli koşullar çerçevesinde seçilen 12 adet pay
senedine günlük grafikte ADX, CCI (Commodiyt Channel Index) , RoC (Rate of Change), Stokastik ve RSI
(Relative Strength Index) indikatörlerini uygulamıştır. İndikatörlerin sinyallerini bulanık mantık yaklaşımı ile
incelemiş ve her gün için bir çıktı elde etmiştir. Bu çıktıları pozisyon açıp kapama kararı verirken kullanmıştır.
İnceleme yaparken çalışma aralığını iki periyoda ayırmış olup bunlar, ölçme periyotu ve tahmin periyodudur.
Pozisyon açıp kaparken, bu periyodun performanslarını kıyaslamıştır. Tahmin periyodunda, al- sat sinyalleri
ile elde edilen getiri ve al- tut stratejisi ile elde edilen getiri karşılaştırılmıştır. Al- sat stratejisi ile al- tut stratejisi
getiri verilerinin normal dağılıma sahip olmadığını tespit edilmiştir. Bu nedenle hipotez testleri parametrik
olmayan yöntemlerden Mann Whitney U ve Z testi ile yapılmıştır. Mann Whitney U testine göre 12 pay
senedinden 4 adedinin, Z testine göre 3 adedinin normalden daha fazla kazanç sağladığını tespit edilmiştir.
Kılıç (2008) 02.01.2000 ile 02.01.2008 tarihleri arasında İMKB Ulusal – 30 endeksi içerisinde yer alan pay
senetlerine gerekli simülasyonları uyguladıktan sonra elde edilen kazançları al ve tut yatırım stratejisinden
elde edilen kazanç oranları ile karşılaştırmıştır. Karşılaştırmanın neticesinde objektif kararlar alınması halinde
al ve tut stratejisi ile elde edilen kazançtan daha fazla kâr elde edildiğini tespit etmiştir.
Orçun (2010) 01.01.2005 – 30.06.2010 tarihleri arasında yaptığı çalışmada İMKB 100 endeksi ve bu endeks
içerisinde yer alan ISCTR ve PETKM pay senetlerinin alım satım işlemlerinde teknik analiz yöntemlerini
uygulamıştır. Çalışmanın sonucunda piyasada deneyimli yatırımcıların teknik analiz yöntemlerini doğru
uyguladıkları taktirde alım satım işlemlerinde kârlı sonuçlar elde edebileceklerini gözlemlemiştir.
Özari, Turan ve Demir, (2016) 02/01/1997 ile 15/07/2015 tarihleri arasında BİST 30 ve BİST 100 endekslerini BB
(Bollinger Bantları), RSI, MACD (Moving Average Convergence Divergence), CCI teknik analiz indikatörleri
ile ele almış ve aynı dönemde alım satım sinyali verdiği zamanları incelemiştir.
Özcan (2016) 01.01.2011 ve 31.12.2015 tarihleri arasında MACD indikatörü ile ilgili olarak bir çalışma
yapmıştır. Çalışmada, BIST30 endeksi içerisinde yer alan 24 adet pay senedinin getirilerini yıl yıl, bir bütün
olarak saptanmış ve pay senedi getirileri yalnızca MACD indikatörünün verdiği al ve sat sinyalleri
kullanılarak yapılan pozisyon açıp kapama işlemlerinden elde edilen kazanç ile karşılaştırmıştır. Yapılan
uygulama neticesinde birkaç pay senedi dışında sadece MACD indikatörünün kullanılmasıyla yapılan
işlemlerde payların performanslarının düşerek daha az kazanç elde edilebileceği gözlenmiştir.
Jakpar, Tinggi, Tak ve Wen Yi (2018) tarafından yapılan çalışmada temel ve teknik analizin verimliliğinin
saptanması için test edilmiştir. 2012 ile 2016 yılları arasında Malezya borsasın da seçilen 80 firmaya temel ve
teknik analiz yöntemleri uygulanmıştır. Sonuçta iki yönteminde verimli olduğu ancak teknik analizin temel
analize oranla daha iyi sonuç verdiği gözlemlenmiştir.
Metghalchi, Chang ve Gomez tarafından (2012) yaptıkları çalışma da 9 popüler teknik analiz metoduna bağlı
olarak yapılan alım satımların kârlılığını incelemişlerdir. Daha detaylı sonuçlar alabilmek için tek gösterge
üzerine önce 13 alım satım modelini, iki göstergeye dayalı 25 alım satım modelini ve üç göstergeye dayalı 28
alım satım modelini kurmuşlardır. Çalışmanın sonucunda işlem kârlılığı ve teknik gösterge sayısı arasında
ters ilişki saptamışlardır.
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Vassiliy Chsherbakov (2010) tarafından yapılan çalışmada esas olarak teknik analiz göstergelerine, hareketli
ortalamalar ve bunlar sayesinde oluşturulan alım satım sistemlerinin test edilmesine odaklanılmıştır. Bu
inceleme yapılırken iki sonu üzerinde durulmuştur. Bunlardan ilki belirlenen teknik analiz yöntemlerinden
ortaya çıkarılan alım satım sistemlerinin ne kadar verimli olduğudur. İkincisi ise geliştirilen sistemlerden
hangisinin daha kârlı olduğudur. Bu soruların cevap bulması için ilk önce tek bir hareketli ortalamanın olduğu
bir model daha sonra iki ve üç farklı hareketli ortalamanın olduğu modeller Rusya Menkul Kıymetler
Borsası'nda (MICEX) üzerinde test edilmiştir. Sırası ile iki hareketli ortalamanın olduğu model sonra tek
hareketli ortalama olduğu ve en sonda üç hareketli ortalamanın olduğu model en iyi performansı göstermiştir.
3. TEKNİK ANALİZ VE KAPSAMI
Bu çalışmada kullanılan yöntem teknik analiz olup, teknik analiz kapsamında yapılan formasyon ve indikatör
hesaplamalarına ilişkin açılamaların ayrıntılı olması nedeni ile bu konulara ilişkin bilgi çalışmada ayrı bir
bölüm olarak ele alınmıştır. Çalışmanın yöntem bölümünde konuya ilişkin bu bölme atıfta bulunularak özet
bilgi verilmiştir.
Teknik analiz ilerideki fiyat hareketini tahmin etmek için fiyat grafikleri yardımı ile piyasa yönünün
incelenmesidir. Teknik analizin konusu, pay senetleri, ortalamalar veya bunun dışında kalan finansal
enstrümanların geçmiş fiyat hareketlerinden yararlanarak bu finansal enstrümanların, ileride hangi yöne
doğru hareket edebileceğini tespit etmektir. Finansal enstrümanın fiyatı, teknik analizin asıl bilgisidir.
Finansal enstrümanın fiyatı, teknik analizi yapan kişiye, günün hangi fiyattan açıldığı, kapandığı, finansal
enstrümanın fiyatının gün içinde en düşük ve en yüksek seviyesinin nereler olduğu hakkında bilgi
vermektedir. Teknik analizde, fiyat hareketlerini incelemek analiz yapmak için yeterli değildir. Finansal
enstrümanın işlem hacminin de değerlendirilmesi gereklidir ve bu temel koşuldur. Teknik analizi yapan
kişinin kullandığı en önemli teknik analiz aracı ise fiyat grafikleridir. Teknik analizin amacı finansal
enstrümanın fiyat trendini saptamak olduğu için bu amaca fiyat grafiklerinde arz ve talebin kesiştiği noktaları
tespit ederek ulaşabilir (Zaman, 2006: 10).
3.1.

Teknik Analiz ve Formasyonlar

Teknik analizde formasyonlar, fiyat hareketlerinin grafiklerde oluşturduğu şekiller üzerinden analiz yapılarak
bu fiyatların hangi yöne doğru ilerleyebileceği hakkında tahmin yürütülmesini ve buna göre yatırımcıların
yatırım kararlarını vermesini sağlayan analiz yöntemidir. Teknik analizde formasyon analizi genellikle
fiyatların ani artış ve düşüşlerini bu olaylar yaşanmadan önce tespit etmek için ve bu fiyat hareketi başladıktan
sonra fiyatın hangi bölgede duracağını saptamak için uygulanır (Birgili, 2013: 12-13).
3.1.1.

Omuz baş omuz formasyonu

Omuz baş omuz formasyonu, boğa piyasasında görülen güvenilirliği yüksek olan bir formasyondur. Bu
nedenle yatırımcılar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Bu formasyon grafikte aldığı şekil itibari ile omuz
baş omuza benzediği için bu adı almıştır. Omuz baş omuz formasyonu işlem hacmi ile birlikte hareket
ediyorsa güvenilir olarak adlandırılır. Omuz baş omuz formasyonunun dört kademesi vardır:
* Formasyonun ilk kademesinde grafikte fiyat artışı yaşanarak sol omuz şekli oluşur ve fiyat artışına işlem
hacmi de eşlik eder. Sol omuz oluştuktan sonra fiyatlarda bir geri çekilme yaşanır ve fiyat boyun kısmından
destek alır. Bu düşüşte yine işlem hacmi de fiyatlarla beraber düşer.
* İkinci kademe grafikte omuz baş omuz formasyonunun baş bölümünün oluştuğu aşamadır. Sol omuz
oluşumu tamamlandıktan sonra boyundan destek alan fiyat tekrar baş kısmını yapmak için işlem hacmi ile
birlikte yükselişe başlar ve bu yükseliş sol omuzu aşarak formasyonun baş kısmını oluşturur. Baş bölümü
oluşmuş bu formasyonda fiyat düşmeye başladığında işlem hacmi ikinci kademenin pik seviyesindedir.
Ancak bu pik seviye ilk kademedeki işlem hacmi seviyesini genellikle aşamaz, en fazla aynı seviyeye gelebilir.
* Üçüncü kademe grafikte omuz baş omuz formasyonunun sağ omuz bölümünün oluştuğu aşamadır. Fiyatlar
baş kısmından düşüş yaptıktan sonra boyun kısmından destek alarak tekrar yükselişe geçer ancak bu kez
ikinci aşamada erişilen bölgeye gelemeden tekrar düşüşe geçer. Bu düşüşte işlem hacmi ilk ve ikinci
kademedeki seviyelerinden bariz şekilde düşüktür ve fiyat yükselişi ile işlem hacmi birlikte hareket etmez. Bu
yükseliş yapay bir yükseliş olarak adlandırıldığı için piyasaya hâkim olan beklenti fiyatların daha çok
düşeceği yönünde olur ve satış baskısı ile karşılaşılır.
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* Dördüncü kademede omuz baş omuz formasyonunda fiyatlar boyun kısmına kadar geri çekilerek buradan
destek alır. Ancak burada tutunamayan fiyat, satış baskısı alarak düşüşe başlar ve işlem hacminde de bu
düşüşle beraber artış yaşanır. Bu şekilde formasyon tamamlanmış olur.
Omuz baş omuz formasyonunun en önemli takip edilmesi gereken kısmı işlem hacmidir. İşlem hacmi ilk
kademeden sonra kademeli olarak azalmalıdır. Eğer işlem hacmi dördüncü aşamada diğer kademelerden
daha düşük seviyelerde seyretmiyor ise formasyon güvenilir değildir. Bu nedenle trend değişiminden söz
edilemez. Omuz baş omuz formasyonunu yatırımcılar üç veya dört haftadan bir yıla kadar gözlemleyebilir.
Yatırımcıların bu formasyonla karşılaşıp yatırım kararı alırken karşılaştıkları bir diğer problem de düşüş
başladıktan sonra bu fiyatların hangi fiyat seviyesinde duracağıdır. Çoğunlukla fiyatların formasyonun baş
ve boyun kısmı arasındaki mesafe kadar düşüş yaşaması beklenir (Adsan, Sakınç, 2002: 45-46).

Şekil 1: Omuz Baş Omuz formasyonu
Kaynak: httpspirikaptan.com20190207ters-omuz-bas-omuz-tobo
3.1.2.

Ters omuz baş omuz formasyonu

Ters omuz baş omuz formasyonu, ayı piyasasında görülen güvenilirliği yüksek olan bir formasyondur. Bu
nedenle yatırımcılar tarafından sıklıkla tercih edilir. Formasyon grafikte aldığı şekil itibari ile ters duran omuz
baş omuza benzediği için bu adı almıştır. Ters omuz baş omuz formasyonu işlem hacmi ile birlikte hareket
ediyorsa güvenilir olarak adlandırılır. Bu formasyon çoğunlukla fiyatların çok fazla düşüş göstermesinden
sonra alımların gelmesi ile birlikte fiyatların tekrar yükselişe geçmesiyle oluşumuna başlar. Ters omuz baş
omuz formasyonunun dört kademesi vardır:
* Ters omuz baş omuz formasyonunun ilk kademesinde fiyatlar düşerken işlem hacminde artış yaşanır.
Grafikte ilk dip oluştuğunda yani sol omuz işlem hacmi formasyondaki en yüksek seviyesine gelir. Fiyatların
aşırı düşüşünden kaynaklı bir alımın gelmesi ile fiyatlar boyun bölgesine ilerleyerek sol omuz şeklini
tamamlamış olur.
* İkinci kademede boyun bölgesinde dirence gelen fiyat tekrar düşüşe geçer, sol omuz bölgesini test ettiği
bölgeden daha aşağı bir bölgeden destek alarak durur. Bu düşüşte işlem hacmi de sol omuz bölgesine göre
daha yüksek gerçekleşir ve fiyatların aşırı düşmesi ile bir alım gelerek fiyatta bir toparlanma olur. Bu şekilde
grafikte omuz baş omuz formasyonunun baş kısmı oluşmuş olur.
* Üçüncü kademede fiyat dirence geldiği noktadan tekrar bir düşüş yaşar ve işlem hacmi de formasyonun sol
omuz ve baş oluşumundaki işlem hacminden az bir işlem hacmi ile baş bölgesinin dip noktasına gelmeyen bir
düşüş yaşanır. Devamında fiyatın bu düşüşü ile alımlar meydana gelir. Bu şekilde de sağ omuz tamamlanır.
* Dördüncü kademede fiyatların işlem hacmi ile birlikte yükselmesiyle formasyonun boğaz bölgesinin
kırılarak %5 oranında bir fiyat artışının oluşmuş olması formasyonun teyit edilmesidir. Formasyonun
tamamlanmasıyla fiyatların nereye kadar yükselebileceği yatırımcıların karşılaştığı bir sorundur. Genellikle
bu formasyonun baş kısmının dip noktası ile boyun çizgisi arasındaki mesafe kadar bir yükseliş yaşanması
beklenir (Kılıç, 2008: 53-54).
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Şekil 2: Ters Omuz Baş Omuz formasyonu
Kaynak: https://www.integralforex.com.tr/trend-donus-formasyonlari
3.1.3.

