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Purpose – As electronic word of mouth or EWOM has turn out to be an overriding data source for 

customers who buy products digitally, therefore, understanding how EWOM affects customer buying 

behavior (CBB) becomes quite important. Despite its significance, there aren’t adequate studies that 

have investigated EWOM and its impact on consumers’ decisions to acquire good(s) or service(s). As 

the earlier researchers divided EWOM to receiving and participating categories, this study set out to 

determine how participating EWOM affects customer behavior in the health sector. Additionally, this 

study looks at how does affective commitment mediates the relationship between the two forms of 

participating EWOM (intensity and content) and consumer purchasing behavior. 

Design/methodology/approach – The data has been gathered via a self-administered questionnaire. 

There were two sections made for the questionnaire form. 164 hospitals’ consumers were asked to rate 

their overall perceptual outlook on 27 questions to measure the participating EWOM constructs, as well 

as their beliefs regarding affective commitment, and purchasing behavior; 141 responses (86%) were 

deemed acceptable. The study focuses on North Cyprus hospitals’ patients who searched and decided 

about the health services on digital media. 

Findings – Participating EWOM components demonstrated positive impacts on affective commitment, 

according to the PLS-SEM analysis. The findings also disclosed a positive influence of affective 

commitment on customer purchasing behavior. 

Discussion – The results of this study approved that when people welcome to participate EWOM, the 

benefits of EWOM become apparent. Based on this research, hospitals’ managers and health sector 

decision makers should try to design and implement the suitable strategies for achieving further EWOM 

if they desire to boost their brand competitiveness. 

 

1. INTRODUCTION 

Reference groups have been extensively studied as one of the key predictors prompting customer behavior in 

the literature (Engel, 1995; Hawkins et al., 2001; Lang & Armstrong, 2018; Loudon & Della Bitta, 1993; 

Schiffman & Kanuk, 2007; Solomon, 2007), which includes the opinions of consumers’ family, friends, 

coworkers, etc. (Hawkins et al., 2001; Solomon, 2007). One of the fundamentally influenced from the reference 

group is the “informational impacts” in that customers take advantage of brands based on the knowledge and 

recommendations of other members (Engel et al., 1995). Once a customer’s opinion regarding a brand 

experience is reflected in their regular communications, this is referred to as word-of-mouth (WOM) 

marketing (Cheung & Thadani, 2012). WOM occurs through customers’ preferences, which reflects their 

tendencies through their dialogues about a certain type of product. Undoubtedly, this is a powerful way of 

advertising that could be strengthened via various public activities planned and supported by organizations, 

or alternatively, it would also be possible through bilateral relationships among consumers themselves or 

between consumers and marketers.  

mailto:iaghaei@ciu.edu.tr
mailto:sinapoorkhaje@gmail.com
http://www.orcid.org/0000-0003-0094-5146
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Generally, consumers reckon Internet-based shopping is riskier than in-person shopping (Forsythe & Shi, 

2003; Tan, 1999). Perceived risk of online purchasing can be summed up as the possibility or chance that a 

consumer might encounter losses or difficulties as a result of doing their shopping online. This encompasses 

uncertainty and unease with the potential for negative outcomes (Ko et al., 2004). Due to the fact that shopping 

that happens in a virtual setting is riskier, consumers seek more WOM messaging in an effort to do less risky 

purchasing (Hong & Yi, 2012; Kim & Song, 2010; Lee & Koo, 2012). 

According to Rivis and Sheeran (2003), it is emphasized that customers desire to conform their friends or 

important individuals in order to conduct a buying behavior. Consumers are often influenced by the 

endorsement and support of reference groups when deciding whether or not to purchase particular goods or 

services (Yang et al., 2007). While making the decision whether to buy something or not, consumers frequently 

ask their peers for advice (Mullen & Johnson, 2013). The reference group’s opinion is important and could be 

a significant factor in changing the customer preferences to shop online. Phelps et al. (2004) also emphasized 

the significance of understanding the underlying motives, mindsets, and behaviors of those who receive and 

share messages. 

As revealed by Cheung et al. (2009) and Jensen et al. (2013), due to the high likelihood that WOM originates 

from an unidentified source, the importance of perceived source credibility is also included in their 

investigation. Several prior studies have examined the sender’s attributes as antecedents of source credibility 

(Armstrong & McAdams, 2009; Flanagin & Metzger, 2003; Schoorman et al., 2007; Smith et al., 2005). When 

using an online platform, the capability to send and receive market information is defined as participation in 

EWOM (Chang et al., 2013). However, individuals may differ in their propensity to provide market 

information. As a result, engaging in EWOM involves engaging in both opinion-seeking and opinion-giving 

actions (Chu & Kim, 2011; Fong & Burton, 2006; Sun et al., 2006). 

EWOM is powerful for a number of reasons. First, the recipient spends less time and money searching for the 

right information. Second, it is independent, at least if it comes from unofficial sources, which increases its 

credibility. Third, the informant has no financial stake in the brand’s success. Thus, WOM communication is 

actually treated less skeptically than company-initiated promotional initiatives because of its non-commercial 

nature. Evidence indicates that negative information influences consumer opinions further than positive. 

Positive or negative word-of-mouth have different antecedents, and understanding these differences is 

important because negative WOM is approximately twofold as expected to affect a receiver’s perception of a 

brand. For example, Mittal et al. (1998) verified that, according to the Prospect Theory, a negative perception 

of performance has a larger impact on customer satisfaction and the likelihood of repeated 

purchases than positive perceptions. Mittal et al. (1998) also resembled WOM to a double-edged sword where 

the negative blade has a higher possibility of cutting than the positive side. It has constantly been discussed 

that disappointed consumers are likely to publicly share their poor experiences of a company, thus damaging 

the brand reputation. 

Earlier researchers have examined EWOM involvement by identifying two different groups of people (Ridings 

et al., 2006). People who express their thoughts on the Internet are known as “posters”, and people who only 

look for other people’s opinions on the online environment are known as “lurkers” (Burgee & Steffes, 2007; 

Ridings et al., 2006; Schlosser, 2005). For example, in the case of the health industry, customers who have 

received a healthcare service(s) in the past express their opinions by writing online reviews about their 

experience(s); on the other side, patients considering using a service(s) search for other people’s online 

comments.  

According to Nielsen (1983), approximately 70% of clients who encounter an error do not communicate this 

to the company. In a similar manner, Day et al. (1981) discovered that just one-third of unhappy clients actually 

complain to the company. According to Barich and Kotler (1991), customers who are happy with a product 

may share positive WOM with only three acquaintances, compared to customers who are unsatisfied, who 

may transfer negative WOM to eleven acquaintances. Similarly, Hart et al. (1990) proposed that those 

consumers with memories of inferior experience inform about eleven other potential consumers, whereas 

those with favorable memories inform only six. Word-of-mouth (WOM), which is informal and interpersonal 

in character, has the potential to be an effective and reliable communication channel (e.g., Harrison-Walker, 

2001). However, WOM is not always as effective as it could be (East et al., 2008). Instead, it hinges on the 
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individual backgrounds of the giver and recipient as well as the situational factors of WOM generating. In 

other words, the results of WOM reflect both those who send it and those who receive and act on it (Sweeney 

et al., 2012). Therefore, identifying the elements that support effective WOM delivery is crucial. 

By employing a dyadic paradigm and a multi-method research approach, Gilly et al. (1998) underlined that 

detailed insights into interpersonal information can be acquired. Despite the fact that EWOM is a two-way 

interaction between sources and seekers, the perspectives of the two are rarely taken into account when 

studying EWOM. Regardless of the significance of EWOM, there are just few researchers have inspected the 

two opposing aspects of EWOM behavior: generating and receiving. Even though EWOM is a complex kind 

of communication that allows individuals to interact with both businesses and one another, EWOM is mostly 

studied from a receiving perspective. Hence, there is a strong need to theoretically examine the ideas of 

contributing messages in the domain of EWOM. In order to address this gap, we concentrate on EWOM 

participation components even though EWOM behavior has been scrutinized by former researchers. This 

investigation used a survey of hospitals’ patients to explore the impact of EWOM content/EWOM intensity of 

the nominated hospitals’ social media or digital platforms on patients’ affective commitment and 

consequently, purchasing behavior. The present research contributes to the literature of EWOM and consumer 

behavior particularly in the context of the health sector. 

Throughout this research, as previously indicated, we had an introduction to the subject, tailed by a 

justification of the research’s importance. Afterward, all relevant concepts were defined along with specifying 

of pertinent theories which led finally to stating the research design and hypotheses. By moving on to the next 

section, the methodology, procedures and data collection method are going to be detailed. In section four, the 

results of the analysis are reported. In section five, lastly, the findings are debated along with the policy 

implications, future research recommendations, and the limitations of this study. 

2. LITERATURE REVIEW 

2.1 An Overview  

On a digital social network, various types of virtual life exist, including personal friendships, group 

memberships, and corporate partnerships. People use the internet to interact with others, exchange desires 

and experiences, and have discussions about various topics (Zaglia, 2013). Since the theory of social network 

contends that human’s social behaviors are ingrained in their internet-based interpersonal relationships 

(Granovetter, 1985), it is possible that social network behaviors have an impact on how members behave (De 

Valck et al., 2009). In recent years, thanks to the transmission capacity and the abundance of information 

sources on the Internet, marketers have moved from conventional to digital types of media to improve 

consumers’ awareness and desires about certain companies (Duffett, 2015). A new environment for brand 

marketing communications has been shaped by the usage of digital media channels in marketing setting; it 

grants customers more control and provides an individual connection for client-generated content and social 

engagement (Chi, 2011). Digital brand marketing communication could make the marketing relationship 

between consumers and brands stronger. 

2.2 EWOM 

The expansion of the Internet in recent decades has caused a noteworthy rise in the number of internet users, 

which has had a substantial impact on various business sectors (Zainal et al., 2017). Word-of-mouth (WOM) 

has been considered extensively in a variety of industries worldwide to disseminate information about goods 

or services (Abubakar & Ilkan, 2016; Bulut & Karabulut, 2018; Jacobsen, 2018; Kenton, 2020). A novel kind of 

WOM which is called electronic word of mouth (EWOM) has evolved with growth of digital technologies. 

Online reviews that deliver customers’ thoughts on goods, services, or businesses are an example of EWOM. 

They are the reliable information sources free from the commercial influence of companies (Leong et al., 2019; 

Serra-Cantallops et al., 2018). In the present work, EWOM participation is discussed as consumers’ intention 

to share and transmit their opinions via digital media (Sun et al., 2006). Although several researchers (Chu & 

Sung, 2015; Hennig-Thurau et al., 2004; Ho & Dempsey, 2010; Lee et al., 2008) have explored the reasons why 

consumers create and disseminate messages about the products and brands, relatively few studies have 

investigated the outcomes of EWOM (Yoo et al., 2013). However, consumers are now individuals who create 

information in addition to consume it (Bahar, 2015). 
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2.3 Affective Commitment 

According to definitions, affective commitment refers to a consumer’s emotional bonds to companies that 

deepen their feelings of connection, affiliation, and commitment to them (Allen & Meyer, 1990; Fullerton, 2003; 

Su et al., 2014). According to Liu and Mattila (2015), consumer with stronger affective commitment have a 

great desire to assist the company to boost its productivity. Customers who are effectively committed are 

further possibly to positively suggest a manufacturer or service provider to others (Harrison-Walker, 2001). 

According to Singh et al. (2012), clients have an increased likelihood of being loyal to a company that treats its 

stakeholders ethically. In recent studies by Engizek and Yasin (2017), Hur et al. (2018), and Markovic et 

al. (2018), it was unveiled that corporate social responsibility (CSR) initiatives have a favorable impression on 

consumers’ affective commitment to a company. 

2.4 Consumer Buying Behavior (CBB) 

A customer goes through multiple steps when making a purchase decision (Kim et al., 2014; Sparks & 

Browning, 2011; Zainal et al., 2017). Today, individuals frequently utilize various online platforms to obtain 

information prior to making purchases, which is essential for the entire purchasing process (Teng et al., 2014). 

A large group of buyers who previously made their purchase decisions based on advertisements or other 

types of offline channel have recently started to create their own decisions via digital platforms (Lee et al., 

2008; Roy et al., 2020). However, reviews and comments found on social media are not always real. Trust in 

products or vendors is increased by customers’ positive online feedback and reviews (Bulut & Karabulut, 

2018). According to various studies, reference groups are recognized as one of the primary factors determining 

customers’ purchasing behavior (Engel et al., 1995; Hawkins & Mothersbaugh, 2010; Solomon, 2007). 

2.5 EWOM Content/ EWOM Intensity and Affective Commitment 

People already enjoy giving and receiving advices and relating experiences with brands. Consumer 

involvement benefits businesses and other consumers in this way. Festinger’s (1957) theory of cognitive 

dissonance made it appear sensible to look into how EWOM participation affects customer purchasing 

preferences based on e-loyalty. Therefore, according to cognitive dissonance theory, to decrease their 

psychological tension or uncertainty, consumers have a propensity to be consistent in their knowledge, beliefs 

and buying behaviors. Customers who actively contribute to EWOM by creating content refrain from actions 

that are inconsistent with the information and views they express. Therefore, positive comments encourage 

customers to remain more dedicated to the brand and have an impact on their purchasing behaviors as well. 

As evaluated by reuse tendency and the desire to suggest, Ben-Shaul and Reichel (2018) found a positive 

association between consumer participation levels, levels of active contribution to EWOM, and commitment. 

Some investigations on the impacts of EWOM have concentrated on how it affects consumer commitment 

(Gruen et al., 2006; Kim et al., 2014), and also connects it to customer values (Gruen et al., 2006) and customer 

purchasing behaviors (Kim et al., 2014). Additionally, strong EWOM about the quality of service frequently 

dispels consumers’ skepticism regarding intricate service features and the exchange of values expectancies 

and converts delighted customers into committed (Chawdhary & Dall’Olmo Riley, 2015; Kashif et al., 2013). 

Clients who are more committed to service providers are more inclined to spread the word about the 

advantages of that (Bettencourt, 1997). Furthermore, according to Liu and Mattila’s (2015) research, consumers 

with strong affective commitment have a higher inclination to help the company boost its performance. 

Consumers with high affective commitment are further motivated to share the word about their favorable 

perceptions to friends and family (Su et al., 2014). This supports the findings of Tsao and Hsieh (2012) that 

effectively committed consumers desire to recommend a business through constructive EWOM 

communication. Affective commitment has a positive correlation with WOM communication, according to 

Nusair and Parsa’s (2011) findings.  

2.6 Affective Commitment and Consumer Buying Behavior 

In comparison to conventional in-person shopping, Harris and Goode (2004) stated that building a committed 

online-based consumer is both harder and more crucial. Contrary to traditional shopping systems, individuals 

can evaluate products online before buying them. Within the online marketing literature, affective 

commitment is widely recognized as a crucial factor influencing purchase behavior (Anderson & Srinivasan, 

2003; Chauke & Dhurup, 2017). Gummerus et al. (2012) revealed that the benefits of relaxation and pleasure 
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in entertainment mediate the consumer affective commitment of brand communities to promote engagement 

behavior. Intention is one of the two key reasons that determine individual behavior, as supported by the 

theory of reasoned action that Fishbein and Ajzen (1975) proposed. Therefore, it seems reasonable to assume 

that affective commitment might have an influence on consumer purchasing decisions for online shopping 

(Morales, 2005; Zheng et al., 2017).  

2.7 Research Model and Hypothesis Development 

Based on the above-mentioned sections to justify the relationships of the constructs, the hypotheses and the 

graphical model of the research are presented as below: 

 

H1. EWOM content positively and significantly influences affective commitment. 

H2. EWOM intensity positively and significantly influences affective commitment. 

H3. Affective commitment positively and significantly influences consumer buying behavior. 

H4. EWOM content positively and significantly influences customer buying behavior. 

H4a. Affective commitment has a mediating effect on the relationship between EWOM content and 

customer buying behavior. 

H5. EWOM intensity positively and significantly influences customer buying behavior. 

H5a. Affective commitment has a mediating effect on the relationship between EWOM intensity and 

customer buying behavior. 

 

Figure 1 Research model 

3. RESEARCH METHODOLOGY 

3.1 Measurement 

A five-point Likert scale was utilized for this research with anchors beginning with 1 (strongly disagree) to 5 

(strongly agree). All measurement scales were adopted from formerly verified scales that have recently been 

utilized by various researchers. Utilizing a self-structured questionnaire, the data was gathered (Appendix A). 

There are two sections on the questionnaire form. The first part was designed to gather sociodemographic 

facts (gender, age, education, marital status, etc.). In the second part, respondents based on their opinions 

rated 27 items of the EWOM content/intensity, affective commitment, and purchasing behavior constructs. To 

assess EWOM content, a seven-item scale was employed, with one in all is “The hospital’s social media in 

terms of attractiveness is discussed by me”. On a three-item range, EWOM intensity was measured and one 

of the instance items was “I talk about this hospital to many individuals”. Affective commitment was 

examined by employing an eight-item scale, with one among the items is “I feel like I belong to this hospital”. 

Finally, consumer buying behavior was examined by employing a nine-item scale, with one amongst the 

sample items is “I intend to keep getting service from this hospital”. An overview of the study’s variables is 

shown in Table 1 as below: 

Table 1 Summary of questionnaire items and sources 

Participating EWOM 

H5 

H4 

(H4a, 5a) 

H2 

H3 

H1 
EWOM  

content 

EWOM  

intensity 

Affective 

commitment 
Consumer buying 

behavior 
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Type of variable Variable / Construct No. of items Source 

Socio-demographic  gender, age, education 

level, marital status, 

employment form, 

working experience, 

daily working hours  

7  

    

Independent/ Dependent EWOM intensity 3 Bulut & Karabulut 

(2018).  

    

 EWOM content 7 Bulut & Karabulut 

(2018). 

    

 Affective commitment  8 Garbarino & Johnson 

(1999); Mohammed & 

Al-Swidi (2020). 

    

 Consumer buying 

behavior 

9 Ebrahim (2020); 

Mukherjee & Nath 

(2007); Sung & Kim 

(2010). 

The study used the typical grading for each construct (EWOM intensity/content, affective commitment, and 

consumer buying behavior). The final grade was computed with adding the responses to the items, then 

dividing by the total quantity of items. Further, five academicians in the area of health marketing and customer 

behavior checked the survey instrument and approved the validity of the questionnaire. Reliability statistic 

(Cronbach’s Alpha) was selected to evaluate the questionnaire’s internal consistency. Reliability results of the 

questionnaire ranged as α = 0.784 for EWOM intensity (EI), α = 0.783 standing for EWOM content (EC), α = 

0.878 for affective commitment (AC), and α = 0.820 stands for consumer buying behavior (CBB). Since Alphas 

of 0.70 and more are taken as adequate internal consistency (Bowling, 2014), Alphas for all dimensions were 

sufficiently high to proceed the research. 

3.2 Data Collection and Sampling Procedures 

Online surveys have become one of the most efficient data collection instruments nowadays. Therefore, the 

questionnaire of this research was distributed online among the consumers of some selected hospitals in North 

Cyprus using an online survey tool known as Google Form in the period of the COVID-19 pandemic. The 

respondents should receive the health service(s) from one of the selected hospitals within the pandemic period 

and decide to visit the hospital based on available online information and reviews of the previous patients on 

the hospital’s digital media platforms. The created dataset was utilized to test the hypotheses. 

Teimouri et al. (2018) suggested that for each question a minimum of 5 respondents and a maximum of 10 are 

sufficient distribution. Therefore, by means of convenience sampling (Aghaei et al., 2022), we sampled and 

invited 164 customers (to participate by their own will, with no incentives or rewards provided) who used 

healthcare services and checked the hospital’s social media inside North Cyprus. Finally, 141 questionnaires 

(86%) were retrieved to enhance the validity and generalizability of response. Also, because the dataset was 

analyzed by applying partial least squares-based structural equation modeling (PLS-SEM) via SmartPLS 3 

statistical software, there is no concern about data noise, missing data, and skewness. In addition, PLS does 

not necessitate a very large sample size, thus, it could handle smaller sample sizes (Hair et al., 2013; Ringle et 

al. 2015).  

3.3 Respondents’ Profile 

Table 2 lists the sociodemographic profiles of the survey participants as below: 

Table 2 Sociodemographic profiles of survey participants (n = 141) 
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Variable Description Percentage 

Gender Male 56.0 

 Female 44.0 

   

Age  ≤ 30 years 44.0 

 31- 40 years 41.7 

 41- 50 year 12.1 

 ≥ 50 years 2.1 

   

Education Level < Bachelor 33.1 

 Bachelor 50.3 

 ≥ Master 16.6 

   

Marital status Single 54.9 

 Married 45.1 

   

Employment type full-time employee 60.0 

 part-time employee 40.0 

   

Working experience < 1 year 22.3 

 1 – 4 years 33.7 

 5 – 10 years 29.7 

 11 – 20 years 14.3 

   

Daily working hours < 8 hours 14.9 

 8 - 10 hours 79.4 

 > 10 hours 5.7 

   

4. FINDINGS 

4.1 Descriptive Analysis 

The mean scores for the constructs ranged from, 3.452 to 3.776 with the standard deviation from 1.014 to 1.279. 

Consumer buying behavior scored the very best with a mean of 3.776, while EWOM content showed a rock 

bottom mean at 3.452. The reported standard deviations in Table 3 that figures the data dispersion indicate 

the highest number for EWOM content at 1.279, and the smallest value of 1.014 for consumer buying behavior. 

Table 3 shows the results of the descriptive analysis as below:  

Table 3 Descriptive analysis 

Construct No. of items Mean Standard deviation 

EWOM Content (EC) 7 3.452 1.279 

EWOM Intensity (EI) 3 3.562 1.248 

Affective Commitment (AC) 8 3.609 1.141 

Consumer Buying Behavior (CB) 9 3.776 1.014 

 

4.2 Assessment of Measurement Model 
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The variance-based approach of partial least-based structural equation modeling (PLS-SEM), which used total 

variance to estimate parameters, is substantiated to assess the research’s proposed model (Hair et al., 2013). 

PLS-SEM is a preferred and popular research method to study structural equation models because of its 

resilience (Ringle et al., 2015). 

Before examining the hypotheses, reliability of the constructs, convergent validity, and discriminant validity 

should be considered. Initially, composite reliability (CR) was evaluated as a criterion of the structural model’s 

reliability. As reported in Table 4, CR values in this analysis are between 0.817 to 0.952, which passed the 

suggested threshold of 0.70 proposed by Hair et al. (2017). In the next step, convergent validity was verified. 

This involves checking the factor loadings and average variance extracted (AVE). Depending on the results 

shown in Table 4, factor loadings for all items passed the suggested threshold of 0.60 proposed by Hair et al. 

(2009), except four items (CB3, CB4, CB8, CB9) which were deleted. AVEs were between 0.613 and 0.784, which 

overtake the recommended cut-off point 0.50. Table 4 exposes the outcomes of the measurement model below: 

Table 4 Measurement analysis 

Construct Items Factor loading AVE CR 

EWOM Content (EC) EC1 0.767 0.613 0.916 

 EC2 0.833   

 EC3 0.853   

 EC4 0.878   

 EC5 0.829   

 EC6 0.600   

 EC7 0.680   

     

EWOM Intensity (EI) EI1 0.931 0.784 0.817 

 EI2 0.853   

 EI3 0.869   

     

Affective Commitment (AC) AC1 0.779 0.715 0.952 

 AC 2 0.827   

 AC 3 0.892   

 AC 4 0.731   

 AC 5 0.882   

 AC 6 0.913   

 AC 7 0.863   

 AC 8 0.864   

     

Consumer Buying Behavior (CB) CB1 0.700 0.615 0.855 

 CB2 0.672   

 CB3 Item deleted   

 CB4 Item deleted   

 CB5 0.766   

 CB6 0.869   

 CB7 0.606   

 CB8 Item deleted   

 CB9 Item deleted   

     

The discriminant validity (DV) was assessed after the convergent validity. It can be referred to the extent that 

the constructs utilized in the model are differentiated from each other (Hair et al., 2017). Two approaches were 

used to evaluate DV; firstly, Fornell and Larcker (1981) criterion by examining the relations between the 

measures of probably overlapping constructs, and then, the Heterotait-Monotrait Ratio (Henseler et al., 2015). 

Table 5 indicates that the necessary discriminant validity has been achieved in all constructs when the square 

roots of AVEs are higher than the off-diagonal numbers in their corresponding rows and columns. 
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Table 5 Discriminant validity (Fornell-Larcker Criterion) 

Construct AC CB EC EI 

AC 0.846    

CB 0.708 0.784   

EC 0.755 0.605 0.783  

EI 0.799 0.669 0.778 0.885 
Notes: Bold values on the diagonal represent the square root of AVE, while other entries represent the correlations. 

After that, the HTMT ratio was utilized at 0.90 as it is the determiner conservative cut-off value (Henseler, et 

al., 2015), thus, the value above that suggests a lack of DV (Hair et al., 2017). The outcomes were attained for 

the HTMT displayed in Table 6.  

Table 6 Discriminant validity (Heterotait-Monotrait Ratio) 

Construct AC CB EC EI 

AC     

CB 0.866    

EC 0.855 0.812   

EI 0.881 0.879 0.894  

It is shown from the HTMT value that, all of the DV’s presumptions were confirmed by this research. In all, 

the model measurement signified adequate reliability and validity. 

4.3 Assessment of Structural Model 

The structural model evaluates the causal relationships amongst the SEM model’s factors. In order to measure 

the statistical significance of the hypothesized model, Hair et al. (2017) recommended using a bootstrapping 

approach with a resampling technique, path coefficient to evaluate the structural model, R2, and matching t-

values. R2 is an indicator between zero and one to show the power of analysis to predict dependent variable(s) 

by independent variable(s). A higher R2 value indicates a more accurate prediction. According to Hair et al. 

(2017), assessing the change in R2 value is important. Presenting the results of the current study specify that 

the R2 value computed for affective commitment is 0.684 proposing that 68.4% of the variation in affective 

commitment would be described by the EWOM intensity/content constructs. Likewise, the R2 value for 

customer buying behavior was 0.615 proposing that 61.5% of the variance in customer buying behavior is 

explained by its predictors in the model. The predictive sample reuse technique, commonly called Stone-

Geisser’s Q2, may be adopted as a method for predictive relevance besides staring at the immensity of the R2. 

Henseler et al. (2009) also used this method to evaluate the research model’s capacity to predict. Formed on 

the blindfolding procedure, Q2 assesses the predictive validity of a model through PLS-SEM approach. Q2 

numbers bigger than zero (0) imply the exogenous construct(s) have predictive relevance for the endogenous 

construct(s) (Hair et al., 2013). The Q2 numbers of affective commitment (CV Red = 0.478) and consumer buying 

behavior (CV Red = 0.281) signify that the research model has sufficient predictive relevance. 

The path coefficients analysis (resampling = 1000) was conducted to assess the statistical importance of the 

relationships of the constructs in the model (See Table 7). The path analysis results revealed that between 

EWOM content and EWOM intensity towards affective commitment both is a significant positive relationship 

(β = 0.337, t-value = 2.307 and β = 0.537, t-value = 3.491 respectively), therefore, hypotheses 1 and 2 are both 

supported. Regarding affective commitment on customer buying behavior, there is a strong significant 

positive relationship with β = 0.784 and t-value = 18.159, thus, third hypothesis is supported. The reported 

outcomes in Table 7 also revealed that EWOM content has a positive and significant impact on customer 

purchasing behavior (β = 0.373, t = 4.098), which shows supporting the hypothesis 4. Finally, the results are in 

line with H5 and support the reasoning that the higher the level of EWOM intensity about the healthcare 

services, the higher the customer buying behavior (β = 0.349, t = 3.755). Hence, H5 is also supported. The 

summary of examining H1, H2, H3, H4, and H5 are reported in Table 7 as seen below: 

Table 7 Structural model’s results 
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Hypothesis Relationship Path coefficient t-value Decision 

H1 EC → AC 0.337** 2.307 Supported 

H2 EI → AC 0.537*** 3.491 Supported 

H3 AC → CB 0.784*** 18.159 Supported 

H4 EC → CB 0.373*** 4.098 Supported 

H5 EI → CB 0.349*** 3.755 Supported 

Notes: ** p < 0.05, ***p < 0.01. 

One of the study’s main aims was to investigate the mediating effect of affective commitment on two 

relationships of the model: first, between EWOM content and consumer buying behavior, and second, 

between EWOM intensity and consumer buying behavior both in healthcare sector. The mediation effect was 

tested using bootstrapping method for outcomes produced from 1000 resamples. 

As Table 8 shows, with presence of mediator, while the indirect effect on the relationship of EC, AC, and CB 

is significantly positive (β = 0.213, p < 0.01), the relationship between EC and CB has no evident significant 

direct effect. Remarkably, it is approved that affective commitment construct performs as a full mediator 

variable for EWOM content and consumer buying behavior. Likewise, it was found that at the presence of 

affective commitment as a mediator variable of the relationship between EI and CB, both the indirect effect (β 

= 0.145, p < 0.01) and direct effect (β = 0.202; p < 0.05) relationships remained significant simultaneously. It 

approves that affective commitment can also be a partial mediator variable for the relationship for EWOM 

intensity on consumer buying behavior in healthcare services sector as shown in Table 8 below: 

Table 8 Testing of mediating effects 

Hypothesis Estimate 
BC 95% CI 

Mediating effects 
Lower Upper 

H4a  
Direct effect (EC → CB) 0.163 -0.052 0.357 

Full mediation 
Indirect effect (EC → AC → CB) 0.213*** 0.105 0.392 

      

H5a 
Direct effect (EI → CB) 0.202** 0.006 0.394 

Partial mediation 
Indirect effect (EI →AC → CB) 0.145*** 0.060 0.277 

Notes: ** p < 0.05, ***p < 0.01; n = 141. BC, bias-corrected; CI, confidence interval.  

5. CONCLUSION AND POLICY IMPLICATIONS 

5.1 Conclusion 

The principal goal of the present research was to consider the relationship amongst EWOM content/ EWOM 

intensity, affective commitment, and consumer purchasing behaviors. The proposed model and developed 

hypotheses of the research have been analyzed by utilizing PLS-SEM technique. In conclusion, it has been 

shown that there is a considerable positive coefficient between EWOM content and affective commitment on 

the one hand, and EWOM intensity and affective commitment on the other. This finding suggests that a high 

level of EWOM content will positively impact affective commitment; furthermore, a high level of EWOM 

intensity will enhance the consumers’ affective commitment to the hospital. This result concurs with previous 

studies investigating the connection between EWOM participation and affective commitment (Cheung et al., 

2009). In general, the results demonstrate that a higher level of EWOM stimulates individuals to use or reuse 

a healthcare service(s) rendering by hospitals. 

Likewise, the study’s findings reveal that affective commitment positively and significantly related to 

consumer buying behavior. The findings of this study confirm the discoveries of previous studies in the extant 
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literature (Kashif et al., 2013) which infer that it is achievable through a high degree of affective commitment 

to impact effectively consumer buying behavior (Su et al., 2014).  

All in all, the outcomes of this research reveal there are significant and positive relationships amongst EWOM 

content/intensity, affective commitment, and consumer buying behavior that holding the same view in the 

past studies (Zheng et al., 2017). Furthermore, mediation roles of affective commitment on the relationships 

between two kinds of EWOM participation and consumer buying behavior are verified. Thus, our objectives 

were attained, and all hypotheses were supported. 

5.2 Implications 

Consumer buying behavior is one of the real challenges extensively companies’ leaders particularly health 

sector face in today’s competitive market (Lee et al., 2008; Roy et al., 2020). However, it appears from our 

research that benefits of EWOM emerge when consumers are willing more to share their reviews online. In 

line with this research findings, hospitals’ managers should plan to embrace the ways that can inspire their 

customers to participate in sharing their experiences and reviews about a product(s) or brand(s) electronically 

via digital media of hospitals. To improve patients’ participating EWOM, leaders of companies should 

provide the necessary supports, such as efficient communication channel and information processing via their 

digital platforms. Efficient communication is crucial to make a strong connection with clients in terms of 

thoughts sharing and purchasing decisions. The results verify this view and indicate that hospitals’ leaders or 

decision makers should implement suitable methods to maintain a specific level of communication and 

linkage with customers in different forms specifically online. 

Since the importance of effective communication is acknowledged in this study which supports the previous 

related studies’ findings, recognizing the ways in which the products are going to be advertised and shown, 

and the media that are going to be used for the establishment of the connection between producers/providers 

and customers are very important. The health system managers, as such, should choose those mediums that 

can provide the best results. 

5.3 Limitations and Future Research Recommendations 

During this research project, some flaws were detected, mostly in the data gathering procedure. Due to the 

COVID-19 pandemic time, it was challenging to gather data for the research task, which was the main 

limitation noted during this study. Also, the data was gathered from customers of hospitals only in North 

Cyprus who became acquainted with hospitals via hospital’s digital media. Hence, the generalization of the 

outcomes should be made with care. Furthermore, the research is focused in the context of health sector, 

therefore, the results might not be induced to other organizations in North Cyprus.  

Considering the method of this research, it’s important to propose the subsequent further research ideas. First, 

we recommend the same study to focus on other service industries such as education, banking, etc. for finding 

more relevant results that can be compared with the results existing in the literature. Second, future 

researchers are advised to collect factual data from other geographies to contribute more in the relevant 

literature. Besides, though the sample size of this work suitable the study purpose, use of a larger sample 

causes more reliable results. 

Lastly, in the study examining the concepts of EWOM, affective commitment, and consumer buying behavior, 

we propose future research should have a deep look at the other effective concepts. For instance, as researchers 

Engizek and Yasin (2017), Hur et al. (2018), and Markovic et al. (2018) unveiled, corporate social responsibility 

(CSR) initiatives have a favorable impression on consumers’ affective commitment to the company. Further, 

investigating EWOM factor as sensing EWOM and acting EWOM further seems advantageous. 
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Appendix A- Questionnaire 

EWOM content 

1 The hospital’s social media in terms of attractiveness is discussed by me. 

2 The hospital’s social media in terms of prices of services offered is discussed by me. 

3 The hospital’s social media in terms of variety of the services offered is discussed by me. 

4 The hospital’s social media in terms of the ease of communication with crew is discussed by me. 

5 The hospital’s social media in terms of the rapid serving is discussed by me. 

6 The hospital’s social media in terms of the hospital’s notoriety is discussed by me. 

7 The hospital’s social media in terms of quality of the services offered is discussed by me. 

EWOM intensity 

8 
The healthcare organization is communicated very frequently than the rest of services organization 

by me. 

9 
The healthcare organization is communicated very frequently than the rest of organizations of any 

other type. 

10 I talk about this hospital to many individuals. 

Affective Commitment 

11 I am a loyal patron of this hospital. 

12 Belonging to this hospital is my proudness. 

13 I feel like I belong to this hospital. 

14 It highly matters that the hospital has long-term success. 

15 The hospital possesses a high level of individual meaning for me. 

16 I sense that this hospital is part of my family. 

17 I sense that I am emotionally connected with this hospital. 

18 I feel a strong sense of identification with this hospital. 

Consumer Buying Behavior 

19 I would like to talk to my friends and acquaintance about the hospital. 

20 I would like to continue using the services of the hospital through the next one year. 

21 I would be willing to pay a higher price for this hospital over other hospitals. 

22 
If the hospital had no available reservations, I would have no problem finding a different hospital 

with which I would want to make reservations. 

23 I intend to keep getting service from this hospital. 

24 I am committed to this hospital. 

25 I will choose this hospital the next time I need a service. 

26 Even if another hospital has the same offers as this one, I would prefer the offers of this hospital. 

27 
If the services of another hospital are not different from this hospital in any way, it seems smarter 

to purchase this hospital. 
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Purpose – The main purpose of the research is to reveal the place and significance of gastronomy 

tourism in destination marketing from the perspective of travel agencies. In this context, the aim is to 

identify geographically indicated and non-geographically indicated products in Nevşehir, to create a 

gastronomy route, to organise gastronomic events and to promote Nevşehir as a gastronomy city.  

Design/methodology/approach – In the research in which the qualitative method was adopted, 

phenomenology was set as the research design. Fifteen people were interviewed using the criterion 

sampling method. The data obtained from the interviews were subjected to content analysis and 

descriptive analysis using the Maxqda 20 programme.  

Findings – Three main themes were identified as a result of the analyses: gastronomic products, 

gastronomic routes and gastronomic events. Geographically indicated, non-geographically indicated, 

local restaurants, local product sales points, places where local products are harvested, home-cooking 

tours, food and beverage themed festivals and cooking courses are the identified sub-themes. The most 

frequently coded main theme was the main theme of gastronomic products.  

Discussion –  In addition to cultural and balloon tourism in Nevşehir, the development of gastronomy 

tourism is expected to increase the number of visitors to the destination and contribute to higher 

revenues for tourism stakeholders.   

 

1. INTRODUCTION 

Many factors such as globalisation, intense competition, variable markets, the spread of information and 

communication technologies and crises in recent years have led to the significant development of tourism and 

travel industry (Sotiriadis, 2021). In this way, governments have become aware of the role that the tourism 

industry plays in improving the trade performance of countries (Faulkner, 1997). Ritchie, Crouch & Hudson 

(2000) state that the most important product in tourism is the destination experience, and consider the 

destination as the central point in tourism around which everything revolves. Most tourism activities take 

place in destinations, and tourists plan their travel activities according to the attractions that destinations offer. 

Destinations that are aware of this situation distinguish themselves from other destinations by focusing on 

marketing and management issues and draw up strategies to attract target markets. Destination marketing is 

a collaborative process of many stakeholders who have a say in destination management (Wang, 2011). In the 

tourism industry, destinations have started to turn to different types of tourism as part of their appeal in order 

to differentiate themselves from others. The natural beauty, cultural values and gastronomic elements present 

in tourism destinations have reached a level that increases their attractiveness and importance (Zağralı & 

Akbaba, 2015). 

It is noted that interest in local gastronomic products has grown within the context of changing tourist 

behaviour and accordingly, local food plays a significant role in destination selection (Aydoğdu, Okay Özkaya 

& Köse, 2016). In recent years, the development of culturally rich cities into tourist attractions has made 

destination marketing and competition important. Destinations that keep up with this development try to 

mailto:irembozkurt@nevsehir.edu.tr
mailto:ezgi.krc@windowslive.com
http://www.orcid.org/0000-0002-5977-2123
http://www.orcid.org/0000-0002-1613-8448


İ. Yıldırım – E. Kırıcı Tekeli 14/4 (2022) 2686-2703 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2687 

make a difference by using their attraction elements in the right way. Gastronomy tourism has developed 

worldwide. Therefore, destinations looking to increase their share of tourism revenue have begun to turn to 

gastronomy tours. Travel agencies that are in direct communication and interaction with gastronomy tourists 

also come to the fore at this point. As they conduct sales activities with consumers through face-to-face 

marketing and other means, they are the only businesses that can identify tourist groups that visit or have the 

potential to visit destinations and attract them to the destination (Güçer, Hassan & Pelit, 2013). In this context, 

the main purpose of the study is to reveal the place and importance of gastronomy tourism in destination 

marketing from the perspective of travel agencies. As in almost all countries in the world, the destinations in 

Turkey also aim to promote their gastronomic richness and values. Nevşehir was chosen as the study area. 

This is because, according to the findings obtained from the relevant literature and interviews, it is known that 

Nevşehir does indeed have gastronomy tourism potential, but it is overshadowed by two important types of 

tourism (cultural and balloon tourism) in this destination (Hatipoğlu, 2014). In this sense, the study aims to 

reveal the significance of gastronomy tourism in Nevşehir and to provide information on the potential and 

feasibility of gastronomy tourism in Nevşehir. In this context, it is expected to make a significant contribution 

to the relevant literature. In examining the national and international literature, we note that there are studies 

on the place and importance of gastronomy tourism in destination marketing (Alyakut, 2021; Güzel Şahin & 

Ünver, 2015; Kardeş Çolakoğlu & Sarıışık, 2021; Kivela & Crotts, 2006) and on gastronomic tours organised by 

travel agencies (Cankül & Demir, 2018; Horng & Chen-Tsang, 2012; Sezer, 2017; Şenel & Doğan, 2021). This 

study evaluates gastronomy tourism from the perspective of travel agencies within the scope of destination 

marketing and differs from other studies in this respect.  

It is essential that travel agencies within organisations involved in destination marketing and management 

fulfil their responsibilities. In this context, the main problem of the research is what the travel agencies should 

do to increase the awareness and recognition of Nevşehir in terms of gastronomy tourism. In accordance with 

the research problem, the employees of travel agencies were interviewed about Nevşehir's geographically 

identified and possible gastronomic products, how to design an itinerary in Nevşehir, home-cooking tours 

organised or that can be organised in Nevşehir, festivals and cooking courses. In this context, interview 

technique, which is an important data collection tool in qualitative research methods, was used in the study. 

Research questions were posed to the staff of the travel agencies and they were asked to answer relevant 

questions by drawing on their experiences. The aim of the researchers in this study is to encourage the 

employees of the travel agencies in Nevşehir to turn to alternative types of tourism within the scope of the 

attractiveness of the destination, to ensure the diversification of the tours and to create awareness in the 

agencies in this regard. The study discussed the relationship between destination marketing, gastronomy 

tourism and travel agencies, and presented information on the feasibility and potential of gastronomy tourism 

in Nevşehir, as well as suggestions for travel agencies in light of the interviews and literature studied.  

2. CONCEPTUAL FRAMEWORK 

2.1. Destination Marketing 

Today, it has become inevitable to conduct destination-related marketing activities, because countless similar 

destinations are trying to brand themselves by setting themselves apart from others, and each destination is 

in a race to promote itself to the target market and show that it is superior to others. All destinations try to 

offer quality goods and services that meet the needs of potential tourists by highlighting aspects that are 

different from those of other destinations. Moreover, destinations need to develop an effective marketing 

strategy in order to obtain maximum benefits by introducing themselves to the target market, which reveals 

the concept of destination marketing (İşbilir Yüceışık & Özer, 2019).  

Kotler, Bowen & Makens (2003: 721) define the concept of destination marketing, which is based on the 

promotion of destinations in the target market and the creation of a positive image and brand perception 

among the potential audience in relation to that destination, as “the building block in the development and support 

of a particular place”, unlike goods and services marketing activities. The World Tourism Organisation (2004: 

10) defines destination marketing as “a process that brings sellers and buyers together, involves focusing on activities 

and customer needs, and involves decisions about product, brand, price, market segmentation, promotion and 

distribution.” Elbe, Hallen & Axelsson (2009: 283) argue that destination marketing is “a concept used to denote 

planned and often strategically developed activities that are carried out to attract tourists to a particular location.”  
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The tourism industry consists of many service sectors with unique interests and objectives. To achieve these 

goals, each company chooses different paths. The main objective of travel agencies, which are one of the 

organisations responsible for managing and marketing the destination, is to occupy an important place in the 

tourism market (Pender & Sharpley, 2005). In today's world where there are horizontal and vertical 

integrations, travel agencies have achieved a strong position and have a greater say in the tourism industry. 

Travel agencies, which direct and accelerate the flow of tourists towards a destination, hold the future of these 

destinations in their hands thanks to their accessibility to thousands of people (Carey, Gountas & Gilbert, 

1997).  

The increasingly competitive nature of the tourism industry is forcing destinations to develop effective plans 

and strategies for marketing their tourist attractions, as destinations compete on perceived image and brand 

size. Travel agencies play the leading role in this race. Since travel agencies act as idea generators for tourists, 

they have a great influence on the travel decisions of potential tourists depending on the image of the 

destination and the knowledge they offer. In this case, travel agencies need to act as both a distribution channel 

and an image builder in the process of destination selection (Baloğlu & Mangaloğlu, 2001). Travel agencies 

have important and sensitive functions in destination marketing as they play an active role in influencing and 

directing demand in the tourism distribution system. They provide tourists with information and contribute 

significantly to the development and marketing of destination tour packages. In both cases, they have the 

effect of changing the vital processes of the tourism destination (Middleton & Clarke, 2001).  

It is well known that the travel agencies play a greater role in marketing destinations and creating an image, 

as tourists are more inclined to refer to intermediary in choosing destinations, especially for their international 

travels (Baloğlu & Mangaloğlu, 2001). Accordingly, destinations should conduct their marketing efforts not 

only directly to the consumer but also to travel agencies, which are distribution channels of tourism. Thus, it 

is possible to reach and stay in touch with millions of tourists through these intermediaries. Since a travel 

agency's decision to organise tours for a particular destination or its efforts to increase the type and number 

of tours it organises means that many tourists will turn to that destination, it is a strategic approach to direct 

marketing activities towards travel agencies (Özdemir, 2014). In the context of destination marketing, travel 

agencies are obliged to steer the destination towards the development and progress it needs, taking into 

account tourists’ criteria for destination preference. In this way, destinations recognise their position in the 

market and gain information. Travel agencies are an essential intermediary in the tourism marketing system 

and also help tourists to choose destination (Huybers, 2003).  

2.2. Gastronomy Tourism 

The term gastronomy, which originated from the combination of the words “gastros” and “nomos” in Greek, 

means, in short, gastric laws. The term is also defined as the art of eating and good cooking in a general sense. 

In addition, it is considered a science as it involves many processes such as experimentation, research, 

experience, tasting, writing and preparation (Kivela & Crotts, 2006). The fact that gastronomy has a detailed 

production and consumption process means that it comes into contact with different branches of science. 

Understanding the cultivation of food and beverage raw materials in a particular region, preparation and 

consumption of food and beverages specific to that region explains the relationship between gastronomy and 

tourism. Gastronomy tourism is generally defined as “a type of tourism that is undertaken with the aim of gaining 

unique experiences related to food and beverages specific to a destination” (Yücel Güngör, Şenel & Doğan, 2021: 76). 

In the relevant literature, gastronomy tourism is discussed in connection with different types of tourism. 

Gastronomy tourism is associated with cultural tourism as cuisine is a significant cultural element, with eco-

tourism and rural tourism as they involve processes such as sowing and harvesting food and beverages, and 

with the types of activity tourism because festivals and celebrations are organised in connection with sowing 

and harvesting (Beşirli, 2010).  

Gastronomy tourism can be used as a marketing and promotional tool in destinations as it can be easily 

adapted to other types of tourism and boosts attractiveness by diversifying tourism (Bulut, 2019). Gastronomy 

is considered one of the most important attraction elements of history and culture (İpar, 2011). Local 

gastronomic products are found to stand out as a distinctive feature in destinations, offer a sustainable 

competitive advantage and are therefore actively used in destination marketing (Rinaldi, 2017). In this context, 

the stakeholders who have a say in destination marketing and management take initiatives to organise and 
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announce various gastronomic events. In this context, travel agencies play the biggest role. Gastronomic 

elements are at the top of the attraction factors that interest tourists most when choosing their destination 

because every tourist is curious about the destination’s cuisine and wants to experience it (Aydoğdu et al., 

2016).  

Travel agencies that organise gastronomy tourism tours are businesses that identify the places where 

gastronomy tourists can go, include in their itineraries the gastronomic experiences they want to have during 

their trips, and provide a quality tour service with the information and experiences that the tourist needs by 

combining food and beverage activities with other activities. Gastronomy tours, on the other hand, are 

“professionally conducted tours, individually, as a group or through a travel agency, to one or more destinations within 

the framework of gastronomy tourism to experience different dimensions of gastronomy” (Sezer, 2017: 48). Various 

food and beverages are set as themes around the world and gastronomy tour routes are created. Products such 

as wine, beer, cheese, olives and olive oil are among the most popular products. The most common of these 

are wine tourism routes (Timothy & Boyd, 2015). Apart from these tour routes, rice fields, bakeries where 

traditional bread is made, dried meat producers, traditional vinegar producers, foie gras producers, fish farms, 

snail farms, pasta factories, tea factories, fruit and vegetable production centres, places where traditional 

chocolate making is shown, places where salt making is shown are preferred by tourists within the scope of 

gastronomy tourism (Croce & Perri, 2010). In Turkey, wine, vineyard and olive tour routes have been 

identified. In addition, studies on cheese-related routes are also being developed within the scope of 

gastronomy tourism (Durlu Özkaya, Özkaya, Tunalıoğlu, Bayar & Tunalıoğlu, 2018).  

The activities organised within the scope of gastronomy tourism can vary in group and individual tours. While 

package tours offer more standardized content for time and economic reasons, individual tours can be more 

privileged and specialised. However, with the increasing interest in gastronomy tourism, it can be observed 

that tours have also expanded their functions. Gastronomic tours initially focused on wine and cheese tastings 

in European countries such as the Netherlands, France and Italy. In recent years, other gastronomic 

experiences have been offered in addition to tastings at various destinations around the world (Horng & Chen-

Tsang, 2012). In Turkey, Çanakkale and Tekirdağ in the Marmara Region, İzmir, Muğla and Denizli in the 

Aegean Region, Mersin, Adana and Hatay in the Mediterranean Region, Gaziantep in the South East Anatolia 

Region and Nevşehir in the Central Anatolia Region appear to stand out in the field of gastronomy tourism. 

In general, the gastronomic experiences offered in these cities include wine and vintage tours, region-specific 

products and local dishes (Hatipoğlu, 2014).  

Gastronomy tourism experiences are activities that aim to understand the culinary culture of a destination. 

Observing the production, processing, preparation and sale of traditional foods and beverages at local 

markets, harvesting products such as grapes and olives at festivals, participating in festivals, attending 

cooking courses, visiting gastronomy museums, attending gastronomy congresses, fairs and competitions, 

watching  chefs’ presentations and shows, gastronomic experiences at workshops and tastings at all events 

are considered as destination attractions and travel motivations of gastronomic tourists (Ryu & Jang, 2006; 

Tekeli & Kırıcı Tekeli, 2020).  

3. METHODOLOGY 

3.1. Research Problem and Questions 

Qualitative research methods were used in this research, which focuses on the development of Nevşehir, an 

important tourism destination with regard to destination marketing, in terms of gastronomy tourism. In order 

to highlight the significance of Nevşehir in terms of gastronomy tourism, geographically indicated and non-

geographically indicated products were identified and an attempt was made to uncover the local culinary 

culture specific to Nevşehir. The aim is to create a gastronomy route by picking up the subject-specific 

thoughts of the employees of travel agencies. In this context, an attempt was made to identify local restaurants 

in Nevşehir, places where local products are sold and places where local products are harvested. In addition, 

the opinions of travel agencies’ employees on home-cooking tours, food-beverage themed festivals and 

cooking courses were sought in order to organise gastronomic events. Thus, an attempt was made to create 

awareness among the employees of travel agencies that gastronomy tourism-oriented tour programmes can 

be prepared. In this context, the question “What should be done by travel agencies in order to increase the 

awareness and recognition of Nevşehir in terms of gastronomy tourism?” was identified as the main problem 
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of the research.  The research questions were created in accordance with the problem of the research. The 

research questions are listed below.  

1. What are the gastronomic products of Nevşehir that are geographically indicated and likely to qualify for 

geographical indication? 

2. What kind of itinerary would be appropriate to create an itinerary based on gastronomy tourism in 

Nevşehir? 

3. What do you think of the home-cooking tours organised in Nevşehir? 

4. What kind of a food and beverage themed festival would you consider appropriate in Nevşehir in the 

future? 

5. What do you think of the cooking courses organised in Nevşehir? 

6. What should be done to raise Nevşehir’ profile in terms of gastronomy tourism? 

7. What should be done to promote Nevşehir as a gastronomy city? 

As a result of the literature review, seven research questions were posed. The questions are completely new 

and were inspired by studies focusing on destination marketing and gastronomy tourism (Alyakut, 2021; 

Cankül & Demir, 2018; Güzel Şahin & Ünver, 2015; Kivela & Crotts, 2006). Based on the first five questions, 

the main themes, sub-themes and codes for the research were identified. A number of analyses were conducted 

for the identified themes. Participants' opinions on the last two questions were not analysed and were included 

in the final section of the study. The research conducted in the light of this information is designed as an 

exploratory study.  

3.2. Research Pattern 

The research pattern shows how to proceed with the research. In the research, interviews were conducted with 

employees of travel agencies in order to determine the development of gastronomy tourism in Nevşehir. 

Research questions were posed to the employees of the travel agencies and they were asked to answer the 

relevant questions by drawing on their experiences. Therefore, phenomenology was adopted as the research 

design. Phenomenology, is about finding out the opinions of the employees of travel agencies about the 

phenomenon. The phenomenon in this research is gastronomy tourism, which seems possible in Nevşehir. In 

fact, the opinions of the employees of travel agencies about gastronomy tourism were directly evaluated and 

descriptive phenomenology was used.  

3.3. Identification of Participants 

In the study, the development of gastronomy tourism was discussed in terms of destination marketing. One 

of the most significant tourism stakeholders in the implementation of destination marketing activities is the 

employees of the travel agencies. Travel agencies can undertake pricing, promotion and distribution of 

tourism products. Therefore, in terms of gastronomy tourism, travel agencies can organise gastronomy-

themed tours or events, they can carry out promotional activities of these tours and sell them to tourists at the 

price they set. In light of this information, travel agencies in Nevşehir were selected in order to expose the 

development of gastronomy tourism. In selecting the travel agencies, the criterion sampling method was 

preferred, which is one of the purposive sampling methods. The most important criterion for the selection of 

travel agencies was the variety of tours organised by the agencies. Indeed, it is assumed that travel agencies 

that organise a wide variety of tours will be selected and that they will evaluate new and different tours (such 

as gastronomy-themed tours, etc.) more positively. In this context, a total of 15 people were interviewed for 

the study. In qualitative research, the amount of data obtained from participants and the saturation point are 

extremely important (Creswell, 2018; Yıldırım & Şimşek, 2013). After interviewing 15 people, it was 

determined that the data obtained was sufficient and the data began to repeat and the interviews were 

terminated.   

3.4. Data Collection Tools 

Data collection tool widely used in research where phenomenology design is adopted is interview, and in this 

study the semi-structured interview technique was used. Ethics committee permission was obtained from 
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Karamanoğlu Mehmetbey University before starting the interview with the employees of travel agency. 

Following receipt of the ethics committee report, interviews were conducted with the employees of travel 

agencies between 09/05/2022 and 30/05/2022. The interviews were conducted directly at the travel agencies 

and care was taken to ensure that employees voluntarily participated in the research. A dictaphone was used 

during the interviews and brief notes were taken. The interviews lasted an average of 45 minutes. After each 

interview, the voice recordings were listened to and the data decoded. 

3.5. Selection of Data Analysis Strategy and Processing of Data 

The data obtained during the interviews were subjected to content analysis. Thus, the data were read and 

analysed in detail. Maxqda 20 qualitative data analysis software was used to analyse the data. The use of the 

programme allowed for a detailed examination of the data and visual presentation. Descriptive analyses were 

carried out using the analysis programme. The creation of the code system, the document portrait, the code-

subcode-section model, and the word cloud are among the descriptive analyses carried out as part of the 

research. Data processing is a process associated with coding. An open and closed code system was used at 

this stage. In other words, it is ensured that the codes are determined on the basis of both deductive and 

inductive methods. Therefore, data from the literature and the field were used. As a matter of fact, the 

statements of the participants were evaluated in line with the information obtained from the literature, and 

the main theme, sub-theme and codes were determined by the researchers. Then, the determined themes and 

codes were examined by academicians who are experts in their fields and took their final form in line with 

their opinions. 

3.6. Validity and Reliability 

Validity and reliability are very important criteria in qualitative research and are closely related to the 

credibility of the research. The fact that the results obtained in the research are true shows that the research is 

valid. In order to increase validity, more than one participant was included in the study, care was taken to 

keep the interviews with the participants long, detailed data was collected, correlations were found between 

the data collected, participants’ opinions were included in the study and many descriptive analyses were 

conducted with the programme. In addition, care was taken to present the research method and results in 

detail. One of the evidences of the reliability of the study is the fact that similar data was obtained from 

interviews with different participants. It was found that the meanings extracted from the data were quite 

consistent with each other. This indicates the consistency of the results and the reliability of the research. In 

addition, in order to increase the reliability of the research, care was taken to ensure that the date was fully 

recorded and analysed jointly by the authors. All this proves that the research complies with the principles of 

credibility, transferability, consistency and verifiability, i.e., it is valid and reliable (Creswell, 2018; Merriam, 

2018; Yıldırım & Şimşek, 2013).  

4. FINDINGS 

In this research, which was conducted for the development of gastronomy tourism from a destination 

marketing perspective, interviews were conducted with the employees of travel agencies and some findings 

were obtained. Care was taken to present the findings in a systematic way. To this end, the data obtained with 

the contributions of the employees of travel agencies was decoded and analysed using the Maxqda 

programme. First of all, the demographic data of the employees of travel agencies and the descriptive 

information on the travel agencies where the employees are employed are presented in tables. In presenting 

the demographic information and interpreting the analyses, the employees of travel agencies, i.e. the 

participants, were referred to as P1, P2, P3 … P15, in accordance with the ethical principles. Then, the code 

system showing the main theme, sub-theme and code numbers is included. After the code system was 

explained, the participants’ opinions on gastronomy tourism were subjected to a descriptive analysis. In this 

context, a document portrait, a code-subcode-section model and a word cloud were created and the 

participants’ opinions on gastronomy tourism were examined in detail. Table 1 contains the demographic data 

of the employees of travel agencies.  
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Table 1. Demographic Data of the Employees of Travel Agencies 

Participant Gender Age Marital 

Status 

Level of 

Education 

Tourism 

Education 

Information 

Languages Length of 

Employment 

in the 

Industry 

Intention to 

Include 

Gastronomy 

Tour 

K1 Male 44 Married High 

School 

No English 25 years Yes 

K2 Male 38 Married High 

School 

No English 20 years Yes 

K3 Male 35 Married Bachelor's 

Degree 

Yes English 10 years Yes 

K4 Female 36 Married Master’s 

Degree 

Yes English 

Spanish 

8 years Yes 

K5 Male 51 Married Associate 

Degree 

Yes English 35 years Yes 

K6 Male 36 Single Bachelor's 

Degree 

Yes English 16 years Yes 

K7 Female 34 Married Bachelor's 

Degree 

No English 

German 

8 years Indecisive 

K8 Male 42 Married High 

School 

No English 17 years No 

K9 Male 56 Married High 

School 

No English 35 years Yes 

K10 Male 40 Married Associate 

Degree 

Yes English 21 years Yes 

K11 Male 35 Single Bachelor's 

Degree 

Yes English 9 years Yes 

K12 Male 30 Married Bachelor's 

Degree 

Yes English 8 years Yes 

K13 Male 45 Married Bachelor's 

Degree 

Yes English 

Spanish 

Portuguese 

22 years Yes 

K14 Female 37 Single Master’s 

Degree 

Yes English 7 years Yes 

K15 Male 33 Married Associate 

Degree 

Yes English 

Spanish 

11 years Yes 

It was noted that 12 of the participants included in the study were male and 3 were female. The age range of 

the participants was from 30 to 56 years.  It was also established that the majority of the participants who were 

married (Married=12, Single=3) had at least a high school degree (High School=4, Associate Degree=3, 

Bachelor’s Degree=6, Master’s Degree=2).  The vast majority of participants had tourism education (Yes=10, 

No=5) and reported having a good command of least one foreign language. The length of time participants 

worked in the sector varied from 7 to 35 years. Finally, participants were asked for their views on gastronomy 

tours and the majority of participants indicated a positive attitude towards the inclusion of gastronomy tours 

in their itineraries (Yes=13, Undecided=1, No=1). After the demographic information about the participants is 

presented, Table 2 includes identifying information for the travel agencies where the staff are employed.  
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Table 2. Descriptive Information on Travel Agencies Where Staff Are Employed 

Participant Agency Type Agency’s 

Activity Period 

Types of Tours Places of Tours 

K1 Group A 11 years Regional Tour, Ihlara 

Tour, Erciyes Tour 

Nevşehir, Aksaray, 

Kayseri 

K2 Group A 14 years Regional Tour, Ihlara 

Tour, Soğanlı Tour, 

Anatolia Tour 

Nevşehir, Aksaray, 

Kayseri, Konya, 

Denizli, İstanbul 

K3 Group A 5 years Regional Tour, Anatolia 

Tour 

Nevşehir, Aksaray, 

Konya, Antalya, 

Denizli, İstanbul 

K4 Group A 4 years Regional Tour, Ihlara 

Tour, Anatolia Tour 

Nevşehir, Aksaray, 

Konya, Antalya, 

Denizli, İstanbul 

K5 Group A 22 years Regional Tour, Ihlara 

Tour, Anatolia Tour 

Nevşehir, Aksaray, 

Kayseri, Konya, 

Antalya, Denizli, 

Adana, Hatay, 

Gaziantep, Şanlıurfa, 

İstanbul 

K6 Group A 4 years Regional Tour, Anatolia 

Tour 

Nevşehir, Adıyaman, 

Gaziantep, Şanlıurfa, 

Mardin, İstanbul 

K7 Group A 3 years Regional Tour, Ihlara 

Tour, Soğanlı Tour, Jeep 

Safari Tour, ATV Tour, 

Horseback Riding Tours  

Nevşehir, Aksaray, 

Kayseri 

K8 Group A 7 years Regional Tour, Erciyes 

Tour 

Nevşehir, Kayseri 

K9 Group A 20 years Regional Tour, Anatolia 

Tour 

Nevşehir, Kayseri, 

Konya, Antalya, 

Denizli, İstanbul 

K10 Group A 12 years Regional Tour, Ihlara 

Tour 

Nevşehir, Aksaray 

K11 Group A 3 years Regional Tour, Anatolia 

Tour 

Nevşehir, Konya, 

Denizli, İstanbul 

K12 Group A 3 years Regional Tour, Ihlara 

Tour, Soğanlı Tour, 

Anatolia Tour 

Nevşehir, Aksaray, 

Kayseri, Konya, 

Antalya, Denizli, 

İstanbul 

K13 Group A 25 years Regional Tour, Ihlara 

Tour, Soğanlı Tour, 

Anatolia Tour 

Nevşehir, Aksaray, 

Kayseri, Konya, 

Antalya, Denizli, 

Aydın, İzmir, 

İstanbul 

K14 Group A 2 years Regional Tour, Ihlara 

Tour, Soğanlı Tour 

Nevşehir, Aksaray, 

Kayseri 

K15 Group A 3 years Regional Tour, Ihlara 

Tour, Soğanlı Tour 

Nevşehir, Aksaray, 

Kayseri 
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It is noted that all the participants involved in the study work in a group A travel agency. It is also noted that 

the travel agencies have been operating for 2 to 25 years. The tours organised by the travel agencies are similar, 

and the Region tour, Ihlara tour, Soğanlı tour, Erciyes tour and Anatolia tour are the most frequently organised 

tours. The places where the tours are conducted are Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Konya, Antalya, Denizli, 

Aydın, İzmir, İstanbul, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin and Adıyaman. Following the 

information about the participants and the travel agencies they work with, the code system was given in Figure 

1 and explanations were made for the themes.  

 

Figure 1. Code System for the Development of Gastronomy Tourism 

The main themes and sub-themes can be seen in the code system for the development of gastronomy tourism. 

Main themes and sub-themes were created from the code system part of the Maxqda program. Then, coding 

was done on the decipher file included in the program. As a result of the analysis; 3 main themes and 8 sub-

themes were determined. Gastronomic products, gastronomic routes and gastronomic events are the main 

themes identified. Gastronomic products consist of geographically indicated and non-geographically 

indicated sub-themes, gastronomic routes consist of local restaurants, local product sales points and harvest 

places of local products sub-themes, and gastronomic events consist of home-cooking tours, food-beverage 

themed festivals and cooking courses sub-themes.  The total number of codes for the themes was found as 110.  

The geographical indication sub-theme under the main theme of gastronomic products refers to the traditional 

products of Nevşehir registered by the Turkish Patent and Trademark Office. These products are listed as 

Derinkuyu white beans, Kaymaklı dry cream, Kaymaklı bread, Nevşehir pumpkin seeds, Nevşehir bagel and 

Nevşehir Tray Kebab (Geographical Indications Portal, 2022). The sub-theme that is not geographically 

indicated, on the other hand, refers to products that are specific to Nevşehir cuisine but have not yet been 

registered. Grapes, stuffed cherry leaves, stuffed quinces, Nevşehir tava etc. fall into the category of products 

non-geographically indicated.  

Local restaurants under the main theme of gastronomy routes refer to restaurants that offer local flavours 

unique to Nevşehir and that can provide a quality service to tourists. Another sub-theme, local product sales 

points, refers to places where local products such as pumpkin seeds, grapes, wine, etc. can be tasted and 

purchased by tourists. The sub-theme of harvest places of local products refers to the vineyards, gardens, 

fields, etc. where products grown in Nevşehir such as grapes, zucchini etc. are visited by tourists and the 

harvesting of the products is done by tourists. 

Home-cooking tours, which are under the main theme of gastronomic activities, refer to the production and 

tasting of local delicacies with tourists in a home environment accompanied by local people. Another sub-

theme, food and beverage themed festivals, refers to national and international events involving products such 

as grapes, wine, zucchini, etc. The last sub-theme, cooking courses, is a multiday training where tourists can 

learn about local flavours such as tray kebab, dried white beans in pottery, stuffed quinces, etc. Necessary 

explanations were given for the themes in the code system, and a portrait of the document for the development 

of gastronomy tourism is shown in Figure 2.  
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Figure 2. Document Portrait for the Development of Gastronomy Tourism 

For the document portrait prepared for the development of gastronomic tourism, the document portrait option 

under the visual tools tab of the Maxqda program was used. The length of the sub-themes mentioned by the 

participants is shown in the document portrait prepared for the development of gastronomy tourism. In other 

words, each sub-theme is visualised with a different colour, and the square boxes indicate the length of the 

sub-themes. The more a sub-theme is mentioned, the higher the number of square boxes. In Figure 2, the sub-

themes are sorted from left to right and visualised from the most mentioned sub-theme to the least mentioned 

sub-theme. Therefore, the sub-theme that the participants talked about the longest was the sub-theme of local 

restaurants. Participants emphasised that local restaurants are very important when determining the itinerary. 

Based on local delicacies, they talked at length about the local restaurants in each district of Nevşehir. While 

the local restaurants were mentioned for such a long time, the sub-theme that the participants mentioned the 

shortest was the sub-theme of harvest places of local products. Participants mainly talked about vineyards 

and stated that vineyards should be included in the tour programme. As a matter of fact, with the document 

portrait, the lengths of the sub-themes mentioned by the participants were determined, and Figure 3, Figure 4 

and Figure 5 were created by using the MAXMaps option under the visual tools tab of the Maxqda program. 

With the code-subcode-section model shown in the figures, the participants' statements regarding the themes 

were revealed. 
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Figure 3. Code-Subcode-Divisions Model for the Main Theme of Gastronomic Products 

With the code-subcode-section model for the main theme of gastronomic products, the main theme and sub-

themes are discussed and the frequency of coding of the sub-themes and the expressions of the participants 

can be seen in the model. The geographically indicated sub-theme under the main theme of gastronomic 

products was coded 18 times, and the non-geographically indicated sub-theme was coded 17 times. It was 

identified that the main theme of gastronomic products, which was coded 35 times in total, was the most 

frequently coded main theme. The participants’ statements on the main theme of gastronomic products are as 

follows: 

"There is testi kebab. The most famous testi kebab is already available. There is also a Nevşehir bagel made 

with chickpea yeast. Do you know it? That's what came to my mind" (P2). "Among the products that are 

not geographically indicated, I regret to say that grapes, stuffed cherry leaves, stuffed quinces, aside dessert, 

köftür, molasses, dried fruit roll-up and Nevşehir potatoes can be counted. Grapes are the most significant 

agricultural product of this place. I cannot imagine how a geographical indication for grapes cannot be 

taken. Ask the locals, everyone necessarily has a vineyard house, a garden. Local people harvest grapes 

there. Moreover, there is a vintage festival held in the region every year. So it is a little weird, and I think 

a study should be started for this. The same goes for potatoes. Even in the advertisements, Nevşehir potato 

fields and potato warehouses are featured, but unfortunately they cannot be counted among the 

geographically indicated products. Honestly, it's a very sad situation" (P12). 

The statements show that the participants are quite well-informed about the local products unique to 

Nevşehir. Each participant provided information about geographically indicated and non-geographically 

indicated products. The majority of the participants find the number of geographically indicated products 

specific to Nevşehir insufficient and state that more gastronomic products should be registered.  
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Figure 4. Code-Subcode-Divisions Model for the Main Theme of Gastronomy Routes 

Through the code-subcode-section model for the main theme of gastronomy routes, the frequency of coding 

of the sub-themes and the statements of the participants are included. The sub-theme of local restaurants under 

the main theme of gastronomy routes was coded 17 times, the sub-theme of local product sales points was 

coded 9 times, and the sub-theme of harvest places of local products was coded 6 times. It was found that the 

main theme of gastronomy routes, which was coded 32 times in total, was the least coded main theme. The 

participants’ statements on the main theme of gastronomy routes are as follows: 

“The gastronomic itinerary should include certain restaurants and certain dishes. For this, there must be 

contracted restaurants. Suppose a restaurant offers a breakfast prepared only with local products. We will 

take the tourist there for breakfast. Afterwards, there will be a wine tasting at lunch such as mulled wine, 

white wine, red wine, and maybe grape juice. After these tastings, a regional tour should continue to learn 

about the culture. In the evening, arrangements are made with a restaurant or hotel. You know that the 

hotels already have their restaurants open, and also cook local dishes. The Museum Hotel or the Argos in 

Cappadocia Hotel are pretty good. If you make arrangements in advance, the tourists will eat the local 

dishes” (P10).  "For a tour route, the places to be visited and seen must be first determined. What do you 

need for gastronomy tours? You need places to eat. But that alone is not enough. Places where you can see, 

taste and experience local products, that is, sales places, are also important" (P11). "We have vineyards. 

The important thing is to include those vineyards in the tour programmes so that tourists can visit, see and 

explore them. Let me give you an example. There is Kocabağlar here. It is known that the wine they produce 

is already recognised throughout the country. Therefore, it is possible to walk from this vineyard and allow 

tourists to prune vineyards and cultivate them. It should not only be vineyards. Other vineyards, gardens, 

and fields can also be included in the tours" (P3). 

Regarding the gastronomic route, participants stressed the significance of giving preference to restaurants that 

offer local delicacies. It was also pointed out that tourists should be guided to local sales points where they 

can taste local products such as pumpkin seeds, grapes, wine, etc. In addition, participants stated that it is 

necessary to include places such as vineyards, gardens and fields where crops such as pumpkin, grapes, 

strawberries, etc. are harvested in the tour programs.  
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Figure 5. Code-Subcode-Divisions Model for the Main Theme of Gastronomic Events 

The main theme and sub-themes were discussed using the code-subcode-section model for the main theme of 

gastronomic events. The model includes the frequency of coding of the sub-themes and the participants’ 

statements. Under the main theme of gastronomic events, the sub-theme of home-cooking tours was coded 14 

times, the sub-theme of festivals with the theme of food and beverage was coded 15 times, and the sub-theme 

of cooking courses was coded 14 times.  It was found that the main theme of gastronomic events, which was 

coded 33 times in total, was the second most coded main theme. The participants’ statements on the main 

theme of gastronomic events are as follows: 

“Home-cooking tours are available but not very common. We have a guide friend. He is probably a master 

at cooking. He has found such a source of income this way, and he has done well, because there are now too 

many guides in the region. They come from different places and guide here. This friend of ours has found 

such a way for himself and has been successful. I congratulate him. The idea is very good, the 

implementation is also good, and if there are tourists, it is even better” (P8). “One of the festivals that 

should be organised in Nevşehir should be the wine festival. Quality wines are produced and sold in 

Nevşehir. There is wine tourism, you know. People travel miles for this, so they come here too. There is 

already a vineyard, and it would be nice if a wine festival were organised as a continuation of that. What 

else can be done? Unfortunately, we cannot diversify if there are limited agricultural products. I cannot 

think of anything else, but wine is something that has always been on my mind for years, so I said it right 

away” (P15). “I would include this type of activity in my tour. As a result, tourists will have to stay 

overnight for a few days for the course. This can be a solution to the number of overnight stays, which is 

the biggest problem in the region. The gastronomic tourist can buy a tour in the form of a course to learn 

how to cook the dishes here. This can be in the form of sightseeing during the day, and cooking and learning 

in the evening. Thus, the tourist can fully experience the culture and food of this place. After all, the tours 

here are always cultural tours, so the food is also included in this cultural tour. In this way, tourists also 

learn about the culinary culture” (P13). 

The majority of participants expressed positive opinions about home-cooking tours. On the other hand, there 

were more negative opinions about cooking courses, as the participants reported that cooking courses would 

be quite laborious and time-consuming. They stated that food and beverage themed festivals would not be 

possible due to the limited agricultural products. Nevertheless, many participants felt that the best possible 

festival in Nevşehir could be wine-themed. The participants’ views are included in the code-subcode-section 

model. Figure 6 shows the word cloud.  
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Figure 6. Word Cloud for the Development of Gastronomy Tourism 

In the study conducted on the development of gastronomy tourism, all statements of the participants were 

subjected to a detailed analysis and word frequency analysis was carried out. The MAXDicto module of the 

Maxqda programme was used for the word frequency analysis. In the module, the word frequency section 

was selected, the minimum number of characters was set to three and all words were listed. Since Turkish is 

an agglutinative language, similar words (such as agency, of the agency, to the agency, at the agency, from the 

agency, etc.) were grouped together, and words deemed unnecessary (such as and, or etc.) were included in 

the exclusion list. The total number of words was found as 11,618 and the word frequency as 3,477. As a result 

of the analysis, a word cloud consisting of 50 words was obtained.   

The word cloud contains the words with the highest frequency. Words with a high frequency appear larger 

than other words. The most repeated words by the participants were food (179), Nevşehir (126), tourist (114), 

festival (101), gastronomy (98), tours (72), products (64), wine (58), courses (56), event (55), advertising (45), 

balloon (43), tourism (43), cooking (41), region (40), pumpkin (36), kebab (36), geographical (35), cuisine (34), 

listed as guide (34). The aim of the study is to develop gastronomy tourism in Nevşehir, which is an important 

destination, and to increase the number of gastro tourists accordingly. In line with the set goal, the participants 

talked about local dishes specific to Nevşehir. For this reason, the most repeated word was the word "food" 

and is located in the middle of the image. To put it more clearly, the participants talked about local products 

that are geographically indicated and non-geographically indicated, i.e. local tastes that are specific to 

Nevşehir cuisine. However, it was reported that gastronomy-themed events could be held in the region in 

limited numbers, but it would be very appropriate to hold a wine festival. A small number of participants 

positively noted that cooking courses could also be held as an event. In addition, the majority of the 

participants looked positively at the gastronomy tours accompanied by a tourist guide. However, it was 

reported that balloon tourism is the main focus and that advertising and promotion are necessary for the 

development of gastronomy tourism. Indeed, the participants’ explanations led to the frequent repetition of 

the relevant words.  

5. CONCLUSION AND DISCUSSION 

Gastronomy tourism is a type of tourism preferred by people who are intellectual, have high-incomes, want 

to consume products where they are produced, enjoy travelling to destinations with different culinary 

cultures, and are open to new experiences. Compared to other types of tourism, gastronomy tourism is 

considered a significant power factor in the marketing of destinations, as it has a range of products that can 

be carried out throughout the year, expand the overnight stay and cannot be imitated due to its uniqueness to 

the region. Therefore, destinations are trying to expand their promotional and marketing activities for this 

type of tourism. Travel agencies have one of the largest shares in destination marketing and promotion. Travel 
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agencies are businesses responsible for promoting the gastronomic attractions of destinations, organizing and 

selling tours that embody these elements of attraction (İlban, 2017). For this reason, the employees of travel 

agencies in Nevşehir were preferred in the research.  

Nevşehir, which is rich in natural beauties, is part of the Anatolian food culture in terms of local cuisine. The 

fact that it hosts many civilizations and the cultural accumulation that the civilisations have left behind has 

contributed to the enrichment of Nevşehir's culinary culture (Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2022). 

Nevşehir’s cuisine is considered significant because it has traces of Turkish cuisine as well as containing the 

accumulations of prehistoric cultures, societies and different religions (Güldemir & Işık, 2011). Therefore, it is 

believed that combining the natural and cultural beauties of Nevşehir with the local culinary culture will give 

new impetus to the tourism movements in the region, as Hu & Ritchie (1993) emphasize that food is one of the 

crucial reasons for destination preference. For this reason, Nevşehir cuisine was discussed in the study and 

the development of gastronomy tourism in the relevant destination was evaluated within the scope of 

destination marketing. 

As part of the research, the employees of travel agencies were asked some questions about registered and 

unregistered local products, gastronomic routes, gastronomic events and promotional issues in Nevşehir. 

Thus, the interviews tried to determine the feasibility and potential of gastronomy tourism in Nevşehir. In 

addition, the employees’ suggestions were asked in order for Nevşehir to become a gastronomy city. The 

employees of travel agencies provided very detailed information on the research questions and the main 

themes, sub-themes and codes were determined as part of the research. Gastronomic products, gastronomic 

routes and gastronomic events are the identified themes. It was found that geographically indicated and non-

geographically indicated products fell under the main theme of gastronomic products; regional restaurants, 

local product sales points and harvest places of local products fell under the main theme of gastronomy routes, 

and finally, home-cooking tours, food and beverage themed festivals and cooking courses sub-themes fell 

under the main theme of gastronomic events. The most frequently coded main theme in the research was 

established as gastronomic products, gastronomic events and gastronomy routes, respectively. On the other 

hand, the sub-theme that the participants mentioned the longest was the local restaurants, while the sub-theme 

they mentioned the shortest was the harvest places of local products. The most frequently recurring words 

were determined by the participants as food, Nevşehir, tourist, festival, gastronomy, tours, products, wine, 

courses and activity. The fact that the research is related to gastronomy tourism has caused these words to be 

repeated too often by questioning some factors that can be effective for both travel agencies and destination 

marketing.  

In the relevant literature review, studies on the use of gastronomy tourism as a tool in destination marketing 

are frequently encountered (Güzel Şahin & Ünver, 2015; Kivela & Crotts, 2006; Uçan & Girgin, 2020). The 

studies on the role of travel agencies organising gastronomic tours in gastronomy tourism are also included 

in the relevant literature (Cankül & Demir, 2018; Horng & Chen-Tsang, 2012; Sezer, 2017; Yücel Güngör et al., 

2021). This study aimed to identify the gastronomy tourism potential of Nevşehir by using the mediating role 

of travel agencies in destination marketing, and thus differed it from other studies. In addition, the use of 

qualitative research methods in this study, obtaining some data by using the experiences of the participants, 

analysing the obtained data using Maxqda, a qualitative analysis programme, and conducting content analysis 

and descriptive analyses using the programme prove the originality of the study in terms of literature and 

method.  

5.1. Theoretical and Practical Contributions 

In this study, the geographically indicated products of Nevşehir were mentioned and other products that 

could receive geographical indications were pointed out along with the reasons for them. It is considered that 

the evaluation of gastronomic products with regard to travel agencies, which is an essential stakeholder of 

destination marketing, contributes to theory and practice. Interviews with travel agencies’ employees revealed 

that tours conducted in Nevşehir generally involve cultural tours. As an alternative to these tours, the 

development of gastronomy tours, the creation of gastronomy tour routes and in this context, the raising of 

awareness of travel agencies’ employees about gastronomy tourism, which is an alternative tourism that can 

be carried out in Nevşehir for twelve months, is considered both a theoretical and practical contribution. In 

particular, in the creation of gastronomy tour routes, the identification of the excursion areas (local restaurants, 
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local product sales points and harvest places of local products) that should be included in the tour programme 

is considered as a contribution to the practice. The theoretical and practical contributions also include the 

opinions of travel agencies’ employees on home-cooking tours, festivals and cooking courses organised in the 

destinations.  

5.2. Suggestions for Future Research 

As a result of the data obtained from the literature review and interviews, the suggestions developed for 

Nevşehir to increase its recognition in terms of gastronomy tourism and for Nevşehir to become a gastronomy 

city are given below. 

Proposals developed to raise recognition of Nevşehir in terms of gastronomy tourism; 

• Geographically indicated products should be highlighted. 

• Local foods and beverages should be promoted on social media (Instagram, Tiktok, etc.). 

• Local flavours should be promoted and marketed through influencers. 

• Posters and brochures on Nevşehir cuisine should be prepared. 

• Food-beverage themed photography or short film competitions should be organised. 

• Food-beverage themed commercials, series, movies, documentaries should be shot or a TV program 

should be shot on local dishes. 

• In order to become a city of gastronomy, an application must be submitted to UNESCO's Creative 

Cities Network. 

Proposals developed for Nevşehir to be known as a gastronomy city; 

• The food and beverage sector should be revived. 

• Cooperation between businesses should be ensured for the production of local dishes. 

• The number of registered products should be increased. 

• Agriculture should be developed and product diversity should be ensured. 

• By establishing cooperation between travel agencies and agricultural product manufacturers, tourists 

should be provided with gastronomic experiences. 

• Gastronomy-oriented cultural tours should be organised to visit places such as vineyards, gardens, 

fields, etc. 

• It should be ensured that the gastronomic tours created by travel agencies are accompanied by tourist 

guides who are experts in this field. 

• Food and beverage themed festivals, festivities or fairs should be organised. 

• Activities should be conducted at harvest time. 

• Cooking competitions should be held. 

• Local products should be offered at Turkish nights. 

• The culinary museum should be opened. 

In addition to cultural and balloon tourism in Nevşehir, it is believed that the development of gastronomy 

tourism will increase the number of visitors to the destination and contribute to more revenue for tourism 

stakeholders. At this point, the proposals will ensure the development of Nevşehir in terms of alternative 

tourism and reveal its potential for gastronomy tourism. For this reason, it is recommended that the offered 

recommendations should be taken into consideration not only by the employees of travel agencies but also by 

all tourism stakeholders. Furthermore, it is believed that conducting studies on gastronomy tourism in 

Nevşehir by considering other tourism stakeholders will provide theoretical and practical contributions. 
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1. Giriş 

Neoklasik yönetim anlayışının yönetim literatüründe etkin olmaya başlamasıyla örgütlerde bireyin rolü ve 

önemi giderek daha iyi anlaşılmıştır. Bu durum insan unsurunu anlama ve koşulları iyileştirme çabası 

gösteren modern örgütlere, sürdürülebilirlik, örgütsel performans ve kalitenin artışı gibi birçok kazanım 

sağlamıştır (Lepeley, 2020; Menezes, 2012; Kim, 2004). İnsanların iyi-kötü, doğru-yanlış ve güzel-çirkin gibi 

değerlendirmelerini, kendilerine biçtikleri rolleri ve yaşam tarzlarını şekillendiren kültür (Hofstede, 1984) ise 

insanların tavır ve tutumlarını anlamlandırmada en önemli unsurlardan biri olarak görülmektedir. Yapılan 

araştırmalarda örgüt üyelerinin örgütsel amaçlar doğrultusunda güdülenmesi (Sagiv, 2011), ödül ve ceza 

mekanizmalarının doğru yönetimi (Peng ve Peterson, 2008), örgüt içi iletişim (Jang ve Barnett, 1994) gibi 

birçok konuda kültür önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır (Schneider ve De Meyer, 1991; Robertson 

ve Fadil, 1999; Lee vd., 2015). Ulusal kültür de belirli bir toplumun parçası olan insanların ortak düşünce 

yapılarını temsil etmektedir. Başka bir ifadeyle kültürler, ulusal çerçevede barındırdıkları farklılıklarla 

birbirlerinden ayrışmaktadır (Tayeb, 1994). 

Örgüt politikaları ya da uygulamalarıyla ilgili herhangi bir konuda farklı konum alma durumunu ifade eden 

örgütsel muhalefet kavramı (Kassing, 1997) da çeşitli faktörlerin etkisi sonucu ortaya çıkmakta (Kassing ve 

Armstrong, 2002) ve muhalefet stratejisinin seçiminde bireysel, ilişkisel ve örgütsel birçok unsur etkili 

olmaktadır (Kassing, 1997). Bu bilgiler doğrultusunda örgütsel muhalefeti etkileyen unsurlardan birinin de 

ulusal kültür olabileceği düşünülmektedir. Örgütsel muhalefetin meydan okuyan yapısı gereği (Payne, 2007) 

oluşturduğu olumsuzluk algısı, örgüt yönetimlerinin çoğunlukla muhalefeti engellemeye ya da baskılamaya 

çalışmasına neden olmaktadır. Halbuki örgütlerde her konuda tüm üyelerin hemfikir olması mümkün 

değildir. Bu sebeple kaçınılması mümkün olmayan bu fenomeni (Garner, 2007) anlamak, doğru yönetmek ve 

ondan istifade etmeye çalışmak örgüt yönetimleri açısından önem arz etmektedir. Örgütsel muhalefet 

sayesinde yönetimler eksikliklerini giderme ve hatalarını düzeltme fırsatı yakalamaktadır (Özüren ve Paksoy, 

2019). Bunun yanında muhalefet tutumlarını ifade edebilen örgüt üyelerinin örgütsel bağlılıkları ve 

özdeşleşmeleri artacak ve örgütsel politikalara daha çok katkı sunacaklardır (Dooley ve Fryxell, 1999). 

Literatürde örgütsel muhalefet ile ilgili yapılan çeşitli araştırmalar bulunmaktadır. Ancak bu çalışmaların 

çoğunda muhalefet kavramı örgütsel olgularla beraber incelenmiştir (Croucher vd., 2014; Ataç, 2015; Goldman 

ve Myers, 2015; Ergün, 2017; Eryeşil; 2018). Örgütsel olmayan olguların muhalefet tercihleri üzerindeki 

etkilerinin ne yönde olabileceği ise gerekli ilgiyi görmemiştir. Bu çerçevede görgül bir çalışma yürütülerek 

alana katkı sunulması hedeflenmiş; araştırma için Alanya Belediyesi tercih edilmiştir. Araştırma sonucunda 

kültürlerin sahip oldukları erillik-dişilik, bireycilik-toplulukçuluk, belirsizlik toleransı, güç mesafesi ve uzun-

kısa dönem odaklılık eğilimlerinin barındırdıkları özelliklere göre açık, örtük ve dışsal muhalefet stratejisi 

seçimlerinde etkili olması beklenmektedir. Elde edilecek sonuçlara göre alandaki araştırmacılara ve örgüt 

yöneticilerine teorik ve işlevsel önerilerin geliştirilmesi de amaçlanmaktadır.  

2. Literatür 

2.1. Ulusal Kültür 

Kültür, bireylerin eylem ve düşüncelerini yöneten (Schneider,1989), mensubu olunan toplum içerisinde 

zihinlerini programlayan (Hofstede ve Bond, 1988) ve bu şekilde sosyal yapıları şekillendiren (Tayeb, 1994) 

bir olgudur. Çeşitli pratikler, semboller ya da normlar aracılığıyla inşa edilen ya da aktarılan kültür (Fiske, 

2002); bireylerin kendi içindeki uyum algıları ya da dış dünyaya olan adaptasyonları gibi sorunlarını 

çözmelerine yardımcı olur ve grup dinamiklerini tümüyle etkiler (Schein, 1991). Bu bağlamda ulusal kültür, 

bir topluma mensup olanların olaylar ve ilişkiler ile ilgili sahip oldukları ortak çerçeve olarak tanımlanabilir 

(Geletkanycz, 1997). Ancak benzer tecrübeler (Doney vd. 1998), sanayi toplumu ile ortak paylaşılmaya 

başlanan yapılar ve uygulamaların etkileri de göz önünde bulundurulduğunda ulusal kültür kavramı ile her 

zaman ve doğrudan ulus devlet sınırları anlaşılmamalıdır (Groseschl ve Doherty, 2000). Yine de ilk 

sosyalleşme düzeyindeki etkisi ve değişime karşı dirençli yapısı göz ününde bulundurulduğunda (Salk ve 

Brannen, 2000), ulusal kültür, toplumları düzenleyen etik kodlar olarak karşımıza çıkmaktadır (Fukuyama, 

1995). 

Bireyleri ve toplumları etkileyen bu yapısıyla, sosyal olguları ve farklı kültürlerden insan davranışlarının nasıl 

benzerlik ya da farklılıklar gösterebileceğini anlamak açısından yol gösterici olması sebebiyle (Çalışkan, 2011) 

çeşitli kültür modelleri oluşturulmuştur (Kluckhohn, 1960; Hofstede, 1980b; Schwartz, 1992; Triandis, 1996; 



M. Tuncer – M. Yıldırım 14/4 (2022) 2704-2722 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2706 

Trompenaars ve Hampden-Turner, 2011). Kluckhohn ve Strodtbeck’in Değerler Yönelimi Modeli’ne göre 

(Kluckhohn, 1960) insanlar için ortak öneme haiz sorular vardır. İnsan doğası nasıldır? Doğa ile ilişkisini nasıl 

kurmalıdır? Zamanı, faaliyetlerini ve diğer insanlarla ilişkilerini nasıl yönetecektir? O’na göre (1949) bu 

sorular insanlık için ortak sorunlar olmakla birlikte, sorulara verilen cevaplar kültürler arası farklılaşmaktadır. 

Trompenaars (1996), benzer düşüncelerle oluşturduğu kültür modelini Kluckhohn ve Strodtbeck’in kültür 

modelinden de etkilenerek (Trompenaars ve Hampden-Turner, 2011), yapıların ve bireylerin yüzleştiği 

sorunların tespiti, sınırlarının çizilmesi ve tanımlanması adına bir araç olarak tanımlamıştır (Trompenaars ve 

Wooliams, 2005). Schwartz (1999) bireysel düzeydeki boyutlar yerine kültürel düzeydeki evrensel 

gereksinimleri ele almanın daha doğru olduğunu belirtmiştir. Altı boyutlu modelini üzerine kurduğu üç 

evrensel gereksinim vardır. Bunlar; biyolojik ihtiyaçlar, sosyal etkileşim ihtiyacı, hayatta kalma ve destek alma 

gereksinimleridir (Schwartz, 1992). Triandis (1996; 2000) ise grupların olaylara ya da konulara ilişkin algı ve 

biliş yapısının ulusal kültürü oluşturduğunu belirtmiştir. Kültürel sendromlar olarak tanımladığı (Triandis, 

1996), grupların olaylar ve konular hakkındaki verdikleri karakteristik tepkiler (Fiedler vd. 1971), kültürleri 

birbirinden uzaklaştırmakta ve farklılıkları oluşturmaktadır. Hofstede’in kültürel boyutlar çalışması ise, tüm 

dünya genelinde 70’ten fazla ülkede 160 binin üzerinde IBM çalışanına uygulanarak geliştirilmiş (1980b; 2001), 

alana dair çalışmalarda önemli bir referans kaynağı olarak kullanılmıştır (Orr ve Hauser, 2008). Dört boyutta 

ele aldığı çalışmasında kültürlerin güç mesafesi, bireycilik-toplulukçuluk, erillik-dişilik ve belirsizlikten 

kaçınma boyutları ile birbirlerinden farklılaştıklarını belirtmiştir (Hofstede, 1980b; 2001).  

Güç mesafesi boyutu örgütlerde ast-üst ya da güçlü-güçsüz ilişkilerinde görülen eşitsizliğin seviyesini ifade eder 

(Bochner ve Hesket, 1994; Farh vd., 2007). İşgörenlerin üstleriyle kurdukları ilişkilerdeki rahatlık düzeyi, 

gücün örgüt içerisindeki merkezîliği, işgörenlerin inisiyatif alma eğilimleri güç mesafesinin azlığını ya da 

çokluğunu belirler (Tavakoli vd., 2003). Bunların yanında güç, servet, hukuk, dikey iletişim biçimi, yaş-

cinsiyet-meslek ayrımcılığı vb. alanlarda yaşanan eşitsizlikler ile ilgili algıların yönü de güç mesafesinin 

yüksekliğini ya da azlığını ifade etmektedir (Donthu ve Yoo, 1998). Ebeveynlerin çocuklarıyla olan iletişimi, 

yaşlılara karşı tutum, otokratik yapıların yaygınlığı vb. unsurlar toplumdan topluma değişmekte ve güç 

mesafesi algılarını belirlemektedir (Hofstede, 2011; Rinne vd., 2011). Bireycilik-toplulukçuluk boyutu bir 

topluma mensup olan bireylerin aralarında bulunan bağların sıklığı ile ilgilidir (Hofstede, 2001). Bireyci 

kültürlerde kişiler kendilerini diğerlerinden farklı görmekte, toplulukçu kültürlerde ise yakınlık hissetmekte, 

ilişkilere daha fazla önem vermektedir (Bochner, 1994). Bireyci kültürlerde bireylerin şahsi hedefleri ön planda 

bulunurken, toplulukçu kültürlerde ise hedefler kolektifdir. Bireysel hedefler ile kolektif hedefler ayrışsa bile 

birey, toplumsal hedefleri ön plana koyar (Kashima vd., 1995). Belirsizlikten kaçınma boyutu bireylerin risk 

alabilme kapasiteleri ile ilgilidir. Belirsizliği risk olarak gören toplumlar belirsizlik hallerinde kendilerini 

tehdit altında hissederlerken (Kale ve Barnes, 1992), belirsizlikten kaçınma düzeyi düşük toplumlar bu 

durumu hayatın olağan bir parçası olarak görmekte ve daha rahat risk alabilmektedirler (Qu ve Yang, 2015). 

Örgütsel anlamda bu durum net olarak tanımlanmış ve çerçeveleri belirlenmiş kurallar sistemine olan 

ihtiyacın azlığı ya da çokluğu (De Mooij ve Hofsede, 2010), yapılan işlerin not altına alınması, dosyalanması 

ya da muhasebe kayıtlarına verilen önem olarak karşımıza çıkmaktadır (Merkin, 2006). Ayrıca belirsizlikten 

kaçınma tutumu yüksek olan toplumlarda yapılandırılmamış durumlarda tehdit altında hissedilmesi (Money 

ve Crotts, 2003) ve hoşgörüsüz bir güvenlik anlayışı sergilenmesi yaygındır (Vitell vd., 1993). Erillik-dişilik 

boyutu ise toplum içerisindeki cinsiyet rollerinin dağılım düzeyi ile ilgilidir (Hofstede ve McCrae, 2004). 

Toplumlar arasında daha iddialı olanlar eril, mütevazi ve şefkatli olanlar ise dişi kültürler olarak 

sınıflandırılmıştır (Hofstede ve Usunier, 2003). Bundan dolayı toplum içerisinde kadın-erkek rollerinin ve 

cinsiyetlere sunulan fırsatların birbirlerinden ayrışması eril toplumlarda daha sık görülür (An ve Kim, 2007). 

Eril kültürlerde maddi kazançlara verilen önem, kariyer beklentisi ve iddialılık gibi özellikler ön plana 

çıkarken (Hofstede, 1983), erillik düzeyi düşük kültürlerde mütevazilik, sosyal ya da kültürel anlamda görece 

zayıf konumda bulunanlara destek olma, yaşam kalitesini artırma çabası, stabil ve güvenilir istihdam 

olanaklarına sahip olma kaygısı gibi özellikler eril beklentilere göre daha önceliklidir (Hofstede, 1983; 

Andrijauskienė ve Dumčiuvienė, 2017). 

Bu boyutlara ek olarak uzun-kısa dönem eğilimi boyutu Çinli bilim insanları tarafından keşfedilmiştir (Usunier, 

2003). Kısa dönem eğilimi yüksek olan kültürlerde kişisel bağlılıklardan ziyade ihtiyaçlar (başarı, haklar, 

özgürlük gibi) ön plandadır. Uzun dönem eğilimi yüksek olan kültürlerde ise kısa vadeli ihtiyaçlar ya da işin 

doğruluğuna dair kaygılardan daha önemli olan işin sağlayacağı yararlardır (Hofstede ve Minkov, 2010). 

Uzun dönem eğilimli kültürlerde olaylara geçmiş ya da şimdiki zaman odaklı bakıldığı, insanların (iyiliği-
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kötülüğü) değişmeyeceği ve gelenekler vurgusu yapılırken, kısa dönem eğilimli kültürlerde geleceğe 

odaklılık, geleneklerin ve insanların dönemin koşullarına bağlı olarak değişebilirliğine inanılmaktadır 

(Hofstede, 2011). Hofstede bu boyutu ulusal kültürü ifade eden beşinci bir boyut olarak çalışmasına eklemiştir 

(Fang, 2003). 

Son yıllarda alanda yapılan çalışmalar incelendiğinde, ulusal kültürün örgütsel vatandaşlık (Paine ve Organ, 

2000), iş tatmini (Eskildsen vd, 2010), örgütsel performans (Nazarian vd., 2017) vb. alanlarda iş yaşamındaki 

rolü ve etkisi sıklıkla araştırılmıştır (Dwyer vd., 2005; Bearden ve diğerleri, 2006; Kim ve diğerleri., 2016). 

Araştırmanın üzerinden uzun yıllar geçmiş olmasından dolayı modele dair boyutları belirleyen olguların 

güncelliğini yitirmiş olabileceği eleştirileri olsa da (Soares vd., 2007), Hofstede, ulusal kültürleri belirleyen 

unsurların uzun dönemlerce süregelen olgular olduğunu ve sıklıkla değişmeyeceğini belirtmiştir (Hofstede 

ve Usunier, 1999). 

2.2. Örgütsel Muhalefet 

Muhalefet sözcüğü Arapça kökenli (Ardoğan, 2004), İngilizce karşılığı dissent (Latince: dis-sentire) olan, ayrı 

düşünme ve hissetme durumunu ifade eden bir kavramdır (Kassing, 1997). TDK’nın (2019) "bir tutuma ya da 

görüşe karşı olma, aykırılık” şeklinde açıkladığı kavram uzlaşmama durumunu ifade etmektedir (Aslan, 

2017). Örgüt çalışmalarında da kendine yer bulan kavram (Özdemir, 2013), bu alanda örgütsel koşullardan, 

politikalardan ya da uygulamalardan, başka bir tabirle örgütsel statükodan farklı bir tutumu ya da görüşü 

benimseme halidir (Kassing, 1997). Mevcut koşullara meydan okuyan bu yapısıyla ve eylemin doğası gereği 

sıklıkla sapkın görülen bu davranış (Payne, 2007), bir örgüt içerisindeki tüm bireylerin her koşulda aynı 

düşünceyi savunmasının mümkün olmadığı gerçeği göz önünde bulundurulduğunda kaçınılması mümkün 

olmayan ve doğal bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır (Ataç, 2015). Örgütsel muhalefet davranışı her 

zaman düşmanca bir tutumu ifade etmeyebileceği gibi (Kassing, 2007), yöneticilere örgütsel politikalar ya da 

uygulamalar hakkında bakış açısı da kazandırabilmektedir (Tutar ve Sadykova, 2014). Kavramın bu 

araştırmada da kullanıldığı haliyle çerçevelerini çizen Kassing (1997) muhalefetin; içinde bulunulan şartlardan 

memnuniyetsizlikten kaynaklanan, örgüt statükosundan ayrılan bir konum almayı gerektiren, açık protesto 

ve itiraz halinde ve çoğunlukla ilkesel sorunlarla ilgili olarak ortaya çıkan bir davranış biçimi olduğunu 

belirtmiştir. Graham’a göre (1983) de örgütsel muhalefet alt birimsel, örgütsel ya da örgüt üstü çıkarlar 

durumunda ortaya çıkabilir. Burada kronik şikayetçilerin durumu ile muhalefet davranışı ise birbirlerine 

karıştırılmamalıdır (Ugo, 2019). Kronik şikayetçilerin şikayetlerini iletirken kullandıkları araçlar muhalefet 

davranışı sergileyenlerle benzer olduğu için (Hegstrom, 1999) bu ayrım önem arz etmektedir. 

Kassing (1997), örgütsel muhalefet kavramının temellerini İşgören Memnuniyetsizliği Modeli (Hirschman, 

1970), Örtük Kontrol Kuramı (Tompkins ve Cheney, 1985) ve Bağımsız Düşünme Kuramı (Gorden ve Infante, 

1987) üzerine kurmuştur. Hirschman’ın modeline göre örgüt politikası ve uygulamalarından 

memnuniyetsizlik duyan örgüt üyeleri, örgütten ayrılmayı, memnuniyetsizlik sebeplerini dile getirmeyi ya 

da olumsuz koşullara rağmen örgütte kalmayı tercih etmektedir. O’na göre örgütten ayrılma ya da 

olumsuzluklara rağmen örgütte kalma davranışı, memnuniyetsizliğe sebep olan sorunların giderilmesini 

mümkün kılmamakta, örgütün iyiliği için en iyi durum sorunların dile getirilmesi olmakta, bu şekilde örgütsel 

gelişim sağlanabilmekte ve iş gücü kaybının da önüne geçilebilmektedir (Hirschman, 1970). Tompkins ve 

Cheney’e göre (1985) örgütler, çeşitli teşvik unsurları ile örgüt çıkarlarının örgüt üyeleri tarafından kendi 

hedef ve çıkarlarının önünde tutulmasını sağlamaya çalışır. Örgütle özdeşleşmesi sağlanabilen üye, 

tutumlarında ve sorun çözme biçimlerinde örgütsel çıkarları öne alır. Kassing (1997), bu şekilde örgütün 

üyeler üzerindeki kontrolünün örtüldüğünü, üyelerin kendi amaç ve hedefleri doğrultusunda hareket 

ettiklerinde ise muhalefetin oluştuğunu belirtmiştir. Gorden ve Infante’ye göre (1987) de, örgüte dair fikir ve 

önerilerini çekinmeden açıklayabilen işgörenlerin örgütsel bağlılığı artmaktadır. İşgörenler kendilerini yok 

saymayan ve onların ifade haklarını destekleyen yöneticilerle çalıştığında daha üretken, tatmin düzeyleri ve 

örgütsel bağlılıkları yüksek üyeler olmaktadır (Kassing, 1997). 

Örgütlerde muhalefet davranışı çeşitli sebeplerle oluşabilmektedir. Örgüt üyelerinin örgütün tüm politika ve 

uygulamaları ile uyumlu olması çok zor olduğu (Ergün, 2017) için birçok sebep sonucunda muhalefet 

davranışı ortaya çıkabilmektedir. Muhalefet davranışını ortaya çıkaran bu sebeplere “tetikleyici olay” adı 

verilmektedir (Eryeşil, 2018). Tetikleyici olaylar örgüt yöneticilerinin astlara davranış biçimlerinden, örgüt içi 

değişimlerden, örgütsel kararların alınış biçimlerinden, uygulamaların ya da süreçlerin yetersiz ya da faydasız 



M. Tuncer – M. Yıldırım 14/4 (2022) 2704-2722 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2708 

olarak algılanmasından, doğru ve adil görev ve sorumluluk paylaşımı yapılmamasından, kaynakların yanlış 

kullanımı ya da yetersizliğinden, etik olmayan uygulamalardan, performans değerlendirmelerinin doğru 

yapılmamasından ya da örgütü, diğer örgüt üyelerini ve örgüt dışı paydaşları tehlikeye atabilecek 

durumlarda zararın engellenmesi amacından dolayı ortaya çıkabilmektedir (Kassing ve Armstrong, 2002).  

Örgütsel muhalefet durumunda, tetikleyici unsur ya da unsurların oluşmasının ardından, muhalefet 

tutumunu sergileyecek bireyin muhalefet stratejisini seçmesi gerekmektedir. Strateji seçimi yapacak olan 

örgüt üyesi, bireysel, ilişkisel ve örgütsel faktörlerin etkisi altında kalmaktadır (Kassing, 1997). Bireysel 

özellikler; eğilimler, demografik özellikler (Kassing, 2008b), organizasyon içerisindeki konum (Kassing ve 

DiCioccio, 2004), örgüt üyesinin kontrol odağı yapısı (Kassing ve Avtgis, 2001), aile ile ilişkiler (Koerner ve 

Fitzpatrick, 2013), bireysel iletişim özellikleri (Kassing ve Avtgis, 1999) olarak sıralanabilir. İlişkisel faktörler 

ise örgüt içi sürdürülen ilişkiler ile ilgilidir (Kassing, 1997). Örgüt üyesinin üstleriyle ya da mevkîdaşlarıyla 

sahip olduğu iyi ya da kötü ilişki biçimi muhalefetin yönünü etkilemektedir (Sprague ve Ruud, 1988; Kassing, 

2008b; Ataç, 2015). Örgütsel faktörler ise bireylerin örgütleriyle ilgili sahip oldukları algılar ile ilgilidir 

(Kassing, 1997). Örgütlerin üyeleri karar alma mekanizmalarına ne kadar dahil ettikleri (Bullis ve Tompkins, 

1989), örgütsel adalet algısı (Kassing ve McDowell, 2008), nepotizm (Bayhan, 2002) vb. unsurlar örgütsel 

anlamda muhalefet stratejisi seçiminde etkili olmaktadır. 

Genel anlamda muhalefet stratejisinin seçiminde ön planda olan faktör, davranışı gösterecek olan örgüt 

üyesinin karşılaşabileceği misillemelere dair algısıdır (Kassing, 1997). Daha önce muhalefet davranışı 

sergileyen örgüt üyelerinin karşılaştıkları misillemeler sonucunda diğer üyeler sessizlik davranışı 

gösterebilmektedir (Hegstrom, 1990). Kassing (1997) örgütsel muhalefet stratejilerini açık, örtük ve dışsal 

muhalefet olarak üç başlıkta incelemektedir. Açık muhalefet dikey yönlü gerçekleşen (Kassing, 2002), örgüt 

içerisinde sorunların çözümünde etkili olabilecek mevkilerde bulunan üstlere astlar tarafından doğrudan 

yapılan muhalefet davranışıdır (Cranmer ve Buckner, 2017). Bu sebeple örgüt üyeleri ancak kendilerine 

hoşgörü gösterileceğini düşündükleri takdirde açık muhalefeti seçmektedirler (Kassing ve Kava, 2013). Örtük 

muhalefet davranışında ise yatay yönlü bir iletişim söz konusudur. Örgüt üyelerinin muhalefet tutumlarını 

örgüt içerisinde kendisi ile aynı ya da benzer konumlarda bulunan üyelere iletmesi durumudur (Payne, 2014). 

Örgüt üyeleri üstleriyle iyi ilişkilerinin olmadığını düşündükleri (Kassing, 2011) ya da mevkîdaşlarıyla iyi 

ilişkilerinin olduğunu düşündükleri durumlarda örtük muhalefet tercihinde bulunmaktadırlar (Garner ve 

Wargo, 2009; Croucher vd., 2009; Sollitto ve Myers, 2015). Dışsal muhalefet ise örgüt üyesinin muhalefet 

davranışını ailesi ve arkadaşları gibi örgüt dışı çevresini oluşturan kişilerle gerçekleştirmesidir (Kassing ve 

DiCioccio, 2004). Örgüt üyeleri misilleme korkusu ve güvensizlik algısı hissettikleri durumlarda dışsal 

muhalefete yönelmektedirler (Jameson, 2010). Bunun yanında bireysel olarak bir olma ve uyum vurgusunun 

yüksek olduğu bir aileden gelen örgüt üyelerinin de uyumsuz olarak görülme kaygısı sebebiyle dışsal 

muhalefete yöneldikleri bilinmektedir (Buckner vd., 2018). 

Alanda yapılan araştırmalar sonucunda görülmektedir ki; örgütsel muhalefet sayesinde işletmeler gelişme 

fırsatı yakalamakta (Özüren ve Paksoy, 2019), örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşme artmakta (Kassing, 

2008a), örgütsel güven ve bağlılık sonucunda karar verme kalitesi artmakta (Dooley ve Fryxell, 1999) ve işten 

ayrılma eğiliminde azalma olmaktadır (Garner, 2016). Bunun yanında iyi yönetilmeyen örgütsel muhalefet 

süreçleri örgüt içi ilişkileri gererek örgütsel performansın düşmesine de sebep olabilmektedir (Samba vd., 

2018). 

2.3. Ulusal Kültür ve Örgütsel Muhalefet Arasındaki İlişki ve Araştırmanın Hipotezleri 

Bu araştırmanın temel problemini ulusal kültürün örgütsel muhalefet tutumlarını hangi yön ve düzeyde 

etkileyeceği sorusu oluşturmaktadır. Kültürel farklılıkların insan davranışına etkisinin çalışma hayatı ya da 

kamu kurumları gibi toplumsal alanlarda daha görünür hale geldiği günümüzde (Hofstede, 1980a), muhalefet 

tutumunun da bu farklılaşmalardan etkileneceği; farklı kültür algılarında farklı düzey ve farklı stratejilerle 

ortaya çıkabileceği öngörülmektedir. Örgüt normlarına meydan okuyan yapısına (Payne, 2007) rağmen 

örgütsel muhalefetin kaçınılmazlığı (Ataç, 2015); bununla beraber örgütleri geliştirebilir (Özüren ve Paksoy, 

2019) ya da örgütlere zarar verebilir oluşu (Samba vd., 2018) da göz önünde bulundurulduğunda örgütsel 

muhalefet eğilimlerini daha iyi anlamanın örgütler ve örgüt yöneticileri için önemli olduğu, bu konuda ulusal 

kültürün muhalefet tutumlarını açıklayıcı etkisi olacağı düşünülmektedir. 



M. Tuncer – M. Yıldırım 14/4 (2022) 2704-2722 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2709 

Eril kültürlerde bireylerin düşüncelerini açıkça dile getirmeyi tercih eden, maddi başarı odaklı, meydan 

okuyan ve iddialı yapıları (Hofstede ve Usunier, 2003), dişi kültürlerde ise bireylerin istihdam güvenliği ve 

yaşam kalitesi beklentileri bilinmektedir (Hofstede, 1983). Açık muhalefet tutumunun örgütün normlarına 

meydan okuyan yapısı (Payne, 2007) ve açık muhalefet sonucu karşılaşılabilecek olan misillemeler sebebiyle 

(Larmer,1992) eril kültüre sahip olanların açık muhalefeti tercih etmesi, dişi kültüre sahip olanların örtük ya 

da dışsal muhalefete yönelmeleri beklenmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda H1, H2 ve H3 hipotezleri şu 

şekilde kurulmuştur: 

H1= Ulusal kültürün erillik boyutunun açık muhalefet üzerinde pozitif yönlü bir etkisi vardır. 

H2= Ulusal kültürün erillik boyutunun örtük muhalefet üzerinde negatif yönlü bir etkisi vardır. 

H3= Ulusal kültürün erillik boyutunun dışsal muhalefet üzerinde negatif yönlü bir etkisi vardır. 

Güç mesafesinin yüksek olduğu kültürlerde sorgulamanın azaldığı, fikir ayrılıklarından kaçınıldığı ve 

üyelerin örgütün politika ve uygulamalarına uyma konusunda kendilerini daha çok baskı altında hissettikleri 

bilinmektedir (Tavakoli vd., 2003; Pay, 2007; Botero ve Dyne, 2009). Bu sebeplerle güç mesafesi algısı yüksek 

olan bireylerin yöneticileriyle çatışmama amacıyla açık muhalefeti tercih etmemeleri, örtük ya da dışsal 

muhalefete yönelmeleri beklenmektedir. Beklentiler doğrultusunda araştırmanın H4, H5 ve H6 hipotezleri 

sunulmuştur  

H4= Ulusal kültürün güç mesafesi boyutunun açık muhalefet üzerinde negatif yönlü bir etkisi vardır. 

H5= Ulusal kültürün güç mesafesi boyutunun örtük muhalefet üzerinde pozitif yönlü bir etkisi vardır. 

H6= Ulusal kültürün güç mesafesi boyutunun dışsal muhalefet üzerinde pozitif yönlü bir etkisi vardır. 

Açık muhalefetin içerisinde barındırdığı risk (Larmer, 1992) ve belirsizlikten kaçınma boyutunun da risk 

alabilirlikle ilgili oluşu (Kale ve Barnes, 1992) göz önünde bulundurulduğunda belirsizlikten kaçınmanın 

muhalefet stratejisini etkileyeceği (Jameson, 2010; Redmond vd., 2016), muhalefet tutumunun negatif 

sonuçları olacağı çekincesine sahip bireylerin açık muhalefetten kaçınacağı, örtük ya da dışsal muhalefete 

yönelecekleri öngörülmektedir. Neticede H7, H8 ve H9 hipotezleri kurulmuştur: 

H7= Ulusal kültürün belirsizlikten kaçınma boyutunun açık muhalefet üzerinde negatif yönlü bir etkisi vardır. 

H8= Ulusal kültürün belirsizlikten kaçınma boyutunun örtük muhalefet üzerinde pozitif yönlü bir etkisi vardır 

H9= Ulusal kültürün belirsizlikten kaçınma boyutunun dışsal muhalefet üzerinde pozitif yönlü bir etkisi 

vardır. 

Toplulukçu kültürlerde, içerisinde bulunan yapının bir parçası olmanın (Bochner, 1994); bireyci kültürlerde 

ise bireysel hedef ve başarıların önemli olduğu bilinmektedir (Kashima vd., 1995). Ingwar (2014) ve Zeng 

(2014) çalışmalarında toplulukçu kültür ve muhalefet düzeyleri arasında negatif ilişki olduğunu tespit 

etmiştir. Örgütsel muhalefetin yapısı gereği örgütsel olandan ayrışma hali olması, toplulukçu kültürlerde 

bireyin muhalif tutumlarını örgüt dışı unsurlarla paylaşma eğiliminde olacakları beklentisini oluşturmuştur. 

Bu doğrultuda H10, H11 ve H12 hipotezleri kurulmuştur. 

H10= Ulusal kültürün toplulukçuluk boyutunun açık muhalefet üzerinde negatif yönlü bir etkisi vardır. 

H11= Ulusal kültürün toplulukçuluk boyutunun örtük muhalefet üzerinde negatif yönlü bir etkisi vardır. 

H12= Ulusal kültürün toplulukçuluk boyutunun dışsal muhalefet üzerinde pozitif yönlü bir etkisi vardır. 

Uzun dönem odaklı kültürlerde yapılan işlerin uzun zamanda getireceği fayda, kısa dönem odaklı kültürlerde 

ise işlerin doğru yapılması ön plandadır (Hofstede ve Minkov, 2010). Kısa dönem odaklı kültürler sosyal 

yükümlülüklere önem verirken uzun dönem odaklı kültürler gelecekteki kazançlara odaklanmaktadırlar 

(Hofstede vd., 2008). Bu sebeple örgüt çıkarlarını, bütünlüğünü ve örgütün uzun vadede elde edeceği 

kazanımları önceleyen uzun zaman odaklı bireylerin muhalefeti açık ya da örtük yapmaktan kaçınacağı; kısa 

vadede işlerin doğru yapılması, özgürlükler ve haklar ile ilgili kaygıları yüksek bireylerin ise açık muhalefete 

yöneleceği öngörülmektedir. Bu çerçevede araştırmanın H13, H14 ve H15 hipotezleri aşağıdaki biçimde 

oluşturulmuştur: 

H13= Ulusal kültürün uzun zaman odaklılık boyutunun açık muhalefet üzerinde negatif yönlü bir etkisi vardır. 
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H14= Ulusal kültürün uzun zaman odaklılık boyutunun örtük muhalefet üzerinde negatif yönlü bir etkisi 

vardır. 

H15= Ulusal kültürün uzun zaman odaklılık boyutunun dışsal muhalefet üzerinde pozitif yönlü bir etkisi 

vardır. 

3. Araştırma Yöntemi 

Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden iki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkinin incelenmesinde 

kullanılan (Gürbüz ve Şahin, 2018) ilişkisel tarama metodu kullanılmıştır. Bağımsız değişkenin (ulusal kültür) 

bağımlı değişken (örgütsel muhalefet) üzerindeki etkisini incelediğimiz çalışmada; örneklemin değişkenlere 

dair düzeyleri belirlenmiş ve boyutlar arasındaki ilişki tespit edilmiştir. Bu amaçla gerçekleştirilen korelasyon 

analizinin ardından hipotezlerin doğruluğunun test edilmesi amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. Şekil 1’de 

araştırma modeli sunulmuştur. 

 

Şekil 1: Araştırma Modeli 

3.1. Evren ve Örneklem 

Basit tesadüfi örneklem yöntemi kullanılarak elde edilen veriler, kurumdan alınan izin doğrultusunda, Alanya 

Belediyesinde gerçekleştirilen saha çalışması ile toplanmıştır. Nitekim, ilişkisel tarama metodu kullanılan 

araştırmalarda veriler genel olarak işletmeler, devlet kurumları ya da benzeri yaşam alanlarından elde 

edilmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2018). 2019 yılı Mart ayı içerisinde verileri toplanan araştırmanın evrenini 

Alanya Belediyesi ana binası ve belediyeye bağlı diğer birimlerde çalışan personel oluşturmaktadır. 2019 yılı 

itibarı ile 2414 personelin görev yaptığı Alanya Belediyesinden 428 personele anket dağıtılmış, 75 formun 

hatalı doldurulması sebebiyle 353 anket formu değerlendirilmeye alınmıştır. Bu rakam 2500 kişilik evren 

büyüklüğünde gerekli olan 333 kişi sayısının (Gürbüz ve Şahin, 2018) üzerindedir.  

3.2. Veri Toplama Araçları ve Veri Seti 

Verilerin toplanmasında 3 bölüm ve 51 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Birinci bölümde 

katılımcıların demografik özelliklerine dair 8 soru (cinsiyet, medeni durum, yaş, kurumdaki çalışma süresi, 

meslekteki kıdem yılı, idari görevi bulunup bulunmadığı, eğitim durumu ve aylık gelir) sorulmuştur. Buna 

göre, katılımcıların %38,8’i kadın, %61,2’si erkek; %65,2’si evli ve %34,8’i bekar; %4,5’i 25 yaş ve altı, 

%36,3’ünün 26-35, %39,9’unun 36-45, %17’sinin 46-55 ve %2,3’ünün 56 ve üzeri yaş aralığında olduğu 

görülmektedir. Katılımcıların, %5,7’sinin 1 yıldan daha az bir süredir, %13’ünün 1-3 yıl, %24,9’unun 4-6 yıl, 
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%21’inin 7-9 yıl aralıklarında, %35,4’ünün ise 10 yıl ya da daha fazla süredir kurumda çalıştıkları görülmüştür. 

Meslekteki kıdem yılları incelendiğinde ise katılımcıların büyük çoğunluğunun (%37,7) 6-10 yıl arasında 

mesleki kıdeme sahip oldukları tespit edilmiştir. Katılımcıların %83,9’unun idari bir görevi bulunmazken, 

%16,1’i idari olarak görevli; yarıya yakını (%45,6) lisans düzeyinde eğitime sahip; %29,2’si 2000-3000 TL, 

%22,1’i 3001-4000 TL, %20,4’ü 4001-5000 TL, %18,4’ü 50001-6000 TL, %9,9’u ise 6001 TL ve üzeri aylık gelire 

sahiptir. 

İkinci bölümde Wu (2006) tarafından Hofstede’in ulusal kültür boyutlarını ölçümlemek üzere hazırlanan, 

Yüksel (2013) tarafından da güvenilirlik analizleri yapılmış ölçekten yararlanılmıştır. 23 maddelik ölçeğin alt 

boyutlarını Hofstede’in ulusal kültür boyutlarını oluşturan erillik (5 ifade), güç mesafesi (5 ifade), 

belirsizlikten kaçınma (5 ifade), toplulukçuluk (4 ifade) ve uzun dönem odaklılık (4 ifade) oluşturmaktadır. 

Üçüncü bölümde ise Kassing (1998) tarafından geliştirilen ve Ataç (2015) tarafından güvenilirlik analizleri 

yapılan örgütsel muhalefet ölçeği kullanılmıştır. 19 maddelik ölçeğin alt boyutlarını açık muhalefet (9 ifade), 

örtük muhalefet (5 ifade) ve dışsal muhalefet (5 ifade) oluşturmaktadır. Ölçeklere ilişkin katılım düzeylerini 

belirlemek için 5’li Likert ölçeği kullanılmış; ölçek, 1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 

3=Kararsızım, 4=Katılıyorum ve 5= Kesinlikle Katılıyorum şeklinde derecelendirilmiştir. Ulaşılan sonuçlar 

yorumlanırken Özdamar’ın (2003) da belirttiği üzere; 1-1,79 arası çok düşük, 1,80-2,59 arası düşük, 2,60-3.39 

arası orta, 3,40-4,19 arası yüksek, 4,20-5 arası çok yüksek olacak şeklinde değerlendirilmiştir. Ölçeklerin 

güvenilirlik analizleri Cronbach Alpha değerleri açısından test edilmiştir. Tablo 1’de ulusal kültür ölçeği, 

örgütsel muhalefet ölçeği ve ölçeklerin alt boyutlarının Cronbach Alpha değerleri sunulmuştur. 

Tablo 1: Ölçeklerin ve Alt Boyutlarının Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Ölçekler ve Boyutları Cronbach α Katsayısı Madde Sayısı 

Ulusal Kültür Ölçeği .944 23 

Erillik .862 5 

Güç Mesafesi .830 5 

Belirsizlikten Kaçınma .894 5 

Toplulukçuluk .841 4 

Uzun Zaman Odaklılık .877 4 

Örgütsel Muhalefet Ölçeği .742 20 

Açık Muhalefet .857 9 

Örtük Muhalefet .721 5 

Dışsal Muhalefet  .673 6 

Tablo 1’de görüldüğü üzere araştırmada kullanılan ölçekler ve alt boyutlarına dair Cronbach Alpha değerleri 

alt sınır olan 0.6’nın (Pai ve Chary, 2013) üzerindedir. Bu sonuçlara göre ölçekler ve alt boyutlarının 

güvenilirliklerinin yeterli düzeyde olduğu görülmüştür. 

4. Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde katılımcıların ulusal kültür eğilimlerine ve örgütsel muhalefet düzeylerine ilişkin 

incelemeler yapılmıştır. Tablo 2’ye göre katılımcıların yüksek düzeyde eril, güç mesafesi yüksek, yüksek 

düzeyde belirsizlikten kaçınan, yüksek düzeyde toplulukçuluk ve yüksek düzeyde uzun zaman odaklılık 

özellikleri gösteren kişilerden oluştuğu görülmektedir. Örgütsel muhalefet eğilimlerine bakıldığında ise orta 

düzeyde açık muhalefet, düşük düzeyde örtük muhalefet ve orta düzeyde dışsal muhalefet gösterme 

eğiliminde oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 
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Tablo 2: Korelasyon Analizi Sonuçları 
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Erillik 1        3,5008 1,0530 

Güç Mesafesi ,615** 1       3,5133 ,92581 

Belirsizlikten 

Kaçınma 
,513** ,678** 1      3,6028 0,9412 

Toplulukçuluk ,582** ,528** ,644** 1     3,5559 0,9854 

Uzun Zaman 

Odaklılık 
,513** ,556** ,656** ,631** 1    3,6664 1,0802 

Açık Muhalefet -,510** -,447** -,342** -,506** -,396** 1   2,8467 0,9393 

Dışsal 

Muhalefet 
,218** ,144** ,010** ,141** ,046 -,372** 1  2,9263 0,8329 

Örtük 

Muhalefet 
-,414** -,351** -,350** -,474** -,387** ,596** -,131* 1 2,4425 0,8661 

**p<0,01; p<0,05 

Tablo 2’de aynı zamanda ulusal kültür boyutları ile örgütsel muhalefet boyutları arasında anlamlı bir ilişkinin 

var olup olmadığının tespiti için yapılan korelasyon analizinin sonuçları da sunulmuştur. Analiz sonuçlarına 

göre açık muhalefetin erillik (-,510, p<0,01), güç mesafesi (-,447,p<0,01), belirsizlikten kaçınma (-,342,p<0,01), 

toplulukçuluk (-,506,p<0,01) ve uzun zaman odaklılık (-,396,p<0,01) boyutları ile arasında anlamlı ve negatif 

yönlü bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Örtük muhalefetin erillik (-,414, p<0,01), güç mesafesi (-,351, 

p<0,01), belirsizlikten kaçınma (-,350, p<0,01), toplulukçuluk (-,474, p<0,01) ve uzun zaman odaklılık (-,387, 

p<0,01) boyutları ile arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki vardır. Dışsal muhalefete bakıldığında ise ile 

erillik (,218, p<0,01), güç mesafesi (144,p<0,01) ve toplulukçuluk (,141,p<0,01) boyutları arasında anlamlı ve 

pozitif yönlü bir ilişki vardır. Belirsizlikten kaçınma (,010,p<0,01), ve uzun zaman odaklılık (,046,p<0,01) 

boyutlarının dışsal muhalefet boyutu ile arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 

Son olarak, araştırma hipotezlerini test etmek amacıyla regresyon analizi yapılmış, ulusal kültürün alt 

boyutlarının örgütsel muhalefetin alt boyutlarına bir etkisinin varlığı ve etki varsa yönü tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Bu amaçla üç farklı regresyon modeli kurulmuş, bu modeller sırasıyla Tablo 3, Tablo 4 ve Tablo 

5’te sunulmuştur. 

Tablo 3: Ulusal Kültürün Alt Boyutlarının Açık Muhalefet Boyutu Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik 

Regresyon Analizi 

Model 1 
Açık Muhalefet 

B St. Hata   ß t p 

Sabit 5,032 ,184   - 27,404 ,000 

Erillik -,226 ,053 -,254 -4,242 ,000 

Güç Mesafesi -,207 ,066 -,204 -3,114 ,002 

Belirsizlikten Kaçınma ,176 ,070 ,176  2,532 ,012 

Toplulukçuluk -,309 ,061 -,324 -5,060 ,000 



M. Tuncer – M. Yıldırım 14/4 (2022) 2704-2722 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2713 

Uzun Zaman Odaklılık -,055 ,054 -,064 -1,015 ,311 

R= ,591      

R2= ,340      

F= 37,212      

Durbin Watson= 1,962      

p=,000      

 

Tablo 3’e göre Model 1 istatistiksel olarak anlamlıdır (F=37,212 p<0.05). Model, ulusal kültürün alt boyutlarının 

örgütsel muhalefetin açık muhalefet boyutu üzerindeki etkisini %34 düzeyinde 0,001 anlamlılık ile 

açıklamaktadır (R=,591/ R2= ,340). Ulusal kültürün boyutları ayrı olarak ele alındığında ise erillik (ß= -,254; 

p<0,05), güç mesafesi (ß= -,204; p<0,05) ve toplulukçuluk (ß=-,324; p<0,05) boyutlarının açık muhalefet üzerinde 

anlamlı ve negatif etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Belirsizlikten kaçınma boyutunun (ß=,176; p<0,05), açık 

muhalefet üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi olmuştur. Uzun zaman odaklılık boyutunun ise (ß=-,064; 

p>0,05) açık muhalefet üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Bu sonuçlara göre, H4 ve H10 

hipotezleri kabul edilmiş H1, H7 ve H13 hipotezleri reddedilmiştir. 

Tablo 4: Ulusal Kültürün Alt Boyutlarının Örtük Muhalefet Boyutu Üzerindeki Etkisini Ölçmeye 

Yönelik Regresyon Analizi 

Model 2 
Örtük Muhalefet 

B St. Hata Beta t p 

Sabit 4,239 ,180  23,491 ,000 

Erillik -,139 ,052 -,170 -2,659 ,008 

Güç Mesafesi -,050 ,065 -,054 -,773 ,440 

Belirsizlikten Kaçınma ,035 ,068 ,038 ,511 ,610 

Toplulukçuluk -,271 ,060 -,308 -4,514 ,000 

Uzun Zaman Odaklılık -,080 ,054 -,100 -1,499 ,135 

R= ,510      

R2= ,250      

F= 24,452      

Durbin Watson= 1,819      

p= 0,05      

  

Tablo 4’e göre, ulusal kültür boyutlarının örtük muhalefet boyutu üzerindeki etkisi %25 düzeyinde, 0,001 

anlamlılık ile açıklanmıştır (R=0,510/R2=0,250). Erillik (ß= -,170; p<0,05) ve toplulukçuluk (ß= -,308; p<0,05) 

boyutunun açık muhalefet üzerinde anlamlı ve negatif bir etkisi olduğu görülmüştür. Güç mesafesi (ß= -,054; 

p>0,05), belirsizlikten kaçınma (ß= ,038; p>0,05) ve uzun zaman odaklılık (ß= -,100; p>0,05) boyutlarının ise 

örtük muhalefet üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir. Buna göre H2 ve H11 hipotezi kabul 

edilmiş, H5, H8, H14 hipotezleri reddedilmiştir. 
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Tablo 5: Ulusal Kültürün Alt Boyutlarının Dışsal Muhalefet Boyutu Üzerindeki Etkisini Ölçmeye 

Yönelik Regresyon Analizi 

Model 3 
Dışsal Muhalefet 

B St. Hata  ß t p 

Sabit 2,435 ,194  12,581 ,000 

Erillik ,163 ,056 ,206 2,894 ,004 

Güç Mesafesi ,128 ,070 ,142 1,833 ,068 

Belirsizlikten Kaçınma -,209 ,073 -,236 -2,857 ,005 

Toplulukçuluk ,124 ,064 ,147 1,932 ,054 

Uzun Zaman Odaklılık -,059 ,057 -,077 -1,032 ,303 

R= ,283      

R2= ,067       

F=6,058      

Durbin Watson= 1,946      

p= 0,05      

Tablo 5’e göre Model 3 istatistiksel olarak anlamlıdır (F=6,058 p<0.05). Ulusal kültürün alt boyutlarının dışsal 

muhalefeti %6 düzeyinde, 0,001 anlamlılık düzeyinde açıkladığı görülmektedir (R=,283/ R2= ,067). Erillik 

boyutunun (ß=,206; p<0,05) dışsal muhalefet üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi olduğu, belirsizlikten 

kaçınma boyutunun (ß=-,236; p<0,05) ise dışsal muhalefet üzerinde anlamlı ve negatif bir etkisi olduğu 

sonucuna varılmıştır. Güç mesafesi (ß=-,142; p>0,05), toplulukçuluk (ß=,147; p>0,05) ve uzun zaman odaklılık 

(ß=-,077; p>0,05) boyutlarının ise dışsal muhalefet üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir. Bu 

sonuçlara göre, H3, H6, H9, H12, H15 hipotezleri reddedilmiştir. 

5. Tartışma ve Sonuç 

Günümüz örgütlerinde astların isteği ve yönetimlerin teşvikleriyle örgüt üyeleri giderek örgüt içerisinde daha 

çok söz sahibi olsa da (Kassing, 1997) ast-üst ilişkilerine verilen önemin kaybolduğunu söylemek de doğru 

olmayacaktır (Redding, 1985). Örgütsel muhalefetin çoğunlukla olumsuz çağrışımlar yapmasına rağmen 

kaçınılmazlığı da göz önünde bulundurulduğunda muhalefet olgusun iyi anlaşılmasının ve yönetilmesinin 

örgütler açısından önemli olduğu düşünülmüştür. Kültürün bireylerin algı ve tutumları üzerindeki etkisi 

(Koerner ve Fitzpatrick, 2002) sebebiyle de muhalefet davranışını da etkileyebileceği düşünülerek bu çalışma 

gerçekleştirilmiştir.  

Elde edilen sonuçlara göre ulusal kültürün beş alt boyutunun da aritmetik ortalaması yüksektir. Başka bir 

ifadeyle araştırma örneklemi genel anlamda eril, güç mesafesi yüksek, toplulukçu, belirsizlik toleransı düşük 

ve uzun zaman odaklı katılımcılardan oluşmaktadır. Bu durum araştırma örnekleminin Hofstede’in 

araştırmasında Türkiye için yaptığı değerlendirme ile benzeşmektedir. Hofstede’in çalışmasında Türkiye dişi 

(45/100), güç mesafesi yüksek (66/100), belirsizlik toleransı düşük (85/100), toplulukçu (37/100), kısa zaman 

odaklı bir toplum olarak tanımlanmıştır (46/100) (Hofstede, Hofstede ve Minkov: 2010). Erillik ve uzun zaman 

odaklılık boyutuna dair sonuçların farklılaştığı görülse de Hofstede’in yapmış olduğu çalışmada bahsi geçen 

iki boyut denge durumuna çok yakın puanlar almış; küçük farklarla dişilik ve kısa zaman odaklılık boyutunda 

yer almışlardır. Dolayısıyla ilgili boyutlar ülkemizi net bir sınıflandırmayla açıklamamaktadır. Bunun yanında 

araştırma örnekleminin örgütsel muhalefet düzeyleri düşük-orta seviyede katılımcılardan oluştuğu da 

görülmektedir. 

Korelasyon analizleri sonucunda açık muhalefet boyutunun erillik, güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, 

toplulukçuluk ve uzun zaman odaklılık boyutları ile arasında orta düzeyde bir ilişki; örtük muhalefet 

boyutunun erillik, güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, toplulukçuluk ve uzun zaman odaklılık boyutları ile 
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arasında orta düzeyde bir ilişki; dışsal muhalefetin ise erillik, güç mesafesi ve toplulukçuluk boyutları ile 

arasında zayıf bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ardından araştırma hipotezlerinin doğrulunu test etmek ve 

ulusal kültürün örgütsel muhalefet üzerindeki etkisini tespit etmek amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. 

Çoklu regresyon analizleri sonucunda üç model oluşturulmuş, bu modellerde ulusal kültürün alt boyutlarının 

açık, örtük ve dışsal muhalefet üzerine etkileri incelenmiştir. 

Regresyon analizinden elde edilen sonuçlara göre erillik, güç mesafesi ve toplulukçuluk boyutlarının açık 

muhalefet üzerinde anlamlı ve negatif etkisi bulunmaktadır. Belirsizlikten kaçınma boyutunun açık muhalefet 

üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi olurken, uzun zaman odaklanma boyutunun açık muhalefet üzerinde 

anlamlı bir etkisi olmamıştır. Buna göre güç mesafesi yüksek örgüt üyeleri açık muhalefet yapmaktan 

çekinmektedirler. Nitekim Botero ve Dyne (2009) de güç mesafesi yüksek örgütlerde üyelerin sorunları daha 

az dile getirdiğini, Atmaca (2021) güç mesafesi ve muhalefet tutumları arasındaki ilişkinin negatif yönlü 

olduğunu, toplulukçuluk eğilimi arttıkça açık muhalefet eğiliminin azaldığını, Ingwar (2014) da bireyci kültür 

özelliklerine sahip olmakla açık muhalefet sergilemek arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu belirtmiştir. 

Eril ve toplulukçu kültür yapısının bir arada bulunuşu göz önünde bulundurulduğunda da katılımcıların 

muhalefet stratejilerinin farklılaşabileceği düşünülmektedir. Beklenen sonuçların aksine belirsizlikten 

kaçınma tutumu yüksek olan bireyler açık muhalefet stratejisini tercih etmektedirler. Burada bireylerarası 

ilişkilerin önemini unutmamak gerekmektedir. Lider-üye etkileşimi muhalefet tutumlarını dile getirme 

düzeyini olumlu etkilemekte (Botero ve Dyne, 2009), astların fikirlerine önem veren yönetimlerde açık 

muhalefet artmaktadır. Ulusal kültür boyutlarının örtük muhalefet üzerine etkisini incelemeye yönelik analiz 

sonucunda da erillik ve toplulukçuluk boyutunun örtük muhalefet üzerinde anlamlı ve negatif bir etkisi 

olduğu görülmüş; güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma ve uzun zaman odaklılık boyutlarının örtük muhalefet 

üzerinde anlamlı bir etkisi olmamıştır. Bu sonuçlara göre eril ve toplulukçu kültür algısına sahip insanlar 

örtük muhalefet eğilimi göstermemektedirler. Grup başarısı, huzuru ve geleceğini önceleyen toplulukçu 

kültüre sahip insanlar (Blodgett vd., 2008), yöneticilerin hedefleriyle özdeşleşir ve mensup oldukları topluluk 

ile karşı karşıya gelmekten kaçınırlar (Jung ve Avolio, 1999). Bunun yanında eril kültüre sahip olanların 

tartışmacı ve mücadeleci yapısı (Hofstede, 2011) da göz önünde bulundurulduğunda bahsi geçen iki durum 

araştırmanın hipotezleriyle örtüşmüştür. Ulusal kültürün alt boyutlarının dışsal muhalefet üzerindeki etkisini 

incelemeye yönelik model sonucunda ise erillik boyutunun dışsal muhalefet üzerinde anlamlı ve pozitif bir 

etkisi; belirsizlikten kaçınma boyutunun dışsal muhalefet üzerinde anlamlı ve negatif bir etkisi olmuştur. Güç 

mesafesi, toplulukçuluk ve uzun zaman odaklılık boyutlarının ise dışsal muhalefet üzerinde anlamlı bir etkisi 

olmadığı anlaşılmıştır. Araştırma hipotezleri kapsamında, beklenenin aksine, eril kültür yapısına sahip örgüt 

üyelerinin dışsal muhalefete daha çok yöneldikleri görülmüştür. Croucher vd., (2018), politik yapıların 

muhalefet stratejilerini etkileyebileceğini, Kassing ve DiCioccio (2004) da idari göreve sahip olmayan genç 

yaştaki insanların dışsal muhalefeti daha çok tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Bu araştırmanın örneklemini 

oluşturan katılımcıların %83,9’unun idari görevi bulunmayan, %80,7 oranında 45 yaş ve altı gruba dahil olan 

nüfustan oluştuğu göz önünde bulundurulduğunda bu durumun sonuçlarda etkili olabileceği 

düşünülmektedir. Uzun zaman odaklılık boyutu ise muhalefetin alt boyutlarından herhangi birini anlamlı bir 

biçimde etkilememiştir. 

5.1. Öneriler 

Literatürde ulusal kültür ve örgütsel muhalefet arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan çalışma sayısı çok 

sınırlıdır. Yapılan bu çalışmayla literatüre katkı sağlanması umulmaktadır. İlgili konuda yapılacak olan 

çalışmaların sayısının artırılmasının, konunun daha iyi anlaşılması adına önemli olduğu düşünülmektedir. 

Araştırma sonuçları ulusal kültürün örgütsel muhalefet üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Etkinin 

yönü ise kültür boyutlarındaki eğilimlere göre farklılıklar göstermektedir. Bununla birlikte bazı boyutlarla 

ilgili anlamlı sonuçlara ulaşılamamıştır. Gelecekte yapılacak olan araştırmalarda konu nitel araştırma 

yöntemlerine dair araçlarla birlikte incelenerek deşifre edilmeye muhtaç alanlara da katkı yapılabileceği 

düşünülmektedir. Bu çalışmanın örneklemini bir kamu kurumu oluşturmaktadır. Farklı kamu kurumlarının 

yanında özel sektöre mensup kurumlarda da yapılacak olan araştırmalar, karşılaştırmalı çalışmaların önünün 

açılması anlamında yararlı olacaktır. 

Daha önce de belirtildiği gibi örgütsel muhalefet, yapısı itibarı ile bütünlüğü bozan bir olgu olduğu için, örgüt 

yönetimlerinin önünü almak için çabaladığı bir davranış olsa da doğru yönetildiği takdirde örgütler için 

faydalıdır. Ülkemizin kültürel yapısı gereği insanlar, onun bir yansıması olan atasözlerimizde de 
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görülebileceği gibi (Yalnız taş duvar olmaz; sürüden ayrılanı kurt kapar; başın başı başın da başı vardır vb.) toplumun 

bir parçası olmak ve lidere bağlılık gibi özellikler önemli görülmekte ve küçük yaşlardan itibaren farklı 

olmamaları gerektiğine dair telkinlerle karşılaşmaktadırlar. Bu durum maalesef örgüt yaşamlarında da etkili 

olmakta ya da örgüt yöneticileri de benzer beklentilerde bulunmaktadırlar. Oysaki, küreselleşmenin 

vazgeçilmezlerinden olan değişim, değişim yönetimi, dönüşümcü liderlik, yenilikçilik, yenilik yönetimi gibi 

modern yönetim anlayışlarının uygulanabilmesi için örgütlerin katılımcı yönetim anlayışını benimsemeleri 

gerekmektedir (Nemeth ve Goncalo, 2011). Örgüt yönetimleri üyelerin muhalif davranışlarını örgüte, 

politikalarına ya da uygulamalarına bir saldırı olarak almamalı, bu durumu gelişmek için bir fırsat olarak 

görmelidirler. Muhalefetin bastırılmaya çalışılması örgüt üyelerini tatmin düzeyleri ve örgütsel bağlılıkları 

daha düşük örgüt mensupları haline getirecektir (Kassing, 2001). Örgüte katkı sağlayabilecek yenilikçi fikirler 

üstlere iletilemeyecek (Milliken vd., 2003), örgütsel performansta düşüşler olacaktır (Lepeley, 2020). Örgütsel 

muhalefeti açık bir şekilde sergileyemeyen örgüt üyesi örtük ya da dışsal muhalefet stratejisini seçecek ve 

muhalefet engellenmiş değil, bastırılmış olacaktır (Garner, 2007). Bu sebepler doğrultusunda örgüt 

yöneticilerine de örgütsel muhalefetin kaçınılmazlığını kabul etmeleri ve bu olgudan azami ölçüde istifade 

etmeye çalışmaları önerilmektedir. 
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işten ayrılma niyetinin artması gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir.  Özellikle emek yoğun çalışma 

sistemine sahip olan termal otel işletmelerinde bu durumlarla daha fazla karşılaşılmaktadır. Bu 

kapsamda araştırmanın amacı, Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren 5 yıldızlı termal otel 

işletmelerinde çalışan işgörenlerin genel kronizm algısının, işten ayrılma niyetlerine etkisini 

belirlemektir. 

Yöntem – Araştırmanın amacından yola çıkarak hazırlanan modelde birden çok değişken (Genel 

Kronizm Algısı ve İşten Ayrılma Niyeti) arasındaki ilişkinin tespit edilmesi söz konusudur. Bu 
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İlk ölçek 7 maddelik “Genel Kronizm” ölçeği, diğeri ise 3 maddeden oluşan “İşten Ayrılma Niyeti” 
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büyük çoğunluğunun erkek çalışanlardan oluştuğu ve sektör tecrübesinin 5 yılın altında olduğu 

saptanmıştır. Bununla birlikte araştırmanın en önemli bulgusu ise termal otel çalışanlarındaki genel 

kronizm algısı ile işten ayrılma niyeti arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki olmasıdır. 

Tartışma – Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlara göre, termal otel çalışanlarındaki kronizm 

algısı arttıkça, çalışanların işten ayrılma niyetleri de artmaktadır. Buna ek olarak regresyon analizi 

sonucuna göre çalışanlardaki işten ayrılma niyetinin, genel kronizm algısından önemli ölçüde 

etkilendiği söylenilebilir. Bu durumun sebebi olarak özellikle termal otel işletme faaliyetlerinin eş, 
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Purpose- Cronyism is a condition that regularly occurs in corporate life and can lead to circumstances 

like an increasing of turnover intention. These situations are more common in thermal hotel 

businesses, which have a labor-intensive working system. In this context, the aim of the research is to 

determine the effect of the general cronyism perception of the employees working in the 5-star thermal 

hotel businesses operating in Afyonkarahisar on their turnover intention. 

Design/methodology/approach- In the model prepared based on the purpose of the research, it is 

possible to determine the relationship between more than one variable. For this reason, relational 

scanning model was used in the research. A questionnaire form was developed to collect research 

data. There are two scales as a measurement tool in the research questionnaire form. The first scale is 

the 7-item "General Cronyism" scale, and the other is the "Turnover Intention" scale consisting of 3 

items. 396 personnel working in thermal hotels in Afyonkarahisar participated in the research. In the 

analysis of the obtained data; techniques such as frequency distribution, factor analysis, correlation 

analysis and regression analysis were applied. 

Findings- According to the findings obtained as a result of the analysis of the research data, it was 

determined that the majority of the participants were male employees, and their industry experience 

was less than 5 years. In addition to this, the most important finding of the research is that there is a 

positive moderate relationship between the general perception of cronyism in thermal hotel 

employees and their intention to leave. 
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Discussion- According to the results obtained from the research findings, as the perception of 

cronyism increases in the thermal hotel employees, the intention to leave the job also increases. In 

addition, according to the results of the regression analysis, it can be said that turnover intention is 

significantly affected by the general perception of cronyism. The reason for this situation can be shown 

as the continuation of thermal hotel business activities with spouses, friends, family and people from 

the immediate environment. 

1. Giriş 

İşletmeler ait oldukları sektörlerde ve piyasalarda varlıklarını devam ettirmek isterken yaşanan güçlü ve 

yoğun rekabet koşullarına ayak uydurmak zorundadır. Örgütsel anlamda emek yoğun yapıya sahip 

işletmeler, rakipler karşısında üstünlük sağlayabilmek için insan kaynaklarına yatırım yapmayı ve insan 

kaynaklarını verimli kullanmayı hedeflemektedir. Özellikle personelin sıklıkla işten ayrılmasına veya 

personel devir hızının yüksek olmasına çözüm üretmek kurumsal işletmeler açısından önemli bir husustur 

(Tett ve Meyer, 1993; Arslan, 2020). Öte yandan iş hayatında son yıllarda dikkat çeken kavramlardan bir diğeri 

de kronizm ve nepotizm gibi kayırmacılık faaliyetleridir. Bu kavramlar, üstün performans sergileyen 

çalışanlardan ziyade dostluk ve arkadaşlık ilişkisi olan kişilere, yakın çevreden meslektaşlara veya akrabalara 

ayrıcalıklar verilmesini ifade eden davranışlardır (Khatri ve Tsang, 2003; Shaheen vd., 2017). Söz konusu 

kayırmacılık faaliyetlerinin sonucu olarak işten ayrılma veya iş gören devir hızının yükselmesi gibi durumlar 

gelişebilmektedir.  

İşletmelerde örgütsel anlamda ortaya çıkan kronizm, nepotizm ve bunların sonucu olarak görülen işten 

ayrılma niyeti gibi durumlar, özellikle emek yoğun çalışma sistemine sahip olan otel işletmelerinde daha 

yoğun bir şekilde yaşanabilmektedir (Özkoç vd., 2019). Bu noktadan yola çıkarak araştırma kapsamında, 

Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren 5 yıldızlı termal otel işletmelerinde çalışan işgörenlerin kronizm algısının, 

işten ayrılma niyetlerine etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Turizm sektörünün önemli bileşeni olan termal 

otellerde; aile eş, dost, tanıdık gibi yakın çevreden seçilen işgörenlere daha fazla rastlanmaktadır (Küçükilhan, 

2022). Araştırmanın uygulama alanı olarak belirlenen termal otel işletmelerinin örgütsel yapısındaki söz 

konusu durum, çalışmanın önemini arttırmaktadır. Ayrıca kronizm ve işten ayrılma niyeti ilişkisini inceleyen 

çalışmaların ulusal ve uluslararası turizm literatürü açısından yetersiz miktarda olduğu da göze çarpmaktadır  

(Erdem ve Karataş, 2015; Kurnaz, 2019). Dolayısıyla bu araştırma vasıtasıyla turizm literatüründe var olan 

önemli bir boşluğun doldurması hedeflenmiştir. Öte yandan bu araştırmadan elde edilen bulgular, termal otel 

işletmelerinin yöneticilerine ve işletme örgütlerine personel seçimi başta olmak üzere, kariyer planlama ve 

verimlilik gibi konularda rehber niteliği taşıyacaktır. Söz konusu hususlar göz önünde bulundurulduğunda, 

yapılan bu araştırmanın turizm literatürü ve otelcilik sektörü açısından önem arz ettiği düşünülmektedir. 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1.Genel Kronizm Algısı 

Kronizm kavramı genel manasıyla, bir kişinin veya bir grubun, statüsünü kullanarak eş-dost, tanıdık ve 

arkadaş gibi çevresindeki insanlara yönelik kayırmacı davranışlar geliştirmesini ifade etmektedir (Khatri ve 

Tsang, 2003). Kronizm kavramı literatürde ilk olarak 1950’li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde Başkan 

Truman’ın yakın çevresine ayrıcalıklar tanıması gibi uygulamalarla özdeşleştirilmiştir (Turhan, 2013). 

Kronizm kavramı, ilk yıllarda sosyo-politik bağlantıların çok eleştirilen negatif bir yanı olarak araştırmalarda 

yer almasına rağmen, zaman içerisinde kronizmin sadece siyasi alanla sınırlı olmadığı anlaşılmıştır. Sonraki 

yıllarda özellikle örgütsel açıdan kronizm kavramı incelenmiş ve işletmecilik alanındaki araştırmalara konu 

olmuştur. Söz konusu araştırmalar modern çalışma örgütlerinin de kendi içerisinde politik anlaşmazlıklar ve 

çıkar ilişkileri yaşadığını ortaya koymuştur (Begley vd. 2009).  Dolayısıyla kronizm, modern çalışma 

örgütlerinde de var olan bir durum olarak dikkat çekmektedir. 

Kronizm kavramı turizm işletmeciliği alanında da birçok akademik çalışmaya konu olmuştur (Araslı vd., 

2007; Leung vd., 2008; Erdem vd., 2013; Erdem ve Karataş, 2015; Elbaz vd., 2018; Yavuz Aksakal ve Ulucan, 

2021). Turizm alanındaki çalışmalarda küçük otel işletmelerinde kronizm eğiliminin daha fazla olduğu 

düşünülmektedir. Ancak Erdem vd. (2013) tarafından İstanbul’daki küçük ölçekli otel işletmesi 

çalışanlarındaki kronizm algısı düşük düzeyde çıkmıştır. Bununla beraber farklı bir çalışmada da 4 ve 5 

yıldızlı otel işletmelerindeki kronizm algısının 3 yıldızlı otel işletmelerine göre daha fazla olduğu tespit 

edilmiştir. Ayrıca kıyı otellerindeki kronizm algısı, şehir otellerine göre daha fazla gerçekleşmiştir (Saraç ve 

Batman, 2021). Öte yandan, Mısır’daki seyahat acentası çalışanları üzerine gerçekleştirilen bir araştırmada, 
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işyerindeki kayırmacılığın çalışanlardaki yetkinlikler üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu saptanmıştır 

(Elbaz vd., 2018). Söz konusu araştırmalarda da görüldüğü gibi kronizm, turizm işletmeciliği alanında güncel 

olarak incelenen bir kavramdır. Ancak termal otel işletmelerinde yeterli düzeyde çalışılmadığı göze 

çarpmaktadır. Dolayısıyla kronizm kavramının termal otel işletmeleri kapsamında ele alınması oldukça 

önemlidir. 

2.2.İşten Ayrılma Niyeti 

İşten ayrılma niyeti kavramı, işletme çalışanlarının iş tatminsizliği yaşamaları nedeniyle mevcut 

işlerinden ayrılma ve başka işler arama niyetleri olarak tanımlanmaktadır (Mobley vd., 1978). Bu niyetin, 

işletmedeki mevcut pozisyona yönelik olumsuz düşünce, örgüte katılımın sınırlanması veya işten ayrılmayı 

planlama ile ortaya çıktığı vurgulanmaktadır (Jang ve George, 2012; Karatepe, 2013). Kariyer hedefleri, kişisel 

değerleri ve yeteneklerinin örgüt kültürü ile uyumsuz olduğunu düşünen çalışanlar, kendilerini mevcut 

işletmelerine karşı bağlı hissetmeyebilir. Dolayısıyla çalışanlar, düşük düzeyde işe gömülmüşlüğün yanı 

sıra yüksek düzeyde işe geç kalma, devamsızlık ve işten ayrılma niyeti sergileyebilirler (Lee vd., 2004; 

Holtom vd., 2012; Karatepe, 2013). Bununla beraber, düzensiz çalışma saatleri ve tatil günleri, ağır iş yükü 

ve düşük ücret politikaları gibi durumlar işten ayrılma niyetini arttıran nedenler arasında sayılmaktadır (Brien 

vd., 2015). 

Diğer sektörlerde olduğu gibi hizmet sektörünün önemli bir yapıtaşı olan otel işletmelerinde de işten 

ayrılma niyetinin, hizmet kalitesinin düşmesine ve işe alım ile eğitim maliyetlerinde artışa neden olduğu 

belirtilmektedir (Birdir, 2002; Brien vd., 2015). Dolayısıyla işten ayrılma niyeti hem doğrudan hem de 

dolaylı maliyetleri nedeniyle otel yöneticileri ve araştırmacılar (Pizam ve Thornburg, 2000 ; Nadiri ve 

Tanova, 2010; Kendir vd., 2018; Chen ve Wang, 2018; Özçelik Bozkurt ve Demirel, 2019; Özçelik Bozkurt 

ve Özkoç, 2019; Kendir, 2020) tarafından sürekli incelenen konular arasında yer almaktadır.  Literatürde 

işten ayrılma niyetinin; kronizm (Erdem ve Karataş, 2015; Kurnaz, 2019), nepotizm (Kerse ve Babadağ, 

2018), iş stresi (Jung ve Yoon, 2014), iş tatmini (Jang ve George, 2012), işe bağlılık (Bhatnagar, 2012), 

örgütsel bağlılık (Kim vd., 2016), iş güvencesizliği (Jung vd., 2021), işe gömülmüşlük (Karatepe, 2013) ve 

tükenmişlik (Koo vd., 2020) gibi değişkenlerle ilişkilendirildiği görülmektedir. Erdem ve Karataş (2015) 

ile Kurnaz (2019)’ın otel işletmesi çalışanları üzerine gerçekleştirdikleri araştırmalarda , kronizmin işten 

ayrılma niyetini anlamlı ve pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaştıkları göze çarpmaktadır. Bu bilgiler 

ışığında aşağıda yer alan hipotez oluşturulmuştur. 

3. Yöntem 

3.1.Araştırmanın Modeli 

Betimsel nitelikte hazırlanan bu araştırmanın amacı, Türkiye’de termal turizmin başkenti olarak belirtilen 

Afyonkarahisar’daki 5 yıldızlı termal otel işletmesi çalışanlarında genel kronizm algısının işten ayrılma 

niyetine etkisinin belirlenmesidir. Dolayısıyla birden çok değişken arasındaki ilişkinin tespit edilmesi 

noktasında, araştırmada ilişkisel tarama modeli (Şimşek, 2018) kullanılmıştır.  Nicel araştırma yöntemi ile 

hazırlanan çalışmanın modeli Şekil 1’de görülmektedir.  

 

 

 

  

Şekil 1. Araştırma Modeli 

Araştırma modeli çerçevesinde oluşturulan hipotez şu şekilde belirlenmiştir:  

H1: Araştırmaya katılım sağlayan otel işletmesi çalışanlarının genel kronizm algısı işten ayrılma niyetini 

pozitif yönde etkiler.      

3.2.Evren ve Örneklem 

Araştırma evreni, Afyonkarahisar’da faaliyetini sürdüren 5 yıldızlı termal otellerdeki çalışanlardan 

oluşmaktadır. 2019 yılı istatistiklerine göre, Afyonkarahisar’da 10 adet 5 yıldızlı turizm işletme belgeli 

termal otel işletmesi faaliyet göstermektedir (Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2020). 

Genel 

Kronizm 

Algısı 

İşten Ayrılma 

Niyeti 

H1 
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Genel kronizm algısı ve işten ayrılma niyeti ilişkisini inceleyen araştırmaların genellikle sayfiye 

bölgelerinde yapıldığı (Erdem ve Karataş, 2015; Kurnaz, 2019) literatür incelemesi sonucunda ortaya 

çıkmıştır. Dolayısıyla Türkiye’de termalin başkenti (Türkiye Kültür Portalı, 2022) olarak belirtilen 

Afyonkarahisar’daki beş yıldızlı termal otellerde böyle bir çalışmanın yapılması önem taşımaktadır. Bu 

nedenle araştırmanın yapılacağı bölge olarak Afyonkarahisar seçilmiştir. 2019 yılında 

Afyonkarahisar’daki 5 yıldızlı termal otellerin toplam yatak kapasitesinin 6.264 olduğu tespit edilmiştir 

(Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2020).  TÜROFED (Türkiye Otelciler Federasyonu) 

tarafından 2010 yılında turizm sektöründeki istihdam durumu üzerine yapılmış olan bir araştırmaya 

göre, 5 yıldızlı otellerde 3,08 yatak başına 1 adet personel düşmektedir (TÜROFED, 2010 : 9). Tüm bu 

veriler ışığında Afyonkarahisar’daki 5 yıldızlı termal otellerde yaklaşık 2.034 çalı şanın istihdam edildiği 

ortaya çıkmaktadır.  

Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma örnekleminin belirlenmesinde 

Yamane (2001: 116) örneklem formülünden faydalanılmıştır. Bu formül baz alındığında araştırma evreni, 

2.034 personel olarak kabul edilmektedir. Buna göre araştırma örneklemi de %95 güven aralığında 324 

personel olarak hesaplanmaktadır. Araştırma anketine Afyonkarahisar ilinden 2019 yılının Haziran-Eylül 

ayları arasında 7 adet 5 yıldızlı termal otel işletmesi katılım sağlamıştır. Söz konusu işletmelere toplam 

olarak 450 adet anket formu bırak-topla yöntemiyle dağıtılmıştır. Dağıtılan anket formlarından 420 adedi 

geri dönmüştür. Bunlardan 396 adedi veri analizi için değerlendirme kapsamına alınmıştır. Bu kapsama 

alınmayan 24 adet anket ise eksik ve tutarsız bilgiler içerdiğinden dolayı değerlendirmeye alınamamıştır. 

Elde edilen örneklem sayısı formülde belirtilen 324 rakamının üzerinde gerçekleşmiştir.  

3.3.Veri Toplama Araçları 

Araştırma kapsamında ortaya konulan hipotezin test edilebilmesi amacıyla bir ölçme aracından 

faydalanılmıştır. Ölçme aracının belirlenmesi aşamasında öncelikle konuyla ilgili daha önce yapılan 

çalışmalardan ve denenmiş ölçeklerden yararlanılmıştır. Araştırmada uygulanan ölçme aracı 2 farklı 

ölçekten meydana gelmektedir. Bu ölçekler: Genel Kronizm (Eş-Dost/Arkadaş Kayırmacılığı) Algısı; Araslı 

vd. (2006) ve Araslı ve Tümer (2008) tarafından geliştirilen ölçek 7 ifade ve tek boyutlu, İşten Ayrılma Niyeti; 

Mobley vd. (1978) tarafından geliştirilmiş olan ölçek ise 3 ifade ve tek boyutludur.  

3.4.Verilerin Analizi 

Araştırma verilerinin çözümlenmesi sürecinde ölçekler, 5’li Likert biçiminde derecelendirilmiştir. Araştırma 

kapsamında 5 yıldızlı termal otel işletmeleri çalışanlarının ölçekte belirtilen her bir ifadeye katılım dereceleri; 

Hiç Katılmıyorum=1 ve Tamamen Katılıyorum=5 arasında puanlandırılmıştır. Anket uygulamasından elde 

edilen veriler; frekans dağılımı, güvenilirlik analizi, faktör analizi, korelasyon analizi ve basit 

doğrusal regresyon analizi gibi istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir.  

4.Bulgular 

Araştırmadan elde edilen bulgular, tablolar halinde aşağıda yer almaktadır. İlk olarak frekans 

dağılımı daha sonra sırasıyla faktör analizi, normallik testi sonuçları, korelasyon ve regresyon 

analizleri sunulmuştur.  

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans Dağılımları 

Demografik Özellikler f % 

Cinsiyet 

Erkek 

Kadın 

Toplam 

 

245 

151 

396 

 

61,9 

38,1 

100 

Yaş 

17-25 

26-34 

35-43 

44 ve Üzeri 

Toplam 

 

204 

103 

59 

30 

396 

 

51,5 

26,0 

14,9 

7,6 

100,0 
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Eğitim 

İlköğretim 

Lise 

Önlisans 

Lisans 

Toplam 

 

60 

164 

66 

106 

396 

 

15,2 

41,4 

16,7 

26,8 

100,0 

Sektörde Çalışma Süresi 

1 Yıldan Az 

1-5 Yıl 

6-10 Yıl 

11 Yıl ve Üzeri 

Toplam 

 

90 

161 

91 

54 

396 

 

22,7 

40,7 

23,0 

13,6 

100,0 

İşletmede Çalışma Süresi 

1 Yıldan Az 

1-5 Yıl 

6-10 Yıl 

11 Yıl ve Üzeri 

Toplam 

 

155 

186 

32 

23 

396 

 

39,1 

47,0 

8,1 

5,8 

100,0 

Tablo 1’de yer alan araştırmaya katılım sağlayanların demografik özelliklerine ilişkin frekans dağılımı 

incelendiğinde, cinsiyet olarak büyük çoğunluğu erkek katılımcıların (n=245; %61,9) oluşturduğu 

görülmektedir. Ayrıca anketi cevaplayanların 17-34 (n=307; %77,5) yaş aralığında yoğunlaştığı göze 

çarpmaktadır. Araştırmaya katılanların yarısından fazlası (n=224; %56,6) ilköğretim ve lise mezunlarından 

oluşmaktadır. Bununla birlikte katılımcıların sektörde çalışma (n=161; %40,7) ve işletmede çalışma süreleri 

(n=186; %47,0) bakımından 1-5 yıl arasında yoğunlaştığı belirlenmiştir.  

Tablo 2. Genel Kronizm Algısı Faktör Analizine İlişkin Sonuçlar 

İFADELER 

F
ak

tö
r 

Y
ü

k
le

ri
 

Ö
zd

eğ
er

 

T
o

p
la

m
 

V
ar

y
an

s 
%

 

C
ro

n
b

ac
h

’
s 

A
lp

h
a

 

Genel Kronizm  3,574 51,063 0,835 

“Eş-dost / arkadaş kayırmacılığı, bu işletmede sıkça tartışılan 

konulardan biridir.” 
0,707 

   

“Yönetimde tanıdığı olan çalışanların yanında ne söylediğime dikkat 

ederim.” 
0,773 

   

“Bu işletmede bazı çalışanlar, yönetim kademesindeki kişilerle 

arkadaşlık ilişkilerinden dolayı işe alınmıştır.” 
0,772 

   

“Eş-dost / arkadaş kayırmacılığı, örgüt çalışanlarının motivasyonunu 

olumsuz yönde etkiler.” 
0,805 

   

“Bu işletmenin değerleri, eş-dost / arkadaş kayırmacılığına 

dayanmaktadır.” 
0,713 

   

“Bu işletmedeki geleceğim, eş-dost / arkadaş kayırmacılığına dayalı 

ilişkilerden dolayı oldukça sınırlıdır.” 
0,668 

   

“Bu işletmedeki yöneticiler, kendi tanıdıkları / arkadaşları olan 

çalışanların fikirlerine daha fazla değer vermektedir.” 
0,528 

   

Toplam Ölçek Güvenilirliği ve Varyansı   51,063 0,835 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO = 0,865;    

Bartlett's Test of Sphericity: χ2 = 939,176; P = 0,000 

Genel Kronizm Algısı’na ilişkin faktör analizi sonuçları Tablo 2’de bulunmaktadır. Faktör analizi sonuçları 

göz önünde bulundurulduğunda, faktör analizinin açıklayıcılığı tek boyutta toplanmıştır. Buna göre faktör 
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çözümü toplam varyansın %51,063’ünü açıklamaktadır. Faktör analizinde açıklanan varyans oranının sosyal 

bilimlerde tek faktörlü ölçeklerde %30’un üzerinde olması yeterli kabul edilmektedir (Büyüköztürk, 2008: 

125). Bununla birlikte Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi sonucu incelendiğinde, çok iyi bir değer olarak kabul 

edilen 0,865 değeri (Eroğlu, 2009: 322) örneklem büyüklüğünün yeterliliğini göstermektedir. Bartlett küresellik 

testi sonucunda Sig. 0,000 (p<0,05) gerçekleşmesi bu araştırmadaki ifadelerin faktör analizinin 

uygulanabilmesi için yeterli olduğunu ortaya koymaktadır. Genel Kronizm Algısı ölçeğinin güvenilirlik 

katsayısı Alpha (α)= 0,835 olarak belirlenmiştir. Alpha katsayısının 0,60≤α<0,80 arasında olması ölçeğin 

oldukça güvenilir olduğuna, katsayının 0,80≤α<1,00 arasında olması ise ölçeğin yüksek derecede güvenilir 

olduğuna işaret etmektedir (Akgül ve Çevik, 2005: 436; Kayış, 2009: 405). Dolayısıyla Genel Kronizm Algısı 

ölçeğinin güvenirlik düzeyinin, yüksek derecede olduğu göze çarpmaktadır. 

Tablo 3. İşten Ayrılma Niyeti Faktör Analizi Sonuçları 

İFADELER 

F
ak

tö
r 

Y
ü

k
le

ri
 

Ö
zd

eğ
er

 

T
o

p
la

m
 

V
ar

y
an

s 
%

 

C
ro

n
b

ac
h

’
s 

A
lp

h
a

 

İşten Ayrılma Niyeti  1,957 65,222 0,730 

“Şu an çalıştığım işten daha ideal bir işte çalışmayı tercih ederim.” 0,780    

“Bu işletmeye başladığımdan beri iş değiştirme hakkında ciddi 

düşüncelerim oldu.” 
0,852 

   

“Gelecek yıl içerisinde başka iş aramayı ciddi bir şekilde 

düşünüyorum.” 
0,788 

   

Toplam Ölçek Güvenilirliği ve Varyansı   65,222 0,730 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO = 0,664;    

Bartlett's Test of Sphericity: χ2 = 258,818; P = 0,000 

İşten Ayrılma Niyeti ölçeğine ilişkin faktör analizi sonuçları Tablo 3’te yer almaktadır. Bu sonuçlar 

incelendiğinde, faktör analizinin açıklayıcılığı tek boyutta toplanmıştır. Buna göre faktör çözümü toplam 

varyansın %65,222’sini açıklamaktadır. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi sonucu incelendiğinde, orta değer 

olarak kabul edilen 0,664 değeri örneklem büyüklüğünün yeterliliğini göstermektedir. Bartlett küresellik testi 

sonucunda Sig. 0,000 (p<0,05) gerçekleşmesi bu araştırmadaki ifadelerin faktör analizinin uygulanabilmesi 

için yeterli olduğunu ortaya koymaktadır. İşten Ayrılma Niyeti ölçeğinin güvenilirlik katsayısı Alpha (α)= 

0,730 olarak saptanmıştır. Bu nedenle araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan ölçeğin güvenilirlik 

düzeyinin kabul edilebilir seviyede olduğu söylenebilir. 

Tablo 4. Değişkenlere İlişkin Çarpıklık ve Basıklık Katsayıları 

 GKA İAN 

N 396 396 

Çarpıklık (Skewness) ,801 -,123 

Std. Hata (Çarpıklık) ,123 ,123 

Basıklık (Kurtosis) ,028 -,780 

Std. Hata (Basıklık) ,245 ,245 

NOT: GKA: Genel Kronizm Algısı; İAN: İşten Ayrılma Niyeti 

Elde edilen verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine ilişkin yapılan analiz sonuçları Tablo 4’te 

bulunmaktadır. Buna göre, çarpıklık ve basıklık katsayılarının ±2 arasında olması verilerin normal dağılım 

gösterdiğine işaret etmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2013). Analiz sonucunda çarpıklık ve basıklık 

katsayılarının ±2 arasında olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla bağımlı ve bağımsız değişkenlere ait verilerin 

normal dağılım gösterdiği söylenilebilir. 
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Tablo 5. Değişkenler Arası Korelasyon Matrisi 

Ölçekler (n=396) Genel Kronizm Algısı  
İşten Ayrılma 

Niyeti 

Genel Kronizm Algısı 

(pearson korelasyon kaysayısı) 
1  

İşten Ayrılma Niyeti 

(pearson korelasyon katsayısı) 
,341** 1 

*p<0,05; **p<0,01 

Korelasyon analizi sonuçları Tablo 5’te yer almaktadır. Analiz sonuçlarının 0,00-0,30 arasında olması düşük, 

0,30-0,70 arasında olması orta ve 0,70-1,00 arasında olması ise yüksek düzeyde bir ilişki olarak 

tanımlanmaktadır (Büyüköztürk, 2008: 32). Tablo 6’ya göre araştırmada kullanılan ölçeklerden Genel Kronizm 

Algısı ile İşten Ayrılma Niyeti arasında (pearson korelasyon katsayısı ➔ 0,341) pozitif yönlü orta düzeyde 

anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

Tablo 6. Genel Kronizm Algısının İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisini İnceleyen Basit Doğrusal 

Regresyon Analizi 

Bağımsız Değişken Beta t Sig. (p) 

Genel Kronizm Algısı 0,341 7,208 0,000** 

Sabit  13,243 0,000** 

F 51,961 

R 0,341 

R2 0,117 

p 0,000** 

*p<0,05; **p<0,01 

Tablo 6’da bulunan sonuçlara göre, araştırmaya katılım sağlayan termal otel çalışanlarının işten ayrılma niyeti 

seviyesindeki değişimin %11,7’sini (R2) genel kronizm algısının açıkladığı tespit edilmiştir. Ayrıca termal otel 

çalışanlarının genel kronizm algısı ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkinin doğrusal ve pozitif yönlü olduğu 

sonucuna varılmıştır. Tespit edilen bu sonuç doğrultusunda genel kronizm algısının puanı bir birim arttığında 

işten ayrılma niyeti düzeyinin 0,341 (Beta) puan kadar artacağını söylemek mümkündür. Dolayısıyla H1: 

“Araştırmaya katılanların genel kronizm algı düzeylerinin işten ayrılma niyeti düzeyleri üzerinde etkisi vardır.” 

hipotezi kabul edilmiştir.  

5.Sonuç ve Tartışma 

Türkiye’de termalin başkenti olarak belirtilen Afyonkarahisar’daki turizm işletme belgeli 5 yıldızlı otel 

işletmesi çalışanlarında genel kronizm algısının işten ayrılma niyetine etkisini belirlemek amacıyla yapılan bu 

araştırmaya 396 çalışan katılmıştır. Araştırmaya katılım sağlayan çalışanların %61,9’unun erkeklerden, 

%38,1’inin de kadınlardan oluştuğu yapılan analiz sonucunda ortaya çıkmıştır. Türkiye Otelciler Birliği’nin 

2021 yılındaki verilerine göre, son yıllarda turizm sektöründe kadın çalışan oranının %34’e ulaştığı, 2023 

hedefinin ise %41 olduğu belirtilmektedir (TÜROB, 2021). Dolayısıyla tespit edilen sonuçlar göz önünde 

bulundurulduğunda bu çalışmadaki %38,1’lik kadın çalışan oranının Türkiye turizm sektörü istihdamıyla 

uyumlu olduğu söylenebilir. 

Araştırma kapsamında uygulanan regresyon analizinden elde edilen bulgulara göre, ankete katılan termal 

otel çalışanlarının genel kronizm algıları, işten ayrılma niyetini pozitif yönde etkilemektedir. Elde edilen bu 

bulgunun, ilgili alanda farklı sektörler üzerine yapılan araştırmalarla karşılaştırıldığında benzer niteliğe sahip 

olduğu göze çarpmaktadır (Sezici ve Yıldız, 2017; Khan vd., 2020; Elibol ve Sever, 2022).  Bununla birlikte 

araştırmadan elde edilen bu bulgu, turizm işletmelerinde çalışan işgörenler üzerine daha önce yayınlanmış 

olan diğer araştırmaların bulgularıyla da benzerlik göstermektedir (Erdem ve Karataş, 2015; Kurnaz, 2019). 

Buna göre genel kronizm algı düzeyi daha yüksek olan termal otel işletmesi çalışanlarında, işten ayrılma 

niyetinin de daha fazla artması beklenmektedir. 
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Araştırmadan elde edilen bulgularda, işgörenlerin, çalıştıkları işletmeye yönelik kronizm algılarının yüksek 

olması işten ayrılma durumunu da güçlendirdiği görülmektedir. Bu noktadan hareketle, yeni personelin 

eğitimi ve oryantasyonu gibi maliyet unsurlarıyla karşılaşmak istemeyen işletmelerin, kronizm ve işten 

ayrılma niyeti gibi konuları dikkate almaları önem arz etmektedir. Dolayısıyla termal otel işletmesi 

çalışanlarında genel kronizme neden olan etkenlerin yönetim tarafından engellenmesi, özellikle işe alım süreci 

ile terfilerde liyakata önem verilmesi ve uygun örgüt yapısının oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca turizm 

sektörünün önemli bir yapı taşı olan termal otel işletmelerinde, misafir memnuniyetinin arttırılmasında 

personelin çalıştığı işletmeden memnuniyet düzeyi önem taşımaktadır. Bunun gerçekleştirilmesinde ise 

uygun ücret politikası, çalışma koşulları, mesai saatleri, ödüllendirme sistemleri ve demokratik yönetim 

anlayışının benimsenmesi gibi durumların öne çıktığı bilinmektedir. 

Bu çalışmanın 2019 Haziran-Eylül ayları arasında ve Afyonkarahisar’daki turizm işletme belgeli 5 yıldızlı 

termal otel işletmesi çalışanlarıyla yapılması, araştırmanın kısıtlılıklarından birini oluşturmaktadır. Anket 

uygulamasına katılmak istemeyen otellerin araştırmaya dâhil edilememesi diğer bir kısıtlılık olarak 

görülmektedir. Bu nedenle gelecekte ilgili konulara yönelik çalışma yapmak isteyen akademisyenlerin, bu 

kısıtlılıkları göz önünde bulundurarak, bu araştırmadaki değişkenleri farklı değişkenlerle de ilişkilendirmesi 

ve turizm sektöründe faaliyet gösteren farklı işletme çalışanları üzerine de araştırmalar yapması tavsiye 

edilebilir. Yapılan bu araştırmanın bulgularından turizm ve otelcilik alanında faaliyet gösteren 

akademisyenler, sektör temsilcileri, termal otel işletmesi yöneticileri ve çalışanları yararlanabilirler. 
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Amaç – Dinamik yetenekler teorisi ve yetenekler hiyerarşisi görüşü çerçevesinde BT yetenekleri, 

örgütsel performans üzerinde doğrudan etkisi olan üst düzey yeteneklerin oluşumuna katkı sağlayan 

alt düzey bir yetenek olarak kabul edilmektedir. Örgüt performansını doğrudan etkilediği düşünülen 

örgütsel çeviklik ise üst düzey dinamik bir yetenektir. Bu bağlamda bu araştırmada BT yeteneklerinin 

örgütsel performans üzerindeki etkisinde örgütsel çevikliğin aracılık rolü olup olmadığının ortaya 

çıkarılması amaçlanmıştır.    

Yöntem – Araştırmın modeli, farklı işletmelerde görev yapan 127 üst düzey BT yöneticisinden toplanan 

veriler ile Kısmi En Küçük Kareler (PLS) tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. 

Bulgular – BT yeteneğinin karar alma çevikliği ve algılama çevikliği üzerinde anlamlı ve pozitif bir 

etkisi bulunmuştur. Ayrıca karar alma çevikliğinin performans üzerinde pozitif ve olumlu bir etkisi 

olduğu ancak algılama çevikliğinin performans üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Aracılık etki analizi sonucunda örgütsel çevikliğin bir göstergesi olan karar alma 

çevikliğinin BT yetenekleri ile örgütsel performans arasındaki ilişkide tam aracılık rolü  bulunmuştur.  

Tartışma – Örgütsel çevikliğin tam aracılık rolünün bulunuması, BT yeteneklerinin örgütsel 

performansı doğrudan etkilemediği, üst düzey örgütsel yetenekler aracılığıyla performansı etkilediği 

görüşünü desteklemektedir. Ayrıca bu araştırmada örgütsel çevikliğin örgütsel performans üzerinde 

etkisinin bulunması, çevikliğin günümüz işletmeleri için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha 

kanıtlamaktadır.  Ulaşılan bir diğer önemli sonuç ise karar alma çevikliği örgütsel performansı 

etkilerken algılama çevikliğinin örgütsel performans üzerinde etkisinin olmamasıdır. Bu sonuç çevrede 

değişen olayların algılanmasının, örgüt tarafından tepki olarak bir harekete geçilmediği sürece 

performans üzerinde etkisi olamayacağını göstermektedir. 
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Purpose - Based on the dynamic capabilities theory and the hierarchy of capabilities view, IT 

Capabilities is considered a lower-level capability that contributes to the formation of a higher-level 

capability that has a direct impact on organizational performance. Organizational agility is a dynamic 

high-level organizational capability that directly affects organizational performance. In this context, this 

study aims to reveal whether organizational agility has a mediating role in the effect of IT capabilities 

on organizational performance. 

Design/methodology/approach- The model proposed in the research was analyzed using the Partial 

Least Squares (PLS) technique with the data collected from 127 senior IT managers working in different 

businesses in different sectors. 

Findings –  It has been found that IT capability has a significant and positive effect on decision-making 

agility and sensing agility. In addition, it was found that decision-making agility had a positive and 

significant effect on organizational performance, but sensing agility did not have a significant effect on 

performance. As a result of the mediation analysis, a full mediation role was found in the effect of 

decision-making agility and IT capability on organizational performance. 

Discussion: The full mediation role of organizational agility supports the view that IT capabilities do 

not directly affect performance, but through high-level capabilities. In addition, the finding of the effect 

of organizational agility on organizational performance once again proves how important agility is for 

today's businesses. Another important result is that while decision-making agility affects organizational 

performance, sensing does not affect organizational performance. This result shows that the sensing of 

changing events in the environment cannot have an effect on performance unless action is taken as a 

reaction to the environment. 
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1. Giriş 

Günümüzde örgütlerin çevresi, yüksek belirsizlik ve değişimler nedeniyle her zamankinden daha dinamik ve 

karmaşık hale gelmiştir (Ravichandran, 2018). Bu nedenle örgütler, dinamik iş çevresinde hayatta kalmak ve 

başarılı olmak için pazar tehditlerine karşılık vererek ve aynı zamanda fırsatlardan yararlanarak daha çevik 

olmanın yollarını aramaktadırlar (Tallon ve Pinsonneault, 2011). Çevikliğe ulaşmanın yollarından biri ise bilgi 

teknolojileri yeteneklerinin geliştirilmesidir. Örgütler çevik kalmak ve inovasyona daha fazla dahil olmak için 

BT’ye (bilgi teknolojileri)  güvenmektedirler.  Alanyazında örgütlerin çevredeki değişimlere uyum sağlamak 

için çevikliği nasıl elde edeceklerine, bilgi teknolojilerinin çevikliğe ve örgüt performansına olan katkısına 

ilişkin uzun süredir devam eden bir tartışma bulunmaktadır (Tallon vd., 2019). 

BT’nin örgütsel performansın iyileştirilmesine katacağı değer nedeniyle örgütler bilgi teknolojilerine gittikçe 

daha fazla yatırım yapmaktadır. 83 ülkeden 4219 işletmenin katıldığı küresel bir araştırmanın sonuçlarına 

göre 2020 yılında araştırmaya katılan işletmelerin %55’i bir önceki yıla göre BT yatırım bütçelerini artırdığını 

belirtmiştir. Ayrıca teknoloji liderleri, 2020 yılında COVID-19 kriziyle başa çıkmak için ortalama yüzde beşlik 

daha fazla teknoloji harcaması yaptıklarını belirtmişlerdir. Forrester1'in sağladığı bilgilere göre küresel BT 

harcamaları 2019 yılında 3,5 trilyon ABD dolarına ulaşmıştır (KPMG, 2020).   

Örgütler tarafından bilgi teknolojilerine bu derece önem verilmesi ve yapılan yatırımların artması, gerek 

yönetim gerek bilgi sistemleri alanyazınında BT yeteneklerinin iş değerine olan etkisini araştırmayı değerli 

kılmıştır.  Bu durum alanyazında örgütün sahip  olduğu BT yetenekleri doğrudan iş değeri yaratır mı 

sorusunu gündemde tutmaktadır. BT yetenekleri, örgütün veri yönetimi mimarileri, ağ iletişim hizmetleri, 

uygulama portföyü, BT projeleri, BT takımlarının uzmanlığı, BT tabanlı dışsal bağlantılar gibi konularda 

bütüncül olarak ne kadar iyi olduğunu göstermektedir (Lu ve Ramamuthy, 2011). BT yeteneklerinin iş 

değerine odaklanan bir araştırma akımı, BT yeteneklerinin doğrudan örgütsel performans üzerindeki etkisine 

odaklanmaktadır. Bu akım kaynak temelli teoriye dayanarak nadirlik, uygunluk, yeniden üretilemezlik ve 

ikame edilemezlik özelliklerini sunan  BT yeteneklerinin üstün performansın doğrudan bir kaynağı olacağını 

öne sürmektedir (Wade ve Hulland, 2004). Örneğin Bharadwaj (2000), yüksek BT kabiliyetine sahip firmaların, 

çeşitli kar ve maliyet temelli performans ölçütlerinde rakiplerinden daha iyi performans gösterme eğiliminde 

olduğunu belirtmektedir. Son yıllardaki yaygın olan başka bir araştırma akımı ise BT yeteneklerinin 

performans üzerinde doğrudan etkisinin olmadığını kanıtlamaktadır. Bu araştırmalara göre BT yetenekleri 

örgütsel performansı doğrudan etkilememektedir. BT yetenekleri ile değer yaratma sürecine aracılık eden 

diğer örgütsel yetenekler arasındaki ilişkilerin varlığı örgütsel performansı iyileştirmektedir (Rai vd., 2006).  

Bu görüşe göre BT yetenekleri, örgüt için önemli ve sürdürülebilir performans kazanımlarının bir kaynağı 

olan daha yüksek düzeyde bir örgütsel yeteneği (tedarik zinciri çevikliği, örgütsel öğrenme, örgütsel çeviklik, 

özümseme kapasitesi gibi) geliştirmeye katkı sağlayan daha düşük düzeyde bir yeteneği temsil etmektedir 

(Felipe vd., 2020; Rai vd., 2006; Sambamurthy vd., 2003). Başka bir deyişle BT yetenekleri örgütsel 

performansın gerçek kaynağını oluşturan daha üst düzey örgütsel yetenekler geliştirmek için kullanılabilir. 

Alanyazında BT yeteneklerinin örgütsel performansa dolaylı etki yaratmasının kaynağı olan aracı değişkenler 

üzerinde bir fikir birliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla BT yeteneklerinin, örgütsel performansı hangi üst 

düzey yeteneklerin oluşumuna katkı sağlayarak iyileştirdiğini ortaya çıkarmak için daha fazla araştırmaya 

ihtiyaç vardır. 

Dinamik yetenekler teorisine göre örgütün sahip olduğu dinamik yetenekler, örgütün değişen çevrelere hızla 

uyum sağlayabilmesi ve performansını artırabilmesi için iç ve dış yetkinliklerini bütünleştirmesini ve 

kaynaklarını yeniden yapılandırmasını sağlayan yetkinliklerdir. Özellikle dinamik çevrelerde faaliyet 

gösteren örgütler için çevikliği sağlamak, beklenmeyen çevresel değişikliklerin hızlı ve kolay bir şekilde 

algılamasını ve bunlara tepki verilmesini kolaylaştırdığı için dinamik bir yetenek olarak kabul edilmektedir 

(Teece vd., 2016). Ayrıca örgütsel yeteneklerin bir hiyerarşisi olduğunu savunan görüşe göre örgütsel çeviklik 

bir dizi alt düzey yetkinlikten beslenen daha üst düzey bir örgütsel yetkinliktir. Dinamik yetenekler ve 

yetenekler hiyerarşisi görüşlerine dayanan son araştırmalar BT yeteneklerinin uygun bir şekilde 

konuşlandırılmasının, daha yüksek düzeyde bir yetenek olan örgütsel çevikliğin geliştirilmesine katkıda 

bulunacağını öne sürmektedir (Chakravarty vd., 2013; Felipe vd., 2020; Mikalef ve Pateli, 2017). Yüksek 

derecede belirsizliğin ve dinamizmin olduğu ortamlarda örgütsel çeviklik,  müşteriler, rakipler ve teknolojiler 

değiştikçe örgütün uzun sürede varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan algılama, yakalama ve dönüştürme 

yeteneklerini sağlayarak firmanın büyümesi ve performansı için kritik bir rol oynamaktadır (Teece vd., 2016). 
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Alanyazında birçok araştırmada çevikliğin örgüt performansı üzerindeki olumlu etkisi kanıtlanmıştır (Irfan 

vd., 2019; Rafi vd., 2021;  Tallon ve Pinsonneault, 2011; Zhen vd., 2021).  Dolayısıyla yukarıdaki tartışmalar 

doğrultusunda bilgi teknolojilerinin örgütsel çevikliği artırarak örgütsel performansı iyileştirdiği söylenebilir. 

Dinamik yetenekler teorisi ve yetenekler hiyerarşisi görüşüne dayanan bu araştırma,  BT yeteneklerinin üst 

düzey bir yetenek olan örgütsel çevikliği geliştirdiğini ve bunun da örgüt performansını doğrudan etkilediğini 

önermektedir. Bu bağlamda BT yeteneklerinin örgütsel performans üzerindeki etkisinde, örgütsel çevikliğin 

aracılık rolü olup olmadığı bu araştırmanın yanıtlamak istediği temel araştırma sorusudur. Ayrıca bu soruyu 

yanıtlamak için BT yetenekleri, örgütsel çeviklik ve örgütsel performans arasındaki ilişkilerin ortaya 

çıkarılması amaçlanmaktadır.   

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1.Dinamik Yetenekler Teorisi 

Dinamik yetenekler Teece vd. (1997, s. 516) tarafından “bir örgütün hızla değişen çevresine uyum sağlamak için iç 

ve dış yetkinliklerini bütünleştirme, inşa etme ve yeniden yapılandırma yeteneği” olarak; Zhang vd. (2016, s. 362) 

tarafından ise “bir örgütün rekabet gücünü artırmak için kaynak tabanını çevredeki fırsatları algılamak, yakalamak ve 

dış çevredeki tehditlerle başa çıkmak için dönüştürme yeteneği” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlardan hareketle 

bir örgütün sahip olduğu dinamik yetenekler, değişen koşullara göre kaynaklarını ve yetkinliklerini 

oluşturmalarına, bütünleştirmelerine ve yeniden yapılandırmalarına olanak tanımaktadır. Sürekli değişen bir 

çevrede faaliyet gösteren örgütler için rekabet avantajı elde etmekte yalnızca bir kaynak demetinin varlığı 

yeterli olmamaktadır (Teece vd., 1997; Wu, 2010). Belirsizliğin yüksek olduğu çalkantılı çevrelerde, pazarda 

meydana gelen değişikliklere yanıt vermek için kaynakların nasıl yapılandırılacağı sorusu ortaya çıkmaktadır. 

Dinamik yetenekler teorisi kaynak temelli bakış açısına dayanan bir teorik perspektiftir ancak kaynak tabanlı 

görüşün temel önermesi piyasa türbülansının etkisini görmezden gelmektedir. Bu nedenle, dinamik 

yetenekler teorisi, kaynak tabanlı görüşün bu sorunsalına çözüm getirmiştir. Dinamik yetenekler teorisine 

göre örgütlerin dinamik çevresel değişiklikleri ele almak için kaynaklarını ve yeteneklerini sık sık 

uyarlamaları, yeniden yapılandırmaları ve yenilemeleri gerektiğini önermektedir. Bu nedenle örgütlerin 

hayatta kalması için dinamik yeteneklerin gerekli olduğu ve dinamik yeteneklerin genişletilmesi ile örgütsel 

performansın artacağı düşünülmektedir.  Bu nedenle dinamik yetenekler perspektifi, rakip firmalar 

arasındaki performans farklılıklarını açıklamak için yaygın olarak benimsenen bir paradigmadır (Ilmudeen, 

2021). 

Yetenekler hiyerarşisinin teorik perspektifine dayalı olarak bazı araştırmacılar tarafından örgütsel 

yeteneklerin bir hiyerarşi olarak kavramsallaştırılabileceği ve bir dizi alt düzey yetenek aracılığıyla daha 

yüksek düzeyde  yeteneklerin  geliştirilebileceği öne sürülmektedir (Kraaijenbrink vd., 2010; Liu vd., 2013). 

Üst düzey yetenekler bir dizi düşük dereceli yetenek aracılığıyla oluşturulan ve  doğrudan iş sonuçlarına 

katkıda bulunan yetenekler iken, alt düzey yetenekler ise doğrudan iş sonuçlarına etki etmeyen ancak yüksek 

dereceli yetenekleri geliştiren yetenekler olarak görülmektedir (Felipe vd., 2020). Üst düzey yetenekler 

aracılığıyla örgütün sosyal, yapısal ve kültürel bağlamına gömülü kaynakları elde edilir, bütünleştirilir ve 

yeniden yapılandırır. Üst düzey yetenekler performans kazanımlarının kaynağı olarak kabul gören 

yeteneklerdir (Rai vd., 2006). 

Yetenekler hiyerarşisi bağlamında dinamik yetenekler, operasyonel rutinleri ve yetenekleri örgüt için yeni 

değer yaratan stratejiler geliştirmek için kullanan daha üst düzey bir rutin olarak kabul edilmektedir. Stratejik 

yönetim  literatüründe özümseme kapasitesi, tedarik zinciri çevikliği ve örgütsel çeviklik gibi yetenekler 

örgütlerin mevcut alt düzey yeteneklerinden yararlanarak ortaya çıkan üst düzey dinamik yetenekler olarak 

kabul edilmektedir (Kraaijenbrink, 2010;  Liu vd., 2013).  Mevcut BT iş değeri araştırmalarında ise 

akademisyenler giderek artan bir şekilde BT yeteneklerini firma için önemli ve sürdürülebilir performans 

kazanımlarının bir kaynağı olan daha yüksek dereceli bir iş yeteneğini  (örneğin tedarik zinciri süreç 

entegrasyonu, bilgi yönetimi, örgütsel çeviklik gibi) geliştirmek için kullanılabilecek daha düşük dereceli bir 

yeteneği temsil ettiği görüşündedirler. Bu araştırmacılara göre örgütsel performansı iyileştirecek durumun BT 

varlıkları veya BT yeteneklerinin kendisi değil, BT destekli üst düzey örgütsel yeteneklerdir (Rai vd., 2006).   
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2.2. BT Yetenekleri 

Örgütlerde uzun süredir önemli bir örgütsel yetenek olarak kabul edilen (Wade ve Hulland, 2004) BT 

yetenekleri, “diğer organizasyonel kaynaklar ve yeteneklerle birlikte BT tabanlı kaynakları harekete geçirme ve dağıtma 

yeteneği olarak” tanımlanmaktadır (Bharadwaj, 2017, s. 171). BT yetenekleri,  örgütlerin istenen sonuçları 

üretmek için faaliyetlerini ve diğer kaynaklarını koordine etmelerini sağlayan BT ile ilgili kaynakların, 

becerilerin ve bilgilerin bir araya geldiği bir paket olarak görülmektedir (Stoel ve Muhanna, 2009). BT 

yetenekleri araştırmacılar tarafından tek boyutlu veya farklı alt yapıları olan çok boyutlu bir üst yapı olarak 

ele alınmıştır. Örneğin Lu ve Ramamurthy (2011) tarafından  BT yetenekleri;  proaktif tutum, BT iş geliştirme 

yeteneği, BT alt yapı yetkinliği olmak üzere üç alt boyutu olan bir yapı olarak operasyonelleştirilirken; Chen 

vd., (2014) tarafından BT altyapı, BT iş ortaklığı, BT süreç entegrasyonu, BT stratejik düşünme, BT yönetimi, 

BT dışsal bağlantı olmak üzere altı alt boyutu olan bir yapı olarak operasyonelleştirilmiştir. Belirli BT 

yetenekleri yalnızca kısa vadeli rekabet avantajı yaratma eğiliminde olduğundan BT yetenekleri altında az 

sayıda boyuta yer verilmesi BT'nin iş değerinin kapsamını ortaya çıkarmak için çok dar bir odak olacaktır. 

Böyle bir bakış açısı, farklı BT yetenekleri tarafından paylaşılan ortaklığı ve aralarındaki korelasyonu gözden 

kaçırma riskini taşımaktadır (Bharadwaj, 2000; Lu ve Ramamurthy, 2011). Bu nedenle bu çalışmada BT 

yetenekleri, örgütlerin çeşitli BT varlıkları ve kaynakları arasındaki ortak noktaları ve potansiyel sinerjileri 

yansıtan beş alt boyutlu bir üst düzey yapı olarak ele alınmıştır. BT altyapı yetenekleri, BT proaktif tutum,  

BT-iş ortaklığı, BT stratejik düşünme ve BT dışsal bağlantı alt boyutları BT yeteneklerini oluşturan alt 

boyutlardır. BT yeteneği, bu beş boyutun tümü tarafından paylaşılan ortaklığı yansıtarak, örgütün iş 

stratejilerini ve süreçlerini desteklemek ve geliştirmek için BT kaynaklarını yönetmede ne kadar iyi olduğunu 

bütünsel bir yaklaşımla yansıtmaktadır.  

Çalışma kapsamında ele alınan BT yeteneğinin alt boyutlarından biri olan BT altyapı yeteneği bir örgütün veri 

yönetimi hizmetlerini ve mimarilerini, ağ iletişim hizmetlerini ve uygulama portföyü ve hizmetlerini 

yönetmede ne kadar iyi olduğunu gösteren bir yetenektir (Lu ve Ramamurthy, 2011). Bir diğer alt boyut olan 

BT proaktif tutum, bir örgütün BT yeniliklerini benimsemesinin veya iş fırsatları yaratmak için mevcut BT 

kaynaklarından yararlanmanın yollarını proaktif olarak arama yeteneğidir. BT konusunda proaktif tutuma 

sahip bir örgüt sürekli olarak BT kullanımının etkinliğini artırmak için yeni yollar arar ve BT'yi kullanmanın 

yeni yollarını denemeyi destekleyen bir iklimi teşvik eder.  BT konusunda proaktif tutuma sahip bir örgüt 

teknolojik yenilikleri hızlı bir şekilde keşfedebilir ve bu yeniliğin örgütün iş stratejisine uygunluğunu 

değerlendirebilir. Aynı zamanda yeniliği kullanmanın yararları konusundaki belirsizliği ve bunu 

kullanmanın maliyetlerini daha gerçekçi belirleyebilir (Lu ve Ramamurthy, 2011). BT-iş ortaklığı yeteneği ise 

örgütün BT yönetim kadrosunun ve uzmanlarının yetkinliklerini ve BT projelerine verdikleri desteği 

yansıtmaktadır. BT-iş ortaklığı yüksek olan bir örgüt çok disiplinli BT proje takımları kurma konusunda 

başarılıdır ve BT konusunda proje şampiyonları yetiştirebilecek bir örgütsel iklime sahiptir. BT dışsal bağlantı,  

örgütün dış paydaşları ile (örneğin müşteriler ve tedarikçiler) kurduğu BT kanallarının kapasitesini ve 

yetkinliğini yansıtmaktadır. BT dış bağlantıları güçlü bir örgüt dış paydaşları ile verimli bir bilgi alışverişi 

sağlayabilir ve böylece pazara yanıt verme yeteneğini iyileştirebilir. Bunların ötesinde BT stratejik düşünme 

yeteneği yüksek olan bir örgüt BT’nin işletmeye nasıl bir değer katacağına ilişkin net bir vizyona sahiptir ve 

örgütün stratejik planlaması ile BT planlaması bütünleşiktir. Böyle bir örgüt BT-iş ortakları arasında sürekli 

öğrenmeyi, en gelişmiş BT uygulamalarının daha fazla kullanımını, stratejik esnekliği ve güveni teşvik eden 

bir örgüt iklimine sahiptir (Chen vd., 2014).   

2.3. Örgütsel Çeviklik 

Alanyazında çeviklik kavramı farklı teoriler çerçevesinde farklı şekillerde tanımlanmıştır. Örneğin Tiwana ve 

Konsynski (2010, s. 291) tarafından modüler sistem teorisi ve BT tahsis teorisi çerçevesinde “BT fonksiyonlarının 

yeni taleplere, iç ve dış çevredeki fırsatlara hızla uyum sağlama yeteneği” olarak, Tallon ve Pinsonneault (2011, s. 

473) tarafından kaynaklara dayalı yaklaşım ve BT tahsis teorisi çerçevesinde “fırsatları ve tehditleri kolaylıkla ve 

hızla tespit etme ve bunlara yanıt verme yeteneği” olarak tanımlanmıştır. Roberts ve Grover (2012, s. 234) 

tarafından ise dinamik yetenekler ve bilgi işleme bakış açısına dayalı olarak “bir firmanın yenilikçilik ve rekabetçi 

eylem için müşteri temelli fırsatları algılayabilme ve bunlara hızlı bir şekilde yanıt verebilme derecesi” olarak 

tanımlanırken; Chakravarty vd. (2013, s. 978) tarafından durumsallık yaklaşımı çerçevesinde “rekabetçi eylem 

fırsatlarını sezme ve bu fırsatları yakalamak için gerekli kaynakları düzenleme becerisi” olarak tanımlanmıştır. 

Araştırmacılar tarafından örgütsel çeviklik farklı teorik perspektiflerden kavramsallaştırılmış olsa da, 
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hepsinde ortak nokta çevikliğin pazar fırsatlarını yakalamak için çevredeki olayları hızlı bir şekilde 

algılamanın ve bunlara yanıt vermenin bir yolu olduğudur. 

Bu çalışmada örgütsel çeviklik, dinamik yetenekler ve bilgi işleme teorisi çerçevesinde ele alınmıştır. Bilgi 

işleme bakış açısına dayanarak örgütsel çeviklik; örgütsel duyu-tepki sürecini kapsayan (tarama, filtreleme, 

yorumlama, karar verme, çevresel değişikliklerle ilgili olayları öğrenme ve bu değişikliklere yanıt vermek,  

uyum sağlamak için eylem planları yapma) bilgiye dayalı bir yetenek olarak görülmektedir (Galbraith, 1974).  

Dinamik yetenekler teorisine göre ise örgütsel çeviklik, dinamik yeteneğin tezahür eden bir türü olarak kabul 

görmektedir (Teece vd., 2016). Spesifik olarak bu çalışmada örgütsel çeviklik Park vd., (2017)’nin çalışmasına 

atıfta bulunarak; bilgi işleme bakış açısının duyu-tepki sürecinin üç stratejik görevi olan dinamik algılama 

çevikliği, karar verme çevikliği ve eyleme geçme çevikliğinin bütünü olarak kavramsallaştırılmıştır. 

Çevreyi algılama, kurumsal stratejiler, rekabetçi eylemler ve gelecekteki performans üzerinde önemli etkisi 

olabilecek iş ortamındaki değişiklikleri gösteren iş olaylarını stratejik olarak taramayı ifade etmektedir.  

Algılama çevrede değişen olayları (örneğin müşteri tercihlerindeki değişiklik,  rakiplerin stratejik hamleleri, 

yeni teknolojilerin ortaya çıkışı ve yeni düzenlemeler) hakkında bilgi edinme ve nispeten önemsiz bilgileri 

filtreleme gibi faaliyetleri içerir. Algılama çevikliği ise örgütlerin çevredeki kendilerini etkileyebilecek olayları 

algılama yeteneğidir. Nihayetinde algılama çevikliği, çevresel değişikliklere örgütsel tepkisel adaptasyonlara 

veya yeni çevresel değişikliklerin proaktif olarak hayata geçirilmesine yol açan karar verme ve eyleme geçme 

görevlerini başlatır (Park vd., 2017).  

Örgütler, çevrede değişen olayları algıladıkları andan itibaren işlerine etkilerini anlamak için çeşitli iç ve dış 

kaynaklardan ilgili bilgileri toplar, bir araya getirir, yapılandırır ve değerlendirir. Bu faaliyetler aracılığıyla 

fırsatları ve tehditleri tanımlarlar. Ardından, fırsatların etkisini en üst düzeye çıkarmak ve tehditlerin etkisini 

en aza indirmek için gerekli faaliyetlere karar verir ve bir eylem planı yaparlar. Örgütün bu süreçteki etkinliği 

karar alma çevikliğini göstermektedir (Park vd., 2017). 

Eyleme geçme çevikliği, pazarda yeni rekabetçi eylemleri başlatacak şekilde kaynakların nasıl yeniden 

yapılandırılacağını veya iş süreçlerinin nasıl ayarlanacağını açıklayan ve eylem planında tanımlanan bir dizi 

faaliyete atıfta bulunmaktadır. Eyleme geçme, pazara yeni ürünler/hizmetler ve yeni fiyatlandırma modelleri 

sunmak ve stratejik ortaklar ve büyük müşterilerle ilgili politikaları değiştirmek gibi yeni rekabetçi eylemleri 

içerebilir. Örgütler ayrıca farklı prosedürler ve kaynaklarla mevcut iş süreçlerini değiştirebilir veya 

organizasyon yapısını yeniden tasarlayabilirler (Park vd., 2017). 

2.4. Örgütsel Performans 

Örgütsel performans, örgütün hedefleri doğrultusunda başarı oranını ve elde edilen başarılar kümesini 

gösteren, örgütün kararlarının ve eylemlerinin ölçülebilir bir sonucu olarak düşünülebilir. Diğer bir deyişle 

örgütsel performans, örgütsel misyonların, görevlerin, faaliyetlerin ve bunların performanslarının 

sonuçlarının nasıl gerçekleştirildiğini ifade eder. Mevcut iş dünyasında yöneticilerin en önemli kaygılarından 

biri en iyi örgütsel performansı sağlamak olup, performanslarını sürekli olarak ölçmeye ve rakipleriyle 

karşılaştırmaya çalışırlar. Böylece hedeflerine ulaşmak için gerekli önlemleri alabilirler. Örgütsel 

performansın işletmeler için önemi nedeniyle performans konusu yönetim alanyazınında çok uzun yıllardır 

araştırılan bir konu olmuştur ve genellikle bağımlı değişken olarak modellenmiştir. Bununla birlikte 

alanyazında örgütsel performansın kavramsallaştırılması, tanımı, boyutluluğu ve ölçümü konusunda 

farklılıklar oldukça fazladır (Felipe vd., 2020). Alanyazında performansın kavramsallaştırılması ve 

ölçülmesinde, algılanan karşılaştırılmalı performans sıklıkla kullanılmaktadır (Lee vd., 2016). Bu bağlamda 

örgütsel performans, örgütün daha yüksek seviyeli yeteneklerinin daha iyi konuşlandırılması yoluyla elde 

ettiği rakiplerine kıyasla geliştirilen bir üstünlüğünü ifade etmektedir. Algılanan karşılaştırmalı performansın 

(örneğin kârlılık, büyüme, pazar payı gibi) iş üstünlüğünün iyi bir göstergesi olduğu alanyazında kabul 

görmektedir (Felipe vd., 2020).  
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3. Yöntem 

3.1.Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

3.1.1.Bilgi teknolojileri yetenekleri ve örgütsel çeviklik 

Bir örgütün sahip olduğu BT yeteneği, örgütün çevresel değişiklikleri algılama ve bunlara tepki verme 

yeteneğini geliştirmek için kilit araçlar ve mekanizmalar sağlayarak örgütsel çevikliğin geliştirilmesinde 

önemli rolü olan dinamik bir yetenektir (Overby vd., 2006). BT yeteneği alt boyutları özelinde 

değerlendirildiğinde örgütsel çevikliğin oluşmasına çeşitli şekillerde katkılar sağlamaktadır. Örneğin iyi 

oluşturulmuş bir BT altyapı mimarisi, örgütlere veri ve süreçlerin standardizasyonunu ve entegrasyonunu 

zorunlu kılan entegre bir platform sağlamaktadır. Bu entegrasyon seviyesi, zamanında ve doğru bilgi 

toplamayı ve paylaşımını mümkün kılmaktadır. Gerçek zamanlı, tutarlı ve kapsamlı bilgilerin paylaşımı ise 

hızlı ve verimli karar vermeyi sağlayacaktır. Ayrıca günümüz iş dünyasında örgütlerin işlemesi gereken veri 

hacmi sürekli büyümektedir. BT altyapısı güçlü örgütler çevreye yanıt verebilmek için bu verileri analiz 

ederek büyük veriden faydalanabilmektedirler. Özellikle, çeşitli fırsatların ve zorlukların işletmeyi ve 

rekabetini nasıl etkileyeceğini analiz etmek, yorumlamak ve tahmin etmek için BT tabanlı istatistiksel araçlar 

gereklidir (Lu ve Ramamurthy,  2011; Overby vd., 2006). Sonuç olarak BT alt yapısıyla yapılacak gelişmiş bir 

stratejik tarama, hızla değişen pazar koşullarında örgütün karmaşık pazar bilgilerini zamanında tahmin etme, 

ayırma ve anlamlandırma yeteneğini sağlayacak çevikliğe erişmesini kolaylaştıracaktır. BT dışsal bağlantı 

yeteneği güçlü olan örgütler BT tabanlı iletişim araçları ile fırsatlar ve zorluklar karşısında koordineli 

eylemleri desteklemek için dış bilgi alışverişlerini organize edebilmektedirler. Örneğin BT tabanlı sosyal 

medya araçları, müşterilerden gerçek zamanlı geri bildirim sağlayarak, müşteri görüşlerini organize eden ve 

pazar ihtiyaçlarındaki değişikliklerin daha iyi öngörülmesine yol açan filtreleme yetenekleri sunar. Ayrıca 

işletmelerin aralarında bilgi alışverişinde bulunmalarına ve tedarikçiler gibi  dış ortaklarla zamanında iletişim 

kurmalarına yardımcı olan dış bağlantılar sağlarlar (Chen vd., 2014). BT konusunda proaktif tutumu yüksek olan 

örgüler, iş fırsatları yaratmak için her zaman BT kaynaklarını keşfetmenin veya kullanmanın yollarını ararlar.  

Böylece bir örgüt iş stratejisine fayda sağlayacak BT yeniliklerini dikkatli bir şekilde belirleyebilir, seçebilir ve 

takip edebilir. Bu da örgütün algılama, karar verme ve eyleme geçme çevikliğini geliştirir (Lu ve Ramamurthy,  

2011). BT stratejik düşünme ve BT-iş ortaklığı yüksek olan örgütler güçlü bir BT vizyonuna ve BT takım üyelerine 

sahiptirler. Bu yetenekleri kurumsal öğrenmeyi kolaylaştırarak örgütün dışarıdan aldığı bilgileri iş süreçlerine 

yansıtmada  esnekliğini artırır (Chen vd., 2014). 

Bilgi teknolojileri yeteneklerini oluşturan altyapı, yönetim, dışsal bağlantı gibi alt boyutlar birbirlerini 

tamamlayarak örgütsel çevikliğe bütüncül olarak katkı sağlayan yetenekler olarak düşünülmelidir. Örneğin 

üstün BT altyapı yeteneği, proaktif BT duruşu için yeterli örgüt içi verimlilik ve süreklilik sağlayarak dinamik 

BT iş sinerjisini mümkün kılmaktadır. Bu nedenle, üstün BT kabiliyetine sahip bir örgüt, değişen çevresel 

sinyalleri sürekli olarak tarayıp işleyebilir, iç süreçlerindeki bilgileri izleyebilir, hızlı yenilikçi kararlar alabilir, 

iç süreçlerini hızlı bir şekilde ayarlayabilir ve böylece örgütsel çevikliğe daha kolay ulaşabilir.  

Yönetim ve bilgi teknolojileri alanyazınında, BT yeteneği örgütsel çevikliğe ulaşmanın kilit bir yolu olarak 

görülmekte ve çeşitli modeller ve yaklaşımlarla BT'nin çeviklik üzerindeki etkisi sıklıkla araştırılmaktadır.  

Alanyazında dikkat çeken bazı ampirik araştırmaların bulguları şu şekildedir. Lu ve Ramamurthy (2011), BT 

yeteneğinin piyasa değeri yaratma çevikliği ve operasyonel uyum çevikliği üzerinde olumlu etkisi olduğunu 

kanıtlamıştır. Chakravarty vd.  (2013) araştırmasının bulguları da BT yeteneğinin çevikliği artırdığı hipotezini 

desteklemektedir. Chen (2014)’e göre BT yeteneği iş süreçlerinin çevikliğini artırmakta ve bu da firma 

performansını iyileştirmektedir. Ayrıca aynı çalışmanın bulgularına göre BT yeteneğinin çeviklik üzerindeki 

etkisi çevresel karmaşıklık seviyelerine göre değişmektedir. Park vd.  (2017)’de BT yeteneğinin çeviklik 

üzerinde olumlu etkisi olduğu hipotezini desteklemiştir. Aynı araştırmaya göre ortaya çıkan bu etki örgütsel 

ve çevresel unsurların bir konfigürasyonunda gömülüdür. Melián-Alzola vd. (2020)’ye göre BT inovasyon 

kapasitesi ile örgütsel çeviklik arasında ilişki vardır. Bu çalışmada üstün BT yeteneğinin hem doğrudan hem 

de dolaylı olarak çevikliği etkilediği sonucuna varılmıştır. Tüm bu çalışmaların bulgularına dayanılarak bu 

araştırmada aşağıdaki hipotezler önerilmektedir. 

H1a: BT yetenekleri arttıkça algılama çevikliği artar.  

H1b: BT yetenekleri arttıkça karar alma çevikliği artar. 
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H1c: BT yetenekleri arttıkça eyleme geçme çevikliği artar. 

3.2.2. Örgütsel çeviklik ve performans 

Yüksek derecede belirsizliğin ve dinamizmin olduğu çevrelerde örgütsel çeviklik, müşteriler, rakipler ve 

teknolojiler değiştikçe uzun vadede örgütlerin yaşamını sürdürmesi için gerekli olan algılama, yakalama ve 

dönüştürme yetenekleri sağlayarak örgütün büyümesi ve performansı için kritik bir rol oynamaktadır (Teece 

vd.,  2016). Örgütsel çeviklik, ürünler, hizmetler, dağıtım kanalları, teknoloji, pazar bölümlendirmesindeki 

yenilikler gibi yollarla örgütlerin değer yaratmasını sağlayarak rekabet performansını sürekli olarak 

geliştirmektedir (Felipe vd., 2020). 

Sambamurthy vd. (2003)’e göre çeviklik üç açıdan örgütsel performansa katkıda bulunmaktadır.  Birincisi, 

çevik bir örgüt, müşteri ihtiyaçlarındaki değişikliklere hızlı yanıt vererek müşteri memnuniyetini ve 

sadakatini artırabilir. İkincisi, etkiye dayalı genişletilmiş bir ağ ortaklığı kurarak, kurumsal performansı 

artırmada tedarikçilerin, acentelerin, sözleşmeli üreticilerin ve lojistiğin varlıklarını, bilgilerini ve 

yeteneklerini kullanabilir. Son olarak, çevikliğin örgütsel performans üzerindeki etkisi, örgüt içi süreçlerin 

hızlı bir şekilde çevredeki değişime uyarlanabilmesine veya yeniden tasarlanabilmesini sağlamasından 

kaynaklanmaktadır.  

Alanyazında örgütsel çevikliğinin örgüt performansını olumlu yönde etkilediğini kanıtlayan bazı çalışmalar 

bulunmaktadır  (Tallon ve Pinsonneault, 2011; Rafi vd., 2021;  Irfan vd., 2019; Zhen vd., 2021).  Bu çalışmalara 

dayanarak bu araştırmada aşağıdaki hipotezler önerilmektedir:  

H2a: Algılama çevikliği arttıkça örgütsel performans artar. 

H2b: Karar alma çevikliği arttıkça örgütsel performans artar.  

H2c: Eyleme geçme çevikliği arttıkça örgütsel performans artar.  