İkili tepe formasyonu

Boğa piyasalarında ortaya çıkan ikili tepe formasyonu, yatırımcıların aklındaki en önemli sorulardan biri olan
“fiyatın daha ne kadar yükselebileceği” ve “fiyatın hangi seviyede durabileceğine” ilişkin soruları
yanıtlayabilecek güvenilir formasyonlardan biridir. İkili tepe formasyonunda ani bir fiyat artışı ile grafikte bir
pik oluşur. Fiyat artışı ile işlem hacmi de paralel olarak ilerler. Daha sonra belirli bir süre için bir düşüş yaşanır
ancak fiyatın bu seviyeden tekrar yukarı çıkması uzun sürmez ve ilk pik seviyesini aşamayan bir yükseliş
yapar. Bu ikinci yükselişte işlem hacminin ilk tepe oluşumundaki işlem hacminden daha az olur. Grafikte
görülen birbirine yakın iki tepe şeklini alır. Bu formasyonun ortaya çıkması ile artık fiyatların daha fazla
yükselemeyip düşüşün başlaması beklenir. Düşüş başladıktan sonra fiyatın ilk destek alabileceği seviye ilk
tepenin pik noktası ile ikili tepenin boyun çizgisi arasındaki mesafe kadar bir düşüş beklenir (Birgili, 2013: 15).

Şekil 3: İkili Tepe formasyonu
Kaynak: https://astronotbob.com/formasyonlar-ikili-tepe/
3.1.4.

İkili dip formasyonu

Ayı piyasalarında ortaya çıkan ikili dip formasyonu yatırımcıların aklındaki en önemli sorulardan olan
“fiyatın daha ne kadar yükselebileceği” ve “fiyatın hangi seviyede durabileceğine” ilişkin soruları
yanıtlayabilecek güvenilir formasyonlardan biridir. Bu formasyon ikili tepe formasyonunun zıttı olup büyük
ve uzun süren düşüşlerden sonra kendini gösterir. Fiyatın ilk dip noktaya inmesinden sonra alımlar gelerek
fiyat bir miktar yükselir ancak bu yükselişin bir tepki yükselmesi olması nedeni ile fiyatlar kısa bir süre sonra
tekrar düşüşe geçer. Bu sefer bu düşüşte fiyat ilk dip noktasına ulaşmakta başarılı olamaz ve daha yukarı bir
seviyeye konumlanır. Böylece grafikte birbirine yakın iki dip şeklini alır. Bu fiyat düşüşleri yaşanırken fiyat
ilk defa dip görürken işlem hacmi formasyonun en yüksek seviyesindedir. Ancak ikinci dip seviyesinde işlem
hacmi ilki kadar yükselemez. Fiyatın iki dip arasındaki boyun çizgisini aşması ile piyasanın döndüğü ve
yükselişin hızlanacağı sinyali alınır. Yükseliş başladıktan sonra fiyatın ilk direnç seviyesi ilk tepenin dip
noktası ile ikili tepenin boyun çizgisi arasındaki mesafe kadar bir yükseliş beklenir (Aydemir, 2019: 26-27).
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Şekil 4: İkili Dip formasyonu
Kaynak: https://astronotbob.com/formasyonlar-ikili-dip/
3.1.5.

Üçgen formasyonlar

Üçgen formasyonlar yatırımcılar tarafından sık karşılaşılan ve karşılaşıldığında da belirlenmesi kolay olan
modellerdir. Bu formasyonlar omuz baş omuz formasyonları kadar güvenilir değildir. Üçgen formasyonlar
ana trendlerde trend dönüşümünü ifade edebileceği gibi ikincil trendlerde mevcut trendin devam edeceğinin
bir göstergesi olarak fiyat sıkışmalarının olduğu yerlerde de ortaya çıkabilir. Ana trend ve ikincil trendde
oluşan üçgen formasyonlarını birbirinden ayıran temel farklılık oluşum aşamasında geçen süredir. İkincil
trendlerde oluşan ve mevcut trendin içerisinde meydana gelen üçgen formasyonlar ana trendde meydana
gelen ve trendin değişeceğini haber veren üçgen formasyonlara oranla daha az zamanda meydana gelir. Bu
temel farkın dışında genel olarak özellikleri aynıdır. Üçgen formasyonlar üç şekilde oluşur. Bunlar yükselen
üçgen, simetrik üçgen ve alçalan üçgendir. Üçgen formasyonların tanımı fiyat grafiklerinde meydana gelen
üçgenin şekline göre farklılık gösterir. Bu farklılığa rağmen devamlı alçalmakta olan tepe noktalar ile devamlı
yükselen dip noktaların oluşturduğu iki farklı trendin karşılıklı olarak yaklaşmaması sonucu ortaya çıkan
fiyat sıkışmaları olarak tanımlanabilir. Grafiklerde meydana gelen bu sıkışmalar trendin yönü ile orantılı
olarak oluştuğu için üçgen formasyon bu trende göre şekillenir ve yatırımcıya piyasadaki eğilim hakkında bir
fikir verir. Fiyat üçgen formasyon oluştururken, fiyatın formasyon doğrultusunda ilerleyeceği varsayılır.
Örnek vermek gerekirse bir Boğa Piyasasında simetrik üçgen formasyonu belirlendiğinde fiyatların yukarı
yönlü ilerleyeceği kanısı ile hareket edilir. Üçgen formasyonların güvenilirliğinin pek fazla olmaması nedeni
ile fiyatlar her zaman bu varsayım doğrultusunda hareket etmeyebilir. Üçgen formasyonların oluşum süresi
1 aydan 4 aya kadar uzayabilir. Bu süre ana trendlerin dönüşüm bölgelerinde artabilirken, bu formasyonun 3
haftadan kısa sürede oluşması pek olası değildir. İşlem hacmi üçgen formasyon oluşmaya başlamasından
tamamlanmasına kadar geçen sürede sürekli olarak düşüş gösterir (Tomakin, 2007: 80-81).
Aşağıda üçgen formasyon tipleri gösterilmiştir.




Yükselen üçgen formasyonu
Alçalan üçgen formasyonu
Simetrik üçgen formasyonu

Şekil 5: Üçgen formasyonlar
Kaynak: https://finansmix.com/teknik-analiz/ucgen-formasyonu-nedir-yukselen-alcalan-hedefi-nedir
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3.1.6.

Dörtgen formasyon (Dikdörtgen formasyon)

Dörtgen formasyon, fiyatın sıkıştığı bölgelerde oluşan bir formasyondur. Bu formasyonda direnç bölgesi iki
veya daha fazla tepe noktadan geçen bir doğrunun çizilmesi ile elde edilir. Destek bölgesi ise iki veya daha
fazla dip noktadan geçen bir doğrunun çizilmesi ile elde edilir. Dörtgen formasyonunun destek ve direnç
bölgeleri belirlendikten sonra fiyat bu belirlenen alan içerisinde seyreder. Bu formasyona dikdörtgen ya da
dörtgen formasyon denilmesinin sebebi destek ve direnç bölgelerini oluşturan doğruların çoğunlukla
birbirine paralel yapıda olmasıdır ancak bazen bu doğrular yukarı veya aşağı meyilli olabilmektedir. Bu
nedenle dikdörtgen formasyon simetrik üçgen formasyon ile benzerlik gösterir. Dörtgen formasyon oluşurken
fiyatın ilk tepeyi oluşturması ile işlem hacmi yükselir ve formasyon tamamlanana kadar kademeli olarak
azalır. Fiyatın formasyonun dışına çıkması durumunda, hangi doğrultuda kırıldıysa o yönde dörtgenin
yüksekliği kadar mesafe kat edilir (Alkan, 2019: 54-55).

Şekil 6: Dörtgen formasyon
Kaynak: http://www.witforex.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=102:26-agustos-aksamanalizi&tmpl=component&print=1
3.1.7.

Bayrak formasyon

Bayrak formasyon, adından da anlaşılabileceği üzere fiyat grafiklerde bayrağa benzer bir şekil meydana
getirmektedir. Bayrak formasyonu, sert yükselişler veya düşüşlerde işlem hacminin de azalması ile yükselişin
veya düşüşün kesilerek, fiyatın nispeten daha stabil hareket etmesi ile grafiklerde oluşur. Ancak bayrak
formasyonunun tamamlanması ile beraber fiyat formasyona girmeden önceki yönüne doğru hareket etmeye
devam eder. Bayrak formasyonunun direnç bölgesi iki veya daha fazla tepe noktadan geçen bir doğrunun
çizilmesi ile elde edilir. Destek bölgesi ise iki veya daha fazla dip noktadan geçen bir doğrunun çizilmesi ile
elde edilir. Formasyonun destek ve direnç bölgeleri grafikte bir paralel kenar görüntüsü olarak kendini belli
eder. Bu paralel kenar görüntüsü mevcut trendle zıt yönlüdür. Alçalan bir trendde formasyon yukarı
meyillidir ancak yükseliş trendinde formasyon aşağı meyillidir. Bu durumun dışında bayrak formasyonları
yatay bir şekilde de grafiklerde saptanabilir. Bayrak formasyonları uzun süren ana trendlerin sonunda
fiyatların ani olarak zıt yönde hareket etmesi sonucunda oluşmaya başlar. Yükseliş trendlerinde fiyatın geri
çekilmeye başlaması ile alıcılar tekrar alıma geçse de fiyat tekrar toparlanamaz ve fiyat dalgalanmaları kısa
süreli olarak baş gösterir. Formasyonun direnç bölgesi aşağı yönlüdür. Destek bölgesi de direnç bölgesine
paraleldir. Düşüş trendinde ise fiyatın yükselmeye başlaması ile satıcılar tekrar satışa geçse de fiyat toparlanır.
Fiyat dalgalanmaları kısa süreli olarak baş gösterir. Formasyonun destek bölgesi yukarı yönlüdür. Direnç
bölgesi de destek bölgesine paraleldir. Bayrak formasyonu iki haftadan altı haftaya kadar devam edebilir. Ana
trendin yüzde yirmisi ila kırkı arasında bir tepki hareketi gösterir. Bayrak formasyonları ana trendin devam
edeceğini gösterir. Eğer bayrak formasyonu boğa piyasasında meydana gelmişse bu yükselişin devam
edeceğini, ayı piyasasında meydana gelmişse bu düşüşün devam edeceğini gösterir. Boğa piyasasında
oluşmaya başlayan bir bayrak formasyonunda ilk başta işlem hacmi yükselir ve formasyon tamamlanana
kadar kademeli olarak azalır. Fiyatın formasyonun direnç bölgesini aşması ile işlem hacmi büyük oranda bir
kez daha yükselir. Ayı piyasasında oluşmaya başlayan bir bayrak formasyonunda işlem hacmi düşük
seviyededir. Fiyatın formasyonun destek bölgesini aşması ile işlem hacmi büyük oranda bir kez daha yükselir.
Fiyatın formasyonun dışına çıkması durumunda, fiyatın hangi seviyede konumlanabileceğini saptamak için
formasyondan önce gelen tepki hareketine bakmak gerekir. Gelen tepki hareketinin başlangıcından bayrağa
kadar olan aralık mesafesinde fiyat hareket edebilir. Fiyatın ulaşacağı bu mesafeye “bayrak direği mesafesi”
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denir. Formasyon oluşumundan önce gelen bu bayrak direği mesafesi ne kadar uzunsa formasyonun
tamamlanması ile gelen hareket de aynı oranda uzun olur (Apaydın, 2009: 79-80).

Şekil 7: Bayrak formasyon
Kaynak: https://www.parasalhayat.com/teknik-analizde-takoz-bayrak-ve-flama-formasyonlari-nasilkullanilir/
3.1.8.

Takoz formasyon

Takoz formasyonunun grafiklerde oluşturduğu görünüm bayrak şekline benzer ve yönü ya aşağı ya da yukarı
meyillidir. Aşağı meyilli takoz formasyonunun destek bölgesi fiyatın düşüşü sırasında oluşan diplerden
çizilen bir çizgi ile belirlenir. Aynı şekilde direnç bölgesi de fiyatın yükseliş sırasında oluşan tepelerin
birleştirilmesi ile oluşur ve formasyonun direnç bölgesi destek bölgesine oranla daha diktir. Yukarı eğilimli
takoz formasyonunun destek bölgesi fiyatın yükseliş sırasında oluşan diplerden çizilen bir çizgi ile belirlenir.
Aynı şekilde direnç bölgesi de fiyatın yükseliş sırasında oluşan tepelerin birleştirilmesi ile oluşur ve
formasyonun destek bölgesi direnç seviyesine oranla daha diktir. Takoz formasyonlarında formasyon
tamamlanmadan grafikte incelenen finansal varlığın fiyatı, işlem hacminin de artması ile hangi yöne
meyilliyse tam tersine doğru bir hareket gerçekleştirir. Fiyatların düşüşü sonrasında oluşan bir yukarı meyilli
takoz formasyonu daha sonra tekrar aşağı yönlü olarak hareketine devam eder. Aynı şekilde fiyatların
yükselişi sonrası oluşan bir aşağı meyilli takoz formasyonu daha sonra tekrar yukarı yönlü olarak hareketine
devam eder. Takoz formasyonundan çıkan finansal varlığın fiyatı formasyonun başlangıç noktasına kadar
hareket eder. Takoz formasyonunun oluşumu üç haftadan az olmamak üzere dört veya beş haftaya kadar
çıkabilir. Eğer üç haftadan daha az zamanda oluşmuş bir takoz formasyon görünüyorsa bu bayrak
formasyonudur. Takoz formasyon oluşurken işlem hacmi sürekli olarak azalmalıdır. Ancak işlem hacminin
sürekli olarak azalması zorunlu değildir. Genellikle bu durum görünür. Aşağı meyilli takoz formasyonları
fiyatın toparlandığı, güç kazandığı formasyondur. Fiyat formasyonun içerisinde mesafe kat ettikçe işlem
hacmi daha da azalır ve fiyat daha aşağılarda konumlanır. Fiyatın bu kadar aşağı bir bölgede konumlanması
sonucunda sert bir tepki hareketi ile formasyonun direnç bölgesine doğru ilerlemesi beklenir. Yukarı meyilli
takoz formasyonu da bir finansal varlığın fiyatın yukarı giderken artık zorlandığının ve gücünün yavaş yavaş
tükendiğinin göstergesidir. Fiyatın bu kadar yukarı bir bölgede konumlanması sonucunda sert bir tepki
hareketi ile formasyonun destek bölgesine doğru ilerlemesi beklenir (Didonyan, 2010: 135-137).

Şekil 8: Takoz Formasyonlar
Kaynak: https://www.parasan.com/egitim/alcalan-takoz-ve-yukselen-takoz-formasyonu-nedir/
İşletme Araştırmaları Dergisi

2643

Journal of Business Research-Turk

A. O. Tek – Ş. Babuşcu – A. Hazar 14/3 (2022) 2635-2653
3.1.9.

Fiyat boşlukları

Yatırımcılar piyasalarda işlem yaparken fiyat grafiklerinden yararlanırlar. Eğer bir fiyattan bir menkul kıymet
daha önce hiç alınıp satılmamış ise grafikte bu alanlar boşluk olarak görünür ve boşluklar “fiyat boşluğu”
olarak adlandırılır. Fiyat boşluklarına örnek vermek gerekirse; dün 5 TL ile 10 TL bandında hareket eden bir
pay senedinin bugün güne 15 TL’ den başlayarak dünkü kapanış fiyatının üzerinde başlaması sonucunda
grafiklerde bu alan aralık olarak görünür. Yükselen grafikte oluşan fiyat boşlukları bir güç göstergesidir. Aynı
şekilde eğer bir fiyat boşluğu alçalan grafikte oluşmuş ise bu da bir zayıflık göstergesidir. Örneğin dün 10 TL
ile 15 TL bandında hareket eden bir pay senedinin bugün güne 5 TL’den başlayarak dünkü kapanış fiyatının
altında başlaması sonucunda grafiklerde bu alan aralık olarak görünür. Fiyat boşlukları yatırımcıların önüne
çoğunlukla günlük, saatlik ve dakikalık grafiklerde gelir. Yıllık, aylık ve haftalık grafiklerde yatırımcıların bu
boşluklarla karşılaşması çok zordur ancak karşılaşılırsa bu piyasada çok sert bir piyasa hareketinin geleceğini
işaret eder. Yatırımcılar grafiklerde saptadığı bu fiyat boşluklarını yorumlarken hangi tip fiyat boşluğu
olduğunu bilerek analiz yapmalıdır. Fiyat boşlukları dörde ayrılır (Perşembe, 2020a: 174-176).