3.3.3. Örgütsel çevikliğin aracılık rolü 

Dinamik yetenekler teorisi ve yetenekler hiyerarşisi görüşüne göre üstün BT yeteneği, alanyazında artan bir 

şekilde örgütün önemli ve sürdürülebilir performans kazanımlarının bir kaynağı olan daha üst düzey 

yeteneklerin gelişmesine olanak sağlayan alt düzey yetenekler olarak kabul görmektedir (Rai vd., 2006; 

Sambamurthy vd., 2003). BT yeteneği, üst düzey dinamik bir yetenek olan örgütsel çevikliğin oluşmasında 

önemli öncüllerden biridir. Başka bir deyişle örgütsel çeviklik, örgütün BT kaynaklarını uygulama ve 

kullanma becerisinden önemli oranda etkilenmektedir (Bharadwaj, 2000). Örgütün sahip olduğu BT 

yetenekleri birçok yönden örgütsel çevikliğin oluşmasına katkı sağlamaktadır. Örneğin çevresel 

değişikliklerle başa çıkmak için dijital platformların geliştirilmesi hem algılama hem de yanıt verme 

çevikliğini kolaylaştırmaktadır.  Ayrıca üstün BT yeteneği örgütsel çevikliğin geliştirilmesine katkı sağlayarak 

firma performansını etkilemektedir. Ancak üstün performans için, örgütün çevikliği yakaladıktan sonra çeşitli 

rekabetçi eylemler başlatarak rakiplerinden daha iyi bir konuma gelmesi gereklidir (Felipe vd., 2020; 

Sambamurthy vd., 2003). Tüm bu argümanları birleştirmek, örgütsel çevikliğin BT yetenekleri ile örgütsel 

performans arasındaki ilişkiye aracılık ettiğini göstermektedir. 

Alanyazında BT yeteneklerinin doğrudan performans üzerindeki etkisi sıklıkla araştırılmıştır ancak 

performansı nasıl etkilediğine odaklanan çalışmalar az sayıdadır. Bu çalışmalarda örgütsel çevikliğin veya 

belirli örneklerinden bazılarının (örneğin tedarik zinciri çevikliği, müşteri çevikliği, süreç çevikliği, yeni ürün 

geliştirme çevikliği, operasyonel çeviklik gibi) BT yeteneği ve örgütsel performans arasındaki ilişkideki 

aracılık rolü sorgulanmıştır. Tallon ve Pinsonneault (2011),  operasyonel çevikliğin ve piyasa değeri kazanma 

çevikliğinin BT yeteneği ile örgütsel performans arasındaki ilişkide ayrı ayrı aracı rolünü kanıtlamışlardır. Liu 

vd. (2013),  özümseme kapasitesi ve tedarik zinciri çevikliğinin BT yeteneklerinin firma performansı 

üzerindeki etkisinde tam aracılık rolü olduğu bulgusuna ulaşmıştırlar. Queiroz vd. (2018),  BT 

uygulamalarının örgütsel performans üzerindeki etkisine süreç çevikliğinin aracılık ettiğini kanıtlamışlardır. 

Rafi vd. (2021) ise örgütsel çevikliğin bilgi altyapısı yetenekleri ve örgütsel performans arasındaki ilişkide 

pozitif aracılık etkisi olduğunu bulmuştur. Bu çalışmada BT yeteneğinin örgütsel performans üzerindeki 

etkisinde örgütsel çevikliğin aracılık etkisini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır ve bunun için aşağıdaki 

hipotezler önerilmiştir: 

H3a: Algılama çevikliğinin BT yetenekleri ile örgütsel performans arasındaki ilişkide aracılık rolü vardır.  
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H3b: Karar alma çevikliğinin BT yetenekleri ile örgütsel performans arasındaki ilişkide aracılık rolü vardır.  

H3c: Eyleme geçme çevikliğinin BT yetenekleri ile örgütsel performans arasındaki ilişkide aracılık rolü vardır.  

Yukarıda verilen hipotezler doğrultusunda araştırmanın teorik modeli Şekil 1’de gösterilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırmanın Teorik Modeli 

3.4. Evren ve Örneklem 

Bu çalışmanın evrenini Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerin üst düzey BT yöneticileri oluşturmaktadır. 

Üst düzey BT yöneticileri bir örgütün hem BT yetenekleri hem de örgütsel çevikliği ve performansı hakkında 

bilgi sahibi olabilecek pozisyonda çalışan kişilerdir. Bu nedenle araştırmanın hedef kitlesini üst düzey BT 

yöneticileri  (CIO, IT Director, IT Manager) oluşturmaktadır. Bu çalışmada tesadüfü olmayan örnekleme 

yöntemlerinden biri olan kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Kolayda örneklemede,  araştırmanın 

amacına uygun olarak araştırmacıya yakın olan ve erişilmesi kolay olan kişiler örnekleme dahil edilmektedir 

(Cohen vd., 2007; Etikan vd., 2016). Toplamda 128 anket yanıtlanmış olup, 1 tanesi eksik cevaplar nedeniyle 

analize dahil edilmemiştir. Araştırmanın analizleri 127 veri ile gerçekleştirilmiştir. On kat kuralına göre 

minimum örneklem büyüklüğü, PLS yol modelinde herhangi bir yerde gizil bir değişkeni işaret eden 

maksimum ok başlarının (maddelerin) 10 katı olmalıdır (Hair vd.,  2013 ). Bu çalışmada en fazla maddeye 

sahip gizil değişken (BT yönetimi) 6 maddeye (6X10=60) sahiptir. Buna göre 127 veri, PLS analizini yapabilmek 

için gereken minimum örneklem sayısını karşılamaktadır. 

3.5. Veri Toplama Süreci ve Araştırmanın Katılımcıları 

Oluşturulan çevrimiçi anket formu profesyonel sosyal iletişim ağı olan “linkedin” aracılığıyla Türkiye’de 

faaliyet gösteren 500 farklı işletmedeki  “CIO”,  “IT Director” ve “IT Manager” pozisyonunda çalışan üst düzey 

yöneticilere gönderilmiştir. Veri toplama süreci 7.10.2018-18.11.2018 tarih aralığında gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın katılımcılarının çalıştıkları pozisyona, firmadaki çalışma sürelerine, firmanın faaliyet gösterdiği 

sektöre, çalışan sayısına ve firma yaşına ilişkin betimsel istatistikler Tablo 1’de verilmiştir.  
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Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Betimsel İstatistikler 

   f %     f %    

 Pozisyon      Çalışma Süresi      

 CIO   21 16,5  0-3 40 31,5    

 Direktör 25 19,6  4-6 29 22,8    

 Müdür 81 63,7  7-9 12 9,4    

 Toplam 127 100,0  10-15 28 22,0    

 Çalışan Sayısı  16-20 15 11,8    

 1 ve 49 5 3,9 
 

21-25 1 ,8    

 50-249 24 18,9 
 

25 ve üzeri 2 1,6    

 250 ve üzeri 93 73,2 
 

Toplam 127 100,0    

 Cevapsız 5 3,9 
 

Faaliyet Sektörü        

 Toplam 127 100,0  İmalat 37 29,1    

 Firma Yaşı  Perakende/Toptan 17 13,2    

 0-5 9 7,1 
 

Teknoloji/Bilişim/İletişim 16 12,6    

 6-10 10 7,9 
 

Bankacılık/Sigorta 13 10,2    

 11-15 20 15,7 
 

Turizm 9 7,1    

 16-20 10 7,9 
 

Enerji 8 6,3    

 21-30 24 18,9 
 

Ulaştırma/Lojistik 7 5,5    

 30 üzeri 53 41,7 
 

Sağlık 3 2,4    

 Cevapsız 1 ,8 
 

Diğer 17 13,4    

 Toplam 127 100,0  Toplam 127 100,0    

3.6. Veri Toplama Aracı ve Ölçekler 

Araştırmanın değişkenlerine ilişkin ifadeler orijinal dili olan İngilizce’den Türkçe’ye üç uzman tarafından 

çevrilmiştir. Daha sonra araştırmacılar bu ifadeler arasından puanlama yaparak anlaşılırlığı en yüksek olanları 

seçmişlerdir. Sonrasında yönetim ve organizasyon alanında çalışan iki bilim insanından ve 3 BT uzmanından 

ifadeler hakkında görüş alınmıştır. Bu görüşler sonrasında ilk soru formu hazırlanarak 30 BT yöneticisi ile 

pilot çalışma yapılmıştır.  

Değişkenlere uygulanan güvenirlik analizi sonrasında ölçeklerin güvenirliliğini düşüren maddeler gözden 

geçirilerek bazı ifadelerde değişiklik yapılmış ve nihai anket formu hazırlanmıştır. Çalışmanın modelinde yer 

alan BT yeteneği değişkeni, ikinci düzey formatif yapıda bir değişkendir. BT yeteneği değişkeninin alt 

boyutlarını oluşturacak olan BT altyapı yetenekleri ve BT proaktif tutum değişkenlerinin ölçekleri için Lu ve 

Ramamurthy (2011);  BT- iş ortaklığı, BT stratejik düşünme ve BT dışsal bağlantı değişkeninin ölçekleri için 

Chen vd., (2014)’ün çalışmalarından faydalanılmıştır. BT yeteneği değişkenini oluşturması beklenen 5 alt 

değişkene ilişkin tüm maddeler (17 madde) bir arada açımlayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur (AFA). Fakat 

beklenenden farklı olarak 17 madde 5 alt boyut yerine 4 alt boyutta toplanmıştır. BT stratejik düşünme ve BT 

proaktif tutum değişkenleri tek bir boyutu oluşturmuşlardır. Bu değişkenlerin modelden çıkarılması yerine 

bu maddelerin BT yönetim yetenekleri ile ilgili olduğu görülmüş ve bu iki değişkenin BT yönetim yetenekleri 

adıyla tek bir değişken olarak kullanılmasına karar verilmiştir. Ayrıca BT-iş ortaklığı değişkenine ilişkin bir 

maddenin (“IT konusunda risk alma ve tecrübe etmeyi cesaretlendiren bir iklime sahibiz.”) ilişkisiz başka bir 

boyut altında yer almasından dolayı analizden çıkarılmıştır. Sonuç olarak BT yeteneği üst yapısı altında BT 

altyapı, BT yönetim yetenekleri, BT- iş ortaklığı ve BT dışsal bağlantı olmak üzere 4 alt boyut yer almıştır.  

Bu çalışmanın teorik modelinde yer alan örgütsel çeviklik; algılama çevikliği, karar alma çevikliği ve eyleme 

geçme çevikliği olmak üzere 3 değişken tarafından temsil edilmektedir. Bu değişkenlerin ölçekleri için Park 

vd.,  (2017)’den faydalanılmıştır. Bu 3 değişkeni kapsayan 15 maddeye bir arada AFA uygulanması sonucunda 

karar verme ve eyleme geçme çevikliği değişkenine ilişkin maddeler tek bir boyut altında toplandığı için 

eyleme geçme çevikliği değişkenine ilişkin maddeler analizden çıkarılmıştır. Sonuç olarak araştırmanın 

yapısal modeline sadece algılama çevikliği ve karar verme çevikliği değişkenlerinin dahil edilmesine karar 

verilmiştir. 
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Araştırmanın teorik modelinde yer alan örgütsel performans değişkeni ölçeği için Ravichandran (2018)’den 

faydalanılmıştır. AFA sonucunda performans değişkenine ilişkin 5 madde orijinal ölçekte olduğu gibi tek 

boyut altında toplanmıştır.  

BT yeteneği, örgütsel çeviklik ve örgütsel performans değişkenleri için ayrı ayrı yapılan AFA öncesinde, 

verilerin analize uygunluğunu test etmek için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri hesaplanmıştır ve ardından 

Bartlett küresellik testinin anlamlılığı değerlendirilmiştir. KMO katsayısının .70 üzerinde olması örneklem 

büyüklüğünün AFA için yeterli olduğunu göstermektedir (Field, 2009). Tablo 2’de ilk AFA ve maddeler 

çıkarıldıktan sonra uygulanan son AFA için KMO ve Bartlett küresellik testi sonuçları verilmiştir.  

Tablo 2. KMO Değerleri ve Bartlett Küresellik Testi 
 

İlk AFA Son AFA 

Değişken KMO pBartlett KMO pBartlett 

BT Yeteneği .920 .000 .914 .000 

Örgütsel Çeviklik .905 .000 .828 .000 

Örgütsel Performans .837 .000 .837 .000 

BT yeteneği, örgütsel çeviklik ve örgütsel performans değişkenleri için SPSS programı aracılığıyla ayrı ayrı 

AFA analizi uygulanmıştır.  Temel bileşenler analizi seçilmiş, varimax döndürme yapılmış,  özdeğer 1 alınarak 

maddelerin faktör dağılımları incelenmiştir. Her bir değişkene ilişkin maddeler ve faktör yükleri ile güvenirlik 

katsayıları Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3. Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları 
  

Faktör 

Yükü 

Cronbach 

Alfa  
BT Altyapısı 

 
,823 

BTY1 Veri yönetimi hizmetleri ve mimarileri (veri tabanları, veri depolama, paylaşma vb.) ,840 
 

BTY2 Network/ağ iletişim hizmetleri (bağlantı, güvenilirlik, LAN, WAN, vb.) ,809 

BTY3 Yazılım/aplikasyon portföyü ve hizmetleri ( ERP, ASP, güncel yazılımlar vb.) ,651 

BTY4 IT olanaklarıyla ilişkili operasyonlar/hizmetler (sunucular, büyük ölçekli işlemciler 

vb.) 

,628 

 
BT Yönetim Yetenekleri 

 
,924 

BTY5 İşletmemizdeki yöneticiler IT yatırımlarını stratejik önemde görür. ,803 
 

BTY6 Gerektiğinde yeni teknolojilerle neler yapabileceğimizi anlama, deneyimleme ve 

bunu sürdürme yeteneğine sahibiz 

,790 

BTY7 IT’nin işletmeye nasıl değer katacağına ilişkin net bir vizyona sahibiz. ,777 

BTY8 Kurumun IT planlaması ile stratejik planlaması bütünleşiktir. ,769 

BTY9 Sürekli olarak IT kullanımının etkinliğini artıracak yeni yollar ve yaklaşımlar ararız ,696 

BTY10 Sürekli olarak güncel IT inovasyonlarını izleriz. ,690  
BT-İş Ortaklığı 

 
,839  

BTY11 IT girişimcilerine/projelerine destek sağlayan bölüm yöneticilerine sahibiz. ,795 
 

BTY12 Teknoloji ve iş konusunda uzmanları bir araya getiren çok disiplinli proje takımları 

kurabiliriz. 

,775 

BTY13 IT proje şampiyonları yetiştiren bir iklime sahibiz. ,719  
BT Dışsal Bağlantı 

 
,885 

BTY14 Müşterilerimizle IT tabanlı bağlantıya sahibiz. ,879 
 

BTY15 Tedarikçilerimizle IT tabanlı bağlantıya sahibiz. ,839 

BTY16 Dış ortaklarımızla IT tabanlı girişimci işbirlikleri gerçekleştiririz. ,768  
Algılama Çevikliği 

 
,878 

AÇ1 Müşterilerimizin ürünlerle ilgili tercihlerindeki değişimleri fark etmekte yavaşız. ,890 
 

AÇ2 Rakiplerimizin stratejik hamlelerindeki (fiyat, ürün vb) değişimleri fark etmekte 

yavaşız. 

,890 

AÇ3 Teknolojideki değişimleri fark etmekte yavaşız. ,853  
Karar Alma Çevikliği 

 
,912 

KAÇ1 Müşterilerin ihtiyaçlarına cevap vermek için gecikmeden eylem planları yaparız. ,882 
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KAÇ2 Rakiplerimizin stratejik hamlelerine cevap verebilmek için gecikmeden eylem planı 

yaparız. 

,859 

KAÇ3 Sektörümüzde meydana gelen önemli olayları gecikmeden analiz ederiz. ,845 

KAÇ4 Yeni teknolojileri nasıl kullanacağımız konusunda gecikmeden eylem planı yaparız. ,809 

KAÇ5 Müşteri/rakipler/teknoloji konusundaki değişimlerin getirdiği fırsat ve tehditleri 

zamanında görürüz. 

,799 

 
Örgütsel Performans 

 
,890 

PER1 Maliyet ,843 
 

PER2 Genel finansal performans ,840 
 

PER3 Karlılık ,838 
 

PER4 Üretkenlik ,825 
 

PER5 Başlıca ürünlerdeki pazar payı ,824 
 

3.7.Verilerin Analizi  

Yapısal modeldeki değişkenler arasındaki ilişkiler kısmi en küçük kareler (partial least squares-PLS) 

yöntemiyle test edilmiştir.  Kısmi en küçük kareler, varyans temelli bir yapısal eşitlik modellemesi yöntemidir 

(Henseler vd., 2009). Temel bileşenler analizi ile regresyonun tekrarlamalı bir kombinasyonuna dayanarak 

modeldeki yapıların değişimini açıklamak amaçlanır (Chin, 1998). Kısmi en küçük kareler yönteminin 

araştırmalarda tercih edilmesinin nedenlerinin başında  küçük örneklem büyüklüğü ile çalışabilmesi,  normal 

dağılıma ilişkin varsayımlarının  ılımlı olması ve  formatif ve reflektif değişkenlerin bir arada kullanıldığı 

modelleri analiz edebilmesi gelmektedir (Henseler vd., 2009; Ringle vd., 2012). Bu araştırmada PLS tercih 

edilmesinin nedeni araştırmanın modelinde formatif ve reflektif ölçeklerin bir arada kullanılmış olması ve 

örneklemin görece küçük olmasıdır. 

Veriler dört adımda analiz edilmiştir. İlk adımda ölçeklerin geçerlilik ve güvenirliği doğrulanmıştır. İkinci 

adımda ikinci düzey formatif yapıda bir ölçek olan BT yeteneği değişkeninin yapısı doğrulanmıştır. Üçüncü 

adımda hipotezler test edilmiştir. Dördüncü adımda yapısal model değerlendirilmiştir.  

4. Bulgular 

4.1. Ölçüm Geçerliliği ve Güvenirliliği 

Ölçümlerin geçerliliğini ve güvenirliliğini değerlendirmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. 

SmartPLS programı aracılığıyla tüm birinci düzey değişkenler tek bir faktör analizi modelinde bir araya 

getirilmiştir.  

Ölçüm modelinin güvenirliliği birleşik güvenirliliğe (composite reliability-CR) bakılarak değerlendirilmiştir. 

Her değişken için CR değerinin 0.7 üzerinde olması beklenmektedir (Bagozzi ve Yi, 1988). Tablo 4’de her 

değişken için CR değerinin eşik değerin üzerinde olduğu görülmektedir. Birleşim (covergent) geçerliliğinin 

sağlanabilmesi için tüm faktör yüklerinin .50 üzerinde ve ortalama açıklanan varyans (AVE) değerlerinin .50 

ve üzerinde olması beklenmektedir (Fornell ve Larcker, 1981). Birleşim geçerliliğini sağlamak için düşük 

faktör yüküne sahip BTY2 ve PER4 maddeleri analizden çıkartılarak tekrardan DFA yapılmıştır.  DFA 

sonucuna göre tüm faktör yükleri 0.5’in üzerinde ve AVE değerleri 0.5’i geçmektedir (Tablo 4). 

Tablo 4. Ölçüm Modeli İstatistikleri 

Değişken Madde Faktör Yükü STDDEV T Statistics P Değeri CR AVE 

BT Altyapısı 

  

BTY1  0.552 0.155 3.552 0.000 

0.783 

  

0.554 

  

BTY3  0.790 0.081 9.737 0.000 

BTY4  0.857 0.061 14.105 0.000 

BT Yönetim Yetenekleri 

  

BTY5  0.770 0.073 10.484 0.000 

0.924 

  

0.725 

  

BTY6 0.843 0.055 15.421 0.000 

BTY7 0.839 0.070 11.941 0.000 

BTY8 0.820 0.060 13.650 0.000 

BTY9 0.837 0.055 15.182 0.000 

BTY10  0.798 0.063 12.589 0.000 

BT-İş Ortaklığı BTY11  0.821 0.056 14.559 0.000 0.841 0.638 
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  BTY12 0.851 0.072 11.778 0.000     

BTY13  0.720 0.068 10.512 0.000 

BT Dışsal Bağlantı 

  

BTY14  0.739 0.096 7.711 0.000 

0.886 

  

0.725 

  

BTY15  0.822 0.058 14.151 0.000 

BTY16  0.976 0.046 21.420 0.000 

Karar Alma Çevikliği 

  

KAC1  0.844 0.055 15.486 0.000 

0.910 

  

0.672 

  

KAC2  0.790 0.051 15.460 0.000 

KAC3 0.713 0.072 9.920 0.000 

KAC4  0.915 0.052 17.635 0.000 

KAC5  0.823 0.044 18.749 0.000 

Algılama Çevikliği 

  

AÇ1  0.710 0.107 6.633 0.000 

0.878 

  

0.709 

  

AÇ2  0.809 0.110 7.344 0.000 

AÇ3  0.984 0.107 9.164 0.000 

Örgütsel Performans 

  

PER1  0.766 0.112 6.819 0.000 

0.870 

  

0.628 

  

PER2  0.875 0.124 7.064 0.000 

PER3  0.807 0.137 5.910 0.000 

PER5  0.712 0.118 6.037 0.000 

PSL-SEM analizinde ayrışma geçerliliğini test etmek için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bunlardan bir 

tanesi Fornell ve Larcker (1981) tarafından önerilen, göstergeler arası korelasyonların AVE’nin kareköküyle 

karşılaştırılması yöntemidir. Buna göre her bir değişken için hesaplanan ortalama açıklanan varyans 

değerlerinin kareköklerinin değişkenin diğer değişkenlerle olan korelasyon değerlerinden büyük olması 

gerekmektedir (Fornell ve Larcker, 1981).  Tablo 5’de çaprazlama parentez içinde gösterilen değerler AVE’nin 

karekökünü göstermektedir. Buna göre her bir değişken için AVE’nin karekökünün diğer değişkenlerle 

korelasyonundan daha büyük olduğu görülmektedir. Henseler vd. (2015)’e göre ayrışma geçerliliğinin 

sağlanması için heterotrait-monotrait (HTMT) oranlarının .9 sınır değerinin altında olması gerekmektedir. 

Tablo 6’da HTMT oranları gösterilmiş olup bu yönteme göre de ayrışma geçerliliği sağlanmaktadır. Ayrıca 

değişkenler arası korelasyon değerleri 0.90 sınırından küçüktür.  Bu da ayrışma geçerliliğinin bir diğer 

kanıtıdır (Tablo 5) (Hair vd., 2013). 

Tablo 5. Fornell ve Larcker Kriterleri 

  BTA BTDB BTYY BTİO KAÇ PER AÇ 

BT Altyapısı (0.744)       
BT Dışsal Bağlantı 0.576 (0.851)      
BT Yönetim Yetenekleri 0.729 0.631 (0.819)     
BT-İş Ortaklığı 0.638 0.592 0.754 (0.799)    
Karar Alma Çevikliği 0.691 0.654 0.765 0.795* (0.820)   
Örgütsel Performans 0.545 0.320 0.346 0.489 0.481* (0.792)  
Algılama Çevikliği 0.379 0.317 0.408 0.349 0.472 0.126 (0.842) 

*Değişkenler arası korelasyonlar anlamlıdır (p=0.001), BTA: BT Altyapı, BTDB: BT Dışsal Bağlantı, BTYY: BT Yönetim Yetenekleri, BTİO: 

BT-İş Ortaklığı, KAÇ: Karar Alma Çevikliği; AÇ: Algılama Çevikliği  

Tablo 6. HTMT Oranları 

  BTA BTDB BTYY BTİO KAÇ PER 

BT Dışsal Bağlantı 0.567      
BT Yönetim Yetenekleri 0.729 0.628     
BT-İş Ortaklığı 0.642 0.587 0.761    
Karar Alma Çevikliği 0.679 0.647 0.758 0.792   
Örgütsel Performans 0.556 0.313 0.344 0.492 0.482  
Algılama Çevikliği 0.380 0.314 0.401 0.346 0.474 0.122 
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4.2. İkinci Düzey Formatif Yapının Doğrulanması 

BT yeteneği değişkeni 4 alt boyuttan oluşan ikinci düzey formatif bir değişkendir. Bu değişkenin BT altyapısı, 

BT yönetim yetenekleri, BT-iş ortaklığı ve BT dışsal bağlantı değişkenlerinden oluştuğu varsayılmıştır. İkinci 

düzey formatif yapıdaki değişkenin ölçüm modelini değerlendirmek için alt değişkenlerin yol ağırlıkları (path 

weight) değerlendirilmiştir. Tablo 7’de tüm yolların anlamlı olduğu ve BT yeteneği değişkeninin oluşmasında 

BT yönetim yetenekleri alt boyutunun en fazla etkiye sahip olduğu görülmektedir. Formatif ölçüm modelinin 

değerlendirilmesi için bir diğer ölçüt ise alt bileşenler arasında çoklu eşdoğrusallığın olup olmadığının ortaya 

konulmasıdır. BT yeteneğini oluşturan dört bileşene ilişkin varyans şişirme faktörü (VIF) değerleri 

incelendiğinde bu değerlerin 1,160 ile 3,883 arasında değiştiği görülmüştür.  Bu değerler önerilen eşik olan 10 

değerinden düşüktür (Hair vd., 2008).  

Tablo 7. BT Yeteneği İkinci Düzey Formatif Değişkeni İçin Yol İstatistikleri 

  Weight  STDEV T Değeri P Değeri 
BT Altyapısı -> BT Yeteneği 0.234 0.029 8.169 0.000 
BT Dışsal Bağlantı -> BT Yeteneği 0.223 0.017 13.468 0.000 
BT Yönetim Yetenekleri -> BT Yeteneği 0.491 0.027 18.279 0.000 
BT İş Ortaklığı -> BT Yeteneği 0.257 0.022 11.479 0.000 

4.3. Hipotez Testleri 

Araştırmanın yapısal modelinde tanımlanan ilişkilerin istatistiksel olarak anlamlılığını değerlendirmek için 

özyükleme (bootstrapping) yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde örneklem grupları birer ana-kitle gibi 

düşünülerek içlerinden yeniden 1000 farklı örneklem seçilerek her bir alt örneklem için yol katsayıları (β) ve t 

istatistiği değerleri hesaplanmıştır.  

Tablo 8’de hipotez testlerinin sonuçları verilmiştir. BT yeteneğinin karar alma çevikliği (β =0,785; p < 0,001) ve 

algılama çevikliği (β =0,394; p < 0,001) üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi bulunmuştur. Karar alma 

çevikliğinin performans üzerinde pozitif ve olumlu bir etkisinin olduğu (β =0,469; p < 0,001) ancak algılama 

çevikliğinin performans üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı (β =-0,089; p= 0.270) görülmüştür. Bu sonuçlara 

göre araştırmanın hipotezlerinden H1a, H1b ve H2b desteklenmiş, H2a reddedilmiştir.  

Tablo 8. Hipotez Sonuçları 

Hipotez Yol Beta  T Değeri P Değeri Sonuç 
H1a BT Yeteneği -> Algılama Çevikliği 0.394 4.585 0.000 Desteklendi 
H1b BT Yeteneği -> Karar Alma Çevikliği  0.785 18.155 0.000 Desteklendi 
H2a Algılama Çevikliği -> Örgütsel Performans -0.089 1.103 0.270 Reddedildi 
H2b Karar Alma Çevikliği -> Örgütsel Performans 0.469 4.357 0.000 Desteklendi 

4.4. Örgütsel Çevikliğin Aracılık Rolünün Testi 

Hipotez testi sonuçları karar alma çevikliğinin, BT yeteneği ile performans arasındaki ilişkide aracı rolü 

olabileceğine işaret etmektedir. Baron ve Kenny (1986)’ya göre bir değişkenin aracı rolü üstlenebilmesi için 

aracı değişkenin bağımlı değişken üzerinde ve bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerinde anlamlı bir 

etkisinin olması gerekmektedir. Bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisi, aracı değişken 

devreye girdiğinde azalmalı ya da tamamen ortadan kalkmalıdır. Bu etkinin tamamen ortadan kalkması tam 

aracılık etkisi; azalması ise kısmi aracılık etkisi olduğunu göstermektedir. H3a hipotezinde algılama 

çevikliğinin, BT yeteneğinin performans üzerindeki etkisinde aracılık rolü olduğu önerilmektedir. Ancak Baron 

ve Kenny (1986) yaklaşımına göre aracılık testi için algılama çevikliğinin performans üzerinde doğrudan etkisi 

olması gerekmektedir. Ancak analiz sonuçları algılama çevikliğinin performans üzerinde anlamlı bir etkisi 

olmadığını (β =-0,089; p= 0.270) gösterdiği için H3a hipotezi baştan reddedilmiştir. H3b hipotezi karar alma 

çevikliğinin, BT yeteneği ile performans arasındaki ilişkide aracı rolü olduğunu önermektedir. Bu hipotezi test 

etmek için ilk olarak BT yeteneğinin performans üzerindeki toplam etkisine (total effect) bakılmıştır.  BT 

yeteneğinin performans üzerindeki toplam etkisi pozitif yönde ve anlamlı bulunmuştur (β = 0.368, p≤0.01). Bu 

sonucu takiben BT yeteneğinin, performans üzerindeki dolaylı etkisi test edilmiş ve bu ilişkide karar alma 

çevikliğinin aracılık etkisi olduğu bulunmuştur (β = 0.333, p≤0.01). Karar alma çevikliği modele girdiğinde BT 
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yeteneğinin örgütsel performans üzerindeki etkisi tamamen ortadan kalkmıştır (β = 0.035, p=0,156). Bu durum 

karar alma çevikliğinin BT yetenekleri ile performans arasındaki ilişkide tam aracılık rolü olduğunu 

doğrulamaktadır. Dolayısıyla H3b hipotezi desteklenmiştir.  

4.5. Yapısal Model Sonuçları 

PLS yapısal modelinde yer alan içsel değişkenler açıklanan varyans (R²) ile değerlendirilmektedir. Yapısal 

model analizi sonucunda karar alma çevikliği değişkeni için R²= 0,61; algılama çevikliği değişkeni için R²= 

0,15;  performans değişkeni için R²= 0,19 olarak bulunmuştur. Diğer bir ifadeyle BT yeteneği karar alma 

çevikliği üzerindeki değişimin %61’ini ve algılama çevikliği üzerindeki değişimin %15’ini açıklamaktadır. 

Karar alma çevikliği ve algılama çevikliği birlikte örgütsel performans üzerindeki değişimin %19’unu 

açıklamaktadır.  

Etki büyüklüğü (f²) dışsal gizil değişkenin açıklanamayan kısmının varyans oranına bağlı olarak R²’deki 

artışının hesaplanmasıdır. Cohen (1988) tarafından R² ile ilişkili etki büyüklüğü değerleri, dar (0,02-0,14), orta 

(0,15-0,34), ve geniş (0,35 üstü) olarak kategorize edilmiştir.  Yapısal analiz modelinin test edilmesi sonucunda 

etki büyüklüğü (f²) değerleri incelenmiştir. Buna göre BT yeteneklerinin karar alma çevikliği üzerinde  (1.60) 

geniş düzeyde bir etkiye ve algılama çevikliği üzerinde  (0,18) orta düzeyde bir etkiye sahip olduğu 

görülmüştür. Karar alma çevikliğinin performans üzerindeki etkisi ise (0,22) orta düzeydedir.   

Şekil 2‘de DFA faktör yükleri, yol katsayıları ve R² değerlerini içeren tüm PLS analiz sonuçları birlikte 

gösterilmiştir.  

 

Şekil 2. PLS Analizi Sonuçları 
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5. Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışma, dinamik yetenekler teorisi ve yeteneklerin hiyerarşisi bakış açısına dayanarak, örgütlerde alt 

düzey bir yetenek olan BT yeteneğinin, üst düzey dinamik bir yetenek olan örgütsel çeviklik yoluyla örgütsel 

performans üzerinde etkisi olacağını savunan bir model önermektedir. Bu çalışmada ulaşılan ampirik 

bulgular önceki çalışmalarla tutarlı olmakla birlikte aynı zamanda BT yeteneği, örgütsel çeviklik ve örgütsel 

performans hakkında yeni bilgiler sunmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın bulguları BT yeteneği, örgütsel 

çeviklik ve örgütsel performans arasındaki ilişkilerin daha derin bir şekilde anlaşılmasına aşağıdaki şekillerde 

katkıda bulunmaktadır: 

• Öncelikle bu çalışmanın bağımsız değişkenlerinden biri olan BT yeteneği, ikinci düzey formatif bir 

değişken olarak ele alınmıştır. Bu değişken BT altyapısı, BT-iş ortaklığı, BT dışsal bağlantı ve BT 

yönetim yetenekleri olmak üzere 4 alt boyutu kapsayacak şekilde oluşturulmuştur. BT yeteneği 

değişkeninin alt boyutlarının çeşitliliği, BT yeteneğinin daha kapsamlı bir şekilde ölçülmesini 

sağlamıştır. Ayrıca BT yeteneğinin alt boyutları arasındaki ortaklık ve tamamlayıcılık yakalanmıştır. 

Örneğin örgütün sahip olduğu üstün BT altyapısı tek başına örgütsel çevikliğin oluşmasına katkı 

sağlayamazken, BT altyapı mimarisi BT yönetim yetenekleriyle birleştiğinde çeviklik için önemli bir 

sinerji yaratacaktır.  

• Araştırmanın bir diğer değişkeni olan örgütsel çeviklik,  bilgi işleme teorisinin süreç bakış açısıyla 

kavramsallaştırılmıştır. Örgütsel çeviklik, kendi formasyonunun farklı düzeyleri olan algılama ve 

karar alma çevikliği değişkenleriyle temsil edilerek kapsamlı ve bütünsel bir yaklaşım 

benimsenmiştir. Çeviklik süreç olarak kavramsallaştırıldığında sürecin farklı düzeylerine ayrı ayrı 

odaklanılması önemlidir çünkü bir örgütün çevredeki değişimleri algılama konusunda iyi olması 

bunu karar alıp eyleme dökmediği sürece performansa olumlu bir katkısı olmayacaktır.  

• Bir örgütün sahip olduğu üstün BT yeteneklerinin, çevresel değişiklikleri algılama ve bunlara tepki 

verme yeteneğini geliştirmek için kilit araçlar ve mekanizmalar sağlayarak örgütsel çevikliğinin 

artmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırmanın bulguları BT yeteneğinin hem 

algılama çevikliği hem de karar alma çevikliği üzerinde olumlu etkisi olduğunu göstermektedir. 

Ayrıca araştırmanın bulguları BT yeteneğinin karar alma çevikliğini,  algılama çevikliğine göre çok 

daha fazla etkilediğini göstermektedir. Alanyazında BT yeteneğinin algılama ve karar alma çevikliği 

üzerine etkisini ayrı ayrı araştıran yalnızca bir araştırmaya (Park vd., 2017) rastlanmıştır. Mevcut 

araştırmanın bulguları Park vd., (2017)’nin bulguları ile uyumludur. Aynı zamanda BT yeteneğinin 

çeviklik üzerine olan etkisine yönelik ulaşılan bulgular, çevikliğin diğer örneklerine odaklanan 

(tedarik zinciri çevikliği, operasyonel uyarlama çevikliği, adaptasyon çevikliği, girişimcilik çevikliği 

gibi) önceki çalışmalar ile de (Melián-Alzola vd., 2020; Chakravarty vd.,  2013; Chen vd.,  2014;  Lu ve 

Ramamurthy, 2011) tutarlıdır. Bu çalışmada her ne kadar BT yeteneğinin çeviklik üzerinde pozitif 

etkisi olduğu sonucuna varılmış olsa da  yöneticiler tarafından esnek olmayan eski BT sistemlerinin, 

değişmesi mümkün olmayan BT mimarilerinin veya farklı teknolojilerin karmaşıklığının çeviklik için 

engelleyici bir unsur olabileceği de göz ardı edilmemelidir (Van Oosterhout vd., 2006). 

• Örgütsel çeviklik, müşteri tercihleri, rakipler, düzenlemeler ve teknolojiler değiştikçe uzun vadede 

firmanın hayatını sürdürmesi ve ortalamanın üzerinde başarı elde edebilmesi için örgüte gerekli olan 

algılama, karar verme ve eyleme geçme yeteneklerini sağlayarak örgütsel performansın 

iyileştirilmesinde kritik bir rol oynamaktadır (Teece vd., 2016). Bu araştırmanın bulgularına göre karar 

alma çevikliği örgütsel performansı etkilemektedir ancak algılama çevikliği ile performans arasında 

bir ilişki bulunamamıştır. Süreç olarak değerlendirildiğinde algılama çevikliği,  karar alma 

çevikliğinin önceki adımıdır. Algılama çevikliğinin performans üzerinde anlamlı bir etkisinin 

bulunmaması, çevrede değişen olayların algılanmasının, çevreye karşı tepki veya cevap olarak 

harekete geçilmediği sürece performans üzerinde etkisi olamayacağını göstermektedir. Yöneticiler 

her ne kadar çevredeki olayları algılamada çevik olsalar da karar alınıp eyleme geçilmediği sürece 

örgütün gelişimine katkı sağlamayacaktır. 

• Bu çalışmanın temel tartışması BT yeteneğinin örgütsel performansı doğrudan mı yoksa diğer üst 

düzey yetenekler aracılığıyla mı etkilemektedir? sorusudur. Alanyazında BT’nin çeviklik üzerindeki 

etkisi üzerine iki farklı görüş bulunmaktadır. Bu görüşlerden birine göre BT yeteneği stratejik bir 

yetenektir ve örgüt performansını doğrudan etkileyebilir (Bharadwaj, 2000). Diğer görüşe göre BT 

yeteneği, örgütsel çeviklik, örgütsel öğrenme, özümseme kapasitesi, tedarik zinciri çevikliği gibi daha 
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üst düzey yeteneklerin oluşmasına katkı sağlayan alt düzey bir yetenektir (Sambamurthy, 2003).  Bu 

araştırmanın bulguları BT yeteneği ile örgütsel performans arasındaki ilişkide örgütsel çevikliğin tam 

aracılık rolünü kanıtlamaktadır. Başka bir deyişle örgütsel çeviklik modele girdiğinde BT yeteneğinin 

performans üzerindeki doğrudan etkisi ortadan kalkmaktadır. Bu sonuç ile BT yeteneğinin örgütsel 

performans üzerinde doğrudan etkisi olmayacağı, ancak üst düzey yeteneklerin oluşmasına katkı 

sağlayarak örgüt performansını dolaylı olarak etkileyeceği görüşü desteklenmiştir (Rai vd., 2006; Rafi 

vd., 2021;  Sambamurthy, 2003; Tallon ve Pinsonneault, 2011;  Queiroz vd., 2018). 

Bu araştırmanın sonuçlarının alanyazına çeşitli teorik katkılar sağlaması beklenmektir.  Alanyazında BT 

yeteneğinin performansı doğrudan mı yoksa başka mekanizmalar aracılığıyla mı etkilediği önemli bir merak 

konusudur. Araştırmanın teoriye yapacağı en önemli katkı BT yeteneğinin örgütsel performansı nasıl 

etkilediği sorusuna kısmen yanıt vermesidir. Bu araştırma örgütsel çevikliğin aracılık etkisine odaklanarak BT 

yeteneklerinin firma performansı üzerindeki etkisini ampirik bulgularla destekleyerek bu boşluğun 

doldurulmasına katkı sağlamaktadır. Bu araştırmada BT yeteneğinin performans üzerinde doğrudan bir 

etkisinin bulunmaması, önceki araştırmalarda gündeme getirilen bir konu olan, üstün BT yeteneklerinin bile 

neden tek başına örgüt performansını belirleyemeyeceğini açıklamaya yardımcı olacaktır.  Bunun ötesinde bu 

çalışma BT yeteneğinin, örgütsel performansın gelişmesine katkı sağlayan karar alma çevikliğine olan etkisini 

ampirik olarak kanıtlayarak BT'nin iş değeri hakkındaki alanyazına katkıda bulunmaktadır. Son olarak bu 

araştırmada BT yeteneği değişkeninin çok boyutlu bir yapı olarak ele alınması ve örgütsel çevikliğin iki ayrı 

değişken (algılama ve karar verme) ile temsil edilmesiyle daha bütünsel ve kapsamlı bir model kurularak 

önceki çalışmaların sonuçlarının genişletilmesine katkı sağlanmıştır. 

Bu araştırmada yönetsel uygulamalara katkısı olabilecek bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırmanın bulgularına 

göre BT yeteneğinin doğrudan örgütsel performansı etkilememesi, BT yeteneklerinin stratejik önemini 

azaltmayacağının farkında olunmalıdır. BT yeteneği, örgüt performansını doğrudan etkileyen daha üst düzey 

bir yetenek olan örgütsel çevikliğin oluşmasında önemli bir belirleyicidir. Dolayısıyla örgütsel performansı 

iyileştirmek için, BT örgütün diğer kaynak ve yetenekleriyle bütünleştirilemediği sürece BT’ye tek başına 

yapılan yatırımlar yetersiz olacaktır. Çünkü günümüz iş dünyasında bilgi teknolojileri birçok işletme için artık 

erişilebilir kaynaklardır (CRM'ler, mobil uygulamalar ve Web siteleri, sosyal ağlar, büyük veriler gibi). Bu 

nedenle BT’ye yapılan yatırımların performansa katkı sağlayacak üst düzey bir yeteneğin geliştirilmesi için 

kullanılması gerekmektedir. Ayrıca yöneticilere BT yatırımlarının firma performansı üzerindeki anlık 

etkilerine dayalı olarak hızlı karar vermemeleri önerilmektedir. Yöneticiler, BT yetenekleri ile örgütün diğer 

yetenekleri arasındaki karşılıklı ilişkinin farkında olmalı ve bu yetenekleri geliştirmeye odaklanmalıdırlar. Bu 

amaca ulaşmak için BT planlaması, şirketlerin stratejik planlarının bir parçasını oluşturmalıdır. Bu 

araştırmada karar alma çevikliğin performans üzerindeki etkisi örgütler için çevikliğin önemini bir kez daha 

ortaya koymaktadır. Bu nedenle sadece yöneticiler tarafından değil örgütün tümü tarafından çevikliğin 

hayatta kalma ve rekabet edebilirliği sürdürmenin temeli olduğu anlaşılmalıdır. Ayrıca yöneticilerin çeviklik 

mücadelesinde,  çevikliğe hangi BT yeteneklerinin katkı sağlayacağını anlamaları önemlidir. Bu doğrultuda 

kısıtlı kaynağa sahip örgütlerin BT kaynak ve yetenekleri arasında seçimler yapması gerekebilir. Örneğin, 

örgütsel çeviklik üzerinde kayda değer bir etki yaratmak için hangi BT kaynaklarının veya yeteneklerinin 

edinilmesi gerektiğine karar vermeli ve bu yetenekleri korumalıdırlar. 

Bu araştırmanın ortaya koyduğu teorik ve pratik katkıların yanında bazı kısıtları da söz konusudur. Gelecek 

araştırmalarda bu kısıtlar göz önünde bulundurularak bu araştırmanın sonuçları genişletilebilir. Bu çalışmada 

her ne kadar kapsayıcılığı artırmak için BT yetenekleri 4 boyutlu bir üst yapı ile ölçülmüş olsa da alanyazında 

BT yeteneklerini kapsayacak alt boyutlar oldukça fazladır. Gelecekteki araştırmalarda çok boyutlu yapıyı 

geliştirmek için alternatif boyutlar eklenebilir. Araştırmanın modelinde BT yeteneğinin performans 

üzerindeki etkisinde sadece örgütsel çevikliğin aracı rolü sorgulanmıştır.  Ancak örgütsel çeviklik, BT 

yeteneğinin etkilediği üst düzey dinamik yetkinliklerden yalnıza biridir. BT yeteneğinin performans 

üzerindeki etkisinde özümseme kapasitesi, örgütsel öğrenme gibi başka diğer üst düzey yeteneklerin aracılık 

rolüne bakılarak mevcut araştırmanın modeli genişletilebilir. Bu araştırmada veriler farklı sektörlerde faaliyet 

gösteren işletme yöneticilerinden toplanmıştır. Ancak bir işletmenin rekabet ettiği sektörün özellikleri 

işletmenin BT yeteneklerinin türünü, uygulama şeklini değerini belirleyebilir (Chae vd., 2018). Bu nedenle 

gelecekteki araştırmalarda, bu araştırmada ortaya konulan mevcut ilişkiler üzerinde farklı sektörlerin etkisi 

araştırılabilir. 
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Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi 

Amaç – Bu çalışmanın amacı, örgütün yapısal boyutlarının örgütlerde meydana gelen iş kazalarının 

oluşumu üzerindeki önem derecelerinin belirlenmesidir. Bu amaca yönelik literatür incelemesi 

yapılmış, çalışmanın bulgularına, sonuç ve önerilere yer verilmiştir.  

Yöntem – Çalışmada örgüt literatürü doğrultusunda, örgütün yapısal boyutlarının iş kazaları 

üzerindeki etki sıralamasını belirlemek üzere, Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (BAHP) yöntemi 

kullanılmıştır.  Çalışmada petrokimya, demir-çelik ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerde 

görev yapan 24 üst düzey yöneticinin değerlendirmelerine yer verilmiştir. Katılımcılara örgüt yapısal 

boyutlarının yer aldığı ikili karşılaştırmaya dayanan bir anket uygulanmıştır.  

Bulgular – Analiz sonucunda katılımcıların genel görüşlerine bakıldığında iş kazalarına neden olan 

örgütün yapısal boyutlarından profesyonelleşmenin birinci sırada yer aldığı görülmüş ve bunu 

sırasıyla, yetki hiyerarşisi, uzmanlaşma, merkezileşme ve biçimselleşmenin takip ettiği görülmüştür. 

Ayrıca karar vericilerin örgütte bulundukları pozisyonlara göre yapılan analizde, farklı görüşlerin yer 

aldığı belirlenmiştir. 

Tartışma – Çalışma örgütün yapısal boyutlarının iş kazalarının üzerine etkisinde literatüre ve 

araştırmacılara katkı sunmaktadır. Bu konuda yapılacak gelecekteki araştırmalarda farklı sektörlerin ve 

örgüt yapısal boyutlarının alt kriterlerinin de modele dahil edilmesi ile daha kapsamlı yaklaşımların 

ortaya konulması hedeflenebilir.  
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1. GİRİŞ 

İş kazaları örgütlere yalnızca maddi zararlar vermekle sınırlı kalmayıp müşteriler, paydaşlar ve kamu 

otoriteleri açısından örgütün itibar ve güvenilirliğinin kaybı, yönetim kademesine olan güvenin azalması ve 

dolayısıyla işgören moral, motivasyon ve performansının olumsuz etkilenmesi gibi manevi kayıplara da 

neden olmaktadır. Örgütler için önemli sonuçlara yol açan iş kazalarının en aza indirilmesine yönelik tedbir 

arayışları, bu konuda çalışma yapan pek çok araştırmacının dikkatini çekmektedir (Adal, 1975; Hinze vd., 

1998; Aybek vd., 2003; Jovanović, 2004; Haslam vd., 2005; Demirbilek ve Pazarlıoğlu, 2007; Hasle vd., 2009; 

Cheng vd., 2011; Vasconcelos ve Barkokébas, 2015; Alizadeh vd., 2015). Ancak, örgütler üzerinde yapılan iş 

kazası araştırmalarının genellikle çevresel unsurlara, bireysel faktörlere, ekipmana dayalı sebeplere veya 

bakım eksiklikleri gibi etkenlere yoğunlaştığı (Harrisson ve Legendre, 2003; Babovic, 2009; Cioca ve Ivascu, 

2014; Zwetsloot vd., 2017; Galley ve Siordia, 2020; Ferrão ve Moraes, 2021) buna karşın örgüt yapılarının göz 

ardı edildiği görülmektedir.  

Örgütler amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini yürütürken, iş-işgören ilişkileri, yetki alanları, 

prosedürleri, sahip oldukları teknolojileri, dış çevreleri ile ilişkileri, kültür ve değerleri gibi unsurları içeren 

bütünsel bir yapı oluşturmaktadırlar. Literatür örgütlerin diğer örgütlerden farklılaşmalarını sağlayan 

yapılarının iki boyuttan oluştuğunu ileri sürmektedir. Bu iki boyut, örgütlerin hedef ve stratejilerini, 

büyüklüğünü, çevresini, kültür ve teknolojisini içeren bağlamsal boyut ile faaliyetlerini düzenleyen, yetki alanı 

ve hiyerarşik yapısını belirleyen, çalışanların mesleki eğitim düzeylerini ve uzmanlıklarını tanımlayan iç 

dinamiklerini kapsayan yapısal boyut başlıkları altında incelenmektedir. Bir örgütte yürütülen her türlü 

faaliyetin ya da uygulamanın o örgüt yönetimine rağmen gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Örgüt 

yapısının nasıl tasarımlanacağı konusu örgüt üst yönetiminin alanına girmekle birlikte, iş kazalarına yol 

açabilecek yapısal faktörlerin yapı oluşturulurken dikkate alınması gerekmektedir.  

Araştırmanın amacı örgütün yapısal boyutlarının örgütlerde meydana gelen iş kazalarının oluşumu 

üzerindeki etkilerinin önem derecelerine ilişkin bir sıralama belirlemektir. Kapsamı itibariyle örgüte ilişkin 

yapısal boyutların iş kazalarının oluşumu ve önlenmesinde kritik bir öneme sahip olduğu bu çalışmanın 

hipotezi olarak kabul edilmektedir. Yapılan literatür taramasında örgütlerde meydana gelen iş kazalarının 

daha çok bireysel ve teknik boyutlarının ele alındığı, birkaç çalışmada ise bağlamsal boyutlara odaklanıldığı 

görülmüş olup, konu yapısal boyutlara odaklanarak doğrudan ele alan bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu 

nedenle araştırma, örgüt işleyişi sürecinde gerçekleşen iş kazalarının örgütlerin yapısal boyutlarıyla olan 

ilişkisi açıklanmaya ve hangi alt boyutun ne derece önemli olduğuna ilişkin bir perspektif ortaya koymayı 

amaçlaması açısından özgün bir çalışmadır. Dolayısıyla çalışmadan elde edilen sonuçların literatüre katkı 

sağlayacağı umulmaktadır. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. İş Kazaları 

Kaza, bir şeylerin ters gittiği ve istenmeyen durumlara yol açan olaylar zincirinin sonucu şeklinde ifade 

edilmektedir (http://www.iloencyclopaedia.org.). Literatürde iş ve işyerine ilişkin veya mesleki kaza olarak 

da değinilen iş kazası; Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından “önceden planlanmamış, çoğu zaman kişisel 

yaralanmalara, makinelerin, araç ve gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan olay” 

olarak tanımlanmaktadır (Dizdar, 2001: 26). Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ise, iş kazasını “belirli bir zarar 

veya yaralanmaya yol açan, önceden planlanmamış, beklenmedik bir olay” şeklinde tanımlamaktadır (ILO, 

1983).  

İş kazalarının, işle ilgili yaralanmaların, işe bağlı hastalıkların ve büyük endüstriyel felaketlerin insani, sosyal 

ve ekonomik maliyetleri, uzun zamandır ulusal ve uluslararası düzeyde bireysel, örgütsel, sektörel olarak her 

kademede endişe yaratmaktadır (Alli, 2008: 3). Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında, ülkemizde çalışanların 

maruz kaldığı iş kazaları ve bu kazalar sonucu meydana gelen ölüm, yaralanma ve mesleki hastalıklar ile 

ekonomik kayıpların fazlalığı dikkat çekmektedir (Camkurt, 2013: 70). ILO’nun 2017 yılı raporuna göre, iş 

kazaları ve işe ilişkin hastalıklar nedeniyle her yıl 2,78 milyon işgörenin hayatını kaybettiği tahmin 

edilmektedir. Bu ölümlerin yaklaşık %86,3’ü işe ilişkin hastalıklara bağlı olarak meydana gelirken, %13,7’si 

ise iş kazalarından kaynaklanmaktadır. Toplamda, 1.000’i iş kazası ve 6.500’ü işle ilgili hastalıklardan olmak 

üzere, her gün 7.500'den fazla insanın öldüğü ve her yıl meydana gelen ölümcül olmayan mesleki 
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yaralanmaların yılda 374 milyon işgöreni etkilediği tahmin edilmektedir (Hämäläinen vd., 2017). Türkiye 

açısından bakıldığında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, 2017 yılında gerçekleşen 359.653 iş 

kazasının 1.633’ünün ölümle sonuçlandığı görülmektedir (Çalış ve Büyükakıncı, 2021: 578). 

İş kazalarına neden olduğu literatürde sıklıkla ifade edilen “insan faktörleri” terimi insan ve makine 

arasındaki etkileşimlerin incelenmesi olarak tanımlanmaktadır. Fakat, söz konusu tanım yakın zamanda, 

genel güvenlik üzerindeki bireysel, grupsal ve organizasyonel faktörlerin etkisini içerecek şekilde 

genişletilmiştir. Birleşik Krallık Sağlık ve Güvenlik İdaresi’ne (UK Health and Safety Executive) göre, beşerî 

faktörlerin incelenmesi çalışma davranışı üzerinde etki oluşturabilecek olan çevresel, organizasyonel ve işin 

yapısından kaynaklanan faktörlere odaklanmayı kapsamalıdır. Bu doğrultuda insan faktörlerinin 

kavramsallaştırılması, geleneksel tanımların ötesine geçmekte ve örgütsel sistemlere vurgu yapmakta, 

böylelikle literatürde yakın zamanda gerçekleşen bir değişimi ortaya koymaktadır (Cox vd., 2016: 2). 

2.2. Örgüt Yapısı 

Örgüt, Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre, “ortak bir amacı veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş 

kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik veya teşekkül”; literatürde ise “hedef yönelimli, bilinçli ve planlı 

bir şekilde yapılandırılan ve koordine edilen faaliyet sistemleri olarak tasarlanan, çevreleriyle bağlantılı sosyal 

varlıklar” olarak tanımlanmaktadır (Daft, 2010: 11). Örgütü bir grup insanın belirli bir amaca ulaşmak için 

koordinasyonlu biçimde fikir ve güç birliğinde bulunmaları olarak ifade eden Üçok (2000: 159), örgütün sosyal 

bir varlık olmasını, örgütü oluşturan bireyler arasındaki hem maddi hem manevi bağlar ile birlik sağlanması 

şeklinde açıklamaktadır.  

Örgütler, mevcut kaynakları, yetenekleri, sahip oldukları iç dinamikleri ve ilişkili oldukları çevre ile 

etkileşimleri çerçevesinde, büyüklükleri, kullandıkları teknolojileri, kültürel değerleri, hedef ve stratejileri 

doğrultusunda iş yapma biçimlerini, idare ve kontrol yöntemlerini belirleyerek kendilerini diğerlerinden 

farklılaştıran yapısal bir boyut meydana getirmektedirler (Karataş, 2020: 7). 

Örgütler, faaliyetlerini ve ilişkilerini amaçları doğrultusunda şekillendiren ve düzenleyen kurallardan oluşan 

bir yapıya sahiptirler. Söz konusu yapı, organizasyon tasarımı ile örgüt içindeki kişi ve işlerin gruplanmasına 

göre oluşan formal bir modeldir. Bu model, iş akışının düzenlenmesi, karar alma sürecindeki yetki 

kullanımının belirlenmesi yoluyla otorite ilişkilerinin kurulması ve örgütteki iletişime bağlı ilişki ağlarının 

oluşturulması biçiminde ifade edilmektedir (Covin ve Slevin, 1991: 17). Diğer bir anlatımla örgüt yapısı, yerine 

getirilmesi gereken görevlerin formal olarak nasıl bölündüğünü, gruplandırıldığını ve koordine edildiğini 

ifade etmektedir (Robbins ve Judge, 2013: 480). Benzer şekilde Mintzberg (1979: 4), işin yapısındaki 

farklılıklardan bağımsız olarak örgütlü insan faaliyetlerinin iş bölümü ve koordinasyon gibi iki temel ve zıt 

gerekliliğin bir arada yürütülmesi ile oluştuğuna dikkati çekmektedir. Yazar, organizasyon yapısının, basitçe, 

emeğin farklı görevlere ayrılması ve daha sonra bunlar arasında koordinasyonun sağlanması yöntemlerinin 

toplamı olarak tanımlanabileceğini belirtmektedir. Bir örgüt, hangi tutumları teşvik ederek, çalışanlarının 

nasıl davranmasını ve neyi başarmasını istediğine karar verdiğinde, beklentilerini karşılayabilmek için 

yapısını tasarlayabilmekte ve örgüt içindeki kültürel değerlerin ve normların gelişimini 

yönlendirebilmektedir (Tran ve Tian, 2013: 231). Dolayısı ile, O'Neill ve diğerleri (1997: 5) tarafından 

belirtildiği üzere örgüt yapısı, görevleri kontrol eden, birbirine bağlı parçalar arasında bilgi işlemeyi geliştiren, 

çalışanlarının davranışlarını olgunlaştıran ve şekillendiren mekanizmalar olarak, belirsizliklerin ortadan 

kaldırılmasına katkı sağlamaktadır. 
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Şekil 1. Örgütün Yapısal ve Bağlamsal Boyutları 

Kaynak: Daft, R.L. (2010) 

Örgüt yapısının literatürde, bağlamsal ve yapısal olmak üzere iki boyut altında incelendiği görülmektedir 

(Şekil 1.) Bağlamsal boyutlar, örgütün büyüklüğünü, teknolojisini, iletişim halinde olduğu çevresini ve 

hedeflerini kapsayarak tüm organizasyonu karakterize ederken; yapısal boyutlar örgütün iç özelliklerine 

odaklanmakta, örgütleri ölçmek ve karşılaştırmak için birer temel oluşturmaktadırlar (Daft, 2010: 11). 

Örgütlerin yapısal ve bağlamsal boyutlarını anlamanın amacı, örgütün yüksek performans ve etkinlik 

sağlayacak şekilde tasarlanmasındaki rolüdür (Daft ve Armstrong, 2015: 26).  

Formal organizasyonla eşanlamlı görülen yapısal boyutlar, gücün merkezileştirilmesini ve örgütsel rollerin 

biçimselleştirilmesi ile birlikte, karar alma sürecine katılımı, yetki hiyerarşisini, iş bölümünü ve otoriteyi 

kapsamaktadır (Glisson, 2002, 236). Yapısal boyutların daha çok örgütün iç unsurlarına odaklanmış olması, 

örgütlerde yaşanan iş kazalarının örgüt yapısı ile ilişkisinin araştırılmasında yapısal boyutların öne çıkmasını 

beraberinde getirmektedir. Hanks ve arkadaşlarının (1994) literatür incelemelerinde, yapısal boyutların farklı 

yazarlar tarafından, farklı unsurlara odaklanılarak araştırıldığı görülmektedir (Tablo 1). Karataş’a (2020: 28) 

göre, literatürde her ne kadar tam bir fikir birliği sağlanabildiğini söylemek mümkün olmamasına rağmen, 

örgüt yapısını oluşturan unsurları belirlemeye yönelik yapılan araştırmalarda, merkezileşme, biçimselleşme 

(formalleşme), uzmanlaşma, karmaşıklık, yetki hiyerarşisi (kontrol alanı) gibi boyutların ön plana çıkarıldığı 

ifade edilmektedir. Çalışmada, örgütün yapısal boyutlarından biçimselleşme, merkezileşme, uzmanlaşma, 

profesyonelleşme ve yetki hiyerarşisi alt boyutları ele alınmıştır. 
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Tablo 1: Örgütün Yapısal Boyutları 

Yapısal Boyutlar Araştırmacılar 

Yapısal görünüm Adizes, 1989; Churchill ve Lewis, 1983; Galbraith, 1982; Greiner, 1972; Kazanjian, 

1988; Quinn ve Cameron, 1983; Smith vd., 1985; Scott ve Bruce, 1987 

Politika ve yönelimler Adizes, 1989 

Liderlik tarzı, 

özellikleri 

Adizes, 1989; Churchill ve Lewis, 1983; Flamholtz, 1986; Galbraith, 1982; Quinn ve 

Cameron, 1983 

Yetki hiyerarşisi Adizes, 1989 

Yönetim biçimi Churchill ve Lewis, 1983; Miller ve Friesen 1984 

Biçimselleşme 

derecesi, süreci 

Churchill ve Lewis, 1983; Flamholtz, 1986; Galbraith, 1982; Greiner, 1972; 

Kazanjian, 1988; Quinn ve Cameron, 1983; Smith vd., 1985; Scott ve Bruce, 1987; 

Galbraith, 1982; Greiner, 1972  

Karar alma Churchill ve Lewis, 1983; Flamholtz, 1986; Miller ve Friesen, 1984  

Uzmanlaşma Galbraith, 1982; Miller ve Friesen, 1984 

Karmaşıklık Adizes, 1989 

Kaynak: Hanks vd. (1994).  

2.2.1. Biçimselleşme Boyutu 

Literatürde formalleşme ya da resmileşme olarak da karşımıza çıkan biçimselleşme boyutu, örgütteki yazılı 

belgelerin miktarı ile ilgili olup; davranışları ve faaliyetleri açıkça tanımlayan prosedürleri, iş tanımlarını, 

düzenlemeleri ve organizasyonel kuralları içermektedir. Görece büyük örgütlerin daha fazla sayıda yazılı 

kurallarının bulunması nedeni ile küçük örgütlere nazaran biçimsellik derecelerinin daha yüksek olduğunu 

söylemek mümkündür (Daft, 2010, 15). Diğer bir söyleyiş ile, biçimselleşme örgüt içindeki işlerin ne derece 

standardize edildiğini, ifade etmektedir.  

Örgütte yapılması gereken işlerin katı bir şekilde biçimselleştirilmesi durumunda, işi yerine getirecek olan 

işgörenin yapılacak iş üzerinde inisiyatif kullanması mümkün olmamaktadır. Bu sayede, çalışanların girdileri 

aynı şekilde işlemeleri ve tutarlı bir biçimde tek tip çıktı elde etmeleri de mümkün olmaktadır. Biçimselleşme, 

çalışanların farklı davranış biçimleri göstermelerini ortadan kaldırmakla kalmayıp, aynı zamanda farklı 

şekilde davranmayı düşünmelerinin de önüne geçmektedir. Biçimselleşme derecesi yalnızca örgütler arasında 

değil, aynı örgüt içinde yer alan departmanlar arasında da farklılıklar gösterebilmektedir (Robbins ve Judge, 

2013: 486; Ertürk, 2019: 55). Örgütlerde yazılı prosedürlerin varlığı, karmaşık işlerin dahi, nispeten daha az 

eğitimli kişiler tarafından yerine getirilebilmesini mümkün kılmaktadır (Schermerhorn vd., 2010: 398).  

2.2.2. Uzmanlaşma Boyutu 

Örgütsel görevlerin ayrı işlere bölünme derecesini ifade eden uzmanlaşmanın geniş kapsamlı olması, her 

çalışanın yalnızca dar bir görev yelpazesini yerine getirmekte olduğunu göstermektedir. Uzmanlaşma 

kapsamının dar olması durumunda ise, çalışanlar örgütte pek çok farklı görevi yerine getirmektedirler (Daft, 

2010: 17).  

Uzmanlaşmanın temel prensibi, bir işi, her biri ayrı bir çalışan tarafından tamamlanan birkaç adıma bölmeye 

dayanmaktadır. Bu şekilde, çalışanlar bir faaliyetin bütünü yerine, yalnızca bir kısmının yapımında 

uzmanlaşmaktadırlar. Bir örgütteki tüm çalışanların aynı becerilere sahip olamayacağı göz önüne alındığında, 

uzmanlaşma boyutu çalışanların işe yönelik becerilerini en verimli şekilde kullanmalarının ve hatta bunları 

tekrar ederek başarılı bir şekilde geliştirmelerinin önünü açmaktadır (Robbins ve Judge, 2013: 481). Öte 
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yandan Worthy’e (1950: 175) göre, işlerin en basit ve tekrarlamalı hale getirilecek kadar bölümlendirilmesi, 

çalışanlar için işin anlamını yitirmesine, dolayısı ile motivasyon kaybına ve verimlilikte düşüşe neden 

olabilmektedir.  

2.2.3. Merkezileşme Boyutu 

Örgütlerde merkezileşme, karar verme yetkisine sahip hiyerarşik seviyeleri ifade ederek, yetki devrine atıfta 

bulunmaktadır (Ivancevich vd., 2014: 490). Koçel (2010: 173) merkezileşme derecesinin, örgütlerdeki karar 

verme yetkisinin kademeler arasındaki dağıtımı ile ilgili olduğunu belirtmekte ve yetkinin alt kademelere 

doğru kaydırılması halinde âdem-i merkeziyetçi bir yapıdan, karar yetkisinin üst kademelerde toplanması 

durumunda ise merkezi bir yapıdan söz edileceğini vurgulamaktadır. Diğer bir ifade ile karar verme üst 

yönetim düzeyinde tutulduğunda organizasyon merkezileşirken, kararlar daha düşük örgütsel basamaklara 

devredildiğinde, merkezden uzaklaşılmaktadır (Ivancevich vd, 2014: 490). Bu doğrultuda merkezileşme 

boyutunun, karar verme yetkisinin daha yüksek örgütsel basamaklar ile sınırlandırılma derecesini 

gösterdiğini söylemek mümkündür (Schermerhorn vd., 2010: 399). Tran ve Tian (2013: 230) örgütlerde 

merkezileşmenin işgörenler arasındaki iletişimi, bağlılığı ve görevlere katılımı azaltan, katılımcı olmayan bir 

ortam yarattığını ifade etmektedirler. Öte yandan, Monteiro ve arkadaşları (2020), âdem-i merkeziyetçiliğin 

operasyonel güvenlik için potansiyel risk unsurları taşıdığına dikkati çekmektedirler.  

2.2.4. Profesyonelleşme Boyutu  

Profesyonelleşme, örgüt çalışanlarının eğitim seviyeleri ile ilişkilendirilmektedir. Çalışanların istihdam 

edilebilmesi ya da işlerini sürdürebilmesi için uzun süreli eğitime ihtiyaç duyulduğu durumlarda örgütteki 

profesyonellik düzeyi yüksek kabul edilmektedir (Bozkuş, 2016: 348). Diğer bir ifade ile örgüt çalışanlarına ait 

mesleki yeteneklerin formal çerçevede geliştirilmesi ve denetlenebilmesi şeklinde tanımlanan 

profesyonelleşmenin derecesi, eğitim seviyesi ve meslek mensubiyetinin yüksekliği ile bağlantılıdır (Karataş, 

2020: 34). Temel kriter olarak bilgi aktarımının ve spesifik bir alanda uzmanlaşmanın alındığı örgütlerde 

profesyonelleşmenin artması, organizasyon yapısının esnekliğinin göstergesidir (Aytaç, 2004: 192).   

Carr ve arkadaşları (1964), özel bir eğitim sayesinde kazanılmış ve toplumun hizmetine sunulmuş entelektüel 

bir tekniğin gerekliliğini, profesyonel statünün en önemli kriteri olarak vurgulamaktadırlar. Diğer taraftan 

Freidson (1984), eğitimin önemine dikkati çekmekte, profesyonel mesleklerin kurumsal ve ideolojik özellikler 

kazanarak yüksek eğitim niteliğine sahip diğer mesleklerden ayrışabileceğini belirtmekte ve her şeyden önce 

işgücü piyasasına ilişkin bir örgütlenme biçimi olduğunu ifade etmektedir (Akt. Albayraktaroğlu, 2010: 20). 

Gelişmiş organizasyonlarda, farklı departmanlara bağlı ve farklı sorumluluklara sahip son derece 

uzmanlaşmış bir iş gücü bulunmaktadır. Bu durum, normal çalışma koşulları altında güvenlik üzerinde 

olumlu bir etki sağlamaktadır. Öte yandan, standart olmayan koşullar altında, bu uzmanlaşmış iş gücünün 

faaliyetlerini nasıl entegre edebileceği hayati bir kriter olarak dikkate alınmalıdır (Hofmann vd., 1995: 147). 

Camkurt (2013: 91) işyerinde verilen mesleki, teknik ve işbaşı eğitimleri ile iş sağlığı ve iş güvenliği 

eğitimlerinin çalışanların profesyonelleşmesini sağlayacağını, böylelikle iş kazası riskinin azalacağını 

belirtmektedir. 

2.2.5. Yetki Hiyerarşisi Boyutu  

Artan yetki sırasına göre iş pozisyonlarının düzenlenmesini ifade eden yetki hiyerarşisi boyutu 

(Schermerhorn vd., 2010: 393), örgütün en üst kademesinden en alt kademesine kadar uzanan ve kimin kime 

rapor vermesi gerekliliğini netleştiren, kesintisiz bir yetki hattıdır (Robbins ve Judge, 2013: 483). Her 

yöneticinin denetim alanı, kendisine rapor veren çalışan sayısıyla ilgili olup, organizasyon şemasında dikey 

çizgilerle gösterilmektedir (Daft, 2010: 17).  

Örgütlerde, hiyerarşik sıralamaya göre açık bir yetki ve görev ayrımı bulunmaktadır, yani örgütler dikey 

olarak uzmanlaşmışlardır. Bu ayrım, resmi yetkiyi dağıtan ve kritik kararların hangi örgütsel basamakta 

alınacağını belirleyen hiyerarşik bir iş bölümü olan dikey uzmanlaşmayı temsil etmektedir. Organizasyon 

şemaları, organizasyonların resmi yapılarını gösteren diyagramlar olarak; çeşitli pozisyonları, pozisyon 

sahiplerini ve bunları birbirine bağlayan yetki hatlarını göstermektedir (Schermerhorn vd., 2010: 394).  

Örgütlerde, çalışanların görev tanımları, yetki ve sorumluluk alanlarının belirlenmesi hem yukarıdan aşağıya 

doğru hem de yatay olarak ilişkilendirilmesi, koordinasyonun sağlanması adına önemlidir. Çalışan sayısından 
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bağımsız olarak tüm örgütlerde en alt kademeden en üst kademeye kadar, ast kime karşı sorumlu olduğunu 

ve uygulanması gereken prosedürlerin neler olduğunu açıkça bilmek durumundadır (Eren, 1991: 120). 

Hofmann ve arkadaşları (1995: 147) bir sistemdeki olayların diğer sistemleri etkilediği gerçeğinden yola 

çıkarak, olası problemlerin domino etkilerinin ve birbiriyle ilişkili sorunların erken tespitinin ve bilgilerin hızlı 

bir şekilde iletilmesinin, dikey ve yatay iletişimin başarılı güvenlik sonuçlarına kritik bir faktör olarak 

yansıyacağını belirtmektedirler.   

2.3. Örgüt Yapısal Boyutları ile İş Kazaları İlişkisi 

Örgütsel yapının, örgütsel başarıyı ya da etkililiği belirleyen en önemli faktörlerden biri olarak 

değerlendirilmesinin nedeni, örgütlerde işleyişi sağlayan temel unsurun “yapı” olmasıdır (Tolay, 2012: 152). 

Bununla birlikte, Owens (2004), örgüt çalışanlarının davranış ve tutumlarına dair temel belirleyici unsurların 

örgütün yapısından kaynaklandığını ifade etmektedir. Glass (1991: 5) sosyal birer sistem olmaları nedeniyle, 

örgütlerde hiyerarşik ilişkilerin son derece önemli olduğuna dikkat çekmektedir. Yazar, rollerin net ve görevle 

uyumlu olmadığı, çalışanların hangi konuda kime karşı sorumlu olacağı açıkça tanımlanmamış örgüt 

yapılarında sorunlar yaşanacağını belirtmektedir. Benzer şekilde Ivancevich ve diğerleri (2014: 473), örgütün 

istikrarlı ilişkilerini ve süreçlerini ifade eden örgüt yapısı ve tasarımının, örgüt çalışanlarının davranışlarını 

etkileyen önemli faktörler olduğunun altını çizmektedirler. Bu bağlamda, yapının amacı, işgörenlerin 

davranışlarındaki belirsizliği düzenlemek veya en azından azaltmaktır. Bir örgütün nasıl yapılandırıldığı 

sadece başarılı olması açısından önemli değildir, aynı zamanda bir ölüm kalım meselesi de olabilmektedir. 

Nitekim, Hofmann ve arkadaşları (1995: 146) örgütlerin güvenlik performansları konusunda; eğitim, talimat, 

takip ve geri bildirimlerin yetersizliği, işletim prosedürlerinin anlaşılmasındaki sorunlar, kullanım 

kılavuzlarına aşina olunmaması, yaygın olarak karşılaşılan problemlerle başa çıkmak için kullanılacak 

biçimsel kuralların mevcut olmaması ve örgütün genel işleyişi hakkında bilgi veya “derin organizasyonel 

bilgi” eksikliğine, hayati önem arz eden birer sorun olarak dikkati çekmektedirler.  

Alli (2008: 3) sanayileşmiş ülkelerde sürekli olarak azalan kaza oranlarını kanıt göstererek, mesleki ve 

endüstriyel kazaların tümünün önceden bilinen, mevcut önlem ve yöntemlerin uygulanmasıyla ortadan 

kaldırılabilecek, önlenebilir faktörlerden kaynaklandığını belirtmektedir. Benzer bir yaklaşımla, ILO’nun iş 

sağlığı ve güvenliği tanımı, işyerinde veya işyerinden kaynaklanan tehlikelerin tahmin edilmesi, tanınması, 

değerlendirilmesi ve kontrolü (ILO, 2016: 18) şeklinde, iş kazalarının önlenebilirliğine vurgu yapmaktadır. 

Hakikaten, örgütlerde gerekli önleyici stratejilerin uygulanması yoluyla, iş kazalarının oluşumuna yol açan 

risklerin en aza indirgenmesinin sağlanabileceği ve bu sayede ülke ekonomilerine ve toplum sağlığına önemli 

faydalar sunulabileceği ifade edilebilir.                                             

İş kazaları ile ilgili literatür incelendiğinde iş kazalarının; nedenleri ve önlenmesine yönelik tedbirler 

(Alizadeh vd., 2015; Jovanović, 2004; Demirbilek ve Pazarlıoğlu, 2007; Hasle vd., 2009; Adal, 1975; Haslam vd., 

2005; Aybek vd., 2003; Vasconcelos ve Barkokébas, 2015; Cheng vd., 2011; Hinze vd., 1998), iş kazası 

istatistikleri (Macedo ve Silva, 2005; Sadullah, 1997; Baradan vd., 2016; Coleman ve Kerkering, 2007; Erginel 

ve Toptancı, 2017; Schuh vd., 2014; Ceylan, 2011), hukuki yönleri (Zile, 2018; Yılmaz, 2017), çalışanların kişisel 

özellikleri (Camkurt, 2013; Güney, 1990; Kaya ve Özok, 2013), insan faktörü (Kepir, 1983; Targoutzidis ve 

Karakoltsidis, 2009; Gonçalves, 2012), çalışma psikolojisi (Gülerman, 1987), çalışma koşulları (Kanten, 2012), 

örgütsel faktörler (Filho vd., 2012), ekonomik maliyetleri (Nai’em vd., 2020; Shalini, 2009; Battaglia vd., 2014), 

örgütsel tasarım (Driscoll vd., 2008), iş kazası türleri (Chi vd., 2004) ve güvenlik kültürü (Çakıt vd., 2019; 

Solmaz vd., 2020; Aytaç ve Dursun, 2018; Petitta vd., 2017) ile ilişkilendirildiği görülmektedir.  

İş kazası ile örgüt yapısının bağlamsal boyutlarından; işletme büyüklüğü (Leigh, 1989; Fabiano vd., 2004; 

Stevens, 1999; Hinze ve Raboud, 1988), hedefler ve strateji (Zwetsloot vd., 2017), iş çevresi (Babovic, 2009; 

Galley ve Siordia, 2020; Ferrão ve Moraes, 2021) ve teknoloji (Harrisson ve Legendre, 2003; Cioca ve Ivascu, 

2014) ile ilişkilendirilen çalışmalar bulunmasına karşın, yapısal boyutlara odaklanan çalışmalara 

rastlanılmamıştır. Bununla birlikte, Akgök Lale (2010) tarafından yürütülen bir araştırmada termik santral 

çalışanlarından, örgüt aracılığıyla iş kazasına ilişkin eğitim alanlar ile işe yönelik eğitim alanların hiçbirinin iş 

kazası geçirmediği tespit edilmiştir. Ayrıca, iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi alanların %7,5’inin ve unvan 

değişikliği dönemlerinde eğitim alanların %8,5’inin iş kazası yaşamadığı görülmüştür. Söz konusu 

araştırmanın odak noktası örgüt yapısı olmamasına rağmen, profesyonelleşme alt boyutuna atıfta 

bulunduğunu söylemek mümkündür. Örgüt yapısı ve örgütün yapısal boyutlarının her biri için ayrı ayrı 
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yapılan geniş kapsamlı literatür taraması sonucunda örgüt yapısı ve boyutlarının doğrudan iş kazaları üzerine 

etkisini araştıran akademik bir çalışmaya rastlanılmamıştır. 

Örgüt yapısının işgören davranışlarının şekillenmesinde etkili olması, dolayısı ile iş kazaları üzerinde de etkili 

olabileceği varsayımı bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır.  

3. YÖNTEM 

Çalışmada çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) kullanılmıştır. 

AHP, ikili karşılaştırmaya dayalı olarak yapılandırılmış, kriterlerin ağırlıklarını ve alternatiflerin önceliklerini 

belirlemek için yaygın olarak uygulama alanı bulan (Liu vd., 2020: 2), nicel ya da nitel ölçütlerin 

kullanılabildiği (Yıldız ve Aksoy, 2015: 63), Saaty (1980) tarafından geliştirilen çok kriterli bir karar verme 

yöntemidir. Ancak AHP yöntemi, konusunda uzman kişilerin değerlendirmeleri dikkate alınmış olmasına 

rağmen, bu değerlendirmelerin insani düşünme tarzını tam olarak yansıtamadığı ve yetersiz kaldığı yönünde 

eleştirilmektedir (Deng, 1999; Kahraman vd. 2003). Gerçekten de, özellikle sosyal bilimlerin yapısından 

kaynaklanan karmaşıklık ve belirsizlik, olayların neden ve sonuçlarının tam olarak kavranılmasını mümkün 

kılmamakta, dolayısı ile ortaya konulan kanı söz konusu uzmanın düşünce sistemi ve zihnindeki 

yorumlamalar ile kısıtlı kalmaktadır. Bu nedenle, karşılaştırmalar esnasında öznel yargıların belirsiz 

olabileceği göz önüne alınmakta (Liu vd., 2020: 2), sözel ifadelerin sayısallaştırılması ve farklı düşüncelerin 

ortak bir paydada birleştirilmesinin önündeki engeller bulanık kümelerin sürece eklenmesiyle 

giderilebilmekte bu sayede karar verme sürecindeki belirsizliğin daha kolay üstesinden gelinebilmektedir 

(Durdudiler, 2006). AHP bulanık kümelerle birleştirilmekte ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (BAHP) 

adını almaktadır.  

Zadeh (1965) tarafından ortaya atılmış olan bulanık küme kavramı, devamlı üyelik derecesine sahip nesneler 

kümesi olarak tanımlanmakta, nesneleri 0 ile 1 arasında değişen üyelik derecesine sahip üyelik fonksiyonu 

olarak nitelendirmektedir. Bulanık sayılar ise; dışbükey, normalleştirilmiş, sınırlı-sürekli üyelik fonksiyonu 

olan ve gerçel sayılarda tanımlanmış bir bulanık küme olarak ifade edilmektedir (Baykal ve Beyan, 2004).  

Literatürde farklı yazarlar tarafından ortaya konulmuş birçok BAHP yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemlerde 

bulanık küme teorisi ve hiyerarşik yapı analizi birlikte kullanılarak çok kriterli karar verme problemlerine 

sistematik bir yaklaşım getirilmiştir (Ertuğrul, 2007). Bulanık sayılar reel sayılarda olduğu gibi doğal bir sıra 

oluşturmamaları nedeniyle, bulanık sayıları sıralamak için farklı yöntemler kullanılmaktadır (Kaptanoğlu ve 

Özok, 2006). Bu çalışmada Chang (1996) tarafından geliştirilen genişletilmiş analiz, Liou ve Wang, kareli 

ortalama ve Kwong-Bai yöntemleri kullanılmıştır.1  

BAHP’ye dayalı karar verme modellerinde, ikili karşılaştırma matrislerinin elemanları bulanık sayılardır 

(Lavic vd., 2018). Tutarlılık, ikili karşılaştırmalar sonucunda bulunan değerlerin yani önceliklerin birbirleriyle 

olan mantıksal ve matematiksel ilişkisi olarak tanımlanmaktadır (Göksu ve Güngör, 2008)). AHP içinde 

bulanık küme teorisini tanıtmanın ana argümanı, bir dizi kriter/alternatif arasında ikili karşılaştırmalar 

yaparken oluşabilen, karar vericilerden kaynaklanan belirsizliği ele alma yeteneğinde yatmaktadır. İnsanlar 

genellikle kesin olandan ziyade ayrıntılı bilgi ile akıl yürüttükleri için, bu tür ikili karşılaştırmalarda 

sıralamanın uygunluğunu sağlamak için düzgün bir şekilde ele alınması gereken bir miktar tutarsızlığı 

içermesi mümkün olabilmektedir (Kubler vd., 2017).  

Genişletilmiş analiz yönteminin sonucunda oluşan toplam ağırlık vektöründe bazı kriterlerin ağırlıklarının 

sıfır çıkması tutarlılık indeksi hesaplanırken tanımsızlık oluşmasına neden olduğundan, genişletilmiş analiz 

yöntemi ile BAHP’de tutarlılık hesabı yapılamamaktadır (Topçu, 2014). Ancak Kwong ve Bai (2003), 

tutarlılığın hesaplanabilmesi için bulanık sayıların durulaştırma işlemi sonucunda reel sayılara 

dönüştürülmesiyle klasik AHP’de olduğu gibi BAHP’de de hesaplanabileceğini belirtmektedirler. Bu nedenle 

çalışmada, Kwong ve Bai tarafından önerilen yöntem kullanılarak tutarlılık hesapları yapılmıştır. 

 

 

1 Çalışmada yürütülen aşamalar ve kullanılan denklemlerin geniş bir özeti için bkz. Kobanoğlu ve Yüksekyıldız (2021). 
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3.1. Araştırmanın Modeli 

Örgüt literatüründe iş kazalarının sebepleri ve sonuçlarına ilişkin çalışmalar yer almasına rağmen, örgütün 

yapısal boyutlarının iş kazalarının oluşumu üzerine etkisini doğrudan açıklamaya çalışan bir esere 

rastlanılmamıştır. Kavramsal çerçevede işaret edildiği gibi, örgüt yapısının işgören davranışlarının 

şekillenmesinde etkili olmasının, iş kazaları üzerinde de etkili olabileceği varsayımı bu çalışmanın hipotezini 

oluşturmaktadır. Bu çerçevede, standardize edilmiş kurallar ve prosedürlerin, örgütte yer alan hiyerarşik 

ilişkilerin, uzmanlaşma ile profesyonelleşme düzeylerinin ve yöneticilerin yetki alanlarının işgören 

davranışları üzerindeki yansımalarının iş kazalarının oluşumunda veya önlenmesinde rol oynayabileceği 

düşünülmektedir. 

Kavramsal çerçeve kapsamında iş kazalarına neden olabilecek örgüt yapısını oluşturan boyutların 

belirlenmesi sonucunda ortaya konan problemin hiyerarşik yapısı Şekil 2’de gösterilmektedir.  

 
Şekil 2. Problemin Hiyerarşik Yapısı 

3.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmada amaçlı örnekleme (purposive sampling) yöntemi türlerinden ölçüt örnekleme (criterion 

sampling) kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme yönteminde örneklem, araştırmanın amacı doğrultusunda önceden 

belirlenmiş önem ölçütleri karşılayan kişiler, durumlar, nesneler ya da olaylardan seçilmektedir (Baltacı, 2018: 

246; Koç Başaran, 2017: 491). Araştırmanın evrenini Türkiye’de faaliyet gösteren ve iş kazası riski taşıyan 

imalat işletmelerinin üst ve orta düzey yöneticileri oluşturmaktadır.  

BAHP yöntemi uygulamalarındaki işlem çokluğu nedeniyle ortaya çıkabilecek hataların en aza indirilmesi 

amacıyla araştırma örneklemi 24 katılımcıyla sınırlandırılmıştır. Katılımcılar petrokimya, demir-çelik ve 

tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren imalat işletmelerinde en az on yıl görev yapan 8 üst düzey yönetici (n=8), 

8 departman yöneticisi (n=8) ve 8 iş güvenliği uzmanından (n=8) oluşmaktadır. 

3.3. Veri Toplama Aracı  

Araştırmada, iş kazalarına neden olabilecek örgüt yapılarının önem derecelerini belirleyebilmek amacıyla 24 

karar vericiye, literatür araştırması doğrultusunda belirlenmiş boyutların yer aldığı ikili karşılaştırmalara 

dayanan bir anket uygulanmıştır. Katılımcı uzmanlara çalışma ve örgüt yapısal boyutları hakkında bilgi 

verilerek anketler yüz yüze uygulanmıştır. Katılımcıların pozisyonları ve görev yaptıkları kuruluşların ticari 

nitelikleri nedeniyle araştırmada isimlerine yer verilmemiş, saklı tutulmuştur. Ölçüm aracı Saaty’nin (1977) 

geliştirdiği 1-9 ölçeği halinde hazırlamıştır.  

Çalışma etik ilkelere uyumluluğu açısından Samsun Üniversitesi Etik Kurulu’ndan alınan 23.04.2022 tarih ve 

27169 sayılı karar doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Anketler 25.04.2022 – 13.05.2022 tarihleri arasında 

katılımcılara yüz yüze uygulanmıştır.  

4. ANALİZ 

Bu çalışmada örgüt yapılarına ilişkin literatür taramasında ortaya konulan beş ana boyut kullanılmış ve 

uzman kişilere söz konusu beş ana boyutun birbirlerine göre karşılaştırarak, hangisinin örgütlerde iş 

kazalarının oluşumu ve önlenmesi ile daha ilişkili olduğuna dair bir önem sıralaması yapmaları istenmiştir. 

Uygulamada yer alan boyutlar Tablo 2’de görülmektedir. 
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Tablo 2. Örgüt Yapısı Boyutlarına İlişkin Açıklamalar 

Sıra Boyutlar Açıklama 

1 Biçimselleşme Örgüt içerisindeki yazılı dokümanların miktarı ile ilgili olup, davranışları ve faaliyetleri 

açıkça tanımlayan prosedürleri, iş tanımlarını, düzenlemeleri ve organizasyonel 

kuralları içermektedir. Diğer bir söyleyiş ile, biçimselleşme örgüt içindeki işlerin ne 

derece standardize edildiğini ifade etmektedir.  

2 Uzmanlaşma  Uzmanlaşma, örgütte yapılan işlerin ayrı ayrı aşamalara bölümlenmesinin derecesini 

açıklamakta, uzmanlaşmanın yüksek olduğu örgütlerde her çalışanın dar bir görev 

yelpazesi bulunmaktadır.  

3 Merkezileşme Merkezileşme örgütte karar verme yetkisinin hiyerarşik seviyesini ifade etmekte, 

kararların en üst seviyede verilmesi durumunda örgütün daha merkezi olduğu 

söylenmektedir.  

4 Profesyonelleşme Çalışanların mesleki eğitim seviyesini ifade etmektedir. Çalışanların aldıkları mesleki 

eğitimin yoğunluğu arttıkça örgütte profesyonelleşmenin arttığı söylenmektedir.  

5 Yetki Hiyerarşisi Örgütte görev yapan yöneticilerin kontrol alanlarının kapsamını ifade etmekte ve 

örgütün en üst kademesinden en alt kademesine kadar uzanan ve kimin kime rapor 

vermesi gerekliliğini netleştiren, kesintisiz bir yetki hattını göstermektedir. 

 

BAHP yöntemi için literatürde sıklıkla yer alan ve kriterlerin değerlendirilmesinde kullanılan dilsel değerler 

ve üçgensel bulanık sayı karşılıkları (Chan vd., 2008; Başlıgil, 2005; Kahraman vd., 2004) Tablo 3’te yer 

almaktadır. 

Tablo 3. İkili Karşılaştırmada Kullanılan Dilsel İfadeler ve Üçgensel Bulanık Sayı Karşılıkları 

Dilsel İfade Bulanık Ölçek Karşılık Ölçek 

Aynı (1, 1, 1) (1, 1, 1) 

Nispeten Önemli (2/3, 1, 3/2) (2/3, 1, 3/2) 

Önemli (3/2, 2, 5/2) (2/5, 1/2, 2/3) 

Kuvvetli Derecede Önemli (5/2, 3, 7/2) (2/7, 1/3, 2/5) 

Çok Önemli (7/2, 4, 9/2) (2/9, 1/4, 2/7) 

Her bir boyutun ikili karşılaştırılabilmesi için uzmanlar tarafından belirtilen dilsel ifadelerin birleştirilmesinde 

sonuçların üçgen bulanık sayı değerlerine daha yakın olması ve karşıtlarının da alınmasını sağlamak amacıyla 

geometrik ortalama yöntemi kullanılmıştır. Uzmanlar görüşlerini belirtirken ortaya çıkabilecek olası 

uzlaşmazlıkları önlemek üzere literatürde yaygın olarak tercih edilen teknik, geometrik ortalamanın 

alınmasıdır (Saaty, 1980). Anketler aracılığıyla alınan uzman görüşlerinin geometrik ortalaması hesaplanmış 

ve bu ortalamalar matrise dönüştürülerek boyutların ağırlıklarının hesap edilebilmesi için gerekli olan bulanık 

ikili karşılaştırma matrisi oluşturulmuştur. Bu aşamanın tamamlanmasından sonra uygulama aşamasına 

geçilmiştir. Uzman görüşlerine ait bulanık sayılardan oluşan matris 1 nolu denklem yardımıyla 

durulaştırılarak, kesin sayılardan oluşan matris haline getirilmiştir.   

Örneğin M (l, m, u) üçgensel bulanık sayısı için durulaştırma aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır: 

𝐺. 𝑂. (𝑀) = √
𝑙2 + 𝑚2 + 𝑢2

3
                                 (1) 
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Böylece uzmanların görüşleri birleştirilerek tek bir sayı haline getirilmiş ve kriterlerin ağırlıklarının hesap 

edilebilmesi için gerekli olan durulaştırılmış karşılaştırma matrisi oluşturulmuştur.  

Veri analizi kapsamında tutarlılığın hesaplanması amacıyla Kwong ve Bai tarafından önerilen yöntem 

kullanılarak tutarlılık hesapları yapılmıştır. BAHP yönteminde ikili karşılaştırmalar sonucunda elde edilen 

değerlere ilişkin hesaplamalar sonucunda tutarlılık oranı 0,10 değerinden küçük olmalıdır. Bulunan tutarlılık 

oranı değerinin 0,10‘dan büyük olması halinde, ikili karşılaştırma matrisi tekrar incelenmeli ve yapılacak 

düzeltmenin ardından adımlar tekrar edilerek tutarlılık oranı hesaplanmalıdır (Saaty, 1980). 

Çalışma kapsamında yapılan tutarlılık analizi sonucunda her bir yöntem için ayrı ayrı hesaplanan tutarlılık 

indeks ve oranları Tablo 4’te verilmektedir.  

Tablo 4. Kwong-Bai Yöntemine Göre Hesaplanan Tutarlılık Oranları 

 Kwong-Bai Kareli Ortalama Liou ve Wang 

Tutarlılık Oranı 0.0300 0.0300 0.0300 

Sonuç Tutarlı Tutarlı Tutarlı 

Tablo 4’te görüldüğü üzere, Kwong-Bai yöntemine göre yapılan hesaplamalar sonucu elde edilen tutarlılık 

oranları 0,10 değerinden küçük olduğu için sonuçların tutarlı olduğunu söylemek mümkündür. 

5. BULGULAR 

Uygulama sonucunda karşılaştırma matrisinde yer alan değerlere ilişkin sonuçlar Tablo 5’de verilmektedir. 

Literatür ışığında belirlenen boyutların önem sıralaması incelendiğinde, bulanık sayıların sıralanması için 

kullanılan yöntemlerden genişletilmiş analiz, Liou ve Wang, Kareli ortalama ve Kwong-Bai yöntemleri ile 

yapılan analiz sonuçlarına göre sıralamanın değişmediği görülmektedir.  

Tablo 5. Boyutların Kullanılan Yöntemlere Göre Hesaplanan Öncelik Değerleri 

Boyutlar Genişletilmiş 

Analiz 

Yöntemi 

(Chang) 

Sıra  Liou ve 

Wang 

Yöntemi 

Sıra Kareli 

Ortalama 

Yöntemi 

Sıra Kwong- Bai 

Yöntemi 

Sıra 

Biçimselleşme 0,027 5 0,114 5 0,114 5 0,114 5 

Uzmanlaşma 0,234 3 0,206 3 0,208 3 0,205 3 

Merkezileşme 0,069 4 0,128 4 0,129 4 0,128 4 

Profesyonelleşme 0,366 1 0,300 1 0,298 1 0,301 1 

Yetki Hiyerarşisi 0,304 2 0,252 2 0,252 2 0,253 2 

Sonuç olarak tüm yöntemlerde önem sıralamasına göre ilk sırada “Profesyonelleşme” ikinci sırada “Yetki 

Hiyerarşisi”, üçüncü sırada “Uzmanlaşma”, dördüncü sırada “Merkezileşme” ve son sırada ise 

“Biçimselleşme” yer almaktadır. Örneğin, genişletilmiş analiz yöntemi ile elde edilen sonuçlara göre önem 

dereceleri profesyonelleşme %36,6; yetki hiyerarşisi %30,4; uzmanlaşma %23,4; merkezileşme %6,9 ve 

biçimselleşme %2,7 olarak bulunmuştur. Diğer yöntemlerde oranlar farklılık göstermekle birlikte sıralama 

değişmemektedir. 

Bir diğer önem sıralaması da katılımcıların işletmede görev yaptıkları pozisyonlar gözetilerek 

gerçekleştirilmiştir. Tablo 6’da genel sıralamanın yanı sıra, katılımcıların örgütte görev yaptıkları pozisyonlara 

göre gerçekleştirilen önem sıralamasına ilişkin değerler verilmektedir.
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Tablo 6. Tüm Boyutlar İçin Bulunan BAHP ve Ağırlıklar 

Boyutlar 

 

Genel Üst Düzey Yönetici Departman Yöneticisi İş Güvenliği Uzmanı 

GA 

(Chang) 

Liou ve 

Wang 

Kareli 

Ortalama 

Kwong-

Bai 

GA 

(Chang) 

Liou ve 

Wang 

Kareli 

Ortalama 

Kwong-

Bai 

GA 

(Chang) 

Liou ve 

Wang 

Kareli 

Ortalama 

Kwong-

Bai 

GA 

(Chang) 

Liou ve 

Wang 

Kareli 

Ortalama 

Kwong

-Bai 

Biçimselleşme 0,027 

(5) 

0,114 

(5) 

0,114 

(5) 

0,113 

(5) 

0,000 

(5) 

0,089 

(5) 

0,089 

(5) 

0,089 

(5) 

0,045 

(4) 

0,130 

(4) 

0,131 

(4) 

0,130 

(4) 

0,176 

(3) 

0,167 

(3) 

0,167 

(3) 

0,167 

(3) 

Uzmanlaşma 0,234 

(3) 

0,206 

(3) 

0,208 

(3) 

0,205 

(3) 

0,183 

(3) 

0,176 

(3) 

0,174 

(3) 

0,176 

(3) 

0,309 

(2) 

0,244 

(2) 

0,245 

(2) 

0,243 

(2) 

0,278 

(1) 

0,292 

(1) 

0,304 

(1) 

0,289 

(1) 

Merkezileşme 0,069 

(4) 

0,128 

(4) 

0,129 

(4) 

0,128 

(4) 

0,012 

(4) 

0,107 

(4) 

0,108 

(4) 

0,106 

(4) 

0,010 

(5) 

0,117 

(5) 

0,118 

(5) 

0,117 

(5) 

0,160 

(4) 

0,158 

(4) 

0,154 

(4) 

0,159 

(4) 

Profesyonelleşme 0,366 

(1) 

0,300 

(1) 

0,297 

(1) 

0,301 

(1) 

0,416 

(1) 

0,328 

(1) 

0,332 

(1) 

0,327 

(1) 

0,222 

(3) 

0,200 

(3) 

0,198 

(3) 

0,201 

(3) 

0,263 

(2) 

0,254 

(2) 

0,246 

(2) 

0,256 

(2) 

Yetki Hiyerarşisi 0,304 

(2) 

0,252 

(2) 

0,252 

(2) 

0,253 

(2) 

0,389 

(2) 

0,300 

(2) 

0,297 

(2) 

0,302 

(2) 

0,414 

(1) 

0,309 

(1) 

0,308 

(1) 

0,309 

(1) 

0,123 

(5) 

0,129 

(5) 

0,129 

(5) 

0,129 

(5) 
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6. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Elde edilen genel bulgular (Tablo 6) değerlendirildiğinde, test edilen tüm yöntemlere göre örgüt yapısı 

boyutlarından çalışanların mesleki eğitim seviyesini ifade eden profesyonelleşmenin, önem sıralamasında ilk 

sırayı alarak öne çıktığı görülmektedir. Tüm katılımcılar, örgüt içerisinde iş sahibi olabilmek için gerekli 

mesleki eğitimlere ihtiyaç duyulması hali olan profesyonelliği, iş kazalarının oluşumunda ve önlenmesinde 

öncelikli olarak önemsemektedirler. Ertürk (2019: 111), uçuş eğitim organizasyonlarında risk yönetimi 

uygulamaları için örgütün yapısını belirleyen boyutların önem derecelerini belirlemek amacıyla yürüttüğü 

araştırmasında benzer şekilde profesyonelliğin önem derecesinin diğer boyutlara nazaran daha yüksek 

olduğunu bulgulamaktadır. Örgütlerde profesyonelleşme, işgören eğitiminin bir göstergesi olması nedeniyle 

diğer boyutların da etkin olarak işleyişine katkı sağlamaktadır. Bu nedenle örgütler işgören seçiminde eğitim 

ve tecrübeyi kapsayan profesyonelleşmeyi önemsemektedirler. İş kazaları ve örgüt yapısı arasındaki ilişkileri 

inceleyen bu çalışmada elde edilen bulgu, Akgök Lale (2010) tarafından gerçekleştirilen araştırmada elde 

edilen ampirik sonuçlarla da paralellik göstermesi açısından dikkat çekmektedir. Bahsi geçen çalışmadaki 

hizmetiçi eğitimin dahi iş kazalarının oluşum ve önlenmesinde fark yaratması, profesyonellik boyutu 

kapsamında yer alan mesleki eğitimin önemine dair ipuçları içermektedir. Nihayetinde, yürütmekte oldukları 

iş konusunda almış oldukları mesleki eğitimlerin, çalışanların işin yapılması esnasında karşılaşabileceği 

tehlikeler ve sonuçlarına dair farkındalıklarını yükseltebileceğini, dolayısı ile daha dikkatli 

davranabileceklerini söylemek mümkündür. 

Öte yandan üst düzey yönetici, departman yöneticisi ve iş güvenliği uzmanlarının önem sıralamaları ayrı ayrı 

değerlendirildiğinde, üst düzey yöneticilerin her bir örgüt yapısı boyutu sıralamasının genel bulgularla aynı 

doğrultuda olduğu, ancak departman yöneticileri için ilk sırayı yetki hiyerarşisinin aldığı görülmektedir. 

Diğer bir ifade ile, departman yöneticileri için artan yetki sırasına göre iş pozisyonlarının düzenlenmesini 

ifade eden yetki hiyerarşisi boyutu önem sıralamasında öne çıkmaktadır. Benzer şekilde Hofmann ve diğerleri 

(1995: 147), bir sistem içindeki tüm unsurlar arasındaki ilişkiye dikkat çekerek, olası problemlerin domino 

etkilerinin, birbiriyle ilişkili sorunların erken tespitinin ve bilgilerin hızlı bir şekilde iletilmesinin, diğer bir 

anlatım ile etkin bir iletişimin başarılı güvenlik sonuçları üzerinde kritik bir faktör olacağını vurgulamaktadır.   

Dikkat çekici bir diğer nokta ise, iş güvenliği uzmanlarının önem sıralamasında örgütsel görevlerin ayrı işlere 

bölünme derecesini ifade eden uzmanlaşma (iş bölümü) boyutunun birinci sırada yer almasıdır. Örgütlerde 

yüksek düzeyde uzmanlaşmanın bir işi her biri farklı bir çalışan tarafından tamamlanan birkaç adıma bölerek, 

çalışanların yaptıkları işi tekrarlanan deneyimler ile mükemmelleştirmesi esasına dayanmakta olduğu 

gerçeğinden yola çıkarak, iş güvenliği uzmanlarının böylelikle iş kazalarının oluşumu ve önlenmesi ile 

ilişkilendirdikleri söylenebilir. 

Örgüt yapısının boyutlarına göre önem sıralamaları genel olarak incelendiğinde, profesyonelleşmenin 

ardından ikinci sırayı yetki hiyerarşisinin, üçüncü sırayı uzmanlaşmanın aldığı görülmektedir. Dolayısı ile, 

her ne kadar sıralamadaki yeri değişse de hem genel hem de örgüt içindeki pozisyonlarına göre uzman 

görüşleri değerlendirildiğinde çoğunlukla profesyonelleşme, yetki hiyerarşisi ve uzmanlaşma boyutlarının iş 

kazalarının oluşumu ve önlenmesinde öncelikli olarak önemsendiği dikkati çekmektedir. Ancak, iş güvenliği 

uzmanlarının görüşüne göre, yetki hiyerarşisi 5. sırayı, örgüt içindeki işlerin ne derece standardize edildiğini 

gösteren biçimselleşme ise 3. sırayı almaktadır. Biçimselleşme boyutunun, örgütteki yazılı belgelerin miktarı 

ile ilgili olup; davranışları ve faaliyetleri açıkça tanımlayan prosedürleri, iş tanımlarını, düzenlemeleri ve 

organizasyonel kuralları içermesinden dolayı, iş güvenliği uzmanlarının biçimselleşmeyi işinin doğası gereği 

daha fazla önemsediklerini söylemek mümkündür. Nihayetinde, çalışma alanlarındaki iş güvenliği uyarı 

levhalarından, kullanım kitapçık ve kılavuzlarına kadar çoğu yazılı doküman iş güvenliği uzmanlık alanına 

girmektedir. Biçimselleşme boyutunun, genel bakış açısı ve pozisyonlarına göre diğer yöneticilerin 

değerlendirmelerinde 5. ve 4. sırada önemsendiği göz önüne alındığında, fazlaca yazılı dokümanın gereksiz 

veya istenmeyen bir iş yükü olarak görülme ihtimalini düşündürmektedir. 

Son olarak, merkezileşme boyutu departman yöneticilerinin önem sıralamasında 4. sırada yer alırken, genel 

sıralama ve diğer pozisyonlardaki uzmanların görüşüne göre 5. sırada bulunmaktadır. Buna göre, örgüt 

içerisinde karar verme yetkisinin tepe yönetimde toplanmasını ifade eden merkezileşme boyutunun, iş 

kazalarının oluşumu ve önlenmesi ile ilişkilendirilme düzeyinin -diğer boyutlara oranla- düşük olduğu 

görülmektedir. Merkezileşmenin son sırada yer alması, merkezileşmeden ziyade yerinden yönetimin iş 
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kazalarının önlenmesinde daha önemli olduğuna ilişkin bir işaret olarak düşünülebilir. Durdu (2014) 

tarafından kömür madenciliği, metal ve inşaat sektörleri üzerine yapılan bir araştırmada, örgütlerde yönetim, 

denetim ve eğitim alanında eksikliklerin var olduğu ve söz konusu departmanların birlikte hareket ederek iş 

kazalarının azaltılması yönünde ortak çaba göstermeleri gerekliliği vurgulanmaktadır. Elde edilen bulgular 

ışığında, farklı pozisyonlarda görev yapan yöneticilerin iş kazalarını oluşumu ve önlenmesi amacıyla aynı 

paydada buluşarak, iş birliği içinde olmalarının önemi ortaya çıkmaktadır.  

Günümüzde iş örgütleri küreselleşme ve teknolojik gelişim gibi birçok dinamik faktör tarafından baskı altında 

faaliyetlerini yürütmekte ve bu nedenle olası risklere karşı daha savunmasız hale gelebilmektedirler. Söz 

konusu baskı ortamında, örgüt yöneticileri bir taraftan etkinlik ve verimliliği yükseltmek, diğer taraftan da 

hem müşteriler hem de çalışanlar için güvenliği artıracak kararlar almak durumu ile karşı karşıya 

kalmaktadırlar.  Bu çalışma, yöneticilerin karar alırken örgüt yapısı boyutlarına ilişkin olası güvenlik 

risklerinin bir önem sıralamasını ortaya koyması açısından ipuçları içermektedir.  

Web of Science ve Scopus gibi geniş kapsamlı veri tabanlarında literatür taraması gerçekleştirilmiş, örgütün 

yapısal boyutlarının iş kazalarına olan etkisine ilişkin ampirik bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu nedenle, 

elde edilen bulgular teorik bilgiler doğrultusunda değerlendirilmiştir. Konunun daha önce çalışılmamış 

olması sonuçlarla ilgili kıyaslama yapılmasını olanaksız kılmakta ve bu durum araştırmanın önemli bir kısıtını 

oluşturmaktadır. Bir diğer kısıt ise, çalışmanın örgütün yapısal boyutları ile sınırlandırılmış olması, bağlamsal 

boyutların dahil edilmemesidir.  

Gelecekte yapılacak araştırmalarda, örgütün bağlamsal boyutları ile yapısal boyutlarının alt kriterlerinin de 

modele dahil edilmesinin yanı sıra liderlik yaklaşımlarının ve/veya sektörel farklılıkların iş kazaları 

üzerindeki etkilerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılması konunun daha iyi anlaşılmasına olumlu 

katkılarda bulunabilir. Ayrıca, güvenlik kültürü ve bireysel davranışların örgüt yapıları ile olan ilişkilerinin 

ele alındığı daha zengin içerikli çalışmalara da ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Amaç – Bu çalışmanın amacı mobil yemek siparişi uygulamalarında faydacı faktörleri oluşturan sistem 

kalitesi, uygulama yararı, gizlilik değişkenlerinin ve hedonik faktörleri oluşturan estetik, keyif, sosyal 

mevcudiyet değişkenlerinin müşteri tatmini üzerindeki etkilerini belirlemektedir.  

Yöntem – Araştırmanın ana kütlesini Türkiye’de herhangi bir mobil cihazla (cep telefonu, tablet, vb.) 

internete ulaşabilen insanlar oluşturmaktadır. Bu çalışmada veriler anket veri toplama yöntemi ile elde 

edilmiştir. Araştırmada veriler kolayda örnekleme yöntemiyle 453 kişiden toplanmıştır. Çalışmadaki 

ölçeklere keşfedici faktör analizi ve ölçeklerin yapı geçerliliği için de doğrulayıcı faktör analizleri 

uygulanmıştır. İlişkilerin belirlenmesi ve kurulan hipotezlerin test edilmesi yapısal eşitlik modeli (YEM) 

yardımıyla yorumlanmıştır. 

Bulgular – Elde edilen sonuçlara göre mobil yemek siparişi uygulamalarında sistem kalitesinin, 

uygulama yararının, gizliliğin, estetiğin, keyfin ve sosyal mevcudiyetin müşteri tatmini üzerinde 

doğrudan ve pozitif etkileri olduğu görülmüştür.  

Tartışma – Mobil yemek siparişi uygulamalarında faydacı ve hedonik değişkenlerin müşterinin tatmin 

edilmesine yönelik literatürde çok sınırlı çalışma olması nedeniyle gerçekleştirilen bu çalışmanın 

literatüre katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.  
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Purpose – The aim of this study is to determine the effects of system quality, application utility, privacy 

variables which constitute the utilitarian factors in mobile food ordering applications and the aesthetic, 

enjoyment, social presence variables which constitute hedonic factors on customer satisfaction. 

Design/methodology/approach – The universe of the research consists of people who can access the 

internet with any mobile device (mobile phone, tablet, etc.) in Turkey. In this study, the data were 

obtained by the survey data collection method. In the study, data were collected from 453 people by 

convenience sampling method. Exploratory factor analysis was applied to the scales in the study and 

confirmatory factor analysis was applied for the construct validity of the scales. The determination of 

the relationships and the testing of the hypotheses were interpreted with the help of the structural 

equation model (SEM). 

Findings – According to the results obtained, it has been observed that system quality, application 

utility, privacy, aesthetics, enjoyment and social presence have direct and positive effects on customer 

satisfaction in mobile food ordering applications. 

Discussion-  It is considered that this study will contribute to the literature, since there are very limited 

studies in the literature on customer satisfaction of utilitarian and hedonic variables in mobile food 

ordering applications. 

 

1. Giriş 

Teknolojinin gelişmesiyle beraber mobil cihazların kullanımı yaygınlaşmıştır. Mobil cihazlar kişiler arası 

iletişimi kurduğu ve kişilere teknolojik kolaylıklar sağladığı için her geçen gün daha fazla insan tarafından 

kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye’de cep telefonu kullanan bireylerin oranı %93,5 olarak gerçekleşmiştir 

(TUİK,2022). Dünyada ve özellikle de Türkiye’de yoğun mobil telefon kullanımıyla beraber yazılım 

geliştiricileri ve firmalar tarafından mobil uygulamalar geliştirilmeye başlanmıştır.  

Mobil uygulamalar, kişilere internet hizmetlerini sağlamasının yanında farklı amaçlarda fonksiyonel yararlar 

sunmaktadır. Donanım ve yazılım teknolojilerindeki gelişmeler mobil marketlerin hızlıca gelişmesine neden 
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olmuştur. Bu durum milyonlarca mobil uygulamasının geliştirilmesine imkân vermiştir. Google Play’de 3,48 

milyon ve Apple App Store’da 2,22 milyon uygulama bulunmaktadır (Statista, 2022a). 2020 yılında 218 milyar 

olan mobil uygulama indirme sayısı 2021 yılında 230 milyara çıkmıştır (Statista, 2022b). Bu devasa rakamlar 

ışığında kurumlar ve organizasyonlar varlıklarını sürdürebilmek ve rekabet avantajı sağlamak için iş süreç 

yapılarını mobil uygulamalara aktarmaya başlamışlardır. 

COVID-19’un insanların hayatına girmesiyle beraber restorandan uzak bir yerden verilen yemek siparişi 

sayısı hızlıca artmaya başlamıştır. İnsanlar sosyal mesafenin az olduğu, yüz yüze yemek yenilen ve hastalık 

kapmanın yüksek riskli olduğu restoranlarda bulunmak yerine online hizmetler üzerinden çok daha fazla 

yemek siparişi vermeye başlamışlardır. Dünyada 2017 yılında 76 milyon dolar olan online yemek 

teslimatındaki gelir, pandeminin etkisi ile 2022 yılının sonunda 339 milyon dolar olması beklenmektedir 

(Statista, 2022c).  

Mobil Yemek Siparişi Uygulamaları (MYSU) kullanıcılar tarafından mobil cihazlarına indirilebilen ve 

kullanıcıların restoran menüsüne ulaştığı, restoran personeline iletişim için ulaşabildiği, yemek siparişi 

verebildiği, temassız ödeme yapabildiği uygulamalardır. Kullanıcılar birçok farklı restoranların mobil yemek 

siparişi uygulamasını indirerek birden çok restorandan farklı yemek siparişi verebilir, bu restoranların 

menülerini karşılaştırabilir, güncel menülerine ulaşabilir ve verdikleri siparişin durumunu (sipariş alındı, 

hazırlanıyor, teslimat aşamasında vs.) takip edebilirler. MYSU üyelik avantajları, temassız sipariş, 

promosyonlar sayesinde ilgi görmeye başlamıştır. İnsanların hayat tarzlarının değişmesi, yoğun olduğu 

saatlerin artması, teknolojiye daha yüksek seviyede bağlılığın yaşanması gibi sebeplerle hazır yemeklere 

başvurulması MYSU’nın kullanımını arttırmıştır (Al Amin vd., 2020). Firmalar da hızlı sipariş, fiziki 

restorandaki düşük müşteri yoğunluğu gibi daha iyi bir hizmet sunumu sayesinde mobil uygulamalar 

üzerinden faaliyetlerini sürdürmektedir. Yemek hizmeti veren işletmeler için rekabet avantajı elde etmek ve 

başarılı pazarlama stratejileri geliştirmek için mobil uygulamaları ile yaşattıkları deneyimi anlamaları 

gerekmektedir (Erevelles vd., 2016). Müşterinin MYSU’nda neyi sevdiğini veya sevmediğinin benimsenmesi, 

müşteri tatmini oluşturacak faktörlerin neler olduğunun firmalar tarafından anlanması, firmaların rekabette 

bir adım önde olmasına neden olacaktır. 

Bu çalışmada Türkiye’de MYSU’nda müşteri tatminini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

MYSU dünyada tüketiciler arasında oldukça yaygın kullanılmasına rağmen MYSU hakkında geçmişte yapılan 

literatür çalışmaları sınırlı kalmıştır. Geçmişte MYSU hakkında olan sınırlı çalışmalar çoğunlukla uygulama 

adaptasyonu ve bunun müşteri üzerindeki etkileri konusunu kapsamıştır (Alalwan, 2020; Okumus vd., 2018).  

Müşteri tatminini etkileyen faktörleri, farklı bir pencereden bakarak faydacı ve hedonik (hazcı) faktörler 

olarak ayırarak geçmişte çok az çalışılmış mobil yemek siparişi uygulamaları konusundaki literatürdeki 

boşluk doldurulmaya çalışılacaktır. Bu boşluk çerçevesinde mevcut çalışma şu araştırma sorusunu ortaya 

koymaktadır: MYSU’nda faydacı ve hedonik değerlerin hangisinin ne düzeyde müşteri tatmini üzerinde etkisi 

vardır? Bu araştırma sorusunu ele alan çalışma, MYSU kapsamında literatürdeki ilgili boşluğu dolduracağı 

değerlendirilmektedir. MYSU’nda güvenlik, sistem kalitesi, estetik, keyif, sosyal varlık ve tatmin 

kavramlarının hepsinin aynı çerçevede yer aldığı bir araştırmaya geçmişteki literatürdeki çalışmalarda 

rastlanılmamıştır. Çalışma, bu değişkenlerini içeren araştırma modeli ile MYSU hakkında yapılan geçmiş 

çalışmalardan farklılık göstermektedir.  

2. Literatür 

2.1. Mobil Yemek Uygulamaları 

Mobil uygulamalar Apple App Store, Google Play gibi platformlardan mobil cihazlara indirilebilen 

ürünlerdir. Son yıllardaki mobil uygulamalar sayısındaki hızlıca artış, restoranlarda verimliliğin artmasını 

sağlayan mobil yemek siparişi platformlarının geliştirilmesine neden olmuştur. Chang vd. (2014) online satın 

almalarda yemeğin diğer alışveriş ürünlerine göre en çok aranan ürünlerden biri olduğunu ve yıl başına 

%12’lik büyüme beklentisi içinde olduğunu ifade etmişlerdir. Türkiye’de mobil uygulamalar arasında en 

popülerden biri de MYSU olmaktadır. MYSU’nın artan popülaritesi bu alandaki rekabeti arttırarak 

restoranların tüketicilerde oluşturmak istedikleri yüksek tatmin ve sadakat düzeylerini daha zorlaştırmıştır. 

MYSU akıllı telefon kullanıcıları tarafından indirilebilen ve restoranlara ulaşmaya, yemek siparişi vermeye, 

restoran çalışanı ile fiziksel etkileşim olmadan ödeme yapılabilen uygulamalardır (Okumus ve Bilgihan, 2014). 
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MYSU ücretsiz olarak bilgilerinizi kaydederek hesap açmanıza olanak vererek sonraki yemek siparişlerinizde 

kullanıcını tekrar bilgi girişlerini istemeyerek kolaylıklar sunmaktadır. MYSU müşterilere ve restoranlara 

uzun bekleme süreleri, müşteri trafiği, yanlış anlaşma, müşteri şikayetleri gibi problemleri gidermeye çalışan 

yenilikçi özelliklere sahiptir (Alawan, 2020). 

Dirsehan ve Cankat (2021) mobil yemek uygulamalarını teslimat bazlı ve bilgi bazlı ile platformdan müşteriye 

ve restorandan müşteriye olmak üzere dört farklı iş modeline göre ayırmışlardır. Birçok restoranı içeren ve 

müşteri-restoran arasında aracı konumda olan mobil uygulamalardan Yemeksepeti, Getir Yemek, Trendyol 

yemek teslimatı konusunda fayda sağlarken Foursquare, Zomato gibi uygulamalar bilgi bazlı yarar 

sağlamaktadır. Bu uygulamalar alınan yemek siparişine göre yemeğin hazırlanmasından sorumlu değildir 

(Pigatto vd., 2017). Restoranlar, Yemeksepeti, Getir Yemek, Trendyol gibi aracı konumundaki uygulamalara 

verilen sipariş tutarından belli bir yüzde veya yemek sipariş sayısına göre sabit bir ücret ödemektedir 

(Ganapathi ve Abu-Shanab, 2020). Dominos Pizza Türkiye, Timboo Cafe, McDonald’s gibi uygulamalar ilgili 

restoran tarafından geliştirilen müşterilere aracısız yemek siparişi hizmeti verirken Starbucks, Kahve Dünyası 

ilgili firma tarafından geliştirilen bilgi bazlı uygulamalardır. 

Alalwan (2020) MYSU kapsamında müşteri tatminini ve devamlı kullanım niyetini etkileyen faktörleri 

incelemiştir. Araştırma sonucunda çevrimiçi inceleme, çevrimiçi derecelendirme, çevrimiçi izleme, 

performans beklentisi, hedonik motivasyon ve fiyat değeri değişkenlerinin tatmini ve devamlı yeniden ürün 

alma niyetini etkilediği ortaya konulmuştur. Al Amin (2020) MYSU’na yönelik yemek tutumlarını, e-

tatminlerini ve devam etme niyetlerini değerlendirmiştir. Bu doğrultuda yemek tutumlarının e-tatmini, e-

tatminin de devamlı niyeti etkilediği tespit edilmiştir. Kapoor ve Vij (2008) MYSU kapsamında yaptıkları 

çalışmada görsel tasarımın, bilgi tasarımının, gezinti ile ilişkili tasarımın ve iş birliği tasarımın, mobil 

uygulama üzerinden sipariş verme ve buna yönelik ödeme yapma olarak tanımlanan dönüşüm üzerinde etkisi 

olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

2.2. Faydacı ile Hedonik Faktörler ve Müşteri Tatmini 

Bilgi sistemleri üzerine çalışan araştırmacılar, bilgi teknolojilerini kapsayan faydacı (dışsal) ve hedonik (içsel) 

faktörleri ortaya çıkarmışlardır (Davis vd., 1992). Van der Heijden (2004) faydacı faktörleri etkinlik değeri için 

kullanılan görev bazlı yararlar olarak tanımlarken hedonik faktörleri de eğlence değeri için kullanılan keyif 

bazlı yararlar olarak ifade etmiştir. Faydacı faktörler işlemlerin verimliliği ve performansı üzerine 

odaklanırken hedonik faktörler kullanıcıların aldığı zevki kapsamaktadır (Tamilmani vd., 2021). Faydacı 

değerler üretkenlik, güvenlik, uygunluk gibi kavramlarla alakalı iken (Laukkanen ve Lauronen, 2005) hedonik 

değerler sosyal deneyime atıfta bulunur (Arnold ve Reynolds, 2003). Hedonik değerler faydacı değerlere göre 

daha sübjektif ve kişiseldir (Yang ve Lee, 2010). Oliver (2014) müşteri tatminini keyifli tüketim sağlayan bir 

ürün ve hizmet özellikleri veya ürün ve hizmetin kendisi ile ilgili yargı olarak tanımlamaktadır. Müşteri 

tatmini, hizmetleri kişinin beklentileri ile karşılaştırırken yaşadığı zevk veya hayal kırıklığıdır (Kotler ve 

Armstrong, 2013). Müşterilerde oluşan tatmin bireylerin yeniden ve daha sık almasına neden olmaktadır (Kuo 

vd., 2009) 

Faydacı ve hedonik faktörler ile mobil uygulamaya bağlılık arasında ilişki geçmiş çalışmalarda sağlanmıştır. 

Hsu ve Lin (2016) mobil uygulamalarda faydacı ve hedonik değerlerin kullanıcıda olumlu tutuma ve tatmine 

neden olduğunu ifade etmişlerdir. Karjaluoto vd. (2019) benzer şekilde algılanan faydacı ve hedonik 

faktörlerin mobil uygulamalarda tatmine ve bağlılığa neden olduğu sonucuna ulaşmışlardır. MYSU’nda 

hedonik motivasyonlar, kullanıcıların e-tatmininde ve yeniden kullanım niyetinin devam etmesinde etkilidir 

(Alalwan, 2020). Ayrıca kullanıcıların uygulama ortamının kolaylık ve kullanışlılığına ilişkin algılarını pozitif 

olarak etkilemektedir (Yeo vd., 2017). Kim vd. (2013) oluşturdukları mobil kullanıcı bağlılığı modelinde 

faydacı ve hedonik değerler ile kullanıcıların devam eden akıllı telefon iletişimi arasında pozitif ilişki içinde 

oldukları bulgusunu saptamışlardır. 

MYSU hakkında yapılan geçmiş çalışmalar kullanıcıların MYSU’n kabul edilebilirliğini etkileyen faktörler 

üzerinde durmuştur. Okumus ve Bilgihan (2014) teknoloji kabul modeline dayanarak algılanan zevk, 

algılanan fayda, sosyal normlar, öz yeterlilik ve algılanan kullanım kolaylığının kullanıcıların MYSU’nın 

kullanım istekliliğini arttıran faktörler olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Okumus vd. (2018) mobil diyet yemeği 

uygulamalarında çaba beklentisinin, sosyal etkinin ve performans beklentisinin tüketicilerin kullanım 

istekliliğinin önemli göstergeleri olduğuna sonucuna ulaşmışlardır. Al Amin (2020) tüketicilerin MYSU’na 
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karşı yemek tutumları pozitif olduğu zaman bu uygulamalardan daha fazla tatmin olduklarını ifade 

etmişlerdir. 

Sistem kalitesi, internet hizmetleri işlemenin kalitesini temsil eder yazılım ve veri bileşenlerini içeren ve 

sistemin teknik olarak ne kadar sağlam olduğunun bir ölçüsüdür (Peters vd., 2016). Bu çalışmada MYSU için 

sistem kalitesi esas olarak cep telefonu ile uyumluluk, yanıt hızı gibi sistemin performansını ifade etmektedir. 

Sistem kalitesi online hizmetlerde pozitif olarak faydacı faktörleri etkilemektedir (Wang, 2017). Delone ve 

Mclean (2004) oluşturdukları modelde sistem kalitesine sahip bir sistemin, kullanımla ilgili olumlu bir 

deneyime ve daha fazla kullanıcı tatminine katkıda bulunacağını tespit etmişlerdir. Wang vd. (2019) model 

oluşturarak MYSU’nda yeterli düzeyde ürün ve sistem kalitesi algılayan kullanıcıların uygulamaya karşı 

pozitif değer yarattığını bulmuşlardır. Zhou vd. (2020) mobil bankacılıkta sistem kalitesinin müşteri 

sadakatine neden olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Geçmişte yapılan çalışmalar ışığında aşağıdaki hipotez 

önerilmiştir: 

H1: MYSU’nda sistem kalitesinin müşteri tatmini üzerinde olumlu etkisi vardır. 

Uygulama yararı, sistem yararından türetilen uygulamayı kullanmanın üstün ve istenilen sonuçları 

yaratacağını ifade eden boyuttur (Xu vd., 2015). Uygulama yararı pozitif olarak faydacı yararları 

etkilemektedir (Davis vd., 1992; Xu vd., 2015). Kim vd. (2007) mobil platformlarda uygulamadan alınan yarar 

ve faydanın artmasının, kullanıcının algıladığı değerin yükselmesine neden olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Bu çalışmalardan hareketle aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir. 

H2: MYSU’nda uygulama yararının müşteri tatmini üzerinde olumlu etkisi vardır. 

Gizlilik, tüketicilerin kullandıkları mobil uygulamayı güvenli olarak algılaması ve kişisel bilgilerinin 

korunmasıdır (Huang vd., 2015). Gizlilik, faydacı yararları pozitif olarak etkilemektedir (Arcand vd., 2017). 

Masrek vd. (2018), Jaafreh (2017) mobil bankacılık uygulamalarında gizlilik ve güvenlikten oluşan algılanan 

güvenilirlik değişkeninin tüketici tatminini pozitif olarak etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Arcand vd. (2017) 

banka mobil uygulamalarında gizliliğin, kullanıcı tatminini ve güvenini etkilediği bulgusuna varmışlardır. 

Eğer kullanıcının kullandığı mobil yemek siparişi uygulamasında kullanıcı, kişisel bilgilerinin güvenli şekilde 

tutulduğu algılarsa tatmin düzeyi artacaktır. Mobil kullanım hem uzaktan bağlantı altyapısı hem de mobil 

cihazın olası kaybı veya çalınması gibi durumların yaşanabilir olmasından dolayı gizliliğe olan tehdidi 

artırmaktadır (Hanafizadeh vd., 2014). Bu araştırmaların değerlendirme ışığında geliştirilen hipoteze aşağıda 

yer verilmiştir: 

H3: MYSU’nda gizliliğin müşteri tatmini üzerinde olumlu etkisi vardır.  

Estetik, mobil uygulamanın görsel görüntüsüdür.  Estetik, hedonik değerleri etkilemektedir (Xu vd., 2015). 

Mobil uygulamalarda estetik, tasarım, animasyon veya görsel öğelerle ilgili herhangi bir teknolojinin 

özelliğidir ve tüketicinin aklını tek seferde yakalar (Tang, 2016). Estetik bu çalışmada mobil içeriğin ve 

fonksiyonların tasarımı olarak ele alınmıştır. Estetik, tüketicinin bir mobil uygulama hakkındaki ilk izlenimi 

olduğu için mobil uygulamaları değerlendirmede etkisi vardır. Cho vd. (2019) MYSU’na karşı algıladıkları 

değerin ve tutumların uygulamanın tasarımından etkilendiğini ifade etmişlerdir. Kapoor ve Vij (2008) bilgi, 

görsel, navigasyon tasarım gibi mobil uygulama özelliklerinin tüketicilerin mobil uygulamadan sipariş verme 

ve ödemesini yapma olarak tanımlanan dönüşüm üzerinde pozitif etkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Kuo 

vd. (2009) navigasyon ve görsel tasarımın mobil uygulamalarda tüketicilerde pozitif algılanan değere ve 

tatmine neden olduğunu bulmuşlardır. Xu vd. (2015) bir mobil uygulamanın anlık görüntüsünün, kullanıcının 

uygulama ile ilgili özellikle çok az bilgisi olduğu zamanlarda uygulamayı indirip indirmeyeceğini etkileyen 

önemli bir faktör olduğunu ifade etmişlerdir. Bu kapsamda estetik ile müşteri tatmini arasındaki ilişkiye 

yönelik geliştirilen hipotez aşağıda sunulmuştur: 

H4: MYSU’nda estetiğin müşteri tatmini üzerinde olumlu etkisi vardır. 

Keyif elektronik bir cihaz kullanırken yaşanan zevk ve eğlenceye dayanan algılanan içsel motivasyon olarak 

tanımlanır (Giovannini vd., 2015). Keyif pozitif olarak faydacı yararları etkilemektedir (Xu vd., 2015; Akdim 

vd., 2022). Yeo vd. (2017) kullanıcıların online yemek sipariş platformlarını keyifli ve zevkli buldukları zaman 

bu platformları hayatlarının bir parçası olarak gördükleri için bu uygulamalara daha olumlu tutumlar 

oluşturdukları ve bu uygulamaları kullanmaya devam etme de istekli oldukları sonucuna ulaşmışlardır. Özer 
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vd. (2013) mobil uygulamalarda eğlence hizmetinin müşteri tatmini sağladığı bulgusuna ulaşmışlardır. 

Arcand vd. (2017) mobil bankacılık uygulamalarında kullanıcının aldığı keyif ile kullanıcı tatmini ve güveni 

arasında pozitif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Sosyal mobil uygulamalarında algılanan eğlencenin 

kullanıcı tatminini etkilediği tespit edilmiştir (Hsiao vd., 2016; Akdim vd., 2022). İlgili literatür taramasından 

elde edilen bilgilere göre aşağıdaki hipotez kurgulanmıştır: 

H5: MYSU’nda keyfin müşteri tatmini üzerinde olumlu etkisi vardır. 

Sosyal mevcudiyet mobil cihazlar ile kullanıcının başkaları ile iletişimden elde ettiği sosyal faydalardır 

(Arcand vd., 2017). Sosyal ağlar kullanıcıların birlikte yeni olguları yaratma aktivitelerinin üretilmesine ve 

mobil kullanıcılarının diğerleriyle paylaşımlarına izin verir (Edvardsson vd., 2011). Arcand vd. (2017) mobil 

bankacılık uygulamaları için yaptıkları çalışmada sosyal mevcudiyetin müşteri tatmini üzerinde etkisi olduğu 

bulgusuna ulaşmışlardır. Kim vd. (2013) mobil uygulamalar için çalıştıkları araştırma modelinde sosyal 

motivasyonların tatmini etkilediğini ifade etmişlerdir. Ogara vd. (2014) mobil mesajlaşma uygulamaları için 

yaptıkları çalışmada algılanan sosyal mevcudiyet ile tatmin arasında pozitif bir ilişki olduğunu tespit 

etmişlerdir. Müşteriler sıcak ve kendini rahat hissedecek etkileşim gibi sosyal mevcudiyet yaşadığında, hizmet 

sağlayıcılarla yakın bir ilişki kurar ve geliştirirler. MYSU’nda kullanıcı platform ile sosyal bir etkileşim 

kurduğu zaman olumlu davranışlar sergileme eğilimdedir. Ahn (2021) mobil yemek uygulamalarında sosyal 

mevcudiyetin müşteri tatminini etkilediğini ifade etmiştir. Bu çalışmalar ışığında sosyal mevcudiyet ile tatmin 

arasında kurulan hipotez aşağıda sunulmaktadır: 

H6: MYSU’nda sosyal mevcudiyetin müşteri tatmini üzerinde olumlu etkisi vardır. 

3. Yöntem 

3.1. Araştırma Modeli 

Araştırmada MYSU kapsamında müşteri tatminini etkileyen faktörlerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu 

amaçla araştırma kapsamında oluşturulan hipotezler Şekil 1’de yer alan araştırma modelinde ele alınmıştır. 

Sistem kalitesi, uygulama yararı, gizlilik, estetik, keyif, sosyal mevcudiyet ile müşteri tatmini arasındaki 

ilişkiler, Şekil 1’de yer alan model üzerinden araştırılacaktır. Araştırmada bağımsız değişken olarak sistem 

kalitesi, uygulama yararı, gizlilik, estetik, keyif, sosyal mevcudiyet ve bağımlı değişken olarak müşteri tatmini 

ele alınmıştır. Önerilen araştırma modeli, çok değişkenli ve çok maddeli bir model özelliğine sahip 

bulunmaktadır. Çalışmada değişkenler arası ilişkileri test etmek üzere oluşturulan model Şekil 1’de 

sunulmuştur. 
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3.2. Evren ve Örneklem 

MYSU, internet bağlantısına sahip mobil cihazlar aracılığıyla ilgili platformlardan indirilip kullanılabilir 

durumdadır. Bu çerçevede çalışmanın evrenini Türkiye’de herhangi bir mobil cihazla (cep telefonu, tablet, 

vb.) internete ulaşabilen insanlar oluşturmaktadır. Statista raporuna göre Türkiye’de 65,39 milyon kişi sahip 

oldukları mobil cihazlarla internete girebilmektedir (Statista, 2021). Evrenin çok fazla olmasından dolayı 

zaman ve maliyet kısıtlarını hesaba katarak örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme tekniği tercih 

edilmiştir. 

İstatistiki ölçümler sonucu %95 güven aralığı ve %5’lik bir hata payı dikkate alınarak ana kütleyi temsil eden 

alt sınırın 384 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004:50). Diğer taraftan yapısal eşitlik 

modeli kapsamında yapılan çalışmalarda gözlenen değişkenin ifade sayısının en az 5 katı kadar katılımcı 

sayısına ulaşılması önerilmektedir (Kline, 2011: 11). Bu bilgiler ışığında araştırmadan 453 katılımcıdan veri 

elde edilmiştir. Tüm bu hususlar gözetildiğinde örneklem sayısının araştırma yapılabilmesi için yeterli 

büyüklükte olduğu değerlendirilmiştir. 

3.3. Veri Toplama Aracı 

Bu araştırmada veri toplama aracı olarak anket yönteminden yararlanılmıştır. Hazırlanan anket formunun ilk 

kısmı katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini öğrenmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. 

Araştırmanın amacını kapsayan ikinci bölümdeki ifadeler, teorik temellerine ve önceki ilgili literatüre dayalı 

olarak geliştirilmiştir. Sistem kalitesi için Zhou vd. (2021) çalışmasından, uygulama yararı ve estetik için Xu 

vd. (2015) çalışmasından, gizlilik için Huang vd. (2015) çalışmasından, keyif için Arcand vd. (2017) 

çalışmasından, sosyal mevcudiyet için Ahn (2021), müşteri tatmini için Bhattacherjee (2001) çalışmasından 

yararlanılmıştır. Değerlendirme ifadeleri 7’li Likert tipi ölçekte hazırlanmıştır. Ankara Bilim Üniversitesi Etik 

Kurul Başkanlığından 17.02.2022 tarihli ve 2022/3 sayılı yazı ile izin alınmıştır. Araştırmada yüz yüze olacak 

şekilde elde edilen anket verileri 18.02.2022 – 08.03.2022 tarihleri arasında toplanmıştır. Ankette yer alan 

ifadeler Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Ölçekte Yer Alan İfadeler 

No Ölçekte Yer Alan İfade Değişken 

SKA1 Mobil yemek siparişi uygulaması uyumlu, kararlı ve sorunsuz işlemlerden oluşur 

Sistem 

Kalitesi 

SKA2 Bu uygulamada tepki hızı yüksektir. 

SKA3 

Online müşteri hizmetleri problemleri çözmek için profesyonel, zamanında ve 

etkilidir. 

UYA1 Bu uygulama işlerimi hızlı şekilde yapmama imkân verir. 

Uygulama 

Yararı 

UYA2 Bu uygulama daha etkili olmama yardımcı olur. 

UYA3 Bu uygulama daha üretken olmama yardımcı olur. 

UYA4 Bu uygulamayı kullanırken bana zaman kazandırır. 

UYA5 Bu uygulama işlerimi yapmamı kolaylaştırır. 

UYA6 Bu uygulama bana faydalıdır. 

GİZ1 Bu uygulama benim mobil alışveriş davranışlarım hakkındaki bilgileri korur. 

Gizlilik GİZ2 Bu uygulama diğer mobil uygulamalar ile bilgilerimi paylaşmaz. 

GİZ3 Bu uygulama benim kredi kartı bilgilerimi korur. 

EST1 Bu uygulamanın ara yüzü estetik açıdan çekicidir.  

Estetik 

EST2 Bu uygulamanın ara yüzü etkileyicidir. 

EST3 Bu uygulamanın ara yüzü estetik olarak tasarlanmıştır. 

EST4 Bu uygulamanın genel görünümü ve hissi görsel olarak çekicidir. 

EST5 Bu uygulamanın ara yüzü duyularımı memnun eder. 

KEY1 Bu uygulama eğlencelidir. 

Keyif KEY2 Bu uygulama hoştur. 

KEY3 Bu uygulama keyiflidir. 
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SME1 Bu uygulama yoluyla başkalarıyla fiziksel olarak iletişim kurduğumu hissediyorum. 
Sistem 

Mevcudiyeti 
SME2 Bu uygulama aracılığıyla arkadaşlarımla alışveriş yapıyormuşum gibi hissediyorum 

SME3 Bu uygulama aracılığıyla birçok insanın aynı anda alışveriş yaptığını hissediyorum 

TAT1 Bu uygulamayı kullanmanın genel deneyiminden çok tatmin olmuş hissediyorum. 

Tatmin TAT2 

Bu uygulamayı kullanmanın genel deneyiminden çok memnun olmuş 

hissediyorum. 

TAT3 Bu uygulamayı kullanmanın genel deneyiminden çok keyif almış hissediyorum. 

TAT4 Bu uygulamayı kullanmanın genel deneyiminden çok mutlu olmuş hissediyorum. 

3.4. Verilerin Analizi 

MYSU’nda sistem kalitesinin, uygulama yararının, gizliliğin, estetiğin, keyfin, sosyal mevcudiyetin müşteri 

tatmini üzerindeki etkisini tespit etmeye yönelik bu çalışmada oluşturulan modelde ortaya koyulan verilere 

SPSS 26 paket programı yardımıyla keşfedici faktör analizi uygulanmış ve Cronbach Alfa güvenilirlik 

katsayısı hesaplanmıştır. AMOS 24 paket programı yardımıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve 

hipotezlerin testi için yapısal eşitlik modeli uygulanmıştır. 

4. Bulgular 

4.1. Demografik Bulgular 

Ankete katılanların 291’i (%64,2) erkeklerden, 162’si (%35,8) kadınlardan oluşmaktadır. Katılımcıların 101’i 

(%22,3) 18-27 yaş aralığında, 144’ü (%31,8) 28-37 yaş aralığında, 117’si (%25,8) 38-47 yaş aralığında, 91’i (%20,1) 

48 yaşından büyüktür. Katılımcıların 171’i (%37,7) 0-1 yıldır, 107’si (%23,6) 2-3 yıldır, 93’ü (%20,5) 3-4 yıldır, 

82’si (%18,1) 4 yıldan fazla süredir MYSU kullanmaktadır. Ankete katılanların 138’i (%30,5) 1-3 kez, 141’i 

(%31,1) 4-6 kez, 116’sı (%25,6) 7-9 kez, 58’i (%12,8) 10 üstü kez bir yılda ortalama olarak uygulamayı 

kullanmışlardır.  

4.2. Keşfedici Faktör Analizi 

Keşfedici faktör analizi ölçekteki faktör sayısını bulmak için kullanılacaktır. Keşfedici faktör analizi yapılırken 

“temel bileşenler analizi” metodu kullanılmıştır. Bartlett Küresellik test sonucuna göre değişkenler arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur (χ2=7880,737 ve p=0,000). Kaiser-Meyer-Olkin (MYO) değerinin 0,848 olması 

çalışmadaki örneklem büyüklüğünün yeterli miktarda olduğunu göstermektedir.  

Keşfedici analizi sonucunda faktör yüklü 0,5'ten küçük olan veya birden çok faktörle kesişen ve aralarındaki 

faktör yükü farkının 0,4'ten küçük olduğu ifadeler faktör matrisinden çıkarılmalıdır (Hair ve diğerleri, 2010). 

Bu çalışmadaki elde edilen faktörler ilgili çıkarım yapılmama kriterlerine uyduğu için bu modeldeki hiçbir 

ifade çıkarılmamış, ölçek orijinal haliyle kullanılmıştır. Çalışmada öz değeri 1’den büyük yedi faktör elde 

edilmiştir. Çalışmadaki faktörler toplam varyansın %73,821’ini açıklamakta ve faktör yükleri 0,967 - 0,707 

değer aralığında elde edilmiştir. Araştırmada kullanılacak olan ölçeğin, keşfedici faktör analizi sonuçları Tablo 

2’de gösterilmiştir.  

Tablo 2. Araştırmada Kullanılan Ölçeğe İlişkin Keşfedici Faktör Analizi Sonuçları 

  Faktörler 

  1 2 3 4 5 6 7 

UYA1 0,851             

UYA3 0,826             

UYA2 0,790             

UYA6 0,751             

UYA5 0,737             

UYA4 0,732             

TAT2   0,967           

TAT3   0,962           

TAT4   0,921           
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TAT1   0,860           

EST4     0,834         

EST5     0,834         

EST3     0,832         

EST2     0,794         

EST1     0,745         

KEY2       0,964       

KEY3       0,956       

KEY1       0,887       

GİZ3         0,951     

GİZ2         0,946     

GİZ1         0,877     

SME2           0,879   

SME3           0,873   

SME1           0,707   

SKA3             0,862 

SKA2             0,802 

SKA1             0,781 

4.3. Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Bu çalışmadaki faydacı, hedonik faktörler ile müşteri tatmini ilişkilerini gösteren modelin, AMOS 24 yazılımı 

kullanarak uyumun iyiliği sonuçları şu şekildedir: [(x2=466,072), (x2/df=1,538), (GFI=0,929), (RMSEA=0,035), 

(CFI=0,979), (NFI=0,942), (TLI=0,975), (PNFI=0,813), (PGFI=0,845)]. Bu sonuçlara göre x2/df mükemmel uyum, 

GFI kabul edilir uyum, RMSEA mükemmel uyum, CFI mükemmel uyum, NFI iyi uyum, TLI mükemmel 

uyum, PNFI kabul edilir uyum, PGFI kabul edilir uyum ölçütlerindedir (Kline, 2011; Bentler, 1980; Hu ve 

Bentler, 1999). Uyumun iyiliği istatistiklerinden çıkan değerlere bakılarak modelin uyumunun iyi durumda 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları Tablo 3’te gösterilmiştir.  

Tablo 3. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Değişkenler 

Standardize 

Edilmiş 

Regresyon 

Katsayısı 

Kritik Oran 

(t-değeri) 

Cronbach 

Alfa 

Bileşik 

Güvenilirlik 

(CR) 

Açıklanan 

Ortalama 

Varyans 

(AVE) 

Sistem 

Kalitesi 

SKA1 0,630 * 

0,756 0,856 0,665 SKA2 0,793 11,227 

SKA3 0,718 11,084 

Uygulama 

Yararı 

UYA1 0,817 * 

0,870 0,904 0,612 

UYA2 0,732 16,465 

UYA3 0,781 17,829 

UYA4 0,683 15,119 

UYA5 0,705 15,730 

UYA6 0,670 14,785 

Gizlilik 

GİZ1 0,791 * 

0,919 0,946 0,856 GİZ2 0,945 23,572 

GİZ3 0,938 23,466 

Estetik 

EST1 0,660 14,010 

0,867 0,904 0,653 EST2 0,763 16,519 

EST3 0,781 16,963 
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EST4 0,775 16,802 

EST5 0,789 * 

Keyif 

KEY1 0,877 26,495 

0,934 0,955 0,877 KEY2 0,887 43,550 

KEY3 0,93 * 

Sosyal 

Mevcudiyet 

SME1 0,503 9,710 

0,760 0,862 0,678 SME2 0,812 12,463 

SME3 0,863 * 

Tatmin 

TAT1 0,901 29,374 

0,954 0,961 0,862 
TAT2 0,943 32,898 

TAT3 0,93 31,724 

TAT4 0,891 * 

Regresyon katsayıları, gözlemlenen değişkenlerin gizli değişkenleri temsil etme gücünü göstermektedir. 

Gözlemlenen ve gizli değişkenler arasındaki tüm ilişkiler p=0,001 noktasında anlamlıdır. Modelin doğrulayıcı 

faktör analizi sonucuna göre gizil değişkenleri temsil eden gözlenen değişkenlere ait standardize edilmiş 

regresyon katsayıları Şekil 2’de verilmiştir. 

 

Şekil 2. AMOS Çıktısını İçeren Doğrulayıcı Faktör Analizi Diyagramı 

Hair vd. (2010) modelin Cronbach Alfa değerinin ve CR değerinin 0,7 üzerinde olmasının güvenirliğin 

oluşması açısından kriterler olduğunu ifade etmişlerdir. Kurulan modelde değişkenlerin Cronbach alfa değeri 

0,756 – 0,954 arasında, CR değerleri 0,856 – 0,955 arasında olduğu için bu modelin güvenilir olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Hair ve diğerleri (2006) benzer ölçek geçerliğinin sağlanması için standardize edilmiş faktör yüklerinin ve gizil 

değişkenlere ait AVE değerlerinin 0,5'in üzerinde olması gerektiğini tespit etmişlerdir. Bu modeldeki 27 
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ifadenin standardize edilmiş regresyon katsayıları 0,503 ile 0,945 arasında değerler almış, modeldeki 

değişkenlerin AVE değerleri ise 0,612 ile 0,877 arasında değişmektedir. Bu modeldeki hem standardize edilmiş 

regresyon katsayıları hem de AVE değerleri kabul gören düzeyde olduğu için bu modelin benzer ölçek 

geçerliliğini sağladığını göstermektedir. Fornell ve Larcker (1981) ayırt edici geçerlilik için AVE değerinin, 

değişkenler arası korelasyonun karesinden daha büyük olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Modeldeki tüm 

değişler arası korelasyon hesaplanmış ve ilgili değerin karesinin AVE değerinden daha küçük olduğu 

sonucuna ulaşılarak ayırt edici geçerlilik de sağlanmıştır. 

4.4. Hipotez Testleri 

Yol katsayıları ve kurulan hipotezler hakkında değerlendirmeler Tablo 4’te gösterilmiştir. 

Tablo 4. Hipotez Sonuçları 

Hipotez İlişkiler β t-değeri Sonuç 

H1 SKA -> TAT 0,228 4,183 Desteklendi 

H2 UYA -> TAT 0,183 3,858 Desteklendi 

H3 GIZ -> TAT 0,170 3,840 Desteklendi 

H4 EST -> TAT 0,116 2,510 Desteklendi 

H5 KEY -> TAT 0,175 3,859 Desteklendi 

H6 SME -> TAT 0,155 3,372 Desteklendi 

H1 hipotezi, sistem kalitesinin müşteri tatminini etkilediğini ifade etmektedir. Kurulan hipotezde (β=0,228, 

t=4,183, p<0,001) ilişkiler arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmış ve H1 hipotezi 

desteklenmiştir. 

H2 hipotezi, uygulama yararının müşteri tatminini etkilediğini ifade etmektedir. Kurulan hipotezde (β=0,183, 

t=3,858, p<0,001) ilişkiler arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmış ve H2 hipotezi 

desteklenmiştir.  

H3 hipotezi, gizliliğin müşteri tatminini etkilediğini ifade etmektedir. Kurulan hipotezde (β=0,170, t=3,840, 

p<0,001) ilişkiler arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmış ve H3 hipotezi 

desteklenmiştir.  

H4 hipotezi, estetiğin müşteri tatminini etkilediğini ifade etmektedir. Kurulan hipotezde (β=0,116, t=2,510, 

p<0,001) ilişkiler arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmış ve H4 hipotezi 

desteklenmiştir.  

H5 hipotezi, keyfin müşteri tatminini etkilediğini ifade etmektedir. Kurulan hipotezde (β=0,175, t=3,859, 

p<0,001) ilişkiler arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmış ve H5 hipotezi 

desteklenmiştir.  

H6 hipotezi, sosyal mevcudiyetin müşteri tatminini etkilediğini ifade etmektedir. Kurulan hipotezde (β=0,155, 

t=3,372, p<0,001) ilişkiler arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmış ve H6 hipotezi 

desteklenmiştir.  

5. Sonuç ve Tartışma 

Mevcut çalışmada MYSU’nda müşteri tatmini ve onu etkileyen faydacı ve hedonik faktörler üzerine bir model 

oluşturulmuştur. Kurulan hipotezlere göre MYSU’nda sistem kalitesinin, uygulama yararının, gizliliğin, 

estetiğin, keyfin ve sosyal mevcudiyetin müşteri tatmini üzerinde etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Faydacı 

faktörlerden sistem kalitesi, uygulama yararı, gizlilik ve hedonik faktörlerden estetik, keyif ve sosyal 

mevcudiyet ile müşteri tatmini arasında ilişki vardır. MYSU’nda kullanıcılar ne kadar çok faydacı ve hedonik 

faktörlere maruz kalırlarsa o kadar çok tatmin olacaklardır. Gerçekleştirilen bu çalışma MYSU’nda faydacı ve 

hedonik ve faktörler ile müşteri tatmin modelinden ortaya çıkan bulguları ile bu alandaki boşluğu bulunan 

literatüre katkı sağlamaktadır. 

Çalışmada sistemin teknik olarak ne kadar sağlam olduğunun bir ölçüsü olan sistem kalitesinin müşteri 

tatminini etkilediği sonucu elde edilmiştir. MYSU’nda sorunsuz, kararlı işlemleri ve yüksek tepki hızını 
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algılayan tüketicilerin tatmin düzeyi artmaktadır. Bu sonuç geçmişteki çalışmalar ile paralellik göstermiştir 

(Delone ve Mclean, 2004; Wang vd., 2019; Zhou vd.,2020).  

Çalışmanın diğer bir faydacı faktörü olan uygulama yararı da tüketicilerin tatminini arttıran diğer bir 

değişken olarak bulgulanmıştır. MYSU’nın tüketiciler üzerinde üretken olmasında, tüketicilere kullanırken 

zaman kazandırmasında ve faydalı olmasında etkisi olduğu zaman müşteri tatminini artıracaktır. Elde edilen 

bu sonuçlar Kim vd. (2007), Xu vd. (2015) gözlemledikleri bulguları destekler niteliktedir.  

Çalışma sonuçları faydacı faktörü temsil eden gizliliğin müşteri tatminini etkilediğine işaret etmektedir. Buna 

göre tüketicilerin mobil davranışlarını koruyan, kullanıcı bilgilerini diğer üçüncü kişilerle paylaşmayan ve 

kullanıcının kredi kartı bilgilerini güvende tutan MYSU müşteri tatminini artıracağı sonucuna ulaşılmıştır.  

Gizlilik ve müşteri tatmini ile ilgili bulgular Hanafizadeh vd. (2014), Arcand vd. (2017), Jaafreh (2017) ve 

Masrek vd. (2018) kurumsal önermelerini desteklemektedir. 

Araştırmada hedonik faktör olan estetik ile müşteri tatmini arasındaki kurulan hipotez desteklenmiştir. 

MYSU’nın ara yüzü estetik açıdan çekici, etkileyici olduğunda ve genel görünümü görsel olarak çekici 

algılandığında müşteri tatmin düzeyi yükselmektedir. Bu sonuç Kapoor ve Vij (2008), Kuo vd. (2009), Xu vd. 

(2015), Cho vd. (2019) araştırma sonuçları ile uyumludur. 

Keyif faktörü müşteri tatminini pozitif olarak etkilemektedir. MYSU’nı eğlenceli, hoş ve keyifli olarak 

algılayan tüketicilerin tatmin olacağı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bu bulgu geçmişteki çalışmalarla 

benzerlikler göstermiştir (Pura, 2005; Özer vd., 2013; Hsiao vd., 2016; Arcand vd., 2017; Yeo vd., 2017; Akdim 

vd., 2022). 

Hedonik faktörü temsil eden bir diğer değişken olan sosyal mevcudiyetin müşteri tatminini etkilediği 

bulgusuna ulaşılmıştır. MYSU’nı kullanırken başkalarıyla fiziksel iletişim kurduğunu hisseden kullanıcıların 

ve MYSU aracılığıyla arkadaşları ile alışveriş yapıyor hissine ulaşan tüketicilerin tatmin düzeyi artmaktadır. 

Sosyal mevcudiyet ve tatmin arasındaki elde edilen bu bulgular Kim vd. (2013), Ogara vd. (2014), Ahn (2021) 

çalışmalarındaki elde edilen sonuçlarla benzerlik göstermiştir. 

Özellikle pandemi sırasında restoranlarda yaşanan satışların azalmasından dolayı restoran sahiplerinin 

MYSU tasarlamaları ve uygulama üzerinden hizmet vermeleri elzem bir hale gelmiştir. Çalışmanın sonucuna 

göre MYSU kullanırken uygulamada sunulan hizmetin, tüketicinin beklentilerini aşması için restoranların 

mobil uygulamasında faydacı ve hedonik faktörleri oluşturan değişkenleri benimsemesi gerektiği tavsiye 

edilmektedir. Faydacı değer algısını arttırmak için sistem kalitesi, uygulama yararı ve gizlilik değişkenlerini 

kapsayan özellikler MYSU’na entegre edilmelidir. MYSU’nda hizmet veren müşteri hizmetleri, profesyonel 

şekilde sunumunu yapmalı ve zamanında işlemlerini tamamlamalıdır. MYSU tüketicinin daha etkili olmasını 

ve onlara zaman kazandıracak işlevselliğe sahip olmalıdır. Hedonik faktörlerin etkisini arttırmak için estetik, 

keyif ve sosyal mevcudiyet kavramlarına önem verilmelidir. MYSU’nda kullanılan uygun arka plan rengi, 

sade tasarımlar, çekici görsel düzenlere sahip animasyonlu görüntüler veya kullanılan renk uyumları gibi 

konular estetik tasarımını güzelleştirecektir. Restoranın MYSU’nı yaratan yazılımcıların, etkileyici ifadeler 

veya avatarlar gibi unsurlarla etkileyici bilgiler sunacak modülleri geliştirmesi müşterilerin keyifli ve eğlenceli 

deneyimlerini arttırabilmektedir (Ahn, 2021). MYSU’nda kullanıcıların restoran hizmetleri ile ilgili 

yorumlarını ve deneyimlerini aktarabildiği ortam yaratılmalıdır. Beğenilerini ve şikayetlerini ifade edebildiği 

bu tarz ortamlara ek olarak restoranın sanal destek personeli veya yapay zekâ destekli sohbet uygulamaları 

da kullanıcının sosyal mevcudiyetini artıracaktır.  

Bu çalışma veri toplama ve değişkenler ile ilgili kimi kısıtlara sahiptir. Birinci olarak MYSU’nda faydacı ve 

hedonik faktörler – müşteri tatmini ilişkisini inceleyen model için kısıtlı bir zamanda anket çalışması 

yapılmıştır. Bununla birlikte zaman kısıtlaması olmadan tüketicilerin düşüncelerinin değişebileceği 

değerlendirilmektedir. Bu yüzden gelecekteki araştırmalarda ilgili ilişkiyi anlamak için daha uzun sürecek bir 

çalışma yapılması tavsiye edilmektedir. İkinci olarak bu çalışmada faydacı ve hedonik faktörleri kapsayan 

önemli değişkenler incelenmiştir. Önümüzdeki çalışmalarda faydacı ve hedonik faktörleri temsil eden başka 

değişkenlerin eklenmesi önerilmektedir. Ayrıca araştırmada kurulan hipotezlerin daha geniş örneklem değeri 

ile yeniden çalışılması araştırma modelinin daha detaylı şekilde incelenmesini sağlayacaktır.   
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Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi 

Amaç – Bu çalışma da, Türkiye’de katılım bankalarının finansal performanslarının hane halkı gelir 

grupları ile ilişkisi incelenmiştir.  

Yöntem – Çalışma da TÜİK hane halkı gelir grupları ile İslami Finansal Hizmetler Kurulu (IFSB) 

tarafından Türkiye için derlenmiş olan varlık getirisi (ROA), likidite/varlık oranı (LR) ve 

varlık/sermaye oranı (CA) değişkenleri kullanılmıştır. Tüketici Güven İndeksi (TGI) ve Tüketici Fiyat 

Endeksi (TUFE) verileri ise araştırmanın kontrol verileridir. Araştırmada 2013-2018 yılları arasındaki 

veriler kullanılmıştır.  

Bulgular – Araştırma sonuçlarına göre, incelenen zaman dilimi içerisinde tüm gelir gruplarının gelir 

düzeylerinde bir artış olduğu görülmüştür. Ancak zaman içerisinde, gruplar arasındaki gelir dağılımı 

farkının da arttığı görülmüştür. Korelasyon analizi sonuçlarına göre CA ile yıl arasında istatistiksel 

olarak anlamlı ve negatif yönde (p<0.01); TGI ile istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde ilişki 

bulunmuştur (p<0.01). DLR ile yıl arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde (p<0.05); TGI 

ile istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönde ilişki bulunmuştur (p<0.01). ROA ile TUFE arasında 

istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde ilişki bulunmuştur (p<0.05). Logit model sonuçlarına göre; 

katılım bankalarının varlık/sermaye oranları üzerinde, yılın eksi ve anlamlı bir katkısının olduğu, 

diğer bir ifadeyle zaman içerisinde varlık/sermaye değerlerinin düştüğü görülmektedir.  Ancak hane 

halkı gelir grubu tek değişkenli analizde anlamlı etkiye sahip olsa da, çok değişkenli analizde etkisi 

anlamlı değildir (p>0.05).  

Tartışma – Elde edilen sonuçlar, Türkiye’deki katılım bankalarının,  daha düşük gelir gruplarında, 

daha sağlam ve uzun vadede kalıcı gelir elde edebileceğini göstermektedir.  
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income groups within the examined time period. However, over time, it was observed that the 
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and positive correlation was found with TGI (p<0.01). Statistically significant and positive (p<0.05) 

between DLR and year; A statistically significant and negative correlation was found with TGI 

(p<0.01). A statistically significant and positive correlation was found between ROA and TUFE 

(p<0.05). According to the logit model results; It was found that the year has a negative and significant 

contribution to the asset/capital ratios of participation banks, in other words, asset/capital values have 

decreased over time. However, although household income group has a significant effect in 

univariate analysis, its effect is not significant in multivariate analysis (p>0.05).  

Discussion – The results show that participation banks in Turkey can generate more robust and long-

term permanent income in lower income groups. 
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1. Giriş  

Bankacılık sektörü bir ekonomik sistem içerisinde nakit akışının sağlanmasının yanında, “yastık altı” olarak 

nitelendirilen, bireylerin yatırıma yetmeyecek olan birikimlerinin bir araya gelerek yatırım değeri 

kazanmasına da yardım etmektedir. Bu nedenle bankacılık sektörünü esasen küçük birikimcilerin kısmi 

yatırımcılara dönüştüğü bir sistem olarak değerlendirmek mümkündür. Bu yapısı itibariyle bankalar, bir 

ekonomik sistemin güçlülüğünü ve krizlere karşı dayanıklı olmasını sağlayan, önemli ekonomik ve finansal 

aktörlerdir (Morais vd, 2019; Zogjani vd, 2016; Shukla, 2014; Awdeh, 2012; Fama ve French, 1993).  

Asimetrik bilgi teorisine göre, bir ekonomi içerisinde bilgi asimetrisinden ileri gelen monetaristlerin 

panikleri banka bilançolarının kötüleşmesine, bankaların bu durumda kredi tanımlanmasın da sorunlar 

yaşamasına ve şirketleri kredilendirememesine neden olmaktadır. Buna bağlı olarak, kredi alamayan 

şirketlerin büyümemesi ekonomik krize zemin hazırlamaktadır. Asimetrik bilgi teorisi, birçok 

makroekonomik göstergeleri olan devasa ekonomik sistemlerin aslında sadece güven indeksleri ya da bilgi 

asimetrisinin neden olduğu monetarist panikleri, banka bilançoları ve borsa indeksi olmak üzere, üç başlığa 

indirgemektedir. İlginç olan ise bu teorinin son yıllarda yaşanan ekonomik krizleri açıklamada çok yüksek 

düzeyde yeterli olmasıdır. Dolayısıyla bankacılığı asimetrik bilgi teorisi çerçevesinde, makroekonomik 

anlamda ekonomilerin finansal performans göstergeleri olarak da nitelendirmek mümkündür (Spread, 2011; 

Genesove, 1993; Akerlof, 1970). Her ne kadar günümüzde kripto para gibi, üretimde farklı borsa ve emtia 

türleri gibi alternatifler artmaya başlasa da, bankacılık hala monetaristlerin en önemli tercihlerinin başında 

gelmektedir.  

Bankacılık sektörünün ekonomik sistem içerisinde etkili bir şekilde işlemesini etkileyen pek çok unsur 

olmakla birlikte, ülke içerisinde finansal sistemi etkileyen makro ekonomik ve mikro ekonomik çapta birçok 

değişken olduğu ifade edilebilir. Bunun yanında, bir ekonomik sistem içerisindeki aktörlerin 

davranışlarından siyasi ve politik iklime, sosyolojik ve kültürel normlardan toplumun sahip olduğu 

değerlere kadar birçok faktör, yine para politikaları ve ekonomik araçların üzerinde anlamlı etkiye sahiptir.  

Ülkemizde ve özellikle din inanışının İslam yoğunluklu olduğu ülkelerde, bankacılık sektörünün temel 

kazanç sisteminin “kar” yerine “faiz” olarak adlandırılmasından ötürü, bankacılık sektörüne karşı önemli 

bir tavrın olduğu ifade edilebilir. Bunun sonucu olarak  kavramların olması gerektiği şekilde isimlendirildiği 

“katılım bankaları” kavramı ön plana çıkmıştır. 

Katılım bankalarının diğer banka türlerine göre literatüre yeni girmiş olmaları ve günümüzde hala 

bankaların birer kar payı veren kar ortakları mı, yoksa tüm dini inanışlarda yasaklanmış olan faiz işlevi mi 

yerine getirdiklerinin hala tartışma konusu olması nedeniyle, üzerinde kesin fikir birliği olan bir tanımı 

yoktur. Katılım bankalarını genel olarak İslami duyarlılık üzerinden, faizsiz bankacılık işlemleri olarak 

tanımlamak mümkündür. Aslında faizsiz bankacılık kavramı da, bir dönem katılım bankalarının yerine 

kullanılmıştır. Ancak bankacılık sistemi gibi köklü geçmişe, uluslar arası anlamda birlik ve yapılara sahip 

olmadığını ifade etmek gerekir (Çonkar ve Gökgöz, 2021; Akyüz vd, 2020; Kartal, 2020; Kofoğlu, 2020; 

Kolukısa, 2018; Dinç, 2017; Avcı ve Aktaş, 2015; Özulucan ve Deran, 2009).  

Katılım bankalarının diğer bankacılık türlerine göre tarihlerinin çok geçmişe dayanmaması ve günümüzde 

monetarist kesim için farklı alternatiflerin geliştirilmesi ile birlikte, bu bankacılık türünün hangi alanda ve 

hangi yatırımcı tipine hitap etmesinin gerekli olduğu önemli bir araştırma konusu olmuştur. Yapılan bu 

çalışma da, hangi gelir grubunda katılım bankalarının daha yüksek kar elde ettiklerinin ve hangi gelir 

grubunda elde edilen gelirin daha istikrarlı olduğunun araştırılması amaçlanmıştır.  

2. Kavramsal Çerçeve 

Çalışmanın bu bölümünde, analiz bölümünde incelenen parametreler ve genel olarak araştırmada kullanılan 

kavramlara yönelik kısa bilgiye yer verilmiştir.  

2.1. Banka Kavramı ve Bankacılık Sistemi 

Banka kavramını en genel tanımıyla, küçük birikimlerin bir araya gelerek, küçük, orta ya da büyük çaplı 

yatırıma dönüşmesi için aracı olan kurum şeklinde tanımlamak mümkündür. Bu bakımdan bankalar, bir 

anlamda finansal sisteme ya da ekonomiye dahil olmayacak kadar küçük ya da çeşitli sebeplerle ekonomiye 

dahil olmaya çekinen finansal kaynakların, ekonomik sistem ve döngü içerisine girmesini sağlayan 
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kurumlardır (Zogjani vd, 2016; Shukla, 2014; Awdeh, 2012). Aslında günümüzde borsa ve benzeri yatırım 

türevlerinin artmasıyla, finansal aracı kurumlar da benzer işlevi görmektedir. Fakat bankalar, daha 

kurumsal, organize, gelişmiş ve genellikle belirli sınırlar dahilinde devlet destekli kurumlardır. Finansal 

aracılardan farklı olarak bankalar, yasal düzenlemeler ile hareket etmekte ve genel olarak faaliyetlerinde, 

kamusal bir kaygı ile hareket etmek, kamu yararını gözetmek zorundadırlar.  

Bankacılık sistemi ise bankaların bir araya gelerek kurmuş olduğu sistem şeklinde ifade edilebilir. 

Bankaların belirli konularda görev ve yetkileri ile faaliyetlerini düzenleyen, yatırımcı ya da mevduat 

sahiplerinin haklarını gözeten ve bankaların finansal işlemlerini denetleyen bu sistem içerisinde, yasal 

düzenlemeler ve belirli şartlar altında, bankalara yatırılacak olan mevduatlara güvenceler sağlanmaktadır. 

Bankacılık sistemi bu yapısı itibariyle, finansal sisteme likidite sağlayan, makroekonomik anlamda sistemi 

sürekli olarak dengeleyen, küçük birikimlerin büyük yatırımlara dönüştüğü ve bu sayede üretim, istihdam, 

kalkınma gibi birçok alanda katkıları olan önemli bir sistemdir.  

2.2. Katılım Bankası Kavramı 

Bankacılık sisteminin temelinde küçük birikimlerin toplanması, bunların yatırıma dönüştürülmesi, daha 

sonra paranın işletilmesi ve elde edilen kazancın ise mevduat sahiplerine ödenmesi gelmektedir. Ancak 

mevduat sahiplerinin özendirilmesi için verilen devlet güvencesi ya da bankaların kendilerinin vermiş 

olduğu güvenceler, kaybetme riskini ortadan kaldırmaktadır. Bu durum ise dünya nüfusunun üçte ikisinden 

fazlasının sahip olduğu temel dinlerde yasaklanmış olan tefecilik ve faiz ile eşdeğer görülmektedir. Bu 

noktada bankaların zarar etme ihtimallerinin olması, fakat bunu mevduat sahiplerine yansıtmamaları, 

bankaların aslında ortaklık sistemi olduğu fikrini çürütmekte ve sonuç da paradan para kazanma söz 

konusu olmakta bu da dini öğretiler de yasaklanmaktadır.  

Aslında bankacılık sektörünün geçmişten günümüze tarihi süreçteki hareketleri de, bu algıyı 

desteklemektedir. Çünkü yukarıda anlatıldığı gibi, bankalar yatırım ve mevduat sahiplerinden, belirlenen 

faiz oranlarında fon sağlamakta ve bu fonlar gene belirli faiz oranların da ihtiyaç sahiplerinin kullanımına 

sunulmaktadır. Bu nedenle, bankalar zararlarını, yatırım ve mevduat sahiplerine yansıtmadıklarından 

dolayı, bankaların yatırım ve mevduat sahipleri ile borçlu alacaklı ilişkisi doğmaktadır. Tüm bunlardan 

ötürü bankacılık sektöründen uzak duran mevduat sahipleri için, İslam dini özelindeki kural ve kaidelere 

bağlı olan, referanslarını İslam dininden alan, kar kadar zarar ihtimalini de mevduat sahiplerine sunan 

bankacılık türevine “katılım bankası” adı verilmektedir. Aslında katılım bankaları, bankacılık sektörünün 

temel işlevi olan, “katılarak ortak iş kurma” düşüncesine atıfta bulunmaktadır. Kar kadar zarar ihtimalinin 

de olması, yine İslam dininde helal kabul edilen ticarete atıfta bulunmaktadır (Çonkar ve Gökgöz, 2021; 

Akyüz vd, 2020; Kartal, 2020; Kofoğlu, 2020; Kolukısa, 2018; Dinç, 2017; Avcı ve Aktaş, 2015; Özulucan ve 

Deran, 2009). Her ne kadar günlük yaşantıda İslam referanslarına çok sadık bir biçimde bağlı olmasa da, söz 

konusu faiz ve helal kavramları olduğunda, çok önemli bir kesimin bankalar konusunda çekinceli olduğunu 

ifade etmek mümkündür. Nitekim günümüzde konut sektörünün bir yatırım aracı olarak görülmesi ve 

katılım bankalarının çıktıkları günden itibaren çok büyük ilgi görmelerini de, bu çekince ile izah etmek 

mümkündür.  

 Katılım bankaları ülkemizde her geçen gün hızla büyüyen bir sektör teşkil etmektedir. Yıllara göre 

katılım bankalarının bilanço ve özkaynak değerleri Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. Yıllara Göre Katılım Bankalarının Bilanço Ve Özkaynak Değerleri 

Tarih Bilanço (Bin TL) Özkaynaklar (Bin TL) 

2005 72.334,00 945.470,00 

2006 82.455,00 1.560.934,00 

2007 129.419,00 2.363.110,00 

2008 118.396,00 3.728.020,00 

2009 171.869,00 4.421.997,00 

2010 225.099,00 5.456.635,00 

2011 319.796,00 6.195.597,00 

2012 474.085,00 7.380.808,00 
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2013 611.703,00 8.832.379,00 

2014 628.786,00 9.611.991,00 

2015 773.600,00 10.583.944,00 

2016 786.172,00 11.430.828,00 

2017 747.856,00 13.553.441,00 

2018 882.519,00 16.614.212,00 

2019 971.298,00 21.453.405,00 

2020 1.114.195,00 26.959.798,00 

2021 1.253.206,00 33.963.352,00 

2.3. Gelir Dağılımı ve Gelir Grupları 

Bir ekonomik sistem içerisinde, gelir dağılımı için teoride iki türlü paylaşım söz konusu olabilir. Bunlardan 

ilki herkese eşit gelirin sağlandığı sistemler iken, diğeri ise kişilerin üretmiş oldukları değerlere göre  kazanç 

elde etmelerini savunan liberal sistemlerdir. Tarihi süreç içerisinde yaşanılan deneyimler ve sosyal 

gelişmeler, her iki yöntemin de aslında çok ciddi insan hakları ihlalleri başta olmak üzere, sosyal ve 

toplumsal sorunlara yol açtığını göstermiştir. Literatürde hem liberlizmi, hem de sosyalizmi eleştiren ve çok 

sert bir şekilde suçlayan çalışmalar mevcuttur. Öte yandan günümüzde, bu iki yaklaşım içerisinden, üretilen 

değere göre paylaşım en az zararı olan ve üretimden gelişmeye, pozitif değer katmaya kadar en etkili sistem 

olduğunu ya da daha iyi bir alternatifinin olmadığını göstermiştir (Aktan, 1995; Erdoğan, 1993; Hayek, 

1993).  

Bu noktadan hareketle, günümüzde bir ekonomik sistem içerisinde gelir grupları artık kabul edilen bir olgu 

haline gelmiş olup, birçok modern ülkede, gelir grupları yüzdelik dilimler halinde incelenmekte ve analiz 

edilmektedir. Sosyolojide ağır eleştiriler alan sınıf ya da kast sistemi, söz konusu ekonomi olduğunda daha 

hoşgörülü bir şekilde ele alınmaktadır. Aslında bu noktada, sosyal teoriler her bir sınıf içerisinde gelir 

dağılımı adaleti ya da sınıflar arasındaki farkın minimize edilmesi gibi sosyolojik anlamda bu sınıflamayı 

hafifletmeye çalışırken, ekonomide artık bu durum kabullenilmiş ve üzerinde birçok veri tanımlama, analiz 

ve çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışma da, TÜİK tarafından yapılan, tüm gelir gruplarının medyan 

sınıflarına göre I, II, III, IV ve V. Dilimlerine göre ekonomik sınıflar analiz edilmiştir.  

3. Yöntem 

3.1. Araştırma Modeli 

Yapılan araştırma betimsel tarama modelinde desenlenmiştir. Betimsel tarama modelinde, bir olgu ya da 

durum nicel ve nitel veriler ile ortaya koyulmaktadır (Karasar, 2012). Araştırmada Türkiye’de katılım 

bankalarının karlılık finansal performanslarının hane halkı gelir grupları ile ilişkisi bicel veriler ile 

betimlenmiş, ilişkisel tarama modellerinden logit modeli ile analiz edilmiştir. Logit modelinde, 

nonparametrik bir ya da birden fazla bağımlı değişkenin, etkili faktörler ile ilişkilendirildiği bir model 

kurulmaktadır (Cohen vd, 2007). Araştırmada veri setinin 2008-2018 yılları arasında son on yılla sınırlı 

olması ve dağılımlarının standart normal dağılıma uygun olmaması nedeniyle, logit model kullanılmıştır.   

3.2. Veri Seti 

Katılım bankalarının varlık getirisi (ROA), likidite/varlık oranı (LR) ve varlık/sermaye oranı (CA) 

araştırmanın bağımlı değişkenleridir. Araştırmanın bağımlı değişkenleri Islamic Financial Services Board 

(IFSB) tarafından derlenen İslami Bankacılık Verileri Türkiye raporundan alınmıştır. Araştırmanın bağımsız 

değişkenleri ise 2008-2018 yılları arasında eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre sıralı yüzde 

20'lik gruplar, bu grupların ortalama gelirleri (GO); kontrol değişkenleri olarak ise Tüketici Güven İndeksi 

(TGI) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TUFE) olarak belirlenmiştir. Bağımsız değişkenler TÜİK veri tabanından, 

kontrol değişkenleri ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) 

üzerinden alınmıştır. Deflatör etki içermemesi için, tüm parametrelerin yüzde değişimleri alınmıştır.  
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3.3. Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde dağılımların normallik analizi için Kolmogorov Smirnov testi kullanılmıştır. Verilerin 

normal dağılıma uygun olması nedeniyle, ilişkisel tarama analizinde Pearson momentler korelasyon analizi 

kullanılmıştır. Araştırma parametrelerinin birim kök testleri için Augmented Dickey-Fuller testi ve Phillips 

Peron testi yapılmıştır. Birim kök içeren parametreler için doğal logaritmik dönüşüm yapılmış ve logit 

model analizi yapılmıştır. Tüm analizler %95 güven aralığında, 0.05 anlamlılık düzeyinde, SPSS 17.0 for 

Windows ve Stata MP 14.0 for Windows paket programında gerçekleştirilmiştir.  

4. Bulgular 

Gelir gruplarına göre hane halkı gruplarının ortalama gelir düzeylerinin zaman içerisindeki değişimi Şekil 

1’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 1. Gelir Gruplarına Göre Hane Halkı Gruplarının Ortalama Gelir Düzeylerinin Zaman İçerisindeki 

Değişimi 

Kaynak: TÜİK Verilerinden Yararlanılarak, Araştırmacı Tarafından Derlenmiştir. 

Zaman içerisinde tüm gelir gruplarında da gelir düzeylerinin arttığı görülmektedir. Öte yandan zaman 

içerisinde bu gelir artışı gelir grupları arasındaki farkları da arttırmıştır. 2013 yılında gelir gruplarının 

ortalama gelirleri arasındaki farklar, 2018 yılına göre daha düşüktür. Diğer  bir ifadeyle, 2013 yılından 

itibaren gelir düzeyleri ve gelir dağılımı adaletsizliği sürekli olarak artış trendi göstermiştir.  

Gelir gruplarına göre hane halkı gruplarının ortalama gelir düzeylerinin zaman içerisindeki değişim 

aralıkları Şekil 2’de gösterilmiştir.  
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Şekil 2. Gelir Gruplarına Göre Hane Halkı Gruplarının Ortalama Gelir Düzeylerinin Zaman İçerisindeki 

Değişim Aralıkları 

Kaynak: TÜİK Verilerinden Yararlanılarak, Araştırmacı Tarafından Derlenmiştir. 

Şekil 2’de görüleceği gibi; gelir dağılımının değişim aralığı, gelir grubu seviyesi arttıkça artmaktadır. Diğer 

bir ifadeyle, daha yüksek gelir gruplarında, ortalama gelir düzeyleri daha yüksek değişim göstermektedir.  

Araştırma değişkenlerine yönelik normallik analizi için yapılan Kolmogorov Smirnov testi sonuçları Tablo 

2’de gösterilmiştir.  

Tablo 2. Araştırma Değişkenlerine Yönelik Normallik Analizi İçin Yapılan Kolmogorov Smirnov Testi 

Sonuçları 

 Kolmogorov Smirnov-Z p 

CA 0.841 0.479 

LR 1.555 0.016 

ROA 1.324 0.060 

GO 1.141 0.148 

TGI 1.071 0.201 

TUFE 1.354 0.051 

DLR 1.193 0.116 

CA: Varlık/Sermaye, LR: Likidite/Varlık, ROA: Varlık getirisi, GO: Hane halkı gelir ortalaması; TGI: Tüketici 

Güven İndeksi, TUFE: Tüketici Fiyat Endeksi, DLR: Fark Likidite/Varlık 

Araştırma değişkenleri içerisinden sadece LR parametresinin dağılımı standart normal dağılıma 

uymamaktadır (p<0.05). Bu nedenle, LR değişkeninin farkı alınmıştır. Bunun dışındaki tüm değişkenlerin 

dağılımı standart normal dağılıma uygun olup, parametrik testler uygulanabilir.  

Katılım bankalarının getiri göstergeleri ile GO, zaman, TGU ve TUFE arasındaki ilişki için yapılan Pearson’s 

korelasyon analizi sonuçlar Tablo 3’te verilmiştir.  
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Tablo 3. Katılım Bankalarının Getiri Göstergeleri ile GO, Zaman, TGU ve TUFE Arasındaki İlişki İçin 

Yapılan Pearson’s Korelasyon Analizi Sonuçları 

 CA DLR ROA 

GO -0.261 0.114 0.111 

Yıl -0.931** 0.366* 0.315 

TGI 0.730** -0.547** -0.235 

TUFE -0.006 -0.035 0.379* 

*p<0.05 **p<0.01; CA: Varlık/Sermaye, LR: Likidite/Varlık, ROA: Varlık getirisi, GO: Hane halkı gelir 

ortalaması; TGI: Tüketici Güven İndeksi, TUFE: Tüketici Fiyat Endeksi, DLR: Fark Likidite/Varlık 

Korelasyon analizi sonuçlarına göre CA ile yıl arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönde (r=-0.931; 

p<0.01); TGI ile istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde ilişki vardır (r=0.730; p<0.01). DLR ile yıl arasında 

istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde (r=0.366; p<0.05); TGI ile istatistiksel olarak anlamlı ve negatif 

yönde ilişki vardır (r=-0.547; p<0.01). ROA ile TUFE arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde 

ilişki vardır (r=0.379; p<0.05). Hane halkı ortalama gelir kontrollü katılım bankalarının getiri göstergeleri ile 

GO, zaman, TGU ve TUFE arasındaki ilişki için yapılan Pearson’s korelasyon analizi sonuçları Tablo 4’te 

verilmiştir.  

Tablo 4. Hane Halkı Ortalama Gelir Kontrollü Katılım Bankalarının Getiri Göstergeleri İle GO, Zaman, TGU 

ve TUFE Arasındaki İlişki İçin Yapılan Pearson’s Korelasyon Analizi Sonuçları 

 CA DLR ROA 

GO -0.496** 0.216 0.212 

Yıl -0.931** 0.366 0.315 

TGI 0.730** -0.547** -0.235 

TUFE -0.006 -0.035 0.379* 

*p<0.05 **p<0.01; CA: Varlık/Sermaye, LR: Likidite/Varlık, ROA: Varlık getirisi, GO: Hane halkı gelir 

ortalaması; TGI: Tüketici Güven İndeksi, TUFE: Tüketici Fiyat Endeksi, DLR: Fark Likidite/Varlık 

Hane halkı kontrollü korelasyon analizi sonuçlarına göre CA ile GO (r=-0.496; p<0.01) ve yıl arasında 

istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönde (r=-0.931; p<0.01); TGI ile istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif 

yönde ilişki vardır (r=0.730; p<0.01). DLR ile TGI arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönde ilişki 

vardır (r=-0.547; p<0.01). ROA ile TUFE arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde ilişki vardır 

(r=0.379; p<0.05). hane halkı gelir kontrollü korelasyon, ortalama gelir ile CA arasındaki ilişkinin anlamlı 

olmasını sağlamıştır.  

Tablo 5. Araştırma Değişkenlerine Yönelik Birim Kök Testleri 

 t değeri %1 CV %5 CV %10 CV pa pb 

CA -0.3141 -3.6793 -2.9678 -2.6230 0.9110 0.9326 

LR -1.4736 -3.7378 -2.9919 -2.6355 0.5294 0.3571 

ROA -1.6130 -3.6793 -2.9678 -2.6230 0.4634 0.4431 

GO 3.7369 -3.7241 -2.9866 -2.6326 >0.05 0.0016 

TGI 0.0097 -3.7378 -2.9919 -2.6355 0.9506 0.6495 

TUFE -1.5944 -3.6793 -2.9678 -2.6230 0.4726 0.4110 

a. Augmented Dickey-Fuller testi, b. Phillips Peron testi.  

ADF testleri tüm parametrelerin birim kök içerdiklerini göstermekte olup, bu nedenle tüm değişkenler için 

logaritmik dönüşüm yapılmış ve logit model analizi yapılmıştır. Bunun için üç model aşağıdaki gibi 

kurulmuştur:  

Ln_CA= β0+ β1 (Ln_GO) + β2 (Yıl) + β3 (Ln_TGI)      (1) 

Ln_DLR= β0+ β1 (Ln_TGI)     (2) 

Ln_ROA= β0+ β1 (Ln_TUFE)    (3) 
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Analiz sonuçları Tablo 6’da verilmiştir.  

Tablo 6. Araştırma Modellerine Yönelik Logit Model Analiz Sonuçları 

Model 
Standart olmayan katsayılar Standart katsayılar 

t p 
B Std. Hata Beta 

1. 

model 

Ln_CA      

(Sabit) 51,005 6,940  7,350 ,000 

Ln_GO -1,588E-5 ,004 ,000 -,004 ,997 

Yıl -,026 ,003 -1,092 -7,911 ,000 

Ln_TGI -,089 ,065 -,188 -1,379 ,180 

R2: 0.867; F: 63.983; p<0.05 

2. 

model 

Ln_DLR      

(Sabit) -0.155 0.648  -0.240 0.812 

Ln_TGI -0.127 0.154 -0.154 0.827 0.415 

R2: 0.024; F: 0.685; p>0.05 

3. 

model 

Ln_ROA      

(Sabit) -4.381 0.003  -1295.083 0.000 

Ln_TUFE -0.261 0.006 -0.997 -44.276 0.000 

R2: 0.993; F: 1960.387; p<0.05 

Analiz sonuçlarına göre 1 ve 3. modeller istatistiksel olarak anlamlı olup (p<0.05), 2. model ise istatistiksel 

olarak anlamlılık düzeyine sahip değildir (p>0.05). Birinci modelde, katılım bankalarının varlık/sermaye 

oranları üzerinde, yılın eksi ve anlamlı bir katkısının olduğu, diğer bir ifadeyle zaman içerisinde 

varlık/sermaye değerlerinin düştüğü görülmektedir.  Ancak hane halkı gelir grubu tek değişkenli analizde 

anlamlı etkiye sahip olsa da, çok değişkenli analizde etkisi anlamlı değildir (p>0.05). Üçüncü model ise 

katılım bankalarının varlık getirileri üzerinde TUFE’nin etkisinin anlamlı olduğunu ve yönünün ise negatif 

olduğunu göstermektedir.  

5. Tartışma ve Sonuç  

Bu çalışmada, günümüzde giderek önemi artan ve gerek Türkiye’de, gerekse dünyada daha fazla yatırımcı 

ile buluşan katılım bankalarının hangi gelir grubunda daha yüksek getiri elde edebileceği ve hangi gelir 

grubunun daha kalıcı olarak katılım bankalarına yöneldiğinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede 

bankaların karlılık finansal performansları ile TÜİK hane halkı gelir gruplarının gelirleri arasındaki ilişki 

logit model ile analiz edilmiştir.  

Katılım bankalarına yönelik literatürde yapılan çalışmalar, son yıllarda katılım bankalarının değerinin ve bu 

bankalara karşı ilginin arttığını göstermektedir. Öte yandan karlılık düzeyini arttırmada ve karlılık üzerinde 

etkili faktörleri belirlemede yeterli düzeyde çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak katılım bankalarının işleyiş 

sistemi, kar belirleme düzenleri, müşteri portföyü gibi konularda yapılan çalışmaların sayısı giderek 

artmaktadır. Kofoğlu (2020) yapmış olduğu çalışmada, katılım bankalarında kar oranlarının belirlenmesinde 

faiz ve enflasyon oranlarının dikkate alındığını ya da alınabileceğini öne sürmektedir. Bir başka çalışmada 

Avcı ve Aktaş (2015), katılım bankalarındaki kar payı ödemeleri ile mevduat bankalarının faiz ödemeleri 

arasında benzerliğin olduğunu ve bunun temel sebebinin müşteri ile bankanın kar payını beraber 

belirleyerek, epşin al-vadeli sat işlemlerden ileri gelebileceğini ifade etmişlerdir. Pehlivan (2016) katılım 

bankalarının tarihi süreçteki gelişimlerini finansal oranlarla incelediği çalışmasında, bu banka türlerinin 

zaman içerisinde çok hızlı bir büyüme trendinde hareket ettiklerini rapor etmiştir. Özulucan ve Deran (2009) 

çalışmalarında, katılım bankaları ile geleneksel bankaların muhasebe uygulamalarının her ne kadar faiz-kar 

payı farklılıklarından ileri gelen bazı farklılıklar olsa da, birbiri ile benzer yapıya sahip olduklarını 

gösterdiğini ortaya koymuşlardır. Yücel ve Atlı (2014) ise çalışmalarında, katılım bankalarında elektronik 

pazarlama yöntemlerinin kullanımının arttığını ve bunun da, müşteri sayısında önemli artışa neden 

olduğunu bildirmişlerdir. Dinç (2017) çalışmasında katılım bankalarında birikim hesap değerlerinde risk 
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iştahına dayalı olarak bölünmüş vade havuzlarının, katılım bankalarında daha yüksek karlılığa yardım 

edeceğini bildirmiştir. Süngü ve Dilek (2020) çalışmalarında katılım bankaları ve geleneksel bankaların nasıl 

işlediklerine yönelik müşterilerin algılarını analiz etmişler ve müşterilerin İslami bankalara yönelik 

düşüncelerinde; ekonomiye katkılarının olduğu ancak dini gereklilikler konusunda yeterli düzeyde açık 

olmadığını düşündüklerini rapor etmişlerdir.  

Katılım bankalarının karlılık oranlarına ilişkin çalışmalar ise sınırlı olmakla birlikte, son yıllarda artmaya 

başlamıştır. Kartal (2020) çalışmasında, katılım bankalarının kar ve maliyetlerini çok kriterli karar verme 

yöntemi ile 2017-2018 tarihleri için analiz etmiş, kar ve maliyetlerin pek çok değişkenden etkilendiğini 

bildirmiştir. Çonkar ve Gökgöz (2021) çalışmalarında, katılım bankalarında karlılık oranlarını belirlerken 

TÜFE ve dövizi daha fazla ön plana çıkardıkları, ancak bunun yerine faizin daha fazla ön planda tutulması 

gerektiğini bildirmiştir. Bu bulgu, bu çalışma da üçüncü modelden elde edilen bulgular ile uyumludur. 

Çalışma da 2008-2018 yılları arasında TÜFE, karlılığı etkileyen en önemli faktör olarak bulunmuştur. 

Özdemir (2019) çalışmasında, katılım bankalarının Türkiye’deki mevcut durumlarını İslami mikrofinans 

çerçevesinde incelemiş ve ekonomik sistem içerisinde önemli yerlerinin olduğunu rapor etmiştir. Kolukısa 

(2018) çalışmasında, Türkiye’de katılım bankaları ile geleneksel bankaları faiz ve kar oranları ile takipteki 

kredi oranları arasındaki ilişki bakımından kıyaslamış, katılım bankalarında daha yüksek kar oranı ile kredi 

kullanımının takipteki kredi oranlarını etkilemediği görülmüştür. Akyüz vd (2020) ise çalışmalarında 

Türkiye’de katılım bankalarının 2013-2017 yılları arasındaki finansal performanslarını CAMELS yöntemi ile 

ölçmüş, 2015 yılından itibaren bir düşüşün olduğunu rapor etmişlerdir. İncelenen zaman serisinin 

genişlemesi gerektiği, bu çalışmanın öncü olarak ele alınabileceğini ifade etmek mümkündür. Ayrıçay vd 

(2014) çalışmalarında, 2006-2011 yılları arasında Türkiye’de katılım bankaları ile mevduat bankalarının 

finansal performanslarını kıyaslamış ve Türkiye’de katılım bankalarının yeterli düzeyde karlılığa henüz 

ulaşamadıklarını, mevcut potansiyelin kullanımının sınırlı olduğunu bildirmişlerdir. Bir başka çalışmada 

Yurttadur ve Demirbaş (2017) katılım bankaları ile mevduat bankalarının performanslarını kıyaslamış ve 

katılım bankalarının mevcut bankalara göre henüz yeterli potansiyeli kullanamadıkları ifade edilmiştir. Yine 

Tuncay (2018) Türkiye’de katılım bankaları ile mevduat bankalarının performanslarını kıyaslamış ve katılım 

bankalarının yeterli potansiyeli kullanmadıkları, bunun en önemli nedeninin ise kar ve zarar ortaklı 

yapılarından kaynaklandığını rapor etmiştir.  

Sonuç olarak literatürde yapılan çalışmalarda her ne kadar katılım bankalarının performans göstergeleri 

mevduat bankaları ve çeşitli değişkenler ile kıyaslansa da, hangi gelir grubunda daha yüksek karlılık 

oranlarının ve daha kalıcı karlılığın elde edileceğine yönelik çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bakımdan 

yapılan çalışma alan öncü olması, pazar bölümlendirme ve konumlandırması ile ilerlemeci yapısından ötürü 

önem arz etmektedir. Bunun yanında katılım bankalarının geçmişlerinin çok eskiye dayanmaması ve bu 

alanda verilerin sınırlı olması, çalışmanın sınırlılıklarının başında gelmektedir.  

Ülkemiz de bazı kesimlerde ve özellikle din inanışının İslam yoğunluklu olduğu ülkeler de , bankacılık ve 

faiz konularında, belki de faiz ile ilgili dini söylemlerin çok ağır olmasının da etkisiyle, faize karşı ciddi bir 

tepki ve tavır vardır. Katılım bankaları aslında bir bakıma, bu ihtiyaca yanıt vererek, önemli bir açığı 

gidermekte, aslında bankacılığın temel işlevi olan, üretim ve hizmet sektörlerini kredileme ve elde etmiş 

olduğu kar ile de kar ortaklığını sağlama görevini üstlenmektedir. Aslında bankaların temel görevi bu 

şekilde üretime destek vererek, üretilen artı değerin paylaşımına yardım etmek olsa da, gerek dini 

söylemler, gerekse bankaların bazı dönemler de uyguladıkları faiz politikaları ,faiz konusun da  bu olumsuz 

algının oluşmasında rolü olduğu ifade edilebilir. Kuşkusuz bunun dışında da, tüketici karar süreçlerini ya 

da yatırımcı karar süreçlerini etkileyen başka sebepler olabilir. Ancak sebep ne olursa olsun, Türkiye’de 

bankalara yönelik olan bu önyargı, konut sektörü ya da başka sektörlerde, yatırım amaçlı olarak, arz 

dengelerini bozan tablolara yol açabilmektedir. Bu noktada katılım bankalarının, önemli bir fonksiyonu 

üstlendikleri ve işlevi yerine getirdikleri ifade edilebilir.  

Araştırmada elde edilen sonuçlar, katılım bankalarının bu işlevi yerine getirirken, dini hassasiyetlerinin 

nispeten daha yüksek olduğunu öne sürmenin mümkün olduğu, düşük gelir gruplarından elde etmiş 

olduğu karlılık oranları daha sürdürülebilir ve uzun vadelidir. En üst gelir grubunda olan yatırımcıların kısa 

vadede getirileri, düşük gelir grubundakilere göre daha yüksek olabilir. Ancak gerek bankacılık sektörünün 

ülkemizde ve dünyadaki geçmişi, gerekse bankaların bu geçmiş süreç içerisindeki hareketlerine karşı 

verilmiş olan reaksiyonlar, bu gelirlerin kısa vadede olacağını ve yatırımcıların yine alternatif yatırım 
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kanallarına yöneleceklerini göstermektedir. Bu nedenle, katılım bankalarının daha düşük gelir grubundaki 

yatırımcıları daha fazla çekecek alternatif pazarlama kanallarına yönelmelerinde yarar vardır. Bugünün 

düşük gelir grubundaki bireylerinin gelecekte yüksek gelir grubuna girecekleri de düşünüldüğünde, 

ayakları yere sağlam basan ve taviz vermeyen bir katılım bankacılığı sektörü, yakın gelecekte bilgi asimetrisi 

ve bundan kaynaklanan finansal krizlerle de mücadelede etkili rol oynayabilir.   
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Amaç – Bu çalışma kapsamında, Türkiye’nin elektrik piyasasını modellemek için Sistem dinamiği 

modeli (SDM) Vensim PLE programı ile oluşturulmuştur. Sistem dinamiği modeli, bu tür 

karmaşıklıkları modellemek için uygun bir yaklaşımdır.  

Yöntem – Sistem dinamiği, geri bildirim sistemlerine dayanan bir metodolojidir. Sistem Dinamiği Jay 

Wright Forrester tarafından geliştirimiştir. Forrester'ın metodolojisi, karmaşık ve dinamik sistemler için 

bilgisayar modelleri oluşturmak için bir temel sağlamaktadır. STELLA, VENSIM, POWERSIM gibi 

birçok yazılım günümüzde sistem dinamiği modellemesinde kullanılmaktadır.   

Bulgular – Geliştirilen SD model ile 2005-2030 yılları arasında sistemin davranışı incelenmiştir. 

Öncelikle model incelenerek mevcut durum analiz edilmiştir. Mevcut durum incelendiğinde, 

gerçekleşen elektrik enerjisi üretim, elektrik enerjisi tüketim, CO2 emisyonu, nüfus, gibi değişkenlerin 

gerçek değerleriyle uyumlu model sonuçları elde edilmiştir. Mevcut duruma ilişkin karşılaştırmalı 

sonuçlar incelenmiştir. Mevcut durumun ardından sekiz senaryo geliştirilmiştir. Mevcut durumun 

incelenmesinin ardından sekiz adet senaryo analizi gerçekleştirilmiştir. Bu senaryolarda sırasıyla, 

senaryo 1 için elektrik enerjisi kayıp ve kaçak oranının 2013 yılı itibariyle %5 olması durumu, senaryo 2 

için elektrik enerjisi kayıp ve kaçak oranının 2013 yılı itibariyle %10 olması durumu, senaryo 3 elektrik 

enerjisi kayıp ve kaçak oranının 2013 yılı itibariyle %18 olması durumu, , senaryo 4 elektrik enerjisi 

kayıp ve kaçak oranının 2013 yılı itibariyle %30 olması durumu, senaryo 5 nüfusun artması durumu, 

senaryo 6 nüfusun azalması durumu, senaryo 7 yeni elektrik santralinin kurulmasının ortalama 3 yıl 

sürmesi durumu, senaryo 8 sanayi sektöründe elektrik enerjisi tüketiminin %15 artması durumu  

incelenmiştir.   

Tartışma – Sonuçlar incelendiğinde; kayıp ve kaçak oranların kontrolünün oldukça önemli olduğu 

söylenebilir. Ayrıca belirli bir süreye gereksinim duyulan yeni elektrik santrallerinin kuruluma başlama 

zamanlarının planlanması oldukça önemlidir. Geliştirilen sistem dinamiği modeli ile farklı senaryo 

durumları incelenerek etkin politikaların tasarlanması sağlanabilir.   
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Purpose – In this study, the System Dynamics Model (SDM)  was developed for modeling Turkey's 

electricity market via Vensim PLE. The system dynamics model is a suitable approach for modeling 

such complexities.   

Design/methodology/approach –  System dynamics is a methodology based on feedback systems. 

System Dynamics was developed by Jay Wright Forrester. Forrester's methodology provides a basis for 

building computer models for complex and dynamic systems. Many software such as STELLA, 

VENSIM, POWERSIM are used in system dynamics modeling today. 

Findings – The behavior of the system between 2005 and 2030 has been examined  thanks to developed 

SD model. First of all, the model was examined and the current situation was analyzed. When the 

current situation is examined, the model results are obtained in accordance with the actual values of the 

variables such as the actual electrical energy production, electrical energy consumption, CO2 emission, 

population. Comparative results regarding the current situation have been examined. Eight scenarios 

were developed following the current situation. After examining the current situation, eight scenario 

analyzes were conducted. In these scenarios, respectively, for scenario 1, the electrical energy loss and 

leakage rate is 5% as of 2013, for scenario 2 the electrical energy loss and leakage rate is 10% as of 2013, 

scenario 3 electrical energy loss and leakage rate is% as of 2013. 18, scenario 4 electricity loss and leakage 

rate is 30% as of 2013, scenario 5 population increase, scenario 6 population decrease, scenario 7 new 
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power plants take an average of 3 years, scenario 8 electricity in industrial sector 15% increase in energy 

consumption has been examined.  

Discussion – When the results are examined; It can be said that the control of loss and leakage rates is 

very important. In addition, it is very important to plan the installation start times of new power plants 

that require a certain period of time. With the developed system dynamics model, different scenario 

situations can be examined and effective policies can be designed. 

1. GİRİŞ 

1950’li yıllarda MIT’ den Jay Forrester tarafından geliştirilen Sistem Dinamiği yaklaşımı sosyal bilimlerde, 

özellikle yönetimdeki karmaşık davranışların bilgisayar benzetimiyle analiz edilmesini sağlamaktadır. Sistem 

dinamiğini, karmaşık sistemlerin dinamik davranışlarını ortaya koymayı sağlayan bir yöntem olarak sistem 

düşüncesinin bir şekli olduğu söylenebilir. Sistem yapılarının sistem davranışı ve sistem olaylarına nasıl yol 

açtıklarını anlamak, sistem dinamiğinin temelini oluşturmaktadır (Sezen, 2009: 298).  

Sistem dinamiği yaklaşımıyla yapılan literatürde yer alan çalışmalardan bir kısmı aşağıdaki gibidir. 

Macal (2004), çalışmasında ajan tabanlı simülasyon (ATS), Forresterr’in sistem dinamiği (SD) yaklaşımı 

modellemesinin yanında kompleks sistemleri modellemede kullanılan yeni bir model tekniğidir. Birçok 

çalışmada modeller her iki yaklaşımla da modellenebiliyor. Bu çalışmada (SD) modelden (ATS) türetmek için 

gerekli spesifikasyonlar sunulmuştur. 

Esmaeeli vd., (2006), çalışmalarında İran’da yapılan sistem dinamiği modeli elektrik fiyat değişimleri nasıl 

etkilediğini göstermek için geliştirilmiştir. Elektrik depolamak pratikte pek mümkün olmadığından arz talep 

dengesinin korunması zorunludur. Buna yönelik olarak gelir seviyesine göre düşük, orta ve yüksek gelirli 

olmak üzere üç grup belirlenmiş üretim ve dağılım bu koşullar göz önünde bulundurularak yapılmıştır.  

Tan vd., (2007), bu çalışmalarında Alternatif Enerji Teknolojileri (AET) konusunda sd model geliştirmişlerdir. 

Bir takım makroekonomik ve jeolojik güçler, ulusal petrol şirketleri gibi olumsuzluklar nedeniyle (AET)’nin 

gelişimi belirsiz bir durumdadır. Bu çalışmada sistem dinamiği yaklaşımı kullanılarak (AET)’nin daha az 

riskle uygun (AET) için yatırım yapılması amaçlanmıştır.  

Qian, (2008), çalışmalarında Çin’de yapılan bir sistem dinamiği çalışmasında gelecekteki elektrik enerjisi 

talebinin yeterince fazla olmaması ile uzun dönemde faaliyete geçebilecek enerji santrallerinin yapılmasının 

doğru olup olmadığını konu almaktadır.  

Jäger, Schmidt ve Karl, (2008), çalışmalarında Almanya’da yapılan bir sistem dinamiği çalışmasında elektrik 

fiyatını etkileyen faktörler ile CO2 emisyonunu azaltacak önlemleri konu almaktadır. 

Han ve Yoshitsugu (2008), Çin’de şehirlerarası yolcu taşımacılığının CO2 emisyonuna etkisinin nasıl 

azaltılabileceğini konu alan bir sistem dinamiği çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada 2020 yılında CO2 

emisyonunun beklenenden fazla olacağını ve buna istinaden en iyi çözüm yolunun demiryolu taşımacılığının 

geliştirilmesi olacağı vurgulanmaktadır. 

Choucri vd., (2008), Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bir diğer sistem dinamiği çalışmasında da gelecekteki 

elektrik enerjisini ve temiz su ihtiyacı için gerekli enerjiyi karşılamanın dışında CO2 emisyonunu azaltacak en 

uygun teknolojiyi belirlemeyi amaçlamaktadır. 

Giorgio vd., (2008), İtalya’da yapılan bir sistem dinamiği çalışması yenilenebilir enerji kaynakları 

konusundadır. İtalya’da 1987’de nükleer enerji yasaklanmasından sonra ve Kyoto protokolü ile CO2 salınımı 

kısıtlandıktan sonra yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme olmuştur. Bu çalışmada 2030 yılı için 

yenilenebilir enerji kaynakları ne ölçüde kullanılabileceği ve fosil yakıtlar kullanımından doğacak maliyetlere 

(CO2 salınımı fazlası için ek maliyetlerle birlikte) göre ne derece avantajlı ya da dezavantajlı olacağı 

modellenmiştir. 

Musango vd., (2009), çalışmalarında, Güney Afrika için yapılan bir sistem dinamiği çalışmasında enerji arzı 

artışının nükleer enerji üretiminde genişleme ile mi yoksa enerjinin kullanımında alınacak sıkı önlemlerle mi 

kapatılmasının mı daha uygun olacağını konu alıyor. Yapılan çalışma sonucunda enerji kullanımında alınacak 

sıkı önlemlerin daha uygun olduğu ortaya çıkmaktadır.  
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Kars ve Altunbay 2010), Petrol kullanımının küresel ısınmaya etkisi ve yenilebilir enerji yatırımlarıyla ilgili 

Sistem Dinamiği modeli geliştirmişlerdir. 

Quadrat-Ullah (2013), yaptığı çalışmada, Kanada’da elektrik arz ve talebi oldukça karmaşık bir yapıda olup 

doğası gereği dinamiktir. Sistemin neredeyse ölçülemeyen değişkenler arasındaki nedensel ilişkileri ve 

Kanada'nın elektrik sisteminde mevcut olan kalıpları anlamak, sistematik ve sürdürülebilir politika kararları 

için gereklidir. Sistem dinamiği metodolojisinden yola çıkarak, bu çalışma dinamik bir simülasyon modeli 

sunulmuştur.  

Saleh vd. (2016). bu çalışmalarında, PT Madubaru'da CO2 emisyonlarının üretimini azaltmayı amaçlayan 

şeker endüstrisindeki bazı senaryoları değerlendirmek ve oluşturmak için yapılmıştır. 

Liu vd.(2016), bu çalışmalarında, sistem dinamiği simülasyonu aracılığıyla 2013'ten 2020'ye kadar Çin'de enerji 

tüketimini, brüt CO2 emisyonlarını ve CO2 emisyon yoğunluğunu tahmin etmek için bir model geliştirdi. 

Peng vd. (2016), Nanjing'deki bir ofis binasında bir vaka çalışmasıyla, bir binanın işletme aşamasında enerji 

tüketimini ve karbon emisyonlarını hesaplamak için bir sistem dinamiği (SD) yaklaşımı nicel olarak 

geliştirilmiştir. 

Bariss vd. (2017), çalışmalarının amacı, Letonya'da gelirdeki değişikliklere bağlı olarak enerji hizmetlerine 

yönelik talep artışının, teknolojik gelişmeye bağlı olarak birim talep başına enerji tüketiminin, elektrik 

fiyatındaki ve hane halkı gelirindeki değişikliklerin Letonya'da elektrik fiyatı ve hane halkı gelirindeki 

değişimlere göreceli etkisini bulmaktır. Uygulanan yöntem, sistem dinamikleri modellemesini ve elektrik 

tasarrufu faaliyetleri ile elektrik maliyeti-gelir oranı arasındaki ilişkiye ilişkin bir hane halkı anketinden elde 

edilen verileri içermektedir. 

Mirzaei vd.(2017), çalışmalarında, 2000–2025 döneminde İran için enerji tüketimi ve CO2 emisyon eğilimlerini 

modellemek için bir sistem dinamik modeli geliştirmişlerdir. Farklı enerji tüketim faktörlerinin çevre kalitesi 

üzerindeki etkisinin analizinde enerji politikası faktörleri dikkate alınmıştır. 

Saavedra vd.(2018), çalışmalarının temel amacı, yenilenebilir enerji tedarik zinciriyle ilgili en son Sistem 

Dinamiği katkılarını ve eğilimleri belirlemektir. Çeşitli dergilerde yayınlanan ve Yenilenebilir Enerji Tedarik 

Zincirinde (RESC) Sistem Dinamiği yaklaşımının uygulanmasına ilişkin çalışmalara genel bir bakış 

sunmaktadır. 

Kelly vd. (2019), bu çalışmada bir sistem dinamiği modeli kullanarak yenilenebilir enerji üretim pazarının 

altında yatan mekanizmaları incelemektedir. Değerlendirilen alternatiflerin her biri ile ilişkili çevresel , 

toplumsal ve ekonomik endişeler de dahil olmak üzere yenilenebilir enerji piyasasını simüle etmek için iki 

alternatifli Genelleştirilmiş Bas Modeli geliştirmişlerdir. 

Alirahmi v.d.( 2022), çalışmalarında elektrik gücü, hidrojen, oksijen ve soğutma üreten jeotermal enerji ile 

çalışan çok nesilli bir sistem önermişlerdir. Çalışmaları termodinamik ve ekonomik açılardan 

değerlendirilmiştir. 

Yang v.d. (2022), çalışmalarında uyarlanabilir veri ön işleme, gelişmiş optimizasyon yöntemi, çekirdek tabanlı 

model ve optimal model seçim stratejisinin avantajlarını sunan iyileştirilmiş bir elektrik fiyatı tahmin modeli 

geliştirmektedir. 

Mostafaeipour v.d.( 2022), çalışmalarında yenilenebilir enerji gelişiminin İran'ın karbondioksit emisyonları 

üzerindeki etkisini belirlemeye çalışmışlardır. Çalışma, İran'da yenilenebilir enerji gelişiminin karbon 

emisyonları açısından etkilerini incelemek için bir sistem dinamiği yaklaşımı önermişler ve bu yaklaşımı beş 

farklı senaryo için incelemişlerdir. 

Qader vd. (2022), çevre kirliliğini azaltma hedefi göz önüne alarak, çalışmalarında sinir ağı zaman serileri 

doğrusal olmayan otoregresif, Gaussian Süreç Regresyonu ve Holt'un CO2 emisyonunu tahmin etme 

yöntemleri gibi birden fazla yöntem uygulamıştır. Yaptıkları çalışmada Bahreyn'in CO2 emisyonunu tahmin 

etmeye çalışmışlardır. 
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Zhang v.d.(2022), çalışmalarında, 1972 ile 2015 yılları arasında Bangladeş'te doğrudan yabancı yatırım 

girişlerinin yenilenebilir enerji kullanımını artırma ve çevresel sürdürülebilirliği sağlama üzerindeki etkilerini 

değerlendirmek için yeni bir girişimde bulunmuşlardır. Çalışmalarında, doğrudan yabancı yatırım girişlerinin 

ülkenin toplam elektrik çıktı seviyelerinde yenilenebilir elektrik üretiminin payını artırdığı bulunmuştur. 

Ayrıca, doğrudan yabancı yatırım girişlerinin, Bangladeş'in ekolojik ayak izi rakamlarını artırarak çevresel 

kaliteyi doğrudan engellediği de kanıtlanmıştır. 

3. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Enerji sistemi modellemesi, birden fazla karar vericinin varlığı, tüketici davranışlarının karmaşıklığı, modüller 

arasında geri bildirim süreçleri, teknolojik sınırlamalar ve çeşitli gecikmeler nedeniyle karmaşık bir sorundur. 

Sistem dinamiği modeli (SDM), bu tür karmaşıklıkları modellemek için uygun bir yaklaşımdır, çünkü 

karmaşık sistemlerdeki geri bildirim yapısını anlamak ve keşfetmek için güçlü bir modelleme tekniğidir. 

Sistem dinamiği modelleme ilk olarak 1950'lerde geliştirilmiştir, şirket yöneticilerinin endüstriyel süreçler 

hakkındaki anlayışlarını geliştirmelerine yardımcı olur. Sistem dinamiği modelleme (SDM), geri bildirim 

döngülerini ve stokları kullanarak karmaşık sistemlerin zaman içindeki davranışını modeller. Tüm sistemin 

davranışını etkileyen dahili geribildirim döngüleri ve zaman gecikmeleri ile ilgilenir. Bu modelin gücü, 

dinamiklerdeki, geri beslemedeki ve zaman gecikmesindeki doğrusal olmayışı hesaba katma kabiliyetinde 

yatmaktadır (Wu vd., 2010; Mirzaei ve Bekri, 2017: 347). 

3.1. Sistem Dinamiği 

Sistem dinamiği, mevcut bilgileri bilgisayar simülasyon modellerinde düzenlemek için geri bildirim (geri 

besleme) mekanizması kavramlarını kullanmaktadır. Bu çalışmaya dayanan ilk makaleler Harvard Business 

Review'da yayınlanmıştır. Sistem dinamiği teoriyi, yöntemleri ve sistemlerin davranışını analiz etmek için 

ihtiyaç duyulan felsefe, yönetim, aynı zamanda çevresel değişim, politika, ekonomik davranış, tıp, 

mühendislik ve diğer alanlarda uygulanabilecek ortak bir temel sağlar(Forrester, 1993: 200). Temel olarak, 

sistem dinamiği oluşturmada altı önemli adım vardır. Bu adımlar;. problem tanımlama ile başlar, ardından 

sistem kavramsallaştırma, model formülasyonu, model test etme ve değerlendirme, model kullanımı olarak 

ifade edilebilir(Bala v.d., 2017: 15). Forrester, bir sistem dinamiği modelinin aşağıda yer alan adımlardan 

oluştuğunu belirtmektedir. 

1) Problemin belirlenmesi 

2) Gözlemlenen sorunları yaratıyor görünen etmenlerin izolasyonu 

3) Kararları, davranışlara bağlayan neden sonuç bilgi geri besleme çevrimlerinin izlenmesi 

4) Mevcut bilgi akımından kararların doğuş şeklini tanımlayan kabul edilebilir politikaların 

Formülasyonu 

5) Sistem bileşenlerinin, bilgi kaynaklarının ve karar politikalarının modelinin kurulması 

6) Model tarafından tanımlanan sistem davranışlarının model çalıştırılarak yaratılması 

7) Sonuçları, gerçek sistemin elimizde bulunan bütün verileriyle karşılaştırma 

8) Model, gerçek sistemin kabul edebileceğimiz bir benzeri olana kadar modelde düzeltmeler yapılması 

9) Gerçek sistem üzerinde değiştirebileceğimiz organizasyonel ilişkileri ve politikaları, model üzerinde 

yeniden şekillendirerek, ne gibi değişikliklerin istediğimiz sonucu verebileceğini bulmak 

10) Yukarıda açıklanan model denemeleri sonunda, modelin performansını yükselten sonuçların gerçek 

sisteme uygulanması (Forrester, 1977). 

Sistem dinamikleri, çeşitli sosyo-ekonomik çalışmalarda (Radsicki ve Taylor, 1997), teknolojik risklerin 

modellenmesinde (Wu vd., 2010) ve arz ve talep analizinde (Ansari ve Seifi, 2012; Chi vd. ., 2009; Dong vd., 

2012) ve CO2 emisyonlarını ele almaktadır (Fong vd., 2009; Feng vd., 2013; Nuri vd., 2014). 

3.2.. Sistem Dinamiği Modeli 

Çalışmanın uygulama bölümünde nüfus artışına ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak 2030 yılına ilişkin 

elektrik enerjisi üretim, elektrik enerjisi tüketim, elektrik ithalatı, elektrik ihracatı değerlerinin belirlenmesine 
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ve çeşitli senaryo analizlerinin gerçekleştirilebilmesi için sistem dinamiği yaklaşımı yardımıyla modellenmesi 

amaçlanmaktadır.  