Olağan (normal) fiyat boşlukları,
Tükeniş fiyat boşlukları,
Kırış (kırılış) fiyat boşlukları,
Ölçüm (devam) fiyat boşlukları.

Şekil 9: Fiyat Boşluğu formasyonları
Kaynak: https://adilmortepe.wordpress.com/2017/06/19/fiyat-bosluklari/
3.1.10. Teknik İndikatörler
Teknik indikatörler matematiksel formüller ile oluşturulur ve iki gruba ayrılır. İlk grup mevcut trendi izleyen
teknik indikatörler, ikinci grup ise ortalama fiyata tekrar gelenler (Osilatörler) olarak isimlendirilir. İlk grup
mevcut trendi izleyen teknik indikatörler uzun dönemde daha doğru veri sağlamaktadır. İkinci grup olan
ortalama fiyata tekrar gelenler (Osilatörler) ise kısa dönemde daha doğru veri sağlamaktadır (Ergin, 2012: 27).
Aşağıda yatırımcılar tarafından sık kullanılan birkaç teknik indikatör yer almaktadır.
3.1.11. Hareketli ortalamalar
Piyasada yatırımcılarca yoğun olarak kullanılan teknik indikatörlerin başında hareketli ortalamalar
gelmektedir. Hareketli ortalamalar, yatırımcılara yatırım yapmayı düşündükleri varlığın fiyatının olması
gereken seviyesinden ne kadar farklı hareket ettiğini göstermektedir. Hareketli ortalamalar yatırımcılara
fiyatın geldiği son zaman aralığının ortalamasını almasını sağlar ve yatırımcı geçmiş verilerden isteği
doğrultusunda yararlanarak belirlediği dönem içerisindeki fiyat ortalamasına ulaşabilmektedir. Yatırımcı
tarafından fiyatın ortalamadan ne kadar saptığının bilinmesi ve diğer birkaç farklı teknik verinin bir araya
getirilmesi ile yatırım kararı daha doğru bir şekilde verilebilir. Hareketli ortalama alınırken finansal varlığın
kapanış veya ağırlıklı ortalaması alınabilir. Bunun yanında pik, dip veya bu pik ve dip noktaların ortalaması
alınarak hareketli ortalama hesaplanabilir. Yatırımcı bir finansal varlığın belirli bir periyottaki hareketli
ortalamasını alarak bu finansal varlığın fiyatını matematiksel olarak analiz etmiş olur. Finansal varlığın
fiyatının artıp, azalması ile hareketli ortalama da yukarı veya aşağı yönde hareket etmektedir. Hareketli
ortalama yöntemi ile piyasada işlem yapacak bir yatırımcının dikkat etmesi gereken en önemli nokta zaman
aralığının saptanmasıdır. Bu zaman aralığının uzun veya kısa olması, pozisyonu ne zaman ve hangi fiyattan
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açıp kapamamız hakkında yanılmaya neden olabilir. Hareketli ortalamanın kısa vadeli olanları uzun vadeli
olanlarına oranla daha hassastır. Yatırımcılar çoğunlukla hareketli ortalamaları 5 veya 20 günlük periyotlarda
kullanır ancak süreyi piyasaya ya da finansal varlığa göre belirlemek daha doğru yatırım kararı alınmasını
sağlamaktadır (Avşar, 2014: 56-59).
Hareketli ortalama türleri:




Basit hareketli ortalama,
Ağırlıklı hareketli ortalama,
Üssel hareketli ortalama

3.1.12. Bollinger Bantları
Teknik analizde sık kullanılan indikatörlerden biri de Bollinger bantlarıdır. Bu indikatör 1980’li senelerin ilk
yıllarında BB John Bollinger tarafından ortaya çıkarılmıştır. Bollinger bantları, piyasada işlem yapan kişilerin
ilerideki fiyatın hareketini saptamasında, zamanı daha verimli kullanarak hızını artırmasına ve trendin
yönünü tespit etmesine yardımcı olmaktadır. Bu indikatör, yatırımcılar tarafından mevcut trendin devamını
gösterirken, aynı zamanda finansal varlığın volatilitesi hakkında bilgi vermektedir. Yatırımcılar Bollinger
bantlarını fiyatların yatay seyrettiği durumlarda fiyatın kanal sınırlarına ulaşması ile alım satım işlemi açmak
için kullanırlar. Bollinger bantları üst, alt ve orta bant olmak üzere üç banttan meydana gelir. Üst ve alt
Bollinger bantları grafikte fiyatın pik ve dip bölgelerini gösterir. Bu indikatörün temel varsayımı fiyatların
Bollinger bantları içinde yani alt ve üst bant içinde hareket ettiğidir. Bollinger bantlarının bir diğer önemli
varsayımı ise eğer bantlarda daralma yaşanmaya başlarsa gelecekteki zaman dilimleri içerisinde sert bir
hareket oluşacağına işaret eder. Ancak bu hareketin yönü belli değildir. Fiyatlar eğer Bollinger banlarının alt
veya üst sınırlarını aşarsa kısa süre sonra yine bu alana geri girmektedir. Yatırımcılar Bollinger bantları
sayesinde mevcut trendin yönünü anlayabilirler. Bunu anlamak için eğer fiyatlar iki periyot boyunca üst bant
yakınlarında kapanış gerçekleştiriyorsa piyasanın yükseliş trendinde olduğu anlaşılmaktadır. Eğer fiyatlar iki
periyot boyunca alt bant yakınlarında kapanış gerçekleştiriyorsa, piyasanın düşüş trendinde ya da düşüş
trendine gireceği anlaşılır. Ancak fiyatın üst banttın üzerine çıkması ile çok geçmeden bantta geri gireceği
varsayımı güdülmesi nedeni ile trend yukarı bile olsa yatırımcılar düşüş beklentisine girerler. Aynı şekilde
fiyatın alt banttı kırarak banttın dışına çıktığı durumlarda çok geçmeden bantta geri gireceği varsayımı
güdülmesi nedeni ile trend aşağı bile olsa yatırımcılar yükseliş beklentisine girerler (Özari, Turan ve Demir,
2016. :98-99).
3.1.13. Göreceli güç endeksi (Relative Strength Index, RSI)
Teknik analiz yöntemini kullanarak piyasada işlem yapan kişilerin sık kullandığı bir indikatör olan göreceli
güç endeksi (RSI) finansal varlığın fiyatının, artışta olduğu günler ile düşüşte olduğu günlerin kuvvetini
kıyaslamaktadır. Göreceli güç endeksi normalin üzerinde alış ve satışları gösteren bir göstergedir. Bu nedenle
piyasanın yatay seyrettiği zamanlarda daha doğru alım satım fırsatları sunmaktadır. Eğer piyasa belirli bir
trende hareket ediyor ise bu göstergeden gelen alım satım sinyalleri yatırımcıyı yanıltır. Göreceli güç endeksi
teknik analistlerin birçoğu tarafından uygulanmaktadır. Özellikle bilgisayar yazılımı yolu ile pay senedi alım
satım yapan yatırımcılar bu yazılımı göreceli güç endeksi ile ortaya çıkarmaktadır. Göreceli güç endeksi
genellikle 14 günlük veri baz alınarak aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır.
RSI= 100 – (100/1+ RS)
RS = Yükseliş ile kapanış yapan günlerin değer artışlarının toplamının ortalaması / Düşüş ile kapanış yapan
günlerin değer kayıplarının toplamının ortalaması
Bu formül göreceli güç endeksinin yaratıcısı olan Welles Wilder’in formülüdür. Ancak bilgisayar programları
aracılığı ile pay alım satımı yapan yatırımcıların birçoğu aşağıdaki formülü kullanmaktadır.
RSI = (A/A+B) *100
A= Yükseliş ile kapanış yapan günlerin değer artışlarının toplamının ortalaması
B = Düşüş ile kapanış yapan günlerin değer kayıplarının toplamının ortalaması
Bu formül sayesinde 0 ile 100 aralığında bir sonuca ulaşılır ve göreceli güç endeksini kullanan yatırımcı yatırım
yapacağı pay senedi fiyatının pahalı ya da ucuz oluğuna karar verebilir. Göreceli güç endeksi, bir finansal
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varlığın fiyatının tavan ya da taban yaptığını göstermek için kullanılır. Bu nedenle yatırımcı göreceli güç
endeksi ile finansal varlığın aşırı alım ya da satım durumunun olup olmadığını tespit edebilir ve bu şekilde
yatırımcıya piyasanın düzeltme yapması durumunda alım yapmasını işaret ederken, yükseliş yaptığı
zamanlarda da satış yapmasını işaret eder. Yatırımcılar göreceli güç endeksi ile işlem yaparlarken eğer göreceli
güç endeksi 30 ve aşağısında ise aşırı satışların yapıldığını gösterir ve yatırımcıya alıma geçmesini işaret eder.
Aynı şekilde eğer göreceli güç endeksi 70 ve üzerinde ise normalin üzerinde alımların geldiğini gösterir ve
yatırımcıya satışa geçmesini işaret eder. Yani eğer göreceli güç endeksi 0 değerine yakınsa alış sinyali, 100
değerine yakınsa satış sinyalidir. Göreceli güç endeksinin 30 ve 70 değerleri yatırımcıdan yatırımcıya,
marketin durumuna ve finansal aracın özelliklerine göre farklılık gösterebilir. Göreceli güç endeksi 30 ve 70
sınırlarını aşması ile alım satım sinyali vermesinin dışında bir filtre olarak da kullanılabilir. Filtre olarak
kullanılmaktan kast edilen şudur ki; eğer bir başka indikatörden al sinyali geliyorken göreceli güç endeksi 70
değerinin üzerinde seyrediyorsa al sinyali geçersiz sayılır. Aynı şekilde eğer bir başka indikatörden sat sinyali
geliyorsa ancak göreceli güç endeksi 30 değerinin altındaysa sat sinyali geçersiz sayılır (Birgili ve Esen, 2013:
99-100).
3.1.14. M.A.C.D
Teknik analiz yöntemini kullanarak piyasada işlem yapan kişilerin sık kullandığı bir indikatör olan MACD,
uzun vadeli üstel hareketli ortalama ile kısa vadeli üstel hareketli ortalamanın farkları alınarak hesaplanır.
1970’ler de Gerald Appel’ ın ortaya çıkardığı bu indikatör uzun vadeli üstel hareketli ortalamayı hesaplarken
26 periyodun (dakikalık, saatlik, günlük, haftalık, aylık, vs. frekansa göre) fiyat girdisi ile hesaplama yaparken,
kısa vadeli üstel hareketli ortalama hesaplanırken 12 periyodun fiyat girdisi ile hesaplama yapar. MACD
indikatörü kullanılırken uzun ve kısa vadeli üstel hareketli ortalamaların farkı elde edilerek bir seri ortaya
çıkarılır. Bunun yanında da bir sinyal serisi hesaplanır. Sinyal serisi ortaya çıkarılırken, MACD indikatörünün
9 periyodunu içeren üstel hareketli ortalaması hesaplamaya dahil edilir. MACD indikatörünün çalışma
prensibi boğa piyasası piyasaya hakimse kısa vadeli ortalamanın uzun dönemli ortalamaya oranla daha hızlı
yükselmesi ile MACD doğrusu yukarı yönlü gitmeye meyil eder. Aynı şekilde ayı piyasası piyasaya hakimken
kısa vadeli ortalama uzun vadeli ortalamanın altına gelecektir ve MACD serisi pozitif olmayan değerler
alacaktır. MACD indikatörü, fiyat dalgalanmalarının oluşması ile kısa dönemli ve uzun dönemli ortalamaların
birbirine yakınlaşıp uzaklaşmasına neden olduğu için adını buradan almıştır (Uyar, Kelten ve Moralı, 2020:
659-660).
3.1.15. Stokastik indikatörü
George C. Lane tarafından ortaya çıkarılmış olan Stokastik indikatörü aşırı alım ve satımları gösterir. Yukarı
bir trendde Stokastik indikatörü kapanışların günlük işlem aralığının yukarı bölgesinde yoğunlaşacağı
beklentisi ile oluşturulmuşken, aşağı bir trendde kapanışların günlük işlem aralığının aşağı bölgesinde
yoğunlaşacağı beklentisi ile oluşturulmuştur. Stokastik indikatörü %K ve %D adındaki iki veri ile
saptamaktadır.
Ham %K(t) = ((Kapanış(t) – En Düşük(n)) / (En Yüksek (n) – En Düşük(n))) x 100
Ham % K(t) = En son periyodun Ham %K’sı
Kapanış(t) = En son periyodun kapanışı
En Yüksek(n) ve En Düşük(n) = Son (n) periyodun en yüksek ve en düşüğü ifade etmektedir.
Stokastik indikatöründe “n” olarak ifade edilen zaman dilimi çoğunlukla 9-14 gün arasındadır. Ancak
indikatörün hızını artırmak veya yavaşlatmak için bu zaman aralıklarından farklı periyodlar kullanılabilir. Bir
indikatörün hızının değişmesi yatırımcıya verdiği sinyalin sayısını değiştirdiği için yatırımcının maruz kaldığı
risk ve maliyetler artar veya azalır. Bu nedenle teknik analiz yöntemi ile işlem yapan yatırımcılar Stokastik
indikatörünü aşağıdaki formül ile hesaplamaktadır.
Yavaş %K = Hızlı %D
Yavaş %D, Yavaş %K 'nın 3 zaman dilimlik hareketli otalamasıdır. Yani,
Yavaş %D(t) = ((Yavaş %D(t-1) x 2) + Yavaş %K(t-1)) / 3
Yavaş %D(t) = En son periyodun yavaş %D’si
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Yavaş %D(t-1) = Bir önceki periyodun Yavaş %D’si
Yavaş %K(t-1) = Bir önceki periyodun Yavaş %K’sı
Stokastik indikatörü, bu formül sayesinde 0-100 arasında hareket eden iki adet çizgi oluşturur. Bu çizgiler aynı
göreceli güç endeksi indikatöründeki 30-70 sınırı gibi aşırı alım ve satım sınırlarını gösterir; ancak burada
sınırlar 20-80 olarak oluşturulur. Stokastik indikatörünün yorumu, göreceli güç endeksi indikatörünün
yorumundan farklıdır. Eğer piyasa yukarı yönlü ise aşırı alım alanı olan 80 ve üzeri bandında yavaş %K yani
hızlı çizgi, yavaş %D’ yi yani yavaş çizgiyi aşağı yönlü keserse bu sat sinyalidir. Ancak piyasa aşağı yönlüyse
aşırı satış alanı olan 20 ve altı bandında yavaş %K yani hızlı çizgi, yavaş %D yani yavaş çizgiyi yukarı yönlü
kesince al sinyalidir. Bu indikatörde 20 ve altı kesişmeler ve 80 ve üzerindeki kesişmeler önemlidir, geri kalan
alanlardaki kesişmeler önem arz etmez (Perşembe, 2020b: 142-145).
3.1.16. Momentum
Momentum indikatörünü ilk defa Welles Wilder 1978 yılında çıkardığı “New Concepts in Technical Trading
Systems” adlı kitabında detaylı bir şekilde işlemişse de bu indikatör daha öncesinden bu zamana kadar
yatırımcılar tarafından uygulanmaktadır. Yatırımcıların bu indikatörü yoğun kullanmasının nedeni ise diğer
indikatörlere oranla kullanımı ve yorumlanmasının kolay olmasıdır. Momentum indikatörünün en mühim
özelliği piyasa bir trend içindeyken de yatay seyirdeyken de grafiklere uygulanabiliyor olmasıdır. Momentum
indikatörünün aşağıdaki yöntemle hesaplanabilir.
Momentum = En son fiyat- n periyot önceki fiyat
Momentum indikatörünün yatırımcıya en son gerçekleşen fiyat ile “n” zaman dilimi önceki fiyatı
kıyaslamaktır. Bu kıyaslamanın sonucu eğer pozitif bir değerse yatırımcı en son gerçekleşen fiyatın “n” zaman
dilimi önceki fiyattan fazla olduğunu tespit eder. Eğer kıyaslamanın sonucu negatif bir değerse en son
gerçekleşen fiyatın “n” zaman dilimi önceki fiyattan az olduğunu tespit eder. Bir diğer değişle açıklamak
gerekirse Momentum indikatörü çizgisi sıfırın çevresinde aşağı ve yukarı hareket ederek zaman zaman pozitif
zaman zamanda negatif değerler alan bir çizgidir. Eğer en son gerçekleşen fiyatın “n” zaman dilimi önceki
fiyattan fazla ise ve bu aradaki fark artıyorsa momentum çizgisinin pozitif değeri yükselir. Eğer en son
gerçekleşen fiyatın “n” zaman dilimi önceki fiyattan düşük ise ve bu aradaki fark artıyorsa momentum
çizgisinin negatif değeri alçalır. Yani Momentum indikatörü marketin temposunu saptar. Bu tempo yükselen
ve düşen fiyatların yükseliş ve düşüş hızlarını gösterir. Örneğin15 gün boyunca fiyatlar her gün 10 TL artarak
gün kapanışı gerçekleştiriyor ise bu piyasada yukarı bir trend olduğunu gösterir. Ancak fiyatların artış
hızlarında herhangi bir oransal değişme olmaması nedeni ile momentum 0 değerini alır. Eğer 15 gün boyunca
fiyatlar ilk gün 10 TL, ikinci gün 15 TL, üçüncü gün 25 TL gibi artışlar gösteriyorsa Momentum indikatörü
pozitif değerler alarak yükselmeye başlar (Perşembe, 2020b: 149-157).
4. YÖNTEM VE VERİ
4.1.1 Araştırma Sorusu ve Yöntem
Çalışmanın araştırma sorusu:
Teknik analiz metodları kullanılarak işlem hacmi büyük pay senetlerinin gelecek hareketleri tahmin edilebilir
mi?
Bu sorunun yanıtına yönelik bu çalışmada 2010 ve 2015 yılları arasındaki fiyat grafiklerine teknik analiz
metotları uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar dikkate alınarak teknik analiz metotları ile doğru yatırım kararı
alınıp alınamayacağının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada teknik analiz kapsamında yer alan
formasyon ve indikatörler dikkate alınmıştır. Çalışmadaki analizlerde kullanılan yöntemler teknik analiz
kapsamındaki formasyonlar ve indikatörler olup, kullanılan formasyonlara ve indikatörlere ilişkin detaylı
bilgi çalışmanın 3. nolu başlığı altında yer almaktadır.
4.1.2. Veri Toplama Aracı veya Veri Seti
Borsa’nın işlem hacmi en büyük ve belirli kriterleri sürekli sağlaması nedeni ile BİST 30 endeksinde yer alan
30 pay senedi olup, bahse konu 30 pay senedi içinde en büyük ağırlığa sahip 2 pay senedi dikkate alınmıştır.
Çalışmada kapsamında 28.12.2009 ile 05.01.2015 periyodlarındaki; BİST 30 (XU030) endeksi, Türk
Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) pay senedi ve Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) pay senedi verileri
İşletme Araştırmaları Dergisi