Elektrik enerjisi ithalat-ihracat miktarları Şekil 1’deki gibidir. 

 

Şekil 1: Elektrik Enerjisi İthalat-İhracat Miktarları 

(Kaynak: T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı- Dünya ve Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Görünümü, Düzgün B., 2018: 629). 

Sistem dinamiği modelinin çalıştırılmasıyla farklı senaryoların analizi yapılabilmektedir. SD model 2005-2030 

yılları arasında çalıştırılmıştır. Türkiye’de elektrik üretimi kayıp ve kaçak oranının grafiği Şekil 2‘deki gibidir. 

 

Şekil 2: Yüksek, Orta ve Düşük Durum Senaryolarına Göre 2023 Yılına Yönelik Elektrik İletim ve Dağıtım 

Şebekesindeki Kayıp ve Kaçak Oranları Tahminleri 

(Kaynak: Düzgün, 2018: 629) 

Geliştirilen SD modelde elektrik enerjisi kayıp ve kaçak oranı; Lookup değişken tipi olarak  As Graph yardımıyla 

modele tanıtılmıştır. Elektrik enerjisi kayıp ve kaçak oranı; 2005 yılından itibaren %18’den kademeli olarak 

azaltarak tanımlanmış, 2014 yılından 2030 yılına kadar ise, %14,2 olduğu varsayılmıştır. Shadow variable 

(Gölge değişken) olarak modele Time eklenmiştir. Varsayımlar; modelde yıllık ortalama elektrik enerjisi 

üretimin kapasitesinin % 2,3’ü kadar kapasitede yeni elektrik santrali veya santrallerinin eklendiği 

varsayılmıştır, elektrik üretiminin %14,2’sinin kayıp olduğu varsayılmıştır, doğum oranı ve ölüm oranında 

ciddi bir artış veya azalışın olmadığı varsayılmış, oranlar rassal olarak üretilmiştir. Vensim PLE programında 

geliştirilen Sistem Dinamiği modeli Şekil 3’teki gibidir. 
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Şekil 3:Vensim SD Model Ekranı 

Türkiye’de net elektrik tüketiminin sektörlere göre dağılımı incelendiğinde;  mesken, ticaret, resmi daire, 

sanayi aydınlatma ve diğer şeklinde gruplandığı görülmektedir. Enerji kaynaklarına göre elektrik enerjisi 

üretimi ise sıvı yakıtlar, doğalgaz, kömür, hidroelektrik ve yenilebilir enerji ve atıklar olarak ele alınmaktadır. 

TÜİK’te yer alan tablolar incelendiğinde; yenilebilir enerji ve atıklar; jeotermal, rüzgar,  katı biyokütle, güneş, 

biogaz ve atık  kaynaklarını içerdiği görülmektedir. 

4. BULGULAR 

4.1. Mevcut Durum Analizi 

Vensim paket programında geliştirilen SD modelin çalıştırılmasıyla mevcut durum analizi yapılmıştır. 

Mevcut durumunda Vensim SyntheSim ekranı Şekil 4’teki gibidir. 

 

Şekil 4: Mevcut Durumunda Vensim SyntheSim Ekranı 
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Mevcut durumda modelin çalıştırılması ile elde edilen sonuçların grafikleri Şekil 5 ve Şekil 6’daki gibidir. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5: Mevcut Durumda Modelin Çalıştırılması ile Elde Edilen Sonuçların Grafikleri-1 

                

      

 

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6: Mevcut Durumda Modelin Çalıştırılması ile Elde Edilen Sonuçların Grafikleri-2 

Tablo 1’de gerçekleşen elektrik enerjisi üretimi verileri (Gwh) yer almaktadır. 
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Tablo 1: Elektrik Enerjisi Üretimi Verileri (Gwh) 

 

Yıllar Gerçekleşen Yıllar Gerçekleşen 

2005 161 956,2 2012 239 496,8 

2006 176 299,8 2013 240 154,0 

2007 191 558,1 2014 251 962,8 

2008 198 418,0 2015 261 783,3 

2009 194 812,9 2016 274 407,7 

2010 211 207,7 2017 297 277,5 

2011 229 395,1 2018 304 801,9 

Kaynak: TÜİK, Türkiye Elektrik Üretim 

SD Modelden Elde Edilen Elektrik Enerjisi Üretimi Sonuçları Tablo 2’teki gibidir. 

Tablo 2: SD Modelden Elde Edilen Elektrik Enerjisi Üretimi Sonuçları 

Yıllar 

Modelden Elde Edilen Net  

Yıllar 

Modelden Elde Edilen Net  

Elektrik Üretimi(Gwh) Elektrik Üretimi(Gwh) 

2005 161956 2018 304791 

2006 168156 2019 319084 

2007 173223 2020 330714 

2008 184412 2021 352499 

2009 190624 2022 373791 

2010 202892 2023 389873 

2011 211767 2024 417819 

2012 225908 2025 438543 

2013 234295 2026 456967 

2014 244700 2027 487778 

2015 260845 2028 507783 

2016 271097 2029 544025 

2017 285578 2030 566559 
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Elektrik enerjisi üretimine ilişkin SD model sonuçları ve gerçekleşen değerlerin karşılaştırmalı grafiği Şekil 

7’deki gibidir. Şekil 7 incelendiğinde elektrik enerjisi üretiminin yıllar içerisinde artış gösterdiği 

görülmektedir. 

 

Şekil 7: Elektrik Enerjisi Üretimine İlişkin SD Model Sonuçları ve Gerçekleşen Değerlerin Karşılaştırmalı 

Grafiği 

SD modelden elde edilen elektrik enerjisi tüketimi sonuçları Tablo 3’teki gibidir. 

Tablo 3: SD Modelden Elde Edilen Elektrik Enerjisi Tüketimi Sonuçları 

Yıllar 
Modelden Elde Edilen Net Elektrik 

Tüketimi(Gwh) 
Yıllar 

Modelden Elde Edilen Net Elektrik 

Tüketimi(Gwh) 

2005 130262 2018 259233 

2006 137372 2019 273317 

2007 144776 2020 288038 

2008 152640 2021 303535 

2009 160903 2022 319990 

2010 169525 2023 337298 

2011 179062 2024 355565 

2012 188997 2025 375120 

2013 199380 2026 395489 

2014 210178 2027 417359 

2015 221551 2028 440142 

2016 233569 2029 463710 

2017 246146 2030 488929 

Elektrik enerjisi tüketimine ilişkin SD model sonuçları ve gerçekleşen değerlerin karşılaştırmalı grafiği Şekil 

8’deki gibidir.   
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Şekil 8: Elektrik Enerjisi Tüketimine İlişkin SD Model Sonuçları ve Gerçekleşen Değerlerin Karşılaştırmalı 

Grafiği 

Tablo 4: SD Modelden Elde Edilen CO2 Emisyon Değerleri 

Yıllar CO2Emisyon (Milyon ton) Yıllar CO2Emisyon (Milyon ton) 

2005 72000 2018 169514 

2006 77121 2019 178705 

2007 82459 2020 188632 

2008 88113 2021 198841 

2009 93698 2022 210483 

2010 99422 2023 222904 

2011 105663 2024 237685 

2012 113708 2025 253907 

2013 121553 2026 268165 

2014 129352 2027 287780 

2015 139455 2028 309252 

2016 147682 2029 326276 

2017 156913 2030 346230 

SD modelden elde edilen CO2 emisyon değerleri grafiği Şekil 9’daki gibidir.   

 

Şekil 9: SD Modelden Elde Edilen CO2 Emisyon Değerleri Grafiği 

Gerçekleşen ve SD modelden elde edilen nüfus değerleri grafiği Şekil 10’daki gibidir.    
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Şekil 10: Gerçekleşen ve SD Modelden Elde Edilen Nüfus Değerleri Grafiği 

4.2. Senaryo Analizleri 

4.2.1. Senaryo 1 için Kayıp Ve Kaçak Oranının %5 Olması Durumunda Senaryo Analizi 

Sistem Dinamiği modelinde kayıp ve kaçak oranlarının mevcut durumda %14,2 iken, 2013 yılından itibaren 

%5 olarak varsayılması durumunda elektrik ithalatına gereksinimin çok azaldığı gözlenmiştir. Modelden elde 

edilen ithalat değerleri grafiği Şekil 11’deki gibidir. 

 

Şekil 11: Modelden Elde Edilen İthalat Değerleri Grafiği 

Şekil 11 incelendiğinde; 2013 yılından itibaren kayıp ve kaçakların oranındaki ciddi düşüşün neticesi olarak 

elektrik ithalatın 2013-2023 yılları arasında “0” seviyelerine kadar düştüğü gözlenmiştir. Senaryo 1 durumda 

modelin çalıştırılması ile elde edilen sonuçların grafikleri Şekil 12’deki gibidir. 

 

Şekil 12: Senaryo 1 Durumda Modelin Çalıştırılması ile Elde Edilen Sonuçların Grafikleri 

2013 yılından 2030 yılına kadar kayıp ve kaçak oranlarındaki ciddi azalışın sonuçları yukarıdaki grafikten de 

gözlenebilir. Özellikle kayıp ve kaçak oranlarındaki azalış neticesinde 2013 yılı itibariyle elektrik ihracatında 

artış meydana geldiği gözlenmiştir. Şekil 13 incelendiğinde kayıp ve kaçakların %5’e düşmesi durumunda 

yeni elektrik santraline gereksinim azaldığı görülmektedir. 
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Şekil 13: Modelden Elde Edilen Yeni Elektrik Santrali Değerleri Grafiği 

Kaçak ve kayıpların azaldığında ithalatın ciddi seviyede düşmesi ve yeni elektrik santraline gereksinimin 

azalması sonucu ciddi ekonomik tasarruf sağlanabilir. Senaryo 1 durumunda CO2 emisyon grafiği Şekil 

14’teki gibidir. 

 

Şekil 14: Senaryo 1 Durumunda CO2 Emisyon Grafiği 

Senaryo 1 durumunda Kayıp ve kaçak oranında bir azalış meydana gelmesi ile, CO2 emisyon verileri 

incelendiğinde mevcut duruma göre artış hızında azalış Şekil 15’da açıkça görülmektedir. 

 

Şekil 15: Senaryo 1 ve Mevcut Durum için CO2 Emisyon Karşılaştırmalı Grafiği 

4.2.2. Senaryo 2 için Kayıp Ve Kaçak Oranı %10 Olması Durumunda Senaryo Analizi 

Senaryo 2 durumunda, Sistem Dinamiği modelinde kayıp ve kaçak oranlarının mevcut durumda %14,2 iken, 

2013 yılından itibaren %10 olarak varsayılması durumunda elektrik ithalatına gereksinimin biraz azaldığı 

gözlenmiştir. Senaryo 2 durumda modelin çalıştırılması ile elde edilen sonuçların grafikleri Şekil 16’daki 

gibidir. 
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Şekil 16: Senaryo 2 Durumda Modelin Çalıştırılması ile Elde Edilen Sonuçların Grafikleri 

Kayıp ve kaçakların %10’e düşmesi durumunda yeni elektrik santraline gereksinim biraz azaldığı 

görülmektedir. 2013 yılından itibaren kayıp ve kaçakların oranındaki azalışın neticesi olarak yeni elektrik 

santrali gereksinimi azalmaktadır.  

4.2.3. Senaryo 3 için Kayıp Ve Kaçak Oranı %18 Olması Durumunda Senaryo Analizi 

Senaryo 3 durumunda, Sistem Dinamiği modelinde kayıp ve kaçak oranlarının mevcut durumda %14,2 iken, 

2013 yılından itibaren %18 olarak varsayılması durumunda elektrik ithalatına gereksinimin biraz arttığı 

gözlenmiştir. Senaryo 3 durumda modelin çalıştırılması ile elde edilen sonuçların grafikleri Şekil 17’deki 

gibidir. 

     

 

 

 

 

Şekil 17: Senaryo 3 Durumda Modelin Çalıştırılması ile Elde Edilen Sonuçların Grafikleri 

Kayıp ve kaçakların %18’e yükselmesi durumunda yeni elektrik santraline gereksinim biraz arttığı 

görülmektedir. 2013 yılından itibaren kayıp ve kaçakların oranındaki artışın neticesi olarak yeni elektrik 

santrali gereksinimi artmaktadır.  

4.2.4. Senaryo 4 için Kayıp ve Kaçak Oranı %30 Olması Durumunda Senaryo Analizi 

Senaryo 4 durumunda, Sistem Dinamiği modelinde kayıp ve kaçak oranlarının mevcut durumda %14,2 iken, 

2013 yılından itibaren %30 olarak varsayılması durumunda elektrik ithalatına gereksinimin ciddi miktarda 

arttığı gözlenmiştir. Senaryo 4 durumda modelin çalıştırılması ile elde edilen sonuçların grafikleri Şekil 

18’deki gibidir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 18: Senaryo 4 Durumda Modelin Çalıştırılması ile Elde Edilen Sonuçların Grafikleri 

Vensim modelinden elde edilen grafikler incelendiğinde; 2013 yılı itibariyle kayıp ve kaçak oranının %30 

seviyelerine yükselmesi neticesinde elektrik ithalatının ve yeni elektrik santrali gereksiniminin ciddi oranda 

arttığı gözlenmiştir. Oluşan ciddi orandaki elektrik kaybı dolayısıyla elektrik enerjisi açığının kapatılmasının 

zaman aldığı görülmektedir. 
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4.2.5. Senaryo 5 için Nüfusun Artması Durumunda Senaryo Analizi 

Senaryo 5 durumda modelin çalıştırılması ile elde edilen sonuçların grafikleri Şekil 19’daki gibidir. 

 

 

 

  

 

 

 

Şekil 19: Senaryo 5 Durumda Modelin Çalıştırılması ile Elde Edilen Sonuçların Grafikleri 

Nüfusun artması ile elektrik tüketiminde artış meydana geldiği gözlenmiştir. Elektrik tüketiminde meydana 

gelen artış neticesinde elektrik ithalatı artmakta ve yeni elektrik santraline gereksinim artmaktadır.      

4.2.6. Senaryo 6 için Nüfusun Azalması Durumunda Senaryo Analizi: 

Senaryo 6’da nüfusun azalmasına bağlı olarak ithalat, yeni elektrik santrali gereksiniminde azalma olduğu 

görülmektedir. Elektrik üretimi ve tüketimi ile CO2 emisyonunda azalma gözlenmiştir.  Senaryo 6 

durumunda Vensim SyntheSim Ekranı Şekil 20’deki gibidir. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 20: Senaryo 6 Durumda Modelin Çalıştırılması ile Elde Edilen Sonuçların Grafikleri 

4.2.7. Senaryo 7 için Yeni Elektrik Santralinin Kurulması Ve Faaliyete Geçmesinin Ortalama 3 Yıl 

Süre Alması Durumunda Senaryo Analizi 

Geliştirilen SD model ile yeni elektrik santralinin kurulması kararı alındığında faaliyete geçebilmesi için 

gereken sürenin ortalama 3 yıl olduğu varsayılmıştır. Vensim paket programında yeni elektrik santralinin 

faaliyete geçebilmesi için gereken süre DELAY FIXED komutu ile tanımlanmış ve RANDOM NORMAL(1, 5, 

3, 1, 0) olarak tanımlanmıştır.Senaryo 7 durumda modelin çalıştırılması ile elde edilen sonuçların grafikleri 

Şekil 21’deki gibidir. 
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Şekil 21: Senaryo 7 Durumda Modelin Çalıştırılması ile Elde Edilen Sonuçların Grafikleri 

Grafikler incelendiğinde; faaliyete geçme süresinin gecikme olarak eklendiğinde, elektrik ithalatında 

dönemsel artışlar ve azalışların olacağı gözlenmektedir. Ayrıca yeni kapasite grafiği incelendiğinde modelde 

3 sene boyunca yeni kapasite ile elektrik üretimi olmadığı, ilerleyen yıllarda ise yeni kapasitede artış olduğu 

görülmektedir. 

4.2.8. Senaryo 8 için Sanayi Sektörü Elektrik Enerjisi Tüketiminin 2015 Yılından İtibaren %15 

Artması Durumunda Senaryo Analizi 

Geliştirilen SD model ile Senaryo 8 kapsamında, sanayi sektöründe elektrik enerjisi tüketiminin 2015 yılı 

itibariyle %15 artış gözlenmesi durumu incelenmiştir. Aşağıda yer alan grafikler incelendiğinde, 2015 yılından 

itibaren sanayi sektörü elektrik enerjisi tüketiminde gerçekleşen artış neticesinde ithalatta ani bir yükseliş 

gözlendiği görülmektedir. Senaryo 8 durumda modelin çalıştırılması ile elde edilen sonuçların grafikleri Şekil 

22 ve Şekil 23’teki gibidir. 

Şekil 22: Senaryo 8 Durumda Modelin Çalıştırılması ile Elde Edilen Sonuçların Grafikleri 

 

 

 

   

       

     

               

 

 

Şekil 23: Senaryo 8 Durumda Modelin Çalıştırılması ile Elde Edilen Sonuçların Grafikleri 

Yeni elektrik santrali ile elektrik üretimine, 2015 yılından itibaren 2028 yılına kadar gereksinimin hızla arttığı 

görülmektedir. Elektrik üretim ve elektrik tüketimindeki artış grafiklerden görülebilir. Ayrıca CO2 

emisyonunda artış görülmektedir. 

5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışma kapsamında Vensim PLE paket programında Türkiye’nin elektrik enerjisi piyasasına ilişkin Sistem 

Dinamiği modeli geliştirilmiştir. Model kapsamında 2005-2030 yılları arasında sistemin davranışı 

incelenmiştir. Öncelikle geliştirilen model yardımıyla mevcut durum analiz edilmiştir. Mevcut durum 

incelendiğinde, gerçekleşen elektrik enerjisi üretim, elektrik enerjisi tüketim, CO2 emisyonu, nüfus, gibi 

değişkenlerin gerçek değerleriyle uyumlu model sonuçları elde edilmiştir. Mevcut duruma ilişkin 

karşılaştırmalı sonuçlar bulgular bölümünde detaylı olarak ele alınmıştır.  
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SD Modelde kayıp kaçak oranının 2013 yılından 2030 yılına kadar  %14,2 oranında olduğu varsayılmıştır. 2013 

yılından önce ise daha yüksek oranlarda kayıp ve kaçak oranı olması nedeniyle modele 2013 yılına kadar 

azalarak kayıp ve kaçak oranı tanımlanmıştır. Bu veriler ışığında elde edilen sonuçlar bulgular kısmında 

detaylı olarak rapor edilmiştir. Elektrik enerjisi üretiminin yıllar içerisinde artış gösterdiği modelden elde 

edilen sonuçlar ile görülmektedir. 2030 yılında elektrik enerjisi üretiminin 566.559 Gwh, elektrik enerjisi 

tüketiminin 488.929 Gwh, CO2 emisyon değerinin 346.230 Milyon ton, nüfusun 97.859.888 olacağı SD modelin 

çalıştırılmasıyla elde edilmiştir. Mevcut durumun incelenmesinin ardından sekiz adet senaryo analizi 

gerçekleştirilmiştir. Bu senaryolarda sırasıyla, senaryo 1 için elektrik enerjisi kayıp ve kaçak oranının 2013 yılı 

itibariyle %5 olması durumu, senaryo 2 için elektrik enerjisi kayıp ve kaçak oranının 2013 yılı itibariyle %10 

olması durumu, senaryo 3 elektrik enerjisi kayıp ve kaçak oranının 2013 yılı itibariyle %18 olması durumu, , 

senaryo 4 elektrik enerjisi kayıp ve kaçak oranının 2013 yılı itibariyle %30 olması durumu, senaryo 5 nüfusun 

artması durumu, senaryo 6 nüfusun azalması durumu, senaryo 7 yeni elektrik santralinin kurulmasının 

ortalama 3 yıl sürmesi durumu, senaryo 8 sanayi sektöründe elektrik enerjisi tüketiminin %15 artması durumu 

incelenmiştir. 

Senaryo 1 durumunda; 2013 yılından itibaren kayıp ve kaçakların oranındaki ciddi düşüşün neticesi olarak 

elektrik ithalatının 2013-2023 yılları arasında “0” seviyelerine kadar düştüğü gözlenmiştir. Ayrıca kayıp ve 

kaçakların %5’e düşmesi durumunda yeni elektrik santraline gereksinimin azaldığı gözlenmiştir.  Bu 

bağlamda; elektrik kayıp ve kaçak oranlarında azalmaya yönelik akıllı sayaçların kullanımının arttırılması, 

altyapı çalışmalarının arttırılması vb. yöntemler ile etkin bir elektrik piyasası yönetilmesi söz konusu olacaktır. 

Kayıp ve kaçak oranındaki azalışın ekonomiye olumlu yönde etkisi olacağı açıktır. İlave olarak, kayıp ve kaçak 

oranında azalış meydana gelmesi ile, CO2 emisyon verileri incelendiğinde mevcut duruma göre artış hızında 

azalış olduğu gözlenmiştir. 

Senaryo 2 durumunda, kayıp ve kaçakların %10’e düşmesi durumunda yeni elektrik santraline gereksinim 

biraz azaldığı görülmektedir. Ayrıca, elektrik ithalatına gereksinimin biraz azaldığı gözlenmiştir. Kayıp ve 

kaçak oranlarında düşük oranda bir azalma bile meydana gelse, elektrik ithalatını ve yeni elektrik santraline 

olan gereksinimi azaltması sonucu olarak ekonomiye olumlu yönde etki sağlayacaktır.  

Senaryo 3 durumunda, Sistem Dinamiği modelinde kayıp ve kaçak oranlarının mevcut durumda %14,2 iken, 

2013 yılından itibaren %18 olarak varsayılması durumunda elektrik ithalatına gereksinimin biraz arttığı 

gözlenmiştir. 2013 yılından itibaren kayıp ve kaçakların oranındaki artışın neticesi olarak yeni elektrik santrali 

gereksinimi artmaktadır. Bu durumun neticesi olarak ekonomik olarak ciddi kayıplar meydana gelecektir. 

Kayıp ve kaçak oranının kontrol altında tutulabilmesine yönelik tedbirler alınmalıdır. 

Senaryo 4 durumunda, Sistem Dinamiği modelinde kayıp ve kaçak oranlarının mevcut durumda %14,2 iken, 

2013 yılından itibaren %30 olarak varsayılması durumunu uç değer olarak değerlendirerek sonuçları 

gözlenmek istenmiştir. Kayıp ve kaçak oranının %30 seviyelerine yükselmesi, elektrik ithalatına gereksinimin 

ciddi miktarda artmasına neden olmaktadır. Bulgular bölümünde grafiklerde görüleceği gibi,  2013 yılından 

itibaren ithalatta ani ve büyük miktarda bir artış meydana geleceği görülmektedir..  Kayıp ve kaçak oranının 

%30 seviyelerine yükselmesi neticesinde, elektrik ithalatının ve yeni elektrik santrali gereksiniminin ciddi 

oranda arttığı gözlenmiştir. Oluşan ciddi orandaki elektrik kaybı dolayısıyla elektrik enerjisi açığının 

kapatılmasının zaman aldığı görülmektedir. Bu kötü senaryo, ekonomi üzerinde çok ciddi boyutlarda yük 

oluşturabilir.  

Senaryo 5 durumunda, nüfusun artması ile elektrik tüketiminde artış meydana geldiği gözlenmiştir. Elektrik 

tüketiminde meydana gelen artış neticesinde elektrik ithalatı artmakta ve yeni elektrik santraline gereksinim 

artmaktadır.  

Senaryo 6’da nüfusta ciddi oranda bir azalma meydana geldiğinde ithalat, yeni elektrik santrali 

gereksiniminde azalma olduğu görülmektedir. Elektrik üretimi ve tüketimi ile CO2 emisyonunda azalma 

gözlenmiştir.   

Geliştirilen SD modelde yeni elektrik enerjisi tesisinin kurulması ve işletilmesi için ortalama 3 yıl gecikme 

eklenerek Senaryo 7 incelenmiştir. Geliştirilen model sayesinde, her bir elektrik enerjisi kaynağının 

kurulmasına ilişkin süreler dikkate alınarak ayrı ayrı senaryo analizleri yapılabilecektir. Ayrıca enerji 

kaynaklarının kurulma maliyetleri dikkate alınarak etkin elektrik enerjisi üretme politikaları tasarlanabilir. 
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Geliştirilen SD model ile Senaryo 8 kapsamında, sanayi sektöründe elektrik enerjisi tüketiminin 2015 yılı 

itibariyle %15 artış gözlenmesi durumu incelenmiştir. 2015 yılından itibaren sanayi sektörü elektrik enerjisi 

tüketiminde gerçekleşen artış neticesinde ithalatta ani bir yükseliş meydana geldiği ve 2028 yılına kadar da 

ithalat gereksiniminin devam ettiği görülmüştür.     Yeni elektrik santrali ile elektrik üretimine, 2015 yılından 

itibaren 2028 yılına kadar gereksinimin hızla arttığı görülmektedir. Elektrik üretim ve elektrik tüketimindeki 

artış grafiklerden görülebilir. Ayrıca CO2 emisyonunda artış görülmektedir.  

Sonuçlar incelendiğinde; kayıp ve kaçak oranların kontrolünün senaryo sonuçları dikkate alındığında ne 

kadar önemli olduğu açıkça görülmektedir. Bu bağlamda, kayıp ve kaçak oranlarının kontrolüne yönelik 

alınacak tedbirlerin arttırılmasının ülke ekonomisi için büyük kazanımlar sağlayacağını ifade edebiliriz. 

Birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi, kayıp ve kaçak kontrolü üzerinde etkin politikaların tasarlanması ve bu 

konunun yönetilmesi ülke ekonomisi açısından büyük öneme sahiptir. 

Nüfusta veya elektrik tüketimi sektörlerinde meydana gelebilecek ani bir artış durumunda, ithalatın aniden 

yükselmesi, dolayısıyla yeni elektrik santrali kurulumuna ihtiyacın artması kaçınılmaz olacaktır. Önceden 

öngörülemeyen ani elektrik tüketimi artışları durumunda, kısa sürede yeni santral kurulması mümkün 

olamayacağı için, bu ihtiyaç elektrik ithalatı ile karşılanma yoluna gidilecektir. Belirli bir süreye gereksinim 

duyulan yeni elektrik santrallerinin kuruluma başlama zamanlarının planlanması oldukça önemlidir. Bu tür 

senaryoların dikkatli bir şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Proje önerisinde sunulan hedeflere ulaşılmış, 

model geliştirilerek çeşitli senaryolar analiz edilmiştir. Geliştirilen sistem dinamiği modeli ile farklı senaryo 

durumları incelenerek etkin politikaların tasarlanması sağlanabilir.  
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Amaç – Bu çalışmada, Türkiye’de 2010-2020 döneminde hayat dışı sigorta sektöründe faaliyette 

bulunan sigorta şirketlerinin karlılık performansı üzerinde etkili olan faktörlerin dinamik panel veri 

analizi kullanılarak tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem – Çalışmada, Türkiye’de faaliyette bulunan 28 hayat dışı sigorta şirketinin verileri kullanılarak 

dengeli bir panel oluşturulmuştur. Sigorta şirketlerinin karlılık performansını etkileyen faktörleri 

belirlemek için doğrusal bir regresyon modeli tahmin edilmiştir ve tahminci olarak Blundell-Bond 

(1998) tarafından geliştirilen iki aşamalı sistem GMM tahmincisi kullanılmıştır. Finansal performans, 

aktif karlılığı (AK) ve özkaynak karlılığı (ÖK) olmak üzere iki alternatif değişkenle ölçülmüştür.  

Bulgular – Aktif karlılığı modelinin analiz sonuçlarına göre; bir yıl gecikmeli aktif karlılık oranı, şirket 

büyüklüğü, yatırım karlılığı oranının hayat dışı sigorta şirketlerinin aktif karlılığını anlamlı ve pozitif; 

likidite oranı, faaliyet giderleri, kaldıraç oranı ve hasar prim oranının ise aktif karlılığını anlamlı ve 

negatif etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır. 

Özsermaye karlılığı modelinin analiz sonuçlarına göre; bir yıl gecikmeli özsermaye karlılığı ve şirket 

büyüklüğünün, hayat dışı sigorta şirketlerinin özsermaye karlılığını anlamlı ve pozitif; sermaye 

yeterlilik oranı, hasar prim oranı, BİST’e kote durumunu temsil eden kukla değişkeni ve yabancı 

ortaklığını temsil eden yabancı payı kukla değişkeninin ise özsermaye karlılığını anlamlı ve negatif 

etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır. 

Tartışma – Türkiye’de sigorta sektöründe finansal performansı artırmak için sigorta şirketlerinin 

karlılık performansını negatif etkileyen değişkenleri kontrol altında tutarak, karlılık performansını 

pozitif etkileyen değişkenlerin oranlarını artırmaya yönelik politikalar izlemeleri gerektiği 

düşünülmektedir. Ayrıca Türkiye’de sigorta bilincinin oluşturulması için ülke çapında çalışmalar 

yapılması ve devlet tarafından diğer sigorta ürünlerine de bireysel emeklilikte olduğu gibi vergi 

indirimi yapılması ile prim üretiminin artacağı düşünülmektedir. 
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Purpose – In this study, it is aimed to determine the factors that affect the profitability performance of 

insurance companies operating in the non-life insurance sector in Turkey in the period of 2010-2020 by 

using dynamic panel data analysis. 

Design/methodology/approach –  In the study, a balanced panel is created by employing the data of 28 

non-life insurance companies operating in Turkey. A linear regression model is estimated to determine 

the factors affecting the profitability performance of insurance companies and the two-stage system 

GMM estimator developed by Blundell-Bond (1998) is used as the estimator. Financial performance is 

measured with two alternative variables, return on assets (ROA) and return on equity (ROE).  

Findings – According to the analysis results of ROA model; the one-year lagged return on assets ratio, 

company size, return on investment ratio, and the return on assets of non-life insurance companies are 

significant and positive; It has been found that the liquidity ratio, operating expenses, leverage ratio and 

loss premium ratio affect the return on assets significantly and negatively. 
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According to the analysis results of ROE model; one-year lagged return on equity and company size 

significantly and positively affect the return on equity of non-life insurance companies; It is also found 

that the capital adequacy ratio, the loss premium ratio, the dummy variable representing the BIST status, 

and the foreign dummy variable have a significant and negative effect on the return on equity. 

Discussion – In order to increase the financial performance in the insurance sector in Turkey, it is 

thought that insurance companies should follow policies to increase the ratios of the variables that affect 

the profitability performance positively, by keeping the variables that negatively affect the profitability 

performance under control. In addition, it is thought that the production of premiums will increase by 

conducting country-wide studies to create insurance awareness in Turkey and by making tax reductions 

for other insurance products by the state, as in private pensions.  

1. GİRİŞ 

İnsanoğlu, tarihinin başladığı zamandan itibaren çok sayıda tehlike ile karşılaşmış ve bu tehlikelerden 

kendisini korumak için yöntemler ve araçlar geliştirmek için çaba sarf etmiştir. Sigortacılığın ortaya çıkışı bu 

çabaların sonucu olarak görülmektedir (Çoban, 2009:277). Sigortanın temeli çok eskilere dayanmaktadır ve 

ekonomik faaliyetler, girişimler ve belirsizliği kontrol etme ihtiyacı ile ortaya çıkmıştır. Bilinen ilk sigorta 

kayıtları, Ortak (veya Hristiyan) Çağ'dan birkaç bin yıl öncesine aittir (Masci, 2011: 28). Sigorta, Latince 

“sicurta” (güven) sözcüğünden gelmektedir. Risklere karşı bireyin güvende olma ihtiyacı duymasının bir 

sonucudur. İnsanlar hayatta olduğu sürece, kendilerine tehdit oluşturan risklerden korunma ihtiyacı 

hissedecektir. Aynı rizikonun tehdidi altında bulunan gerçek kişi ve tüzel kişiler, bu risklerden korunmak için, 

bir kuruluş vasıtasıyla bir araya gelmektedirler. Ortaya çıkan organizasyon sigorta olmaktadır Bu 

organizasyon içindeki sigorta işletmeleri geleneksel olarak ekonomik zararı telafi etme işlevini yerine 

getirmektedir. İnsanlar, sakatlık, hastalık, ölüm vb. rizikolarla karşı karşıyadır. Aynı zamanda uluslararası 

ticaretin karmaşık bir yapıda olması risk ihtimalini artırmaktadır. Burada sigorta sistemi, bir risk yönetimi 

aygıtı görevi görmektedir (Güvel ve Güvel, 2008: 25-30). 

Sigorta sadece risk transferi ve tazminat yoluyla ekonomik işlemleri kolaylaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda 

finansal aracılığı da teşvik etmektedir. Bunun ışığında, sigorta endüstrisi finansal istikrarı teşvik etmek, 

tasarrufları harekete geçirmek, ticareti kolaylaştırmak ve devlet güvenlik programlarını tamamlamak için 

kullanılabilir (Tukur ve Balkısu, 2014: 257; Işık, 2021a: 894). Sigorta sektörü hizmet temelli ekonomide önemli 

bir rol oynamaktadır ve bu hizmetler artık daha geniş finans sektörüne entegre edilmektedir (Malik, 2011: 

315). Finans sisteminin önemli aktörleri olarak sigorta şirketleri finansal risk yönetimi, kaynak tahsisi ve 

birikim gibi bir takım finansal fonksiyonları yerine getirerek ülke ekonomisinin büyümesine ve gelişmesine 

olumlu etkilerde bulunmaktadırlar (Curak vd., 2009: 30; Işık, 2019: 543).  

Sigorta şirketlerinin finansal performansı hissedarlar, çalışanlar, sektördeki diğer şirketler, kredi kurumları, 

denetim otoriteleri ve potansiyel yatırımcılar gibi sigorta şirketi ile ilişki içinde bulunan birçok iç ve dış paydaş 

için büyük önem taşımaktadır (Işık, 2021b: 46). Bu önemden dolayı, sigorta şirketlerinin finansal performans 

analizi konusu son yıllarda birçok araştırmacının ilgisini çekmiştir (Kaya ve Kaya, 2015: 95). 

Bu araştırmada, Türkiye’ de 2010:03-2020:06 dönemlerinde hayat dışı sigorta sektöründe faaliyette bulunan 

sigorta şirketlerinin aktif karlılığı ve özsermaye karlılığı ile ölçülen finansal performansı üzerinde etkili olan 

faktörlerin dinamik panel veri analizi ile tespit edilmesi amaçlanmıştır.  

Bu doğrultuda çalışma, karlılık performansının iki alternatif gösterge baz alınarak ölçülmesi ve firma 

büyüklüğü, sermaye yeterlilik oranı, likidite düzeyi, faaliyet giderleri, konservasyon oranı, hasar prim oranı, 

yatırım karlılık oranı, borsada işlem görme durumu ve yabancı payı gibi sigorta düzeyindeki faktörleri esas 

alınarak karlılık performansına etki eden değişkenlerin belirlenmesi, değişkenler arasındaki içsellik sorununa 

çözüm üreten bir panel tahmincisinin önerilmesi ve hayat dışı sigorta şirketlerine ait güncel bir veri setinin 

kullanılması açısından özgün bir değere sahip olmakta ve ulusal literatüre katkı sağlamaktadır. 

1.1. Türkiye’de Sigorta Sektörü 

Türkiye’de 13.03.2022 tarihi itibariyle Türkiye Sigortalar Birliği’ne üye 43’ü hayat dışı şirket, 21’ i hayat ve 

emeklilik şirketi ve 5’i reasürans şirketi olmak üzere, 67 şirket bulunmaktadır (https://www.tsb.org.tr/tr/uye-

sirketler, E.T: 13.03.2022). Türkiye’de sigorta sektörünün profilini belirlemek amacıyla belirli göstergelerin 

incelenmesi yararlı olacaktır. Bu amaçla, 2016-2021 dönemi hayat ve hayat dışı prim Üretim Payları Tablo 1’de, 

2020-2021 yılları branş bazında ve şirket bazında (şirket sıralamalarıyla) karşılaştırmalı prim üretimi Tablo 

https://www.tsb.org.tr/tr/uye-sirketler
https://www.tsb.org.tr/tr/uye-sirketler
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2’de ve Tablo 3’te sunulmuştur. Yine sigorta sektörünün demografik yapısını incelemek için Türkiye’ de 

sigorta şirketlerinde çalışan personel sayısı ve doğrudan satış personeli sayıları, cinsiyet dağılımı ve 

mezuniyet bilgilerine Tablo 4’te ve Tablo 5’te yer verilmiştir. Türkiye’de sigorta sektörünün durumu bu veriler 

ışığında değerlendirilmiştir. 

Tablo 1: 2016-2021 Hayat ve Hayat Dışı Prim Üretimi ve Payları (Bin TL) 

 Yıllar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 

 

2017-12 2016-12 

Branş 

Adı 

T
o

p
lam

 

Ü
retim

  

P
azar 

P
ay

ı%
 

T
o

p
lam

 

Ü
retim

  

P
azar 

P
ay

ı%
 

T
o

p
lam

 

Ü
retim

  

P
azar 

P
ay

ı%
 

T
o

p
lam

 

Ü
retim

  

P
azar 

P
ay

ı%
 

T
o

p
lam

 

Ü
retim

  

P
azar P

ay
ı 

%
 

T
o

p
lam

 

Ü
retim

  

P
azar P

ay
ı 

%
 

Hayat 

Dışı 

Topla

m 

87.580.2

70 

83,2 68.143

.744 

82,5 57.882

.453 

83,6 47.735.

257 

87,3 39.710.

606 

85,3 35.44

7.988 

87,6 

Hayat 

Topla

m 

17.726.7

37 

16,8 14.431

.913 

17,5 11.359

.715 

16,4 6.920.7

71 

12,7 6.844.0

82 

14,7 5.038.

808 

12,4 

Topla

m 

105.307.

008 

100 82.575

.658 

100 69.242

.168 

100 54.656.

028 

100 46.554.

689 

100 40.48

6.796 

100 

Kaynak: (TSB, https://www.tsb.org.tr/tr/istatistikler, E.T: 13.03.2022). 

Tablo 1’i incelediğimizde, toplam prim üretiminde trendin yukarı yönlü olduğu görülmektedir. Toplam prim 

üretimi 2016 yılından 2021 yılına geldiğimizde, 31 milyar TL’den 105 milyar TL ye yükselmiştir. Primlerin 

branş bazında dağılımında ise hayat dışı sigorta primlerinin toplam primler içerisindeki yüzdesinin oldukça 

yüksek olduğu söylenebilir. Türkiye’de hayat sigortalarına olan ilginin az olması nedeniyle bu branşlardaki 

prim üretiminin de az olduğu düşünülmektedir. Fakat 2016 yılından 2021 yılına gelindiğinde hayat sigortası 

primlerinin hayat dışı sigorta primlerine oranla arttığı görülmektedir. 

Tablo 2: 2020-2021 Yılları Branş Bazında Karşılaştırmalı Prim Üretimi 

  01.01.2021-31.12.2021 01.01.2020-31.12.2020     

Branş Adı Toplam Üretim 

(TL) 

Pazar 

Payı % 

Toplam Üretim 

(TL) 

Pazar 

Payı 

% 

Değişi

m (%) 

Reel 

Değişim 

(%) 

Kaza 2.443.378.083   2,79 2.237.228.258   3,28 9,21 -19,74 

Hastalık-Sağlık  13.078.386.991   14,93 10.095.658.299   14,82 29,54 -4,80 

Kara Araçları  14.291.889.908   16,32 10.737.408.691   15,76 33,10 -2,19 

Kasko 14.291.889.908   16,32 10.737.408.691   15,76 33,10 -2,19 

Raylı Araçlar  30.962   0,00 15.272   0,00 102,74 48,98 

Hava Araçları  469.039.408   0,54 369.664.551   0,54 26,88 -6,76 

Su Araçları  1.058.942.244   1,21 621.688.667   0,91 70,33 25,17 

Nakliyat  1.844.392.319   2,11 1.204.301.235   1,77 53,15 12,54 

Yangın ve Doğal Afetler  14.046.572.235   16,04 10.585.802.519   15,53 32,69 -2,49 

Genel Zararlar  11.038.240.939   12,60 7.962.465.095   11,68 38,63 1,87 

Kara Araçları Sorumluluk  23.308.761.216   26,61 20.487.192.290   30,06 13,77 -16,39 

Trafik-Yeşil Kart Dahil 22.030.263.710   25,15 19.564.267.538   28,71 12,60 -17,25 

Hava Araçları Sorumluluk  488.973.998   0,56 298.548.469   0,44 63,78 20,36 

Su Araçları Sorumluluk  88.526.945   0,10 57.810.503   0,08 53,13 12,53 

Genel Sorumluluk  3.213.054.072   3,67 2.189.994.820   3,21 46,72 7,82 

Kredi  528.327.801   0,60 399.061.225   0,59 32,39 -2,71 

Kefalet  221.493.082   0,25 123.951.705   0,18 78,69 31,31 

Finansal Kayıplar  1.154.007.399   1,32 547.980.509   0,80 110,59 54,76 

Hukuksal Koruma  300.224.816   0,34 224.970.145   0,33 33,45 -1,93 
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Kaynak: (TSB, https://www.tsb.org.tr/tr/istatistikler, E.T: 13.03.2022). 

Tablo 2 incelendiğinde, Türkiye’de 01.01.2021-31.012.2021 arasında toplam prim üretiminin 105.307.008.083 

TL olduğu ve bunun %83,2’sinin hayat dışı branşlarda gerçekleştiği görülmektedir. 2020 yılı ile 

karşılaştırıldığında, 2021 yılında prim üretiminde hayat dışı branşlarda daha fazla artış olmuştur. Hayat 

branşlarının toplam sektör içindeki payı oldukça düşük kalmıştır. Bu durum hayat sigortacılığı alanında 

Türkiye’de mevcut fırsatların yeteri kadar kullanılmadığını göstermektedir. Türkiye’de motorlu araçlar 

konusundaki sigorta bilincinin, hayat sigortası branşlarında da oluşması ile hayat sigortasında prim 

üretiminin artacağı düşünülmektedir. Tablo: 3’te Türkiye sigorta sektöründe bulunan sigorta şirketlerinin 

2020 ve 2021 yıllarındaki toplam prim üretimleri, şirket bazında ve şirket sıralaması yapılmış şekilde 

gösterilmiştir. 

Tablo 3: 2020-2021 Yılları Sigorta Şirketi Bazında Karşılaştırmalı Prim Üretimi (Bin TL) 

 2021-12 2020-12 

Sırala

ma 

 

Şirket Adı 

 

 

T
o

p
la

m
 

Ü
retim

 

(T
L

) 

P
azar 

P
ay

ı %
 

T
o

p
la

m
 

Ü
retim

 

(T
L

) 

P
azar 

P
ay

ı %
 

1 Türkiye Sigorta AŞ  11.749.646,6   11,16 8.887.128,1  10,76 

2 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi  10.735.252   10,19 8.015.704,1 9,71 

3 Allianz Sigorta AŞ  9.854.147,8  9,36 8.135.360,8 9,85 

4 Aksigorta AŞ  6.987.620,7   6,64 5.272.142  6,38 

5 Axa Sigorta AŞ  5.923.588,6 5,63 4.657.374,4 5,64 

6 HDI Sigorta AŞ  4.808.378,5  4,57 3.475.893,8  4,21 

7 Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ  3.948.446,4   3,75 4.188.831,9  5,07 

8 Sompo Sigorta AŞ  3.455.290,1  3,28 3.332.694,6  4,04 

9 Mapfre Sigorta AŞ  3.205.315,9  3,04 2.558.437,8  3,10 

10 Neova Katılım Sigorta AŞ  2.648.372,6   2,51 1.899.270,8  2,30 

  İLK 10 ŞİRKET        63.316.059 60,13 50.422.838   61,06 

52 Orient Sigorta AŞ  136.543 2,23 107.656,2 0,13 

53 SS Atlas Karşılıklı Sigorta Kooperatifi  119.343,4  2,22 77.595,3   0,09 

54 Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros 

y Reaseguros, İstanbul Şubesi  

108.852   

2,16 

75.739,2   0,09 

55 Mapfre Yaşam Sigorta AŞ  80.465,8 2,06 61.114,8  0,07 

56 Bereket Katılım Sigorta AŞ  69.813,8   2,04 29.017,6   0,04 

57 SS TMT Karşılıklı Sigorta Kooperatifi  42.856,3  1,97 41.807,4   0,05 

58 Bereket Katılım Hayat AŞ  38.063,2  1,95 18.208,6  0,02 

59 Axa Hayat ve Emeklilik AŞ  26.672,4  1,92 16.146,4   0,02 

60 Groupama Hayat AŞ  23.939,9 1,77 32.670,2   0,04 

61 Arex Sigorta AŞ  21.307,6    0   0,00 

  SEKTÖR TOPLAMI 
 

105.307.008 100 82.575.658   100 

Kaynak: (TSB, https://www.tsb.org.tr/tr/istatistikler, E.T: 13.03.2022). 

Tabloyu incelediğimizde, şirket bazında verilen prim üretim verilerine göre Türkiye Sigorta, Allianz Sigorta 

ve Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketinin Türkiye’de en büyük pazar payına sahip şirketler olduğu 

görülmektedir. 2020 yılında, Ziraat Sigorta, Halk Sigorta ve Güneş Sigortanın birleşmesiyle faaliyete geçen 

Türkiye Sigorta, bu birleşmeyle birlikte Türkiye’de sigorta pazarında ilk sıraya yerleşmiştir. En düşük pazar 

payına sahip şirketlerin ise Arex Sigorta, Groupama Hayat ve Axa Hayat ve Emeklilik olduğu görülmektedir. 

2021 yılında önceki yıla göre şirketlerin genelinde toplam prim üretiminde artış olmuştur. İlk on şirketin 

Destek  6.028.376   0,01 1.928   0,00 312513 229627 

HAYATDIŞI TOPLAM 87.580.270.796   83,2 68.143.744.181   82,5 28,5 -5,6 

HAYAT TOPLAM 17.726.737.287   16,8 14.431.913.855   17,5 22,8 -9,7 

GENEL TOPLAM 105.307.008.083   100,0 82.575.658.036   100,0 27,5 -6,3 
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toplam prim üretimi içindeki pazar payının %60 üzerinde olması pazar payındaki dengesizliği 

göstermektedir. 

Prim, branş ve şirket bazında değerlendirmelerden sonra Türkiye’ de sigortacılık sektörünün demografik 

özelliklerini de incelemekte fayda olacağı düşünülmektedir. Bu sebeple Türkiye’de sigortacılık sektöründe 

çalışanların sayısı, cinsiyeti ve eğitim durumlarını da çalışmamızda yer verilmektedir. Tablo 4’te 2021 yılı sonu 

itibariyle Türkiye’de sigorta şirketlerinde çalışan personel sayısı ve mezuniyet bilgileri yer almaktadır. 

Doğrudan satış personelleri hariç tutulmuştur. 

Tablo 4: Türkiye’de Sigorta Şirketlerinde Çalışan Personel Sayısı ve Mezuniyet Bilgileri 

31.12.2021 TARİHİ İTİBARİ İLE ŞİRKET ÇALIŞAN SAYISI 

A- Merkez ve bölgelerde kadrolu, sözleşmeli, part-time, full-time çalışanlar sayısı 

Mezun Olduğu Eğitim Kurumu Erkek Kadın Toplam 

İlkokul 51   35   86   

Ortaokul ve Dengi 54   16   70   

Lise ve Dengi 666   493   1.159   

2 Yıllık Yüksekokul 649   1.013   1.662   

Lisans 4.835   5.466   10.301   

Lisansüstü 1.042   969   2.011   

TOPLAM 7.297  7.992  15.289   

Kaynak: (TSB, https://www.tsb.org.tr/tr/istatistikler, E.T: 13.03.2022). 

Tablo 4’te görüldüğü gibi Türkiye’de sigorta şirketlerinde 31.12.2021 itibariyle 15.289 personel çalışmaktadır 

sektörde çalışan kadınlar yaklaşık %52 oran ile erkeklerden fazladır. Sigorta sektörünün bir hizmet sektörü 

olması nedeniyle kadınların oranının fazla olduğu düşünülmektedir. Mezun olduğu kuruma baktığımızda 

çalışanların büyük çoğunluğunu lisan mezunları oluşturmaktadır. 2020 yılında 14.428 olan çalışan personel 

sayısı, 31.12.2021 itibari ile 15.289’ a yükselmiştir. Türkiye’de sigorta bilincinin yerleşmesi ile birlikte bu 

sayının ilerleyen yıllarda artması beklenmektedir. Tablo 5’te doğrudan satış personeli sayısı ve mezuniyet 

bilgilerine yer verilmiştir. 

Tablo 5: Türkiye’de Sigorta Sektöründe Çalışan Doğrudan Satış Personeli Sayısı ve Mezuniyet Bilgileri 

31.12.2021 TARİHİ İTİBARİYLE DOĞRUDAN SATIŞ PERSONELİ SAYISI  

A- Merkez ve bölgelerde kadrolu, sözleşmeli, part-time, full-time çalışanlar sayısı 

Mezun Olduğu Eğitim Kurumu Erkek Kadın Toplam 

İlkokul 1   1   2   

Ortaokul ve Dengi 0   0   0   

Lise ve Dengi 127   198   325   

2 Yıllık Yüksekokul 288   797   1.085   

Lisans 1.536   2.463   3.999   

Lisansüstü 113   111   224   

TOPLAM 2.065  3.570  5.635   

Kaynak: (TSB, https://www.tsb.org.tr/tr/istatistikler, E.T: 13.03.2022). 

Tablo 5’te yer alan verilere göre, Türkiye’de sigortacılık sektöründe istihdam edilen doğrudan satış personeli 

sayısı 2021 itibariyle 5.635 kişidir.  Doğrudan satış personeli sayılarında da kadınlar yaklaşık %63 gibi bir oran 

ile erkeklerden sayıca fazladır. Mezun olduğu eğitim kurumu açısından baktığımızda yine çalışanların büyük 

çoğunluğunun lisans mezunu olduğu görülmektedir. 31.12.2020 itibari ile doğrudan satış personeli sayısı 

5.717 olarak gerçekleşmiştir. 31.12.2021 itibari ile bu sayı 5.635’e düşmüştür ve doğrudan satış personeli 

sayısında azalma olmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu’na göre; Türkiye’de, 2021 yılında mevsim etkisinden 

arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 29 milyon 927 bin kişidir. 

(https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Isgucu-Istatistikleri-IV.-Ceyrek:-Ekim---Aralik,-2021-45643, E.T: 

17.03.2022). Tablo 4 ve Tablo 5 ‘te yer alan verilere göre sigorta sektöründeki toplam çalışan sayısı, 15.289’u 

şirket çalışanı ve 5.635’i doğrudan satış personeli olmak üzere 20.927 kişidir. Türkiye Sigortalar Birliği’nden 

alınan bu sayılara, sigorta sektöründe bulunan aracı kuruluşlarda çalışan personel dâhil edilmemiştir. Fakat 

ülke ekonomisi içinde önemli bir sektör olan sigorta sektöründe çalışan sayısını, Türkiye’nin 2021 yılındaki 

https://www.tsb.org.tr/tr/istatistikler
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istihdam edilen kişi sayısı ile karşılaştırdığımızda, sigorta sektöründe çalışan sayısının oldukça düşük 

olduğunu söylemek mümkündür.  

1.2. Literatür Özeti 

Ulusal ve uluslararası literatürde sigorta sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin finansal performansını 

etkileyen faktörleri araştıran bazı çalışmaların kısa özeti Tablo 6’da sunulmuştur.  

Tablo 6: Literatür Taraması Sonuçlar 

Çalışma Örneklem  Araştırma 

Dönemi 

Bulgular 

Adams ve 

Buckle (2003) 

Bermuda’da faaliyet 

gösteren 

sigorta/reasürans 

şirketleri 

1993- 1997 Analiz sonuçlarına göre; aktif karlılığını olumlu 

etkileyen değişkenin hasar prim oranı olduğu, 

faaliyetlerin kapsamı ve şirket büyüklüğü 

değişkenlerinin ise anlamlı bir etkiye sahip 

olmadığı tespit edilmiştir. 

Kozak (2011) Polonya’daki 25 hayat 

dışı sigorta şirketi 

2002–2009 Sonuçlar kasko sigortasının, prim üretiminin ve 

faaliyet giderlerinin, ekonomik büyümenin ve 

yabancı pay sahipliğinin performansın anlamlı 

belirleyicileri olduğuna işaret etmektedir. 

Lee (2014) Tayvan’da faaliyet 

gösteren hayat dışı 

sigorta şirketleri 

1999-2009 Analiz sonuçlarına göre; yatırım karlılık oranı, 

reasürans kullanımı, bir finansal holdingin üyesi 

olma ve hasar prim oranı değişkenlerinin AK ve 

faaliyet oranı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip 

olduğu, GSYH büyüme oranının ise sadece faaliyet 

oranı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu 

tespit edilmiştir. 

Almajali, 

Alamro ve 

Al-Soub 

(2012) 

Amman borsasına 

kayıtlı 25 sigorta şirketi 

2002-2007  Analiz sonuçlarına göre; sigorta şirketlerinin aktif 

karlılığı ile aktif büyüklüğü, borçları ve likiditesi 

arasında olumlu bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca 

sigorta şirketlerinin yaşı ile AK arasında bir ilişki 

tespit edilememiştir. 

Pervan vd. 

(2012) 

Bosna-Hersek’te 

faaliyette bulunan 

sigorta şirketleri 

2005-2010 Analiz sonuçlarına göre; geçmiş performans, pazar 

payı ve yaşın kârlılık üzerinde olumlu, hasar prim 

oranının ise olumsuz bir etkiye sahip olduğu tespit 

edilmiştir. 

Burca ve 

Batrînca 

(2014) 

Romanya’da faaliyette 

bulunan 21 sigorta 

şirketi 

2008-2012 Analiz sonuçlarına göre; sermaye yeterlilik oranı, 

brüt yazılan primlerdeki büyüme oranı, sigorta 

kaldıraç oranı, konservasyon oranı, hasar prim 

oranı ve şirket büyüklüğünün şirketlerin finansal 

performansında belirleyici olduğu tespit 

edilmiştir. 

Kaya ve Kaya 

(2015) 

Türkiye’de faaliyet 

gösteren 17 hayat 

sigortası şirketi 

2008-2013  Analiz sonuçlarına göre; şirket yaşı ve brüt yazılan 

primlerin AK üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye 

sahip olduğu, sigorta kaldıraç oranı, şirket 

büyüklüğü ve cari oranın ise AK üzerinde anlamlı 

ve negatif bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Bahçekapılı 

(2019) 

Türkiye’de ve 

Almanya’da faaliyet 

gösteren 7 sigorta 

şirketi 

2009-2017 Analizin sonuçlarına göre; Türkiye’deki sigorta 

şirketlerinde, özsermaye/teknik karşılıklar, 

kaldıraç, net kâr/toplam prim ve banka 

kredileri/aktif toplamı oranları ile aktif kârlılığı 

arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 

Almanya’daki sigorta şirketlerinde ise, banka 

kredileri /aktif toplamı, kaldıraç, teknik kâr /prim 
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üretimi ve teknik kâr/net kâr oranları ile aktif 

kârlılığı arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 

Ayrıca, Türkiye ve Almanya’daki sigorta 

şirketlerinde, banka kredileri yoluyla edinilen 

borçlanmanın ÖK’nı negatif yönde etkilediği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Batol ve Sahi 

(2019) 

ABD ve İngiltere’de 

faaliyet gösteren 24 

sigorta şirketi 

2007-2016 Analiz sonuçlarına göre; ABD' de AK ve ÖK 

üzerinde, firma büyüklüğü, likidite, kaldıraç, 

varlık devri, GSYH’nin pozitif, TÜFE ve faiz 

oranının ise negatif etkiye sahip olduğu 

belirlenmiştir. Birleşik Krallık ‘ta ise AK ve ÖK 

üzerinde, firma büyüklüğü, likidite, GSYİH, 

TÜFE’nin pozitif etkiye sahip olduğu, fakat 

kaldıraç, varlık devri ve faiz oranının negatif etkiye 

sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Erdemir 

(2019) 

Türkiye’de hayat dışı 

branşlarda faaliyet 

gösteren 30 sigorta 

şirketi 

2010-2014 Analiz sonuçlarına göre; sigorta şirketlerinin 

finansal performansının belirleyicilerinin, sigorta 

kaldıraç oranı, gider/gelir oranı, cari oran, 

özsermaye/ aktifler oranı, toplam prim üretimi/ 

varlıklar oranı ve özkaynak getirisi oranı olduğu 

tespit edilmiştir. 

Önder (2019) Türkiye’de İMKB’ de 

işlem gören sigorta 

şirketleri,  

2008-2017 Analiz sonuçlarına göre; sigorta şirketlerinin 

kurumsal yönetim yapıları ile finansal performansı 

arasında olumlu bir ilişki bulunduğu tespit 

edilmiştir. 

Srbinoski vd. 

(2021) 

Orta, Doğu ve 

Güneydoğu 

Avrupa'daki seçilmiş 

ülkelerin 83 hayat 

sigorta şirketi 

2010-2019 Analiz sonuçlarına göre; Firma ölçeği, likidite 

oranı, reasürans oranı, pazar payı, gider yönetimi 

ve prim büyümesi kârlılığın anlamlı 

belirleyicileridir. 

Işık (2021b) Türkiye’de faaliyette 

bulunan yerli ve 

yabancı 27 sigorta 

şirketi 

2014-2019 Analiz sonuçlarına göre; borsada işlem görme 

durumu, borç oranı ve konservasyon oranının yerli 

ve yabancı şirketlerin karlılıklarını etkilediği, 

toplam varlıklardaki büyümenin sadece yerli 

sigorta şirketlerinin karlılığını etkilediği, şirket 

büyüklüğü, şirket yaşı, hasar prim oranının sadece 

yabancı sermayeli sigorta şirketlerinin karlılığını 

etkilediği ve enflasyon oranı, piyasa yoğunlaşması 

ve GSYİH değişkenlerinin ise sigorta şirketlerinin 

karlılığı üzerinde önemli bir etkisi olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Banerjee ve 

Savitha (2021) 

Hindistan’daki 14 

hayat sigorta şirketi 

2009-2019 Analiz sonuçlarına göre; firma büyüklüğü, 

yoğunlaşma derecesi, pazar payının kârlılıktaki 

değişimi açıklamada anlamlı değişkenler oldukları 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Shahi ve 

Agnihotri 

(2022) 

Hindistan’daki 10 

hayat sigorta şirketi 

2021 Analiz sonuçlarına göre; maddi varlık oranı ile 

aktif karlılığı arasında anlamlı bir ilişki olduğu 

ancak şirket büyüklüğü ve likidite ile aktif karlılığı 

arasında anlamlı olmayan bir ilişki olduğu rapor 

edilmiştir. 
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2. YÖNTEM 

2.1. Araştırma Modeli  

Sigorta şirketlerinin karlılığı ile sigortaya özgü belirleyiciler arasındaki ilişkiyi test etmek için aşağıdaki 

biçimde bir doğrusal regresyon modeli tahmin edilmiştir: 

Finansal Performansit = β0 + β1Finansal Performansit−1 + β2SŞÖDit + λt + εit (1)                             

1 nolu denklemde i alt indisi hayat dışı sigorta şirketlerini, t alt indisi ise zaman aralığını temsil etmektedir. 

Yukarıdaki denklemde Finansal Performansit ve finansal performansit−1 değişkenleri sırasıyla hayat dışı 

sigorta şirketlerinin aktif karlılığı ve özsermaye karlılığının cari ve bir yıl gecikmeli değerlerini ifade 

etmektedir.  SŞÖDit ise sigorta şirketlerine özgü finansal değişkenleri göstermektedir. Finansal performans 

modelinde yer alan λt çeyrek dönemlik kukla değişkenleri göstermektedir. εit = μi + 𝑢𝑖𝑡. Bu denklemde μi 

hayat dışı sigorta şirketlerinin gözlenemeyen etkilerini, 𝑢𝑖𝑡 ise 𝐸(𝑢𝑖𝑡) = 0 ve  𝑉𝑎𝑟(𝑢𝑖𝑡) = 𝜎2 olan tesadüfi hata 

terimini ifade etmektedir. Finansal performans modelinde β0, β1 ve β2 tahmin edilecek katsayılardır.  

Çalışmada finansal performans göstergesi olarak kullanılan Aktif Karlılığı ve Özsermaye Karlılığı için kurulan 

modeller ise aşağıda gösterilmektedir. 

𝑅𝑂𝐴it = β0 + β1ROAit−1 + β2SŞÖDit + λt + εit                                 (1) 

ROEit = β0 + β1ROEit−1 + β2SŞÖDit + λt + εit                                 (2) 

2.2. Evren ve Örneklem 

Bu çalışmada amaç Türk sigortacılık sektöründe faaliyette bulunan hayat dışı sigorta şirketlerinin finansal 

performansını ampirik olarak analiz etmektir. Çalışmada kullanılan veriler, Hazine ve Maliye Bakanlığı, 

Sigorta Denetleme Kurulunun Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Raporlardan 

(https://www.hmb.gov.tr/sigortacilik-ve-ozel-emeklilik-raporlari), Türkiye Sigortalar Birliği 

(https://tsb.org.tr/tr/istatistikler) ve sigorta şirketlerinin finansal tablolarından temin edilmiştir.  Çalışma 2010-

2020 yıllarındaki 42 çeyrek dönemlik finansal verileri kapsamaktadır. Çalışmaya dahil olan hayat dışı sigorta 

şirketleri Tablo 7’de verilmektedir.  

Tablo 7: Çalışma Kapsamına Alınan Şirketler 

Şirket 

Kodu 

Şirket Adı Şirket Kodu Şirket Adı 

1 Chubb 15 Groupama 

2 Ak 16 Güneş 

3 Allianz 17 Halk 

4 Anadolu 18 HDI 

5 Ankara 19 Bereket 

6 Atradius 20 Magdeburger 

7 Unico 21 Mapfre 

8 Axa 22 Neova 

9 BNP Paribas Cardif 23 Ray 

10 Coface 24 Şeker 

11 Corpus 25 Sompo 

12 Dubai 26 Nippon 

13 Eureko 27 Ziraat 

14 Generali 28 Zurich 

Çalışmada kullanılan değişkenlere ilişkin açıklayıcı bilgiler ve bağımsız değişkenlerin karlılık performansı 

üzerindeki beklenen etkileri Tablo 8’de verilmektedir. 
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Tablo 8: Değişkenler, Değişkenlerin Hesaplanması ve Açıklayıcı Değişkenlerin Beklenen Etkileri 

Değişken 

Türü 

Değişkenler Ölçü Simge Bekle

nen 

Etki 

Bağımlı 

Değişkenler 

Aktif Karlılık Oranı Net Kar / Toplam Aktifler AK  

Özsermaye Karlılık 

Oranı 

Net Kar / Özkaynaklar ÖK  

 

 

 

 

 

 

Bağımsız 

Değişkenler 

Firma Büyüklüğü Brüt Primlerin Doğal Logaritması Ln 

(Prim) 

+ 

Sermaye Yeterlilik 

Oranı 

Alınan Primler (Brüt) / Özkaynaklar APÖK + 

Likidite Oranı Cari Aktifler / Kısa Vadeli Borçlar CVKVB +/- 

Faaliyet Gideri  Faaliyet Gideri / Toplam Aktifler FGTA - 

Konservasyon 

Oranı 

Alınan Primler (Net) / Alınan Primler (Brüt) KNO + 

Kaldıraç Oranı Toplam Borçlar / Toplam Aktifler KÇO - 

Hasar Prim Oranı Ödenmiş ve Muallak Hasarlar / Kazanılmış 

Primler 

 

HPO 

- 

Yatırım Karlılık 

Oranı 

Yatırım Karı / Toplam Aktifler YKO + 

 BİST Sigorta şirketinin pay senetleri BİST’e kote ise 

1, aksi halde 0 değerini alan kukla değişken 

BİST + 

 Yabancı Payı Sigorta şirketinin ortaklık yapısında yabancı 

yatırımcıların payı %50’den fazla ise 1 aksi 

halde 0 değerini alan kukla değişken 

YP + 

2.3. Verilerin Analizi 

Çalışmada belirlenen modeller kapsamında bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı 

sorununun varlığı Spearman korelasyon analiziyle araştırılmıştır. Daha sonra çalışmanın yatay kesit boyutu 

zaman boyutundan küçük olduğundan dolayı (N<T) paneli oluşturan hayat dışı sigorta şirketleri arasındaki 

bağımlılık Breusch-Pagan (1980) LM testleri kullanılarak araştırılmıştır. Ardından bağımlı ve bağımsız 

değişkenlerin durağanlığı Pesaran (2007) CIPS panel birim kök testleri kullanılarak sınanmıştır.  

Önceki literatürde karlılık modelinde bulunan parametrelerinin tahmininde sıklıkla Havuzlanmış En Küçük 

Kareler, Tesadüfi Etkiler, Sabit Etkiler vb. gibi geleneksel statik tahmincilerin tercih edildiği görülmektedir. 

Ancak gecikmeli bağımlı değişkenin bağımsız değişken olarak modele dahil edildiği durumda yani içsellik 

durumunda bahsi geçen tahminciler tutarlı ve etkin tahminler üretememektedir (Yildirim vd., 2005: 289; 

Roodman, 2009:88). Diğer bir ifadeyle, geleneksel statik tahminciler değişkenlerde içsellik olmadığını varsayar 

ki bu da gerçek dünya koşulları dikkate alındığında kabul edilmesi oldukça güç bir varsayımdır. İçsellik 

sorunu bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki bir ilişkiden kaynaklanabileceği gibi bağımsız değişkenler 

ile hata terimi arasında bir ilişki olduğunda da ortaya çıkabilir. Bu durumda GMM dinamik panel tahmincisi 

kullanılarak içsellik sorununun üstesinden gelinebilir. Sistem GMM tahmincisi kısaca biri düzeylerde diğeri 

birinci farklarda olmak üzere iki eşzamanlı denklem sistemi olarak tanımlanabilir. Bu sistemde bağımsız 

değişkenlerin gecikmeli seviyeleri birinci farkı alınmış denklemde araç olarak kullanılabilirken, bağımsız 

değişkenlerin gecikmeli birinci farkları seviye denklemi için araç değişkenler olarak kullanılabilir (Nguyen 

vd., 2014: 1-11). Sonuç olarak; Blundell-Bond (1998) tarafından dinamik panel modelleri için geliştirilen sistem 

GMM tahmincisi içsellik problemlerini kontrol etmede kullanılan bir yöntemdir ve bu içsellik sorunlarının 

üstesinden gelmek için modellerde belirtilen denklemin parametrelerinin tahmininde bu tahminci 

kullanılmıştır. 

Arellano ve Bover (1995) ve Blundell ve Bond (1998), sistem GMM tahmin edicileri kullanılırken yerine 

getirilmesi gereken birkaç spesifikasyon testi önermektedir. Sistem GMM tahminlerinde kullanılan araç 
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değişkenlerin geçerliliği hem Hansen istatistiği hem de hata terimlerine ilişkin otokorelasyon istatistikleri 

raporlanarak test edilebilir. Hansen testinde modelde kullanılan araç değişkenlerin hatalarla ilişkili olmadığı 

hipotezi test edilmektedir. AR(1) testi, hatalar ile seviye denklemi arasındaki birinci dereceden otokorelasyonu 

test ederken, AR(2) testi ise hatalarla birinci farkı alınmış denklem arasındaki ikinci dereceden otokorelasyonu 

test etmektedir. Otokorelasyon testlerindeki boş hipotezler, seviye regresyonunda birinci dereceden 

otokorelasyon yoktur şeklinde kurulurken birinci farkı alınmış regresyonda ise ikinci dereceden 

otokorelasyon yoktur şeklinde kurulmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken durum şudur; Tahmin 

sonrasında AR(1) test istatistiği anlamlı bulunabilir ancak AR(2) istatistiğinin istatistiksel olarak anlamsız 

olması gerekmektedir ki kurgulanan modelde otokorelasyon olmadığından bahsedilebilsin. Ayrıca sitem 

GMM tahmincisi kullanılırken analizde kullanılan araç değişken sayısının raporlanması gerekmektedir. 

Çünkü Roodman (2009)’ın vurguladığı gibi, araç değişken sayısının firma sayısını geçmemesi doğru 

tahminlerin elde edilmesi açısından son derece önemlidir (Işık ve Taşgın, 2017: 71; Ağazade vd., 2017: 49; 

Wintoki vd., 2012:15-16). Çalışmada kullanılan örneklemin boyutu küçük olduğundan, sistem GMM 

tahmincisinden elde edilen asimptotik standart hatalar ciddi şekilde aşağı yönlü olabilir (Blundell ve Bond 

1998: 139). Dolayısıyla, örneklem çok büyük olmadığından, regresyon modelleri standart hatalar için 

Windmeijer (2005) sonlu örnek düzeltmesi ile tahmin edilmiştir. 

3. BULGULAR 

Çalışmanın bu kısmında hayat dışı sigorta sektöründe faaliyette bulunan şirketlerin finansal performansı 

üzerinde etkili olan faktörleri belirlemek için gerçekleştirilen analizlere ve bu analizler çerçevesinde elde 

edilen ampirik bulgulara yer verilmektedir. İlk olarak araştırmada kullanılan değişkenlerin özet istatistikleri 

ve değişkenler arasındaki korelasyon bulguları incelenmiştir.  

3.1 Özet İstatistikler 

Analiz kapsamında kullanılan bütün değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler (ortalama, standart sapma, 

ortanca, en küçük değer, en büyük değer ve gözlem sayısı) Tablo 9’da gösterilmiştir. Bu istatistiklere göre, 

hayat dışı sigorta şirketlerinden oluşan örneklem için ortalama AK ve ÖK değişkenlerinin değerlerinin negatif 

olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar analiz döneminde hayat dışı sigorta sektörünün genelinde şirketlerin ne 

aktifler açısından ne de özsermaye açısından kar elde edebildiklerine işaret etmektedir. 28 hayat dışı sigorta 

şirketinin sermaye yeterliliğini gösteren alınan primlerin özkaynaklara oranı değişkeninin ortalaması 

3.84’dür. Sigorta şirketlerinde bu oranın 4’ten büyük olması, şirketin özkaynaklarının yeterli olmadığını ve 

şirketin riskinin fazla olduğunu göstermektedir (Baştürk, 2019: 244). Likidite oranını gösteren CVKVB 

değişkenine baktığımızda 28 şirketin ortalamasının 1,8 civarında olduğu görülmektedir. Likidite oranının 1 

ve üzerinde olması sigorta şirketlerinin borç ödeme kapasitesinin yeterli olduğunu göstermektedir. (Öniz ve 

Aydın, 2019: 77). Konservasyon oranı (KNO)’nın sigorta şirketleri için sektör ortalamasından büyük olması 

beklenmektedir. Bu oranın büyük çıkması şirketin riskten yüksek pay aldığını, küçük çıkması şirketin riskten 

kaçtığını ifade etmektedir (Baştürk, 2019: 248). Hasar prim oranına baktığımızda ortalamanın 0.74 olduğu 

görülmektedir. Sigorta şirketlerinde bu oranın 0.75’in altında olması istenmektedir (Güleç, 2015: 63). Kaldıraç 

oranı ortalamasının 0.73 olduğu görülmektedir. Kaldıraç oranının yüksek olması firmanın finansal riskinin 

yüksek olduğuna işaret etmektedir. Bu oranın %50 olması kabul edilebilir. Yüksek enflasyonlu ülkelerde ise 

bu oranın 0.70’lere kadar çıkması normal karşılanabilir (Kiracı, 2014: 96). Yatırım karlılığı oranının sigorta 

şirketleri için sektör ortalamasının üstünde olması, faaliyet giderlerinin ise sektör ortalamasının altında olması 

beklenmektedir. Tablo 9’a göre ortalama yatırım karlılığı oranının yaklaşık 0.0108 olduğu görülmektedir. 

Buna ilaveten, şirketlerin yaklaşık %18’inin BİST’te işlem gördüğü ve şirketlerin sermayesinde yabancı 

payının yaklaşık 0.64 olduğu ifade edilebilir.  
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Tablo 9: Değişkenlere İlişkin Özet İstatistikler 

Değişkenler Ortalama Std. Sapma Ortanca En küçük En büyük N 

AK -.005119 .0844919 .01 -1.17 .21 1176 

ÖK -.3568792 6.934427 .04 -217.59 19.1 1176 

Ln (Prim) 18.96881 1.974692 19.21263 10.39167 22.65811 1176 

APÖK 3.845128 29.64022 1.63 -99.28 932.11 1176 

CVKVB 1.817236 2.490078 1.29 .57 30.99 1176 

FGTA .1033759 .0738273 .09 .01 .59 1176 

KNO .6684354 .2004355 .68 0 2.16 1176 

KÇO .7322109 .165093 .74 .02 1.7 1176 

HPO .7403827 .9046124 .74 -8.55 27.02 1176 

YKO .0107738 .0367788 0 -.07 .61 1176 

BİST .1785714    .383156          0          0 1 1176 

YP .6428571   .4793613 1 0 1 1176 

3.2. Çoklu Doğrusal Bağlantının Analizi 

Analiz kapsamında kurgulanan karlılık modellerinde kullanılan bağımsız değişkenler arasındaki korelasyon 

Spearman korelasyon analizi kullanılarak hesaplanmıştır. Gujarati (2004)’ye göre bağımsız değişkenler 

arasında hesaplanan korelasyon katsayısının 0.80 eşik değerinden büyük olması o değişkenler açısından çoklu 

doğrusal bağlantı sorununa işaret etmektedir. Tablo 10’da rapor edilen sonuçlar incelendiğinde en yüksek 

korelasyon katsayısı (-0.74) KÇO ve CVKVB değişkenleri arasında hesaplanmıştır. Dolayısıyla, bu bulgu 

dikkate alındığında modellerde kullanılan bağımsız değişkenler açısından çoklu doğrusal bağlantı sorununun 

önemli olmadığı ifade edilebilir. 

Tablo 10: Spearman Korelasyon Matrisi 

 Ln (Prim) APÖK CVKVB FGTA KNO KÇO HPO YKO BİST YP 

Ln (Prim) 1          

APÖK 0.30* 1         

CVKVB -0.25* -0.47* 1        

FGTA -0.01 0.58* -0.06** 1       

KNO 0.06** -0.14*  0.002  0.08* 1      

KÇO 0.06** 0.52* -0.74* 0.08* 0.02 1     

HPO 0.13* 0.22* -0.51* -0.04 0.16* 0.44* 1    

YKO 0.09* -0.03 0.26* -0.05*** 0.04 -0.22*  -0.14* 1   

BİST 0.35* 0.10* -0.24* -0.09* -0.12* 0.05 0.13* -0.01 1  

YP -0.13* -0.23*   0.25* -0.04 0.08 -0.18* -0.18*  0.07*** -0.43* 1 

Not: *, ** ve *** işaretleri sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir. 

3.3. Yatay Kesit Bağımlılığının Test Edilmesi 

Çalışmada kullanılan örneklemin yatay kesit boyutu (N=28) zaman boyutundan (T=42) küçük olduğu için 

yatay kesit bağımlılığının sınanmasında Breusch-Pagan (1980) LM test istatistikleri kullanılmıştır. Tablo 11’de 

sunulan bulgulara göre hem sabitli modellerde hem de sabitli ve trendli modellerde LM test istatistikleri için 

hesaplanan olasılık değerleri kritik değer olan 0.05’ten küçük olduğundan tüm değişkenler açısından yatay 

kesit bağımlılığı testlerinde sıfır hipotezleri reddedilmiş ve yatay kesit bağımlılığının varlığına karar 

verilmiştir.  
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Tablo 11: Breusch-Pagan (1980) Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları 

 Sabitli Sabit ve Trendli 

LM İstatistiği Olasılık  LM İstatistiği Olasılık  

AK 458.119***  0.000 419.983*** 0.000 

ÖK 331.180 *** 0.000 316.117*** 0.000 

Ln (Prim) 280.087 *** 0.000 297.554*** 0.000 

APÖK 197.149***  0.000 206.887*** 0.000 

CVKVB 616.365*** 0.000 657.807*** 0.000 

FGTA 521.118 *** 0.000 532.025*** 0.000 

KNO 216.558***  0.000 230.864*** 0.000 

KÇO 401.208***  0.000 417.916***  0.000 

HPO 291.805*** 0.000 307.709*** 0.000 

YKO 753.548*** 0.000 778.028*** 0.000 

Not: ***işareti 0.01 önem düzeyinde yatay kesit bağımlılığı yoktur şeklinde kurulan sıfır hipotezinin reddedildiğini 

göstermektedir. 

3.4. Panel Birim Kök Testleri 

Durağan olmayan seriler arasında yapılan analizler yanıltıcı sonuçlar verebilmektedir. Birinci nesil birim kök 

testleri yatay kesit bağımlılığını dikkate almazken bununla beraber ikinci nesil birim kök testleri yatay kesit 

bağımlılığını dikkate almaktadır (Taysı, 2019: 22). Harris ve Tzavalis (1999), Hadri (2000), Levin, Lin ve Chu 

(2002), Im, Pesaran ve Shin (2003) ve Breitung (2005) gibi testler birinci nesil birim kök testleri, bununla beraber 

Breuer vd. (2001), Moon ve Perron (2004), Bai ve Ng (2004), Pesaran (2007) ve Hadri ve Kurozumi (2012) gibi 

testler ise ikinci nesil birim kök testleridir (Gençoğlu vd., 2020:5; Yalçınkaya, 2016: 151). Karlılık performans 

modellerinde yer alan değişkenlerin birim köke sahip olup olmadıklarını diğer bir ifadeyle durağan olup 

olmadıklarını test etmek için yatay kesitler arasındaki bağımlılığı dikkate alan Pesaran (2007) CIPS panel birim 

kök testinden faydalanılmıştır. Hem N>T hem de N<T durumunda dengeli paneller için kullanılabilen CIPS 

ikinci nesil panel birim kök testlerinden elde edilen bulgular Tablo 12’de sunulmuştur. Bulgular 

incelendiğinde, Ln (Prim) ve KNO değişkenleri dışındaki tüm değişkenler için seri durağan değildir şeklinde 

kurulan sıfır hipotezleri reddedilerek bu seriler düzeyde durağan bulunmuştur. Bununla beraber Ln (Prim) 

ve KNO serileri ise birinci farkları alındığında durağan hale gelmiştir. Dolayısıyla çalışmanın bundan sonraki 

kısmında modellerin tahmin aşamasında Ln (Prim) ve KNO serilerinin farkı alınmış halleri, buna ilaveten 

diğer değişkenlerin ise düzey değerleri kullanılmıştır.  

Tablo 12: CIPS Panel Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler Sabitli Sabitli ve Trendli 

İstatistik Değeri İstatistik Değeri 

AK -3.441*** -3.539*** 

ÖK -4.452*** -4.924*** 

Ln (Prim) -1.522 -2.041 

D.Ln (Prim) -5.673*** -5.882*** 

APÖK -5.157*** -5.470*** 

CVKVB -2.853*** -2.906*** 

FGTA -2.867*** -3.315*** 

KNO -2.076 -2.647* 

D.KNO -5.682*** -5.859*** 

KÇO -2.969*** -3.029*** 

HPO -3.590*** -3.709 

YKO -3.282*** -3.832*** 

Notlar: N=28 ve T=42 durumuna ilişkin kritik değerler Pesaran (2007)’ın çalışmasından alınmıştır. Kritik değerler sabitli 

model için sırasıyla; -2.08 (%10), -2.16 (%5), -2.30 (%1) iken sabitli ve trendli model için ise -2.58 (%10), -2.65 (%5) ve -2.78 

(%1)’dir.*** ve * sırasıyla %1 ve %10 önem seviyesinde sıfır hipotezinin (Ho: seri durağan değildir) reddedildiğini ifade 

etmektedir. 
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Tablo 13 ve 14’te sırasıyla bağımlı değişkenler olan AK ve ÖK için iki aşamalı sistem GMM tahmin edicisine 

dayalı olarak 28 Türk hayat dışı sigorta şirketlerinin karlılık performansının belirleyicilerine yönelik 

gerçekleştirilen dinamik panel regresyon sonuçlarını özetlemektedir. Tablo 13 ve 14’ün diagnostik testler 

kısmında görüldüğü üzere, sistem GMM tahmin edicisi sırasıyla modelin anlamlılığı için F-testi, seçilen araç 

değişkenlerin geçerliliği için Hansen testi ve sırasıyla birinci ve ikinci dereceden seri korelasyon için AR(1) ve 

AR(2) testleri olmak üzere bir dizi spesifikasyon testini karşılamaktadır. Hansen testlerinin sonuçlarına göre 

“araç değişkenler geçerlidir” şeklindeki sıfır hipotezi ve Arellano-Bond otokorelasyon testinin (AR(2)) 

sonucuna göre “ikinci dereceden otokorelasyon yoktur” şeklindeki sıfır hipotezi kabul edilmektedir. Ayrıca 

regresyon modellerinde kullanılan araç değişkenlerin sayısının şirket sayısından küçük olması da bir diğer 

zorunlu koşulun karşılandığını ortaya koymaktadır.  

3.5 Aktif Karlılığı Modeline İlişkin Tahmin Sonuçları  

Aktif karlılığı değişkeninin bağımlı değişken olduğu Model (1)'de belirtilen sabit etkilere sahip dinamik panel 

veri modeline ait tahmin sonuçları Tablo 13’te rapor edilmiştir.  

Tablo 13: Aktif Karlılığı Modeline İlişkin Tahmin Sonuçları 

Değişkenler Katsayı Stand. Hata t-İstatistiği Olasılık 

L.AK .4088917*** .0615906 6.64 0.000 

Ln (Prim) .008846*** .0023947 3.69 0.001 

APÖK -.0001066 .0000646 -1.65 0.111 

CVKVB -.0032634* .0018147 -1.80 0.083 

FGTA -.2878553** .1166497 -2.47 0.020 

KNO .0073273 .0312487 0.23 0.816 

KÇO -.1663552*** .0282029 -5.90 0.000 

HPO -.0066551* .0038344 -1.74 0.094 

YKO .2214478*** .0528694 4.19 0.000 

BİST -.0185148 .010974 -1.69 0.103 

YP -.0144881 .0096127 -1.51 0.143 

Sabit -.0020302 .0475364 -0.04 0.966 

Diagnostik Testler  

F-testi 106.46(0.000)  

Hansen testi 3.92(0.141) 

AR1 test -2.53(0.011) 

AR2 test -1.16(0.247) 

Araç değişken 

sayısı 

14 

Gözlem sayısı 1148 

Şirket sayısı 28 

Notlar: Model tahmininde iki aşamalı sistem GMM tahmincisi kullanılmıştır. Sistem GMM'de gecikmeli bağımlı 

değişkenin ikinci ve üçüncü gecikmeleri fark denklemi için araç değişken olarak alınırken, bu değişkenin birinci farkları 

seviye denklemi için araç değişken olarak kullanılmıştır. Zaman ve şirket kuklaları aktif karlılık modeline dâhil edilmiştir. 

Ancak bu değişkenlerin katsayıları rapor edilmemiştir. Yukarıdaki Tabloda rapor edilen standart hatalar otokorelasyon 

ve heteroskedasiteye karşı dirençlidir. Parantez içindeki değerler ilgili test istatistiğine ait olasılık değeridir *, ** ve *** 

işaretleri sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir. 

Aktif karlılığı modeline ilişkin tahmin sonuçlarına göre; şirket büyüklüğü, bir yıl gecikmeli aktif karlılık oranı 

ve yatırım karlılığı oranının aktif karlılığını %1 önem düzeyinde anlamlı ve pozitif etkilediği görülmektedir. 

Kaldıraç oranının aktif karlılığını %1 önem düzeyinde anlamlı ve negatif etkilediği, faaliyet giderlerinin aktif 

karlılığını %5 önem düzeyinde anlamlı ve negatif etkilediği, likidite oranı ve hasar prim oranının aktif 

karlılığını %10 düzeyinde anlamlı ve negatif olarak etkilediği görülmektedir. Diğer değişkenlerin aktif karlılığı 

üzerinde anlamlı bir etkisi görülmemektedir. Bulgular sonuç ve tartışma bölümünde değerlendirilmektedir. 

3.6. Özsermaye Karlılığı Modeline İlişkin Tahmin Sonuçları 

Özsermaye karlılığı değişkeninin bağımlı değişken olduğu Model (2)'de belirtilen sabit etkilere sahip dinamik 

panel veri modelinin katsayı tahminleri Tablo 14’te rapor edilmiştir.  
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Tablo 14: Özsermaye Karlılığı Modeline İlişkin Tahmin Sonuçları 

Değişkenler Katsayı Stand. Hata t-İstatistiği Olasılık 

L.ÖK .0390393** .0166376 -2.35 0.027 

Ln (Prim) .0847405*** .0282208 3.00 0.006 

APÖK -.2300879*** .0071914 -31.99 0.000 

CVKVB .049734 .0503353 0.99 0.332 

FGTA 1.008489 1.033078 0.98 0.338 

KNO .0270182 .3064215 0.09 0.930 

KÇO .819366 1.303051 0.63 0.535 

HPO -.0761622*** .0132755 -5.74 0.000 

YKO .5104192 .8887713 0.57 0.571 

BİST -.2463477* .133267 -1.85 0.076 

YP -.3362483*** .1166626 -2.88 0.008 

Sabit -1.621825 1.178573 -1.38 0.180 

Diagnostik Testler  

F-testi 165.48(0.000)  

Hansen testi 3.48(0.323) 

AR1 test -2.07(0.038) 

AR2 test -0.06(0.971) 

Araç değişken sayısı 15 

Gözlem sayısı 1148 

Şirket sayısı 28 

Notlar: Model tahmininde iki aşamalı sistem GMM tahmincisi kullanılmıştır. Sistem GMM'de gecikmeli bağımlı 

değişkenin ikinci ve üçüncü gecikmeleri fark denklemi için araç değişken olarak alınırken, bu değişkenin birinci farkları 

seviye denklemi için araç değişken olarak kullanılmıştır. Zaman ve şirket kuklaları aktif karlılık modeline dâhil edilmiştir. 

Ancak bu değişkenlerin katsayıları rapor edilmemiştir. Yukarıdaki Tabloda rapor edilen standart hatalar otokorelasyon 

ve heteroskedasiteye karşı dirençlidir. Parantez içindeki değerler ilgili test istatistiğine ait olasılık değeridir *, ** ve *** 

işaretleri sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir. 

Özsermaye karlılığı modeline ilişkin tahmin sonuçlarına göre; şirket büyüklüğünün özsermaye karlılığını %1 

önem düzeyinde anlamlı ve pozitif etkilediği, bir yıl gecikmeli özsermaye karlılığının ise özsermaye karlılığını 

%5 önem düzeyinde anlamlı ve pozitif etkilediği görülmektedir. Hasar prim oranı, sermaye yeterlilik oranı ve 

yabancı payı kukla değişkeninin özsermaye karlılığını %1 önem düzeyinde anlamlı ve negatif etkilediği,  

BİST’e kote durumunu temsil eden kukla değişkeninin ise özsermaye karlılığını %10 önem düzeyinde anlamlı 

ve negatif etkilediği görülmektedir. Diğer değişkenlerin özsermaye karlılığı üzerinde anlamlı bir etkisi 

görülmemektedir. Bulgular sonuç ve tartışma bölümünde değerlendirilmektedir. 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

21. yy’da dünyada her alanda yaşanan gelişmeler ticaret hayatında da etkisini göstermektedir. Uluslararası 

ticaretin artmasıyla birlikte, küreselleşme olgusunun ön plana çıkması, mal ve hizmet üreten şirketler arasında 

rekabetin artmasına neden olmaktadır. Şirketler yoğun rekabetin olduğu bu ortamda hayatta kalabilmek için 

kendilerine hedefler koymak durumunda kalmaktadır. Şirketler teknik karlılık, mali karlılık, büyüme 

minimum maliyet, müşteri memnuniyeti gibi hedefler ve amaçlar belirleyip, bu hedeflere ulaşabilmek için 

standartlar oluşturmaktadırlar. Bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi amacıyla, sigorta 

sektöründe çeşitli yöntemler ile performans analizi yapılabilmektedir.  Sigorta sektörü finansal sistemin 

önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir. Bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerin finansal performansı, iç 

ve dış paydaşlarını da etkilemektedir. Dolayısıyla ülke ekonomisini etkileyen bir sektör olan sigorta 

sektöründe, finansal performansı etkileyen çeşitli faktörlerin belirlenmesi amacıyla, son yıllarda finans 

literatüründe yapılan araştırmaların önemi artmaktadır. 

Türkiye’de Elementer branşlarda faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin, finansal performansını etkileyen 

faktörleri belirlemek amacıyla yapılan bu araştırmada, 28 şirketten oluşan dengeli bir panel oluşturulmuştur. 

2010:03-2020:06 dönemini kapsayan bu örneklemde karlılık değişkeni iki alternatif değişkenle ölçülmüştür. 

Bunlar; aktif karlılık oranı ve özsermaye karlılık oranıdır. Çalışmanın bağımsız değişkenleri ise firma 
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büyüklüğü, sermaye yeterlilik oranı, likidite oranı, faaliyet giderleri, konservasyon oranı, kaldıraç oranı, hasar 

prim oranı, yatırım karlılık oranı, BİST ve yabancı payı gibi değişkenler yardımıyla ölçülmüştür.  

Aktif karlılığı modeline ilişkin tahmin sonuçlarına göre;  bir yıl gecikmeli aktif karlılığı (L.AK) değişkeninin 

katsayısı pozitif ve %1 önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Bu sonuç geçmiş karlılığın mevcut karlılığın 

anlamlı bir belirleyicisi olduğunu ortaya koymaktadır. Şirket büyüklüğünü temsil eden Ln (Prim) 

değişkeninin tahmin edilen katsayısı beklendiği gibi pozitif ve %1 önem düzeyinde anlamlıdır. Ölçek 

ekonomileri teorisini destekleyen bu bulgu şirket büyülüğü arttıkça aktif karlılığının da artacağını ifade 

etmektedir. Burca ve Batrînca (2014), Batol ve Sahi (2019), Almajali, Alamro ve Al-Soub (2012) ve Kaya ve Kaya 

(2015)’nın çalışmalarında da şirket büyüklüğünün aktif karlılığı üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu 

görülmektedir. Sigorta şirketlerinin sermaye yeterliliğini temsil eden APÖK değişkeni ile aktif karlılığı 

değişkeni arasında negatif ve anlamlı olamayan bir ilişki tespit edilmiştir. Bu sonuç hayat dışı sigorta 

sektöründe sermaye yeterliliğinin aktif karlılığı ile ilişkili olmadığını ortaya koymaktadır. Sigorta şirketlerinin 

likidite düzeyini temsil eden CVKVB değişkeninin aktif karlılığı üzerindeki etkisi negatif ve %10 önem 

düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Bu bulgu likidite düzeyi düşük olan şirketlere kıyasla likidite düzeyi yüksek 

olan şirketlerin daha fazla aktif karlılık düzeyine sahip olduklarını göstermektedir. Şirketlerin aktiflerinin 

nakit yaratma gücünün artması aktif karlılığını da arttırmaktadır. Almajali, Alamro ve Al-Soub (2012) ve Batol 

ve Sahi (2019)’nin çalışmalarında da likidite ile aktif karlılığı arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. 

FGTA ile temsil edilen faaliyet giderleri ile aktif karlılığı değişkeni arasında beklendiği gibi negatif ve %5 

önem düzeyinde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Bu sonuç artan faaliyet giderlerinin azalan aktif karlılığı 

ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Daha açık bir ifade ile bu sonuç faaliyet giderlerinin etkin bir şekilde 

yönetemeyen şirketlerin daha az karlı olduklarını göstermektedir.  Konservasyon oranının aktif karlılığı 

üzerindeki etkisi pozitiftir. Ancak bu etki herhangi bir önem düzeyinde anlamlı bulunmamıştır. Bu bulgu bu 

değişkenin aktif karlılığının anlamlı bir belirleyicisi olmadığına işaret etmektedir. Burca ve Batrînca (2014) ve 

Işık (2021)’ın çalışmalarında, konservasyon oranının aktif karlılığı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu 

görülmektedir. Toplam borçların toplam aktiflere oranı ile ölçülen kaldıraç değişkeni ile aktif karlılığı arasında 

beklendiği gibi negatif ve %1 önem düzeyinde anlamlı bir ilişki vardır. Bu sonuç kaldıraç düzeyi yüksek olan 

şirketlerin diğer şirketlere kıyasla daha düşük aktif karlılığına sahip olduklarını göstermektedir. Sigorta 

şirketlerinde toplam borçların toplam aktiflere oranının artması, faiz yükünün ve borç yükünün arması 

nedeniyle şirketlerin aktif karlılığını azaltan bir etki yapmaktadır. Borç oranının artması aynı zamanda şirketin 

yatırımcılar ve kredi verenler açısından riskli olduğunu göstermektedir. Burca ve Batrînca (2014), Kaya ve 

Kaya (2015), Batol ve Sahi (2019), Bahçekapılı (2019) ve Erdemir (2019),’nın çalışmalarında da kaldıraç oranının 

aktif karlılığı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Bulgular hasar prim oranı (HPO) 

değişkeni açısından değerlendirildiğinde, bu değişkenin beklendiği gibi aktif karlılığını negatif yönde 

etkilediği görülmektedir. Zayıf da olsa %10 önem düzeyinde anlamlı bulunan HPO katsayısı kazanılmış 

primlere kıyasla ödenmiş ve muallak hasarları yüksek olan şirketlerin aktif karlılık oranının daha düşük 

olduğunu göstermektedir. Ayrıca, Lee (2014), Pervan vd. (2012), Burca ve Batrînca (2014) ve Işık (2021)’ın 

çalışmalarında da hasar prim oranının aktif karlılığı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. 

Yatırım karlılığını (YKO) temsil eden değişkenin hayat dışı sigorta şirketlerinin aktif karlılığı üzerindeki etkisi 

beklendiği gibi pozitif ve %1 önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Yatırım karlılığının pozitif etkisi hayat 

dışı sigorta şirketlerin yatırımlarından elde ettiği karlılığın aktif karlılığına olumlu yönde katkı sağlayacağını 

göstermektedir. Aktif karlılığı modeline dahil edilen kukla değişkenlerden ilki BİST değişkenidir. BİST 

değişkeni ile aktif karlılığı arasında negatif ancak anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Bu bulgu BİST’e kote 

olan ve olmayan hayat dışı sigorta şirketleri arasında aktif karlılığı açısından anlamlı bir farklılık olmadığını 

ortaya koymaktadır. Aktif karlılığı modeline dahil edilen diğer bir kukla değişkenlerden ise yabancı 

mülkiyetini temsil eden YP değişkenidir. Bu değişken ile aktif karlılığı arasında anlamlı bir ilişki tespit 

edilememiştir. Dolayısıyla bu sonuç yabancı mülkiyeti değişkeninin aktif karlılığının önemli bir belirleyicisi 

olmadığını göstermektedir. 

Özsermaye karlılığına ilişkin tahmin sonuçlarına göre; gecikmeli özsermaye karlılığı (L.ÖK) değişkeni 

açısından incelendiğinde bu değişkenin tahmin edilen katsayısının pozitif ve %5 önem düzeyinde anlamlı 

oldu görülmektedir. Hem gecikmeli aktif karlılığı hem de gecikmeli özsermaye karlılığı değişkenlerine ait 

tahmin edilen katsayıların anlamlı olması modelin dinamik yapısını desteklemekte ve geçmiş karlılık 

düzeyinin cari karlılık düzeyi ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Tablo 14’te firma büyüklüğüne ilişkin 

rapor edilen bulgu Tablo 13’ de rapor edilen bulguya hem işaret hem de anlamlılık açısından benzerdir. Diğer 
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bir ifade ile bu bulgu büyük ölçekte faaliyette bulunan hayat dışı sigorta şirketlerinin ölçek ekonomilerinden 

faydalanarak maliyetlerini düşürebildiklerini ve karlılık düzeylerini arttırabildiklerini ortaya koymaktadır. 

Batol ve Sahi (2019)’nin çalışmasında da firma büyüklüğü değişkeninin ROE üzerinde, Amerika ve İngiltere 

için anlamlı ve pozitif bir etki gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Sigorta sektöründe finansal sağlamlık 

göstergelerinden biri olan ve sermaye yeterliliğini temsil eden APÖK değişkeni ile özsermaye karlılığı 

arasında %1 önem seviyesinde anlamlı ve beklenenin dışında negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Bu bulgu hayat 

dışı sigorta sektöründe yüksek düzeyde sermaye ile çalışan şirketlerin artan sermaye maliyetlerine işaret 

edebilir. Likidite düzeyini temsil eden CVKVB değişkeni, faaliyet giderlerini temsil eden FGTA değişkeni, 

konservasyon oranını temsil eden KNO değişkeni, kaldıraç oranını temsil eden KÇO ve yatırım karlılığını 

temsil eden YKO değişkeni ile örnekleme dâhil edilen hayat dışı sigorta şirketlerinin özsermaye karlılık oranı 

arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmemiştir. Sigorta sektöründe sunulan sigorta hizmetinin etkinlik 

derecesini gösteren hasar prim oranı (HPO) değişkeninin tahmin edilen katsayısı beklendiği gibi negatif ve 

anlamlı bulunmuştur.  Bu bulgu hasar prim oranı yüksek olan şirketlerin doğru riskleri üstlenmediklerine 

işaret etmektedir. Daha açık bir ifade ifadeyle bu sonuç hayat dışı branşlarda faaliyet gösteren şirketlerin 

mevcut risk yönetim politikalarının yetersiz olduğunu göstermektedir. BİST kukla değişkenine ait katsayı 

zayıf da olsa, %10 önem seviyesinde anlamlı ve beklenenin aksine negatif bulunmuştur. Bu bulgu 

örneklemdeki diğer sigorta şirketlerine kıyasla pay senetleri BİST’e kote olan sigorta şirketlerinin daha düşük 

özsermaye karlılığına sahip olduklarını göstermektedir. Özsermaye karlılığı modeline dahil edilen bir diğer 

kukla değişken ise yabancı ortaklığını temsil eden YP değişkenidir. Bu değişkenin beklenenin aksine negatif 

ve %1 önem düzeyindeki katsayısı hayat dışı sigorta şirketlerinin mülkiyet yapısında yabancı sahipliğinin 

artmasının daha düşük özsermaye karlılığı ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. 

Türkiye’de sigorta sektöründe karlılık performansını artırmak için sigorta şirketlerinin karlılık performansını 

negatif etkileyen değişkenleri kontrol altında tutarak, karlılık performansını pozitif etkileyen değişkenlerin 

oranlarını artırmaya yönelik politikalar izlemeleri gerektiği düşünülmektedir. Böylece şirketlerin karlılık 

performanslarında artış yaşanabilecektir. Özellikle hem aktif karlılığını hem de özsermaye karlılığını olumsuz 

etkileyen hasar prim oranının düşürülmesi için sigorta şirketlerinin sigorta kabulü yaparken kötü risk ve iyi 

risk ayrımını daha iyi değerlendirmeleri gerektiği düşünülmektedir. Her iki karlılık oranı üzerinde de pozitif 

etkisi olan ve firma büyüklüğünü temsil eden brüt prim üretiminin artırılması ve bunun için de sigorta 

şirketlerinin poliçe sayılarını artırmaları gerektiği düşünülmektedir. Sigorta şirketlerinde üretilen poliçe 

sayısının artması için, sigorta hizmetinin kişiye özel, farklı teminatlarla, gelire göre hesaplanmış poliçeler 

oluşturularak satışa sunulmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Türkiye’de ilk 10 şirketin 31.12.2021 tarihi 

itibarı ile toplam prim üretiminin %60’ını elinde tuttuğu düşünüldüğünde, sigorta sektöründeki düzenleyici 

kurumların, sektördeki küçük şirketleri, kriz, enflasyon, kur riski gibi olumsuz durumlardan fazla 

etkilenmemesi için önlemler alması ve şirketlerin birleşme faaliyetlerinin azaltılması gerektiği 

düşünülmektedir. Türkiye’de sigorta bilincinin oluşturulması için ülke çapında çalışmalar yapılması ve devlet 

tarafından diğer sigorta ürünlerine de bireysel emeklilikte olduğu gibi vergi indirimi yapılması ile prim 

üretiminin artacağı düşünülmektedir.  

Bu çalışmanın bazı kısıtları bulunmaktadır. Çalışmanın ilk kısıtı çalışmanın sadece hayat dışı sigorta şirketleri 

ile sınırlı olmasıdır. Çalışmanın diğer bir kısıtı ise çalışmanın dönemi ile ilişkilidir. İleriki çalışmalarda farklı 

performans ölçüleri ve farklı panel veri tahmincileri kullanılarak çalışmaya derinlik kazandırılabilir. Ayrıca 

sigorta şirketleri mülkiyet yapılarına göre gruplandırılarak karlılık belirleyicilerinin şirketlerin mülkiyet 

yapısına göre farklılık gösterip göstermedikleri araştırılabilir.  
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Amaç –  Bu çalışmanın amacı havayolu düzensiz uçuşlarında oluşan maliyet kalemlerini belirleyerek 

bunların havayolu maliyet yapısına etkilerini incelemek olarak belirtilebilmektedir. Daha sonra, 

düzensiz uçuşların gelir yönetimine ve ücretlendirmeye etkilerini sektör ortalama verileri baz alınarak 

belirleyecek bir model oluşturmak olarak bildirilebilmektedir. 

Yöntem –  Araştırma düzensiz operasyonlarda; geciken operasyonlar, iptal edilen operasyonlar ve 

divert eden operasyonlar başlığı altında, maliyet kalemlerinde değişim olup olmadığının belirlenmesi 

amacıyla Türkiye’de AOCC (Airline Operation Control Center-Havayolu Operasyon Kontrol Merkezi) 

bölümündeki operasyon yöneticileri ile veya operasyon çalışanlarıyla görüşme yöntemiyle 

gerçekleştirilmiştir. Daha sonra literatürden düzensiz uçuş operasyonları sonucu oluşan bu maliyet 

kalemlerinin havayolu maliyet yapısına etkisi ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra bir uçuş simüle edilerek 

bu uçuşa ait düzensiz operasyon maliyetleri sektör ortalamalarına göre belirlenerek düzensiz 

operasyonların ücret politikalarına ve gelir yönetimini etkisi ortaya konmuştur. 

Bulgular –  Düzensiz operasyonlar geciken sefer, iptal edilen sefer ve divert (bir seferin uçuş sırasında 

bir problem nedeni ile varış meydanı dışında bir meydana iniş yapması) eden sefer olarak 

gerçekleştiğinde havayollarının artan maliyet kalemlerinin havayollarının maliyet yapısında genel 

olarak operasyon sabit maliyet yapısını etkilediği bildirilebilmektedir.  Ve sektör ortalamaları 

kullanılarak düzensiz operasyonların sefer başına birim maliyetlere ve bir uçuş hattına yıllık maliyet 

etkisinin hesaplanabilmesi için bir model oluşturulduğu bildirilebilmektedir. 

Tartışma –  Literatürde düzensiz uçuş operasyonlarının havayollarının maliyetlerini ve özellikle birim 

maliyetlerini arttırdığı bulgularına ilave olarak bu çalışmada düzensiz uçuş operasyonları sonucu 

oluşan maliyet kalemleri ve maliyet yapısı değişimi belirlenerek bir uçuş hattına ait birim maliyetlerin 

ve genel maliyetlerin nasıl hesaplanabileceğine ilişkin bir model ortaya çıktığı bildirilebilmektedir. Hem 

literatürde yapılacak uygulama çalışmalarında hem de pratikte elinde verileri bulunduran havayolları 

tarafından bu modelin kullanılabileceği belirtilebilmektedir.  

 

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Keywords:  

Irregular Operations (Flights) 

Cost 

Cost Structure 

Revenue Management 

Pricing 

 

 

Received 14 April 2022 

Revised 25 October 2022 

Accepted 30 October 2022 

 

 

Article Classification:  

Research Article 

 

Purpose –  The aim of this study can be stated as determining the cost items that occur in airline irregular 

flights and examining their effects on the airline cost structure. Thus, since the cost structure plays an 

important role in revenue management and pricing, it can be reported that the effects of irregular flights 

on revenue management and pricing can be determined.  

Design/methodology/approach –  Research, as a result of irregular operations; In order to determine 

whether there has been a change in cost items under the heading of delayed operations, canceled 

operations and diverting operations, it was conducted by interviewing the participants at the level of 

chief, manager or employee who worked in AOCC departments in Turkey.  Then, the effect of these 

cost items, which are formed as a result of irregular flight operations, on the airline cost structure was 

revealed from the literature. Finally, by simulating a flight, the effect of irregular operations on fare 

policies and revenue management is revealed from the irregular operation data, which is assumed to be 

the past data of this flight. 

Findings –  It can be reported that the increased cost items of the airlines generally affect the operational 

fixed cost structure in the cost structure of the airlines when the irregular operations are realized as a 

delayed flight, a canceled flight and a divert (a flight landing at an aerodrome outside the destination 

airport due to a problem during the flight). And by using past data, it can be reported that a model can 

be created to calculate the effect of irregular operations on unit costs per flight.  
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Discussion –  In addition to the findings in the literature that irregular flight operations increase the 

costs of airlines and especially unit costs, in this study, it can be reported that a model has emerged on 

how to calculate unit costs and general costs of a flight line by determining the cost items and cost 

structure changes resulting from irregular flight operations. It can be stated that this model can be used 

both in the implementation studies to be done in the literature and by airlines that have data in hand in 

practice. 