2647

Journal of Business Research-Turk

A. O. Tek – Ş. Babuşcu – A. Hazar 14/3 (2022) 2635-2653
https://tr.tradingview.com/ ve https://tr.investing.com/ internet siteleri aracılığı ile elde edilmiştir. Çalışma
aralığı olarak bu zaman diliminin belirlenmesindeki en önemli neden çeşitli durumlar sebebi ile piyasanın
volatilitesinin yüksek olmaması, politik ve dışsal olayların mevcudiyetinin görece daha düşük seviyede
olmasıdır. Böylece dışsal etkenler nedeni ile verilerin etkilenen olasılığının en düşük olduğu zaman aralığı
olmasına dikkat edilmiştir. Böylece teknik analiz yöntemleri ile elde edilen sonuçların güvenilirliğinin
artırılması amaçlanmıştır.
4.1.3. Verilerin Analizi
Bilindiği üzere sermaye piyasalarında gelecek öngörülerine dayanak teşkil eden genel kabul görmüş 2 farklı
analiz yöntemi bulunmaktadır. Bunlardan biri finansal tablolara esas alınarak gerçekleştirilen temel analizdir.
Diğer analiz yöntemi ise geçmiş verilere bakarak, verilerin seyri, belirli zaman dilimlerindeki verilerin çeşitli
istatistiki yöntemlere göre hesaplanarak elde edilen sonuçlara göre mevcut teoriler çerçevesinde finansal
yorumların gerçekleştirildiği teknik analizdir. Bu çalışmada teknik analiz kullanılmıştır.

5. UYGULAMA VE BULGULAR
Uygulamada Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) pay senedi ve Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)
pay senetlerinin olağan durumları incelenmiş, fiyat grafikleri yardımı ile teknik analiz metotları
(Formasyonlar ve indikatörler) uygulanmıştır.
5.1.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) pay senedi formasyon analizi

Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) pay senedinin 29.12.2009 ile 05.01.2015 tarihleri aralığındaki fiyat
hareketlerinin oluşturduğu formasyonlar şekil 10’da gösterilmiştir. Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM)
pay senedinin grafiğinde gerçekleşen formasyonlar ile BİST 30 (XU030) endeksinin grafiğinde gerçekleşen
formasyonlar her zaman aynı olmamakla beraber çoğunlukla aynı zamanlarda benzer işlevli formasyonlar
oluşmuştur. Bu da yatırımcıların alım satım kararı verirken, yatırımcılara yol gösterici bir etken olduğu
gözlenmiştir. 04.07.2011 tarihinden itibaren Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) pay senedinin ana yükseliş
trendinin sonuna gelmesi ile piyasadaki yön değişmiş ve fiyatlar 22.11.2012 tarihine kadar gerileyerek bir
düşüş trendine girmiştir. Bu tarihler arasında oluşan alçalan takoz formasyonu trendin alçalan takoz
formasyonunun üst direncinin kırması ile trendin tekrar yukarı döneceğini işaret etmiştir. 15.01.2013 tarihinde
bu direnç bölgesinin kırılması ile piyasa tekrar yönünü yukarı çevirerek takoz formasyonun hedefi olan 9 TL
seviyelerine kadar yükselmiştir. 07.05.2013 tarihinde yükselen trendin sonuna gelinmiştir 29.05.2013 tarihine
kadar fiyat 9 TL seviyelerinden kademeli olarak düşüşe geçmeye başlamıştır. Trendin tekrar yön değiştirdiği
29.05.2013 tarihinde gerçekleşen kırış fiyat boşluğu ile teyit edilmiştir ve 7,80 TL seviyelerinden kademeli
olarak düşmeye başlamıştır. Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) pay senedinin grafiğinde 31.01.2014 ile
11.05.2014 tarihleri arasında oluşan ikili dip formasyonu ile piyasa tekrar yönünü yukarıya çevirerek
uygulama periyodu içerisinde sürekli olarak yükselmiştir.

Şekil 10. Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) pay senedi formasyon grafiği
Kaynak: https://tr.tradingview.com/ aracılığı ile yapılmıştır.
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5.2.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) pay senedi indikatör analizi

Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) pay senedinin teknik indikatörler yolu ile incelenmesi ile yatırımcılar daha
doğru yatırım kararı alabilirler. Şekil 11’de görüldüğü üzere Bollinger bant içerisinde dalgalanan fiyatların üst
Bollinger bant ile kesiştiği bölgelerde RSI (Göreceli Güç Endeksi) indikatörünün de 70 puan seviyesi ve
üzerinde olduğu gözlenirken, MACD indikatörünün de MACD çizgisinin hesaplanan trigger çizgisini
yukarıdan aşağı yöne doğru kesmesi ile satış sinyali alınır. Aynı şekilde Bollinger bant içerisinde dalgalanan
fiyatların alt Bollinger bant ile kesiştiği bölgelerde RSI (Göreceli Güç Endeksi) indikatörünün de 30 puan
seviyesi ve altında olduğu gözlenirken, MACD indikatörünün de MACD çizgisinin hesaplanan trigger
çizgisini aşağıdan yukarı doğru kesmesi ile alış sinyali alınır. Bu yöntemlerin Telekomünikasyon A.Ş.
(TTKOM) pay senedi üzerinde uygulanması, yatırımcılara doğru yatırım kararı vermesi yönünde etkili
olduğu gözlenmiştir.

Şekil 11: Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) pay senedi indikatör grafiği
Kaynak: https://tr.tradingview.com/ aracılığı ile yapılmıştır.
5.3.

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) pay senedi formasyon analizi

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) pay senedinin 29.12.2009 ile 05.01.2015 tarihleri aralığındaki fiyat
hareketlerinin oluşturduğu formasyonlar şekil 12’de gösterilmiştir.

Şekil 12: Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) formasyon analizi
Kaynak: https://tr.tradingview.com/ aracılığı ile yapılmıştır.
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Yatırımcılar işlem açıp kapama stratejisi belirlerken, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) pay senedi
grafiğinde oluşan formasyonların yatırımcılara yol gösterici bir etken olduğu gözlemlenmiştir.17.12.2008
tarihinden itibaren mevcut olan ana yükseliş trendi 04.05.2011 tarihinde 53,50 TL ye ulaşarak yükselen trend
kanalının direnç bölgesine ulaşmış ve yükseliş son bulmuştur. Ardından fiyat yükselen kanalın hedefi olan 30
TL seviyelerine kadar gerileyerek 30.10 TL’de çalışma aralığının dip seviyesine ulaşmış ve daha sonra
09.02.2012 tarihine kadar süren bir ana yükseliş trendi oluşturmuştur. 09.02.2012 tarihinde yüksek işlem hacmi
ile 47 TL seviyesine ulaşan fiyat ilk tepe noktasını oluşturmuştur. Daha sonra 41 TL seviyelerine geri
çekildikten sonra ilk işlem hacmine oranla daha düşük bir işlem hacmi ile ikili tepe formasyonunun ikinci
tepesi olan 46 TL seviyelerine gelmiştir. Burada oluşan ikili tepe formasyonu sonrasında fiyatın gerilemeye
başlaması ve ardından 05.04.2012 tarihinde oluşan kırış fiyat boşluğu ile düşüş teyit edilmiş ve ikili tepe
formasyonunun hedefi olan 33 TL seviyelerine 25.05.2012 tarihin de ulaşmıştır. 25.05.2012 tarihinden sonra
tekrar bir yükseliş trendine giren fiyat 17.01.2013 tarihinde omuz baş omuz formasyonunun ilk tepesini
oluşturması ile 54 TL seviyelerinden 48 TL seviyelerine yani formasyonun boyun çizgisi kısmına geri
çekilmiştir. Sonra fiyat bu bölgeden destek alarak 56 TL seviyelerine kadar yükselerek formasyonun baş
kısmını oluşturmuştur. Daha sonra tekrar boyun çizgisi bölgesi olan 48 TL ye geri çekilmiş ve buradan tekrar
destek alarak formasyonun sağ omuz bölgesi olan 53 TL seviyelerine yükselmiştir. Formasyonun ilk omuz
bölgesinden sonraki tepelerin oluşumları sırasında işlem hacminin giderek düşmüş olması yatırımcıya fiyatın
artık düşüşe geçeceğini haber vermiştir. Omuz baş omuz formasyonun hedefi olan 37 TL seviyelerine
29.08.2013 tarihine kadar fiyat kademeli olarak düşüş göstererek ulaşmıştır. 30.01.2014 tarihinde fiyat 36 TL
seviyelerinden tekrar bir ana yükseliş trendine girerek çalışma periyodunun son günü olan 05.01.2015 tarihine
kadar yükselerek tekrar 56 TL seviyelerine gelmiştir.
5.4.

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) pay senedi indikatör analizi

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) pay senedinin teknik indikatörler yolu ile incelenmesi ile yatırımcılar
daha doğru yatırım kararı alabilirler.

Şekil 13: Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) indikatör analizi
Kaynak: https://tr.tradingview.com/ aracılığı ile yapılmıştır.
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) pay senedinin teknik indikatörler yolu ile incelenmesi ile yatırımcılar
daha doğru yatırım kararı alabilirler. Şekil 13’de görüldüğü üzere Bollinger bant içerisinde dalgalanan
fiyatların üst Bollinger bant ile kesiştiği bölgelerde RSI (Göreceli Güç Endeksi) indikatörünün de 70 puan
seviyesi ve üzerinde olduğu gözlenirken, MACD indikatörünün de MACD çizgisinin hesaplanan trigger
çizgisini yukarıdan aşağı yöne doğru kesmesi ile satış sinyali alınır. Aynı şekilde Bollinger bant içerisinde
dalgalanan fiyatların alt Bollinger bant ile kesiştiği bölgelerde RSI (Göreceli Güç Endeksi) indikatörünün de
30 puan seviyesi ve altında olduğu gözlenirken MACD indikatörünün de MACD çizgisinin hesaplanan trigger
çizgisini aşağıdan yukarı doğru kesmesi ile alış sinyali alınır. Bu yöntemlerin Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
(TUPRS) pay senedi üzerinde uygulanması piyasa normal seyrindeyken yatırımcılara doğru yatırım kararı
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vermesi yönünde etkili olduğu gözlenmiştir. Ancak Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) pay senedinin
yükselen ve alçalan bir trende ani düşüş ve yükseliş hareketleri içindeyken RSI (Göreceli Güç Endeksi), MACD
ve Bollinger bant indikatörlerinin istenildiği gibi çalışmadığı gözlemlenmiştir.