 

1. Giriş 

Havayolları gelirlerini genel olarak faaliyetlerinin temelini oluşturan yolcu ve kargonun bir noktadan bir 

noktaya taşınması ile elde etmektedir. Havayolu işletmelerinin bu faaliyetler sonucu elde ettikleri gelirlerini 

optimum seviyeye çıkarabilmelerinin bir yolu da operasyonlarını aksamadan icra etmeleri olarak 

belirtilebilmektedir. Karmaşık yapıda faaliyet gösteren havayollarının birçok nedenden dolayı bazı seferleri 

düzensiz olarak icra edilmektedir (Abdelghanya, vd., 2008: 25). Havayolu sektöründe 2016 yılı verilerine göre 

düzensiz uçuşların maliyetinin yıllık 60 milyar dolar veya toplam havayolu sektörünün yıllık gelirinin yüzde 

8’i olarak bildirilmektedir (Serrano and Kazda, 2017: 4). Havayollarının rekabet avantajı yakalamasında gelir 

yönetiminin ve fiyat politikalarının kritik önemi olduğu ifade edilebilmektedir. Havayollarının bir yıllık uçuş 

programında kaç seferin düzensiz icra edileceğinin belirlenememesi nedeniyle düzensiz seferlerin 

maliyetlerinin gelir yönetimine ve fiyat politikalarına etkisi kestirilememektedir. Bu problem nedeniyle 

havayollarının fiyatlama yaparken belirledikleri gelir düzeyine ulaşamadıkları bildirilebilmektedir.  

AOCC operasyonları bütünleşmiş bir anlayışla yöneterek ve böylece planlandığı şekilde icra edilmesini 

sağlamaya çalışarak havayollarının ilave maliyetlere maruz kalmasını önlemeye amaçlamaktadır (Hassan vd., 

2021). Buna rağmen havayollarının operasyonları birçok sebepten dolayı planlandığı gibi yürümemektedir 

(Abdelghanya, vd., 2008: 25). Bu sebeplerden dolayı havayolları bazı uçuşlarını iptal etmek, bazılarını 

geciktirmek, bazı uçuşlarını da divert ettirmek zorunda kalmaktadır. Divert uçağın varış meydanı yerine bazı 

problemlerden dolayı başka meydanlara inmek zorunda kalması olarak tanımlanabilmektedir (Dorneich, vd., 

2002: 8). Havayollarının İptal edilen, geciktirilen ve divert eden uçuşlarına düzensiz operasyonlar 

denmektedir (Hassan, vd., 2021: 2). Düzensiz operasyonlar havayollarına ilave maliyetler getirerek işletmenin 

kâr marjını düşürmektedir. Konuyla ilgili çalışmalar genel olarak incelendiğinde gelir yönetimi ve düzensiz 

operasyon yönetimi ile ilgili özet olarak şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır; düzensiz operasyonların maliyetleri 

arttıracağından gerçeğe yakın maliyet belirlemenin fiyatlamada önemli olduğu, maliyet yapısının, kısaca 

sabit, değişken gibi maliyet kalemlerinin bilinmesinin havayollarının karlılığını optimize etmesine fayda 

sağlayacağı, düzensiz operasyonların birim maliyetleri artıracağı şeklindedir (Macit, 2020; Hacıoğlu, 2011; 

Bubalo ve Gaggero, 2021; Eller, 2014; Yükçü ve Fidancı, 2018; Serrano and Kazda, 2017). İncelenen literatürde 

düzensiz operasyonların gelir yönetimi uygulamalarına ve bilet fiyatlarının belirlenmesine etkisi üzerine bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı havayolu düzensiz uçuşlarında oluşan maliyet 

kalemlerini belirleyerek bunların havayolu maliyet yapısına etkilerini incelemek olarak belirtilebilmektedir. 

Daha sonra, düzensiz uçuşların gelir yönetimine ve ücretlendirmeye etkilerini sektör ortalama verileri baz 

alınarak belirleyecek bir model oluşturmak olarak bildirilebilmektedir. Böylece gelir yönetiminde ve 

ücretlendirmede maliyet yapısı, özellikle operasyon sabit maliyet yapısı, önemli bir rol oynadığından 

düzensiz uçuşların gelir yönetimine ve ücretlendirmeye etkilerinin tespit edilebileceği bildirilebilmektedir 

Araştırma düzensiz operasyonlarda; geciken operasyonlar, iptal edilen operasyonlar ve divert eden 

operasyonlar başlığı altında, maliyet kalemlerinde değişim olup olmadığının belirlenmesi amacıyla uçuş bir 

uçuş simüle edilerek Türkiye’de AOCC bölümlerinde görev yapmış yönetici veya çalışan düzeyindeki 

katılımcılarla görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Daha sonra düzensiz operasyonlar sonucu artış olan 

maliyet kalemlerinin hangi maliyet yapısı sınıfında olduğu literatür yardımıyla görüşmecilerle belirlenmiştir. 

Özellikle operasyon sabit maliyet yapısına giren düzensiz operasyon maliyet kalemleri gelir yönetiminde 

önem arz etmektedir. Son olarak simüle edilen bir uçuş tarifesine ait düzensiz operasyon verileri havayolu 

sektör ortalamaları kullanılarak belirlenmiş ve bu verilerden faydalanılarak cari yıl için düzensiz 

operasyonların hem toplam maliyete hem de maliyet yapısına etkisini belirleyecek bir model oluşturulmuştur. 

Çalışma sonucunda, Düzensiz operasyonların hem seferin toplam maliyetini hem hattın (bir noktadan bir 

noktaya uçuşların toplamı) toplam maliyetini hem de havayolunun toplam maliyetini arttırdığı 

görülebilmektedir. Bu maliyetlerin ücretlere yansıtılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. İkinci olarak, 

düzensiz operasyonlar havayollarının maliyet yapısını etkilemektedir. Genel maliyetler içinde değişken 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221707000835#!
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maliyetlerin ve direk operasyon maliyetlerinin artmasına neden olurken sefer bazında da sabit operasyon 

maliyetlerin artmasına neden olduğu ifade edilebilmektedir. Özellikle düzensiz operasyonların sabit 

operasyon maliyetlerini arttırmasının gelir yönetimi uygulamalarını ve ücret politikalarını olumsuz yönde 

etkileyebileceği bildirilebilmektedir. Sabit operasyon maliyetleri taşınan yolcu sayısına göre değişmediğinden 

seferin doluluk oranı arttığında birim maliyet olarak yani yolcu başına düşen maliyet olarak düşmektedir.  

Havayolları maliyet yapısının bu özelliğine göre çeşitli gelir yönetim teknikleri uygulamaktadırlar. 

Havayollarının uyguladığı bu gelir yönetimi tekniklerinden ve ücret politikalarından istenilen faydayı elde 

edilebilmesi için düzensiz operasyonlar sonucu ortaya çıkan maliyet kalemlerinin ve bunların sabit operasyon 

maliyet yapısına etkisinin belirlenmesi gerektiği çalışma sonucunda vurgulanabilmektedir. Bu çalışma 

sonucunda bu etkiyi belirlemek için sektör ortalamaları ile elde edilen düzensiz operasyon verileri ile bir 

model oluşturulduğu bildirilebilmektedir.  

2. Literatür Taraması 

Literatür incelendiğinde gelir yönetimi ve düzensiz operasyon yönetimi ile ilgili çalışmalarda özet olarak şu 

sonuçlar ortaya çıkmaktadır; düzensiz operasyonların maliyetleri arttıracağı, gerçeğe yakın maliyet 

belirlemenin fiyatlamada önemli olduğu, maliyet yapısının, kısaca sabit, değişken gibi maliyet kalemlerinin 

bilinmesinin havayollarının karlılığını optimize etmesine fayda sağlayacağı, düzensiz operasyonların birim 

maliyetleri artıracağı şeklindedir (Macit, 2020; Hacıoğlu, 2011; Bubalo ve Gaggero, 2021; Eller, 2014; Yükçü ve 

Fidancı, 2018; Serrano ve Kazda, 2017). Fakat incelenen literatürde düzensiz operasyonların gelir yönetimi 

uygulamalarına ve bilet fiyatlarının belirlenmesine etkisi üzerine bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada 

düzensiz operasyonlar sonucu artan maliyet kalemleri belirlenerek bunların havayolu maliyet yapısını nasıl 

etkilediği tespit edilmiştir. Bunun nedeni olarak havayolu sektöründe gelir yönetimi uygulamalarında ve 

ücret sınıflarının belirlenmesinde genel sabit-değişken, doğrudan-dolaylı, operasyon sabit ve değişken 

maliyetlerinin önem arz etmesi olarak belirtilebilmektedir. 

2.1. Havayolu Operasyonları  

Havayolu işletmeleri kargo ve yolcu taşımacılığı için uçuş hizmeti sağlayan organizasyonlar olarak ifade 

edilebilmektedir. Havayolu operasyonları kargo ve yolcu taşımacılığı hizmetini yerine getirmek için süreçler 

topluluğundan oluşmaktadır; yolcunun bilet alması veya bilet rezervasyonu yapması ile başlayan ve 

yolcunun varacağı meydanda terminale aktarılması ve/veya bagajının teslim edilmesi ile biten bir dizi 

süreçten meydana gelmektedir. Bu süreçlerden bazıları aşağıdaki gibidir (Kohl vd., 2007: 151): 

• Uçuş Süreci: Bu süreç kaptanların ve kabin ekibinin yürüttüğü süreçtir ve uçağın park yerinden 

hareketi ile başlamaktadır ve varış havaalanında park pozisyonuna gelinmesi ile yolcunun uçağı 

boşaltması ile sona eren süreç olarak tanımlanmaktadır (URL 1). 

• Dispeç Süreci: Havayolunun her seferi için uçuş sürecinin planlanması, bu planın bazı uygulamalar 

vasıtası ile kaptanlara ve ilgili hava trafik birimlerine gönderilmesi, ayrıca uçuşlar için slot (operasyon 

zamanı tahsis etme) alınması sürecinin takip edilmesini içermektedir (URL 2).  

• Yer Hizmetleri Süreci: Yerde uçağa veya yolcuya sunulan hizmet olarak ifade edilebilmektedir.  

• Gelir Yönetimi Süreci; Uçak içindeki farklı hizmet sınıflarının yolcuya optimum sayıda sunulması 

ile maksimum gelir elde edilmesinin sağlanması sürecidir. Ayrıca AOCC içindeki gelir yönetimi 

birimi bu sunulan farklı hizmetlerin düzensiz uçuşlar sonrası alınan yeni aksiyonlarda da yolcuya 

sağlanmasını takip etmektedir.  

• Bakım ve teknik operasyon süreci: Uçaklara belirli sürelerde bakım yapılması gerekmektedir ve 

ayrıca bakım dışında uçuş operasyonlarında meydana gelen arızalar için yapılması gereken işlemler 

bulunmaktadır. Bu işlemlerin yapıldığı süreç olarak tanımlanabilmektedir.   

Havayolları gelirlerini genel olarak faaliyetlerinin temelini oluşturan yolcu ve kargonun bir noktadan bir 

noktaya taşınması ile elde etmektedir. Havayolu işletmelerinin bu faaliyetler sonucu elde ettikleri gelirlerini 

optimum seviyeye çıkarabilmelerinin bir yolu da operasyonlarını aksamadan icra etmeleri olarak 

belirtilebilmektedir. Bu sebeple havayolu süreçlerinin aksamadan yürütülmesi işletmenin karını maksimize 

etmesinde önem arz etmektedir. Çünkü düzensiz operasyonlar ilgili uçuşta ortaya çıkan maliyetleri 

arttırdığından elde edilen karın da düşmesine neden olabilmektedir. Hatta bazı durumlarda kardan söz 

etmekte mümkün görünmemektedir. Bu sebeple havayolları daha etkin yönetimle gelirlerini arttırabilmek 
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amacıyla operasyonlarını AOCC vasıtasıyla yönetmektedirler. Böylece maliyetleri yükselten düzensiz 

operasyonları azaltarak işletmenin gelirlerini arttırmak amaçlanmaktadır. 

2.2. Düzensiz Operasyonlar 

Havayollarının operasyonları birçok sebepten dolayı planlandığı gibi yürümemektedir. Bu sebeplerden 

bazıları havayolu kaynaklı olabileceği gibi bazıları da havayolu operasyonunun gerçekleşmesini sağlayan 

hava trafik üniteleri gibi dış kaynaklı olabilmektedir. Kötü hava koşulları, uçak arızaları, grevler, iniş veya 

kalkış yapılacak meydandaki yoğun trafik ya da uçuş ekibinin uçuş görev sürelerinin bitmesi operasyonların 

düzensiz gerçekleşmesine neden olan bazı faktörler olarak sayılabilmektedir (Abdelghanya, vd., 2008: 25; 

Ogunsina et al., 2022). Bu gibi sebeplerden dolayı havayolları bazı uçuşlarını iptal etmek, bazılarını 

geciktirmek, bazı uçuşlarını da divert ettirmek zorunda kalmaktadır. Bu uçuşlara düzensiz operasyonlar 

denmektedir (Hassan, vd., 2021: 2). Bu tür problemlerin giderilmesi için havayolları uçak, ekip ve diğer 

kaynaklarını kullanarak ya seferleri ötelemektedir ya yeni uçuş planlamaları yapmaktadır ya da ilgili seferi 

iptal etmektedir. İlave kaynak kullanımı sonucu gerçekleştirilen bu yeni planlamaların veya sefer iptallerinin 

havayollarına ekstra maliyetler getirdiği ifade edilebilmektedir. Bu ilave maliyetleri minimum seviyede 

tutabilmek için havayollarının yeni bir organizasyon yapısına gittikleri bildirilebilmektedir. Bakım kontrol, 

yer hizmetleri, ekip planlama gibi tüm ilgili havayolu operasyon çalışanlarının yer aldığı AOCC operasyon 

problemlerinde ve aksaklıklarda en uygun kararı alarak havayolunun kayıplarını en aza indirgemeyi 

amaçlamaktadır. AOCC’nin havayolunun aksayan ve düzensiz bir hal alan operasyonunu kurtarma faaliyeti 

genel olarak aşağıdakileri içermektedir (Su vd., 2021: 436): 

Uçuş veya Uçuşların Geciktirilmesi: AOCC uçuşun aksamasına neden olan problemin çözümüne kadar 

seferin veya seferlerin kalkış saatini erteleyebilmektedir. 

Uçuşun İptal edilmesi: Uçuşun aksamasına neden olan problemin çözümü uygun bir zaman diliminde 

gerçekleşmezse veya havayolunun problemin çözümü sonrası uygun uçak veya uçuş ekibi kaynağı mevcut 

değilse uçuşun iptal edildiği ifade edilebilir. 

Kaynakların karşılıklı Değiştirilmesi: Havayolunun uçak ve uçuş ekibi kaynağının karşılıklı değiştirilmesi. 

Örneğin, geciken bir seferin uçuş ekibinin icra edeceği bir sonraki sefere başka seferin ekip kayağının 

atanması. Bu işlem uçak kaynağı içinde yapılabilmektedir. 

Yedek ekip ve uçak kaynağının kullanılması: Havaalanında bekletilen veya ikamet ettikleri yerde bekletilen 

yedek ekip kaynağının kullanılması veya havaalanındaki yedek uçak kaynağının veya kaynaklarının 

kullanılması. 

Kaynakların transferi: Uçuş ekip kaynağının görevlendirilmek üzere başka bir havaalanına yolcu olarak 

aktarılması veya uçak kaynağının yolcusuz başka bir havaalanına transfer edilerek o havaalanındaki uçuşun 

icrasında kullanılması. 

Uçuş Hızının Arttırılması: Uçaklar günümüzde en optimum zaman ve yakıt faktörüne göre uçuşları icra 

etmektedir. Fakat havayolları ilgili seferdeki uçak ve ekip kaynağına ihtiyacı olduğunda daha fazla yakıt 

tüketimini göze alıp uçuş hızını artırarak seferin uçuş süresini azaltabilmektedir. 

Yukarıda bahsedilen uygulamalar AOCC tarafından problemlerin çözümünde kullanılmaktadır. AOCC bu 

çözümleri kullanırken ilave maliyetleri minimize etmeye çalışmasına rağmen ilgili aksaklık çözümlerinin, 

ilave kaynak kullanımı gerektirdiğinden, maliyeleri arttırdığı bildirilebilmektedir. Eurocontrol’ün 2017 

verilerine göre tarifeli seferlerin %24’ü, yaklaşık olarak günde 6500 sefer, gecikmeli icra edilmiştir. 2007’de 

Amerika’daki havayollarının gecikme maliyetleri 32,9 milyar dolar olarak belirlenmiştir (Hassan, vd., 2021: 

2). Çalışmalar düzensiz operasyonların maliyetlerinin havayollarının gelirlerinin yüzde 2 ile 3’ünü 

oluşturabileceğini göstermektedir (Castro, vd., 2014: 129). Ayrıca düzensiz operasyonlar havayolunun sadece 

operasyon maliyetlerini değil yolcu memnuniyetsizliği gibi görünmeyen maliyetlerini de arttırmaktadır (Pei, 

vd., 2021: 1). Düzensiz operasyonlar sonucu ortaya çıkan maliyetler satış ve fiyat politikalarını etkilediğinden 

yoğun rekabet ortamında havayolunun finansal durumunu da etkilemektedir. 
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2.3. Havayollarının Maliyet Yapısı 

Maliyet işletmenin ürün veya hizmet üretmek için katlandığı masraf kalemlerinin toplamı olarak 

belirtilebilmektedir (URL 3). Her sektörün kendine özgü maliyet kalemleri ve maliyet yapısı mevcuttur. 

Havayolu işletmelerinin de maliyet kalemleri ve maliyet yapıları mevcuttur ve ücret politikaları ve gelir 

yönetimi açısından havayolu için maliyet kalemlerinin doğru belirlenmesi ile bu maliyet kalemlerinin doğru 

bir şekilde sınıflandırılması önem arz etmektedir. Havayolu maliyet kalemleri genel olarak aşağıdaki şekilde 

belirtilebilmektedir (URL 4; URL5): 

• Uçak kullanım maliyetleri (amortisman) ve uçak kiralama maliyetleri, 

• Genel yönetim maliyetleri, 

• Vergiler, 

• Diğer personel giderleri, 

• Sigorta giderleri, 

• Reklam giderleri, 

• Bilet satış maliyetleri, 

• Bakım maliyetleri, 

• Yakıt maliyetleri, 

• Kokpit ekibi maliyetleri, 

• Kabin ekibi maliyetleri, 

• Uçuş ekibi konaklama maliyetleri, 

• Havaalanı ve seyrüsefer maliyetleri, 

• Yer hizmetleri (Handling) maliyetleri (yolcu konaklama maliyetleri bu kalemde yer almaktadır), 

• İkram ve kabin içi hizmet maliyetleri. 

Havayolu sektörünün kedine özgü maliyet yapısının iyi anlaşılması havayolunun sunduğu hizmetin 

ücretlendirilmesi acısından önem arz etmektedir. Havayolu maliyet yapısı genel olarak aşağıdaki şekilde 

sınıflandırılabilmektedir (URL 4; URL 7): 

• Sabit ve değişken maliyet; havayollarının genel sabit maliyetleri üretim bir birim arttığında giderlerin 

artmadığı maliyet kalemleridir. Buradaki üretimin uçuş sayısını ifade ettiği bildirilebilmektedir. Uçuş 

sayısı arttığında artan maliyet kalemleri ise değişken maliyetlerdir.  

• Doğrudan (direk) ve Dolaylı maliyet; doğrudan maliyet bir uçağın yolcu ve/veya kargo taşımasından 

dolayı oluşan maliyetlerdir, dolaylı maliyetler ise bir uçağın uçuş faaliyetine bağlı olmayan maliyetler 

olarak ifade edilebilmektedir.  

• Operasyon maliyetleri; bir uçağın yolcu veya kargo uçuş operasyonu yapması sonucu oluşan 

maliyetlerdir. Sabit operasyon maliyetleri ve değişken operasyon maliyetleri olarak sınıflandırılabilir. 

Sabit operasyon maliyetleri ürün bir birim arttığında sabit kalan maliyetlerdir. Buradaki ürün yolcu 

sayısıdır. Taşınacak yolcu sayısı bir birim arttırıldığında sabit kalan maliyet kalemleri sabit operasyon 

maliyeti, değişen maliyet kalemleri değişken operasyon maliyetleridir.  

Havayolu maliyet yapısında birim maliyetler ve doluluk faktörünün ücret politikalarının belirlenmesinde 

etkili olduğu söylenebilmektedir. Birim maliyet toplam maliyetin koltuk/km’ye (kilometre) ya da koltuk/mile 

bölünmesi ile ortaya çıkmaktadır. Doluluk oranı yükseldiğinde havayolu işletmesinin birim maliyetleri 

düşmektedir (Sakthidharan ve Sivaraman, 2018: 263; Nuguyen et al., 2022). Maliyet yapısının bu özelliği 

havayollarına farklı gelir yönetimi uygulamaları ve ücret politikaları sunma fırsatı vererek gelirlerini 

yükseltme olanağı sağladığı bildirilebilmektedir. 

Havayolu operasyonları düzensiz olduğunda; gecikmeli icra edildiğinde, sefer iptal edildiğinde veya sefer 

varış meydanı yerine başka bir meydana inmek zorunda kaldığında (divert) operasyon maliyetleri 

artmaktadır. Hem operasyon maliyetlerinin artması hem de artan operasyon maliyetlerinin havayolu maliyet 

yapısını etkilemesi gelir yönetimi uygulamalarını ve ücret politikalarını etkilediği bildirilebilmektedir (Hassan 

vd., 2021: 2). 

2.4. Gelir Yönetimi ve Maliyet Yapısı İlişkisi 

Havayollarında bilet fiyatlarının belirlenmesinde sektörün kendine özgü özellikleri önem arz etmektedir. Bu 

özellikler nedeniyle havayolu sektörünün en karmaşık fiyatlama stratejilerini kullanan sektörlerden biri 
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olduğu ifade edilebilmektedir. Yine bu özellikler sebebiyle yan yana oturan iki yolcu aynı hizmeti almasına 

rağmen farklı ücret ödeyebilmektedirler (Abdella, vd., 2021: 375; Kurnaz, 2022). Sektörün sahip olduğu 

maliyet yapısının ve sunulan hizmetin sayesinde havayolu sektöründe uygulanan gelir yönetimi 

uygulamalarının havayollarına yolcuya ürünü doğru zamanda farklılaştırılmış fiyatla sunarak maksimum 

geliri elde etme olanağı sağladığı bildirilebilmektedir. Kısaca, ücret sınıflarından mevcut koltuk envanterine 

göre ne kadar sunulacağı kararlarının optimum seviyede verilerek maksimum gelir etmenin amaçlandığı 

belirtilebilmektedir (Tsai, 2016: 165; Fukushi, 2022: 1). Havayolu sektörüne ait bu özellikler aşağıdaki şekilde 

özetlenebilmektedir (URL 6) (Erdem, 2010: 41-45); 

Farklı ihtiyaçlar; yolcuların havayolu hizmetinden beklentilerinin farklı olması havayollarının sunduğu 

hizmeti farklılaştırarak gelirlerini arttırma imkânı bulmasını sağladığı belirtilebilmektedir. Genellikle yapılan 

sınıflandırma CIP (Comercial Important Person- genellikle işletme sahiplerinin tercih ettiği sınıftır), Business 

(İş adamı) ve ekonomi şeklinde olduğu söylenebilmektedir.  

Fiyat Elastikiyeti; her gelir grubunun fiyata karşı hassasiyete farklıdır. Örneğin, iş adamlarının fiyat 

değişimlerinden daha az etkilendiği söylenebilmektedir. Bu da koltuk envanterinin doğru bir şekilde 

yönetilerek gelirin arttırılabileceğini göstermektedir. 

Zaman Faktörü; bazı yolcuların belirli bir uçuşu belirli bir zamanda yapma zorunluluğunu belirtmektedir. 

Bazı yolcuların ise böyle bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu özelliğin de havayoluna ücret farklılığı 

stratejisi uygulayarak gelirlerini artırma imkânı verdiği ifade edilebilmektedir. 

Ürünün Stoklanamaması; Havayolu işletmelerinin sunduğu hizmetin bir noktadan bir noktaya belirli 

sayıda koltuk ve belirli kargo taşıma kapasitesine sahip uçaklarla kargo ve yolcuyu aktarmak olarak 

bildirilebilmektedir. Bu uçuşlarda satılamayan koltuklar ürünün stoklanamama özelliğini göstermektedir. 

Fakat havayollarının bu koltukları satarak sabit operasyon maliyetlerini birim maliyet olarak düşürme 

imkanına sahip olduğu söylenebilmektedir. Bu imkânın özellikle ekonomi sınıfında belirli kısıtlamalar 

getirilerek bilet fiyat farklılaştırmasına gidilip gelirlerin artırılması fırsatı sunduğu vurgulanabilmektedir. 

Maliyet Yapısının Özellikleri; havayolu sektöründe genel sabit maliyetler ve sabit operasyon maliyetler 

doluluk oranının artması ile birim maliyet olarak düştüğünden bir yolcudan elde edilen kar artmaktadır. Bu 

özelliğin havayolu işletmelerine özellikle ekonomi sınıfında ücret farklılığına gitme olanağı sunduğu 

söylenebilmektedir. 

Yukarıda gelir yönetimi uygulamalarını sağlayan özelliklerden biri olan maliyet yapısının belirlenmesi 

ücretlendirme açısından önem arz etmektedir (Köse, 2022). Hesapta olmayan düzensiz uçuşların maliyet 

yapısını nasıl etkilediği tam olarak belirlenememektedir. Dolayısıyla bu maliyet artışına uygun olarak gelir 

yönetimi tekniklerinin uygulanmamasının gelirin optimizasyonunu olumsuz yönde etkilediği ifade 

edilebilmektedir. Başka bir ifade ile, bir havayolunun belirli iki nokta arasında yaptığı uçuşun yılda veya bir 

tarife döneminde ne kadar aksayacağını belirlemek tam olarak mümkün olmadığından düzensiz uçuşlar 

sonucu ortaya çıkacak maliyetlerin tam olarak belirlenmesi ve bunların bilet fiyatlarına tam olarak 

yansıtılması da mümkün olamamaktadır. Fakat divert gibi düzensiz uçuş türüne göre maruz kalınan ilave 

maliyet kalemlerinin belirlenerek maliyet yapısına etkisinin tespit edilmesi ve bir önceki senenin düzensiz icra 

edilen sefer sayısı baz alınarak veya sektör ortalamaları baz alınarak oluşturulacak toplam düzensiz 

operasyon maliyetlerinin hesaplanması uygun bir çözüm olarak bildirilebilmektedir. Bu çalışmanın amacı 

düzensiz uçuş türlerine göre ortaya çıkan ilave maliyetlerin havayolu maliyet yapısında meydana getirdiği 

değişimin özellikle operasyon sabit maliyet yapısında meydana getirdiği değişimin ortaya çıkarılarak 

havayolu gelir yönetimine etkisini belirlemek olarak ifade edilebilmektedir.  
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3. Yöntem 

3.1. Araştırmanın Amacı  

Havayolu sektöründe 2016 yılı verilerine göre düzensiz uçuşların maliyetinin yıllık 60 milyar dolar veya 

toplam havayolu sektörünün yıllık gelirinin yüzde 8’i olarak bildirilmektedir (Serrano and Kazda, 2017: 4). 

Havayolu gelir yönetimi uygulamalarında ve ücret politikalarında genel sabit maliyetler ve sabit operasyon 

maliyetler, birim maliyetler ile ilişkisinden dolayı önem arz etmektedir. Dolayısı ile düzensiz uçuşların 

maliyetleri ne şekilde arttırdığının bilinmesi ve bu artan maliyetlerin havayolunun maliyet yapısını ne şekilde 

değiştirdiğinin bilinmesi ile düzensiz operasyonların gelir yönetimi uygulamalarına ve ücret politikalarına 

etkisi ortaya çıkacaktır.  Bu çalışmanın amacı havayolu düzensiz uçuşlarında oluşan ilave maliyet kalemlerini 

belirleyerek bunların havayolu maliyet yapısına etkilerini incelemek olarak belirtilebilmektedir. Böylece gelir 

yönetiminde ve ücretlendirmede maliyet yapısı özellikle operasyon sabit maliyetler önemli bir rol 

oynadığından düzensiz uçuşların gelir yönetimine ve ücretlendirmeye etkilerinin tespit edilebileceği 

bildirilebilmektedir. Daha sonra simüle bir uçuşa ait düzensiz operasyonların sefer başına birim maliyetlere 

etkisini ve bir uçuş hattına ait toplam maliyete etkisini havayolu sektör ortalamaları baz alınarak belirlemek 

için bir model oluşturmak olarak belirtilebilmektedir. 

3.2. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma düzensiz operasyonlarda; geciken operasyonlar, iptal edilen operasyonlar ve divert eden 

operasyonlar başlığı altında, maliyet kalemlerinde değişim olup olmadığının belirlenmesi amacıyla 

Türkiye’de AOCC (Airline Operation Control Center-Havayolu Operasyon Kontrol Merkezi) bölümündeki 

operasyon yöneticileri ile veya operasyon çalışanlarıyla görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Kısaca, saha 

araştırması yapılmıştır. Daha sonra düzensiz operasyonlar sonucu oluşan maliyet kalemlerinin hangi maliyet 

yapısını etkilediği görüşmecilerle literatür yardımıyla ortaya çıkarılmıştır. Son olarak, simüle bir uçuşa ait 

düzensiz operasyon verileri sektör ortalamaları baz alınarak belirlenerek maliyetlerin uçuş saat başına veya 

sefer başına ne kadar olabileceği tespit edilmiştir Böylece düzensiz operasyonların ücret politikalarına ve gelir 

yönetimine etkisini ortaya çıkarılabilecek bir model oluşturulduğu bildirilebilmektedir.  

3.3. Araştırmanın Varsayımları 

Bu araştırmanın orta ve büyük ölçekli havayollarının operasyonlarını kapsadığı varsayılmıştır. Operasyon 

maliyet kalemleri ve maliyet yapısı genel olarak birbiri ile aynı olan bu havayollarının gelir yönetimi 

uygulamaları da sektörün özelliklerine göre benzer şekillenmektedir. Bu özellikler arasında sabit maliyetler, 

birim maliyetler, doluluk oranı sayılabilmektedir (URL 6). Sadece koltuk envanter sayısına göre ücret 

farklılaştırma politikaları değişebilmektedir. Örneğin düşük maliyet odaklı havayollarının sadece ekonomi 

sınıf hizmeti sunarak bu hizmette fiyat farklılaştırma uygulaması yapmakta olduğu bildirilebilmektedir. 

Dolayısı ile bu çalışmada oluşturulan modelin orta ve büyük ölçekli havayollarına genel anlamda tatbik 

edilebileceği belirtilebilmektedir. 

3.4. Çalışma Grubu ve Veri Toplama Yöntemi 

Bu araştırmada veriler Türkiye’de operasyonları AOCC tarafından yönetilen havayollarının bu bölümünde 

görev yapan 10 operasyon çalışanı ve 5 operasyon yöneticisi ile görüşülerek elde edilmiştir. Bu kişilerle 

yapılan görüşme sonucunda seferin gecikmesi, iptal edilmesi ve divert edilmesi durumları için oluşturulan 

bir uçuş simülasyonuna göre ilave maliyet kalemleri belirlenmeye çalışılmıştır. Daha sonra görüşmecilerle 

literatürdeki maliyet yapısı sınıflandırmasına göre düzensiz operasyonlar sonucu ortaya çıkan maliyet 

kalemlerinin maliyet yapısını nasıl etkilediği tespit edilmiştir. Gelir yönetiminde ve ücret politikalarında 

havayollarının maliyet yapısı, özellikle sabit operasyon maliyet yapısı, önem arz ettiğinden belirlenen maliyet 

yapısı değişiminin ücretlere etkisi ortaya konmaya çalışılmıştır. Son olarak, bu etkiyi ortaya çıkarmak için 

simüle edilen uçuşa ait sektör ortalamaları baz alınarak düzensiz operasyonların toplam maliyetinin ve uçuş 

saati başına maliyetinin belirlenebileceği bir model oluşturulmuştur.  

4. Bulgular 

Bulgular kısmında öncelikle havayolu düzensiz operasyonları üçe bölünerek maliyet kalemlerine etkisi 

belirlenmiştir. Bu değerlendirmeye listedeki genel yönetim kalemleri gibi sabit maliyet kalemleri düzensiz 
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operasyonlar sonucu değişim olmayacağından alınmamıştır. Daha sonra maliyet sınıflandırmasına göre 

etkilenen maliyet yapısı belirlenmiştir. Son olarak, sektör istatistiklerinden faydalanılarak düzensiz operasyon 

maliyetlerinin nasıl bulunacağı açıklanmıştır.  

Simülasyonu oluşturulan A noktası ile B noktası arasındaki uçuşlar ile ilgili daha sonra kullanılacak bilgilerin 

aşağıdaki gibi olduğu varsayılmıştır: 

• Uçuşun ana base’den gerçekleştirildiği varsayılmıştır. 

• A noktası ile B noktası arası 3 saatlik bir uçuş olduğu ve haftada 4 sefer icra edildiği varsayılmıştır. 

• Toplam yıllık uçuş saati= (3x4) x 52 = 624 uçuş saati. 

• Toplam yıllık sefer sayısı = 4 x 52 = 208 sefer. 

• A noktası ile B noktası arasında sektör ortalamaları baz alındığında 2022 verilerine göre sefer başına 

8 dakika gecikme olacağı ortaya çıkmaktadır (URL 8). Yıllık 208 sefer icra edileceğinden sektör 

ortalamalarına göre 1664 dk (208x8= 1664dk) toplam gecikme olacağı beklenebilir. 

• 2021-22 sektör verilerine göre seferlerin % 2.98’inin iptal edildiği belirlenmiştir (URL-9). Sektör 

verilerine göre 208 seferin %2.98’i iptal edileceğinden ortalama 6 (208/100x2.98=6.1) seferin iptal 

edileceği beklenebilir. 

• Sektör verilerine göre seferlerin % 0,33’ünün divert ettiği belirlenmiştir (Spak and Olexa). Bu veri baz 

alınarak 208 seferin 1’inin divert edeceği beklenebilir. 

4.1. Seferin Gecikmesi 

                                                              A                      B 

  

                                                            1300       1600 

Şekil 1. 

                                      A                                                 B 

 

                                              1430           1730 

Şekil 2. 

Yukarıdaki simülasyonda şekil 1 A noktasından B noktasına giden seferin planlanan kalkış ve iniş saatini 

göstermektedir. Seferin 1300’da kalkış yapması ve 1600’da iniş yapması planlanmaktadır. Şekil 2’de ise 

operasyonun düzensiz bir şekilde gerçekleşmesine neden olan bir problem oluştuğu varsayılarak sefer 1 saat 

30 dakika gecikmeli olarak kalkış yaptığı varsayılmıştır. Bu durumda kalkış saati 1430 iniş saati de 1730 olarak 

gerçekleşmiştir. Katılımcılara böyle bir geçikme durumda aşağıdaki maliyet kalemlerinden hangisinde 

değişme olacağı sorulmuştur: 

• Yakıt maliyetleri; uçak geciktiğinde ilave yakıt maliyeti oluşmayacağı bildirilmiştir. 

• Bakım maliyetleri; havayollarında Bakım maliyetleri uçuş/saat başına belirlendiğinden bakım 

maliyetlerinin artmayacağı bildirilmiştir.  

• Kokpit ekibi maliyetleri; Kokpit ekibinin maliyetleri havayollarında genel olarak uçuş/saat olarak 

hesaplandığından havayollarının kaptan maliyetlerinin artmayacağı vurgulanmıştır. Fakat 

gecikmeler kaptanların günlük uçuş görev süresinin dolmasına neden olabileceğinden bazı 

durumlarda ilave maliyet kalemi oluşabilmektedir. Örneğin bu seferde gecikmeden dolayı kaptanın 

uçuş görev süresi dolarsa bir sonraki uçuşu icra edemeyeceğinden ilave maliyet oluşabilmektedir. 

• Kabin ekibi maliyetleri: Kabin ekibinin maliyetleri havayolu işletmeleri tarafından uçuş/saat olarak 

belirlendiğinden geçiken uçuşların ilave maliyet getirmeyeceği aktarılmıştır. Fakat gecikmeler kabin 

ekibinin günlük uçuş görev süresinin dolmasına neden olabileceğinden ilave maliyet kalemi 

oluşabilmektedir.  

• Uçuş ekibi konaklama maliyetleri; sefer ana üs dışındaki meydanlarda uzun süre geciktirildiğinde 

ekibin günlük uçuş görev süresi sona erebilmektedir. Bu durumda ilave konaklama maliyetleri 

oluşabilmektedir.  
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• Havaalanı ve seyrüsefer maliyetleri; iniş, park, yolcu terminal kullanım ve kalkış maliyetleri olarak 

bildirilebilmektedir. Havaalanı uçak geciktiğinde daha uzun süre park için kullanılacağından ilave 

maliyet oluşmaktadır.  

• İkram ve kabin içi hizmet maliyetleri; sefer uzun süre geciktiğinde terminalde yolcuya ilave ikram 

verilebilmektedir. Bu da İlave maliyet getirmektedir. 

• Yer hizmetleri (Handling) maliyetleri; sefer uzun süre geciktiğinde yolcuların otelde konaklaması 

gerekebilmektedir. Bu da ilave maliyet getirmektedir. 

Yapılan literatür araştırması sonucunda havayolunun maliyet yapısının seferlerde gecikme olduğunda genel 

olarak aşağıdaki şekilde değiştiği belirtilebilmektedir: 

• Genel Sabit ve değişken maliyet; Yukarıda görüşme sonucunda gecikmelerde oluşan ilave maliyet 

kalemleri değişken maliyetlerdir. 

• Doğrudan (direk) ve Dolaylı maliyet; Katılımcıların ifadelerine göre gecikmelerde oluşan maliyet 

kalemleri direk uçuş faaliyeti ile ilgili olduğundan doğrudan maliyetlerin değiştiği 

bildirilebilmektedir.  

• Operasyon sabit ve operasyon değişken maliyetleri; Seferlerin gecikmesi sonucu oluşan maliyet 

kalemleri yolcu sayısı arttığında genel olarak değişmeyen maliyet kalemleri olduğundan seferin 

gecikmesinin sabit operasyon maliyetlerini etkilediği bildirilebilmektedir. Dolayısıyla genel olarak 

havayolları gelir yönetimi uygulamalarını ve bilet sınıflarının fiyatlamasını sabit operasyon 

maliyetlere göre yaptığından bu hat için gelir yönetimi teknikleri uygulanırken gecikme 

maliyetlerinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.  

Geciken uçuşların havayoluna maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanabileceği bildirilebilmektedir: 

• Havayollarının geciken sefer sonucu oluşan yukarıdaki maliyet kalem artışlarını öncelikle sefer başına 

gecikme maliyetleri olarak hesaplanması gerektiği belirtilebilmektedir. Bu çalışmada sektör 

ortalamaları göz önünde bulundurulduğundan, A noktası ile B noktası arasındaki seferin gecikme 

maliyetinin dakika (dk) olarak karşılığı 80$ (dolar) olarak alınacaktır (URL 10). Başka bir ifade ile 

yukarıda geciken uçuşlar sonucu oluşan maliyet kalemlerinin etkisinin dakika olarak ortalama 80$ 

olduğu bildirilebilmektedir. Uygulamada maliyet farkları olabileceğinden uçuş hattı bazında 

hesaplanması havayolları açısından önem arz etmektedir. 

• Eurocontrol verilerine göre sefer başı ortalama 2022 yılında şu ana kadar 8 dakika gecikme olmuştur 

(URL 8). Uçuş hattında ise 1664 (208x8= 1664dk) dakika gecikme olduğu bu veriler baz alınarak 

bulunabilir. 

• Sektör verilerine göre ortalama uçuş başına 8 dk gecikme olduğundan A noktası ile B noktası arasında 

yapılan uçuşun sefer başına gecikme maliyeti 640$’dır (8x80$). A ile B noktası arasında icra edilen 

uçuş tarifesi için ise toplam gecikme maliyetinin sektör ortalamaları baz alındığında 93120$ (1664x80) 

olduğu bildirilebilmektedir. 

• Yukarıdaki veriler sonucunda havayollarının sefer başına ve uçuş tarifesi için gecikme maliyetleri 

ortaya çıkarılmış olup bu veriler havayollarına uçuşta gecikme maliyetlerinin de dahil edildiği 

operasyon sabit maliyetlerine göre gelir yönetimi tekniklerini ve ücret politikalarını uygulamasına 

olanak sağlayabilecektir. 

4.2. Seferin İptal Edilmesi 

A noktasından B noktasına icra edilen uçuşların iptal edilmesi sonucu maliyet kalemlerinde artış olup 

olmayacağı ile ilgili katılımcıların görüşleri aşağıdadır: 

• Uçak kullanım maliyetleri (amortisman); Değişmez.  

• Yakıt maliyetleri; değişmez. 

• Bakım maliyeti; değişmez. 

• Kokpit ekibi maliyetleri; eğer sefer kokpit ekibinin uçuş görev süresi başladıktan sonra iptal edilmişse 

gelir olmadan ilave maliyet oluşabileceği aktarılmıştır. 

• Kabin ekibi maliyetleri; eğer sefer kabin ekibinin uçuş görev süresi başladıktan sonra iptal edilmişse 

gelir olmadan ilave maliyet oluşabileceği bildirilmiştir. 
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• Uçuş ekibi konaklama maliyetleri; eğer iptal edilen seferin başlangıç noktası havayolunun ana üssü 

değilse gelir oluşmadan ilave bir konaklama maliyeti oluşabileceği ifade edilmiştir. 

• Havaalanı ve seyrüsefer maliyetleri; iniş için ödenen ücretler yerine havaalanı park ücreti ödeneceği 

bildirilmiştir. Genel olarak bunun dışında bir maliyet artışı olmayacağı bildirilmiştir. 

• İkram ve kabin içi hizmet maliyetleri; seferin iptal edilmesi yolcuların terminale gelmesinden sonra 

gerçekleşmiş ise ilave ikram maliyeti oluşabileceği aktarılmıştır. 

• Yer hizmetleri (Handling) maliyetleri; sefer havayolunun ana üssü dışında bir meydanda iptal edilmiş 

ise ilave yolcu konaklama maliyeti oluşabilmektedir. Ayrıca ana üste iptal edilen seferlerde transit ve 

transfer yolcular ile ilgili konaklama maliyetleri oluşabilmektedir. Bu ayrı bir maliyet kalemi olarak 

da bazı durumlarda değerlendirilebilmektedir.  

Yukarıdaki görüşme sonucunda iptal edilen seferlerin havayolunun maliyet yapısını genel olarak aşağıdaki 

şekilde değiştirdiği belirtilebilmektedir: 

• Genel Sabit ve değişken maliyetler; seferin iptal edilmesi sonucu gelir elde edilmeden oluşan maliyet 

kalemleri değişken maliyetler olarak ifade edilebilmektedir. 

• Doğrudan (direk) ve Dolaylı maliyetler; sefer iptal edildiğinde oluşan maliyetler doğrudan operasyon 

maliyetleri olarak belirtilebilmektedir. 

• Operasyon Sabit ve Değişken Maliyetler; Seferlerin iptal edilmesi sonucu oluşan maliyetler genel 

anlamda sabit operasyon maliyetleri olarak bildirilebilmektedir. Genel olarak havayolları gelir 

yönetimi uygulamaları ve bilet sınıflarının fiyatlamasını sabit operasyon maliyetlere göre yaptığından 

havayollarının bu hat için iptal edilen sefer maliyetini de göz önünde bulundurması gerekmektedir.  

A noktası ile B noktası arasında iptal sonucu gerçekleşebilecek yıllık maliyetler aşağıdaki şekilde 

hesaplanabilmektedir: 

• Yukarıdaki maliyet kalemlerindeki artışlar doğrultusunda görüşmecilere sefer iptal maliyeti 

sorulmuştur. Görüşmeciler sektör ortalamalarına göre eğer sefer ana base’de iptal edilirse 500-1000$ 

arasında olacağı anabase dışında bir meydanda gerçekleşirse konaklama ücretlerinin dahil olması ile 

yolcu sayısına göre 4000-6000$ arasında oluşacağı bildirilmiştir. A noktası ile B noktası arasındaki 

sefer anabase’den icra edileceği için ortalama olarak 750$ (500+1000/2=750$) sektör ortalamalarına 

göre sefer iptal edildiğinde ortaya çıkmaktadır. 

• Sektör ortalamalarına göre A noktası ile B noktası arasında 6 seferin iptal edileceği sefer ile ilgili 

bilgiler verilirken bulunmuştu (URL-9). Bu veriler doğrultusunda A ile B noktası arasındaki uçuş 

tarifesi için sektör ortalamalarına göre toplam maliyet 4500$ (6x750=4500$) olarak ortaya çıkmaktadır.  

• Bu veriler ışığında A noktası ile B noktası arasında iptal edilen uçuşların sefer başına maliyeti sektör 

ortalamaları baz alındığında 21,6$ (4500/208=21.6$) olduğu bildirilebilmektedir. 

• İlgili uçuş hattının sektör ortalamalarına göre sefer başına ve uçuş tarifesi olarak operasyon sabit 

maliyetlere eklenecek iptal maliyetleri ortaya çıkmaktadır. Böylece havayolu gerçek operasyon sabit 

maliyetine göre gelir yönetimi uygulamalarını ve ücret politikalarını belirleyerek beklediği kâr 

marjına ulaşabilecektir. 

4.3. Seferin Divert Etmesi 

                                                               A         B 

 

                                                             1300                                     1600 

Şekil 3. 

                                                      A                                           C 
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Yukarıdaki Simülasyonda A noktasından kalkıp B noktasına inmesi planlanan seferin B noktasında oluşan bir 

problem nedeniyle yedek meydan olan C noktasına inmiş olduğu varsayılmıştır. Bu tip düzensiz uçuşlarda 

oluşan ilave maliyet artışları katılımcıların görüşleri doğrultusunda aşağıdaki gibidir; 

Seferin iptal edilmesi sonucu aşağıdaki maliyet kalemlerinde artış olup olmayacağı ile ilgili katılımcıların 

görüşleri aşağıdadır: 

• Uçak kullanım maliyetleri (amortisman); divert sonucu ilave bir uçuş gerçekleşeceğinden ilave 

maliyet oluşacaktır. 

• Yakıt maliyetleri; Divert ettiği meydan için planlanan yakıta ilave olarak bu meydandan tekrar B 

noktasına veya A noktasına uçuş planlandığında tüketilecek yakıtta ilave maliyet artışı olarak 

bildirilmiştir.  

• Bakım maliyetleri; bakım maliyetleri uçuş saat olarak hesaplandığından ilave bakım maliyeti 

oluşmaktadır. 

• Kokpit ekibi maliyetleri; Kokpit ekibinin maliyetleri havayollarında genel olarak uçuş/saat olarak 

gerçekleştiğinden divert edildiğinde havayollarının kaptan maliyetlerinin artacağı vurgulanmıştır. 

• Kabin ekibi maliyetleri; Kabin ekibinin maliyetleri havayolu işletmeleri tarafından uçuş/saat olarak 

belirlendiğinden divert eden uçuşların ilave maliyet getireceği belirtilmiştir. 

• Uçuş ekibi konaklama maliyetleri; eğer uçuş ekibinin görev süresi dolarsa (görev süresi: ulusal ve 

uluslararası kurallara göre uçuş ekiplerinin görev süreleri bir günde, haftada, ayda ve yılda 

maksimum belirli zaman süreleri ile sınırlandırıldığı bildirilmiştir) uçuş ekiplerinin otelde 

yönetmelikteki dinlenme süresi kadar istirahat etmeleri gerekmektedir. Bu durumda konaklama 

maliyetinin ortaya çıkabileceği aktarılmıştır. 

• Havaalanı ve seyrüsefer maliyetleri; divert edeceği meydan için ilave iniş ve park ücretlerinin yanı 

sıra yolcuların otele alınması gerektiği durumlarda terminal ücreti, yolcu konaklama maliyetleri 

oluşabileceği bildirilmektedir. Ayrıca C noktasından B noktasına veya A noktasına uçuş 

planlandığında ilave üst geçiş ücret maliyet artışı olabileceği aktarılmıştır. 

• İkram ve kabin içi hizmet maliyetleri; ilave uçuş oluşacağından ilave ikram ve kabin içi hizmet 

maliyetleri meydana gelebileceği ifade edilmiştir. 

• Yer hizmetleri (Handling) maliyetleri; uçuş ekibi görev süresi biterse yolcularda otele alındığından 

ilave maliyet oluşabilmektedir. Ayrıca C noktasında ilave yer hizmetlerinden yararlanılacağından 

ilave handling maliyetleri oluşabileceği aktarılmıştır. 

Görüşme sonucunda ortaya çıkan artan maliyet kalemlerine göre havayolunun maliyet yapısının seferlerin 

divert etmesi durumunda genel olarak aşağıdaki şekilde değiştiği belirtilebilmektedir: 

• Genel Sabit ve değişken maliyet; seferin divert etmesi durumunda oluşan maliyet kalemleri değişken 

maliyetler olarak ifade edilebilmektedir. 

• Doğrudan (direk) ve Dolaylı maliyet; sefer divert ettiğinde oluşan maliyetler doğrudan operasyon 

maliyetleri olarak belirtilebilmektedir. 

• Operasyon maliyetleri; Seferlerin divert etmesi sonucu oluşan yukarıdaki maliyet kalemleri sabit 

operasyon maliyetleri olarak bildirilebilmektedir. Genel olarak havayolları gelir yönetimi 

uygulamalarını ve bilet sınıflarının fiyatlamasını sabit operasyon maliyetlere göre yaptığından bu hat 

için bu maliyetin de göz önünde bulundurması gerekmektedir. 

Divert eden seferlerin yukarıdaki kalemler göz önüne alınarak A noktasından B noktasına seferler için 

havayoluna yıllık maliyetleri aşağıdaki gibi hesaplanabilir: 

• İlk önce yukarıdaki ilave maliyet kalemlerine göre divert eden sefer maliyetleri hesaplanır. Bu 

çalışmada sektör ortalaması alınacaktır. Havayolu sektöründe divert eden uçağın ilave maliyetleri 

şartlara göre değişmektedir; 10000$’dan başlayıp 100000$’a kadar ulaşabilmektedir (Spak and Olexa). 

Divert maliyetinin 100000$’a kadar ulaşması için uçağın uzun süre divert ettiği havaalanında kalması  

sonucu, örneğin teknik arıza nedeniyle, ekip ve yolcu konaklama ücretleri gibi maliyetlerin etkisi ile 

oluşabilmektedir. Katılımcılar uçağın geniş veya dar gövde olmasına bağlı olarak seferin divert etmesi 

sonucu oluşan yukarıdaki maliyet kalemlerinin toplamının ortalama 10000$ ile 20000$ arasında 

olacağını ifade etmişlerdir.  Bu çalışmada bu iki değerin ortalaması olan 15000$ alınacaktır. 
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• Sektör ortalamalarına göre 1 seferin divert edeceği belirlendiğinden divert eden sefer maliyeti A 

noktasından B noktasına uçuş tarifesi için 15000$ olarak belirtilebilir. A noktasından B noktasına sefer 

başına maliyet ise sektör ortalamaları baz alındığında yıllık 208 sefer yapılması planlandığından 

72,11$ (15000/208=72.11$) olarak ortaya çıkacaktır. 

• Bu maliyet sefer başına sabit operasyon maliyetine eklenerek gerçek operasyon maliyeti ortaya 

çıkarılabilmektedir. Böylece havayolu gerçek operasyon sabit maliyetine göre gelir yönetimi 

uygulamalarını ve ücret politikalarını belirleyerek beklediği kâr marjına ulaşabilecektir. 

Elde edilen sonuçlar simüle edilen uçuş tarifesine sektör ortalamaları baz alındığında geciken seferlerin 

toplam maliyetinin 93120$, iptal edilen seferlerin toplam maliyetinin 4500$, divert eden seferin 15000$ olduğu 

belirlenmiştir. Düzensiz operasyonların toplam maliyetinin ise 112620 (93120+4500+15000) olduğu sonucu 

ortaya çıkmaktadır. Sefer başına simüle edilen uçuşa sektör ortalamaları baz alındığında geciken seferlerin 

maliyetinin 640$, iptal edilen seferlerin maliyetinin 21,6$ ve divert eden seferin maliyetinin 72.11$ olduğu 

belirlenmiştir. Sefer başına düzensiz operasyonların maliyeti 733,71$ (640+21.6+72.11) olarak ortaya 

çıkmaktadır. Birim maliyetlere etkisi ise yolcu sayısına göre değişecektir. Yolcu sayısı arttığında azalacak 

yolcu sayısı azaldığında artacaktır. 100 koltuk satılan bir sefer için aşağıdaki örnekte birim maliyetlere 

düzensiz operasyonların etkisi gösterilmektedir. 

 

Operasyon Sabit Maliyet ($) 

 

   X+7.33 

           X 

 

 

 

              100     Koltuk Sayısı 

   Şekil 5. 

Yukarıdaki Şekil 5’e göre operayon sabit maliyetler X dolar olarak varsayılmıştır ve 100 yolcu için sektör 

ortalamalarına göre düzensiz operasyonların 7.33$ (733,71/100=7.3371$) operayon sabit maliyetleri arttıracağı 

bildirilebilmektedir. Bir başka değişle birim maliyetleri 100 yolcu taşındığında 7.33$ arttıracağı 

bildirilebilmektedir. Bu değer gelir yönetimi teknikleri ve ücret politikaları belirlenirken dikkate alınmazsa 

beklenen gelir miktarı elde edilemeyecektir.   

5. Sonuç 

Bu çalışmada havayolu düzensiz operasyonlarının gelir yönetimi ve ücretlere etkisi araştırılmıştır. Düzensiz 

operasyonlar üç şekilde gerçekleşmektedir; seferin geciktirilmesi, seferin iptal edilmesi ve seferin divert 

etmesi. Çalışma sonucunda üç tip düzensiz operasyonun sektör ortalamalarına göre simüle edilen bir uçuş 

tarifesine ve sefere maliyetinin ortaya çıkarıldığı bildirilebilmektedir. Bu sonuç düzensiz operasyon 

maliyetlerinin ücretlere yansıtılması gerekliliğini göstermektedir. Fakat düzensiz operasyonların hangi uçuşta 

gerçekleşeceği, bir tarife döneminde hangi sayıda gerçekleşeceği belirsiz olduğundan havayollarının ücretlere 

nasıl yansıtılacağına karar vermesi gerekmektedir. Düzensiz operasyonların cari yıl için sayısını tahmini 

olarak belirlemek için bu çalışmada sektör ortalamaları kullanılmıştır. Uygulamada havayolları geçmiş dönem 

verilerini sektör ortalamaları ile karşılaştırarak düzensiz operasyon sayısını tahmin edebilir. Böylece düzensiz 

operasyonların sayısının tahmin edilmesi ile ortalama bir düzensiz operasyon maliyet belirleme modeli 

izlenerek özellikle birim maliyetlere etkisi belirlenerek gelir yönetimi teknikleri ve ücret politikaları sonucu 

beklenen karlara ulaşılabileceği bildirilebilmektedir.  

Çalışmada düzensiz operasyonların havayollarının maliyet yapısına etkilerinin belirlendiği 

vurgulanabilmektedir. Genel maliyetler içinde değişken maliyetlerin ve direk operasyon maliyetlerinin 

artmasına neden olurken sefer bazında da sabit operasyon maliyetlerinin artmasına neden olduğu ifade 
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edilebilmektedir. Özellikle düzensiz operasyonların sabit operasyon maliyetlerini arttırmasının gelir yönetimi 

uygulamalarını ve ücret politikalarını olumsuz yönde etkileyeceği bildirilebilmektedir. Sabit operasyon 

maliyetleri taşınan yolcu sayısına göre değişmediğinden seferin doluluk oranı arttığında birim maliyet olarak 

yani yolcu başına düşen maliyet olarak düşmektedir.  Havayolları maliyet yapısının bu özelliğine göre çeşitli 

gelir yönetim teknikleri uygulamaktadırlar. Özellikle ekonomi sınıfında çeşitli kısıtlamalar getirilerek, örneğin 

iadesi olmayan bilet gibi, sabit operasyon maliyetleri değerlendirilip promosyonlu biletler sunulmaktadır. 

Böylece normal fiyattan satılan biletli yolcuların birim maliyetleri düşürülerek bu yolculardan elde edilen 

karın arttırılması amaçlanmaktadır. Düzensiz operasyonlar sabit operasyon maliyetlerini etkilediğinden 

havayollarının sabit operasyon maliyetlerine göre belirlediği promosyonlu bilet fiyatlarından istenilen faydayı 

elde edilebilmesi için düzensiz operasyonlar sonucu ortaya çıkan maliyet kalemlerinin ve sabit operasyon 

maliyet yapısına etkisinin doğru değerlendirilmesi gerektiği çalışma sonucunda vurgulanabilmektedir.  

Bu çalışmada operasyonu yöneten AOCC’nin havayolunun fiyat rekabetinde öneminin ortaya çıkmış olduğu 

bildirilebilmektedir. AOCC’nin operasyon yönetiminde etkinliği sağlaması bu çalışmada ortaya çıkarılan 

düzensiz operasyonlar sonucu ortaya çıkan ilave maliyetleri azaltacaktır. Böylece düzensiz operasyon sonucu 

ortaya çıkan maliyetlerin ücret düzeylerini daha az etkilemesi sağlanarak havayolunun bilet ücretlerinde 

rekabet avantajı elde etmesi sağlanabilmektedir. 

6. Tartışma  

Havayolları son zamanlarda operasyon yönetiminde entegrasyon uygulamasına gitmektedirler. Süzer, bir 

havayolu operasyon biriminde çıkan problemin diğer havayolu operasyon birimini de etkileyebileceğinden 

operasyon yönetiminde entegrasyonun önemini vurgulamıştır (Süzer, 2020: 1304). Hassan vd., çalışmasında 

entegrasyonun amacının düzensiz operasyonların yolcu, uçak ve ekip kaynağı maliyetlerini göz önünde 

bulundurarak maliyetleri azaltmak olduğunu iletmişlerdir (Hassan vd., 2021: 15). Bu çalışmada da düzensiz 

operasyonların ilave maliyet getirdiği ve AOCC tarafından operasyonun daha etkin yönetilerek düzensiz 

operasyonların sayısının azaltılmasının maliyetleri düşürerek düzensiz operasyonların gelir yönetimine ve 

ücretlere etkisinin azaltılabileceği vurgulanmıştır.  

Macit, havayolu işletmelerinde sabit giderlerin değişken maliyetlere göre daha fazla olması nedeniyle doluluk 

oranının artmasının birim maliyetleri düşürerek karlılığı arttırdığını aktarmıştır (Macit, 2020: 935). Hacıoğlu, 

sabit ve değişken maliyet konusunun kontrolünün yapılmasının ve sabit ve değişken maliyetler konusunda 

bilinçli olmanın işletmenin karlılığını optimize etmesine fayda sağlayacağını bildirmiştir (Hacıoğlu, 2011: 105). 

Bubalo ve Gaggero çalışmalarında geciken operasyonların sayısının azaltılmasının ölçek maliyetlerinde ya da 

birim maliyetlerde iyileştirmeler sağladığını vurgulamışlardır (Bubalo ve Gaggero, 2021). Bu çalışmada da 

düzensiz operasyonların özellikle sabit operasyon maliyetlerini arttırarak sefer bazında veya hat bazında 

birim maliyetleri arttırdığı sunucuna ulaşıldığı bildirilebilmektedir. Gelir yönetimi uygulamalarından ve ücret 

politikalardan beklenen karın elde edilmesinde düzensiz operasyonların birim maliyetlere etkisinin 

belirlenmesinin önem arz ettiği bildirilebilmektedir. Bu çalışmanın düzensiz operasyon maliyetlerinin 

etkisinin belirlenmesi için bir model oluşturması nedeniyle literatüre katkı sağlayabileceği 

vurgulanabilmektedir. 

Eller, çalışmasında maliyetlerin havayoluna etkisinin bilinmesinin yöneticilerin maliyetleri azaltmakta ve 

rekabet avantajı elde etmekte önceliklendirme yapmasına yardımcı olacağını bildirmiştir (Eller, 2014: 22). 

Yükçü ve Fidancı çalışmalarında maliyet hesaplaması fiyatlandırmayı etkilediğinden gerçeğe yakın maliyet 

tespitinin fiyat belirlemede önemli olduğunu vurgulamışlardır (Yükçü ve Fidancı, 2018: 406). Serrano and 

Kazda, araştırmalarında gecikme ve iptal gibi düzensiz operasyonlar sonucunda oluşan ilave maliyetler 

nedeniyle havayollarının ücretlerini yükseltmek zorunda kaldıklarını belirtmişlerdir (Serrano and Kazda, 

2017: 7). Bu çalışmada da belirsiz bir sayıda gerçekleşen havayolu düzensiz operasyonlarının havayolu 

maliyet kalemlerini ve yapısını etkilediği dolayısı ile fiyat belirlemede dikkate alınması gerekliliğini 

vurgulamaktadır. Bu belirsiz sayının tahmini için havayolunun sektör ortalamalarından faydalanarak veya 

geçmiş dönem düzensiz operasyon verilerini kullanarak maliyetlerin etkisini belirleyebileceği bir model 

oluşturulduğu belirtilebilmektedir. Böylece havayolunun ilgili uçuş hattında ücretleri ne kadar arttırması 

gerektiğini tahmini olarak ortaya çıkarabileceği ifade edilebilmektedir. 

Literatürde düzensiz uçuş operasyonlarının havayollarının maliyetlerini ve özellikle birim maliyetleri 

arttırdığı bulgularına ilave olarak bu çalışmada düzensiz uçuş operasyonları sonucu oluşan maliyet kalemleri 
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ve maliyet yapısı değişimi belirlenerek bir uçuş hattına ait birim maliyetlerin ve genel maliyetlerin nasıl 

hesaplanabileceğine ilişkin bir model ortaya çıktığı bildirilebilmektedir. Hem literatürde yapılacak uygulama 

çalışmalarında hem de pratikte elinde verileri bulundurun havayolları tarafından bu modelin kullanılabileceği 

belirtilebilmektedir.  

7. Araştırmanın Sınırlılıkları ve Gelecek Araştırmalar 

Bu araştırma AOCC organizasyonunda görev yapan 10 operasyon çalışanı ve 5 operasyon yöneticisi ile 

sınırlandırılmıştır. Genel olarak görüşme için seçilen katılımcılar düzensiz operasyon sonucu artan maliyet 

kalemleri hususunda uzman kişiler olmalarına rağmen çalışmanın daha fazla kişi ile yapılmasının özellikle 

maliyet kalemlerinin detaylandırılması anlamında konuyu ileriye taşıyacağı belirtilebilmektedir. Bu çalışma 

sonucunda ortaya çıkarılan düzensiz operasyon sonucu artış olan maliyet kalemleri genel anlamda bir şablon 

oluşturması açısından önem arz etmektedir. 

Bu çalışma bir hattın havayolu düzensiz operasyon verileri ile maliyet kalemleri değerine ulaşılmasının 

zorluğu nedeniyle ve havayollarının bu verileri paylaşmak istemeleri nedeniyle bir uçuş simüle edilmesi ve 

bu uçuş ile ilgili sektör ortalamaları baz alınarak düzensiz operasyon maliyetleri ortaya çıkarılmıştır. Çalışma 

sonucunda ulaşılan düzensiz operasyonların toplam maliyete ve maliyet yapısına etkisi ile ilgili yöntem 

havayolları tarafından kendi verileri ile uygulamada operasyon sabit maliyetlerin hesaplanmasında 

kullanılabilir. İlave olarak, havayolunun gerçek verileri ile yapılacak bir çalışmanın düzensiz operasyonların 

gelir yönetimi uygulamalarına ve ücret politikalarına etkisi ile ilgili daha detaylı sonuçlar vererek literatüre 

katkı sağlayacağı belirtilebilmektedir.   

Son olarak, bu çalışma sadece bir hat üzerinden düzensiz operasyonların etkisi üzerine yapılmıştır. İstatistiki 

açıdan havayollarının bir cari döneminde toplam düzensiz operasyonların genel maliyet düzeyine etkisinin 

ortalama belirlenmesinin literatüre katkı sağlayacağı bildirilebilmektedir. 
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Amaç- Bu çalışmada Endüstri 4.0 ve Dijital Liderliğin Firma Performansı Üzerine Etkisine 

odaklanılmıştır. Aynı zamanda araştırma grubundaki şirketlerin Endüstri 4.0 ve Dijitalizasyon 

uygulamalarında mevcut seviyelerinin anlaşılması amaçlanmıştır. 

Yöntem- Türkiye’de faaliyet gösteren İSO500 içerisindeki 137 sanayi kuruluşunun çalışanlarından 

çevrimiçi anket uygulaması ile toplanan veriler kullanılmıştır. 

Bulgular- Verilerin analizinde SPSS v28 programı kullanılarak yapılan korelasyon ve regresyon 

analizleri sonucunda  Endüstri 4.0 ile Dijital Liderlik  arasında (r=0,546),  Dijital Liderlik ile Firma 

Performansı arasında (r=0,587), Endüstri 4.0 ile Firma Performansı arasında (r=0,555) pozitif ilişki 

olduğu görülmüştür. Endüstri 4.0 Dijital Liderliği %29,8 oranında (𝑅²=0.298), Firma Performansını 

%30,8 (𝑅²=0.308),  oranında açıklamaktadır. Dijital Liderliğin; Firma Performansını  %34,4  oranında 

(𝑅²=0.344), açıkladığı, yani dijital liderliğin Firma Performansı üzerinde pozitif yönde ve anlamlı bir 

etkiye sahip olduğu görülmektedir.  Ayrıca Endüstri 4.0’ın  Firma Performansına etkisinde Dijital 

Liderliğin kısmi aracı rolü tespit edilmiştir. Öte yandan kullanılan dijital uygulamalarda en yüksek 

kullanım oranının ERP (71.7%) ve CRM (65.1%) olduğu, kullanılan Endüstri 4.0 uygulamalarında ise 

Büyük Veri ve Analitik (49.2%), Siber Güvenlik (43.8%) olduğu tespit edilmiştir. 

Tartışma- Teknolojinin ve dijitalizasyonun bu şekilde hızlı geliştiği ortama, liderlerin ve şirketlerin 

uyum sağlaması bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte, Endüstri 4.0 çağaında 

şirketlerin pazarda rakipleri ile mücadele edebilmesi, değişim ve dönüşüme yatkınlıkları ile doğru 

orantılıdır. Bu hızla değişen dünyada eskisinden farklı liderlere, yönetim şekillerine, düşünce 

sistemlerine, insan beceri ve yetkinliklerine, iş yapış şekillerine, daha iyi verimlilik ve sürdürülebilirliğe 

ihtiyaç olduğu açıktır. Sonuçların literatüre katkı sağlaması amaçlanmıştır. 
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Purpose- This study focuses on the Impact of Industry 4.0 and Digital Leadership on Company 

Performance. At the same time, it is aimed to understand the current levels of the companies in the 

research group in Industry 4.0 and Digitalization applications. 

Design/methodology/approach- The data collected from the employees of 137 industrial establishments 

in ISO500 operating in Turkey through an online survey application were used. 

Findings-  As a result of correlation and regression analyzes using SPSS v28 program in the analysis of 

the data, it was seen that there was a positive relationship between Industry 4.0 and Digital Leadership 

(r=0.546), between Digital Leadership and Company Performance (r=0.587), and between Industry 4.0 

and Company Performance (r=0.555). Industry 4.0 Digital Leadership explains 29.8% (𝑅²=0.298) and 

Company Performance 30.8% (𝑅²=0.308). Digital Leadership; It is seen that it explains the Company 

Performance by 34.4% (𝑅²=0.344), that is, Digital Leadership has a positive and significant effect on 

Company Performance. In addition, the partial mediating role of Digital Leadership in the Effect of 

Industry 4.0 on Company Performance has been determined. On the other hand, it has been determined 

that the highest usage rate in digital applications used is ERP (71.7%) and CRM (65.1%), while Big Data 

and Analytics (49.2%) and Cyber Security (43.8%) are used in Industry 4.0 applications. 

Discussion- It is a necessity for leaders and companies to adapt to the environment where technology 

and digitalization are developing so rapidly. However, in the age of Industry 4.0, the ability of 

companies to compete with their competitors in the market is directly proportional to their tendency to 

change and transformation. It is clear that in this rapidly changing world, different leaders, management 

styles, thinking systems, human skills and competencies, ways of doing business, better productivity 

and sustainability are needed.  It is expected that the results obtained will contribute to the literature.  
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1. Giriş 

Bilgisayarın günlük hayatımıza girmesi, sonrasında buna internetin eklenmesi ile dünya hiç olmadığı bir hızla 

değişmeye başlamıştır. Daha önce bilimkurgu filmlerinde görülen teknolojiler bir bir gerçek hayata uyarlanıp, 

sıradan bir insanın sahip olabileceği teknolojiler olarak hayatımıza dahil olmuştur. Sürekli ve hızlı bir şekilde 

gerçekleşen teknolojik değişiklikler,  kullandığımız taşınabilir bilgisayarlardan, akıllı telefonlara, taktığımız 

akıllı saatlerden, giyilebilir çeşitli teknolojilere kadar, hayatımızı tarihte hiç olmadığı kadar kolay aynı 

zamanda hiç olmadığı kadar karmaşık ve belirsiz bir hale de getirmiştir. Her yerde veriler ve bunları analiz 

edip şirketlerin faydalarına kullanan sistemler geliştirilmiş, geliştirilmeye devam etmektedir. 

Günümüzde dijitalleşmeden bireylerin,  işletmelerin, örgütlerin, kurumların olduğu kadar devletlerin de 

büyük ölçüde etkilendiği görülmektedir. Örneğin, insan gücüne dayanan savaşlar yerini, ticaret, teknoloji ve 

siber savaşlara bırakmaya başlamıştır. Robot askerleri, insansız hava araçlarını, otonom otomobilleri, ülkelerin 

birbirlerine karşı siber atakları düşünüldüğünde, dijitalleşmenin ne seviyede yüksek noktalara geldiği 

anlaşılabilir. Dünyanın en zengin insanları sermayelerini elde ettikleri sektörler ne olursa olsun, yeni 

yatırımlarını dijitalizasyon ve yüksek teknolojiye, blockchain’e, uzay çalışmalarına, yaptığı ve diğer insanları 

da teşvik ettiği görülmektedir. 1961’de Yuri Gagarin’in uzaya çıkmasından 60 yıl sonra, Tesla şirketinin sahibi 

Elon Musk,  Amazon şirketinin sahibi Jeff Bezos, uzaya seyahati bireysel bir ulaşılabilirlik seviyesine 

indirgeme yolunda dev adımlar atmışlardır. Dördüncü sanayi devriminin diğer devrimlerden en önemli 

farklarından biri budur. Hem insanlar hem şirketler için zamana ve dönüşüme ayak uydurmak bir tercih değil 

zorunluluk haline gelmiştir. 

Hızla ilerleyen bilgisayar ve internet teknolojisi sayesinde uzaktan çalışma tercihinin son dönemde, hem 

şirketlere hem de çalışanlara birçok faydası olmuştur. Dünyanın herhangi bir yerindeki çalışan, herhangi bir 

yerindeki şirket için çalışabilir hale gelmiştir. Dolayısıyla dijitalleşme iş yapış şekillerini de kökünden 

değiştirmeye başlamıştır (Banger, 2018, s. 310). Liderlikte bu dönüşümden payını almaktadır. 

Günümüzde işletmelerin dijital dönüşümü Endüstri 4.0 olarak tanımlanmaktadır. Buradaki endüstri terimi 

aslında birey, toplum, devlet, uluslararası kurumlar olarak da düşünülmelidir. Çünkü Endüstri 4.0 yukarıda 

da bahsedildiği gibi, sadece endüstriyi etkileyen bir dönüşüm değildir. Endüstri 4.0’a kısaca üretimin dijital 

tabanlı dönüşümü dersek, son zamanlarda kullanılmaya başlanan Toplum 5.0 teriminin de ele alınması 

gerekir, bu sosyal yapı ve ekonominin dijital bazlı dönüşümü şeklinde kavramlaştırılabilir. Toplum 5.0 

üretimin dışında kalan; sosyal, toplumsal, bireysel gelişime ait tüm alanların dijitalizasyon ile değişim ve 

dönüşümünü öngörmektedir. İşgücü piyasasında özellikle Japonya ve Avrupa’nın başını çektiği gelişmiş 

ülkelerde, nüfustaki yaşlanma sorunu, esnek işgücü piyasalarına ve standart dışı istihdama olan talebin 

artmasına neden olmaktadır (Büyükuslu, 2018, s. 39). 

Üretim sektöründeki büyük devrimler sonrası ülkeler ve şirketler yaşanan bu global boyuttaki dönüşümlere, 

uyum sağlamak zorunda kalmış ve zorlu rekabet koşullarında, bu üstünlüklerini sürdürülebilir hale getirmek 

için stratejiler üretmişlerdir. Endüstri 4.0’da bu stratejilerden birinin adıdır ve ilk olarak Almanya’da gündeme 

gelmiştir. WEF-World Economic Forum’un son zamanlarda en başta gelen konularından biridir. Endüstri 4.0 

terimi ilk olarak Hannover Fuarında 2011 yılında kullanılmıştır. 2012 yılında ise Bosch ve H. Kagermann, 

hazırladıkları 4. Sanayi Devrimi dosyasını Almanya hükümetine sunmuştur (Schwab K. , 2017). İşletmelerin 

dijital dönüşüme, birbirleriyle ve hızla değişen bu ortamda çalışanları yöneticileri ile birlikte hep birlikte 

uyum sağlamaları gerekmektedir.  Dijital Liderlik  bu dijitalizasyon, Endüstri 4.0 çağı ve dönüşüm ortamını 

yönetme, uyum sağlama liderliği olarak tanımlanabilir. Şirketlerin yüksek performans ve verimlilikle, 

sürdürülebilir olarak yaşaması, büyümesi ve kalıcı olması bu dönüşüme ayak uydurması ile mümkün olabilir. 

Bu konuda şirket liderlerinin rolü de oldukça önemlidir, tarih boyu farklı liderlik tarz ve çeşitlerinin toplumun 

ihtiyaçları ve gereklilikleri ile hizalandığı düşünülürse, bulunduğumuz çağda da farklı bir liderlik tarzına 

ihtiyaç olduğu açıktır  (Koçel, 2018, s. 595-600). 

Endüstri 4.0 terimi şekillenmeye devam etmekte olup endüstri 4.0 olgunluğu, endüstri 4.0 liderliği, dijital 

liderlik terimleri literatürde henüz çok kısıtlıdır. Endüstri 4.0 çağında liderlik nasıl olması gerektiği, hangi 

yetkinlikler, beceriler liderlerin geliştirmesi gereken yönlerinin neler olduğu, dijital liderlerin çalıştıkları 
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firmaların performanslarına nasıl etkileri olabileceği, firmaların Endüstri 4.0 olgunluk seviyeleri arttıkça 

performanslarının nasıl etkileneceği gibi sorulardan hareketle, bu bağlamda çalışmada Endüstri 4.0, Dijital 

Liderlik  ve Firma Performansı ilişkisinin nitel analizle incelenmesi amaçlanmıştır.  

2. Literatür Araştırması ve Kavramsal Çerçeve 

2.1. Endüstri 4.0  

Dünya tarihi üç köklü devrim ile şekillenmiştir. Başlangıcı 70 bin yıl önceye giden, adına Bilişsel Devrim 

denen, başlangıcı 12 bin yıl geriye giden, Tarım Devrimi olarak adlandırılan ve son olarak yaklaşık 5 yüzyıl 

önce başlayan Bilimsel devrim (Harari, 2012, s. 17). Bilimsel devrim, kısaca dört grupta ele alınabilir (Schwab, 

2017, s. 16);  

• Endüstri 1.0: 1760-1840 yıllarında demiryolları ve buhar makinelerinin kullanılması ile başlayarak ve 

mekanik üretime öncülük eden devrimdir. 

• Endüstri 2.0: 1800’lü yılların sonlarında 1900’lerin başlarında, seri üretim hattı ve elektrik enerjisinin 

bu seri üretim hatlarına entegre edilmesiyle başlayan devrimdir.  

• Endüstri 3.0: 1960’lı yıllarda dijital teknolojilerin, üretimde elektrikli ve mekanik teknolojilerin yerini 

almasıyla başlayan devrimdir.   

• Endüstri 4.0: Daha da gelişen dijitalizasyonun, hayatımızda çok daha etkin hale gelmesi, yapay 

zekanın işin içine dahil olduğu,  kısaca hemen her ürün ve hizmetin dijitalleştirilebildiği çağ ve 

devrimin adı denilebilir. 

Endüstri 4.0 çağında insanlardan bağımsız olarak kendi içinde koordine ve optimize olarak imalat  

yapabilecek akıllı fabrikalar,  siber-fiziksel sistemlerin kurulması ile mümkün olmaktadır. Eğer Endüstri 4.0 

dönüşümünü gerçekleştirebilen kurumlar, şirketler maliyetleri, üretim sürelerini ve enerji miktarlarını 

düşürerek, üretim kalitesi ve verimliliğini arttıracaktır.  Aksi durumda, mevcut kıt kaynaklarla, dünya 

nüfusunun aşırı derecede büyüme hızının etkilerini azaltmamız imkansız hale gelir. Dördüncü sanayi 

devriminin öncül diğer devrimlerden temel farkı; tüm bu teknolojilerin birbirleriyle kompleks bağlar kurması, 

dijital, fiziksel ve biyolojik alanların birbirleriyle karşılıklı etkileşimli olmasıdır (Schwab, 2017, s. 17). Buna ek 

olarak içinde bulunduğumuz devrimin gelişimi ve değişimi diğer devrimlere göre üstel olarak artmaktadır, 

yani bu değişim çok hızlı bir şekilde gelişmekte ve adapte olunması çok zor görünmektedir.  

Büyük Veri ve Analitik (Big Data & Analytics), Derin Öğrenme & Makine Öğrenmesi (Deep Learning & 

Machine Learning), Siber Güvenlik (Cyber Security), Yapay Zeka (Chatbot, Görüntü işleme, Dijital ikiz vb.), 

Sanal Gerçeklik - Arttırılmış Gerçeklik (VR-AR), Eklemeli Üretim (3D Yazıcılar), Bulut Bilişim (Cloud 

Computing),  Nesnelerin İnterneti & Hizmetlerin İnterneti (IoT-IoS), Siber Fiziksel Sistemler / Simulasyon, 

Otonom Robotlar, Cobotlar, Akıllı Fabrika / Akıllı Ev, Dijital sosyal medya gibi Endüstri 4.0’ın bileşenleri 

olarak ifade edilebilecek uygulamaların, sosyal hayattan, iş hayatına kadar yaşamın her noktasında kuralların 

üzerinde yaptığı değişiklikleri ve etkileri dikkate almak gereklidir. 

Şirketlerin Endüstri 4.0 olgunluğu; endüstri 4.0 bileşenlerine ne derece uyum sağladıkları, bu bileşenleri şirket 

performansını artırmak, çalışan ve müşteri memnuniyetini arttırmak, pazar payını genişletmek, ürün 

portföyünü dijitalleştirmek, yapılan işi geliştirmede verileri ve analizleri kullanmak ve bunun için müşteri 

tedarikçi ve çalışanlar gibi tüm paydaşlarla işbirliği yapmak, çoklu entegre satış kanalları yönetmek (fiziksel 

satış alanlarının yanında, web sitesi, çevrimiçi alışveriş sitesi, sosyal medya platformları, bloglar vb.), 

ürün/hizmetlerin ve fiyatlandırma sistemlerinin dinamikliği ve müşteri özelinde kişiselleştirilebilmesi, ürün 

geliştirmeden, üretime ve satışa kadar tüm süreçlerin ne seviyede dijitalleştirildiği, üretim ekipmanlarının 

gelişmişlik ve dijitallik seviyesi, üst yönetimden başlayarak en alt seviyedeki çalışana kadar Endüstri 4.0 

katılım, destek ve uzmanlık dereceleri  gibi anahatlarda incelenmektedir.  Bu çalışmalardan bazıları şöyledir;   

• Üretim ve Operasyon Yönetiminde Sürdürülebilir Endüstri 4.0: Sistematik Bir Literatür Taraması 

(Felsberger & Reiner, 2020 , s. 7982) 

• Endüstri 4.0'ın Kurumsal Finansal Performans Üzerindeki Etkisi: Denetimli Bir Aracılık Modeli 

(Hong-Long, 2021, s. 6069) 

• Yalın Üretim Uygulamalarının Operasyonel Performans İyileştirmesi Üzerindeki Etkisinin 

Moderatörü Olarak Endüstri 4.0 (Tortorella, Giglio, & van Dun, 2019, s. 860-886) 
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• Endüstri 4.0 ve Tedarik Zinciri 4.0 Arasındaki İlişki ve Uygulamalarının Şirketlerin Performansına 

Etkisi: En Son Teknoloji (Sassi, Ali, Hadini, Ifassiouen, & Rifai, 2021, s. 820-828) 

• Endüstri 4.0 Çağında Kurumsal Hayatta Kalma: Yalın-Dijital Üretimin Kolaylaştırıcı Rolü 

(Ghobakhloo & Fathi, 2020, s. 1-30) 

• Endüstri 4.0 Olgunluk Modeli Önerisi (Santos & Martinho, 2020, s. 1023-1043) 

• Endüstri 4.0'da Nesnelerin İnterneti (IoT), Siber-Fiziksel Sistemler ve Büyük Veri (Big Data): Dijital 

Üretim Teknolojileri, İş Süreçleri Optimizasyonu ve Sürdürülebilir Organizasyonel Performans 

(Plumpton, 2019, s. 23-29) 

Endüstri 4.0’ın getirdiği farklılıklar iş dünyası ve liderlik açısından da önemli etkiler yaratmaktadır. Öncelikle 

büyük veri her bir müşteri ile ilgili çok fazla bilgi içermektedir, bu yüzden kişiselleştirme kaçınılmaz hale 

gelmektedir. Kişiselleştirme, inovasyonu zorunlu kılarken, doğasını ve hızını da değiştirmektedir. Yapılan 

bazı araştırmalar artık inovasyonun sosyal ağlarda hayat bulduğunu ve kolektif olarak ortaya çıktığını 

kanıtlamaktadır. Yeni dönemle ortaya çıkan yaratıcılık ve uzmanlık, 3D tasarımcılar, veri bilimcileri ve ağ 

mühendisleri gibi yeni meslekleri icra edenlerin sayısını arttırmaktadır. İnsan sağlığına zarar veren mekanik 

ya da tehlikeli düşük nitelikli işleri ise, makineler yapmaya başlamaktadır (Tüzmen, 2021). 

2.2. Dijital Liderlik   

Tarihte, liderlik konulu çalışmalar, her zaman ilgi görmüş ve gelişerek artmıştır ve günümüzde daha da fazla 

önem kazanmaktadır (Dinh, ve diğerleri, 2014). Değişen dünya ve özellikle teknolojik gelişmeler, liderlik 

konulu çalışmalardaki hızlı değişimin ve çeşitliliğin sebebidir (Kremer, 1993). Rekabet avantajının 

inovasyonun ve öğrenmenin üzerine kurulduğu günümüz yenilikçi ekonomilerinde liderlik, iş modeli ve 

çalışma şekilleri vb dönüşüme maruz kalmaktadır. Bennis (2013), Jakubik ve Berazhny (2017), Banksa (2019), 

dijital dönüşümün, liderlik konusunda yıkıcı değişimlere sebep olacağını ileri sürmüşlerdir (Özmen, Eriş, & 

Özer, 2020, s. 58). İlgili yazında güven, birlikte yaratma, işbirliği, toplulukla öğrenme, paylaşım, iletişim gibi 

konuların geleneksel direktif verme - kontrol etme davranışlarından daha fazla önem kazanan “yeni liderlik” 

paradigmalarını ortaya çıkardığı vurgulanmıştır.  ”Dijital Liderlik” olarak ifade edilebilecek olan bu yeni 

liderlik paradigması; bilimin, iletişimin, düşüncenin yer aldığı dijital ortamda çalışacak, akıl yürütme, inovatif 

düşünme, problem çözme ve öz disiplinin önemli olacağı bir yapıyı işaret etmektedir (Sowcik, 2015, s. 9-22). 

“Leading Digital - Dönüşüm için Teknolojiyi Kullanmak”  kitabında Westerman, Bonnet, & McAfee Dijital 

yeterlilik ve Liderlik yeterliliği dikkate alınarak dört tip dijital ustalık düzeyi belirtilmiştir. Bunlar; yeni 

başlayanlar, modaya uyanlar, tutucular ve dijital ustalarıdır. Dijital ustaları; güçlü kapsamlı dijital vizyona 

sahip, mükemmel yönetişim, ölçülebilir iş değeri üreten çok sayıda dijital girişime sahip, güçlü bir dijital 

kültür inşa etmiş şirketler ve yöneticileridir. Bu dijitalizasyonu iyi derecede yöneten şirketlerde yapılan 

çalışmalarda çarpıcı performans farkı saptanmıştır. Dijital ustalığın iki can alıcı unsuru (dijital ve liderlik 

yeterlilikleri) farklı performans tipleriyle özdeşleştiği, belirli bir düzeyde yetkinlik kazanmış şirketler bazı 

performans ölçütlerinde sektördeki rakiplerini geride bıraktığı görülmüştür. Bu şirketlerin sektördeki 

rakiplerinden %26 daha karlı ve fiziksel varlıklarından %9 oranında daha yüksek gelir elde ettikleri 

görülmüştür  (Westerman, Bonnet, & McAfee, 2015, s. 27-35).  

Bu kaynaklara ek olarak literatürde Endüstri 4.0’da insan kaynağının yönetimi, yetkinlik geliştirme, 

vasıflandırma ile ilgili çalışmalar az da olsa mevcuttur.  Dijitalleşmiş ve birbirine bağlantılı dünyamızda iş 

dünyası için gereken temel yeterliliklerin bir listesi hazırlanmıştır. Her işin farklı gereksinimleri olsa da, 

belirlenen yeterlilikler giderek önem kazanmakta ve insan kaynakları gelişimi tarafından ele alınması 

gerekmektedir. Söz konusu çalışmada, tanımlanmış tüm yeterlilikler toplu bir radar çizelgesinde 

görselleştirilmiştir. Çalışmada; ekonomik, sosyal, teknik, çevresel, politik ve yasal zorluklar karşısında, teknik, 

methodolojik, sosyal ve kişisel yetkinlikler tespit edilmiştir (Hecklau, Galeitzke, Flachs, & Kohl, 2016, s. 1-6). 

Endüstri 4.0 da kaybolacak ve yeni ortaya çıkacak meslekler olduğu gibi yeni yetkinlikler becerilerde gerekli 

olacaktır. Özellikle bilgi teknolojileri ve üretim çalışanlarının yetkinlik gereklilikleriyle ilgili çalışmalar 

mevcuttur. Bunlardan en yaygın bilineni Dünya Ekonomik Forumu’nun “The Future of Jobs” raporlarıdır. 

Liderin, takipçileri arasında en kritik kişiler Endüstri 4.0 işçileri ve bilgi teknolojileri çalışanlarıdır. Bu yüzden 

takipçilerinin de gerekli yetkinliklere sahip olması gereklidir (Benešováa & Tupaa, 2017, s. 50-55). Yine bu 

alanda yapılan çalışmalardan birinde, yıkıcı dijital iş ortamında gerekli yetkinlikler araştırılmıştır. Bu 
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yetkinlikler çalışmada inovasyon, liderlik, yönetsel olarak üçe ayrılmış, bu üç tip yetkinlikten en önemlileri 

liderlik ve yönetsel yetkinlikler bulunmuştur (Sousaa & Rochaa, 2019, s. 6). 

Dijital dönüşüm, büyük ölçüde sistemlere, bilgi teknolojilerine, stratejiye ve insanlara bağlı olarak tüm 

şirketler ve endüstriler için gereklidir. Yönetim özellikleriyle ilişkili firmaların özelliklerinin Portekiz 

şirketlerinde dijital dönüşümü nasıl desteklediği analiz edilmiştir. Modelde, firma ve yönetim özelliklerine 

göre dijital strateji ile kurumsal ve iş stratejisi arasındaki ilişki dikkate alınmıştır. Portekizli firmalardan elde 

edilen veriler kullanılarak bir analiz kullanılmıştır. Sonuçlar, liderliğin hayati rolünü ve özellikle de şirketlerin 

dijital dönüşümün daha ileri aşamalarını teşvik etme misyonuna yönelik, yöneticilerin tutarlılığının önemini 

desteklemektedir (Porfírio, Carrilho, Augusto, & Jardim, 2021). 

Dijital dönüşüm köklü bir değişimdir, liderler bu değişimi şiketlerine uyarlayabilmek için liderlik yaparlar. 

Liderler şirketlerinin dijital vizyonunu belirleyen ve bu vizyona ulaşmak için şirketi yönlendiren, şirketlerin 

dijital olgunluk seviyelerini iyileştiren ve şirketlerin bu konuda yetkinliğini geliştirmek için, işgücünü, 

süreçleri, teknolojiyi, iş yapış şekillerini bu dönüşüme tabi tutması gereken kişilerdir. Kurumlar sahip 

oldukları insan kaynağının dijital becerilerini geliştmek için eğitime, öğrenmeye yatırım yapmaları 

kaçınılmazdır. Dijital dönüşüm, sadece şirketlerin bilgi teknolojileri bölümlerinin sorumluluğunda 

yürütülebilecek bir konu değil, şirketlerin topyekün çalışması ve odaklanması gereken bir konudur. Dijital 

dönüşüme uyum sağlamada, ilk görev liderlerin olduğu kabul edilir. 1990-2019 yıllarına ait literatür 

taramasında, liderlikte bir paradigma değişimi olduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan bazıları; Mack (2015), 

Prentice (2013), Bennis (2013) çalışmalarıdır.  Bu yüzden dijital liderliğin tanımı, özellikleri ve tarzları ile ilgili 

araştırmaların yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır (Özmen, Eriş, & Özer, 2020, s. 63). 

Endüstri 4.0 çağında önceki bölümlerde bahsedildiği gibi üretim ve hizmetin dijitalleşmesi durumu sebebiyle 

bu değişime uyum sağlamak için, dijital dönüşüm hem şirketlerde hem de çalışanların yetkinlik ve 

becerilerinde olması gerekmektedir. Dijitalleşme sadece şirketlerin bilgi teknolojileri direktörlerinin (CIO) işi 

yada sorumluluğunda değildir. Dijitalleşme bulunduğumuz çağa uyum sağlamak için zorunlu bir 

dönüşümdür. Tüm bu gerekliliklerin ve belirtilen çalışmaların ve ışığında, dijital liderlik (digital leadership) 

dijital dönüşüme uyum sağlamakla birlikte bu dönüşümü şirketinde yöneten liderlik biçimidir şeklinde 

tanımlanabilir (Westerman, Bonnet, & McAfee, 2015). Dijital liderliği amacı ise Endüstri 4.0’a uyumlanmayı, 

adapte olmayı, dönüşmeyi yönetmektir. 

2.3. Firma Performansı  

İşletmeler, başarılı olmak için çevrelerini şekillendiren faktörlerin tam olarak farkında olmalıdır. İçinde 

bulunduğu çevreyle uyumlu, çalışanlar tarafından da desteklenen paylaşılan normlar, değerler ve inançların 

bulunması gereklidir. Rekabete yönelik mücadele, müşterilere göre farklılaştırılmış değer ya da hizmet 

sunarken sözkonusu faktörlerle paralel şekilde çalışmaktır. İşletmenin kültürü, bulunduğu çevreye uyumunu 

kolaylaştırmıyorsa ya sahip olduğu kültürü değiştirecek ya da hayatta kalamayacaktır (Schein & Schein, 1997). 

Firma performansı; bir şirketin sürdürülebilir olması ve rakipleriyle rekabet edebilir olması, görece yüksek 

karlılık, düşük maliyetler, verimlilik, yüksek müşteri ve çalışan memnuniyeti, rakiplere göre daha iyi finansal 

göstergeler, ürün ve hizmet kalitesi, olarak çeşitli alt başlıklarda değerlendirilebilir. Kısacası şirketin çıktıları 

olarak tanımlanabilir.  Firmaların performans sonuçlarını etkileyecek vizyon belirleme, hedef ve stratejileri 

oluşturma konusunda karar alan kişiler firmaların üst yönetimini oluşturan örgüt üyeleridir ve bu firmaların 

gelecekte hangi noktada, ne seviyede olacağına karar vererek stratejileri belirleyen liderler olmaları 

beklenmektedir (Lok & Crawford , 2001, s. 594) 

2.4. Endüstri 4.0, Dijital Liderlik ve Firma Performansı İlişkisi 

Literatüre bakıldığında Endüstri 4.0, dijital liderlik ve firma performansı konularının birlikte, son birkaç yılda 

araştırmaya başlandığı anlaşılmaktadır.  

B. Oberer, A. Erkollar (2018),  “Leadership 4.0: Digital Leaders in the Age of Industry 4.0” konulu 

çalışmalarında, bir liderin belirli davranışlarının incelenmesine odaklanan davranışsal liderlik teorileri analiz 

edilerek Endüstri 4.0'ın insan boyutu önceliklendirilmiştir (Oberer & Erkollar , 2018). 

V.E. Guzmán, B. Muschard, M. Gerolamo, H. Kohl, H. Rozenfelda (2020), “Characteristics and Skills of 

Leadership in the Context of Industry 4.0” konulu çalışmalarında, bir inovasyon kültürünü başarılı bir şekilde 
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teşvik etmek için organizasyonlarda liderliğin esas olduğu tespitini yapmışlardır. Liderler Endüstri 4.0'a 

yönelik paradigma değişiminde çok önemli bir rol üstlenirler. Bu yüzden Endüstri 4.0 bağlamında temel 

liderlik özelliklerini ve becerilerini sunmayı amaçlamıştırlar. Bu çalışma, Endüstri 4.0 için bulunan 10 liderlik 

özelliği ve bunların 4 liderlik beceri grubuyla ilişkisiyle sonuçlanmıştır: bilişsel beceriler, kişilerarası beceriler, 

iş becerileri ve stratejik beceriler. Kuruluşlar, bu becerileri Endüstri 4.0'a geçiş sürecinde liderler için gereklilik 

olarak görebileceğini tespit etmişlerdir (Guzmán, Muschard, Gerolamo, & Kohl, 2020). 

R. Davies (2015), “Industry 4.0 Digitalisation for productivity and growth” konulu Avrupa Parlementosu 

brifinginde Endüstri 4.0 ve Dijitalizasyonun verimlilik ve performans üzerine etkilerine odaklanmıştır. Bu 

çalışmada, giderek daha akıllı robotların ve makinelerin konuşlandırılmasının yanı sıra daha düşük maliyetle 

artan bilgi işlem gücü ve büyük veri analitiğinin geliştirilmesi, malların kullanım şeklini değiştirme 

potansiyeline sahip olduğu ve bu yeni dijital sanayi devriminin üretimde artan esneklik, toplu özelleştirme, 

artan hız, daha iyi kalite ve gelişmiş üretkenlik-verimlilik ilişkileri incelenmiştir (EPRS-European 

Parliamentary Research Service). 

Ö. A. Kasapoğlu (2018), “Leadership and Organization for the Companies in the Process of Industry 4.0 

Transformation” konulu çalışmasında, yıkıcı teknolojinin küresel etkisi, üretimde büyük verimlilik 

iyileştirmeleri getirdiğinden bahsetmiştir. Müşterilerin değişen talepleri, endüstriyi, değişen koşullara daha 

duyarlı olabilmek için Endüstri 4.0 konseptinde üretim sistemlerini geliştirmeye itmiştir. Veri bilimi 

konusundaki artan bilgi seviyesi, veri analitiğini mümkün ve daha anlamlı hale getirmiştir. Üretim 

şirketlerinde rekabetçi kalabilmek için Endüstri 4.0 anlayışı için teknolojilerini, bilgilerini ve işgücü 

becerilerini değiştirmeleri aciliyeti vardır. Endüstri 4.0 kavramına dönüşüm süreci stratejik bir karardır ve 

stratejinin organizasyonun en üstünden en altına kadar eğitim vererek organizasyonun tamamında 

yaygınlaştırılması için liderlik gerektirir, sonuçlarına varmıştır (Kasapoğlu, 2018). 

Y. Esmer ve O. Saylan (2019), “Endüstri 4.0 ve Örgütsel Dönüşüm Bağlantısı” isimli çalışmalarında, örgütsel 

dönüşüm ile Endüstri 4.0 değişkenleri aralarındaki ilişkiyi ortaya koymaktadırlar. 

B. N. Doğru ve O. Meçik (2018), “Türkiye’de Endüstri 4.0’ın İşgücü Piyasasına Etkileri: Firma Beklentileri” 

konulu çalışmalarında, Endüstri 4.0 olarak adlandırılan dijital dönüşüm sürecinin işgücü piyasasındaki 

etkilerini ortaya koymuşlardır (Doğru & Meçik, 2018). 

E. Nergiz, H. Barutcu (2020), “Endüstri 4.0 Uygulamalarının Üretim Süreçlerine Etkisi: Bosch Örneği” konulu 

çalışmalarında, Endüstri 4.0 uygulamalarının Bosch Şirketi’nin üretim süreçlerine etkileri incelenmiştir. 

Endüstri 4.0 uygulamalarının iş geliştirme, verimliliğin arttırılması, kaynak kullanımının optimum seviyede 

tutulmasını, süreç akışlarının hızlandırılması, maliyetlerin düşürülmesi konularında olumlu yönde etkileri 

olduğu belirlenmiştir (Nergis & Barutçu, 2020). 

A. Erdil (2021), “Industry 4.0 Perception Regarding to New Developments and New Trends of Industries” 

konulu çalışmalarında, Endüstri 4.0'ın temel ilkelerini, avantajlarını, literatür taramasını ve etkin uygulama 

tekniklerini değerlendirmişlerdir. Çalışmada, endüstrideki uygulamaları ve başarılı işletmeleri etkileyen 

temel bileşenleri vurgulamaktadır. Endüstri 4.0 modeli için ürün, süreç ve iş gelişmeleri açısından 

organizasyonel yeniliklerin gerekli olduğunun altı çizilmiştir. Ayrıca, Endüstri 4.0 ve inovasyon fikirleri 

açıklanmakta, terimsel kavramlarla birlikte endüstri 4.0 merceğinden inovasyon incelemesi yapılmaktadır. 

Şirketin üretim sistemine bağlı olarak endüstri 4.0 teknolojisinin uygulama ve imalat-üretiminin iyileştirme 

aşamalarını içermektedir. Çalışmada, bir beyaz eşya imalat firmasının endüstri 4.0 teknolojisi ile yaptığı 

uygulama, operasyon yönetimi ve iş beklentilerin analizine yönelik üretim sisteminin girdi ve çıktı 

bileşenlerine göre bu imalat işletmesinin üretim performansı ve etkinliği değerlendirilmiştir (Erdil, 2021). 

F. Ünlü, H. Atik (2019), “Türkiye’deki İşletmelerin Endüstri 4.0’a Geçiş Performansı” konulu çalışmalarında, 

Türkiye’nin bu ülkeler karşısındaki göreceli Endüstri 4.0 performansının belirlenmesine katkıda 

bulunulmuştur. 28 AB ülkesi ile Türkiye’ye ait 10 Endüstri 4.0 göstergesinden faydalanılarak faktör ve 

kümeleme analizleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular, Almanya’nın Endüstri 4.0 açısından en iyi 

performansa sahip ülke olduğunu göstermiştir. Türkiye; Macaristan, Letonya ve Polonya ile aynı kümede yer 

almıştır. Bu çalışma Endüstri 4.0 olgunluk seviyesinin belirlenmesi ve bu çağa uyum sağlanabilmesi için yol 

haritası çıkarılmasında faydalıdır  (Ünlü & Atik, 2019). 
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Yukarıda bulunan bu çalışmalardan yola çıkarak Endüstri 4.0, dijital liderlik ve firma performansı arasında 

ilişkilerin olduğu öngörülmüştür. Daha önce de bahsedildiği gibi kısaca üretim ve hizmetin dijitalleşmesi 

dördüncü sanayi devrimi olarak tanımlanmaktadır. Bu devrimi yöneten, dijitalleşmeye liderlik eden kişilerde 

dijital liderler olarak adlandırılmaktadır. Bu dijital liderlerin şirketlerini dönüştürdüğünde firma 

performanslarının da olumlu etkileneceği öngörülmektedir. Çeşitli sektörlerdeki firmaların dijitalleşme 

oranları ile performanslarının paralel olduğu gözlemlenmektedir. Yukarıdaki kaynaklarda belirtildiği gibi 

dijital ustaları olarak tabir edilen şirketlerin, yöneticilerinin bu işte ustalaştığından bahsedilmekte ve 

akademik olarak yapılan çalışmalarla göz önüne serilmiştir (Westerman, Bonnet, & McAfee, 2015). Bu yüzden 

bu çalışma yapılmış ilgili hipotezler geliştirilerek, test edilmiştir. Endüstri 4.0’ın, firma performansına 

etkisinde,  Dijital liderlik tarzının aracı rolünün varlığı, Endüstri 4.0, dijital Liderlik, firma performansı, 

arasında birbirleriyle pozitif yönlü ilişkinin varlığı, Endüstri 4.0 ‘da  dijital ve Endüstri 4.0 uygulamaların 

kullanım oranları gibi konular incelenmiştir.       

3. Yöntem 

3.1. Araştırma Modeli ve Hipotezleri 

İçinde bulunduğumuz dördüncü sanayi devriminde şirketlerin sürdürülebilir, uzun ömürlü, verimli ve 

performanslı olabilmeleri için bu devrime uyum sağlamaları ve hem şirket hem de şirketleri yöneten liderlerin 

bu dijital dönüşüm içindeki ortama ne kadar uyum sağladıkları ile ilgilidir (Schwab K. , 2019).  Endüstri 4.0, 

Dijital Liderlik ve Firma Performansı arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılan bu çalışmada, yukarıda 

verilen bilgiler doğrultusunda geliştirilen hipotezler ve oluşturulan araştırma modeli aşağıdaki gibidir.  

Araştırmanın hipotezleri: 

H1: Endüstri 4.0 ile Firma Performansı arasında pozitif  yönlü anlamlı ilişki vardır. 

H2: Dijital Liderlik ile Firma Performansı arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki vardır. 

H3: Endüstri 4.0 ile Dijital Liderlik arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki vardır. 

H4: Endüstri 4.0 ‘ın Firma Performansına etkisinde Dijital Liderliğin kısmi aracı rolü vardır. 

 

H3

ENDÜSTRİ 4.0
FİRMA 

PERFORMANSI

DİJİTAL LİDERLİK

H2

H1

H4

 
Şekil 1. Araştırma Modeli 

3.2. Evren ve Örneklem 

Araştırma grubu,  Türkiye’de bulunan İSO 500 sanayi kuruluşları içerisindeki şirketlerin lisansüstü, lisans, 

önlisans ve lise eğitim seviyesindeki, 21-60 yaş aralığındaki toplam 137 şirket çalışanından oluşmaktadır.  

Maltepe Üniversitesi 2021/17-08 nolu etik kurul kararı alınarak, veriler 2021 yılı içerisinde toplanmıştır. 

Araştırmalar örneklemler ile yapılır ve elde edilen sonuçlar alındıkları evrene genellenir. Ama her 

araştırmanın örneklem üzerinde yapılması zorunlu değildir. Hakkında bilgi edinilmek istenen bütün 

gereklilikleri yerine getirilebiliyorsa tümü ile incelenebilir. Çeşitli nedenler ile çalışma evrenini yeteri kadar 

temsil edeceğinden emin olunamayan gruplarla çalışılmak zorunda kalınabilir. Bu durumda üzerinde 

çalışılan grubun “örneklem” yerine “araştırma grubu” olarak adlandırılır (Karasar, 2016, s. 147-149).  

Ayrıca tesadüfi örnekleme yönteminin mümkün olmaması durumda tesadüfi olmayan örnekleme 

yöntemlerine başvurulabilmektedir. Kolayda örnekleme, ana kütle içerisinden seçilecek örnek kesimin 
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araştırmacının yargılarınca belirlendiği tesadüfî olmayan örnekleme yöntemidir. Kolayda örneklemede 

veriler, ana kütleden en kolay, hızlı ve ekonomik şekilde toplanır (Zikmund, 1997, s. 428).  

Bu araştırmada anket soru sayısının fazla, teknik bilgi olarak yüksek seviyede olması ve cevaplamasının kolay 

olmaması, İSO500 şirketlerinin ilgili tüm çalışanlarına ulaşılamaması, ulaşılan kişilerin tamamından yeterli 

dönüş alınamaması, anketin belirli bir bilgi seviyesi gerektirmesi gibi sebeplerle kolayda örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Aynı sebeplere ek olarak, İSO500 listesindeki birçok şirketin çalışan sayısı bilgisini kamuya açık 

olarak yayınlamaması, eğitim seviyelerine göre istatistiklerinin mevcut ya da ulaşılabilir olmaması, kişisel 

bilgilerin KVKK kapsamında paylaşılmaması sebebiyle, evren sayısal olarak net tanımlanamadığından, 

çalışmada elde edilen verilerle, bulunan sonuçlar bu araştırma grubu üzerinde anlamlı olduğu varsayılmıştır. 

3.3. Demografik Bulgular 

Araştırmaya katılanlanların demografik özellikleri Tablo 1’de yer almaktadır. Tablodan da görüleceği üzere 

araştırmaya katılan çalışanların yaklaşık %61.3’ü kadın %38.7’si erkektir. Yaş dağılımı; 51-60 (%4.4), 41-50 

(%12.4), 31-40 (%46.0), 21-30 (%37.2) oranında olduğu belirlenmiştir. Sektör dağılımı; Üretim/İmalat %57.7, 

Hizmet/Servis %33.6, Dijital/Yazılım %8.8 oranındadır. Çalışanların büyük çoğunluğunun beyaz yaka ve üst 

orta ve alt düzey yöneticilerden oluştuğu görülmektedir. Eğitim düzeylerinin; Lisans Üstü %48.2, Lisans 

%47.4,  Önlisans %2.9, Lise %1.5  olduğu görülmüştür. 