6. SONUÇ
Zaman ilerledikçe mali piyasalara ve finansal araçlara olan ilgi ve talepte artış yaşanmaktadır. Buna paralel
olarak da piyasa oyuncularının mali piyasalarda alım satım işlemleri yaparken kârlı sonuçlar elde edebilmek
için piyasanın yönünü saptama gereksinimi duymuşlardır. Bu sebeple piyasa oyuncularının ihtiyaçlarına
yönelik metotların geliştirilmesi sağlanmıştır.
Bu metotların arasında en önemli ve kabul gören iki metot vardır. Bunlar temel ve teknik analiz metotlarıdır.
Hangi finansal araca yatırım yapılacağı temel analiz metottu ile belirlenirken, işleme konu olan finansal araca
ne zaman hangi fiyattan işleme girileceği ve hangi fiyattan tekrar işlemden çıkılacağı teknik analiz metottu ile
belirlenmektedir.
Teknik analiz metodunun detaylı olarak incelendiği bu uygulamada, teknik analiz metodunun finansal
araçların fiyatının ileride hangi seviyelere geleceğini göstermediği neticesine yer verilerek, esas kullanım
amacının piyasa oyuncularına mali piyasalarda gerçekleşebilecek durumlarda bir yatırım planı çizmektir.
BİST 30 (XU030) endeksi içerisinde yer alan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) pay senedi ve Türkiye
Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) pay senedi üzerinde teknik analiz metotları uygulanmıştır.
Teknik analiz metodunun detaylı bir şekilde ele alınması neticesinde metodun olumlu ve olumsuz taraflarının
mevcut olduğu saptanmıştır. Bu sebeple piyasa oyuncularının pozisyon açarken veya kapatırken olumlu ve
olumsuz yönlerin mevcut olduğunu bilerek işlemlerini gerçekleştirmeleri tavsiye edilmektedir.
Teknik analiz metodunun en pozitif tarafı temel analizin yansıra bir şirketin pay senedi analiz edilirken o
şirketin ve faaliyette bulunduğu endüstrinin mali tablo ve raporlarına ihtiyaç duyulmamasıdır. Bu sebeple
teknik analiz metottu ile analize konu edilmesi ile yalnızca mali enstrümanın endeks ya da fiyatı veri olarak
kullanılmaktadır.
Teknik analiz metodunun pozitif diğer bir yönüyse teknik analizin çok kısa zaman dilimlerinden örneğin on
beş dakikalık, günlük ve haftalık gibi periyodlardan uzun zaman aralıklarına kadar aylık ve yıllık olmak üzere
analizlere uygulanabiliyor olmasıdır. Teknik analiz metotları pay piyasasının dışında tahvil, bono, kripto para,
döviz, emtia, vadeli işlemler piyasaları gibi birçok piyasada çeşitli finansal araçlara uygulanabilmektedir.
Teknik analiz metotlarının olumlu yönlerinin olduğu kadar olumsuz yanları da vardır. Teknik analiz
metotlarına yapılan ilk eleştiri teknik analiz mottolarının piyasanın geçmiş fiyat grafiklerinin ele alınması ile
ileride de aynı hareketlerin meydana geleceği varsayımı ile işlem açılıp veya kapatılmasına yöneliktir. Bu
sebeple her zaman teknik analizin metotlarının tutarlı bir analiz metodu olmadığına değinilmiştir.
Teknik analiz metotlarına yapılan ikinci olumsuz eleştiri ise teknik analiz metottu ile analiz yapan piyasa
oyuncularının hepsinin aynı teknik analiz metotlarını analizlerinde kullanmaları neticesinde, teknik analizin
kesin sonuçlar elde ettirmeyeceği bir diğer negatif eleştiri olarak önümüze gelmektedir.
Üçüncü olumsuz eleştiri ise teknik analiz metotlarının kolay bir şekilde analizlerde kullanılamıyor olmasına
yapılmaktadır.
Teknik analiz metotlarına yöneltilen son olumsuz eleştiri ise öznel ve nesnel görüşlerle yorumlanabiliyor
olması sebebi ile piyasa oyuncularının değişik çıkarımlarda bulunmasına ve farklı oyun planı kurabilmelerine
yapılmaktadır.
BİST 30 (XU030) endeksi içerisinde yer alan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) pay senedi ve Türkiye
Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) pay senedi üzerinde 29.12.2009 ile 05.01.2015 periyodları arasında yapılan
uygulamanın sonucunda ikili dip, ikili tepe, omuz baş omuz, ters omuz baş omuz ve kırış fiyat boşluğu
formasyonlarının oluştukları ve mevcut trendin tersine döneceğinin sinyallerini verdiği saptanmıştır.
Formasyonlar ve teknik indikatörlerin fiyat grafiklerinde doğru bir şekilde kullanılması ile piyasa
oyuncularına doğru yatırım stratejisi belirlemesinde yardımcı olduğu gözlenmiştir. Elde edilen bulguların
literatürde yer alan Akça (2005), Alkan (2019), Apaydın (2009), Budak (2019), Çınar (2011), Esen (2013), Kılıç
(2008), Orçun (2010), Jakpar, Tinggi, Tak ve Wen Yi (2018), ile aynı yönde olduğu görülmüştür.
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Bu uygulama sonucunda yeterli tecrübeye sahip piyasa oyuncularının yukarıda bahsedilmiş olan şartlara
uygun olarak teknik analiz metotlarını uygulanması sonucunda pay piyasalarında kısa, orta ve uzun vadede
kârlı sonuçlar elde edebilecekleri gözlemlenmiştir.
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Amaç – Bu çalışma, tekstil ve moda pazarında lüks markaların ürünlerine karşı “değer-dışavurumcu”
veya “sosyal-uyarlayıcı” tutumlara sahip müşterilerin sahte lüks moda ürünü satın alma niyetlerine
ahlaki yargı ve marka dikkat çekiciliği algılarının aracılık etkilerini incelemeyi amaçlamıştır.
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Yöntem – Türkiye’deki sosyal medya kullanıcıları arasında kolayda örnekleme yöntemiyle ulaşılan
katılımcılara çevrimiçi bir anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler göre, değer-dışavurumcu veya
sosyal-uyarlayıcı tutum sahibi olarak ayrılan müşterilerin sahte lüks moda ürünlerini satın alma
niyetleri üzerinde ahlaki yargı ve marka dikkat çekiciliği algılarının aracılık etkileriyle ilgili 14 hipotez
Proses Makro 4.0 kullanılarak analiz edilmiştir.
Bulgular – Ölçeklerin yapılan keşfedici faktör analizi ve hesaplanan Cronbach’s Alfa katsayılarıyla yapı
geçerliliklerinin ve güvenirliliklerinin oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Örneklemin (n=505)
%30,7’sinin değer-dışavurumcu, %65,3’ünün de sosyal-uyarlayıcı tutum sahibi oldukları görülmüştür.
Sosyal uyarlayıcı tutum sahiplerinin sahte lüks moda ürünlerini satın alma niyetlerinin değerdışavurumcu tutum sahiplerinden daha çok yüksek olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda, değerdışavurumcu tutumun ahlaki yargı üzerindeki etkisinin anlamlı olmaması ve ahlaki yargının sahte ürün
satın alma niyeti üzerindeki etkisinin anlamlı olması nedeniyle 2 hipotezin desteklenmediği, diğer
değişkenler arasındaki ilişkilerin anlamlı olması nedeniyle 12 hipotezin desteklendiği görülmüştür.
Tartışma – Ürün sahteciliği küresel ölçekte olduğu gibi Türkiye’de de ciddi bir sorun teşkil etmektedir.
Özellikle, lüks moda markalarının ürünlerindeki yüksek fiyatlar ve marka dikkat çekiciliği gibi
nedenlerle sahte lüks moda ürünü satın almanın daha az yadırgandığı bir zamanda sahteciliğin daha
yükseleceği sonucuna ulaşılmıştır. Tüketicilerin lüks moda ürünlerinin sahtelerini satın almayla ilgili
motivasyonları arasında işlevsel tutumların da etkili olduğu ile ahlaki yargı ve marka dikkat
çekiciliğinin görülmüştür.
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Purpose – This study aimed to examine the mediating effects of moral judgment and brand
conspicuousness perceptions on the intention to purchase counterfeit luxury fashion products of
customers with "value-expressive" or " socially-adjusted" attitudes towards luxury brands' products in
the textile and fashion market.
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Design/methodology/approach – An online questionnaire was applied to the participants who were
reached by easy sampling method among social media users in Turkey. According to the data obtained,
14 hypotheses related to the mediating effects of moral judgment and brand conspicuousness
perceptions on the intention to purchase counterfeit luxury fashion products of value-expressive or
social-adaptive customers were analyzed using Process Macro 4.0.
Findings – The construct validity and reliability of the scales were found to be quite high with the
exploratory factor analysis performed and the calculated Cronbach's Alpha coefficients. It was observed
that 30.7% of the sample (n=505) had a value-expressive attitude and 65.3% had a socially-adjusted
attitude. It has been determined that the customers who has socially-adjusted attitude have a higher
intention to purchase counterfeit luxury fashion products than the value-expressive attitude owners. At
the same time, it was seen that 2 hypotheses were not supported because the effect of value-expressive
attitude on moral judgment was not significant and the effect of moral judgment on the intention to
purchase counterfeit products was significant, and 12 hypotheses were supported because the relations
between other variables were significant.
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Discussion – Product counterfeiting is a serious problem in Turkey as well as globally. In particular, it
has been concluded that counterfeiting will increase at a time when it is less odd to buy counterfeit
luxury fashion products due to high prices and brand attractiveness in the products of luxury fashion
brands. Among the motivations of consumers to buy counterfeits of luxury fashion products, functional
attitudes were also effective, and the mediating effect of moral judgment and brand conspicuousness.

1. Giriş
Lüks moda ürünlerini kullanan müşteriler; yüksek kalite, işlevsel ve duygusal fayda, özgün değerler gibi
özelliklerle pazarda yüksek fiyata satılan orijinal ürünleri tercih etmektedirler (Ko vd., 2019). Lüks ürünler
“belirli bir markalı ürünün basit kullanımı veya teşhir edilmesinin, herhangi bir işlevsel fayda dışında,
sahibine itibar kazandıran” olarak tanımlanmaktadır (Vigneron ve Johnson, 2004: 486). Ancak, moda ürünü
özündeki değişim dinamiği, trendler ve heveslerdeki geçicilik nedeniyle kısa bir ürün yaşam döngüsüne
sahiptirler (Easey, 2009; Curaoğlu, 2013). Moda ürünlerindeki bu kısa kullanışlılık süresi, birçok tüketicinin
orijinal lüks moda ürünlerine sahip olmak için talep edilen fahiş fiyatları ödemek istememesini ve sahte moda
ürünlerine daha açık olmasına bir etken olarak öne sürülmektedir (Perez vd., 2010; Tunçel, 2022).
Sahte moda ürünlerinin, artan talepler nedeniyle; uluslararası ticaret değerinin 2013 yılında 710 Milyar Dolar
olduğu ve 2022 yılına kadar net iş kayıplarının 4,2 ile 5,4 milyon arasında olacağı ve ticaret değerinin 2022
yılına kadar 991 Milyar Dolara ulaşabileceği ve artmaya devam edeceği tahmin edilmiştir (ICC, 2016). Çin,
sahte ürünlerin ana üreticisi konumundadır ve bunu Hong Kong, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye
izlemektedir (OECD, 2019). Bu nedenle, giyim, ayakkabı, saat, deri eşya ve mücevher gibi ürünlerin, Louis
Vuitton, Gucci, Burberry, Tiffany, Prada, Hermes, Chanel, Dior, Yves St Laurent ve Cartier gibi lüks
markaların sahteciliği sıklıkla yapılmaktadır (Yoo ve Lee, 2009).
Taklit, korsan, kopya veya sahte ürünler, gerçeğine benzeyen ancak performans, güvenilirlik veya dayanıklılık
açısından genellikle daha düşük kalitede olan yasa dışı olarak üretilmiş ürünlerdir (Brandão ve Gadekar,
2019). Bu anlamda, lüks moda ürünlerinin, tescilli bir marka veya isim altında olmadan, orijinal olmayan
ürünlerin herhangi bir hakka sahip olmaksızın üretilmesi ve satılması sahtecilik olarak kabul edilmektedir
(Molkenthin, 2012; Khan vd., 2020). Sahte ürünler, iki kategoriye ayrılır; “aldatıcı olmayan sahtecilik”,
tüketicilerin bilerek ve isteyerek sahte bir ürün satın alması; “aldatıcı sahtecilik” ise müşterinin sahte bir ürün
satın aldığını bilmemesidir (Nai ve Zaichkowsky, 2000; Samaddar ve Menon, 2020). Bu kapsamda,
literatürdeki çeşitli çalışmalarla, aldatıcı olmayan sahtecilikte, lüks ürün tüketicilerinin sahteciliğin
gelişimindeki en önemli ve son halkayı oluşturduğu doğrulanmıştır (Kim ve Karpova, 2010; Yoo ve Lee, 2012).
Lüks moda sahteciliğinde tüketicilerin ana motivasyon kaynağının ürünün fiyatı olduğuna odaklanılsa da
(Fionda ve Moore, 2009) sadece düşük gelirli müşterilerin değil, çok zengin kişilerin de sahte ürün satın almayı
tercih ettiklerini gösteren bulgulara ulaşılmıştır (Pueschel vd., 2017). Zengin bir kişinin üzerinde bulunan bir
ürünün sahte olduğunun düşünülmemesi; onları diğer insanlardan daha rahat sahte ürünleri tüketmeye sevk
etmektedir. Dolayısıyla, sahte ürün tüketimin talep tarafında yalnızca fiyat değil; ürün/marka bazlı, sosyal
temelli (Gabrielli vd., 2012) ve özellik/demografik temelli (Eisend vd., 2017; Omeraki Çekirdekçi ve Barouonu
Latif, 2019) motivasyon kaynakları bulunmaktadır.
Lüks markalar statü sembolleri görüldüğünden sosyal statüye ilişkin tutumlar, öznel normlar ve sosyal
gruplara kabul ile ilişkili tutumların olduğunu gösteren sonuçlara da ulaşılmıştır (Wilcox vd., 2009; Ngo vd.,
2020). Bu çalışmalarda, başkalarına karşı kendini ifade etme, zenginlik, sosyal statü, kişisel zevk, kültür ve bir
referans grubuna ait olmak gibi sosyal uyum gibi nedenlerle lüks ürünlere yönelik işlevsel tutumların
geliştirildiğinden söz edilmektedir (Wilcox vd., 2009; Wang vd., 2020).
İnsanlar kimliklerini, inançlarını ve temel değerlerini çevrelerine sunarken aynı zamanda servetlerini ve
statülerini de sergilemek için göze çarpan lüks markalı ürünleri satın alma davranışları göstermektedirler
(Veblen, 1991). Bu noktada, lüks moda markalarının, ürünlerinde tasarımları veya logolarıyla markanın dikkat
çekiciliğini arttırmalarının, lüks moda markalarının sahte ürünlerini satın alma niyeti olan veya hiç niyeti
olmayan müşterileri dâhi daha kolay cezbetme özelliği bulunmaktadır (Janssen vd., 2017).
Lüks markaların belirgin isimli ve logolu ürünleri, yüksek sosyal konumlar arayan tüketiciler için büyük önem
taşısa da sahte ürünlerin satın alınmasında etik inançların devreye girmesiyle ortaya çıkan ahlaki değerlerin,
sahte ürün alımını azaltabildiği ya da artırabileceği yönünde araştırmalar bulunmaktadır (Ha ve Lennon, 2006;
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Martinez ve Jaeger, 2016). Bu araştırmayla, moda sahteciliği ile ilgili satın alma niyeti bağlamında; ahlaki
yargıların etkisi ve arasındaki ilişkilere ilişkin bilgi boşluğunun da kapatılması hedeflenmiştir. Aslında, sahte
ürünlerin satın alınması genellikle tüketicinin sergilediği yanlış bir davranış ve etik olmayan bir tüketim
biçimi olarak kabul edilmektedir (Molina-Castillo vd., 2021).
Lüks moda markalarının sahte ürünlerinin üretimi ve tüketiminin yoğun olduğu üç ülkeden (Çin, Suudi
Arabistan) biri olan Türkiye’de (Omeraki Çekirdekçi ve Barouonu Latif, 2019) konuya ilişkin Türkçe
yayınların sayısı oldukça sınırlıdır (Tunçel, 2022). Bu çalışmada, tekstil ve moda endüstrisine odaklanılarak
aldatıcı olmayan sahtecilik özelinde, bazı insanların neden sahte lüks moda ürünü satın aldığı, bazılarının ise
neden sahte lüks moda ürünü satın almak istemediği konusundaki sorular İşlevsel Tutum Teorisi (Katz, 1960)
kapsamında araştırılmıştır. Bu kapsamda, çalışmanın amacı; lüks moda markalarının ürünlerine karşı “değerdışavurumcu tutum” veya “sosyal-uyarlayıcı tutum” sahibi olarak ayrılmış iki farklı grubun sahte ürün satın
alma niyetlerine “ahlaki yargı” ve “marka dikkat çekiciliği” algılarının etkilerini incelemek olarak
belirlenmiştir. Çalışmada öncelikle katılımcıların lüks moda markalarının ürünlerinin tüketilmesine yönelik
tutumlarının hangi işleve ait oldukları belirlenmiştir. Daha sonra lüks moda markalarının sahte ürünlerini
satın alma niyeti ile bu tutumların işlevleri arasındaki ilişkide, daha önceki çalışmalarda rastlanmayan marka
dikkat çekiciliği ve sahte moda ürünü tüketimine ilişkin ahlaki yargı algıları araştırma modeline dâhil edilerek
hipotez testleri yapılmıştır.