Tablo 1. Demografik Özellikler 

  Frekans Yüzde (%) 

Cinsiyet Kadın 84 61.3 

Erkek 53 38.7 

Yaş 51-60 6 4.4 

41-50 17 12.4 

31-40 63 46.0 

21-30 51 37.2 

Endüstri Türü Üretim/İmalat 79 57.7 

Hizmet/Servis 46 33.6 

Dijital/Yazılım 12 8.8 

Ünvan Başkan/Sahip/Ortak 6 4.4 

Genel Müdür 4 2.9 

Bölüm Direktörü/ Müdürü 23 16.8 

Müdür Yrd./ Bölüm Şefi 3 2.2 

Yönetici/Ekip Lideri 36 26.3 

Uzman/ Uzman Yrd. 40 29.2 

Diğer 25 18.2 

Eğitim Düzeyi Lise 2 1.5 

Önlisans 4 2.9 

Lisans 65 47.4 

Lisans Üstü 66 48.2 

Toplam 137 100 
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3.4. Veri Toplama Araçları 

Nicel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. 

Araştırma bulguları yaklaşık 8 ay sürede toplanmıştır. Anketler yaygın olarak kağıt kalem araçlar olarak 

adlandırılsa da, günümüzde bu değişime uğramaktadır. Değerlendiriciler, gelişmekte olan teknolojilerden 

yararlanan anket yöntemlerinin faydasını giderek daha fazla araştırmaktadır. Böylece anketler bilgisayar 

destekli arama yoluyla, e-posta eki olarak ve web tabanlı çevrimiçi veri toplama sistemleri olarak 

uygulanabilmektedir. Çevrimiçi anketlerin, veri kalitesi, ekonomikliği, zamandan tasarruf ve daha kolay 

kişilere ulaşım gibi avantajları vardır (NSF-National Science Foundation, 2002, s. 49) (Karasar, 2016, s. 199). 

Çalışmada bu sebeplerden dolayı veriler çevrimiçi elde edilmiştir  

Araştırma kapsamında ele alınan  Endüstri 4.0, Dijital Liderlik ve Firma Performansı değişkenlerini ölçmek 

amacıyla ilgili yazın incelenerek daha önce kullanılmış, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış ölçekler 

belirlenmiş ve bu ölçeklerden  anket oluşturulmuştur. Araştırmada kullanılan ölçeklerle ilgili bilgiler kısaca 

aşağıdaki gibidir:  

• Endüstri 4.0 Ölçeği: Endüstri 4.0 olgunluğunu ölçmek için çalışmalar günümüzde yeni yeni 

şekillenmektedir. Bunlardan en güçlüsü;  PWC (Price Waterhouse Coopers) şirketinin 2016 Global 

Industry 4.0 Survey çalışmasıdır. Halihazırda öz-değerlendirme olarak yürürlükte olan bu ölçekle İş 

Modelleri-Ürün ve Hizmet Portföyü, Pazar ve Müşteri Girişi, Değer Zincirleri ve Süreçleri, Örgüt ve 

Kültür olarak şirketlerin dört alt başlıkta/boyutta  şirketlerin Endüstri 4.0 olgunluk seviyeleri analiz 

edilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmada da bu ölçek kullanılmıştır. 5’li likert tipindeki ölçek 21 

ifadeden oluşmaktadır.  

• Dijital Liderlik Ölçeği: “Dijital Okuryazarlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik 

Çalışması” (Sulak, 2019),  “Çevik Liderlik Ölçeğinin Geliştirilmesine Yönelik Güvenilirlik ve Geçerlilik 

Çalışması: Eğitim Örgütleri Üzerine Bir Uygulama” (Çetin & Özdemir, 2019),  “Holistic approach for 

human resource management in Industry 4.0” (Hecklau, Galeitzke, Flachs, & Kohl, 2016), ölçekleri 

kullanılarak geliştirilmiştir. Dijital Yetkinlik, İnsani Beceriler ve Veri Odaklılık olmak üzere üç 

boyuttan oluşan 5’li Likert tipindeki ölçekte toplam 29 ifade yer almaktadır.  

• Firma Performansı Ölçeği: Firma performansıyla ilgili çalışılmış literatürde fazla sayıda ölçek 

bulunmaktadır. Ellinger ve arkadaşları 2002 yılında firma performansı sorularını Watkins ve 

Marsick’in 1997’de yaptıkları çalışmadan yararlanarak kendi çalışmalarında son halini verdikleri 

çalışma bunlardan biridir (Ellinger, Ellinger, & Keller, 2002, s. 26). Buna ek York ve Mire 2004’de, 

Akgün ve diğerleri ise 2007- 2009 ‘da çeşitli çalışmalar içinde ölçeğin uyarlamasını yapmışlardır. 

Türkçe’ye uyarlanmış halinin Gözükara (2014)’nın çalışmasından alınan ölçek 5’li Likert tipindedir ve 

16 ifadeden oluşmaktadır.   

 

3.5. Verilerin Analizi 

Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde IBM SPSS Statistic v28 programı ve  Andrew W. Hayes’in 

Process v4  macro eklentisi kullanılmıştır. Anket sorularının geçerliliği için faktör analizi yapılmıştır. 

Güvenilirliği ise Cronbach Alfa Değeri ile ölçülmüştür. Endüstri 4.0, Dijital Liderlik, Firma Performansı 

değişkenleri için KMO ve Barlett testleri yapılmıştır. Daha sonra değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek 

amacıyla pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Korelasyon analizi sonrasında ise regresyon analizi ve sobel 

testi yapılarak aracılık etkisi incelenmiştir. Son olarak da kullanılan dijital uygulamalar ve Endüstri 4.0 

uygulamalarının istatistikleri verilmiştir. 

4. Bulgular 

Üretim, Hizmet ve Dijitalizasyon/Yazılım sektörlerinden 137 şirket çalışanı üzerinde yapılan araştırmaya 

ilişkin bulgular aşağıda verilmiştir. 

4.1. Güvenilirlik ve Faktör Analizleri 

Güvenilirlik analizinde Cronbach Alfa değerleri incelenmiştir. Tablo 2’de de görüleceği üzere ölçeklerin 

Cronbach's  Alpha değerleri, 0,80’den büyüktür. Temel olarak, ölçeklerin ve bu ölçeklerin faktörlerinin 

Cronbach Alfa değerleri, 0,8≤ α<1,0 aralığında ve bu yüzden yüksek güvenilirlik seviyesinde olduğu 
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söylenebilir. Açıklanan varyans oranı değerleri (AVE) tabloda verilmiştir. Keşfedici (açımlayıcı) faktör analizi 

sonucunda elde edilen alt boyutların veri setindeki tüm değişkenleri hangi oranda temsil ettiğini gösteren 

istatistiksel bir ölçüdür. AVE>50 olması istenir. Endüstri 4.0 ölçeğinde açıklanan varyans 66,071, Dijital 

Liderlik ölçeğinde 70.521 ve Firma Performansı ölçeğinde 55,792 olarak tespit edilmiş ve uygun olduğu 

görülmüştür (Özdamar, 2004, s. 56).  

Tablo 2. Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Ölçek Cronbach Alfa Eigenvalue Varyans AVE İfade Sayısı 

Endüstri 4.0 0,944 

10,092 48,056 

66,071 21 
1,984  55,331 

1,528  61,384 

1,271 66,071 

Dijital Liderlik 0,976 

17,739 61,171 

70.521 29 1,621 66,759 

1,091 70,521 

Firma Performansı 0,945 8,927 55,792 55,792 16 

Çok sayıda değişkenden oluşan veriyi daha az sayıda değişkenle gösterebilmek, verilerdeki belirleyici 

boyutları, faktör yapısını ortaya çıkarabilmek için Keşfedici Faktör Analizi (Exploratory Factor Analysis- 

Açıklayıcı/Açımlayıcı  Faktör Analizi olarak da ifade edilebilmektedir) yapılmıştır Bu analizde en çok 

kullanılan analiz tekniği olan Temel Bileşenler Analizi (Principal Component Analysis) kullanılmıştır. Ölçme 

aracında yer alan alt faktörlerin birbiriyle ilişkisiz olduğunun varsayıldığı ya da belirlendiği zaman ortogonal 

döndürme tekniği kullanılır. Bu yüzden rotasyon metodu olarak varimax seçilmiştir. Özdeğer (eigenvalue) 

bir faktör tarafından açıklanan toplam varyansı gösterir.  Özdeğeri (eigenvalue) 1 ve 1’den büyük olan 

faktörler hesaba katılmıştır (Büyüköztürk, 2002, s. 470-483). Eigenvalue değerleri Endsütri 4.0 ölçeği için; 

10,092 / 1,984 / 1,528 / 1,271.  Dijital Liderlik ölçeği için; 17,739 / 1,621 / 1,091. Firma Performansı ölçeği için; 

8,927.  

Tablo 3.-4.-5.’ Te görüleceği gibi, yapılan faktör analizi sonuçlarına göre Endüstri 4.0 Ölçeği 4 faktör,  Dijital 

Liderlik Ölçeği 3 faktör, Firma Performansı Ölçeği tek faktör olarak görülmüştür. Faktör analiz sonuçları 

incelendiğinde ifadelerde 0,30’dan az faktör yükü olmaması nedeniyle analiz dışında bırakılacak herhangi bir 

ifade bulunmadığı anlaşılmıştır.  

Tablo 3.  Endüstri 4.0 Ölçeği Faktör Analizi 

Alt Boyutlar 
 İş Modelleri, Ürün 

ve Hizmet Portföyü 

Pazar ve Müşteri 

Girişi 

Değer Zincirleri 

ve Süreçleri 
Örgüt ve Kültür 

EN40_01_IM 0.798       

EN40_02_IM 0.577       

EN40_03_IM 0.713       

EN40_04_IM 0.821       

EN40_05_IM 0.436       

EN40_06_IM 0.575       

EN40_07_PM   0.881     

EN40_08_PM   0.697     



İ. Karademir – M. Özgeldi 14/4 (2022) 2848-2866 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2858 

EN40_09_PM   0.855     

EN40_10_PM   0.639     

EN40_11_PM   0.586     

EN40_12_PM   0.771     

EN40_13_DZ     0.761   

EN40_14_DZ     0.686   

EN40_15_DZ     0.739   

EN40_16_DZ     0.484   

EN40_17_DZ     0.666   

EN40_18_OK       0.575 

EN40_19_OK       0.488 

EN40_20_OK       0.432 

EN40_21_OK       0.569 

Yöntem: Temel Bileşen Analizi-Varimax 

Tablo 4.  Dijital Liderlik Ölçeği Faktör Analizi 

Alt Boyutlar Dijital Yetkinlik İnsani Beceriler (4.0) Veri Odaklılık 

DVOL_01_DY 0.591     

DVOL_02_DY 0.393     

DVOL_03_DY 0.459     

DVOL_04_DY 0.479     

DVOL_05_DY 0.568     

DVOL_06_DY 0.474     

DVOL_07_DY 0.781     

DVOL_08_DY 0.668     

DVOL_09_DY 0.434     

DVOL_10_DY 0.950     

DVOL_11_DY 0.884     

DVOL_12_DY 0.766     

DVOL_13_BC   0.657   

DVOL_14_BC   0.571   

DVOL_15_BC   0.819   

DVOL_16_BC   0.677   

DVOL_17_BC   0.761   

DVOL_18_BC   0.599   

DVOL_19_BC   0.544   
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DVOL_20_BC   0.568   

DVOL_21_BC   0.593   

DVOL_22_VO     0.822 

DVOL_23_VO     0.816 

DVOL_24_VO     0.811 

DVOL_25_VO     0.638 

DVOL_26_VO     0.712 

DVOL_27_VO     0.767 

DVOL_28_VO     0.769 

DVOL_29_VO     0.663 

Yöntem: Temel Bileşen Analizi-Varimax 

Tablo 5.  Firma Performansı Ölçeği Faktör Analizi 

Alt Boyutlar Firma Performansı 

FPER_01 0.797 

FPER_02 0.686 

FPER_03 0.723 

FPER_04 0.601 

FPER_05 0.766 

FPER_06 0.782 

FPER_07 0.775 

FPER_08 0.515 

FPER_09 0.735 

FPER_10 0.895 

FPER_11 0.718 

FPER_12 0.753 

FPER_13 0.794 

FPER_14 0.843 

FPER_15 0.521 

FPER_16 0.727 

Yöntem: Temel Bileşen Analizi-Varimax 

Araştırma grubundan sağlanan verilerin keşfedici faktör analizine uygunluğu için Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) ve Barlett küresellik testi yapılmıştır. Kaiser-Meyer-Olkin testi için 0,50 değeri alt sınırdır, KMO ≤ 0,50 

için veri seti faktörleşemez, 0,60 orta, 0,70 iyi, 0.80 çok iyi, 0,90 ve üzeri ise mükemmel olduğu söylenebilir. Bu 

sebepten ötürü Barlett Testinin anlamlı ve Kaiser-Meyer-Olkin Testinin ise 0,50’den büyük çıkması 

beklenmektedir. Özet olarak KMO değeri 0 ile 1 arasında değerler almaktadır ve değerler 1’e ne kadar 

yaklaşırsa ver setinin faktör analizi için o kadar uygun olduğu söylenebilir. (Büyüköztürk, 2009, s. 126). 

Tablo 6.’e bakıldığında KMO değerlerinin Endüstri 4.0 ölçeği için 0,914; Dijital Liderlik ölçeği için 0,950; Firma 

Performansı ölçeği için 0,925 olarak bulunmuştur. Bu bulgu doğrultusunda faktör analizi yapmak için çalışma 
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grubunun “mükemmel derecede yeterli” olduğu söylenebilir.  Ayrıca Bartlett küresellik testi sonuçları 

incelendiğinde, elde edilen ki-kare değerlerinin anlamlı olduğu görülmüştür.  

Tablo 6. KMO ve Bartlett’s İstatistikleri 

Ölçek KMO Bartlett's Test 

Chi-Square df Sig. 

Endüstri 4.0 0,914 1832,178 210 <0,001 

Dijital Liderlik 0,950 4047,92 406 <0,001 

Firma Performansı 0,925 1679,848 120 <0,001 

4.2. Korelasyon ve Regresyon Analizleri 

Araştırmada yer alan değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılan korelasyon analizi sonuçları 

Tablo 7.’de verilmektedir. Yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre Endüstri 4.0 ile Firma Performansı 

arasında (r: 0,555; p<0,01), Endüstri 4.0 ile Dijital Liderlik arasında (r: 0,546; p<0,01)  orta düzeyde  pozitif yönlü 

anlamlı bir ilişki vardır. Dijital Liderlik ile Firma Performansı arasında ise (r: 0,587; p<0,01) diğerlerine göre 

daha yüksek bir ilişki vardır. Bu ilişki de pozitif yönlüdür ve anlamlıdır.  Ayrıca Mean: ortalama ve SD: 

standart sapma değerleri tabloda verilmiştir. 

Tablo 7. Korelasyon Analizleri 

 Mean SD Sig. EN40 DVOL FPER 

Endüstri 4.0 (EN40) 3,50 0,77 <0,001 ---   

Dijital Liderlik (DVOL) 3,53 0,85 <0,001 0,546** ---  

Firma Performansı (FPER) 3,74 0,67 <0,001 0,555** 0,587** --- 

**. Correlation is sig. at the  0.01 level (1-tailed). 

Değişkenler arasındaki doğrudan ilişkilerin test edilmesi, diğer bir anlatımla araştırma hipotezlerinin 

incelenmesi için basit regresyon analizi yapılmıştır. Tablo 8.’de verilen Regresyon Analizi sonuçlarından da 

görüleceği üzere Endüstri 4.0, Dijital Liderliği ve Firma Performansını olumlu ve anlamlı bir şekilde 

etkilemektedir. Diğer bir ifadeyle Endüstri 4.0 Dijital Liderliği %29,8 oranında (𝑅²=0.298), Firma Performansını 

%30,8 (𝑅²=0.308),  oranında açıklamaktadır. Dijital Liderliğin; Firma Performansını  %34,4  oranında (𝑅²=0.344), 

açıkladığı, yani dijital liderliğin Firma Performansı üzerinde pozitif yönde ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla;  H1: Endüstri 4.0 ile Firma Performansı arasında pozitif  yönlü anlamlı ilişki 

vardır, hipotez desteklenmiştir. H3: Endüstri 4.0 ile Dijital Liderlik arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki vardır, 

hipotez desteklenmiştir. H2: Dijital Liderlik ile Firma Performansı arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki vardır, 

hipotez desteklenmiştir. Ayrıca Dijital Liderlik varlığında;  Endüstri 4.0‘ın Firma Performansı üzerindeki 

düzeltilmiş doğrudan etkisinin anlamlılığında düşüş olduğu (kısmi aracı etki) görülmüştür (β: 0,334; p<0,01). 

Endüstri 4.0 ‘ın Firma Performansına etkisinde Dijital Liderliğin kısmi aracı olduğu görülmektedir. Bunu (β 

değerinin 0,555 ten 0,334’e düşmesinden görmekteyiz). Bir diğer ifade ile Endüstri 4.0 değişkeninin Firma 

Performansına etkisinin bir kısmı Dijital Liderlik üzerinden gelmektedir. H4: Endüstri 4.0 ‘ın Firma 

Performansına etkisinde Dijital Liderliğin kısmi aracı rolü vardır, hipotez desteklenmiştir. 
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Tablo 8. Regresyon Analizleri 

Bağımsız 

Değişken 

Bağımlı 

Değişken 

Constant β R² Sig. Std. 

Error 

t F 

Endüstri 4.0 Firma 

Performansı 

2,052 0,555 0,308 <0.001 0,561 7,743 59,949 

Dijital Liderlik Firma 

Performansı 

2,110 0,587 0,344 <0.001 0,546 8,421 70,907 

Endüstri 4.0 Dijital Liderlik 1,422 0,546 0,298 <0.001 0,717 7,570 57,298 

Endüstri 4.0 Firma 

Performansı 

1,598 0,334 0,423 <0.001 0,514 4,258 49,017 

Dijital Liderlik 0,405 <0.001 5,165 

Daha sonra yapılan Sobel testi ile yine Tablo 9’da, Endüstri 4.0'ın Firma Performansına Etkisinde Dijital 

Liderliğin doğrudan, dolaylı ve toplam etkisine dair bulgular görülmektedir. Endüstri 4.0’ın Firma 

Performansına toplam etkinin (β:0,484; p<0,01) (t=7,742) ve doğrudan etkinin (β:0,291; p<0,01) (t=4,258) anlamlı 

olduğu, Dijital Liderliğin aracı rolündeki dolaylı etkisinin (β: 0,193) olduğu görülmüştür. LLCI-ULCI (0,1033-

0,2968) değerlerinin “0” içermediği görülmüştür. Bu sonuçlardan kısmi aracılık etkisi olduğu görülmektedir. 

Tablo 9. Sobel Analizleri 

Aracı Değişken: 

Dijital Liderlik 

β S.H. t LLCI ULCI Sig. 

Toplam Etki 0,484 0,0625 7,742 0,3605 0,6079 <0,001 

Doğrudan Etki 0,291 0,0684 4,258 0,1560 0,4266 <0.001 

  β Boot S.H.   Boot LLCI Boot ULCI   

Dolaylı Etki 0,193 0,0503   0,1033 0,2968   

Process v4  Macro Model 4 

Kullanılan dijital uygulamalar ve Endüstri 4.0 uygulamaları (büyük veri, siber güvenlik, bulut bilişim, yapay 

zeka gibi) daha önceki bölümlerde bahsedildiği gibi firmaların dijitalleşmesinde, dijital liderlik 

yetkinliklerinin artmasında etkilidir. Öte yandan yüksek dijital liderlik yetkinlikleri olan  dijitalleşmiş firmalar 

bu uygulamaları iyi derecede kullanan kurumlardır. Örneğin  bir firmanın günümüzde ERP programları 

kullanmadan doğru, hatasız planlama ve üretim yapması çok zordur. Yine CRM programları kullanmadan 

yüzlerce ya da binlerce müşterinin beklentilerini, kayıtlarını, şikayetlerini takip edebilmesi çok güçtür. Bu 

yüzden dijital şirketler malzeme kaynak planlarken MRP, önemli deterministik kararlar alırken iş zekası (BI) 

programları, tedarik zincirlerini ve stoklarını yönetmek için SCM, WMS ve EDI programlarına ihtiyaç 

duymaktadır.  

Bu bağlamda, araştırmaya katılan bu 137 şirket çalışanına kullandıkları dijital uygulamalar ve Endüstri 4.0 

uygulamaları sorulmuş, verdikleri cevaplara göre Şekil 2.-3. ‘de bu kullanım oranları belirtilmiştir. Kullanılan 

dijital uygulamalara bakacak olursak;ERP - Ticari Kaynak Planlama 71.7% olarak yüksek kullanım oranı ile 

ilk sırada yer almakta, CRM - Müşteri İlişkileri Yönetimi 65.1% oranla ikinci sırada, MRP - Materyal Kaynak 

Planlama 29.2% ile üçüncü sırada,  BI - İş Zekası 29.2% oranla dördüncü sırada yer almaktadır. 
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Şekil 2. Kullanılan Dijital Uygulamalar 

Kullanılan Endüstri 4.0 uygulamaları ise; Büyük Veri ve Analitik (Big Data & Analytics) 49.2% ile ilk sırada 

yer almakta, Siber Güvenlik (Cyber Security) 43.8%, Bulut Bilişim (Cloud Computing)  41.2%, Yapay Zeka 

(Chatbot, Görüntü işleme, Dijital ikiz vb.) 30.6%, Derin Öğrenme ve Makine Öğrenmesi (Deep Learning ve 

Machine Learning) 26.6%, Otonom Robotlar, Cobotlar 25.2% olarak görülmektedir. 

 

 

Şekil 3. Kullanılan  Endüstri 4.0 Uygulamaları 

5. Sonuç ve Tartışma 

Son üç  yüzyıl içinde üç sanayi devrimi; insanoğlunun değer yaratma tarzını ve haliyle dünyayı değiştirmiştir. 

Tüm bunların  tamamında teknolojiler, politik sistemler, değer yargıları, iş modelleri ve alanları, meslekler ve 

sosyal kurumlar hep beraber evrimleşerek, sadece sanayiyi değil aynı zamanda insanoğlunun kendisine bakış 

açısını ve ilişkilerini, doğal dünyayla etkileşimini de değiştirmiştir. Bugünün OECD ülkeleri, yani dünya 

nüfusunun 1/6 sının yaşadığı ülkeler 1800’lerdeki eşdeğerlerinden 30-100 kat daha fazla kişi başına milli gelire 

sahip durumda bulunmaktadır (Schwab K. , 2019, s. 27). 
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Daha önce böylesine bir değişim yaşanmadı, bu yüzden birçok liderin ve işletmenin alışılagelmiş yönetim 

tarzlarını muazzam ölçüde değiştirmesi gerekmektedir. Belirsizliklerin yoğun olduğu bu ortamda hem 

stratejik hem yönetsel hem de operasyonel düzeyde dönüşüme gitmek gerekmektedir. Resmin bütününü, 

uzun vadeli bakışı, stratejik düzeyde bırakmak mümkün görünmemektedir (Charan, 2009, s. 26). Endüstri 4.0 

dönüşümüne uyum sağlamak, dünyanın gerisinde kalmamak hem ülkeler seviyesinde hem işletmeler 

seviyesinde çok önemlidir.  

Daha önceki sanayi devrimlerini Türkiye’nin, dünyayı zamanında yakaladığından bahsetmek güçtür, bu kez 

global dünyanın avantajlarını dördüncü sanayi devrimini yakalamak için kullanma şansı çok yüksek 

görünmektedir. Özellikle son beş yılda dünyanın büyük ekonomili ülkelerine “unicorn” denilen “start-up” 

durumundan çok hızlı bir şekilde büyüyen şirketler ve bu şirketlerin ürünlerini ihraç etmeye başlanmıştır. 

Hizmet sektöründen, yazılım/oyun şirketlerine, alışveriş sitelerinden, havacılık sektörüne kadar pek çok şirket 

yabancı müşteri ve yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Dünyayı yakından takip eden genç nüfus, artan 

yüksek öğrenim oranları, yeni girişimler, önümüzde ki yıllarda Türkiye’yi daha ileri taşıyacaktır.  

Araştırma grubundaki şirketlerin dijitalizasyon ve Endüstri 4.0 uygulamalarındaki seviyelerine bakıldığında 

Türkiye’nin hiçte kötü bir yerde olmadığı söylenebilir.   Bu  şirketlerin ortalama Endüstri 4.0 olgunluk puanı 

ilgili PWC şirketinin ölçeğine göre; 3,50 / 5,00 yani %70,02 olgunluk seviyesinde olduğu görülmüştür. Bu da  

global seviyede hazırlanan Endüstri 4.0 olgunluk ölçeğine göre (Price Waterhouse Coopers- 2016 Global 

Industry 4.0 Survey), iyi bir seviye olarak değerlendirilebilir. İşletmelerin en az yarısının; büyük veri ve 

analitikle, siber güvenlikle, üçte birinin; bulut bilişim, yapay zeka, derin öğrenme-makine öğrenmesi 

konularıyla ilgilendiğini, dörtte birinin; otonomasyon, robot ve cobotlarla çalıştığı görülmektedir. Yine dörtte 

üçünün; ERP-Ticari Kaynak Planlama ve CRM-Müşteri İlişkileri Yönetimi yazılımları kullandığı 

görülmektedir. Dörtte birinin ise; MRP - Materyal Kaynak Planlama, BI - İş Zekası, SCM - Tedarik Zinciri 

Yönetimi, WMS - Depo Yönetim Sistemi, EDI - Elektronik Veri Değişimi yazılımları kullandığı görülmektedir.  

Bu uygulamaların hepsi, şirketlerin daha güçlü daha sürdürülebilir, daha kurumsal ve daha verimli şirketlere 

dönüşmesini sağlayacaktır. Üretimin, hizmetin, iş modellerinin dijitalleşmesi insan işgücümüzün kalitesinide 

dolaylı yoldan artıracaktır. Çünkü vasıfsız işçilerin yaptığı işleri robotlar çok yüksek hızlı, verimli ve hatasız 

yapmaya başlamıştır. Hatta hatta insan robot etkileşimleri (cobot-collaborative robot) sanayide yerini almaya 

başlamıştır. Endüstri 4.0’ın önemli bileşenlerinden biri olan yapay zekanın ivme kazandırdığı robotik, bu yolla 

vasıflı ve vasıfsız işlerde insan emeğinin bileşenlerini değiştirmekte yada arttırmaktadır. Bu yüzden bazı 

meslek ve işlerin kaybolacağı, yeni meslek kolları ve birçok yetkinlik gereksinimlerinin ortaya çıkacağı açıktır 

(Telli, 2019, s. 188). Dünyada üretim ve hizmet alanında rekabetin geleceği dijital dönüşümdür buna paralelde 

işgücümüzün tamamının vasıflı işgücü haline gelmesi çok önemlidir. Bu Liderlik 4.0 vasıfları sadece yönetici 

seviyesinde değil tüm işgücüne yayılması gereklidir. Özellikle verimlilik terimi düşünüldüğünde, son 50 yılda 

Japonya’nın başını çektiği ve oradan dünyaya yayılan; “Yalın Üretim - Yalın Yönetim” felsefesi ve bunun 

altındaki onlarca araç-teknik ve uygulamalar düşünüldüğünde bunlarında dijitalleşmesi gerektiği hatta bir 

çoğunun günümüzde dijitalleştiği görülmektedir. Günümüzde yeni yeni duyguduğumuz ve önümüzdeki 

yıllarda “Dijital Yalın Yönetim” “Yalın Dijital” “Yalın Dijital Dönüşüm” gibi terimleri daha çok duyacağımız 

bu alanlarda da çalışmaların olacağı muhtemeldir (Laaper & Kiefer, 2020). Analiz sonuçlarına bakıldığında, 

Türkiye’nin Endüstri 4.0’ın lokomotif ülkeleri seviyelerinde olmasada, bu dönüşümün başında iyi 

sayılabilecek seviyelerde olduğu söylenebilir. Bu dönüşüme şirketler seviyesinde liderlik etmek şirket 

yöneticileri ve çalışanlarına, daha geniş ölçekte ise devlet yöneticilerine görevler düşmektedir.  

Bu çalışmanın sonuçları, diğer araştırma sonuçlarıyla paralellik göstermektedir.“Characteristics and Skills of 

Leadership in the Context of Industry 4.0” konulu çalışmanın odaklandığı liderlerin Endüstri 4.0’da bilişsel, 

kişilerarası, stratejik ve iş becerileri endüstri 4.0 da dijital liderlik yetkinlikleriyle ilişkili görülmüştür. 

“Leadership and Organization for the Companies in the Process of Industry 4.0 Transformation” konulu 

çalışma ile, yıkıcı teknolojinin küresel etkisi, üretimde büyük verimlilik iyileştirmeleri getirmesi sonuçlarıda,  

müşterilerin değişen talepleri, değişen koşullara duyarlılık için Endüstri 4.0 konseptinde üretim sistemlerini 

geliştirme ile de benzerlik göstermektedir. Endüstri 4.0 kavramının dönüşüm sürecinde  çok stratejik olduğu 

ve bunun organizasyonlarda  yaygınlaştırılması için liderlik gerektirdiği sonucuda bu çalışmanın sonuçlarıyla 

uyuşmaktadır. Ayrıca “Endüstri 4.0 Uygulamalarının Üretim Süreçlerine Etkisi: Bosch Örneği” ve “Industry 

4.0 Perception Regarding to New Developments and New Trends of Industries” konulu çalışmalarda Endüstri 
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4.0 uygulamalarının iş geliştirme, verimliliğin, süreçlerin hızlandırılması, maliyetlerin düşürülmesi gibi 

performansla ilgili konularla uyumlu sonuçlara sahip olduğu görülmüştür. 

Özetle, araştırma hipotezlerinin tümünün desteklendiği bu çalışmada  Endüstri 4.0,  Dijital Liderlik ve Firma 

Performansı arasında ilişki olduğu ve bu  ilişkinin pozitif yönlü ve anlamlı olduğu görülmüştür. Endüstri 4.0, 

Dijital Liderliği ve Firma Performansını pozitif bir şekilde etkilemektedir.  Öte yandan Dijital Liderlik de Firma 

Performansını etkilemektedir. Firma Performansı üzerindeki değişimin %30,8’inin Endüstri 4.0 ile 

açıklanabileceği söylenebilir. Bunun yanında, Firma Performansındaki değişimin  %34,4’ünün de Dijital 

Liderlikle açıklanabileceği söylenebilir. Bunlara ek olarak Endüstri 4.0 ‘ın Firma Performansına etkisinde 

Dijital Liderliğin kısmi aracı rolü olduğu görülmektedir. Bu da Dijital Liderlik tarzının, yüksek belirsizlik  

ortamının yaşandığı dördüncü sanayi devrimi çağında, firmaların performanslarını yüksek tutmak ve 

rekabetçi ortamda hayatlarını devam ettirebilmeleri için ne derece önemli olduğunu göstermektedir. Endüstri 

4.0 çağına uyum sağlamak ve bu dönüşümü kolaylaştırmak için şirketlerin dijital liderler yetiştirmesi ya da 

istihdam etmesi gerektirdiği söylenebilir. 
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Amaç – Bu çalışmanın amacı, işyerinde sosyal cesaretin prososyal ses çıkarma davranışı üzerindeki 

etkisinde proaktif kişiliğin aracılık rolünü incelemektir. 

Yöntem – Araştırma Türkiye’nin Bursa ilinde faaliyet gösteren 3 alışveriş merkezinin 221 çalışanı ile 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri anket yöntemiyle ve gönüllülük esasına dayalı olarak toplanmıştır. 

Araştırma verilerinin analizinde, istatistik paket programlarından yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen 

veriler, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, korelasyon analizi, hiyearaşik regresyon analiziyle 

değerlendirilmiştir. Araştırma, ilişkisel tarama modeline dayalı olarak açıklayıcı ilişkisel desen (explanatory 

correlational design) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada işyerinde sosyal cesaret, prososyal ses 

çıkarma ve proaktif kişilik ölçekleri tek boyutta incelenmiştir.  

Bulgular – Araştırmada, işyerinde sosyal cesaretin işgörenlerin proaktif kişilik özelliğini (β= ,343 p<0.001) 

ve prososyal ses çıkarma davranışı sergileme düzeylerini (β= ,399 p<0.001) pozitif yönde ve anlamlı olarak 

etkilediği tespit edilmiştir. Bununla birlikte proaktif kişilik özelliğinin işgörenlerin prososyal ses çıkarma 

davranışlarını (β= ,468 p<0.001) pozitif yönde ve anlamlı olarak etkilediği belirlenmiştir. Aynı zamanda 

işyerinde sosyal cesaretin prososyal ses çıkarma davranışı üzerindeki etkisinde proaktif kişiliğin (β= ,256 

p<0.001) düzeyinde kısmi aracılık rolüne sahip olduğu görülmüştür. 

Tartışma – Çalışmada, işgörenlerin çalışma hayatında kuruma katkı sağlama amacıyla veya bireysel 

amaçları doğrultusunda risk içeren cesur davranışlarda bulunabileceği üzerinde durulmuştur. İşyerinde 

sosyal cesarete sahip işgörenlerin proaktif kişilik özellikleri yardımıyla prososyal ses çıkarma davranışları 

sergilemesi beklenmektedir. 
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Purpose – The purpose of this study is to examine the mediating role of proactive personality in the effect 

of social courage on prosocial voice in the workplace. 

Design/methodology/approach – The research was carried out with 221 employees of 3 shopping malls 

operating in Bursa, Turkey. Research data were collected by questionnaire method and on a voluntary basis. 

SPSS and LISREL statistical package programs were used in the analysis of the research data. The data 

obtained in the study were evaluated with explanatory and confirmatory factor analyses, correlation 

analysis, hierarchical regression analysis. The research was carried out using the explanatory correlational 

design based on the relational screening model. In the study, social courage in the workplace, prosocial 

voice and proactive personality scales were examined in one dimension. 

Findings –  In the study, it was determined that social courage in the workplace affected the proactive 

personality traits of the employees (β= ,343 p<0.001) and the levels of prosocial vocalization behavior (β= 

,399 p<0.001) positively and significantly. In addition, it was determined that proactive personality trait 

positively and significantly affected the prosocial vocalization behaviors of the employees (β= ,468 p<0.001). 

At the same time, it was observed that social courage in the workplace had a partial mediating role at the 

level of proactive personality (β= ,256 p<0.001) in the effect of prosocial vocalizing behavior. 

Discussion – In the study, it was emphasized that the employee can engage in risky, courageous behaviors 

that may damage his social image in his working life. It is expected that employees with social courage in 

the workplace will act decisively with the help of their proactive personality traits, take action against 

difficulties and tend to create pro-social awareness. 
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1. Giriş 

Çalışma yaşamında işgörenler örgütleri, iş arkadaşları ve kendileri için daha iyi sonuçlara ulaşmak amacıyla 

çalışma arkadaşlarıyla ilişkilerini ve sosyal imajlarını riske atma eğiliminde bulunarak, cesaret içeren tutum 

ve davranışlar sergileyebilmektedir (Howard ve Cogswell, 2019: 326). Geçmişten günümüze kadar cesaretin 

çeşitli tanımları yapılmış, cesaretin bir davranış mı yoksa özellik mi olduğu konusunda uzlaşma 

sağlanamamıştır. Literatürde genellikle cesaret kavramının “korku duyulmasına karşın kararlılık” ifadesi ile 

eşleştirildiği görülmektedir. Bununla birlikte cesaretlilik gözlemlenebilir davranışlara dayanan bir özellik 

olarak tanımlanmaktadır.  Sosyal cesaret ise, bireyin içerdiği risklere rağmen diğerlerinin gözündeki saygısını 

zedeleyebilme ihtimali olan cesur davranışlar sergilemesini nitelemektedir (Howard vd. 2017: 3-4). Cesaret, 

cesarete yönelik eylemlerin “öncelikli olarak bir iyilik içermesi ya da değerli bir sonuç getirmesi amacıyla 

motive edilmesini” gerektirmekte ve bu durum da prososyal bir motivasyonu kapsamaktadır. Bu çerçevede 

sosyal cesarete sahip olan bireylerin prososyal ses çıkarma veya sessizlik gibi toplum yanlısı olarak kabul 

edilen olumlu sosyal davranışlar sergilemesi mümkündür (Howard ve Holmes, 2020: 58). 

Örgütsel çevrede bireylerin davranışlarının şekillenmesinde önemli rol oynayan faktörlerden birisi de kişilik 

özellikleridir. Kişilik özellikleri bireylerin tutum ve davranışlarına yön vermekle birlikte, olumlu örgütsel 

sonuçların elde edilmesine de katkı sağlamaktadır. Çalışma yaşamında olumlu tutum ve davranışlar 

sergilenmesinde kritik role sahip olan özelliklerden birisi olan proaktif kişilik yapısı bireylerin pasif 

davranışlar sergiyerek bilgi ve fırsatların kendilerine gelmesini bekleme eğiliminden ziyade iş süreçlerini 

iyileştirmek için yeni fikir ve öneriler geliştirmelerini, yeteneklerini geliştirme odaklı çeşitli bilişsel ve 

davranışsal eylemlerde bulunmalarını kapsamaktadır (Li vd. 2010: 396). Proaktif kişiliğe sahip bireyler, 

çalışma arkadaşlarının davranışlarını ve iş süreçlerini olumlu yönde etkileyebilecek bir tutum içerisinde aynı 

zamanda örgütsel çevrede çeşitli fırsatların belirlenmesi veya yaratılması eğilimi taşımaktadır (Greguras ve 

Diefendorff, 2010: 540). Dolayısıyla proaktif kişilik özelliğine sahip olan işgörenlerin örgütsel çevrede örgüt 

yararına tutum ve davranışlar sergilemesi beklenmektedir. 

Günümüzün modern örgütleri, çalışma yaşamında prososyal örgütsel davranışlar sergileyen, risk alabilen, 

yenilikçi ve yaratıcı fikir ve eylemlerde bulunması mümkün olan işgörenleri elde etme arayışı içerisindedir. 

Bu çerçevede, 21.yüzyılda işgörenlerin cesaret, risk alma eğilimi, proaktiflik gibi özelliklere sahip olmaları 

kaçınılmazdır. Özellikle çalışma yaşamında sosyal cesaretiyle iş süreçlerinde ve bireylerarası ilişkilerinde fark 

yaratabilen aynı zamanda proaktif kişilik özelliğine sahip işgörenlerin örgütsel çevrede olumlu tutum ve 

davranışlar sergilemeleri beklenmektedir. Başka bir ifadeyle, içsel motivasyon düzeyi yüksek, girişimci, 

yenilik ve yaratıcılığa sahip proaktif işgörenlerin örgütsel amaçlara katkı sağlamak amacıyla olumlu ve 

olumsuz çıktıları ifade ederek prososyal ses çıkarma davranışı sergilemesi mümkündür. Bu bağlamda çalışma 

amacı kapsamında işyerinde sosyal cesaretin prososyal ses çıkarma davranışı üzerindeki etkisinin incelenmesi 

ve proaktif kişilik özelliğinin de bu etki üzerinde aracılık rolünün belirlenmesiyle literatüre katkı sağlanması 

hedeflenmiştir. Araştırmanın yapıldığı Ekim-Kasım 2019 tarihleri arasında yabancı alan yazında işyerinde 

sosyal cesaret kavramına ilişkin çalışmalar bulunmasına rağmen, yerli alan yazında konuya ilişki çalışma 

yapılmadığı gözlemlenmiştir. Yerli alan yazıdaki bu boşluğu doldurmak ve çalışma ortamında işgörenlerin 

sergilediği prososyal ses çıkarma davranışının, işyerinde sosyal cesaretin bir çıktısı olarak değerlendirilip 

değerlendirilmeyeceğini belirlemenin önem taşıdığı düşünülmektedir. 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. İşyerinde Sosyal Cesaret 

Woodard cesareti, üstesinden gelinmesi kolay olmayan bir tehdidin algılanmasından kaynaklanan korku 

duygusuna karşın, anlamlı bir amaç peşinde koşmayı amaçlayan eylem olarak tanımlamıştır (Santisi vd. 2020: 

3-4). Cesaret evrensel anlamda en çok takdir gören yönlerden birisi olarak değerlendirilmektedir. Cesaret 

kavramı, Augustin (1887) ve Plato (1961) kadar erken dönem tarih, felsefe ve dini yazılara kadar 

dayanmaktadır. Plato cesareti dört temel erdemden birisi olarak ele almış; Aristotales ise cesareti, “insan 

kapasitesinin ayrılmaz bir parçası ve ahlaki sorumluluk için gerekli olan yaklaşım” olarak ifade etmiştir. 

Günümüzde ise cesaret yaratıcılık vb. örgütsel çıktılar için önemli bir değer olarak kabul edilmiştir. Aynı 

zamanda “liderliğin kalbi” olduğu görüşü benimsenmeye başlanmıştır. Cesur bir eylemde bulunma “örgütü 

canlandırmak için vazgeçilmez, iyileştirici bir mekanizma” olarak değerlendirilmiştir (Tkachenko vd. 2020: 1). 

Lazarus (1991) bilişsel aracılık kuramında bilinçaltı sebebiyle gerçekleşen fizyolojik uyarılmanın duygusal 
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tepkileri ortaya çıkardığını ileri sürmektedir. Yapılan çalışmalara göre, bireyin fayda ve risk algıları hedefe 

yönelik riskli davranışlarının birincil belirleyicisidir. Benzer dinamikler cesaret kavramı için de geçerlidir. 

Fayda ve risk cesaretin tüm tanımları ve teorik modellerinin birçoğunun merkezinde yer almaktadır. Sekerka 

ve Bagozzi (2007) cesur bir eylemde bulunmanın ilk adımını duygusal bir tepkide bulunma ve bilgiyi bilişsel 

olarak işleme olduğunu ileri sürmektedir. Duygusal tepkiler risk ve faydalara ilişkin bireyin önceki 

deneyimleri ile büyük ölçüde ilişkilidir ve duygusal tepki risk ve fayda yönünü dengeleyen bilişsel süreçle 

sonuçlanmaktadır (Howard ve Cogswell, 2019: 326). 

Woodard ve Pury (2007) cesaretin fiziksel, duygusal ve sosyal olmak üzere üç riskle tanımlanabileceğini 

vurgulamaktadır. Schilpzand (2008) işyerinde cesareti; fiziksel, girişimci ve sosyal riskle tanımlamıştır. May 

(1994) cesaretin risklerle farklılaşabileceğini belirterek fiziksel, ahlaki ve sosyal cesaretin varlığını 

benimsemiştir. Sonuç olarak bazı farklılıklara rağmen her tipoloji fiziksel ve sosyal cesareti içermektedir 

(Howard vd. 2017: 4). Sosyal cesaret diğer kişilerin gözünde bireyin saygınlığına yönelik kasıtlı, risk içeren, 

prososyal bir davranıştır. Bununla birlikte sosyal cesaretin modern yaşamda işyerleri için cesaretin önemli bir 

boyutu olduğu vurgulanmaktadır. Detert ve Bruno (2017) işyerinde cesareti, “birey için anlık olarak 

algılanabilen önemli risklere rağmen örgütsel anlamda değerli bir amaç için yapılan eylem” olarak 

tanımlamıştır (Tkachenko vd. 2020: 3). Sosyal cesaret ise, kişinin sosyal refahını riske atan prososyal 

davranışlar sergileme eğilimi olmakla birlikte örgütsel çıktılar üzerindeki kritik rolü sebebiyle bir gereklilik 

olarak değerlendirilmektedir (Howard ve Fox, 2020: 2).  

İşyerinde cesaretin örgütsel çevredeki sonuçları üzerine yapılan araştırmalarda cesaret kavramı, korku 

karşısındaki zorluklar ve zorlukların üstesinden gelebilme olarak değerlendirilmiştir (Tkachenko vd. 2020: 3). 

Rate, Clarke, Lindsay ve Stenberg (2007) yaptıkları çalışmada ise, cesaretin üç bileşeninin; amaçlılık/kasıtlı 

davranış, asil/iyi davranış ve kişinin riskli durumun farklı olması olduğu sonucuna ulaşmışlardır (Rate vd. 

2007: 95). Schilpzand, Hekman ve Mitchell (2014) cesaretin bireysel olarak motive edilmiş bir eylem olduğu 

düşüncesine karşı çıkmaktadır. Schilpzand, Hekman ve Mitchell (2014) yaptıkları çalışmada, algılanan güç, 

sosyal kimlik ve algılanan özerklik cesur işyeri eylemlerini motive eden önemli öncüller olarak 

değerlendirilmiştir (Schilpzand vd. 2015: 71). Cesaretin süreç tanımı Rate vd. (2007) tarafından yapılmıştır. Bu 

tanıma göre cesaret; “öncelikli olarak iyi veya değerli bir sonuç için motive olunmuş, dikkatli bir tasarım 

sonrası gerçekleşen, cesaret örneği gösteren tarafından önemli risk içeren, kasıtlı bir eylem” olarak 

tanımlanmıştır. Rate vd. cesaretin tanımının dört ana yönü olan; niyet, tasarım, kişisel risk ve prososyal 

motivasyona odaklanmaktadır (Howard vd. 2017: 3).  

Günümüzde cesaretin örgütsel vatandaşlık davranışları, etik karar verme, ifşa etme, liderlik ve performans 

gibi çeşitli çıktıları etkilediği düşünülmektedir. Howard vd. (2016) yaptıkları çalışmada cesaretin 

boyutlarından birisi olan sosyal cesaretin örgütsel vatandaşlık davranışları ve prososyal kural ihlali davranışı 

ile önemli ölçüde ilişkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır (Howard ve Cogswell, 2019: 324). Howard ve 

Cogswell (2019) kişilik, demografik özellikler, liderlik ve kültürün sosyal cesareti etkilediğini 

vurgulamaktadırlar. Howard vd. (2017) beş faktör kişilik özellikleri ile sosyal cesaretin her bir boyutunun 

ilişkili olduğunu, özellikle dışa dönüklük ve yeniliklere açıklık özelliğinin sosyal cesaretle daha güçlü ilişkiye 

sahip olduğunu ileri sürmüştür (Howard, 2021: 2). Howard ve Holmes (2020) yaptıkları çalışmada sosyal 

cesaret ile prososyal ses çıkarma ve prososyal sessizlik arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu 

sonucuna ulaşmıştır (Howard ve Holmes, 2020: 61). Bu çerçevede prososyal ses çıkarmanın gerek bireysel 

anlamda gerekse de örgütsel anlamda olumlu sonuçları bulunduğunu ifade etmek mümkündür 

2.2. Proaktif Kişilik 

Bateman ve Crant (1993) çevresel değişimlere etkide bulunma yönünde bireyin istikrarlı eğilimi çerçevesinde 

proaktif kişilik kavramını vurgulamıştır. Proaktif kişiliğe sahip bireyler; çevrelerini etkileyebilmek için 

harekete geçme, fırsatları tespit ederek fırsatlara göre hareket etme, inisiyatif kullanma ve çevrelerinde anlamlı 

değişiklikler gerçekleşene kadar kararlı davranışlar gösterme eğiliminde bulunmaktadır (Bertolino, 2011: 249). 

Proaktif kişilik özelliği çalışma yaşamında proaktif davranışlar sergilemenin itici güçlerinden birisi olarak 

kabul edilmektedir (Erdoğan ve Bauer, 2005: 860). Proaktif bireyler, çevresel olaylara karşı farkındalığı 

bulunan aynı zamanda çevresel durumları değiştirme eğilimi içerisinde fırsatları belirleme, harekete geçme 

ve çevrelerinde anlamlı değişiklikler meydana getirme konusunda isteklilik göstermektedir (Bakker vd. 2012: 

1360). Proaktif kişilik, bireyin çeşitli durumlar karşısında değişim başlatma gücünü ortaya koymaktadır. 
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Bununla birlikte proaktif bireyler, bir işe kendi kendine başlama eğilimi gösteren, geleceğe yönelik hedefleri 

olan ve hedeflerine ulaşana kadar faaliyetlerini sürdüren yapıya sahiptir (Greguras ve Diefendorff, 2010: 540). 

Bu özelliğe sahip bireyler karşılaştıkları sorunlarla yüzleşme ve sorunları çözme, çevresel durumları 

değiştirmek için bireysel sorumluluklar üstlenme eğiliminde bulunmaktadır (Gupta ve Bhave, 2007: 74). 

Proaktiflik özelliğinin günümüz örgütlerinin, sorunlarını tespit edebilen ve sorunlara çözüm bulmaya çalışan 

proaktif kişiliğe sahip işgörenlere ihtiyacı bulunduğunu ifade etmek mümkündür (Fritz ve Sonnentag, 2009: 

95). Proaktif kişilik özelliğine sahip işgörenler aktif yapılarıyla birlikte öğrenme odaklı, öğrenme fırsatlarını 

elde etme konusunda güçlü irade taşıyan, değişim odaklı, meraklı bir yapıdadır (Kanten, 2016: 396). Bu 

özellikleri sebebiyle proaktif kişiliğe sahip işgörenlerin bireysel ve örgütsel sonuçlar üzerinde olumlu etkiler 

yaratabilmesi beklenmektedir (Claes vd., 2005: 477). Yapılan çalışmalarda proaktif kişiliğin, örgütsel 

davranışlara olan etkisi incelenmiştir. Bununla birlikte proaktif kişiliğin iş performansı, liderlik algıları, 

kariyer çıktıları ve örgütsel etkinlik olmak üzere bir çok olumlu sonucuna ulaşılmıştır (Crant, 2000: 437). 

Proaktif kişilik yapısının dışa dönüklük, vicdan sahibi olma, başarıya duyulan ihtiyaç ve baskınlık ihtiyacı ile 

pozitif yönde ilişkili olduğu; açık sözlülük, duygusal dengesizlik, nezaket, kontrol odağı ve zihinsel yetenek 

ile ilgili olmadığı bulgusu elde edilmiştir (Claes vd., 2005: 477). Proaktif bireyler, geleceğe yönelik hedefleri 

bulunan ve iş rollerinin ötesinde fazladan roller üstlenebilen esnek yapıya sahiptirler. Bu bağlamda, proaktif 

kişiliğe sahip bireyler olaylar karşısında bilgi edinmek ve önlerine çıkan fırsatları değerlendirmek konusunda 

aktif davranışlar sergilemektedirler (Crant, 2000: 437).  

2.3. Prososyal Ses Çıkarma Davranışı 

İşgörenlerin ses çıkarma davranışı kavramı, Hirschman'ın (1970) çalışması ile ortaya çıkmıştır. Çalışmada, 

çalışma ortamından memnun olmayan işgörenlerin endişelerini dile getirecekleri ileri sürülmüştür (Tang, 

2016: 39). İşgören sesi, resmi mekanlarda veya işgörenlerin görevlerinin bir parçası olarak bu tür öneriler talep 

edilmemiş olsa bile, toplum yanlısı güdülerin işgörenleri örgütte yapıcı değişiklikler önermeye yönlendirdiği 

aktif bir bileşeni içermektedir. Prososyal güdüler ise işgörenin, departmanın ya da organizasyonun 

işlevselliğine katkıda bulunmak için gönüllü ve işbirliğine dayalı güdülerini ifade etmektedir (Kim ve 

Ishikawa, 2019: 196). Prososyal ses çıkarma davranışı, fazladan rol davranışlarından birisi olarak kabul 

edilmekte; aynı zamanda endişe ve sorunları vurgulayan, proaktif bir davranış olarak da tanımlanmaktadır 

(Boyle, 2014: 37).  

İşgörenlerin ses çıkarma davranışı çalışma yaşamında karşılaşılan problemlerin dile getirildiği iletişim eylemi 

olarak tanımlanmaktadır. İçinde bulunduğumuz çağda, işgören sesinin etkin yönetilmesi bir rekabet avantajı 

olarak değerlendirilebilmektedir. İşgörenlerin ses çıkarma davranışı genel olarak olumlu bir örgütsel imaj 

veya kurumsal itibarı yapılandırmada bir kaynak olarak görülmektedir (Sadeghian vd., 2018: 191-192). Yapıcı 

değişiklikleri ifade etme ve statükoyu iyileştirme amaçlı bir vatandaşlık davranışı biçimi olarak 

değerlendirilen prososyal ses çıkarma hem ekiplerde hem de örgütsel çevrede arzu edilen bir davranış 

biçimini temsil etmektedir (Li ve Wu, 2015: 72). Prososyal işgören sesi, örgütsel performansı ve üretkenliği 

iyileştirmeyi amaçlayan bir iletişim şeklini kapsamaktadır (Latif ve Vang, 2021: 2). Bu bağlamda prososyal ses 

çıkarma davranışı sadece eleştirmek yerine iyileştirme niyetiyle yapıcı meydan okuma ifadesini vurgulayan 

bir davranış olarak da tanımlanmaktadır (Kim ve Ishikawa, 2019: 196). Prososyal ses çıkarma davranışının, 

örgütsel süreçlere katkı sağlamayan unsurların belirlenmesi, çalışanlar arasında bilgi ve veri paylaşımını 

geliştirmesi, çalışanların örgütün karar verme süreçlerine katılabilmesi gibi çeşitli faydalar elde edilmesine yol 

açması ve böylece üst yönetimin daha şeffaf karar vermesine zemin hazırlaması mümkündür (Howard ve 

Holmes, 2020: 57). Prososyal ses çıkarma davranışı kişisel çıkarların aksine nezaket ve dostluğu temel 

almaktadır. Bu davranışta kişi; fikirlerinin ifade edilmesinin örgüt veya çalışma arkadaşları için faydalı 

olabileceği varsayımıyla hareket etmektedir (Sadeghian vd., 2018: 193). İşgörenlerin prososyal ses çıkarma 

davranışlarında yöneticilerin liderlik faaliyetleri önemli bir rol oynamaktadır. Diğer taraftan işgörenin örgüte 

fayda sağlayacağına dair inancı, çalışma arkadaşlarına yardım etme duygusu, sosyal cesareti ve prososyal 

özelliklerinin de prososyal ses çıkarma davranışını olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir (Santisi vd. 2020: 

3-4). 

İşgörenlerin ses çıkarma davranışlarına ilişkin ampirik çalışmalar, daha yüksek ses düzeylerinin yaratıcılıkla 

pozitif, grup düşüncesi oluşumuyla ise negatif ilişkili olduğunu göstermektedir (Li ve Wu, 2015: 72). Howard 

ve Holmes (2020) çalışmalarında sosyal cesaret ile prososyal ses çıkarma ve prososyal sessizlik arasında pozitif 

yönde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. Araştırmalar, ses çıkarma davranışını teşvik etmenin 
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yanı sıra ekip liderliğinin de ses çıkarma davranışı ile ilgili kolektif grup normlarının oluşumuna yardımcı 

olduğunu ortaya koymaktadır (Tang, 2016: 40). Howard ve Cogswell (2019) yaptıkları çalışmanın sonuçlarına 

göre, kişiliğin (proaktif kişilik ve cesaretin) sosyal cesaret üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu bağlamda işyerinde sosyal cesaretin prososyal ses çıkarma davranışı üzerinde etkisi 

olabileceği ve bu etki üzerinde proaktif kişilik özelliğinin aracılık rolü olacağı varsayılmıştır.  

3. Yöntem 

3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezler 

Araştırma, ilişkisel tarama modeline dayalı olarak açıklayıcı ilişkisel desen (explanatory correlational design) 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir (Creswell, 2009). Araştırma modelinde, işgörenlerinin prososyal ses çıkarma 

davranışı sergilemeleri üzerinde etkili olan bireysel faktörler kapsamında işyerinde sosyal cesaret ve proaktif 

kişilik özelliği incelenmiştir. Bu kapsamda işyerinde sosyal cesaretin prososyal ses çıkarma davranışı 

üzerindeki etkisinde proaktif kişilik özelliğinin aracılık rolü olduğu varsayılmaktadır. 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

Araştırma kapsamında işyerinde sosyal cesaret, proaktif kişilik özelliği ve prososyal ses çıkarma davranışı 

değişkenleri ile ilgili olarak aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir: 

H1: İşgörenlerin işyerinde sosyal cesaret düzeyleri prososyal ses çıkarma davranışı sergilemelerini anlamlı 

olarak etkilemektedir. 

H2: İşgörenlerin işyerinde sosyal cesaret düzeyleri proaktif kişilik özelliklerini anlamlı olarak etkilemektedir. 

H3: İşgörenlerin proaktif kişilik özellikleri prososyal ses çıkarma davranışı sergilemelerini anlamlı olarak 

etkilemektedir.  

H4: İşgörenlerin işyerinde sosyal cesaret düzeyinin prososyal ses çıkarma davranışı sergileme düzeyleri 

üzerindeki etkisinde proaktif kişilik özelliğinin aracılık rolü vardır. 

3.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Bursa ili şehir merkezinde faaliyet gösteren alışveriş merkezlerinin çalışanları 

oluşturmaktadır. Araştırma evreni içerisinden kolayda örnekleme metoduyla evreni temsil etmesi beklenen 

örneklem sayısı hesaplanmış ve alışveriş merkezinde yer alan mağazalarda çalışan personellere teslim edilen 

300 anket formundan geri dönen 243 adet (%81) anket formu içerisinden eksik ve uygun doldurulmamış olan 

formların elenmesi sonucunda 221 adet (%73) anket değerlendirme kapsamına alınmıştır. Kolayda örnekleme 

yönteminde araştırmacının, örneklemin temsil edilebilirliğini tahmin etme olasılığı söz konusu değildir 

(Yıldız, 2017: 430). Araştırmanın anket uygulaması Covid 19 pandemi öncesinde Ekim-Aralık 2019 yılı 

içerisinde gerçekleştirilmiştir.  

3.3. Veri Toplama Araçları 

Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde değişkenlere ilişkin soru ifadeleri yer alırken ikinci 

bölümde, çalışanların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır. Araştırma 
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kapsamında kullanılan anket formunda, işgörenlerin işyerinde sosyal cesaret düzeylerinin prososyal ses 

çıkarma davranışları üzerindeki etkisinde proaktif kişiliğin rolünün belirlenebilmesi amacıyla üç farklı 

ölçekten yararlanılmıştır. Ölçeklerde yer alan ifadelerin yanıtları için beş aralıklı Likert tipi metrik ifadeye yer 

verilmiştir. Anketin oluşturulmasında uluslararası literatürdeki çalışmalardan yararlanılarak, ölçekler 

Türkçe’ye uyarlanmıştır. Ölçekler Türkçe’ye çevrildikten sonra, pilot araştırma (n=30) vasıtasıyla gözden 

geçirilmiş ve gerekli düzeltmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçekler aşağıdaki gibidir: 

3.3.1. Araştırma Ölçekleri: İşyerinde sosyal cesaret ölçeği, Howard ve ark. (2016) çalışmasından alınmıştır. 

İşyerinde sosyal cesaret ölçeği tek boyut ve 11 ifadeden oluşmaktadır. Proaktif kişilik ölçeği Bateman ve Crant 

(1993) çalışmasından alınmıştır. Ölçek tek boyut ve 10 ifadeden oluşmaktadır. Prososyal ses çıkarma ölçeği 

Dyne ve LePine (1998) çalışmasından alınmıştır. Ölçek tek boyut ve 6 ifadeden oluşmaktadır. Ayrıca anket 

formunda 6 adet demografik soruya yer verilmiştir.  

4. Bulgular 

Araştırma verileri gönüllülük esasına dayalı olarak toplanmıştır. Araştırmada kullanılan tüm ölçeklerinin 

yapısal geçerlilikleri ve güvenilirlik düzeyleri test edilmiştir. Araştırma verilerinin değerlendirilebilmesi için 

istatistik paket programından yararlanılmıştır. Veriler değerlendirilirken; katılımcıların demografik özellikleri 

belirlenmiş, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmış, ortalama ve standart sapma hesaplanmış, 

korelasyon analizine tabi tutulmuş, hiyerarşik regresyon analizinden yararlanılmıştır. 

4.1. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri 

Araştırmaya katılan 221 işgörenin %52’si erkek, %48’i kadındır. İşgörenlerin %63.6’sı bekar, %36.4’ü evlidir. 

İşgörenlerin %38’i 26-33 yaş, %32.4’ü 18-25 yaş, %22.2’si 34-41 yaş, %7’si 42 yaş ve üzerindedir. İşgörenlerin 

%39.5’i lise, %29.3’ü lisans, %28.4’ü önlisans, %1.9’u ilkokul ve %0.9’u ise lisansüstü eğitim seviyesine sahiptir. 

Ayrıca işgörenlerin %63.8’i satış danışmanı, %19’u mağaza müdürü, %6.2’si mağaza müdür yardımcısı, 

%3.3’ü kasa personeli, %2.4’ü işletmeci, %2.4’ü güzellik uzmanı ve %1.9’u ise iletişim uzmanı olarak görev 

yapmaktadır. İşgörenlerin toplam çalışma sürelerine bakıldığında ise %69.4’ünün 0-3 yıl, %22.5’inin 4-7 yıl, 

%6.2’sinin 8-11 yıl ve %1.9’unun 12 yıl ve üzerine çalışma süresine sahip olduğu görülmektedir. 

4.2. Faktör Analizi ve Güvenirliğe İlişkin Bulgular 

Tablo 1. Keşfedici Faktör ve Güvenilirlik Analizleri Özet Tablosu 

İşyerinde Sosyal 

Cesaret 

(kalan madde) 4 

KMO: ,732 

Varyans: %50 

Cron. Alpha Proaktif Kişilik 

(kalan madde) 6 

KMO: ,820 

Varyans:%52 

Cron. Alpha Prososyal Ses 

Çıkarma 

(kalan madde) 6 

KMO: ,803 

Varyans:%51 

Cron. Alpha 

1.Faktör: İşyerinde 

Sosyal Cesaret 

 

,677 1. Faktör: 

Proaktif Kişilik 

 

,811 1. Faktör: 

Prososyal Ses 

Çıkarma 

,810 

Çalışma sonuçları değerlendirildiğinde çalışmanın güvenilir olması olabilmesi için; Cronbach's Alpha 0.70' 

değerini geçmesi gerekmektedir (Hair vd., 2013: 7). Keşfedici araştırmalarda ise bu değer 0.60 veya üstü olarak 

kabul edilmektedir (Wong, 2013: 21). Literatürdeki değerlendirmeler çerçevesinde, işyerinde sosyal cesaret 

(0,677), proaktif kişilik (0,811) ve prososyal ses çıkarma davranışı (0,810) değişkenlerinin güvenilir değerlere 

sahip olduğu görülmektedir. Keşfedici faktör analizlerinin sonucunda Lisrel 8.8 programı kullanılarak, 

doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve her bir ölçeğin uyum iyiliği değerleri hesaplanmıştır. Tablo 2’de 

araştırmanın ölçeklerine ilişkin doğrulayıcı faktör analizi sonuçları verilmektedir: 
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Tablo 2. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonucunda Ölçeklerin Uyum İyiliği Değerleri 

Değişkenler X2 

 

df. X2/df. 

≤ 5 

GFI 

≥.85 

AGFI 

≥.80 

CFI 

≥.90 

NFI 

≥.90 

NNFI 

≥.90 

RMSEA 

≤0.08 

İşyerinde Sosyal 

Cesaret 

1.29 2 0.64 1.00 0.99 1.00 0.99 1.01 0.000 

Proaktif Kişilik 17.57 8 2.20 0.97 0.93 0.98 0.97 0.96 0.074 

Prososyal Ses 

Çıkarma Davranışı 

6.53 6 1.09 0.99 0.97 1.00 0.99 1.00 0.020 

(2 ≤X2/df≤ 3), (.90 ≤GFI≤ .95), (.85 ≤AGFI≤ .90), (.90 ≤CFI≤ .95), (.90 ≤NFI≤ .95), ( .90 ≤NNFI≤ .95), ( .5 ≤RMSEA≤ 

.8) kabul uyum ölçütlerini, (0 ≤X2/df≤ 2), (.95 ≤GFI≤ 1.00), (.90 ≤AGFI≤ 1.00), (.95 ≤CFI≤ 1.00), (.95 ≤NFI≤ 1.00), ( 

.95 ≤NNFI≤ 1.00), ( .00 ≤RMSEA≤ .05) mükemmel uyum ölçütlerini oluşturmaktadır (İlhan ve Çetin, 2014: 31). 

Bu kapsamda Tablo 2’de doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda ulaşılan değerlerin kabul edilebilir değer 

aralıklarında olduğu görülmektedir. 

4.3. Korelasyon Analizine İlişkin Bulgular 

Araştırmada elde edilen verilere korelasyon analizi yapılmış ve işgörenlerin işyerinde sahip olduğu sosyal 

cesaret düzeyleri, proaktif kişilik özellikleri ve prososyal ses çıkarma davranışı eğilimlerine ilişkin ortalama, 

standart sapma ve korelasyon değerleri hesaplanmıştır. Tablo 3’te hesaplanan tüm değerler verilmektedir. 

Tablo 3. Değişkenlere İlişkin Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Değerleri 

 Ort. S.S. 1 2 3 

İşyerinde Sosyal Cesaret 4,4514 ,56070 1   

Proaktif Kişilik 4,3612 ,56685 ,343** 1  

Prososyal Ses Çıkarma 

Davranışı 

4,3680 ,52470 ,399** ,505** 1 

Literatürde genel anlamda korelasyon katsayısının 0,3’ten küçük olması zayıf bir ilişki olduğunu 

göstermektedir. Korelasyon katsayısının 0,3-0,5 olması durumunda orta düzeyde korelasyon olduğu ve 

0,5’ten büyük büyük korelasyon değeri ise yüksek düzeyde ilişkinin var olduğunu göstermektedir (Heale ve 

Twycro, 2015: 67). Bu çerçevede tablo 3’te görüldüğü üzere, işyerinde sosyal cesaret ile proaktif kişilik ve 

prososyal ses çıkarma davranışı arasında orta düzeyde korelasyon ilişkisi bulunurken, proaktif kişilik ile 

prososyal ses çıkarma davranışı arasında yüksek düzeyde ilişki bulunmaktadır.  

4.3. Hiyerarşik Regresyon Analizine İlişkin Bulgular 

Araştırma hipotezlerinde ileri sürülen değişkenler arası etkilerin ve aracı etkinin belirlenmesi amacıyla üç 

aşamalı hiyerarşik regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırma hipotezlerinde ileri sürülen değişkenler arası 

etkilerin ve aracı etkinin belirlenmesi için Baron ve Kenny (1986) tarafından ileri sürülen üç aşamalı regresyon 

analizinden yararlanılmıştır. Baron ve Kenny (1986) tarafından önerilen üç aşamalı regresyon analizinde, 

bağımsız değişkenin bağımlı değişken ve aracı değişken üzerinde etkisinin olması beklenmektedir. Bu üç 

aşamalı regresyon analizi aracı değişkenler arası ilişkilerinin test edilmesine yardımcı olmaktadır. Aracılığın 

sağlanabilmesi için üç aşamalı olarak; bağımsız değişkenin aracı değişkeni etkilemesi, bağımsız değişenin 

bağımlı değişkeni etkilemesi ve aracı değişkenin bağımlı değişkeni etkilemesi şarttır. Aracı değişken modele 

eklendiği zaman, bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisinin azaldığı durumda kısmi aracılık 

söz konusuyken;  aracı değişken modele dahil edildiğinde bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki 

etkisinin ortadan kalkması durumunda tam aracılık söz konusu olmaktadır. Bağımsız değişkenin aracı 

değişken vasıtasıyla bağımlı değişken üzerindeki dolaylı etkisini için Sobel anlamlılık testi yapılmaktadır. 

Sobel testi ile z değerimin anlamlılığı göz önünde bulundurulmaktadır (Baron ve Kenny, 1986: 1176-1177). Bu 
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doğrultuda, işyerinde sosyal cesaretin prososyal ses çıkarma davranışı üzerindeki etkisinde proaktif kişiliğin 

aracılık rolünün belirlemesi amacıyla; “işyerinde sosyal cesaret”, “proaktif kişilik”, “prososyal ses çıkarma 

davranışı” arasındaki ilişkiler hiyerarşik regresyon analizi aracılığıyla incelenerek, Sobel testleri yapılmıştır. 

Hiyerarşik regresyon analizine ilişkin bulgular Tablo 4’te sunulmaktadır. 

Tablo 4. İşyerinde Sosyal Cesaretin Prososyal Ses Çıkarma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Proaktif Kişiliğin 

Aracılık Rolüne İlişkin Hiyerarşik Regresyon Analizi Bulguları 

  Proaktif Kişilik Prososyal Ses Çıkarma 

Davranışı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşyerinde Sosyal 

Cesaret 

Test 1 İşyerinde Sosyal 

Cesaret (β) 
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Hiyerarşik regresyon analizi sonucunda elde edilen bulgular, işyerinde sosyal cesaretin işgörenlerin prososyal 

ses çıkarma davranışı sergileme düzeylerini (β= ,399 p<0.001) pozitif yönde ve anlamlı olarak etkilediğini; H1 

hipotezinin desteklendiğini göstermektedir. İşyerinde sosyal cesaretin işgörenlerin proaktif kişiliğini (β= ,343 

p<0.001) pozitif yönde ve anlamlı olarak etkilediğini; H2 hipotezinin desteklendiğini göstermektedir. Bununla 

birlikte proaktif kişilik özelliğinin işgörenlerin prososyal ses çıkarma davranışlarını (β= ,468 p<0.001) pozitif 

yönde ve anlamlı olarak etkilediği H3 hipotezinin desteklendiği sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda proaktif 

kişiliğin aracılık rolünün test edilmesi amacıyla işyerinde sosyal cesaretin prososyal ses çıkarma davranışı 

üzerindeki etkisinde proaktif kişiliğin aracılık rolü sorgulandığında; işyerinde sosyal cesaretin prososyal ses 

çıkarma davranışı üzerindeki (β= ,256 p<0.001) etkisinin devam ettiği ancak azaldığı görülmüştür. Sonuç 

olarak, Baron ve Kenny (1986) tarafından önerilen şartların sağlanması nedeniyle işyerinde sosyal cesaretin, 

prososyal ses çıkarma davranışı üzerindeki özdeşleşme etkisinde proaktif kişiliğin aracılık rolüne sahip 

olduğu görülmektedir. Baron ve Kenny (1986) tarafından önerilen şartların sağlanmasının ardından aracılık 

etkisinin belirlenmesi amacıyla Sobel testi yapılmıştır. Tablo 5’te Sobel testi sonuçları verilmektedir. 

Tablo 5: Proakitf kişiliğin Aracılık Etkisi-Sobel Testi Sonuçları 

Sobel Testi 
Test istatistiği (z) 4,290 

p-değeri 0,002 

Sobel testine göre işyerinde sosyal cesaretin prososyal ses çıkarma davranışı üzerindeki etkisinde proaktif 

kişiliğin kısmi aracılığa sahip olduğu (z=4,29; p<0.001) görülmektedir. Buna göre, H4 hipotezi desteklenmiştir. 
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5. Tartışma ve Sonuç 

Çalışma yaşamında sosyal cesaret işgörenin imajını, bireylerarası ilişkilerini kısmen olumsuz yönde 

etkileyebilecek riskli davranışlarda bulunabilme eğilimi olarak değerlendirilmektedir. Ancak günümüz 

örgütlerinde iş süreçlerinde fark yaratması mümkün olan, yaratıcı, yenilikçi ve sosyal cesaret düzeyi yüksek 

olan işgörenlerin cezbedilmesi ve elde tutulması önem taşımaktadır. Çünkü sosyal cesaret düzeyi yüksek 

işgörenlerin inisiyatif alması, örgütsel değişme katkı sağlaması, yenilik ve fırsatları ön plana çıkarması 

mümkündür. Bununla birlikte örgütsel çıktılara olumlu katkı sağlaması beklenen bir diğer unsur ise proaktif 

kişilik özelliğidir. Proaktif kişilik özelliği, girişimci yönüyle hızla karar alabilen, ani değişim ve belirsiz 

süreçlere uyum sağlayabilen içsel motivasyon düzeyi yüksek bireyleri temsil etmektedir. Dolayısıyla örgütün 

refahına katkı sağlayabilecek şekilde risk alarak fikirlerini açıkça dile getirebilen ve çalışma ortamında 

karşılaşılan memnuniyetsizlikleri ifade edebilen işgörenlerin örgütsel çevreyi olumlu yönde etkileyebileceği 

ifade edilebilir.  Bu bağlamda risk ve inisiyatif alabilen işgörenlerin örgütsel anlamda yapıcı değişikliklere yol 

açması mümkün olan prososyal ses çıkarma davranışı sergilemesi beklenmektedir. Bu çalışmada işyerinde  

sosyal cesarete sahip işgörenlerin prososyal ses çıkarma davranışı sergileme eğilimi üzerinde proaktif kişilik 

özelliğinin aracılık rolünün belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Araştırma bulgularına göre işyerinde sosyal cesaretin prososyal ses çıkarma davranışını pozitif yönde 

etkilediği görülmüştür. Araştırmamız sonuçlarına paralel olarak Howard ve Holmes (2020) çalışmalarında 

sosyal cesaret ile prososyal ses çıkarma arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Howard vd. (2016) yaptıkları çalışmada sosyal cesaretin örgütsel vatandaşlık davranışları ve prososyal kural 

ihlali davranışı ile önemli ölçüde ilişkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Aynı zamanda Howard ve Holmes 

(2020) yaptıkları çalışmada sosyal cesaret ile prososyal ses çıkarma ve prososyal sessizlik arasında pozitif 

yönde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu çerçevede işyerinde sosyal cesarete sahip 

işgörenelerin prososyal duygularla hareket etmesinin olası olacağı düşünülmektedir. Araştırma sonuçlarına 

göre, işyerinde sosyal cesaret düzeyi yüksek olan ve proaktif kişilik özelliğine sahip işgörenlerin örgütsel 

çevrede prososyal ses çıkarma davranışı sergileme düzeylerini pozitif yönde etkilediği görülmektedir. 

Proaktif kişilik yapısının dışa dönüklük, vicdan sahibi olma, başarıya duyulan ihtiyaç ve baskınlık ihtiyacı ile 

pozitif yönde ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Literatürdeki araştırma bulguları ile çalışmamız sonuçları 

arasında bu anlamda bir benzerlik bulunmaktadır. Bu kapsamda dışa dönük ve vicdanlı yapılarıyla proaktif 

kişiliğe sahip bireylerin prososyal duygularla işyerinde var olan problemleri gündeme getirmesi beklenebilir. 

Elde edilen bu sonuç araştırma kapsamındaki perakende işletmelerinde çalışan sosyal cesarete ve proaktif 

kişilik özelliğine sahip işgörenlerin karşılaştıkları problemleri ifade etme, zor durumda olan çalışma 

arkadaşlarına yardım etme ve iş süreçlerine ilişkin olumsuz durumları üst yönetime bildirebilme ve 

farkındalık yaratılması gereken konularda harekete geçebilme düzeyini göstermektedir. Ayrıca araştırmada 

işyerinde sosyal cesaretin prososyal ses çıkarma davranışı üzerindeki etkisinde proaktif kişilik özelliğinin 

aracılık rolü olduğu bulgusu elde edilmiştir. Elde edilen bulgu, Howard ve Holmes’un 2020 çalışmasının 

sonuçlarına paralel olarak araştırma sonuçları, işyerinde sosyal cesarete sahip işgörenlerin prososyal ses 

çıkarma davranışı sergileme eğilimlerinin artmasının işgörenin proaktif kişilik özelliğine sahip olmasıyla 

ilişkili olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde Howard ve Cogswell’in 2019 yılındaki çalışmalarında 

ulaştıkları kişiliğin (proaktif kişilik ve cesaretin) sosyal cesaret üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu sonucu 

ile de paralellik göstermektedir. Bu kapsamda örgütsel çevrede kararlılık gösterebilen, risk alabilen, girişimci 

işgörenlerin fırsatlar belirlemesi ve bu fırsatları gerçekleştirene kadar azimli ve cesaretli davranmalarıyla 

prososyal ses çıkarma davranışı sergileme düzeyinin artması beklenmektedir. Bununla birlikte işgören 

işyerinde kendi sosyal refahını olumsuz yönde etkileyebileceğini düşünmesine rağmen gerekli riskleri 

üstlenerek, zorluklara karşı harekete geçme ve örgütsel anlamda toplum yanlısı farkındalıklar yaratma 

kararlılığı gösterebilmesiyle prososyal ses çıkarma davranışı sergilenme düzeyinin artması beklenmektedir. 

Bu kapsamda araştırma kapsamındaki işletmelere, örgütsel çevrede işgörenlerin sosyal cesaret düzeyini 

arttırmayı mümkün kılan olumlu bir çalışma iklimi yapılandırmaları, katılımcı ve demokratik liderlik 

tarzlarıyla işgörenlerin düşünce ve fikirlerini desteklemeleriyle birlikte karşılaşılan sorun ve zorlukları ifade 

edebilmelerine zemin hazırlayan destekleyici bir örgütsel ortamın oluşturulması önerilebilir. Bununla birlikte 

araştırmacılara ilerideki çalışmalarda yönetim tarzları, liderlik tarzları ve birey-örgüt etkileşimin prososyal 

ses çıkarma davranışı üzerindeki etkisinin araştırılması önerilebilir. 
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Amaç – Bu çalışmanın amacı; Türk sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren havacılık 

işletmelerinde çalışan uçuş harekat uzmanlarının örgütsel stres kaynaklarının belirlenmesidir. 

Yöntem – Araştırmada, nitel araştırma yöntemi olan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 

kullanılmıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme çerçevesinde ölçüt ve kartopu yöntemiyle Türkiye’deki 

408 lisanslı uçuş harekat uzmanından mesleğini temsil edebilecek 24 kişilik bir çalışma grubuna 

ulaşılmıştır. Bu grupta yer alan kişiler ile birebir yapılan görüşmelerin ses kayıtları araştırmacı 

tarafından manuel şekilde verbatim (söylendiği gibi) Microsoft Word programına aktarılmıştır. 

Verilerin incelenmesinde MAXQDA 2020 Analiz Programı kullanılmıştır. 

Bulgular – Araştırma sonuçlarına göre uçuş harekat uzmanlarının örgütsel stres kaynakları 3 tema 

(işin kendisi açısından, çalışma ortamı ve kişilere etkisi açısından) ve 16 başlık altında toplanmıştır. 

Tartışma – Havacılık sektörü örgütsel stresin yoğun olarak yaşandığı sektörlerden biridir. Özellikle 

operasyonun merkezinde bulunan uçuş harekat uzmanları bu durumla sıklıkla karşı karşıya 

kalmaktadır. Bu çerçevede örgütsel stresin olumsuz sonuçlarından korunmak maksadıyla uçuş 

harekat uzmanlarındaki örgütsel stresi azaltıcı çalışmalar yapılması önemli görülmektedir.  
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Purpose – The purpose of this study is to determine the organizational stress sources of flight 

dispatcher working in aviation companies operating in the Turkish civil aviation sector. 

Design/methodology/approach – In the research, semi-structured interview technique, which is a 

qualitative research method, was used. In the research, within the framework of purposive sampling, 

a study group of 24 people, who can represent their profession, was reached from 408 licensed flight 

operations specialists in Turkey with the criterion and snowball method. The audio recordings of the 

one-to-one interviews with the people in this group were manually transferred to the Microsoft Word 

program by the researcher, verbatim. The MAXQDA 2020 Analysis Program was used to analyze the 

data. 

Findings – According to the results of the research, organizational stress sources of flight dispatchers 

were grouped under 3 themes (in terms of the work itself, the work environment and its effect on 

people) and 16 titles. 

Discussion – Aviation sector is one of the sectors where organizational stress is experienced intensely. 

Especially flight dispatchers, who are at the center of the operation, are often faced with this situation. 

In this context, it is considered important to carry out studies to reduce organizational stress in flight 

dispatchers in order to prevent the negative consequences of organizational stress. 

 

 

 

 

 

mailto:aysebasaran@atilim.edu.tr
mailto:mutlus64@hotmail.com
http://www.orcid.org/0000-0002-0352-6687
http://www.orcid.org/0000-0003-1271-8573


A. Başaran – S. Mutlu 14/4 (2022) 2878-2893 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2879 

1. GİRİŞ 

Geçmişten bugüne gelen ve modern toplumların önde gelen sorunlarından biri olan stres, hayatın her 

alanında olduğu gibi çalışma alanında da sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Stresin tanımı konusunda ortak bir 

fikir bulunmamakla birlikte, yapılan bilimsel çalışmalara göre stres; kişinin bedenini esir alıp hem fiziksel hem 

psikolojik zarara uğratıp dengesini sarsan, kontrol edilmesi zor olan bir durum olarak görülmektedir.  

İçinde bulunduğumuz yüzyılın zor ve rekabete dayalı yapısı nedeniyle stres faktörleri daha belirgin ortaya 

çıkmakta ve insan sağlığını, başarısını ve sosyal yaşantısını olumsuz etkilemektedir. Stresi her zaman olumsuz 

olarak düşünmemek gerekir. Stresin dengede tutulması, örgütler için fayda sağlamakta ve hizmet kalitesini 

ve verimliliği artırıp, rekabet avantajı sağlamaktadır. 

Rekabetin yoğun yaşandığı havacılık sektöründe örgütler değişim ve gelişimin odağında yer almaktadır. 

Havacılık sektörü var olan çalışma yoğunluğu ve hataya yer olmaması sebebiyle kaygı ve örgütsel stresin 

yoğun olduğu bir alandır. Havacılık ve stres sözcükleri yan yana geldiğinde genellikle pilotlar ve hava trafik 

kontrolörleri ele alınmaktadır. Oysa ki uçuş harekat uzmanları da uçuş öncesinde ve uçuş sırasında yaptıkları 

planlamalar ve icra ettikleri görevler nedeniyle yüksek miktarda strese maruz kalmaktadırlar. Ancak Türkçe 

literatürde yapılan araştırmada uçuş harekat uzmanlarının örgütsel stres kaynakları konusunda yapılmış 

herhangi bir akademik çalışmaya rastlanmamıştır. Bunun sebepleri arasında Türkiye’de 2020 yılı itibariyle 

sadece 408 uçuş harekat uzmanının faaliyet göstermesi ve bu nedenle de havacılık içindeki rollerinin çok 

bilinmemesi olduğu değerlendirilmektedir.   

Bu çalışmanın amacı; Türk sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren havacılık işletmelerinde çalışan uçuş 

harekat uzmanlarının örgütsel stres kaynaklarının belirlenmesidir. Bu amacı gerçekleştirmek için veri toplama 

aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmış, uçuş harekat uzmanlarının görüş ve 

düşünceleri MAXQDA 2020 Programı ile analiz edilmiştir.  

Bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sivil havacılık kavramı ve uçuş harekat uzmanlığı 

mesleği açıklanmış, mesleğin gereklilikleri, eğitimi ve önemi incelenmiştir. İkinci bölümde stres ve aşamaları 

açıklanıp, örgütsel stres ve kaynakları beş ana başlık altında irdelenmiştir. Ayrıca örgütsel stresin bireysel ve 

örgütsel sonuçları ele alınmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümü araştırma kısmıdır. Araştırmanın amacı, önemi, 

kapsamı, evren ve örneklemi, yöntemi, veri toplama aracı bu bölümde yer almaktadır. Çalışmanın dördüncü 

bölümünde, araştırma kapsamında elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Çalışmanın beşinci bölümünde ise 

sonuçlar ve tartışma ile akademiye ve sektöre öneriler kısmı yer almaktadır. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Uçuş Harekat Uzmanlığı 

Havacılık sektörü her geçen gün önemli ilerlemeler kaydetmekte ve insanoğlu için vazgeçilmez ulaşım aracı 

haline gelmektedir. Böylelikle de arz talep dengesi gereğince havacılık sektöründe artan taleple birlikte 

gelişimi de hız kazanmıştır. İnsanlık için büyük bir hayal olan uçma fikri, hayata geçirildikten sonra sivil 

havacılık yaygınlaşmış, teknolojinin ilerlemesi ile özellikle zaman tasarrufu sağlaması, çok uzak yerleri yakın 

hale getirmesi ve küreselleşmeyle dünyanın her noktasında var olmuştur (Saldıraner, 1991; Aktaş, 2011:4; 

Demir,2016:81). 

Havayolu ve genel havacılık şirketleri, hava araçlarını uçurmaları amacıyla çok sayıda pilot istihdam 

etmektedir. Ticari uçaklar genellikle iki pilot ile seferlerini icra etmektedirler. Yalnızca uçuşun yönetimi 

havadaki personelle sınırlı değildir. Her havayolunun bünyesinde çalışan ‘uçuş harekat uzmanı’ 

bulunmaktadır. Uluslararası dilde ‘dispatcher’, Türkçede dispeçer olarak da kullanılabilen uçuş harekat 

uzmanları uçağın karadaki pilotu veya yer kaptanı olarak da bilinmektedir. Uçuş harekat uzmanları, havacılık 

emniyeti açısından kritik öneme sahiplerdir. Uçuş harekat uzmanları, kaptan pilot ile beraber emniyet ve 

operasyonel kontrol sorumluluğunu paylaşırlar (Huang, Chibuogu ve Cummings, 2019).  

Operasyon kontrolü, bir uçuşu başlatma, yürütme ve sonlandırma olarak tanımlanabilir. Uçuş harekat 

uzmanlarının uçuş operasyonunun tüm aşamalarını planlamak ve kontrol etmek ve kaptan pilot ile 

paylaşımda bulunmak gibi sorumlulukları vardır. Uçuş sırasında olası tehlikeleri belirleyip, ekonomik ve 

emniyetli uçuş rotalarının seçilmesi, maksimum kalkış ve iniş ağırlıklarına uygun meydanlara planların 

hazırlanması uçuş harekat uzmanının görevleri arasındadır. Ayrıca görevleri; uçuş için yakıt miktarını 
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hesaplamayı, uçak bakım gereksinimleri ve sınırlamaları hakkında bilgi sahibi olmayı ve uçuş rotasını 

hesaplamayı da içerir. (Airline Dispatcher Federation, 2004; Boo, 2016). 

Yalnızca bir uçağa sahip küçük bir genel havacılık işletmesinden büyük havayolu şirketlerine kadar OCC yani 

Operasyon Kontrol Merkezinin rolü önemli ölçüde büyüktür. Bu birim uçuş operasyonunda birçok durumda 

karar merkezidir. Bu birimde çalışanlar tarife planlama, uçuşların dispeç edilmesi, meteorolojinin incelenmesi, 

hava trafik yönetimi, havaalanı slotları (havalimanı işleticisi veya sivil havacılık otoritesi tarafından verilen 

iniş veya kalkış izni), uçuş izinleri, uçak sistemleri ve yetenekleri gibi bazı konularda daha fazla bilgi sahibidir 

(SHY-UHU; ICAO Annex 6). Bu kadar önemli bir birimin çalışanları da yeterli eğitim ve sınavdan geçmiş 

kişilerden oluşmaktadır. Bu meslek dalı çok uzun yıllardır vardır ve havacılığın yıllar içindeki gelişimi ile 

birlikte değişikliklere uğramıştır. Bir uçuş harekat uzmanına olan ihtiyaç havacılığın ilk yıllarında ortaya 

çıkmıştır. O yıllarda pilotlar bir uçuş planı olmaksızın, sınırlı hava durumu bilgileri ile operasyonu 

gerçekleştirmektelerdi. Ayrıca uçuşta koşulların değişmesi durumunda uygulanacak bir eylem planı da 

bulunmamaktaydı. Pilotlar, o günlerde yol boyunca kendilerine yardımcı olabilecek bir pusula ve bilinen yer 

işaretlerinden başka bir şey olmadan, planladıkları noktaya uçmaktaydılar. Yer işareti olarak ağaçlar, yollar 

hatta elektrik direklerini kullanıp gidecekleri yeri bulabilirlerdi (Airline Dispatcher Federation [ADF], 2004). 

1830 yılında telgrafın icat edilmesiyle trenin ilerlemesini izlemek, mesajları iletmek maksadıyla raylar boyunca 

hatlar oluşturulmuştur. İstasyonlarda görevli olan telgraf operatörünün ana görevi trenlerin hareketleri takip 

edip, gerekli durumlarda müdahale edip olası kazaların önlenmesini sağlamaktı. Demiryolu taşımacılığında 

operatörler emniyeti sağlamak amacıyla raylardaki trafiği dikkatle takip ediyorlardı. İlk olarak demiryolu 

taşımacılığında ortaya çıkan bu iş kolu sevk memuru ya da dispeçer olarak anılmaktaydı.  

Uçuş harekat uzmanı mesleği, havacılık endüstrisinin yaşadığı değişikliklerle gelişmiştir. Havacılığın ilk 

yıllarında, ticari havayolu pilotlarının; yolcu, posta ve kargoları uçağa yüklemeleri ve A noktasından B 

noktasına uçmaları standart bir uygulama olarak görülmüştür. Uçuş öncesi yapılan bir uçuş planı olmamakla 

birlikte, meteoroloji bilgisi de yetersizdi (Academics of flight, 2021). 

15 Mayıs 1918’de ticari hava posta servisi Amerika Birleşik Devletleri’nde başlamıştır. Ticari olarak 

başarısızlıkla sonuçlanan fakat hava posta servisinin oluşmasını sağlayan bu süreçte I. Dünya Savaşı’nda 

kullanılan DH-4 uçağı kullanılarak posta taşımacılığı başlamıştır. İlk uçuş harekat uzmanı teknik olarak 

ABD’de postane departmanı için çalışmaya başlamıştır. 1920’lerde posta yolları boyunca ilk hava posta radyo 

istasyonları kurulmaya başlanmış ve bu istasyonlarda görev yapan kişilere dispeçer denilmiştir. 1925 yılında 

çıkan Hava Posta Yasasıyla postayı taşımak maksadıyla Postane Departmanıyla havayolları ile sözleşme 

yapmıştır ve ilk uçuş dispeçerleri istihdam edilmeye başlanmıştır (ADF, 2004). 

İlk uçuş dispeçerleri rota üzerinde mevcut trafik hakkında kalkış saati, uçuş planı, uçuş izleme hizmeti 

sağlamakla birlikte pilotlara hava gözlemlerini de aktarmışlardır. Ayrıca dispeçerler hava durumlarının ve 

postanın hava taşımacılığı için uygun olup olmayacağını belirlemişlerdir. O süreçte uçuş dispeçerleri telefon 

ve düşük frekanslı telsizleri kullanarak uçuş öncesi pilotlara hava durumu ve hava yolu trafiği hakkında bilgi 

vermiştir. Böyle emniyetsiz operasyonların sonucunda da birçok kaza meydana gelmiştir. Hem ekipman hem 

de can kaybının çok yaşandığı bu kazaların ardından 1938 yılında bir Sivil Havacılık Yasası (Civil Aeronautics 

Act) kabul edilmiştir. Bu mevzuat, tüm hava taşıyıcılarının olabildiğince emniyetli bir şekilde çalışmasını 

sağlamak için katı düzenlemelerle uçuş operasyonunda bir kontrol yapısı yaratmıştır. Geliştirilen bu 

düzenlemeler sonucunda lisanslı yeni bir meslek olarak uçuş harekat uzmanlığı oluşturulmuştur. Uçuş 

harekat uzmanları, yönetmeliklere göre, her uçuşun emniyetli bir şekilde yürütülebilmesi için pilotla 

sorumluluğu paylaşan kişidir (ADF, 2004; Hester, 1938).  

Her meslek dalında başarılı olabilmek için minimum bazı becerilere sahip olmak gerekmektedir. Emniyet için 

yüksek gereksinimlerin olduğu yoğun bir ortamda çalışmak herkese göre değildir. Uçuş harekat uzmanlığı 

zor bir iştir, aynı anda bir çok uçuşu denetleyerek hepsinin emniyetli ve zamanında gerçekleşmesinden pilotla 

birlikte sorumluluğu bulunmaktadır (Morris, 2014). 

Bir uçuş planlaması yapılırken göz önünde bulundurulması gereken çok fazla faktör bulunmaktadır. Uçuş 

harekat uzmanı; hava durumunu, uçağın bakım durumunu, havalimanlarındaki seyrüsefer sistemlerini, 

notamları, yedek meydanları dikkate alarak uçuşu planlar ve bunların hepsini yaparken zamanı çok iyi 

şekilde yönetir (Munro ve Consulting, 2018).  
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Uçuş harekat uzmanları çoğunlukla zaman baskısı altında çalışırlar ve verecekleri kararlar uçuş emniyetini 

önemli ölçüde etkiler. Socha ve arkadaşlarının çalışmasına göre Bratislava Havalimanında görev yapan uçuş 

harekat uzmanlarının iş performansı üzerinde olumsuz etkisi olan faktörler; çalışma koşulları, ücret oranı ve 

üstleri ile ilişkiler olarak belirlenmiştir (Socha ve diğerleri, 2020: 139).  

2.2. Örgütsel Stres 

Stres, kökeni yabancı bir kelimedir ve son dönemlerde modern toplumun hastalığı olarak ifade edilip, hemen 

hemen herkes tarafından doğru ya da yanlış olarak kullanılmaktadır. Stres kelimesi, Latince ‘Estrictia’, 

Fransızca’da ise ‘Estrece’ kelimelerine dayanmaktadır. Bu kavram 17. Yüzyılda zor, bela, felaket gibi 

anlamlarda kullanılmıştır. 19. Yüzyılda bu kavram güç, zor, baskı gibi anlamlarda kullanılmış; kelimeye 

verilen anlam değişmiş nesneye, kişiye, organa ya da ruhsal yapıya yönelik kullanılmıştır (Arıcan, 2011: 58; 

Gümüştekin ve Öztemiz, 2004: 64).  

Stres eski çağlardan beri devam eden bir olgudur, insanlar mağarada yaşadığı zamanlarda yırtıcı hayvanlarla 

ve birbirleriyle yaşadıkları gerilimler, günümüzde de ekonomik, teknolojik, politik ve sosyal olarak devam 

etmektedir (Sabuncuoğlu ve Tüz, 2003; Baltaş ve Baltaş, 1988).   

Genel olarak stresin tanımlanmasında iki ana unsura önem verilmektedir: uyarıcı ve tepki. Stresi tanımlamak 

için bu iki unsur ayrı ayrı ele alınabildiği gibi etkileşimleri de incelenmektedir. Uyarıcıya göre stres, kişinin 

üzerinde gerginlik yaratma potansiyeli olan güç ve uyarıcıdır. Yapılan bu tanımda başarısız olan nokta stres 

yaratıcı uyarıcılarla karşılaşan iki farklı kişinin gerilim düzeylerinin farklı olabilmesidir. Bu nedenle stresi 

yalnızca bir uyarıcı olarak tanımlamak bütünü kapsamamaktadır. Tepkiye göre stres, kişinin stres yapan 

durumlara karşı gösterdiği psikolojik ve fizyolojik tepkidir. Uyarıcı tanımına nazaran tepki tanımında stres iç 

olaydır. Bu tanımın eksik tarafı tepkinin, tamamen bireysel olduğu dolayısıyla yalnızca tepkiyi bilerek stresi 

tanımlamak da doğru bulunmamaktadır (Özcan, 2008; Artan, 1986).  

Çalışma hayatında, iş görenler için stres yaratabilecek çok fazla psiko-sosyal faktör bulunmaktadır. 

İşletmelerin başarılı ve verimli olabilmesi için iş görenlerin fiziksel ve ruhsal açıdan yaşadıkları stresin yok 

edilmesi gerekir. Örgüt içerisinde yaşanılan her stresi olumsuz olarak yorumlamak doğru değildir. Stres bazı 

durumlarda motivasyon açısından faydalı olur. Stresin doğru yönetilmesi olumlu sonuç verebileceği gibi 

doğru yönetilmemesinin de hem bireysel hem de örgüt açısından maliyeti oldukça fazladır (Kırel, 1993; Aydın, 

2004). 

Stres, çevre koşullarının neden olduğu, planlanan durumlarda yaşanılan değişiklikler ve iş yükünün 

sonucunda ortaya çıkabilen bir durumdur. Stresin hem duygusal hem de fiziksel sonuçlarının olabildiği 

görülmektedir. Bu doğrultuda örgütsel stres, örgüt kaynaklı çevresel koşullar sebebiyle iş görende meydana 

gelen psikolojik ve fizyolojik değişiklikler olarak ifade edilebilir (Kılıç, vd., 2013: 72; Soysal, 2009).  

Günümüzde her toplumda, gelişmiş ve karmaşık yapıya sahip işletmelerde çalışan bireylerin stres yaşamaları 

çok doğaldır. İnsanlar zamanlarının çoğunu işte geçirirler ve yaptıkları ya da yapacakları işleri düşünerek 

zaman harcarlar. Dolayısıyla insanların stres yaşamalarına neden olan temel unsurların başında iş yaşamı 

gelmektedir. 

Ortak amaç ve değerler doğrultusunda, ürün ve hizmet üretmek maksadıyla birleşen kişilerin oluşturduğu 

topluluk örgüt olarak tanımlanırken; örgüt ve kişi arasındaki ilişkilerden kaynaklanan, kişiden kişiye farklılık 

gösteren ve farklı algılanan, kişinin normal fonksiyonlarından uzaklaşmasını sağlayan durum ise örgütsel 

stres olarak değerlendirilmektedir (Erdoğan, 1999). 

Ross ve Altmaier’e göre örgütsel stres, işin gereklerinin çalışanın yeteneklerini aştığı ortamlarda, işin koşulları 

ve çalışanın etkileşimidir. Başka bir tanıma göre ise, çalışanın işle ya da örgütle alakalı beklenti içinde olması 

durumunda bireysel enerjisinin ortaya çıkmasıdır (Aydın, 2002). 

Örgütsel stres örgütlerde bazı olumsuz sonuçlar yaratmaktadır: performans düşüklüğü, iş kazaları, ekonomik 

maliyetler, işten ayrılmalar gibi. Dolayısıyla örgütün devamlılığını sağlamak amacıyla örgütsel stres 

kaynakları incelenip, mümkünse ortadan kaldırılması ya da minimum seviyeye indirilmesi sağlanmalıdır 

(Ünlü, 2020:15). 
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3. YÖNTEM 

3.1. Araştırma Modeli 

Bu araştırma havacılık sektöründe çalışan uçuş harekat uzmanlarının örgütsel stres kaynaklarının 

belirlenmesi amacıyla nitel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılan her 

katılımcıdan ayrıntılı bilgiye ulaşabilmek maksadıyla ve bakış açılarını anlayabilmek amacıyla nitel araştırma 

yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu çalışmada veri toplama ve yorumlama sürecinde nitel 

araştırma yöntemlerinden fenomenoloji (olgubilim) deseni kullanılmıştır. (Kuş, 2012: 87). 

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Türk sivil 

havacılık sektöründe çalışan uçuş harekat uzmanlarından görüşmeyi kabul eden kişilerle araştırmacı 

tarafından görüşme gerçekleştirilmiştir.  Araştırma süreci Şekil 1’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 1: Nitel Araştırma Süreci 

3.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Araştırmanın amacı, Türkiye’de havayolu şirketlerinde ve genel havacılık şirketlerinde görev yapan uçuş 

harekat uzmanlarının örgütsel stres kaynaklarını tespit edilmesidir. 

Yapılan literatür taramasında Türkiye’de uçuş harekat uzmanlarının örgütsel stres kaynaklarının tespit 

edilmesine yönelik herhangi bir akademik çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu açıdan, yapılan araştırmanın 

alanında öncül bir araştırma olduğu değerlendirilmektedir 

3.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi (Çalışma Grubu) 

Türkiye’de halen 10 havayolu şirketi faaliyet göstermektedir (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü [SHGM], 
2021). Bu şirketler: Türk Hava Yolları A.O., Sun Express, Pegasus Havayolları, Onur Air, Freebird, Corendon, 

Tailwind, ULS, MNG Kargo, ACT (My Cargo)’ dur. Bu havayolu şirketlerinin hepsinde uçuş harekat 

uzmanları görev yapmaktadır. Ayrıca Gözen Air, Bilen Air, THK Gökçen Havacılık, Atlantik Flight Academy 

(AFA), THY Uçuş Okulu gibi genel havacılık şirketlerinde de uçuş harekat uzmanları görev yapmaktadır.  

Araştırma Deseninin 
Belirlenmesi 

Veri Toplama Yönteminin 
Seçilmesi (Yarı 

Yapılandırılmış Görüşme)

Görüşme Yapılacak 
Katılımcıların Belirlenmesi

Görüşme "Yarı 
Yapılandırılmış Görüşme 

Formu"

Görüşme Verilerinin 
Araştırmacı Tarafından 

Yazıya Dökülmesi, 
Düzenlenmesi ve Verilerin 

Analizi İçerik Analizi

Araştırma Raporunun 
Yazılması

Araştırma  
Problemi 
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 2020 Faaliyet Raporuna göre (SHGM, 2020:80) Türkiye’de toplam 408 

uçuş harekat uzmanı faaliyet göstermektedir.  

Bu araştırmada çalışma grubunun belirlenmesi maksadıyla amaçlı örnekleme yöntemlerinden hem ölçüt 

örnekleme hem de kartopu örnekleme yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Bu araştırmadaki çalışma grubunun 

oluşturulmasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylı uçuş harekat uzmanı lisansına sahip 

olunması ve bir havayolu şirketi ya da genel havacılık şirketinde en az bir yıl çalışıyor olunması  deneyim 

açısında daha faydalı bilgiler alınabileceği düşünüldüğünden ölçüt olarak belirlenmiştir.  

Bu araştırmaya hem araştırmanın deseni, problemi, amacı hem de çalışma için gereken zaman ve kaynaklar 

göz önüne alınarak on bir kadın ve on üç erkek katılımcı olmak üzere toplam 24 uçuş harekat uzmanı 

katılmıştır.  Bunlardan 21’i Türkiye’de faaliyet gösteren 6 havayolu şirketinde, 3 kişi ise 2 genel havacılık 

şirketinde çalışmaktadır.  

3.4. Araştırmanın Sınırlılıkları ve Varsayımları 

Çalışma süresince araştırmayı sınırlayan birkaç faktör bulunmaktadır. En temel sınırlayıcı, 

COVID-19 pandemisi sebebiyle yüz yüze görüşmelerin yapılamamasıdır. Katılımcılarla internet 

üzerinden görüntülü görüşmeler yapılması denenmiş fakat bazı katılımcıların internet 

bağlantılarındaki sorunlar nedeniyle görüşmeler internet üzerinden görüntü görüşme şeklinde de 

gerçekleştirilmemiştir. Bu nedenle tüm görüşmeler katılımcılarla tek tek telefon üzerinden sesli 

olarak yapılmıştır. Telefon bağlantısının kanal zenginliği kuramına (Robbins ve Judge, 2017: 397) 

göre yüz yüze iletişime göre daha zayıf olması sebebiyle katılımcılara geri bildirim verme ve 

yönlendirme konusunda sınırlılıklar yaşanmıştır. 

3.5. Araştırmanın Veri Toplama Yöntemi 

Veri toplama aracı olarak literatür taranmasının ardından yarı yapılandırılmış görüşme formu 

oluşturulmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde; 

araştırmaya katılan uçuş harekat uzmanlarına ait genel bilgiler (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi), mesleklerinde 

çalışma süreleri ile ilgili 9 soru bulunmaktadır. İkinci bölümünde ise uçuş harekat uzmanlarının örgütsel stres 

kaynaklarını belirlemek amacıyla 10 soruya yer verilmiştir. Bazı sorularda yönlendirici alt sorulara da yer 

verilmiştir.  

Araştırmada uçuş harekat uzmanlarına mesleklerinin stresli olmasındaki en önemli faktörler sorulmuştur. 

Soruların daha anlaşılır olması amacıyla “Kaynaklar ve ekipmanlar sizce yeterli midir? Vardiya düzenine 

uyum sağlamanız kolay oldu mu? Çalıştığınız ortamı nasıl değerlendirirsiniz? Çalışma saatleriniz üzerinizde 

zaman baskısı hissetmenize sebep oluyor mu? Çalıştığınız ortamda insan ilişkileri nasıldır? Tecrübenin iş 

hayatınızdaki yeri ve önemi nedir?” şeklinde alt başlıklara ayrılmış; kaynak ve ekipman yetersizliği, vardiya, 

çalışma ortamı, zaman baskısı, insan ilişkileri, tecrübe gibi örgütsel stres kaynakları belirlenmeye çalışılmıştır.  

Araştırmanın uygulanmasına başlanmadan önce gerekli olan etik kurul izni Atılım Üniversitesi İnsan 

Araştırmaları Etik Kurulu’ndan (Sayı: E-59394181-604.01.02-9053 Tarih: 26.05.2021) alınmıştır. Araştırma 

verileri 01.06.2021 ve 10.06.2021 tarihleri arasında toplanmıştır. 

3.6. Verilerin Analizi 

Araştırma boyunca uçuş harekat uzmanlarıyla yapılan görüşmelerde veri kaybı yaşamamak adına 

katılımcıların izni doğrultusunda ses kaydı gerçekleştirilmiştir. Her katılımcıyla ortalama 25-30 dakika 

arasında görüşme yapılmıştır. Ses kayıtlarının toplam süresi 700 dakikadır.  Elde edilen ses kayıtlarının ham 

dökümleri herhangi bir program kullanılmadan araştırmacı tarafından dinlenerek Microsoft Word belgesine 

manuel olarak aktarılmıştır. Görüşmelerin dökümü Times New Roman yazı tipi, 1,5 satır aralığı, 12 yazı tipi 

boyutu ile toplamda 109 sayfadan oluşmaktadır.  Ses kayıtlarının deşifresi sırasında çalışanların özel bilgileri 

gizlenmiştir. 