2. Kavramsal Çerçeve
2.1. İşlevsel Tutumların Sahte Ürün Satın Alma Niyetine Etkileri
İnsanların sergiledikleri tutumların, belirli işlevlere hizmet ederken aynı zamanda karşıladıkları psikolojik
ihtiyaçlara göre sınıflandırıldığını öne süren Swanson ve arkadaşları (1956) ile Katz (1960) İşlevsel Tutum
Teorisinin temelini atmışlardır. Teoriye göre bu tutumlar, karar vermenin kolaylaştırılması (bilgi işlevi),
iletişim (değer-dışavurumcu işlev), sosyal etkileşim (sosyal düzenleyici işlev) ve hedonistik hedeflerin yerine
getirilmesi ve faydacı işlev dâhil olmak üzere birçok işleve hizmet etmektedir (Grewal, Mehta ve Kardes, 2004;
Carpenter, 2012). Bu çalışmanın amacı doğrultusunda önemsenen işlevler; kendisine verdiği öz değeri ve
önemi ifade etmeyi kapsayan değer-dışavurumcu tutum ile kendini sunma, kamusal imaj oluşturma ve
kendini dışarıya karşı ifade etmeyi kapsayan sosyal-uyarlayıcı tutum olarak sunulmaktadır.
Değer-dışavurumcu tutum sahibi kişiler; kendi öz değerlerini, kendine özgü tercihlerini ve benlik algılarını
başkalarına ifade etmelerine yardımcı olacak ve kendilerini doğru yansıtacak ürünler tüketirler (Grewal vd.,
2004; Wilcox, 2009). Bu tür tutumlar kişilerarası iletişimi kolaylaştırır ve tüketicilerin benzer düşünen
tüketicileri tanımlanmasına yardımcı olur. Lüks moda ürünlerine karşı değer-dışavurumcu tutum sahibi
tüketiciler, temel inançları doğrultusunda kendi öz değerlerini yansıttığına inandıkları ürünleri satın almak
isteyeceklerdir (Katz, 1960; Molkenthin, 2012; Chan vd., 2015).
Sosyal-uyarlayıcı tutum sahibi kişiler; sosyal etkileşimlerinin sorunsuz ve düzenli çalışmasına izin vermek
için başkalarının beklentilerine uygun davranmayı tercih ederler (Smith, Bruner ve White 1956; Snyder ve
DeBono 1989). Bu anlamda, sosyal-uyarlayıcı tutum sahibi tüketiciler, sosyal onay kazanmalarına yardımcı
olacağına inandıkları ürünleri tüketeceklerdir (Molkenthin, 2012; Chan vd., 2015). Örneğin, sosyal-uyarlayıcı
tutuma sahip bir tüketici, sosyal kimliğinin simgesi olarak lüks bir eşya bulacak ve başkalarına yüksek statülü
bir imaj ileten bu eşyayı satın almak isteyecektir (Wilcox vd., 2009). Diğer bir bakış açısıyla, sosyal uyarlayıcı
tutuma sahip bir tüketicinin, değer dışavurumcu bir tutum işlevine sahip bir tüketiciye göre aldatıcı olmayan
sahte lüks moda ürünlerini satın alma olasılıklarının farklılık gösterdiği düşünülmektedir.
2.3. Ahlaki Yargının Sahte Ürün Satın Alma Niyetine Etkileri
Sahte olan bir moda ürünün satın alınıp kullanılması adli suç teşkil eden bir eylem olmasa da, satın alan ve
kullanan kişinin dolaylı olarak da olsa yasadışı bir faaliyeti desteklediğinden söz edilebilmektedir. Bu nedenle,
sahte bir ürün satın almak, yanlış bir tüketici davranışı olarak kabul edilebilir (Penz ve Stöttinger, 2005). Ahlaki
yargı, bireyin karar verdiği bazı davranış planlarının etik kurallara uygun olma derecesinin kişisel değer
yargılarını kullanarak değerlendirmesi olarak tanımlanır (Kim ve Johnson 2014). Bununla birlikte, ahlaki
yargı, hangi eylemin etik kurallara uygun olduğunu değerlendirmeyi içerir (Lincoln ve Holmes, 2011).
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Ayrıca, her hangi bir konunun karar verme sürecinde; akıl yürütme, kanıt arama, kanıtları tartma, kanıtları
koordine etme ve sonuçta karara varma gibi kapsamlı adımlar sonrası bilinçli ve kapsamlı davranışlar ahlaki
yargıya ulaşma sürecinin aşamaları olarak kabul edilir (Ha ve Lennon, 2006). Kişilerin davranışını yönlendiren
ahlaki kurallar, ilkeler ve standartlar (Norum ve Cuno, 2011: 29) olarak ifade edilen tüketici etiğinin sahte ürün
satın alma niyetlerini etkilediği görülmektedir (Michaelidou ve Christodoulides, 2011). Kendilerine daha fazla
dürüstlük atfeden ve yasallığa karşı daha yüksek düzeyde saygı duyan tüketicilerin sahte ürün satın alma
olasılıklarının düşük olması beklenmektedir (De Matos vd., 2007).
Tan (2002) ve Moores ve Chang (2006), bir bireyin ahlaki yargısı ne kadar yüksek olursa, korsan yazılım satın
alma niyetlerinin o kadar düşük olduğunu bulmuşlardır. Benzer bir sonuç, tüketicilerin sahte lüks moda
ürünleriyle ilgili etik yargılarını araştıran Ha ve Lennon (2006) tarafından yapılan bir çalışmadan da
çıkarılmıştır. Buna göre, sahte bir lüks moda ürünü satın alma eyleminin ahlaki olarak yanlış olarak
değerlendiren bir kişinin bu ürünü satın almasının pek mümkün olmadığı değerlendirilmiştir:
2.4. Marka Dikkat Çekiciliğinin Sahte Ürün Satın Alma Niyetine Etkileri
Markaların, bariz dikkat çekmek amacıyla gösterişli ve belirgin bir marka logosu veya dikkat çekici renkler ve
tasarımlar kullanarak ürettikleri ürünler “marka dikkat çekiciliği” olarak ifade edilmektedir (Janssen vd.,
2017). Bu tanım, “bir tüketicinin gösteriş veya isim bırakma gibi markaya açıkça dikkat çektiği durumları”
yansıtan göze çarpan marka kullanımı kavramına dayanmaktadır (Ferraro vd., 2013). Aynı zamanda, “dış
paydaşların markayı tanımasını sağlamaya yardımcı olacak şekilde bir ürünün görünür işaretlere sahip olma
derecesi” olarak da kabul edilmiştir (Han vd., 2010).
Lüks moda ürünleri, tüketicilerin sosyal konumlarını sergilemek amacıyla satın alınsa da lüks markaların çok
dikkat çekici ürünlerinin yanı sıra daha az göze çarpan ürünler sunması da yaygındır. Örneğin, lüks çanta
markası Botega Veneta göze çarpmayan markalaşma stratejileri benimsemektedir. Marc Jacobs ve Hermes
ürün logoları görsel çok dikkat çekici değildir. Louis Vuitton ve Gucci’nin ikili stratejileri vardır. İkili strateji
uygulayan markaların bazı el çantaları herhangi bir marka logosu gösterilmeden, göze çarpmayan düz
renklerdeyken, diğer çantalarında marka logosunu belirgin bir şekilde göstermektedirler (Han vd., 2010).
Tüketicilerin lüks moda markaların sahte ürünlerini satın alma niyetinin markanın dikkat çekicilik
seviyelerine göre değişebileceği üzerine çok sayıda araştırma bulunmaktadır (Bian ve Moutinho, 2011; Staake
vd., 2009; Wilcox vd., 2009). Aldatıcı olmayan sahte moda ürünler, kalite veya fayda gibi özelliklerinden
ziyade, marka dikkat çekiciliklerine göre satın alındıkları değerlendirilmiştir (Han vd., 2010).

3. Yöntem
3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri
Nicel araştırma türlerinden açıklayıcı araştırma modeliyle tasarlanmış bu çalışmanın etik kurul onayı 28
Ağustos 2021 tarihinde alınmıştır. Araştırmanın değişkenleri arasındaki ilişkilerin yönlerine göre oluşturulup
Şekil 1’de sunulan araştırma modeli ve geliştirilen hipotezler aşağıda sunulmuştur:
H4

Ahlaki Yargı

H2

Değer-Dışavurumcu
Tutum

H3

H1
H10

H11

H5

Sahte Ürün Satın
Alma Niyeti
H9

Sosyal-Uyarlayıcı
Tutum

H13

H14
H8

Marka Dikkat
Çekiciliği

H12

H6

H7

Şekil 1: Araştırma Modeli
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Hipotez 1: Değer-dışavurumcu tutum ile sahte ürün satın alma niyeti arasında negatif ilişki vardır.
Hipotez 2: Değer-dışavurumcu tutum ile ahlaki yargı arasında pozitif ilişki vardır.
Hipotez 3: Değer-dışavurumcu tutuma sahip tüketicilerin ahlaki yargıları ile sahte ürün satın alma niyetleri
arasında negatif ilişki vardır.
Hipotez 4: Değer-dışavurumcu tutum ile sahte ürün satın alma niyeti arasında ahlaki yargının aracılık etkisi
vardır.
Hipotez 5: Değer-dışavurumcu tutum ile marka dikkat çekiciliği arasında negatif ilişki vardır.
Hipotez 6: Değer-dışavurumcu tutuma sahip tüketicilerin marka dikkat çekiciliği algıları ile sahte ürün satın
alma niyeti arasında negatif ilişki vardır.
Hipotez 7: Değer dışavurumcu tutum ile sahte ürün satın alma niyeti arasında marka dikkat çekiciliğinin
aracılık etkisi vardır.
Hipotez 8: Sosyal-uyarlayıcı tutum ile sahte ürün satın alma niyeti arasında pozitif ilişki vardır.
Hipotez 9: Sosyal-uyarlayıcı tutum ile ahlaki yargı arasında negatif ilişki vardır.
Hipotez 10: Sosyal-uyarlayıcı tutuma sahip tüketicilerin ahlaki yargıları ile sahte ürün satın alma niyetleri
arasında negatif ilişki vardır.
Hipotez 11: Sosyal-uyarlayıcı tutum ile sahte ürün satın alma niyeti arasında ahlaki yargının aracılık etkisi
vardır.
Hipotez 12: Sosyal-uyarlayıcı tutum ile marka dikkat çekiciliği arasında pozitif ilişki vardır.
Hipotez 13: Sosyal-uyarlayıcı tutuma sahip tüketicilerin marka dikkat çekiciliği algıları ile sahte ürün satın
alma niyetleri arasında pozitif ilişki vardır.
Hipotez 14: Sosyal-uyarlayıcı tutum ile sahte ürün satın alma niyeti arasında marka dikkat çekiciliğinin
aracılık etkisi vardır.
3.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın amacı doğrultusunda Google Survey platformunda hazırlanan çevrimiçi anket formu bazı
sosyal medya uygulamaları (WhatsApp, Facebook ve Instagram) vasıtasıyla 2021 Ekim-Kasım aylarında
dağıtılmıştır. Google Survey, araştırmacıların çevrimiçi anketler oluşturmasına ve kolayca dağıtılmasına
olanak tanıyan bir çevrimiçi anket hazırlama platformudur. Çevrimiçi anketler, hızlı ve verimli yayınlamaya
izin verdikleri, aynı zamanda önemli maliyet avantajları sundukları için günümüzde yaygın kullanılan
araştırma araçlarındandır.
Bu çalışmada, sosyal medya kullanıcıları çalışmanın evrenini oluştururken, evrenin tamamına ulaşmanın
imkânsızlığı ve verinin çevrimiçi elde edileceği ile zaman ve maliyet kısıtları göz önünde
bulundurulduğunda, olasılığa dayalı olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi
kullanılarak 505 katılımcıdan geri dönen formlardan elde edilen veriler kullanılmıştır.
Katılımcıların bağımlı, bağımsız ve aracı değişkenlerle ilgili ifadelere yönelik yanıtları alınırken 7'li Likert tipi
(1 = Kesinlikle katılmıyorum ve 7 = Kesinlikle katılıyorum) bir ölçeklendirme kullanılmıştır. Anketin ilk
bölümü yaş, eğitim durumu, gelir düzeyi konularını içeren 4 demografik sorudan oluşmaktadır. Tüm
katılımcıların kadın olmasını sağlamak amacıyla anket formunda sadece kadın tüketicilerin anket formunu
cevaplaması istenmiştir.
3.3. Veri Toplama aracı
İşlevsel Tutum Ölçeği: Anket formunun ikinci bölümünde; katılımcıların lüks moda markalarının ürünlerini
tüketmeye yönelik işlevsel tutumlarını belirlemek için Grewal, Mehta ve Kardes (2004) tarafından geliştirilen
ve Molkenthin (2012) tarafından da kullanılan “işlevsel tutum ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin ilk dört ifadesi
(Örneğin; Lüks markalar kendimi nasıl bir insan olarak gördüğümü yansıtıyor; Lüks markalar öz kimliğimi
iletmeme yardımcı oluyor; vb.) değer-dışavurumcu tutum (DDT) işlevine sahip katılımcıları belirlemeye
yöneliktir. Ölçeğin ikinci dört ifadesi ise (Örneğin; Lüks markalar sosyal statünün sembolüdür; Lüks markalar
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önemli sosyal durumlara uyum sağlamama yardımcı oluyor; vb.) sosyal-uyarlayıcı tutum (SUT) işlevine sahip
katılımcıları belirlemeye yöneliktir.
Anket formuyla elde edilen veri kullanılarak, katılımcıların değer-dışavurumcu tutum (DDT) veya sosyaluyarlayıcı tutum (SUT) sahibi olup olmadıkları ayırt edilirken formun ilk dört ifadesine 5 = Katılıyorum, 6 =
Kısmen katılıyorum, 7 = Kesinlikle Katılıyorum şıklarını işaretleyenler DDT grubuna ait katılımcıları
belirlemiştir. Formun ikinci dört ifadesine 5 = Katılıyorum, 6 = Kısmen katılıyorum, 7 = Kesinlikle Katılıyorum
şıklarını işaretleyenler SUT grubuna ait katılımcıları belirlemiştir.
Anket formunun üçüncü bölümünde; “Louis Vuitton” markasının hem orijinalleri hem de taklitleri
Türkiye’de yaygın olarak kullanılan ve tüketicilerin aşina olduğu ve Görsel 1’de sunulan iki farklı model çanta
kullanılmıştır. Louis Vuitton markası, dünyanın en güçlü ve bilinir lüks moda markalarından birisi olduğu
için tercih edilmiştir.
Çanta A’da görseli olan, Louis Vuitton markasının ikonik çantalarından “Monogram Canvas Speedy 30” tarzı
çantası, belirgin ve dikkat çeken logosu nedeniyle seçilmiştir. Çanta B’de görseli verilen Louis Vuitton
markasının diğer ikonik bir modeli olan “Damier Ebene Canvas Speedy 30” tarzı çanta, marka logosunun
belirgin olmaması nedeniyle seçilmiştir.

Çanta A

Çanta B
Görsel 1: Çanta Görselleri

Çanta A, Louis Vuitton markasının logosuyla marka dikkat çekiciliği yüksek olan bir modeldir. Çanta B ise
yine Louis Vuitton markasının ayırt edici bir logoya sahip olmayan, marka dikkat çekiciliği düşük bir
modeldir. Araştırmaya konu iki çanta arasındaki farkın marka dikkat çekiciliği olması hedeflendiğinden çanta
tasarımları özellikle aynıya yakın derecede benzer seçilmiştir.
Bu çantalar tüketiciler tarafından yaygın olarak kullanılan; hem değer dışavurumcu hem de sosyal uyarlayıcı
tutum işlevselliğine sahip olarak ürünler olarak değerlendirilebilir. Bu çantaların ikisinin de modelleri “Louis
Vuitton” markasının model olarak birbirinin aynısı ve tam olarak orijinal gibi görünecek şekilde tasarlanmış,
ancak orijinal fiyatının çok altında bir değere sahip sahtecilik imalatı çantalardır.
Anket formunun bundan sonraki bölümlerinde işlevsel tutum özellikleri nedeniyle DDT ve SUT sahibi olarak
belirginleşen katılımcıların sahte olan Çanta A ve Çanta B görselleriyle ilişkili olarak sahtecilikle ilgili ahlaki
yargıları ve marka dikkat çekiciliği algıları ile sahte satın alma niyetleriyle ilgili soruları yanıtlamaları
istenmiştir.
Ahlaki Yargı Ölçeği; Anketin dördüncü bölümünde, katılımcılar birinci bölümde görselleri gösterilen
çantaların satın almakla ilgili ahlaki yargılarını ölçmek için Kim ve Johnson (2014) tarafından yapılan
çalışmadan alınan ölçek kullanılmıştır. Türkçe’ye uyarlaması yapılan “ahlaki yargı ölçeği” tek boyut ve üç
ifadeden (Örneğin; Bence orijinal çanta yerine çantanın sahtesini satın alma davranışı doğru değildir; Bence
sahte çanta kullanmak ahlaki olarak yanlıştır; vb.) oluşmaktadır.
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Marka Dikkat Çekiciliği Ölçeği; Anketin beşinci bölümünde, ikinci bölümde görselleri verilen çantaları
katılımcıların dikkat çekici olarak görüp görmediklerini ölçmek için Truong vd., (2008) tarafından tasarlanmış
ölçek kullanılmıştır. Türkçe’ye uyarlaması yapılan “marka dikkat çekiciliği ölçeği” tek boyut ve üç ifadeden
(Örneğin; Çanta A, Çanta B’den daha çok dikkat çekicidir; Çanta A, Çanta B’den daha çok tanınmaktadır; vb.)
oluşan bir ölçektir.
Sahte Satın Alma Niyeti Ölçeği; Anketin son bölümünde katılımcıların lüks taklit ürünleri satın alma niyetini
değerlendirmek için Yoo ve Lee (2009) tarafından tasarlanmış ölçek kullanılmıştır. Türkçe’ye uyarlaması
yapılan “sahte satın alma niyeti ölçeği” tek boyut ve dört ifadeden (Örneğin; Gelecekte sahte çanta satın alma
niyetim var; Şimdi bir çanta alacak olsam, sahte bir tane alırdım; vb.) oluşan bir ölçektir.
3.4. Verilerin Analizi
3.4.1. Demografik Bilgiler
Toplamda 505 kadın katılımcıdan tamamlanmış anket toplanmıştır. Anketi tamamlayanlardan 3 katılımcı,
tamamlanan tüm yanıtların %0.06'sını oluşturup 18 yaşının altındadır. 47 katılımcı 18-21 yaşları arasında ve
tamamlanan tüm yanıtların % 9.4’ünü oluşturmuştur. 131 katılımcı, 22-25 yaşları arasında ve tamamlanan tüm
yanıtların % 26.1’ini oluşturmuştur. 320 katılımcının 26 yaşında veya daha büyük olduğu ve tamamlanan tüm
anket formlarının % 63.9'unu oluşturduğu tespit edilmiştir.
Katılımcıların % 30,7’sinin gelir seviyesinin 5.000TL ve altında olduğu, % 1,2’sinin ise 30.000TL ve üzeri gelire
sahip olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın anket formu hazırlanırken öncelikle, katılımcıların lüks moda
ürünlerine karşı hangi işlevsel tutumlara sahip olduğunu belirlemeye yönelik sorular sorulmuştur.
Örneklemin (n=505) % 30,7’sinin değer-dışavurumcu tutum sahibi, % 65,3’ünün sosyal-uyarlayıcı tutum
sahibi oldukları görülmüştür.
3.4.2. Ölçeklerin Geçerlilik ve Güvenirlik Analizleri
Araştırmada kullanılan ölçeklerin yapı geçerliliği keşfedici faktör analizi, güvenirlikleri de Cronbach’s Alfa
katsayılarıyla test edilmiştir. Analizler için SPSS programının 25 numaralı versiyonu kullanılmıştır. Faktör
analizi öncesi, söz konusu verilerin faktör analizine uygunluğunu değerlendirmek amacıyla KMO (KaiserMeyer-Olkin) ve Barlett Testi yapılmıştır. KMO ve Barlett Testi sonuçları Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1: KMO ve Barlett Testleri Sonuç Tablosu
KMO ve Barlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure Örneklem Uyum Testi

Barlett Testi

0.898

Yaklaşık Ki-Kare

12485.734

df

153

Sig.

0.000

Tablo 1 incelendiğinde KMO testindeki 0.898 değeri örnek büyüklüğünün yeterli olduğunu gösterirken,
Barlett testinin sonucu da 12485,734 ve p = 0.000 güven seviyesinde anlamlı bulunmuştur. Dolayısıyla verilerin
faktör analizine uygun olduğu ifade edilebilir.
Bu aşamadan sonra ankette yer alan ifadelerin, faktör analizine uygunluğunun tespit edilmiş olmasıyla bu
ifadelerin toplanacağı boyutların ve söz konusu boyutların sayılarının görülebilmesi amacıyla faktör analizi
yapılmıştır. Keşfedici faktör analizi, temel bileşenler yöntemi (principal components) ve varimax
dönüştürmesi (varimax rotation) ile gerçekleştirilmiştir.
Faktör analizi sonucunda ifadelerin 4 faktör altında toplandığı ve varyansın %86 oranında açıklandığı tespit
edilmiştir. Ortaya çıkan faktörlerin, öz değerleri, faktörlerin varyansı açıklama yüzdeleri Tablo 2’de
gösterilmiştir.
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Tablo 2: Varimax Döndürmesi Sonrası Faktörlerin Öz Değerleri ve Varyans Açıklama Yüzdeleri
İfade

Özdeğerler

Açıklama Yüzdesi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

7.562
3.131
2.668
2.152
0.715
0.469
0.303
0.248
0.128
0.099
0.089
0.078
0.077
0.069
0.060
0.055
0.051
0.046

42.009
17.396
14.821
11.956
3.973
2.605
1.682
1.380
0.711
0.549
0.497
0.434
0.426
0.384
0.331
0.306
0.284
0.256

Özdeğerler
7.274
2.865
2.791
2.582

Varimax Döndürmesi
Açıklanan Varyans
Birikimli Yüzde
40.411
40.411
15.919
56.329
15.506
71.836
14.346
86.182

Faktör analizi sonucu ortaya çıkan faktör grupları, faktör gruplarına karşılık gelen ifadeler, faktör yükleri,
faktörlerin açıklanan varyansları ve Cronbach’s Alfa katsayıları Tablo 3’te gösterilmektedir.
Tablo 3: Varimax Döndürmesi ile Bulunan Faktör Yükleri ve Cronbach’s Alfa Katsayıları
İfadeler

Değer-Dışavurumcu
Tutum

Sosyal-Uyarlayıcı Tutum

Ahlaki Yargı

Marka Dikkat Çekiciliği

Sahte Satın Alma Niyeti

İşletme Araştırmaları Dergisi

Faktör Yükleri
DDT1

0.956

DDT2

0.954

DDT3

0.951

DDT4

0.944

SUT1

0.959

SUT2

0.948

SUT3

0.937

SUT4

0.936

AHY1

0.968

AHY2

0.974

AHY3

0.977

MDC1

0.956

MDC2

0.951

MDC3

0.965

SSN1

0.726

SSN2

0.781

SSN3

0.885

SSN4

0.774
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Açıklanan Varyans (%)

Cronbach’s Alfa

0.982

40.411

0.979

15.919

0.975

15.506

0.961

14.346

0.806
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Tablodaki faktör yükleri incelendiğinde tek faktörlü 4 ölçeğin faktör yüklerinin sosyal bilimlerde eşik değer
olarak kabul edilen 0.50’den büyük oldukları görülmektedir. Belirtilen faktör yüklerinde minimum değer
0.726; maksimum değer de 0.977’dir. Bir ifadenin, ilgili faktördeki yükü ile diğer faktörlerdeki yükleri arasında
büyük farklar vardır. Elde edilen bu değerlerle tek faktörlü 4 ölçeğin de yapı geçerliğinin sağlandığı
görülmektedir.
Ölçeklerin güvenirliği için Cronbach’s Alfa katsayıları hesaplanmıştır. Tablo 3’teki Cronbach’s Alfa katsayıları
incelendiğinde katsayıların 0.70’in üstünde olduğu görülmektedir. Elde edilen bu bulgular ölçeklerin
güvenilir olduğunu gösterir niteliktedir.

4. Bulgular
Hipotezleri test etmek için Proses Makro 4.0 kullanılmıştır. Proses makro sonuçları lüks moda ürünlerine karşı
değer-dışavurumcu tutuma sahip tüketiciler için Tablo 4’te, sosyal-uyarlayıcı tutuma sahip tüketiciler için de
Tablo 5’te sunulmuştur.
Tablo 4: Proses Makro Analizi Sonuçları I
Bağımsız Değişken

Bağımlı Değişken

R

R2

B

β

F

Ahlaki Yargı

0.085

0.007

-0.084

-0.085

3.626

Değer-Dışavurumcu
Tutum

Marka Dikkat Çekiciliği

0.160

0.026

-0.142

-0.160**

13.273

-0.077

-0.200**

Ahlaki Yargı

Sahte Ürün Satın Alma
Niyeti

-0.042

-0.109*

-0.042

-0.097*

0.229

0.052

Marka Dikkat Çekiciliği
*

9.233

p<0.05 ** p<0.01

Analiz sonuçlarına (Tablo 4) göre, değer-dışavurumcu tutumun ahlaki yargı (β= -0.085; p<0.01) üzerindeki
etkisinin (H2) anlamlı olmadığı, marka dikkat çekiciliği (β= -0.160; p<0.01) algısı üzerindeki etkisinin ise (H 5)
anlamlı olduğu görülmüştür.
Bununla birlikte, sahte ürün satın alma niyeti üzerinde değer-dışavurumcu tutumun (H1) (β= -0.200; p<0.01),
ahlaki yargı (H3) (β= -0.109; p<0.05) ve marka dikkat çekiciliği algısının (H 6) (β= -0.097; p<0.01) anlamlı
etkilerinin olduğu görülmüştür.
Tablo 4’te sunulan sonuçlar çerçevesinde, lüks moda ürünlerine karşı değer-dışavurumcu tutum sahibi
tüketicilerle ilgili 1, 3, 5 ve 6 numaralı hipotezlerin desteklendiği, 2 numaralı hipotezin ise desteklenmediği
tespit edilmiştir.
Tablo 5: Proses Makro Analizi Sonuçları II
Bağımsız Değişken

Sosyal-Uyarlayıcı Tutum

Ahlaki Yargı

Bağımlı Değişken

R

R2

B

β

Ahlaki Yargı

0.103

0.011

-0.097

-0.103

Marka Dikkat Çekiciliği

0.165

0.027

0.139

0.165**

0.080

0.219**

-0.044

-0.101*

0.044

0.114**

Sahte Ürün Satın Alma
Niyeti

0.244

Marka Dikkat Çekiciliği
*

0.060

F
*

5.433
14.088

10.603

p<0.05 ** p<0.01

Analiz sonuçları (Tablo 5) incelendiğinde; sosyal-uyarlayıcı tutumun ahlaki yargı (H9) (β= -0.103; p<0.05) ve
sosyal-uyarlayıcı tutumun marka dikkat çekiciliği (H12) (β=0.165; p<0.01) algısı üzerindeki etkileri anlamlıdır.
Aynı zamanda, sahte ürün satın alma niyeti üzerinde sosyal-uyarlayıcı tutumun (H8) (β=0.219; p<0.01), ahlaki
yargının (H10) (β=-0.101; p<0.05) ve marka dikkat çekiciliği (H13) (β=0.114; p<0.01) algısının anlamlı etkilerinin
olduğu görülmüştür.
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Bu sonuçlar çerçevesinde, lüks moda ürünlerine karşı sosyal-uyarlayıcı tutum sahibi tüketicilerle ilgili 8, 9, 10,
12 ve 13 numaralı hipotezlerin desteklendiği görülmüştür.
Zhao ve arkadaşlarına (2010) göre, bağımsız değişkenlerin aracı değişkenler, aracı değişkenlerin de bağımlı
değişkenler üzerindeki etkilerinin anlamlı olması, aracı etkinin varlığı olarak değerlendirilir. Bu nedenle;
Lüks moda ürünlerine karşı değer-dışavurumcu tutuma sahip olmanın ahlaki yargı (β=-0.085; p<0.01)
üzerindeki etkisinin (H2) anlamlı olmaması nedeniyle, ahlaki yargının (β=0.200; p<0.01) sahte ürün satın alma
niyeti üzerindeki etkisinin (H3) anlamlı olmasına rağmen aracılık etkisinden söz edilemeyeceğinden, Hipotez
4 desteklenmemiştir.
Bununla birlikte, değer-dışavurumcu tutumun marka dikkat çekiciliği (H5) (β=-0.160; p<0.01) algıları, marka
dikkat çekiciliği (H6) (β=-0.097; p<0.01) algılarının da sahte ürün satın alma niyeti üzerindeki etkisinin anlamlı
olması nedeniyle, aracılık etkisinden söz edilebileceğinden Hipotez 7 desteklenmiştir.
Lüks moda ürünlerine karşı sosyal-uyarlayıcı tutumların ahlaki yargı (H9) ve marka dikkat çekiciliği algıları
(H4), ahlaki yargı (H10) ve marka dikkat çekiciliği (H13) algılarının da sahte ürün satın alma niyeti değişkeni
üzerindeki etkilerinin anlamlı olduğu görülmüştür. Bu nedenle, ahlaki yargı ve marka dikkat çekiciliği
algılarının aracılık etkisinden söz edilebileceğinden Hipotez 11 ve Hipotez 14 desteklenmiştir.
Aracı etkilerin tespit edilmiş olması nedeniyle aracı etki türleri, Yıldız (2021: 132)’ın aracı etki karar ağacı
doğrultusunda incelenmiştir. Değişkenler arasındaki aracı etki türleri;
Değer Dışavurumcu Tutum → Marka Dikkat Çekiciliği → Sahte Ürün Satın Alma Niyeti yolundaki dolaylı
etkinin anlamlı olması, Değer Dışavurumcu Tutum → Sahte Ürün Satın Alma Niyeti yolundaki doğrudan
etkinin anlamlı olması, yol katsayıları çarpımının pozitif olması nedeniyle değer dışavurumcu değişkeni ile
sahte ürün satın alma niyeti değişkeni arasındaki ilişkide marka dikkat çekiciliği değişkeninin “rekabetçi
kısmi aracı aracılık” etkisi,
Sosyal Uyarlayıcı Tutum → Ahlaki Yargı → Sahte Ürün Satın Alma Niyeti ile Sosyal Uyarlayıcı Tutum →
Marka Dikkat Çekiciliği → Sahte Ürün Satın Alma Niyeti yollarındaki dolaylı etkilerin anlamlı olması, Sosyal
Uyarlayıcı Tutum → Sahte Ürün Satın Alma Niyeti yolundaki doğrudan etkinin anlamlı olması, yol katsayıları
çarpımının negatif olması nedeniyle; sosyal uyarlayıcı tutum değişkeni ile sahte ürün satın alma niyeti
değişkeni arasındaki ilişkide ahlaki yargı ve marka dikkat çekiciliği değişkenlerinin “bütünleyici kısmi
aracılık” etkisi olduğu gözlemlenmiştir.

5. Sonuç ve Tartışma
Bu çalışma, günümüz moda endüstrisinin ticari, hukuksal ve etik anlamda sorunlarından birisi haline gelen
ürün sahteciliğinin özellikle lüks moda markaları için çözüm aranması gereken bir konu olduğunu
vurgulamaktadır. Lüks marka sahte ürün pazarının büyüyerek artmasının altında yatan asıl nedenlerden
birisinin tüketicilerin orijinal lüks markalara olan arzusuna dayandığı söylenebilir. Bu nedenle, sahte lüks
moda ürünlerine tüketicilerin yönelmelerinin nedenleri araştırılırken, tüketicilerin gerçek lüks markaları satın
alma nedenleri, gerçek lüksün ne olduğuna inandıkları ve lüks değer algılarının satın alma davranışlarını nasıl
etkilediğini anlamanın da kritik öneme sahip olduğu düşünülmüştür. Sahte lüks moda ürünlerini satın alma
niyeti artan tüketicilerin tutumlarının gerçek lüks markalara ulaşma arzusuna dayandığı değerlendirilirken,
tüketicilerin marka dikkat çekiciliği yüksek lüks markaların ürünlerini kullanma arzularının sahteciliği
artırdığı da düşünülmektedir.
Ayrıca çalışmada, tüketicilerin lüks markaların ürünlerine karşı sahip oldukları işlevsel tutumlarının, sahte
lüksün ne olduğuna inandıklarını ve sahte ürün satın alma niyetlerini nasıl etkilediğinin anlaşılması bu
çalışmanın önemsediği konuyu oluşturmaktadır. Öncelikle lüks markalara olan tutkularının nedenleri göz
önüne alınarak tüketicilerin lüks markaları tercih etmelerinde İşlevsel Tutum Teorisinin etkileri
önemsenmiştir. Çalışmada, İşlevsel Tutum Teorisinin “değer-dışavurumcu tutum” ve “sosyal-uyarlayıcı
tutum” işlevleri nedeniyle lüks marka tutkusuna sahip müşterilerin bu tutumlarının sahte lüks moda marka
ürünü satın alma niyetlerine etkilerinin olup olmadığı için oluşturulan 14 hipotezin analizleri yapılmıştır.
Araştırmanın anket formu hazırlanırken öncelikle, katılımcıların lüks moda ürünlerine karşı hangi işlevsel
tutumlara sahip olduğunu belirlemeye yönelik sorular sorulmuştur. Örneklemden (n=505) elde edilen verinin
analizi neticesinde katılımcıların % 30,7’sinin değer-dışavurumcu tutum sahibi, % 65,3’ünün sosyal-uyarlayıcı
İşletme Araştırmaları Dergisi

2663

Journal of Business Research-Turk

P. Türkdemir 14/3 (2022) 2654-2668
tutum sahibi oldukları görülmüştür. Bu bulgulara göre, değer-dışavurumcu tutum sahibi 175 katılımcının lüks
moda ürünlerinin kendilerini yansıttıklarını, kimliklerini çevrelerine iletme, kendilerini ifade etme ve
tanımlamalarına yardımcı olduğunu düşündükleri değerlendirilmiştir. Bunun dışında, sosyal-uyarlayıcı
tutuma sahip 330 katılımcının ise lüks moda markaların ürünlerini sosyal statü sembolü olarak gördükleri,
gösteriş yapmak ve giydikleri lüks moda ürünlerini başkalarının görmelerini istedikleri için tercih ettikleri
anlaşılmıştır.
Çalışmada, değer-dışavurumcu tutum ve sosyal-uyarlayıcı tutum işlevlerine sahip katılımcıların bu
tutumlarının sahte lüks moda marka ürünü satın alma niyetlerine etkileri incelenmiştir. Analizlerde kullanılan
veriye bakıldığında; değer-dışavurumcu tutum sahibi katılımcıların sadece %16’sının sahte ürün satın alma
niyetinin yüksek olduğu, sosyal-uyarlayıcı tutum sahibi katılımcıların ise %96’sının sahte ürün satın alma
niyetinin yüksek olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, kişinin değer-dışavurumcu tutumu arttıkça lüks moda
ürünlerini tercih ederken sahte ürün satın alma niyetinin azaldığı tespit edilmiş ve hipotezler desteklenmiştir.
Değer-dışavurumcu tutum sahibi 175 katılımcının %32’sinin (56) marka dikkat çekiciliği yüksek Çanta A’yı
tercih ettikleri; sosyal-uyarlayıcı tutum sahibi 330 katılımcının %83’ünün (274) marka dikkat çekiciliği yüksek
Çanta A’yı tercih ettikleri tespit edilmiştir. Bu kapsamda, yapılan Proses makro analizi sonuçlarına göre,
değer-dışavurumcu tutum ile marka dikkat çekiciliği arasındaki negatif ilişkinin varlığı ile sosyal-uyarlayıcı
tutum ile marka dikkat çekiciliği arasında pozitif ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, sosyaluyarlayıcı tutum sahibi katılımcıların lüks moda markalarının kullanırken marka dikkat çekiciliğini değerdışavurumcu katılımcılardan daha çok tercih ettikleri kabul edilmiş ve hipotezler desteklenmiştir.
Değer-dışavurumcu tutum sahibi katılımcıların %51’ini temsil eden 89 katılımcının sahte lüks moda
ürünlerine karşı ahlaki yargılarının daha yüksek olduğu; sosyal-uyarlayıcı tutum sahibi 330 katılımcı arasında
%29’unu temsil eden 95 katılımcının da sahte ürün kullanımına karşı ahlaki yargılarının yüksek olduğu tespit
edilmiştir. Proses makro analizi sonuçlarına göre, değer-dışavurumcu tutum ile ahlaki yargı arasındaki
anlamlı bir ilişkinin olmadığı, sosyal-uyarlayıcı tutum ile ahlaki yargı arasındaki ilişkinin de ters yönlü olduğu
görülmektedir. Bu nedenle, sosyal-uyarlayıcı tutum sahibi katılımcıların lüks moda markalarının sahte
ürünlerini kullanma konusunda herhangi bir ahlaki rahatsızlık hissetmedikleri söylenebilir.
Aynı zamanda, değer-dışavurumcu tutum sahibi katılımcılar arasından sahte lüks moda ürünü kullanımına
karşı ahlaki yargıları yüksek olanların sadece 37 katılımcının sahte ürün satın alma niyetinin yüksek olduğu
görülmüştür. Sosyal-uyarlayıcı tutum sahibi katılımcılar arasından sahte lüks moda ürünü kullanımına karşı
ahlaki yargıları yüksek olanların %99,8’inin sahte ürün satın alma niyetinin yüksek olduğu görülmüştür.
Ayrıca, değer-dışavurumcu tutum sahibi katılımcılardan marka dikkat çekiciliği yüksek Çanta A’yı tercih
edenler (56) arasında sadece 19 katılımcının sahte ürün satın alma niyetinin yüksek olduğu görülmüştür.
Sosyal-uyarlayıcı tutum sahibi (330) katılımcılardan marka dikkat çekiciliği yüksek Çanta A’yı tercih eden
(272) katılımcının %99,3’ünün sahte ürün satın alma niyetinin yüksek olduğu görülmüştür.
Değer-dışavurumcu tutum sahibi katılımcıların, kullanılan malzemenin kalitesine, uzun süreli onarım
garantisine ve markanın sunduğu hizmetten memnun kalmasına bağlı kalarak maddi imkânları neticesinde
tercih ettikleri görülmüştür. Ancak, değer-dışavurumcu tutum sahibi katılımcıların sahte lüks çantalara karşı
olumlu bir tutuma sahip olmadıkları görülmektedir. Değer-dışavurumcu tutum sahibi katılımcıların marka
dikkat çekiciliği yükse çantaları daha çok tercih etmedikleri yönünde sonuçlara ulaşılmıştır. Aynı zamanda,
değer-dışavurumcu tutum sahibi katılımcıların sahte ürün satın alma konusunda istekli olmadıkları
görülmüştür.
Sosyal-uyarlayıcı tutum sahibi katılımcıların daha çok diğer kadınları kıskandırmak ve erişilmesi zor moda
ürünler giyinerek karşı cinsiyeti etkilemesine yardımcı olacağını düşündüğü için lüks moda ürünlerine karşı
olumlu bir işleve sahip oldukları söylenebilir. Bu nedenle bu tüketiciler marka dikkat çekiciliğini çok fazla
önemserken sahte ürün satın almayla ilgili olarak daha az ahlaki kaygı duyup satın alma niyetlerini yüksek
tutmuşlardır.
Bu çalışmada elde edilen sonuçların Wilcox (2009) tarafından elde edilen sonuçlarla benzer olduğu ve değerdışavurumcu tüketicilerin satın aldıkları sahte lüks moda ürünlerini tükettiklerinde kendilerini doğrudan
yansıttıklarına inandıkları doğrulanmıştır. Marka dikkat çekiciliği ile ilgili sosyal olarak uyumlu tüketicilerin
daha belirgin logolara sahip ürünler için olumlu satın alma niyetlerine sahip olmalarının geçmiş çalışmalarla
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uyumlu olduğu görülmüştür (Wilcox ve diğerleri, 2009; Vigernon ve Johnson, 2004; Han, Nunes ve Dreze,
2010). Ayrıca bu çalışmada ulaşılan sonuçların, tüketicilerin sahte lüks moda sahte tüketim davranışları
nedeniyle utanç veya utanç duyguları yaşamadıklarını ortaya koyan önceki çalışmaların sonuçlarıyla
benzerlik göstermektedir (Eisend ve Schuchert-Güler, 2006; Ha ve Lennon, 2006; Martinez ve Jaeger, 2016).
Moda taklitlerinin satın alma davranışına ilişkin tüketici tarafı açıklamalarının araştırılması çağrısına yanıt
veren bu çalışma, geçmiş satın alma deneyimlerinin, ekonomik ve hedonik faydalarla taklitleri satın almaya
yönelik tutumların ve bireysel özelliklerin, sahte ve orijinallerin satın alma niyetinin ana belirleyicileridir.
Sahte lüks moda ürünlerini satın alan tüketicilerin daha iyi anlaşılması için yapılan analizler ve çalışmalar,
küresel sahteciliği azaltmayı amaçlayan stratejilerin geliştirilmesine de katkıda bulunabilir. Sahte lüks ürün
tüketiminin kışkırtıcı yönleri göz önünde bulundurulduğunda; sosyal-uyarlayıcı tutum grubu katılımcıları
üzerine yapılan araştırmalara, literatür taramalarına ve yukarda yapılan analizlere dayanarak elde edilen
sonuçlara ve bulgulara göre sosyal-uyarlayıcı tutum grubu ve orijinal lüks moda marka ürünlerini alan değerdışavurumcu tutum grubu tüketicilerinin bazı noktalarda örtüştüğüne dair ampirik bulgulara da ulaşılmıştır.
Bu nedenle lüks moda tüketicilerine sahte tüketimle ilişkili riskler hakkında bilgilendirmek, etik hususları
gündeme getirmek, toplum için olumsuz sonuçları anlatmak ve onları uzun vadede sahte ürünlerin orijinal
lüks ürünlere kıyasla ürün kalitesindeki değer kaybı üzerinde durarak ikna etmek gerekliliğinin olumlu
neticeler vereceği düşünülmektedir.
Orijinal lüks moda ürünleri, yüksek kaliteli malzemelerden ince işçilik ve teknik bilgi ile yapılırken, sahte
ürünler genellikle aynı kaliteyi sağlayamazlar ve sağlık riski taşıyabilmektedirler. Lüks markalar ham madde
tedariklerinde, üretim süreçlerinde, istihdam politikalarında ve kültürel projelerinde sosyal sorumluluk
sergilerken, sahte ürün üreticileri sadece kısa vadeli kârlarla ilgilenirler ve illegal ticaret yaptıkları için vergi
ödemekten de kaçınarak toplumun ortak menfaatlerini zarara uğratırlar.
Sonuç olarak, orijinal ve sahte ürünler arasındaki seçimi tüketicinin algı ve tutumları belirler. Bu değer
yargısına göre etkili yasal, etik ve ekonomik karşı önlemler geliştirilmelidir. Bu çalışmanın elde ettiği veriye
göre; orijinal ve sahte ürünler arasındaki seçimi, tüketicinin satın alacağı ürüne verdiği değer veya
sosyalleşmek, statü göstermek istediği grup veya çevreye göre değişen algılarına göre belirlediğini söylemek
mümkündür. Bu değer algısına göre etkili yasal, etik ve ekonomik karşı önlemler geliştirilmelidir. Bu çalışma
diğer evren ve örneklem gruplarında da uygulanarak karşılaştırılması yapılabilir.
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