4. BULGULAR 

Bu bölümde, nitel araştırmalarda veri toplama yöntemlerinden biri olan yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi 

ile elde edilen nitel veriler incelenmektedir. Görüşme yapılan kişilerden elde edilen bulgular iki ana başlık 
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altında toplanmıştır. İlk olarak, çalışmaya katılan kişilerin demografik bilgileri sunulmaktadır. İkinci olarak 

MAXQDA programı üzerinden belirlenen temalara ve yapılan alt kodlamalara göre uçuş harekat 

uzmanlarının örgütsel stres kaynakları üzerine gerçekleştirilen analizler, analiz sonuçları ve ilgili 

yorumlamaları verilmektedir.  

4.1. Görüşme Yapılan Kişilere Ait Demografik ve Mesleki Bilgiler  

Çalışmaya katılan 24 bireye dair demografik bilgiler (cinsiyet, yaş, medeni durum, öğrenim durumu, mezun 

olunan bölüm, çalışılan birim, bu işletmedeki hizmet süresi ve meslekteki toplam çalışma süresi) Tablo 1’de 

sunulmuştur.  

Tablo 1. Demografik ve Mesleki Özelikler 

DEĞİŞKENLER SAYI % (YÜZDE) 

Yaş Aralığı   

      18-28 5 20,90 

      29-40 15 62,50 

      41-50 4 16,60 

Cinsiyet   

      Kadın 11 45,80 

      Erkek 13 54,20 

Medeni Durum    

      Evli 9 37,50 

      Bekâr 15 62,50 

Çocuğunuz Var mı?    

      Evet 16 66,70 

      Hayır 8 33,30 

Öğrenim Durumu    

      Lisans 22 91,65 

      Yüksek Lisans- Doktora 2 8,35 

Mezun Olunan Bölüm   

Amerikan Kültür ve Edebiyatı 1 4,17 

Büro Yönetimi ve Sekreterlik 1 4,17 

Dış Ticaret 1 4,17 

Ekonometri 1 4,17 

Havacılık ve Yönetim Bilimi 3 12,50 

İngiliz Dil Bilimi    1 4,17 

İstatistik 1 4,17 

İşletme 1 4,17 

Meteoroloji Mühendisliği 2 8,35 

Turizm İşletmeciliği 2 8,35 

Uçuş Harekat Yöneticiliği 1 4,17 

Ulaştırma- Lojistik 1 4,17 

Sivil Havacılık ve İşletme 3 12,50 

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 4 16,60 

Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi 1 4,17 

Çalışılan Birim    

OCC 18 74,93 

Entegre Operasyon Kontrol Başkanlığı 5 20,90 

Operasyon Planlama ve Destek Müdürlüğü 1 4,17 

Bu İşletmedeki Hizmet Süresi   

 0-1 sene 2 8,35 

 2-5 sene 8 33,30 
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 6-9 sene 6 25,05 

 10 sene ve üzeri 8 33,30 

Meslekte Çalışılan Süre (Toplam)    

 0-1 sene 2 8,35 

 2-5 sene 8 33,30 

 6-9 sene 2 8,35 

 10 sene ve üzeri 12 50,00 

Görüldüğü üzere, çalışmaya katılan bireylerin %45,8’i (11 kişi) kadın, %54,2’si (13 kişi) erkektir. Bireylerin yaş 

gruplarına bakıldığında %62,5 (15 kişi) oranıyla en fazla 29-40 yaş arasında, %16,6 (4 kişi) oranıyla ise en az 

41-50 yaş grubu arasında olunduğu görülmektedir. Çalışmaya katılan bireylerin medeni durumları 

incelendiğinde %62,5 (15 kişi) oranında büyük bir çoğunluğun bekâr olduğu ve %66,7 (16 kişi) oranında çocuk 

sahibi olunduğu ortaya çıkmıştır. Öğrenim düzeylerine bakıldığında, %91,65 (22 kişi) oranı ile hemen hemen 

tüm katılımcıların lisans seviyesinde eğitim aldıkları görülmektedir. Mezun olunan bölümler incelendiğinde 

bireylerin %41,7’si (10 kişi) meslek alanları dışındaki farklı bölümlerde lisans eğitimlerini tamamlamışlardır 

(Ekonometri, İngiliz Dil Bilimi, İstatistik vb.). Çalışmaya katılan bireylerin %74,93’ü (18 kişi) OCC biriminde 

çalışan kişiler oluştururken, bu oranı takiben %20,9’u (5 kişi) Entegre Operasyon Kontrol Başkanlığı biriminde 

çalışan kişilerden oluşmaktadır. Kişilerin şu an çalıştıkları işletmelerdeki hizmet sürelerine bakıldığında, 2-5 

sene çalışan ve 10 sene ve üzeri çalışan kişilerin oranı eşit olup, %33,3 (8 kişi) oranında olduğu görülmektedir. 

Son olarak meslekte çalışma yılları incelendiğinde ise çalışmaya katılan kişilerin %50’si (12 kişi) 10 sene ve  

üzeri süredir bu meslekte bulunduğunu ifade etmiştir. Bu durum, kişilerin çoğunlukla aynı şirkette çalışmaya 

devam ettiklerinin bir göstergesidir.  

4.2. MAXQDA Programı Aracılığı ile Yapılan Nitel Veri Analizi ve Görüşmelerden Elde Edilen 

Bulgular 

Bu bölümde araştırma soruları ve alınan yanıtlar doğrultusunda 3 tema ve 16 kod belirlenmiştir. Tablo 2’de 

görülebileceği gibi araştırmanın temaları; çalışma ortamı, işin kendisi ve kişilere etkileri açısından 3 kategoriye 

ayrılmıştır.  

Tablo 2. Araştırmanın Tema ve Kod Sistemi 

Kod Sistemi Frekans 

Kod Sistemi 468 

1. İşin Kendisi Açısından 203 

Vardiyalı Çalışma Sistemi 49 

Zaman Baskısı 35 

Hızlı Karar Vermek 27 

Bürokratik İşler 23 

Operasyonel Sebepler 21 

Hataya Yer Olmaması 18 

Fazla Sorumluluk Alma 16 

Hava Durumu 14 

2. Çalışma Ortamı 142 

Örgüt İçi İlişkiler 51 

Kaynak- Ekipman Yetersizliği 40 

Fiziksel Ortam 26 
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Çalışma Programı/ Düzenini Etkileyen Durumlar 25 

3. Kişilere Etkisi Açısından 123 

Tecrübe 46 

Sosyal Hayat ve Aile İlişkileri 30 

Alınan Maaşın Değerlendirmesi 28 

Yeteri Kadar Dinlenememek 12 

Sağlık Sorunları 7 

4.2.1. İşin kendisi açısından  

İşin kendisi teması “vardiyalı çalışma sistemi”, “zaman baskısı”, “hızlı karar vermek”, “bürokratik işler”, 

“operasyonel sebepler”, “hataya yer olmaması”, “fazla sorumluluk alma” ve “hava koşulları” kodlarına 

ayrılmıştır. Her kod en fazla vurgu yapılandan en aza olacak şekilde doğrudan ifadelerle desteklenerek 

anlatılmıştır. Şekil 2’de İşin Kendisi teması ve kodları gösterilmektedir. 

 

Şekil 2. İşin Kendisi Teması Alt Kodları Frekans Dağılımı 

Buradan hareketle, işin kendisi teması altında yer alan kodlamalar arasında en fazla ilişkinin %24,5 ile 

vardiyalı çalışma sistemi olduğu, ardından %17,2 ile zaman baskısının geldiği görünmektedir.  

Katılımcılarla gerçekleştirilen görüşmelerde vardiyalı çalışma sistemlerini ve bu sisteme uyum sağlama 

durumları soruları yöneltilmiştir. Katılımcıların bazılarının ifadeleri şöyledir: 

[1] “Biz vardiyalı olarak çalıştığımız ve diğer birimlerde vardiya sistemi olmadığı için vardiyadan kaynaklı ya da uykuya 

karşı direnmek ile ilgili olan gayretlerimiz var. Bunlardan dolayı sıkıntılarımız var tabii telafi edilebilir boyutta. Şu anda 

çalışma programımızın yapılmasında herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Daha çok beşerî durumları dikkate alınarak yapılan 

bir program bizim şirketimizde yapılan. Bundan kaynaklı olarak da biz çok sıkıntı yaşamıyoruz. Tabii diğer ofis 

çalışanlarına göre daha az çalışma gibi gözüken, uzun süreli çalışıp daha fazla istirahate yönelik vardiya sistemleri bizim 

açımızdan uygun olmakla beraber hani gece mesaisi ile gündüz mesaisinde çalışan personelin aynı şekilde 

değerlendirilmesi kanaati bizce yanlış. Sonuç itibari ile bu durum insan kaynakları ve kalite standartlarının getirisi olan 

ve ayrıca incelenmesi gereken bir şey.” 

[2] “Ben meslek hayatıma direkt bu iş içinde başladığımdan dolayı, başka bir işte çalışmadığımdan dolayı uyum sağlamam 

belki daha kolay oldu ama tabii geceleri uykusuz kalmaya alışmak birkaç senemizi alıyor bence. Ben adaptasyonumu 1-2 

sene sonra alıştım diyebilirim. Buna alışılmıyor aslında, bünye gece uykusunu istiyor ama insan kendine düzensizlik 

içinde düzen yaratıyor. Bu nedenle bir şekilde sürekli gündüz çalışan insanlara nazaran daha alışık oluyoruz gece 

uykusuz kalmaya.”  
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Katılımcılarla gerçekleştirilen görüşmelerde çalışma saatlerinin ve yaptıkları işin üzerlerinde zaman baskısı 

hissetmelerine sebep olma durumu sorulmuştur. Katılımcıların bazılarının ifadeleri şöyledir: 

[1] “Yani şu anda sektör olarak bizim en büyük olayımız zamana karşı olduğu için  normal planlı olan zamanlarımızda 

bir sorun yok. Kapanan meydanlar, acil varılması gereken yerler ya da uçağa sefer vermekte teknik ya da başka 

nedenlerden kaynaklı zamana karşı çalışmamız. Takiplerimizde genellikle bunu takip ediyoruz ve bizde stres yaratan en 

büyük etmen de bu oluyor.”  

[3] “Her zaman değil tabii 8 saatte yapacağınız çok iş oluyor. Zaten yetiştiremediğimizde ya da uçaklar ground olduğunda 

bir şekilde diğer vardiyalılara yardım etmek adına mesaiyi kendimizin uzattığı zamanlar oluyor. 8 saat yeterli mi diye 

bana sorarsanız 12 saatlik çalışma hepsinden güzel. 8 saat biraz kısıtlı yani benim yaptığım işte. Çünkü yeri geliyor 

yemeğe, tuvalete gidemediğimiz zaman da oluyor iş yoğunluğundan ötürü. Hakikaten böyle ama tabii yoğun sezonda 

böyle.” 

Katılımcılardan elde edilen verilerden çıkarılan kodlardan birisi de hızlı karar vermek olarak çıkmıştır. 

Katılımcıların bu kod hakkında ifadeleri şöyledir: 

[8] “… Bunun haricinde stresli olmasının temel kaynağı anlık karar vermek. Yani çok hızlı karar vermek gerekiyor ve 

şirket için de operasyon için de en doğrusunu, en iyisini vermeniz gerekiyor.” 

[12] “Biz birçok kararı vermek zorunda kalıyoruz. Ama bizim hangi kararları vereceğimiz önceden belirli değil yani bir 

iş tanımında bütün yapabileceğin işler, verebileceğin kararlar yok.” 

Katılımcılara yöneltilen bürokratik işler hakkındaki sorulara verdikleri yanıtlardan bazıları şöyledir:   

[10] “Buna da çok zaman harcıyoruz. Esasında ben başlarda buna karşıydım ama müdürlüklerin, özellikle kurumsal 

şirketlerin de bazı şeyleri ispat edebilmeleri, kendi müdürlüklerin ya da çalışanların doğru, faydalı işler yaptıklarını ispat 

edebilmeleri açısında bu önemli bir şey. Bu yüzden de zaman içerisinde kabullendim.” 

[15] “Biraz fazla. Bu pandemi koşullarında azaldı ama işimizin dörtte birlik kısmı form doldurmaya, örneğin divert formu 

gibi, sistemde kayıt altına alınması gereken evrak çok fazla olduğu için, vardiyamınız dediğim gibi ortama %25’i bu tip 

evrakları doldurarak geçiyor diyebilirim.” 

Stres faktörleri arasında en önemli başlıklardan biri operasyonel sebeplerdir. Çünkü uçuş harekat 

uzmanlığının yapılan uçuş operasyonunda önemi oldukça büyüktür. Herhangi bir işin aksaması ya da 

zamanında başlatılamaması durumu, maddi ve manevi olarak büyük geri dönüşlere sebep olmaktadır. Bu da 

kişiler üzerinde stres yaratabilmektedir. Operasyonel sebeplere örnekler aşağıda verilen görüşmelerden elde 

edilen ifadelerle özetlenecektir. 

[21] “Hava durumları asıl stres sebepleri aslında. Çünkü hava durumlarında özellikle bizim daha ayrıntılı incelememiz 

gerekiyor. Örneğin meydan kolaylıklarını ya da herhangi bir aksama durumunda oraya inmek mümkün olabilecek mi gibi 

ayrıntıları tek tek incelememiz, herhangi bir şeyi gözden kaçırmamak gerekiyor. Bu sebeple de gözden bir şey kaçırma 

korkusu oluyor zaman zaman.” 

[7] İşimizin biraz karışık olması da var. Yani uçuş öncesi hazırlıklar var, uçuş takibi var. Yaz aylarında da yoğun 

olmasıyla birlikte stresli olabiliyor nöbet, uçak filosuna göre iki tane uçuş harekat uzmanıyla geçtiğinde örneğin biraz 

stresli olabiliyor ama bunlar kısa dönemler. Yani 3-4 ay yoğunsa diğer zamanlarda biraz daha sakin oluyor, kış 

dönemlerinde.” 

Katılımcıların örgütsel stres kaynaklarını öğrenmek maksadıyla sorulan sorulardan alınan cevaplara göre 

hataya yer olmaması da bir kod olarak belirlenmiştir. Katılımcıların ifadeleri şöyledir: 

[12] “Yaptığınız bir hata çok şeye mâl olabilir. Onun da stresi var, hata yapmamanız gerekiyor. Hatayı da kaldıran bir iş 

değil. Bunlardan dolayı bence çok stresli bir iş.” 

[17] “Tabii ki stresli, hata kaldırmıyor. Yani telafisi yok öyle söyleyeyim. Yapılacak bir hata emniyetsiz bir duruma, 

kazaya yol açabilir. Kazaya yol açmasa da sebebiyet verebilir.” 

Uçuş harekat uzmanları çoğu havacılık şirketinde uçuş operasyonunun sorumluluğunu pilotla yarı yarıya 

paylaşmaktadır. Bu doğrultuda katılımcıların yüklendikleri sorumlulukla ilgili ifadeleri şöyledir: 
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[22] “Stresli, fazla sorumluluk aldığınız için ve kişiye bağlı kalabildiği için stres yaratıyor. Bir de iş takibi çok önemli bu 

konuda bir şeyi kaçırma durumunuz olabiliyor.” 

4.2.2.Çalışma ortamı açısından 

Çalışma ortamı teması altında “fiziksel ortam”, “örgüt içi ilişkiler” ve “kaynak ve ekipman yetersizliği” ve 

“çalışma programı-düzenini etkileyen durumlar” kodları frekans sırasıyla ele alınmıştır. Şekil 3’de çalışma 

temasının kodları gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 3. Çalışma Ortamı Teması Alt Kodları Frekans Dağılımı 

Şekil 3’de gösterilen frekans dağılımına göre çalışma ortamı teması altında yer alan kodlamalar arasında en 

fazla kodlama yapılan bölüm %36,4 ile örgüt içi ilişkiler olmuştur.  

Katılımcılara “Çalıştığınız ortamda insan ilişkileri nasıldır?” diye soru yöneltilmiştir ve bu soruya verdikleri 

ifadeler şöyledir: 

[1] “Fazla sıkıntı yaratan durumlar yok, bazen sesler yükselebiliyor fakat işin bir getirisi olarak düşünülüyor. İş akışına 

girdikten sonra bu yükselmeler de kapanıyor gidiyor zaten telefon sesinden başka ses yok.” 

Her şirketin kullandığı kaynaklar/ekipmanlar birbirinden farklıdır. Görüşme yapılan kişilere “Kullandığınız 

kaynaklar/ekipmanlar yeterli mi?” sorusu ile şirketlerinin kaynak ve ekipman yeterliliklerini ortaya çıkarmak 

amaçlanmıştır. İlk olarak, şirket kaynakları ve ekipmanları hakkında yorumlar aşağıdaki gibidir. 

[2] “Şu an için yeterli çalıştığım şirkette zaten böyle olması gerekiyor bir süre sonuçta değişik yerlerden örneğin sivil 

havacılıktan, yurtdışı kaynaklardan sürekli denetlenmesi gerekiyor. Bu nedenle yeterli diye düşünüyorum.” 

[11] “Bence gayet yeterli ki çalıştığım firma dijital anlamda kendini oldukça geliştirmiş bir firma o yüzden çok şanslıyım.” 

Kişilerin çalıştıkları fiziksel ortamı değerlendirmeleri istenmiş ve verilerden seçilen görüşler aşağıda 

sunulmaktadır. 

[19] “Alelade bir ofiste çalışıyorum, bir farklılık beklemiyorum da zaten. Fiziksel ortam olarak havaalanının içindeyiz. 

Pilotlarla, uçaklarla temas halindeyiz. Havalimanının içinde olduğumuz için avantajlıyız diğer havalimanı dışındaki 

ofislere göre.” 

[3] “Fiziki açıdan mükemmel diyebilirim. Geniş, güzel. Yeni bir ofis olarak revize edildi. Şu an ofiste 5-6 kişiyiz fakat 10-

12 kişinin rahat çalışabileceği bir ortam var. Geleceği de görerek dizayn edildi. Yani o konularda da iyi, ofis konusunda 

yani.” 

Kişilerin çalışma programlarını değerlendirmeleri ve çalışma düzenini etkileyen faktörleri belirtmeleri 

istenmiştir. Buna göre seçilen ifadeler aşağıda sunulmaktadır.  
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[6] “İş yeriyle alakalı konuşayım. Bir arkadaşımız diyelim rahatsızlanıyor, işi çıkıyor. O durumda müdür soruyor 

vardiyanı bu şekilde değiştirebilir miyiz diye. Bu tip değişiklikler olabiliyor. Ya da aynı şekilde bizim işimiz çıktığında bu 

şekilde izin alabiliyoruz.” 

4.2.3. Kişilere etkisi açısından 

Katılımcılarla yapılan görüşmeler neticesinde elde edilen verilerden 3. Tema olarak kişilere olan etkisi 

çıkarılmıştır. Bu tema altında 5 kod belirlenmiştir. Bunlar; tecrübe, sosyal hayat ve aile ilişkileri, alınan maaşın 

değerlendirilmesi, yeteri kadar dinlenememe ve sağlık sorunlarıdır. 

 

 

Şekil 1. Kişilere Etkisi Açısından Teması Alt Kodları Frekans Dağılımı 

İncelenen tüm veriler içerisinde kişilere etkisi açısından teması altında en çok bahsedilen kodun %37,1 ile 

tecrübe olduğu görülmektedir. İkinci sırada %24,2 ile sosyal hayat ve aile ilişkileri kodu yer almaktadır. 

Stres faktörlerinden bir diğerinin de tecrübe ile ilgili olabileceği durumu göz önünde bulundurularak 

katılımcılara “Tecrübenin iş hayatınızdaki yeri ve önemi nedir?” sorusu yöneltilmiştir. Buradan elde edilen 

ifadeler şöyledir: 

[2] “Her işte olduğu gibi bizim işimizde de önemli. Sonuçta bir insan her tür bu işi yağarken her tarz işin içinde 

olmayabiliyor. Örneğin deniz aşırı uçuş yapma planlama olabilir değişiklik gösterir. Yurt içi ve yurt dışı yapılan uçuşlar 

arasında farklar olabilir. Zamanla yaptıkça tecrübe ediliyor tabii.” 

Kişiler, çalışma sistemi içerisinde özel hayatlarına vakit ayırmakta bazı sıkıntılar yaşayabilmektedir. Bu 

sorunlara ilişkin detaylı açıklamalar aşağıda sunulmuştur. 

[2] “Aslında uyum sağlamamız konusunda sorun yaratıyor. Sonuçta ailemiz, eşimiz, dostumuz gündüzleri çalışıp 

geceleri uyuyorlar. Bizde bu durum bazen tersine oluyor tabii. Haliyle biraz uykudan fedakârlık etmek de gerekiyor zaman 

zaman. Bu nedenle etkilemiyor dersem yalan söylemiş olurum, insanlarla aynı saatlerde boş zaman denk getirilemiyor. 

Gece-gündüz çalışmanın dışında insanlar genelde hafta sonu tatil yaparlar. Bizde hafta sonu, bayram vs. tatil 

olmadığından sürekli çalışma durumu oluyor yani.” 

İnsanlar kendi hayatlarını ve ailelerinin hayatlarını daha rahat ettirmek amacıyla çalışırlar. Aldıkları maaşında 

bir stres kaynağı olduğu düşünülerek katılımcılara “Aldığınız maaşı nasıl değerlendirirsiniz?” diye 

sorulmuştur. Buradan elde edilen ifadeler şöyledir: 

[3] “Hak ettiğim ücreti aldığıma inanıyorum. Zaten asgari ücrete gelen zam gibi her sene olmuyor tabii özel şirket 

olduğundan zam yapılan zamanlar 2 senede bir de yapılabiliyor, 3 senede 1 de yapabiliyor, şekil duruma göre 

değişebiliyor. Mesela bundan önce şirket kâr payı vereceğini söylemişti ama covid-19 ortaya çıkınca olmadı, şirketler de 

zor duruma girdi tabii. Ama şu an aldığım ücretten memnunum.” 

[11] “Türkiye standartlarına baktığımızda iyi fakat uluslararası standartlara baktığımızda daha da iyileştirilebilir diye 

düşünüyorum.” 
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Örgütsel stres faktörlerinden bir diğer önemli başlık ise uykuya gereken süreyi ayıramayıp veya biyolojik 

saatin bozulması dolayısıyla kişilerin yeterince dinlenememesidir. Bu durum günlük hayata olduğu gibi iş 

hayatına da yansımaktadır. Kişilerin daha bitkin, tahammülsüz, sabırsız ve agresif olmasına sebep 

olabilmektedir. Ayrıca işte alınan riskler göz önüne alındığında, yorgun bir durumda verilen bir kararın hata 

payını arttıracağı aşikardır. Bu gibi durumlar aşağıda verilen ifadeler neticesinde incelenmiştir.    

[8] “Bence stres yaratabilecek en büyük sıkıntılardan bir tanesi yorgunluk. Bu yorgunlukta şu şekilde açıklayabilirim. 

Bizim çalıştığımız grup fazla risklilik grubunda görünüyor. Dolayısıyla biz 8 saatten fazla çalışamıyoruz. 8 saatten fazla 

çalışamadığımız için de bizim vardiya planlamamız, benim düşünceme göre, yeterince dinlenme süreli olmuyor. Bu da 

bence uykusuzluğun getirdiği bir strese dönüşüyor. Genelde stres çok yoğun olduğu zamanlar yani beklenmedik olayların 

fazlaca yaşandığı zamanlar, ayrıca beklendik de de olsa birden fazla olay bir anda yaşanıyorsa karışıyor ve stres başlıyor. 

En büyük sıkıntı bu bence.”  

Hem vardiyalı hem de hareketsiz bir şekilde çalışan uçuş harekat uzmanlarına “Bir iş gününün sonunda 

fiziksel olarak kendilerini nasıl hissettikleri sorulmuştur ve soruya göre ifadeleri şöyledir: 

[12] “Fiziksel olarak da bizim oturarak çalışıyoruz tabii ki kas yorgunluğu olmuyor ama beyin olarak çok yoruluyoruz. 

Yani gerçekten yorgun oluyoruz, o yüzden rahatlamak istiyor insan. Çünkü çok yoruluyor, ben öyle düşünüyorum.”  

[9] “Fiziksel olarak sürekli monitörlere baktığımızdan dolayı yorgunluk olabiliyor.” 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA  

Günümüzde insanlar zamanlarının büyük bir kısmını işyerinde geçirmektedir. Örgütte kendilerine verilen 

görevleri yerine getirmek için çabalayıp, işin amaç ve gereklerini yerine getirmektedir. Çalışanlar görevlerini 

yerine getirirken işle ilgili, yöneticilerle ilgili, iş arkadaşları ile ilgili bazı stresörlerle karşı karşıya gelmektedir. 

Bu nedenle son zamanlarda araştırmacılar örgütsel stres kavramını araştırmaya, çalışmaya başlamışlardır.  

Örgütsel stres farklı sektörlerde bazı çalışmalarda yer almıştır. Daha çok turizm, bankacılık, sağlık, enerji, 

kamu sektöründeki çalışmalara konu olmuştur. Havacılık sektöründe de MacDonald vd.’nin (2003) 

çalışmasında kadın kabin memurlarının örgütsel stres kaynakları incelenmiştir. Çıkan sonuçlara göre rol 

belirsizliği, rol çatışması, yöneticinin ve iş arkadaşının desteği, iş yükü, psikolojik mesleki talepler, görev 

kontrolü, duygusal ödül, duygusal yük, işyerinde çatışma ve iş güvensizliği örgütsel stres kaynakları olarak 

belirlenmiştir. 

Pilotlar üzerine yapılan çalışmalarda ise Jeeva ve Chandramohan (2008), insanların kişiliğinin, özel ve iş 

hayatında yaşadıkları durumlar, pilotların büyük bir çoğunluğunun mesleki stres yaşadıkları sonucuna 

ulaşmışlardır. Sonuç olarak pilotluk mesleğinin çok riskli meslek gruplarından biri olduğunu ve stres 

kaynakları ve stresle başa çıkma yöntemleri açısından önemine dikkat çekilmektedir. Bir diğer çalışmada ise 

Dismukes vd. (2015), pilotlarının davranışlarını incelemişlerdir ve stresli bir çalışma ortamının pilotların karar 

verme, ekip çalışmasını ve iletişimini olumsuz yönde etkilediğini çıkarmışlardır.  

Bu bölümde varılan sonuçlar temalar ve kodlar bazında ayrı ayrı ele alınmıştır. 

5.1. İşin Kendisi ile İlgili Stres Kaynakları 

Vardiyalı çalışma sisteminin uçuş harekat uzmanları için kısmen stres kaynağı olduğu değerlendirilmektedir. 

Stresin nedenleri arasında; dinlenme için verilen sürenin yeterli olmaması, gece uykusuz kalmanın insanların 

biyolojik ritmini bozması yer almaktadır. Bu sonuçlar, literatürde yer alan vardiya düzeninden kaynaklanan 

sorunlar ile stres arasındaki ilişkiyi desteklemektedir. 

Zaman baskısının uçuş harekat uzmanları üzerinde süreklilik arz etmeyen ancak önemli bir stres kaynağı 

olduğu değerlendirilmektedir. Operasyonun akışında veya hava koşullarında meydana gelebilecek 

değişiklikler ve aksamalar zaman baskısına neden olmaktadır. Literatürde belirtildiği üzere kontrol 

edilemeyen durumların çalışanların zamanı yönetmesini engellemesi gerginlik ve strese neden olmaktadır. 

Hızlı karar vermenin, uçuş harekat uzmanlarının önemli stres kaynaklarından biri olduğu 

değerlendirilmektedir. Havacılığın yüksek hızlı olması kararların da çok hızlı bir şekilde alınmasını 

gerektirmektedir. Kararlardaki olası gecikmeler operasyonun sonraki adımlarını da etkileyeceğinden strese 

neden olmaktadır. 
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Şirketlerin teknolojik altyapısına bağlı olarak uçuş harekat uzmanlarının bürokratik işler ile uğraşma 

miktarları değişmektedir. Ayrıca, genel havacılık şirketlerinde şirketlerin daha küçük olmasından dolayı uçuş 

harekat uzmanlarının bürokratik iş yükleri artmaktadır. Bu nedenle de bürokratik işlerin uçuş harekat 

uzmanları için kısmi bir stres kaynağı olduğu değerlendirilmektedir. 

Operasyonel sebepler kapsamında özellikle hava koşullarından dolayı yaşanan aksaklıklar uçuş harekat 

uzmanlarının en büyük stres kaynaklarından birisidir. 

Havacılığın taşıdığı risklerin yaşamsal ve maddi boyutları, yapılabilecek hataların telafisi mümkün olmayan 

sonuçlara varmasını sağlamaktadır. Bu nedenle uçuş harekat uzmanlarının yaptıkları işte hataya yer 

olmaması en önemli stres kaynaklarından birisidir. 

Uçuş harekat uzmanlarının uçuş sırasındaki sorumluluklarının çoğu şirkette kaptan pilot ile eşit düzeyde 

olması, ayrıca mesai saatleri dışında tüm departmanların görevlerinin operasyon kontrol merkezi tarafından 

yürütülmesi uçuş harekat uzmanlarında fazla sorumluk almaktan kaynaklanan strese neden olmaktadır. 

Literatürde yer aldığı üzere bireye gereğinden fazla sorumluluk yüklenmesi örgütsel strese neden olmaktadır.  

5.2. Çalışma Ortamı ile İlgili Stres Kaynakları 

Uçuş harekat uzmanlarının faaliyetlerini yerine getirdikleri fiziksel ortamdan çoğunlukla memnun oldukları, 

fiziksel ortamın uçuş harekat uzmanları için bir örgütsel stres kaynağı olmadığı değerlendirilmektedir.  

Operasyon sırasında bazen anlaşmazlıklar yaşansa da, uçuş harekat uzmanlarının görev yaptığı ortamlarda 

örgüt içi ilişkilerin bir stres kaynağı olmadığı değerlendirilmektedir.   

Havacılıkta kullanılan kaynak ve ekipmanların havacılık otoriteleri tarafından denetlenmesi ve bu alanda 

yetersizlik durumunda operasyonların yürütülmesinin mümkün olmaması nedeniyle kaynak ve ekipman 

konusunda uçuş harekat uzmanlarına örgütsel stres kaynağı olabilecek seviyede yetersizlik bulunmadığı 

değerlendirilmektedir. 

Çalışma programı ve düzenini etkileyen durumların devamlılık gösteren sürekli bir stres kaynağı olmadığı 

değerlendirilmektedir. Bu nedenle ancak uçuşların çok yoğunlaştığı dönemlerde görülebilmektedir.  

5.3. Kişilere Etkisi Açısından Stres Kaynakları 

Tecrübe eksikliğinin uçuş harekat uzmanları için önemli bir stres kaynağı olduğu değerlendirilmektedir. 

Tecrübeli olmak kendine olan güvenin artmasına ve stresin azalmasına yol açmaktadır. Ayrıca, tecrübesiz 

kişiler ile birlikte çalışmak da sorumluluğun ve stresin artmasına neden olmaktadır. 

Sosyal hayatın gerekleri olan bazı faaliyetlere katılamama, aile ile birlikte geçirilebilecek zamanlardan 

fedakarlık etmek zorunda kalmanın uçuş harekat uzmanları açısından çoğunlukla stres kaynağı olduğu 

değerlendirilmektedir. Bu sonuç, literatürde bahsedilen sosyal dengelerin bozulması, çalışanların toplumdan 

uzaklaşması gibi hususları desteklemektedir. 

Uçuş harekat uzmanlarının ücretlerinin genellikle Türkiye koşullarında iyi olarak değerlendirildiği ve bunun 

uçuş harekat uzmanlarının çoğunluğu tarafından bir örgütsel bir stres kaynağı olarak görülmediği 

değerlendirilmektedir. 

Yeteri kadar dinlenememekten kaynaklanan yorgunluk, uçuş harekat uzmanlarının en önemli stres 

kaynaklarından biri olarak değerlendirilmektedir. 

Hareketsizlik, uzun saatler boyunca monitörlere bakmak gibi sağlık sorunlarının az da olsa stres kaynağı 

olduğu değerlendirilmektedir. Sağlık sorunlarının büyük bir stres kaynağı olarak görülmemesinde 

katılımcıların yaklaşık yüzde sekseninin 40 yaş altında olmasının etkisi olduğu değerlendirilmektedir. 

Çalışma sonucunda akademiye ve sektöre öneriler aşağıda sunulmaktadır: 

5.4. Akademiye öneriler 

Uçuş harekat uzmanlarının örgütsel stres kaynaklarını inceleyecek gelecek araştırmalarda gözlem, görüşme 

ve anketten oluşan üçgenleme yönteminin kullanılmasının faydalı olacağı, anket cevapları üzerinde yapılacak 

keşifsel faktör analizinden nitel analizdeki temaların ve kodların belirlenmesinde yararlanılabileceği 

değerlendirilmektedir. 
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Gelecekteki çalışmalarda uçuş harekat uzmanlarının örgütsel stres kaynaklarının cinsiyet, medeni, durum, 

çocuk sahibi olmak gibi farklı demografik grupları karşılaştıracak şekilde gerçekleştirilmesinin ve örgütsel 

stresin tükenmişlik, iş tatmini, performans, iş aile çatışması üzerindeki etkilerinin araştırılmasının literatüre 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Uçuş harekat uzmanlarının görevleri havayolu ve genel havacılıkta farklılıklar gösterebilmektedir. Bu 

araştırmadaki, çalışma grubunda genel havacılıkta faaliyet gösteren uçuş harekat uzmanlarının sayısının az 

olması sebebiyle bir karşılaştırma yapmak mümkün olmamıştır. Müteakip çalışmalarda havayolu ve genel 

havacılıkta çalışan uçuş harekat uzmanlarının örgütsel stres kaynaklarının ayrı ayrı araştırılmasının faydalı 

olacağı değerlendirilmektedir. 

5.5. Sektöre öneriler 

Yapılan araştırmada uçuş harekat uzmanlarının en büyük stres kaynaklarından bir tanesinin yeteri kadar 

dinlenememek ve buna bağlı yorgunluk olduğu tespit edilmiştir. Bunu azaltabilmek için 3 ekip yerine 4 ekip 

kurulması ve bir günde 8’er saatlik 3 vardiya çalışılarak bir vardiyanın dinlendirilmesi bir çözüm olarak 

görülmektedir. Aynı zamanda bu durumun uçuş harekat uzmanlarının sosyal hayat ve aile ilişkilerine olumlu 

etkisi olacağı değerlendirilmektedir.  

Uçuş harekat uzmanlığı havacılık sektöründe çalışanlar tarafından bile çok bilinmeyen bir meslek grubudur. 

Dolayısıyla çalışanlar kendilerine değer verilmediğini düşünebilir. Bu nedenle hem sektörün öncüleri hem de 

Sivil Havacılık otoritesi iş birliğiyle mesleğin tanınırlığının artırılması sağlanmalıdır.  

Uçuş harekat uzmanlarındaki bir diğer stres kaynağı ise fazla sorumluluktur. Bazı havayolu şirketleri 

sorumluluğu azaltmak maksadıyla uçuş harekat uzmanı görevlerini OCC içerisinde ayrı birimler oluşturup, 

paylaştırmıştır. Bir grup uçuş harekat uzmanı planlama yaparken bazıları ise uçuş izleme aşamasında görev 

yapmaktadır. Bu planlama bütün operasyon kontrol merkezlerinde uygulanıp, sorumluluk paylaşımı 

yapılabileceği değerlendirilmektedir. 

Uçuş harekat uzmanlarının ailelerinden ve sosyal hayattan fedakarlık etmelerinin bir karşılığı olarak şirketler 

tarafından aileleri ile birlikte katılabilecekleri sosyal faaliyetlerin ve tatillerin düzenlenmesinin bu konuda 

kaynaklanabilecek stresi azaltmasında faydası olacağı düşünülmektedir. 

Tecrübesizlik de uçuş harekat uzmanları açısından bir stres kaynağı olarak tespit edilmiştir. Tecrübenin 

artırılması maksadıyla simülasyon ortamında acil durumları kapsayan ve tecrübeli uçuş harekat uzmanlarının 

gözetiminde eğitimlere ağırlık verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.  

Hareketsiz bir çalışma şekli olan uçuş harekat uzmanlarının spor yapmaları için spor kulüplerine üyeliklerinin 

şirket tarafından karşılanması ya da iş yerinde spor yapabilecekleri imkanlar sunulmasının faydalı olacağı 

değerlendirilmektedir. 
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Amaç – Çalışmanın amacı, insan kaynakları muhasebesi faaliyetlerinin işletme performansına etkisinin 

tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda BİST’te işlem gören şirketler üzerinde (imalat ve mali kuruluşlar) 

sektörel bazda bir değerlendirme yapılmıştır.  

Yöntem – Araştırma kapsamında, Kamuyu Aydınlatma Platformu sayesinde imalat ve mali kuruluşlar 

işletmelerinin 2020 ve 2021 yıllarına ait finansal raporlar ve faaliyet raporlarına ulaşılmıştır. Finansal tablolar 

sayesinde işletmelerin performansının ölçülmesi amacıyla 2020 ve 2021 yıllarına ait Aktif Karlılık Oranı, Net 

Kar Marjı ve Özkaynak Karlılık Oranları belirlenmiştir. İşletmelerin insan kaynakları muhasebesi 

faaliyetlerinin tespit edilmesi amacıyla Mamun (2009) tarafından geliştirilen İnsan Kaynakları Muhasebesi 

İfadeleri ölçeği kullanılmıştır. İnsan Kaynakları Muhasebesi Endeksi sayesinde sayısallaştırılan veriler ile 

karlılık oranları SPSS 22,0 paket programı ile analiz edilerek bulgular elde edilmiştir.  

Bulgular – İmalat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde, insan kaynakları muhasebesi faaliyetleri işletme 

performansını pozitif yönlü anlamlı düzeyde etkilediği tespit edilmiştir. İnsan kaynakları muhasebesi 

faaliyetleri net kar marjını, aktif karlılığı ve özkaynak karlılığını her iki yılda da pozitif yönlü anlamlı 

düzeyde etkilediği belirlenmiştir. Mali kuruluşlar sektöründe faaliyetlerini sürdüren şirketlerin insan 

kaynakları muhasebesi faaliyetlerinin sadece özkaynak karlılığını pozitif yönlü anlamlı düzeyde etkilediği 

tespit edilmiştir. 

Tartışma – Sektör bazında yapılan değerlendirmeler neticesinde ise genel beklentinin aksine imalat 

sektöründe faaliyetlerini sürdüren şirketlerde tespit edilen etkinin (özkaynak karlılığı, net kar, aktif karlılık) 

mali kuruluşlar sektöründe faaliyetlerini sürdüren şirketlerdeki etkiye (özkaynak karlılığı) nazaran daha 

kapsamlı olduğu söylenebilir. İmalat sektöründeki etkinin 2020 yılında, mali kuruluşlar sektöründe ise 2021 

yılında daha güçlü olduğu söylenebilir. 

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Keywords:  

Human Resources 

Accounting 

Human Resources 

Accounting Activities 

Business Performance 

 

Received 13 May 2022 

Revised 10 December 2022 

Accepted 20 December 

2022 

 

 

Article Classification:  

Research Article 

 

Purpose – It is the determination of the effect of Human Resources Accounting activities on business 

performance. For this purpose, a sectoral evaluation was made on the companies traded in the BIST.  

Design/methodology/approach – Within the scope of the research, the financial reports and activity reports 

of the enterprises for the years 2020 and 2021 were accessed thanks to the Public Disclosure Platform. In 

order to measure the performance of the enterprises thanks to the financial statements, the Asset Profitability 

Ratio, Net Profit Margin and Equity Profitability Ratios for the years 2020 and 2021 were determined. The 

Human Resources Accounting Statements scale developed by Mamun (2009) was used to determine the 

human resources accounting activities of the enterprises. The data digitized by the Human Resources 

Accounting Index and the profitability ratios were analyzed with the SPSS 22.0 package program and the 

findings were obtained. 

Findings – In companies operating in the manufacturing sector, it has been determined that human resources 

accounting activities have a positive and significant effect on business performance. It has been determined 

that human resources accounting activities have a positive and significant effect on net profit margin, return 

on assets and return on equity in both years. It has been determined that the human resources accounting 

activities of the companies operating in the financial institutions sector only affect the return on equity 

positively and significantly. 

Discussion – As a result of the evaluations made on the basis of the sector, contrary to the general 

expectation, it can be said that the effect (return on equity, net profit, return on assets) determined in the 

companies that continue their activities in the manufacturing sector is more extensive than the effect (return 

on equity) in the companies that continue their activities in the financial institutions sector. It can be said that 

the effect in the manufacturing sector is stronger in 2020 and in the financial institutions sector in 2021. 
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1. GİRİŞ 

Küreselleşmeyle birlikte artan rekabet ortamında işletmeler, rakiplerine karşı sürdürülebilir rekabet avantajı 

sağlayabilmek amacıyla fiziksel sermayenin yanında beşeri sermayeye de önem vermek zorunda kalmışlardır. 

Günümüz koşullarında işletmeler, insan kaynakları yönetimine daha fazla odaklanmak zorunda kalmışlardır. 

İnsan kaynakları yönetimi; doğru insanın, doğru yerde, doğru zamanda değerlendirilmesini sağlayarak 

işletme performansını artırmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda çalışanlarına daha fazla önem 

veren işletmeler bu önemi finansal raporlar ve faaliyet raporları vasıtasıyla bilgi kullanıcıları ile paylaşmak 

istemektedir. İnsan kaynakları bilgilerinin tespit edilmesi, finansal raporlara aktarılması bu sayede değerleme 

işlemlerinin kolaylaştırılması ve maliyetlerin geçeğe uygun bir şekilde tespit edilmesi amacıyla insan 

kaynakları muhasebesi kavramı geliştirilmiştir. İnsan kaynakları muhasebesi; personelin işe alınması, 

eğitiminin sağlanması, uygun pozisyona yerleştirilmesi, maliyetinin tespit edilmesi, ölçülmesi ve 

değerlendirilmesini amaçlamaktadır. İnsan kaynakları muhasebesi sayesinde işletmeler, bilgi kullanıcılarına 

işletmeleri hakkında bir farkındalık yaratabilecek ve bu sayede rakiplerine karşı rekabet avantajı elde 

edebileceklerdir. Fakat insan kaynakları muhasebesinde işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve bu 

faaliyetlerin finansal raporlarda sunulması aşamasında tam bir fikir birliğine varılamamıştır. İşletmeleri 

hakkında bilgi kullanıcılarına tam, tarafsız, hatasız ve gerçeğe uygun bilgi sunmak isteyen yöneticiler, insan 

kaynakları faaliyetlerini faaliyet raporlarında paylaşma seçeneğine yönelmişlerdir. 

Çalışmanın giriş kısmının sonraki kısımlarında;  insan kaynakları muhasebesi kavramı, insan kaynakları 

muhasebesinin amaçları, insan kaynakları muhasebesi yönteminin kullanılmasının sağladığı faydalar ve insan 

kaynakları muhasebesine yönelik eleştiriler ve kısıtlardan bahsedilmektedir. Ayrıca insan kaynakları 

faaliyetlerinin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması hakkında çeşitli bilgiler sunulmaktadır. Çalışmada 

ulusal ve uluslararası yayınlara yönelik literatür taraması yer almaktadır. Literatür taramasından sonraki 

kısımda ise BİST üzerine gerçekleştirilen uygulamalara yer verilmiştir. Çalışmanın son kısmında ise uygulama 

sonucunda elde edilen bulgular ışığında çeşitli sonuçlara ulaşılmakta ve bundan sonra ilgili alanda 

gerçekleşecek akademik çalışmalar için birtakım öneriler sunulmaktadır. 

İşletmeler açısından oldukça önemli bir değere sahip olan insan kaynakları faaliyetlerinin işletme 

performansına etkisini tespit edebilmek amacıyla araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu amaç kapsamında 

araştırma, BİST’te faaliyet gösteren imalat ve mali kuruluş şirketlerine uygulanmıştır. Farklı sektörlerde 

faaliyetlerini sürdüren şirketlere yönelik gerçekleştirilen bu araştırma sayesinde sektörel bazda bir 

değerlendirme yapılmış ve araştırmanın bu yönüyle ilgili alana katkı sağlayacağı ve literatürde yer alana 

boşluğu dolduracağı düşünülmektedir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. İnsan Kaynakları Muhasebesi 

Kelime anlamıyla İnsan Kaynakları Muhasebesi (İKM), insanların örgütsel kaynak olarak 

muhasebeleştirilmesi anlamına gelmekteyken daha geniş bir ifadeyle, insan kaynakları hakkındaki bilgileri 

belirleme, ölçme ve karar vericilere iletme süreci olarak tanımlanabilir (Flamholtz, 1974: 44). İKM; işe alma, 

eğitim deneyimi ve örgütsel bağlılık gibi organizasyonel girdilerin ölçülmesini sağlayarak bu girdilerin 

sayısallaştırılması imkânı sunmaktadır (Bansal ve Sharma, 2019: 7). Amerikan Muhasebe Birliği’ne (AAA) 

göre İKM, bir organizasyon içerisinde etkin yönetimi kolaylaştırmak için insan kaynakları bilgilerini 

belirleme, ölçme ve iletme süreci olarak tanımlanmıştır (AAA, 1973: 6). İnsan sermayesi, bireylerin yaşamları 

boyunca edindikleri ve piyasa veya piyasa dışı koşullarda mal ve hizmet üretmek için kullandıkları bilgi 

olarak tanımlanabilir. Bu tanım İKM’yi, bir organizasyonun etkin yönetimine yardımcı olmak amacıyla insan 

kaynaklarının tanınması ve ölçülmesi süreci olarak kabul etmektedir (Asika, vd., 2017: 3). 

İKM’nin genel ve fonksiyonel amaçları şu şekilde sıralanabilir (Shahverdi ve Tajedini, 2016: 252; Ceran, 2007: 

190; Selimoğlu, 2001: 28; Diken, vd., 2019: 4; Dubey, vd., 2019: 107): 
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✓ Geleneksel yöntemlerin insan kaynaklarına bakış açısında yaşadıkları çeşitli problemleri ortadan 

kaldırmak ve bilgi kullanıcılarına insan kaynakları hakkında nicel ve nitel çeşitli bilgiler sağlamak, 

✓ İşletme yöneticilerine planlama, kontrol, alternatif çözümler ve raporlama konusunda yardımcı 

olmak, 

✓ Organizasyonlarda çalışanların değerinin tespit edilmesini ve maliyetlerin belirlenmesini sağlamak, 

✓ Organizasyonlarda insan kaynaklarının korunması, geliştirilmesi, dağıtımı ve eğitimi hakkında çeşitli 

bilgileri üst yönetimi sunmak ve bu faaliyetlerin maliyetleri hakkında çeşitli bilgileri yetkililere 

sunmak, 

✓ İnsan kaynakları ve finans departmanları için uzun dönemli plan ve stratejilerin yapılmasına yardımcı 

olmak, 

✓ Organizasyonlara daha yararlı olabilecek personellerin temini konusunda yardımcı olabilmek, 

✓ Organizasyonlardaki personel sayısının yeterli olup olmadığı konusunda bilgiler sunarak mevcut 

durum hakkında yetkililere çeşitli tespitler sunmaktır. 

İKM’nin yukarıda belirtilen amaçları çerçevesinde işletme sahip ve yöneticilerine sağladığı birçok fayda 

bulunmaktadır. Bu faydalar şu şekilde sıralanabilir (Pandurangarao, vd., 2013: 101; Mohammed, 2021:3541; 

Moghadam, vd., 2017: 48; Karacan, 2004: 129): 

✓ Personel alımı hakkında karar vermeyi kolaylaştırıcı bilgiler sunar.  

✓ İnsan kaynakları geliştirme maliyetlerinin tespit edilmesi ve yönetilmesini sağlamaktadır. 

✓ İşletmelerin insan kaynakları faaliyetlerine doğru yatırım yapmadığının tespit edilmesini 

sağlamaktadır. Eğer bu yatırım tutarı fazla ise kontrol altına alınması hususunda çeşitli bilgiler 

sunmaktadır. 

✓ İnsan kaynakları politikalarının planlanmasını ve yürütülmesini sağlamaktadır. 

✓ Çalışanların verimliliğini artırmaya yardımcı olmaktadır. 

✓ İnsan kaynakları departmanı özelinde yatırımların geri dönüş süresinin hesaplanmasını 

sağlamaktadır. 

✓ İşletmelerin uzun vadeli yatırımıyla ilgilenen kişiler (gerçek ve tüzel) için değerli bilgiler sunar. 

✓ İnsan kaynaklarına yapılan yatırımların aktifleştirilmesi, finansal tabloların daha kapsamlı bir şekilde 

hazırlanması ve sunulmasını sağlamaktadır. Kapsamlı finansal tablolar sayesinde ise bilgi 

kullanıcıları, daha etkin ve tutarlı analizler gerçekleştirebilirler. 

İKM yönteminin birçok avantajı bulunmasının yanı sıra, bu yönteme yönelik birçok kısıt ve eleştiri 

bulunmaktadır. Bu kısıt ve eleştiriler şu şekilde sıralanabilir (Mohammed, 2021: 3542; Shahverdi ve Tajedini, 

2016: 255; Aygün ve Ulucenk, 2019: 101): 

✓ İnsan kaynakları departmanının tarafsız olmaması durumunda departman tarafından sağlanan 

bilgilerin güvenilirliği konusunda çeşitli şüphelerin ortaya çıkması, 

✓ Personellerin sağladığı hizmetlerin nicelik olarak ölçülmesinin zor olması, 

✓ Bilgi sisteminden sağlanan bilgilerin temin edilmesinde yaşanan problemler, 

✓ İnsan kaynakları faaliyetlerinin değerlendirilmesinde yaşanan problemler, 

✓ İşletme içi bilgilerin dışarıya aktarılması sonucunda yaşanan sorunlar, 

✓ Yeterli zaman ve kaynağın bulunmaması problemi, 

✓ Yöneticilerin bu yöntemi uygulayabilecek bilgi seviyesine sahip olmaması, 

✓ Bilgilerin raporlanması aşamasında yaşanan çeşitli problemler, 

✓ İnsan hayatları ve değerlerinin garanti edilememesi, 

✓ İnsan değerleri ve maliyetlerinin net bir şekilde belirlenememesi, 

✓ Çoğu çalışanın belirli bir süre işletmede kalacağı varsayımıyla hareket edilmekte fakat çalışan 

hareketliliğinin çok yüksek seviyede olduğu çeşitli sektörlerin varlığı yönteme yönelik kısıtlar ve 

eleştiriler olarak belirtilmektedir. 



A. A. Peker 14/4 (2022) 2894-2909 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2897 

2.2. İnsan Kaynakları Muhasebesi Faaliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması 

Küreselleşmeyle birlikte artan rekabet ortamı, işletmelerin insan kaynakları faaliyetlerine önemli düzeyde 

yatırım yapmalarına neden olmuştur. İşletmelerin insan kaynakları yatırımlarının finansal tablolarda nasıl 

değerlendirileceği ve raporlayacağı hususunda çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Günümüz koşullarında 

insan kaynakları yatırımlarının değerlendirilmesi ve raporlandırılması hususunda geçerliliği kabul edilmiş, 

nesnel bir uygulama söz konusu değildir (Diken, vd., 2019: 2). 

Geleneksel muhasebe yaklaşımına göre insan kaynaklarına yapılan yatırımlar gider olarak 

muhasebeleştirilmektedir. Gider olarak muhasebeleştirilen bu yatırımların, işletmeler açısından gelecekte 

ekonomik yarar sağlayıcı faaliyetler olması göz ardı edilmektedir(Tosunoğlu ve Öztürkci, 2021: 100). 

Geleneksel muhasebe yöntemine göre maddi duran varlık olarak değerlendirilen makine, teçhizat, demirbaş 

vb. aktifleştirilirken, çalışanlar için yapılan tüm harcamalar giderleştirilmektedir. İnsan kaynakları 

muhasebesi yöntemine göre ise yapılan bu yatırımların aktifleştirilmesi gerekmektedir. Aktifleştirilen bu 

yatırımlar neticesinde işletmelerin gerçek piyasa değeri tespit edilebilecektir. Aksi bir durum gerçekleştiğinde 

(geleneksel muhasebe yaklaşımı) ise, işletmelerin bilgi kullanıcılarına gerçeğe uygun, tam, tarafsız ve hatasız 

bilgi sunması engellenmektedir (Alagöz & Özpeynirci, 2007: 177).  

İnsan kaynakları faaliyetlerinin değerlendirilmesi hususunda tam bir fikir birliğine varılamaması, işletmelerin 

finansal raporlarında insan kaynakları faaliyetlerine yer verilmemesine neden olmaktadır. Günümüz 

koşullarında rakiplerine karşı rekabet avantajı sağlamak isteyen işletmeler için insan kaynağı sermayesi, 

fiziksel sermayenin önüne geçmiştir (Aydın, vd., 2015: 680). Bu bağlamda bazı işletmeler, insan kaynaklarına 

yatırımlarına oldukça önem vermekte, işletmeleri için değer yaratacağını düşünmekte ve işletme faaliyet 

raporlarında insan kaynakları faaliyetleri hakkında çeşitli bilgiler sunmaktadırlar (Öztürk, vd., 2018: 106). 

Küreselleşmeyle birlikte artan rekabet ortamında rekabet avantajı sağlamak isteyen çoğu işletme, insan 

kaynakları muhasebesi faaliyetlerini faaliyet raporları vasıtasıyla bilgi kullanıcıları ile paylaşmaktadır. Bir 

sonraki bölümde işletmelerin faaliyet raporlarında insan kaynakları muhasebesi faaliyetlerini açıklama 

düzeyleri ve işletmelerin faaliyet raporlarında yer alan insan kaynakları muhasebesi faaliyetlerinin, işletme 

performansına etkisine yönelik ulusal ve uluslararası yayınlar incelenmiştir. Birçok çalışmada, işletmelerin 

insan kaynakları muhasebesi faaliyetlerini faaliyet raporlarında açıkladığı ve bu faaliyetlerinin işletme 

performansını pozitif yönlü ve anlamlı düzeyde etkilediği tespit edilmiştir. 
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2.3.  Literatür Taraması 

İnsan kaynakları muhasebesi faaliyetleri ve bu faaliyetlerin işletme performansına etkisi ile ilgili ulusal ve uluslararası alanlarda gerçekleştirilen yayınlar Tablo 1’de 

gösterilmektedir. 

Tablo 1. Literatür Taraması 

KÜNYE ARAŞTIRMANIN AMACI ARAŞTIRMANIN SONUCU SEKTÖR 

Khan (2021) İnsan kaynakları muhasebesinin organizasyonun 

genel performansı üzerindeki etkisinin tespit 

edilmesi amaçlanmıştır. 

İnsan kaynakları muhasebesi işletmelerin finansal 

performansını (organizasyon karlılığı ve özkaynak 

karlılığı) pozitif yönlü anlamlı bir etkisi olduğu, aktif 

karlılığı üzerinde ise önemli bir etkisi olmadığı 

belirlenmiştir. 

Sektör ayrımı yapmadan 

çalışma gerçekleşmiştir. 

Mohammed 

(2021) 

Irak şirketlerinde insan kaynakları muhasebesi 

faaliyetlerine yönelik farkındalık seviyelerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Çalışmanın sonucunda, Irakta faaliyetlerini sürdüren 

işletmelerin insan kaynakları muhasebesi faaliyetleri 

hususunda herhangi bir zayıflığının olmadığı tespit 

edilmiştir. 

Sektör ayrımı yapmadan 

rastgele 55 işletme 

üzerinde çalışma 

gerçekleşmiştir. 

Tosunoğlu ve 

Öztürkci 

(2021) 

BİST’te işlem gören şirketlerin insan kaynakları 

aktivitelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Çalışmanın sonucunda, mali kuruluş işletmelerinin 

faaliyet raporlarında, genellikle insan kaynakları 

muhasebesi faaliyetlerine yer verildiği tespit edilmiştir. 

BİST / Mali Kuruluşlar 

Sektör / Hizmet 

Ali, vd., (2020) İnsan kaynakları muhasebesi faaliyetlerinin 

değerlendirilmesi ve bu faaliyetlere etki eden 

organizasyonel özelliklerin    (işletme yaşı, çalışan 

sayısı, büyüklüğü, sermayesi vb.) belirlenmesi 

amaçlanmıştır. 

Araştırmanın sonucunda işletme büyüklüğünün insan 

kaynakları muhasebesi faaliyetleri üzerinde önemli 

düzeyde pozitif yönlü bir etkiye sahip olduğu tespit 

edilmiştir. 

Mali Kuruluşlar / Hizmet 

Baghadam, 

vd., (2020) 

İnsan kaynakları muhasebe faaliyetleri ile çalışan 

performansı arasındaki ilişkinin tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. 

İnsan kaynakları faaliyetlerinin parasal olarak 

değerlendirilmesi ile çalışan performansı arasında ilişki 

tespit edilmiştir. 

Banka Şubeleri / Hizmet 

Kaya ve Sürol 

(2019) 

İnsan kaynakları bilgi sistemi ile muhasebe bilgi 

sisteminin etkileşiminin ortaya konulması birincil 

amaçtır. İnsan kaynakları muhasebesi endeksinin 

işletme performansına etkisinin test edilmesi 

amaçlanmıştır. 

İnsan kaynakları muhasebesi endeksi ile aktif karlılık, 

piyasa değeri/defter değeri, yönetim kurulu büyüklüğü ve 

denetçi tipi arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu 

tespit edilmiştir. İşletme sektörü ile negatif bir ilişki tespit 

edilmiştir. 

BİST 100 şirketleri 

Inua ve 

Oziegbe (2018) 

İnsan kaynakları muhasebesi faaliyetlerinin 

Nijerya’daki bankaların performansı üzerindeki 

etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Personel maliyeti, personel niteliği ve firma büyüklüğü ile 

finansal performans arasında önemli düzeyde anlamlı bir 

ilişki tespit edilmiştir. Yönetici ücreti ile finansal 

Banka/ Hizmet 
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performans arasında herhangi bir ilişki tespit 

edilememiştir. 

Öztürk, vd., 

(2018) 

İnsan kaynakları muhasebesi aktiviteleri ile işletme 

karlılığı arasındaki ilişkinin tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. 

İnsan kaynakları muhasebesi aktiviteleri ile karlılık 

arasında (aktif karlılık ve özkaynak karlılığı)  ilişki tespit 

edilememiştir. 

BİST 30’da Yer Alan 

Şirketler 

Asika, vd., 

(2017) 

İnsan kaynakları muhasebesi faaliyetlerinin işletme 

karlılığına etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Personel maaşlarındaki artışın firma karlılığına pozitif 

yönlü anlamlı düzeyde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Emeklilik ve emeklilik faydaları gibi İKM faaliyetleri de 

işletme karlılığını etkilediği tespit edilmiştir. 

10 İşletme - Banka / 

Hizmet 

Omodero, vd., 

(2016) 

İnsan kaynaklarına yönelik yapılan yatırımların 

işletme performansına etkisinin tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. 

Yapılan yatırımların (harcamaların) işletme performansına 

(karlılık ve büyümeye) pozitif yönlü anlamlı düzeyde 

etkisi olduğu tespit edilmiştir. 

Sektör ayrımı yapmadan 

çalışma gerçekleşmiştir 

Edom, vd., 

(2015) 

İnsan kaynakları muhasebesi faaliyetlerinin işletme 

karlılığına etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

İnsan kaynakları muhasebesi faaliyetlerinin karlılığı 

pozitif yönlü anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Banka/ Hizmet 

Kirfi ve 

Abdullahi, 

(2012) 

İnsan kaynakları muhasebesi faaliyetleri 

uygulanabilirliğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Ülkelerindeki finansal tablolarda insan kaynakları 

muhasebesi faaliyetlerine yer verilmediği için bu 

faaliyetlerin uygulanabilme ihtimalinin olmadığını 

belirtmişlerdir. 

Teorik/Literatür Taraması 

Micah, vd., 

(2012) 

İnsan kaynakları muhasebesi faaliyetleri ile işletme 

performansı arasındaki ilişkinin tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. 

İnsan kaynakları muhasebesi faaliyetleri ile işletmelerin 

özkaynak karlılığı arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki 

tespit edilmiştir. 

Sektör ayrımı yapmadan 

rastgele 52 işletme 

üzerinde çalışma 

gerçekleşmiştir. 

Mamun (2009) İnsan kaynakları muhasebesi faaliyetleri ile 

şirketlerin kurumsal özellikleri arasındaki ilişkinin 

tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

İnsan kaynakları muhasebesi faaliyetleri ile şirket 

büyüklüğü, faaliyetler (finansal ve finansal olmayan) ve 

karlılık arasında önemli düzeyde ilişki tespit edilmiştir. 

Sektör ayrımı yapmadan 

rastgele 55 işletme 

üzerinde çalışma 

gerçekleşmiştir. 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 1 incelendiğinde, Literatür taraması sonucunda incelenen yayınların çoğunluğunun hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler üzerine uygulandığı 

belirlenmiştir. Ülkemizdeki bilimsel yayınlar incelendiğinde ise BİST 30, BİST 100 endekslerinde yer alan şirketler bazında uygulamalar gerçekleşmiştir. Sektörel 

bazda ise sadece mali kuruluşlar sektöründe çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda sektörel bazda karşılaştırmalı bir uygulama gerçekleştiren ulusal ve uluslararası 

yayının bulunmaması, çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. 
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3.  YÖNTEM 

Araştırmanın amacı kapsamında BİST’te işlem gören şirketler üzerinde sektörel bazda bir değerlendirme 

yapılmıştır. BİST şirketleri içerisinde en fazla şirketi bünyesinde barından sektörler imalat (190 şirket) ve mali 

kuruluşlar (133 şirket) olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda araştırmaya katılan şirketlerin faaliyet raporları 

içerik analizi tekniği ile incelenmiştir. İçerik analizi, var olan verileri özetleyerek sistemli bir hale getiren, 

standardize eden, karşılaştırma ihtimali sunan ve verilere nesnel bir boyut kazandıran yöntemdir (Tosunoğlu 

& Öztürkci, 2021).   

3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

Araştırmanın amacı kapsamında geliştirilen hipotezler aşağıdaki gibidir: 

H1:İnsan kaynakları muhasebesi endeksi, imalat işletmelerinin aktif karlılık oranını pozitif yönlü anlamlı 

düzeyde etkilemektedir. 

H2:İnsan kaynakları muhasebesi endeksi, imalat işletmelerinin net kar marjını pozitif yönlü anlamlı düzeyde 

etkilemektedir. 

H3:İnsan kaynakları muhasebesi endeksi, imalat işletmelerinin özkaynak karlılık oranını pozitif yönlü anlamlı 

düzeyde etkilemektedir. 

H4:İnsan kaynakları muhasebesi endeksi, mali kuruluş işletmelerinin aktif karlılık oranını pozitif yönlü 

anlamlı düzeyde etkilemektedir. 

H5:İnsan kaynakları muhasebesi endeksi, mali kuruluş işletmelerinin net kar marjını pozitif yönlü anlamlı 

düzeyde etkilemektedir. 

H6:İnsan kaynakları muhasebesi endeksi, mali kuruluş işletmelerinin özkaynak karlılık oranını pozitif yönlü 

anlamlı düzeyde etkilemektedir. 

3.2. Veri Toplama Aracı 

Araştırma kapsamında, Kamuyu Aydınlatma Platformu sayesinde imalat ve mali kuruluşlar işletmelerinin 

2020 ve 2021 yıllarına ait finansal raporlar ve faaliyet raporlarına ulaşılmıştır. Finansal tablolar sayesinde 

işletmelerin performansının ölçülmesi amacıyla 2020 ve 2021 yıllarına ait Aktif Karlılık Oranı, Net Kar Marjı 

ve Özkaynak Karlılık Oranları belirlenmiştir. İşletmelerin insan kaynakları muhasebesi faaliyetlerinin tespit 

edilmesi amacıyla Mamun (2009) tarafından geliştirilen İnsan Kaynakları Muhasebesi İfadeleri ölçeği 

kullanılmıştır. İnsan Kaynakları Muhasebesi İfadeleri Tablo 2 ‘de gösterilmektedir. 

 

 

İnsan Kaynakları Muhasebesi 

Endeksi 
İşletme Finansal Performansı 

• Aktif Karlılık Oranı 2020 

• Aktif Karlılık Oranı 2021 

• Net Kar Marjı 2020 

• Net Kar Marjı 2021 

• Özkaynak Karlılığı 2020 

• Özkaynak Karlılığı 2021 
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Tablo 2. İnsan Kaynakları Muhasebesi İfadeleri 

İNSAN KAYNAKLARI MUHASEBESİ İFADELERİ 

1. İnsan kaynakları faaliyetleri ile ilgili ayrı bir bölümde bilgilendirme mevcut mu? 

2. İnsan kaynağının toplam değeri hakkında bir bilgi var mı? 

3. Çalışan sayısına yönelik bilgilendirmeler var mı? 

4. İnsan kaynakları politikaları hakkında bilgilendirmeler var mı? 

5. Eğitim ve geliştirme faaliyetlerine yönelik bilgilendirmeler var mı? 

6. Yönetim başarı planına ait bilgilendirmeler mevcut mu? 

7. İstihdam raporuna ait bilgiler mevcut mu? 

8. Çalışanların katma değerlerine yönelik bilgiler var mı? 

9. İnsan kaynakları geliştirme fonu hakkında bilgiler var mı? 

10. Çalışanlara ait fon bilgileri var mı? 

11. Çalışanların kategorileri hakkında bilgi var mı? (Mavi Yaka-Beyaz Yaka)  

12. Yöneticilerin ücretleri hakkında bilgi var mı? 

13. Emeklilik faydaları hakkında bilgi var mı? 

14. Performans sitemine ait bilgilendirmeler mevcut mu? 

15. Emeklilik fonları hakkında bilgilendirme var mı? 

16. Diğer çalışanlara ait faydalar hakkında bilgilendirme var mı? 

Kaynak: (Mamun, 2009) 

3.3. Verilerin Analizi 

İnsan Kaynakları Muhasebesi İfadeleri ölçeğine göre işletmelerin insan kaynakları faaliyetleri 16 ifade ile 

ölçülmektedir. Eğer işletmelerin faaliyet raporlarında ifadelerle ilgili bilgiler varsa “1 puan” ifadelerle ilgili 

bilgi yoksa “0 puan” olarak hesaplanarak işletmelerin insan kaynakları muhasebesi faaliyetleri 

belirlenmektedir. İnsan Kaynakları Muhasebesi Endeksi sayesinde sayısallaştırılan veriler ile karlılık oranları 

SPSS 22,0 paket programı ile analiz edilerek bulgular elde edilmiştir. İmalat sektöründe 185 şirketin verilerine 

ulaşılabilmiş, mali kuruluşlar sektöründe 130 şirketin verileri analize tabii tutulmuştur. Değerlendirme dışı 

bırakılan şirketler faaliyetlerini durdurma kararı aldığı için finansal raporları ve faaliyet raporlarına 

ulaşılamamıştır.    

Tablo 2’de yer alan ifadeler ile her bir işletme için ayrı ayrı veriler elde edilmiştir. Aşağıda yer alan formül 

sayesinde insan kaynakları muhasebesi endeksi hesaplanmıştır. İnsan kaynakları muhasebesi endeksi 

sayesinde elde edilen veriler sayısallaştırılarak analizlere uygun hale getirilmiştir. 

İ𝒏𝒔𝒂𝒏 𝑲𝒂𝒚𝒏𝒂𝒌𝒍𝒂𝒓𝚤 𝑴𝒖𝒉𝒂𝒔𝒆𝒃𝒆𝒔𝒊 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒌𝒔𝒊 =
𝐻𝑒𝑟 𝐵𝑖𝑟 İş𝑙𝑒𝑡𝑚𝑒𝑦𝑒 𝐴𝑖𝑡 𝑂𝑙𝑎𝑛 𝑆𝑘𝑜𝑟

𝐸𝑙𝑑𝑒 𝐸𝑑𝑖𝑙𝑒𝑏𝑖𝑙𝑒𝑐𝑒𝑘 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑆𝑘𝑜𝑟
∗ 100 

 

4.  Bulgular 

Araştırmanın amacı ve önemi kapsamında hem imalat hem de mali kuruluş işletmelerinde uygulama 

gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda elde edilen bulgular farklı bölümler altında değerlendirilmiştir.  

4.1. İmalat İşletmeleri  

Kamu Aydınlatma Platformundan elde edilen faaliyet raporları sayesinde tespit edilen İnsan Kaynakları 

Muhasebesi Endeksine ait frekans dağılımı Tablo 3’de gösterilmektedir. 
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Tablo 3. İmalat İşletmelerinde İKM Endeksi 

İKM ENDEKSİ Frekans Yüzde İKM ENDEKSİ Frekans Yüzde 

 

 

,00 5 2,7 43,75 18 9,7 

6,25 13 7,0 50,00 18 9,7 

12,50 22 11,9 56,25 9 4,9 

18,75 25 13,5 62,50 5 2,7 

25,00 26 14,1 68,75 5 2,7 

31,25 9 4,9 87,50 1 ,5 

37,50 29 15,7 TOPLAM 185 100 

Tablo 3 incelendiğinde, analize tabii tutulan işletmelerin %15,7’si 37,50 puana sahip olduğu bu işletmeleri 

sırasıyla %14,1 ile 25,00 puana sahip işletmeler ve %13,5 ile 18,75 puana sahip işletmeler takip etmektedir. En 

yüksek puana sahip işletme ise 87,50 puana sahiptir. 0 puan ile en düşük puana sahip olan işletmelerin oranı 

ise %2,7’dir. 

Faaliyet ve finansal raporlar sonucunda elde edilen verilere yönelik tanımlayıcı istatistiki bilgiler Tablo 4’de 

gösterilmektedir. 

Tablo 4. İmalat İşletmesine Yönelik Tanımlayıcı İstatistiki Bilgiler 

Tanımlayıcı İstatistikler 

 Ortalama Standart Sapma Şirket Sayısı 

İnsan Kaynakları Muhasebesi Endeksi 31,2500 17,54507 185 

Aktif Karlılık Oranı2021 6,5385 9,16549 185 

Aktif Karlılık Oranı 2020 9,6064 11,25424 185 

Net Kar Marjı 2021 8,9439 15,25480 185 

Net Kar Marjı 2020 12,5690 18,63853 185 

Özkaynak Karlılığı 2021 12,3922 34,47869 185 

Özkaynak Karlılığı 2020 18,4174 21,92394 185 

Tablo 4 incelendiğinde işletmelerin insan kaynakları muhasebesi endeks ortalamasının 31,25’lik bir 

ortalamaya sahip olduğu belirlenmiştir. 2020 yılı aktif karlılık oranı ortalaması %9,60, 2021 yılı aktif karlılık 

oranı ortalaması %6,53 olarak tespit edilmiştir. 2020 yılı net kar marjı ortalaması %12,56, 2021 yılı net kar marjı 

ortalaması ise %8,94 olarak belirlenmiştir. 2020 yılı özkaynak karlılığı oranı ortalaması %18,41, 2021 yılı 

özkaynak karlılığı ortalaması %12,39 olarak tespit edilmiştir. Bu bilgiler ışığında işletmelerin 2020 yılındaki 

finansal oranların ortalamasının 2021 yılındaki finansal oranlara göre daha yüksek bir yüzdeye sahip olduğu 

söylenebilir. 

Araştırmada analiz aşamasına geçilmeden önce uygulanan ölçeğin geçerlilik-güvenilirliğini ve verilerin 

normal dağılıp dağılmadığını tespit edilmesi amacıyla çeşitli testler uygulanmıştır. Cronbach’s Alpha ve 

Skewness-Kurtosis değerleri Tablo 5’de gösterilmektedir. 
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Tablo 5. İKM Geçerlilik-Güvenilirlik ve Normallik Testi 

Geçerlilik-Güvenilirlik ve Verilerin Normal Dağılıp Dağılmadığı Testleri 

İnsan Kaynakları Muhasebesi Endeksi  

Cronbach's Alpha ,799 

Skewness (Çarpıklık) ,346 

Kurtosis (Basıklık) -,436 

Sosyal bilimlerde yapılan çalışmalarda Cronbach’s Alpha katsayısının 0.70 ≤ α <0.90 arasında tespit edilmesi 

durumunda ölçeğin oldukça güvenilir olduğu ve analizlerin sağlıklı bir şekilde yapılabileceği belirtilmiştir 

(Kılıç, 2016). Tablo 5’de gösterildiği gibi ölçeğe yönelik Cronbach’s Alpha katsayısı 0,799 olarak tespit 

edilmiştir. Bu bağlamda değerin belirtilen aralıkta yer aldığı ve analize tabii tutulabileceği belirlenmiştir. 

Verilerin normal dağılıp dağılmadığını tespit edebilmek amacıyla Skewness (Çarpıklık) – Kurtosis (Basıklık) 

değerlerine ulaşılmıştır. Literatürde çarpıklık ve basıklık değerlerinin aralığı hakkında tam bir fikir birliğine 

varılamamasına rağmen değer aralığının normal dağılım için -1 ile +1 arasında olması gerektiği belirtilmiştir 

(Cevahir, 2020). Tablo 5’de gösterildiği gibi çarpıklık değeri 0,346, basıklık değeri -0,436 olarak tespit 

edilmiştir. Bu bağlamda değerlerin belirtilen aralıklarda yer aldığı, verilerin normal bir dağılıma sahip olduğu 

ve bundan sonraki analizlerin sağlıklı bir şekilde yapılabileceği tespit edilmiştir. 

İşletmelerin insan kaynakları muhasebesi endeksi ile finansal oranları arasındaki ilişkiyi tespit edebilmek 

amacıyla Korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Tablo 6’da Korelasyon analizi sonuçları gösterilmektedir. 

Tablo 6. Korelasyon Analizi Sonuçları 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. İKM Endeksi r 1       

p        

2. Aktif Karlılık 2021 r ,278** 1      

p ,000       

3. Aktif Karlılık 2020 r ,362** ,675** 1     

p ,000 ,000      

4. Net Kar Marjı 2021 r ,196** ,695** ,597** 1    

p ,008 ,000 ,000     

5. Net Kar Marjı 2020 r ,344** ,565** ,762** ,644** 1   

p ,000 ,000 ,000 ,000    

6. Özkaynak Karlılığı 2021 r ,215** ,603** ,378** ,480** ,219** 1  

p ,003 ,000 ,000 ,000 ,000   

7. Özkaynak Karlılığı 2020 r ,440** ,594** ,709** ,385** ,582** ,374** 1 

p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

Tablo 6 incelendiğinde, insan kaynakları muhasebesi endeksi ile aktif karlılık, net kar marjı ve özkaynak 

karlılığı arasında p değerlerinin 0,05’den düşük çıkması nedeniyle doğrusal bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

Korelasyon katsayısının 0,196 ile 0,440 arasında değerlere sahip olması, bu ilişkinin düşük ve orta düzeyde 

doğrusal bir ilişki olduğunu göstermektedir. Korelasyon analizi sonuçlarında her bir değişkenin Korelasyon 

katsayısının 0,90’dan düşük çıkması, değişkenler arasında çoklu bağlantı sorununun olmadığının tespit 

edilmesini sağlamıştır. 

Korelasyon analizi sonucunda ilişkisi tespit edilen değişkenlerin etkisini belirlemek amacıyla regresyon 

analizleri gerçekleştirilmiştir. Bağımsız değişkenin (insan kaynakları muhasebesi endeksi) bağımlı 

değişkenlere (finansal oranlar) etkisinin tespit edilebilmesi amacıyla her bir değişken için basit doğrusal 

regresyon analizi gerçekleştirilmiş ve analiz sonuçları özetlenerek Tablo 7’de gösterilmiştir. 
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Tablo 7. Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımlı Değişkenler 

Regresyon Analizi Değerleri 

Bağımsız Değişken 
 

Aktif Karlılık Oranı 2021 

R2 Beta (β) 
Standart 

Sapma 
t. 

Sig. 

(p) 

İMALAT İŞLETMELERİ 

İNSAN KAYNAKLARI MUHASEBESİ ENDEKSİ 

,077 ,145 ,037 3,920 ,000 

Aktif Karlılık Oranı 2020 

R2 Beta (β) 
Standart 

Sapma 
t. 

Sig. 

(p) 

,131 ,232 ,044 5,248 ,000 

Net Kar Marjı 2021 

R2 Beta (β) 
Standart 

Sapma 
t. 

Sig. 

(p) 

,038 ,196 ,063 2,698 ,008 

Net Kar Marjı 2020 

R2 Beta (β) 
Standart 

Sapma 
t. 

Sig. 

(p) 

,119 ,344 ,074 4,960 ,000 

Özkaynak Karlılığı 2021 

R2 Beta (β) 
Standart 

Sapma 
t. 

Sig. 

(p) 

,046 ,423 ,142 2,980 ,003 

Özkaynak Karlılığı 2020 

R2 Beta (β) 
Standart 

Sapma 
t. 

Sig. 

(p) 

,194 ,550 ,083 6,629 ,000 

Tablo 7 incelendiğinde elde edilen sonuçlar şu şekilde sıralanabilir:  

✓ Sig. (p) değerlerinin 0,05’den düşük çıkması ve beta değerlerinin pozitif olarak hesaplanması 

nedeniyle imalat işletmelerinde insan kaynakları muhasebe endeksinin işletmelerin aktif karlılığını 

pozitif yönlü anlamlı düzeyde etkilediği tespit edilmiştir. 2021 yılında işletmelerin aktif karlılığında, 

endeksin %7,70’lik bir etkisi olduğu, 2020 yılında %13,10’luk bir etkisi olduğu belirlenmiştir. Bu 

bağlamda H1 hipotezi kabul edilmiştir. 

✓ Sig. (p) değerlerinin 0,05’den düşük çıkması ve beta değerlerinin pozitif olarak hesaplanması 

nedeniyle imalat işletmelerinde insan kaynakları muhasebe endeksinin işletmelerin net kar marjını 

pozitif yönlü anlamlı düzeyde etkilediği tespit edilmiştir. 2021 yılında işletmelerin net kar marjına, 

endeksin %3,80’lik bir etkisi olduğu, 2020 yılında %11,90’lık bir etkisi olduğu belirlenmiştir. Bu 

bağlamda H2 hipotezi kabul edilmiştir. 

✓ Sig. (p) değerlerinin 0,05’den düşük çıkması ve beta değerlerinin pozitif olarak hesaplanması 

nedeniyle imalat işletmelerinde insan kaynakları muhasebe endeksinin işletmelerin özkaynak 

karlılığını pozitif yönlü anlamlı düzeyde etkilediği tespit edilmiştir. 2021 yılında işletmelerin 

özkaynak karlılığına, endeksin %4,60’lık bir etkisi olduğu, 2020 yılında %19,40’lık bir etkisi olduğu 

belirlenmiştir. Bu bağlamda H3 hipotezi kabul edilmiştir. 

✓ Regresyon analizi sonuçlarını özetlemek gerekirse, imalat işletmelerinde insan kaynakları muhasebesi 

endeksinin işletmelerin finansal performansını pozitif yönlü anlamlı düzeyde etkilediği (hipotezler 

kabul) ve bu etkinin 2021 yılına nazaran 2020 yılında daha yüksek bir oranla gerçekleştiği söylenebilir. 

4.2. Mali Kuruluş İşletmeleri 

Kamu Aydınlatma Platformundan elde edilen faaliyet raporları sayesinde tespit edilen İnsan Kaynakları 

Muhasebesi Endeksine ait frekans dağılımı tablo 8’de gösterilmektedir. 
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Tablo 8. Mali Kuruluş İşletmelerinde İKM Endeksi 

İKM ENDEKSİ Frekans Yüzde İKM ENDEKSİ Frekans Yüzde 

 

 

 

 

 

 

 

6,25 5 3,8 50,00 10 7,7 

12,50 16 12,3 56,25 7 5,4 

18,75 14 10,8 62,50 8 6,2 

25,00 13 10,0 68,75 11 8,5 

31,25 3 2,3 75,00 5 3,8 

37,50 8 6,2 81,25 5 3,8 

43,75 18 13,8 87,50 7 5,4 

 TOPLAM     130                                                                                   100 

Tablo 8 incelendiğinde, analize tabii tutulan işletmelerin %13,8’i 43,75 puana sahip olduğu, bu işletmeleri 

sırasıyla %12,3 ile 12,50 puana sahip işletmeler ve %10,8 ile 18,75 puana sahip işletmeler takip etmektedir. 

87,50 puan ile en yüksek puana sahip olan işletmelerin oranı %5,4’dür. 6,25 puan ile en düşük puana sahip 

olan işletmelerin oranı ise %3,8’dir. 

Faaliyet ve finansal raporlar sonucunda elde edilen verilere yönelik tanımlayıcı istatistiki bilgiler Tablo 9’da 

gösterilmektedir. 

Tablo 9. Mali Kuruluş İşletmelerine Yönelik Tanımlayıcı İstatistiki Bilgiler 

Tanımlayıcı İstatistikler 

 Ortalama Standart Sapma Şirket Sayısı 

İnsan Kaynakları Muhasebesi Endeksi 42,6442 23,80203 130 

Aktif Karlılık Oranı2021 6,3578 13,35497 130 

Aktif Karlılık Oranı 2020 10,5808 14,10704 130 

Net Kar Marjı 2021 18,6551 178,66976 130 

Net Kar Marjı 2020 74,7784 221,35457 130 

Özkaynak Karlılığı 2021 5,7732 69,07602 130 

Özkaynak Karlılığı 2020 14,6889 39,58587 130 

Tablo 9 incelendiğinde işletmelerin insan kaynakları muhasebesi endeks ortalamasının 42,64’lük bir 

ortalamaya sahip olduğu belirlenmiştir. 2020 yılı aktif karlılık oranı ortalaması %10,58, 2021 yılı aktif karlılık 

oranı ortalaması %6,35 olarak tespit edilmiştir. 2020 yılı net kar marjı ortalaması %74,78, 2021 yılı net kar marjı 

ortalaması ise %18,65 olarak belirlenmiştir. 2020 yılı özkaynak karlılığı oranı ortalaması %14,68, 2021 yılı 

özkaynak karlılığı ortalaması %5,77 olarak tespit edilmiştir. Bu bilgiler ışığında işletmelerin 2020 yılındaki 

finansal oranların ortalamasının 2021 yılındaki finansal oranlara göre daha yüksek bir yüzdeye sahip olduğu 

söylenebilir. Standart sapmaların yüksek çıkması ise mali kuruluşlar işletmelerinin finansal durumlarının 

birbirlerinden oldukça farklı seviyelerde olduğunu göstermektedir. 

Araştırmada analiz aşamasına geçilmeden önce uygulanan ölçeğin geçerlilik-güvenilirliğini ve verilerin 

normal dağılıp dağılmadığını tespit edilmesi amacıyla çeşitli testler uygulanmıştır. Cronbach’s Alpha ve 

Skewness-Kurtosis değerleri Tablo 10’da gösterilmektedir. 

Tablo 10. İKM Endeksi Geçerlilik-Güvenilirlik ve Normallik Testleri 

Geçerlilik-Güvenilirlik ve Verilerin Normal Dağılıp Dağılmadığı Testleri 

İnsan Kaynakları Muhasebesi Endeksi  

Cronbach's Alpha ,824 

Skewness (Çarpıklık) ,246 

Kurtosis (Basıklık) -,962 
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Tablo 10’da gösterildiği gibi ölçeğe yönelik Cronbach’s Alpha katsayısı 0,824 olarak belirlenmiş ve bu değerin 

belirtilen aralıkta yer aldığı ve analize tabii tutulabileceği tespit edilmiştir. Verilerin normal dağılıp 

dağılmadığını tespit edebilmek amacıyla Skewness (Çarpıklık) – Kurtosis (Basıklık) değerlerine ulaşılmıştır. 

Tablo 10’da gösterildiği gibi çarpıklık değeri 0,246, basıklık değeri -0,962 olarak tespit edilmiştir. Bu bağlamda 

değerlerin belirtilen aralıklarda yer aldığı, verilerin normal bir dağılıma sahip olduğu ve bundan sonraki 

analizlerin sağlıklı bir şekilde yapılabileceği tespit edilmiştir. 

İşletmelerin insan kaynakları muhasebesi endeksi ile finansal oranları arasındaki ilişkiyi tespit edebilmek 

amacıyla Korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Tablo 11’de korelasyon analizi sonuçları gösterilmektedir. 

Tablo 11. Korelasyon Analizi Sonuçları 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. İKM Endeksi r 1       

p        

2. Aktif Karlılık 2021 r -,030 1      

p ,734       

3. Aktif Karlılık 2020 r -,048 ,405** 1     

p ,587 ,000      

4. Net Kar Marjı 2021 r ,128 ,399** ,198* 1    

p ,148 ,000 ,024     

5. Net Kar Marjı 2020 r ,055 ,154 ,489** ,159 1   

p ,534 ,079 ,000 ,070    

6. Özkaynak Karlılığı 2021 r ,183* ,486** ,162 ,227** ,341** 1  

p ,037 ,000 ,066 ,009 ,000   

7. Özkaynak Karlılığı 2020 r ,221* ,347** ,490** ,138 ,545** ,863** 1 

p ,012 ,000 ,000 ,117 ,000 ,000  

Tablo 11 incelendiğinde, insan kaynakları muhasebesi endeksi ile sadece özkaynak karlılığı arasında p 

değerlerinin 0,05’den düşük çıkması nedeniyle doğrusal bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Korelasyon 

katsayısının 0,183 ile 0,221 arasında değerlere sahip olması, bu ilişkinin düşük düzeyde doğrusal bir ilişki 

olduğunu göstermektedir. Korelasyon analizi sonuçlarında her bir değişkenin Korelasyon katsayısının 

0,90’dan düşük çıkması, değişkenler arasında çoklu bağlantı sorununun olmadığının tespit edilmesini 

sağlamıştır. 

Korelasyon analizi sonucunda ilişkisi tespit edilen değişkenlerin etkisini belirlemek amacıyla regresyon 

analizleri gerçekleştirilmiştir. Bağımsız değişkenin (insan kaynakları muhasebesi endeksi) bağımlı 

değişkenlere (finansal oranlar) etkisinin tespit edilebilmesi amacıyla her bir değişken için basit doğrusal 

regresyon analizi gerçekleştirilmiş ve analiz sonuçları özetlenerek Tablo 12’de gösterilmiştir. 
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Tablo 12. Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımlı Değişkenler 

Regresyon Analizi Değerleri 

Bağımsız Değişken 
 

Aktif Karlılık Oranı 2021 

Sig. (p) 

MALİ KURULUŞLAR 

İNSAN KAYNAKLARI MUHASEBESİ ENDEKSİ 

,734 

Aktif Karlılık Oranı 2020 

Sig. (p) 

,587 

Net Kar Marjı 2021 

Sig. (p) 

,148 

Net Kar Marjı 2020 

Sig. (p) 

,534 

Özkaynak Karlılığı 2021 

R2 Beta (β) 
Standart 

Sapma 
t. 

Sig. 

(p) 

,034 ,531 ,252 2,107 ,037 

 

 

Özkaynak Karlılığı 2020 

R2 Beta (β) 
Standart 

Sapma 
t. 

Sig. 

(p) 

,049 ,367 ,143 2,563 ,012 

Tablo 12 incelendiğinde elde edilen sonuçlar şu şekilde sıralanabilir:  

✓ Korelasyon analizinde ilişkisi tespit edilememesine rağmen kontrol amacıyla regresyon analizi 

gerçekleştirilen değişkenlere ait Sig. (p) değerlerinin 0,05’den yüksek çıkması, mali kuruluşlar 

sektöründeki işletmelerin insan kaynakları muhasebesi endeksinin aktif karlılık, net karı etkilemediği 

tespit edilmiştir. Bu bağlamda H4 ve H5 hipotezleri reddedilmiştir. 

✓ Sig. (p) değerlerinin 0,05’den düşük çıkması ve beta değerlerinin pozitif olarak hesaplanması 

nedeniyle mali kuruluşlar işletmelerinde insan kaynakları muhasebe endeksinin işletmelerin 

özkaynak karlılığını pozitif yönlü anlamlı düzeyde etkilediği tespit edilmiştir. 2021 yılında 

işletmelerin özkaynak karlılığına, endeksin %4,90’lık bir etkisi olduğu, 2020 yılında %3,40’lık bir etkisi 

olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda H6 hipotezi kabul edilmiştir. 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

BİST’te gerçekleştirilen uygulamalar neticesinde elde edilen bulgular ışığında, imalat sektöründe faaliyet 

gösteren şirketlerin insan kaynakları muhasebesi faaliyetlerinin işletme performansını pozitif yönlü anlamlı 

düzeyde etkilediği tespit edilmiştir. İnsan kaynakları muhasebesi faaliyetleri net kar marjını, aktif karlılığı ve 

özkaynak karlılığını her iki yılda da pozitif yönlü anlamlı düzeyde etkilediği belirlenmiştir. Yıllar bazında 

yapılan değerlendirmeler neticesinde ise 2020 yılında gerçekleşen etkinin 2021 yılındaki etkiden daha güçlü 

olduğu söylenebilir. Literatürde imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik herhangi bir 

çalışmanın olmaması çalışmanın özgünlüğünü göstermektedir. Fakat çalışma, sektör ayrımı yapmadan 

gerçekleştirilen ve insan kaynakları muhasebesi faaliyetlerinin işletme performansını pozitif yönlü anlamlı 

düzeyde etkilediğini sonucuna ulaşan  (Edom, vd., 2015;Omodero, vd., 2016) çalışmalarını desteklemektedir 

denilebilir. 

BİST’te gerçekleştirilen uygulamalar neticesinde elde edilen bulgular ışığında, Mali kuruluşlar sektöründe 

faaliyetlerini sürdüren şirketlerin insan kaynakları muhasebesi faaliyetlerinin sadece özkaynak karlılığını 
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pozitif yönlü anlamlı düzeyde etkilediği tespit edilmiştir. Yıllar bazında yapılan değerlendirmeler neticesinde 

ise 2021 yılında gerçekleşen etkinin 2020 yılındaki etkiden daha güçlü olduğu söylenebilir. İnsan kaynakları 

muhasebesi faaliyetlerinin, net kar ve aktif karlılığı etkilemediği tespit edilmiştir. Çalışma bu yönüyle 

literatürde yer alan  (Khan, 2021; Micah, vd., 2012) çalışmalarını desteklemekteyken, (Kaya ve Sürol, 2019; 

Öztürk, vd., 2018) çalışmalarını desteklememektedir. 

Sektör bazında yapılan değerlendirmeler neticesinde ise genel beklentinin aksine imalat sektöründe 

faaliyetlerini sürdüren şirketlerde tespit edilen etkinin (özkaynak karlılığı, net kar, aktif karlılık) mali 

kuruluşlar sektöründe faaliyetlerini sürdüren şirketlerdeki etkiye (özkaynak karlılığı) nazaran daha kapsamlı 

olduğu söylenebilir. İmalat sektöründeki etkinin 2020 yılında, mali kuruluşlar sektöründe ise 2021 yılında 

daha güçlü olduğu söylenebilir. 

Gelecek akademik çalışmalar için, BİST’te farklı sektörlerde faaliyetlerini sürdüren şirketlerin incelenmeye 

dâhil olması böylece sektör bazında karşılaştırma gerçekleştiren araştırmaların kapsamının daha da 

genişletilmesi ayrıca yıl bazında da daha fazla yıla ait verilerin incelenmesi öneri olarak sunulabilir. 
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Amaç – Bu araştırma ile internet üzerinden çevrimiçi alışveriş yapan tüketicilerin çevrimiçi sitelerin 
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amacıyla e-hizmet kalitesini, tekrar satın alma düzeyini ve hazcı tüketim düzeylerini içeren üç farklı 
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Bulgular – Ampirik araştırma sonuçları e-hizmet kalitesinin, tekrar satın alma ve hazcı tüketim 

üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu, ayrıca hazcı tüketimin de e-hizmet kalitesi ile tekrar satın 

alma ilişkisinde kısmen aracılık rolüne sahip olduğunu göstermektedir.  

Tartışma – Çalışmadaki bulgular e-hizmet niteliklerinin tekrar satın almanın öncülü olması bakımından 

hazcı tüketimin bu ilişkide önemli bir rol üstlendiğini göstermektedir. Bulguların, özellikle çevrimiçi 

alışverişlerde web sitelerinden kalite beklentisinin, tekrar satın alma ve hazcı tüketim ölçeğinin birlikte 

değerlendirilmesi yönüyle literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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1. Giriş  

Değişen teknoloji ve çevre koşulları ile birlikte yaygınlaşan bilgisayar ve internet kullanımı tüketicilerin satın 

alma davranışlarını da farklılaştırmıştır. İnternet aracılığıyla yapılan çevrimiçi alışveriş her ne kadar ürünle 

doğrudan temas kurmayı ve ürün kalitesini fiziksel olarak değerlendirmeyi zorlaştırsa da (Chang ve Tseng, 

2013), tüketicilere doğrudan mağazaya gitmek yerine zamandan tasarruf ederek istedikleri yerden, istedikleri 

ürünü çevrimiçi ortamda dolaşarak satın alma imkânı sağlamaktadır. Çevrimiçi alışveriş ile tüketicinin bilgiye 

erişimi kolaylaşmış, tüketici ve kurumlar arasındaki iletişim interaktif bir yapıya bürünmüştür. Tüketiciye 

zaman kazandırması, 7/24 alışveriş imkânı, indirim olanakları, kişiselleştirilmiş ürünler, kolay iade vb. gibi 

çeşitli avantajları olan çevrimiçi alışveriş gittikçe daha çok tüketiciyi etkilemektedir. 

Tüketiciler ister geleneksel şekilde isterse çevrimiçi pazarda alışveriş yapsın, pazarlama uygulamaları bugün 

artık onların davranış biçimlerine göre şekillenmektedir. Özellikle son yıllarda küresel bir salgın olan COVID-

19’un, çevrimiçi alışveriş yapma açısından tüketici davranışında mutlak bir dönüşüm getirdiği görülmektedir 

(Goel vd., 2022). Tüketicilerin davranış biçimlerinin değişmesinde ise artan gelir seviyesi ile yükselen lüks 

tüketim ve fayda odaklı tüketimin daha geri planda kalması, tüketicinin tüketime ve ürüne yüklediği 

anlamların değişmesi, ürün çeşitliliği, bilgiye ulaşma hızının artması, küreselleşme ile tüketicilerin farklı ürün 

ve hizmetlerden haberdar olması gibi pek çok neden etkili olmuştur. Küresel rekabet ile yeni ve özellikli 

ürünlerin ortaya çıkması, marka ve tüketim çılgınlığını artırarak tüketicilerin adeta birbirlerini takip 

edercesine hareket etmelerine sebep olmuştur (Albayrak, 2022). 

E-hizmet zaman ve mekân unsurlarını kaldırması yönüyle küresel pazardaki potansiyeli artmıştır ve 

yoğunlaşan e-ticaret ile birlikte e-hizmet artık şirketler için müşteri ilişkileri maliyetlerini azaltmanın, daha 

fazla kanal ve ürün seçeneği ile satış yapabilmenin ve müşterilerle iletişimi artırmanın önemli bir yoludur. 

Müşterilere e-hizmet sağlayan şirketler, müşteriye yüksek değer sağlamayı, müşteri sadakati oluşturmayı, 

tekrarlanan satın almaları teşvik etmeyi ve müşterilerle uzun vadeli ilişkiler sürdürmeyi amaçlamaktadır. 

Böylece, e-hizmet ekonomi içindeki önemini gittikçe arttıran bir sektöre dönüşmüştür (Kipman, 2013: 4).  

Tüketim, kişilerin yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı satın alımları karşılayan bir kavram 

olmaktan çıkmıştır. Artık tüketim olgusu biçimlendiren nesnel ve somut faydalar değil öznel ve duygusal 

değerlerdir. İnsanların yaptıkları alışverişler kendilerine duygusal tatmin yaşatan, keyif alma hissinin ön 

plana çıktığı psikolojik bir olgu haline gelmiştir. Alışveriş tüketiciler için; özgürlük, dinlenme, rahatlama, 

modaya uyum sağlama, sevme ve sevilme, eğlenme, prestij, saygı, kabul görme, sosyalleşme gibi kendilerine 

haz veren birçok anlama gelmeye başlamıştır (Khan vd.,2005:144). Dolayısıyla ‘hedonik (hazcı) tüketim’ 

davranışı ortaya çıkmıştır.  

Çalışma, çevrimiçi alışveriş yapan tüketicilerin aldıkları e-hizmet kalitesinin tekrar satın alma davranışı 

üzerinde hazcı tüketimin aracılık rolünü belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırmada e-hizmet kalitesi, hazcı 

tüketimi ve tekrar satın alma üzerindeki etkisi çevrimiçi alışveriş sitelerinde uygulaması yapılarak 

gerçekleştirilmiştir. Özellikle teknoloji ve bilgi işlem araçlarının gelişmesi beraberinde rekabet ortamının 

sürekliliğini sağlamış, söz konusu değişim tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerinin değişmesi itibariyle e-hizmet 

kavramının önemi artmaktadır. Dolayısıyla e-hizmet kullanımının ihtiyaçtan ziyade zorunluluğa dönüştüğü 

düşünülmektedir. E-hizmet kalitesinin, tekrar satın alma ile birlikte hazcı tüketim üzerindeki etkisinin 

incelenmesi yönüyle literatüre katkı sağlaması düşünülmektedir.  

2. Literatür Taraması 

2.1. E-Hizmet Kavramı 

İşletmeler tüketici istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli hizmetleri tüketicilerinin beğenisine 

sunmaktadırlar. Çevrimiçi hizmetleri özelliği gereği müşteriler önceden hizmetleri deneme imkânı 

bulamadığından çeşitli beklentiler içine girmektedirler. Hizmetin gerçekleşmesi sonrası elde edilen müşteri 

deneyimi ile hizmet öncesi oluşan beklentiler arasındaki algı düzeyindeki fark, hizmetin kalitesi olarak ifade 

edilmektedir (Parasuraman vd., 1988). 

Tüketicilere kaliteli hizmet sağlayabilmek için işletmeler tüm süreçlerde müşteri beklentilerini sürekli bir 

şekilde karşılaması (Lewis ve Booms, 1983:99) için çeşitli çalışmalar geliştirerek kaynakların verimliliğini 
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artırmaktadırlar (Grönroos, 2000:5). Hizmet kalitesi müşteri ilişkileri ve rekabet avantajı ile sürdürülebilirliğin 

sağlanması için önemli bir parametredir (Ojo, 2010). İşletme kalitesi müşteriler tarafından algılanıp 

değerlendirilirken; hizmetin ürün kalitesi, teknik kalitesi, hizmetin teslimat süresi ve hizmetin veriliş şekli 

dikkate alınmaktadır (Brady ve Cronin, 2001:34). Bu anlamda, farklılaştırılan ve kişiye özgü ürünler 

sunulmasını sağlayan e-hizmet, tüketicilere daha hızlı gezinti ve alıveriş yapılabilme imkanı vermektedir 

(Enginkaya, 2006:10). Tüketicilerin internet alışverişine yönelmesinde etkili olan faktörler şu şekilde 

sıralanabilir (Jun ve Jaafar, 2011:124): 

Algılanan Kullanılabilirlik: Bir web sitesinin doğru bir tasarım ile kullanıcıların işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde 

sağlanmasıdır. 

Algılanan Güvenlik: Web sitesindeki hassas bilgilerin ne kadar güvenli olup olmadığıdır. Tüketicilerin satın alma 

işlemlerinde güvenliğin, pozitif bir etkiye sahip olduğu belirlenmiş ve doğrudan tekrar satın alma niyetini etkilediği 

belirlenmiştir. 

Algılanan Gizlilik: Bir web sitesindeki kişisel bilgilerin toplanması ve yayılması mahremiyetin korunamaması sonucunda 

oluşur. Gizlilik tüketiciler için olumsuz bir tutum oluşturmasına sebep olabilmektedir. 

Algılanan Satış Sonrası Hizmet: Satış sonrası hizmetlerden iki şekilde bahsedilebilir: birincisi beklenen hizmetler, ikincisi 

ise beklenmeyen hizmetlerdir. Beklenen hizmetler; ürünün kurulumu, kullanım şekli ve talimatları gibi satın alınan 

ürüne yönelik işlemlerdir. Beklenmeyen hizmetler ise bakım, onarım, değişim ve iade gibi hizmetler ile birlikte 

memnuniyet derecesinin değerlendirilmesidir.  

Algılanan Pazarlama Karması: Pazarlama faaliyetlerinin temelini oluşturan ürün, fiyat, özendirme ve dağıtım; 

tüketicilerin davranışlarını etkilemektedir. 

Elektronik ticaret işlem miktarı ve hacminin sürekli artmasının ana nedeni tüketici memnuniyetinin 

sağlanmasıdır. E-hizmet tüketicilere fiyat uygunluğu, promosyon, hızlı ve kolay alışveriş imkânı 

sunmaktadır. İşletme açısından ise fiziki bir alana ihtiyaç duyulmaması, çalışan ve stok bulundurma  

maliyetini ortadan kaldırması gibi tasarruf imkânı sunmaktadır (Serhateri, 2015:228). İnternetle birlikte 

elektronik ticaret, birçok yeni iş alanı, görev ve unvanın oluşmasına neden olmuştur. İş alım süreçleri, 

danışmanlık hizmetleri ve oyunlar gibi birçok işlem buna örnek gösterilebilir.  

2.2. E-Hizmet Kalitesi 

Kalite, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılamak ve rekabette öne geçebilmek adına önemli bir 

kaynak halini almıştır. Kalite, hizmet ve üretim sektörleri için ne kadar önemli bir yere sahipse müşteri 

açısından da aynı önem derecesine sahiptir (Bayat, Baydaş ve Atlı, 2015). Besterfield vd. (1999:1) hizmet odaklı 

kaliteyi, “mal veya hizmetin sağladığı mükemmelliğin derecesi” olarak tanımlamaktadırlar. Hizmet kavramı 

soyut olması itibariyle literatürde algılanan hizmet kalitesi olarak görülmektedir (Aşık, 2016:1162). Hizmet 

kalitesi için, sunulan hizmet müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamıyor veya aşmıyorsa hizmetin 

kalitesi düşük olarak değerlendirilecektir. Aksi halde sunulan hizmetin performansı müşterilerin ihtiyaç ve 

beklentilerine ulaştığında veya aştığında, sunulan hizmet kaliteli olarak kabul edilecektir. 

E-hizmet, insanlara çevrimiçi işlemler ile büyük kolaylık sağlarken, firmalar açısından ise başarı yakalamak 

için rekabet ortamı oluşturmaktadır. Yeni müşteriler edinmek ve müşterinin firmaya bağlı kalmasını 

sağlayabilmek için müşteri memnuniyeti üst seviyede tutulmak zorundadır. Dolayısıyla firmalar e-hizmet 

kalitesini sürekli artırmalı ve müşteri memnuniyetsizliklerini her zaman minimize ederek rekabet ortamına 

karşı pazarda yerini koruyabilir veya daha çok gelişebilir. Zeithaml vd. (2002) e-hizmet kalitesini internet sitesi 

ile mal ve hizmetlerin teslimatının, satın alımının, alışverişin kolaylaştırıldığı bir kapsam olarak 

tanımlamaktadır. E-hizmet kalitesi öncelikle müşteri memnuniyetine ve sonrasında müşteri sadakatinin 

oluşturulmasını amaçlamaktadır. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tam olarak karşılanması, müşteri 

memnuniyetini artırır ve sadakat oluşturur (İlter, 2009:99). E–hizmet kalitesi ile müşterinin ilgisini çekecek 

tasarım planlanmakta ve özellikle kişiye özel kampanyaların yapılması müşterilerin ilgisini çekmektedir.  

E-hizmet kalitesi, tüketicilerin bir web sitesi ile etkileşiminin tüm aşamalarını içermektedir veya e-hizmet 

kalitesi, tüketicilerin beklentilerini karşılaması için gerekli olan bir web sitesinin tüketicinin alışverişe karar 
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verme aşamasından satın alınan ürünün kargoya verilme ve teslimat sonrası hizmetleri de içeren verimlilik 

düzeyi olarak tanımlanabilir (Parasuraman, Zeithaml, ve ES-QUAL 2005). 

Güvenilirlik; işletme tarafından müşteriye sunulan hizmetin doğru bir şekilde yerine getirilmesi ve kişisel 

bilgilerin güvence altında olduğunu temin etmesidir. Karşılık verebilmek; müşteri ihtiyaç ve beklentileri 

doğru bir şekilde anlamak ve yanıt vermek ayrıca müşteri taleplerini karşılayabilmek için yapılan çalışmalar 

bütünüdür. Empati; müşterinin istek ve ihtiyaçlarını doğru anlama ve onu tanıma, işletmenin müşteri yerine 

kendisini koyarak, olaylara müşteri gözünden bakmasıdır. Güven; işletme müşterilerin güvenini kazanmak 

için yeteri kadar donanımlı, saygılı ve kibar olması gerekmektedir. Fiziksel özellikler ise; işletmenin fiziksel 

olanakları, hizmete katılım sağlayan diğer müşteriler, ürünün sunumu, ekipmanlar ve araçlar ve hizmet 

personeli yer almaktadır.  

Grönroos (1984)’a göre tüketiciler hizmet kalitesini değerlendirirken, tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini e–

hizmet sonrasında ki ihtiyaç ve beklentileri ile karşılaştırılması olarak değerlendirmektedir. Tüketiciler e–

hizmet ile ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması sonucunda olumlu duygular ile memnuniyet artar ve satın 

alma ile birlikte sadakat oluşur (Bozbay vd., 2016:21). Hank ve Baek’e (2004:208) göre ise hizmet kalitesi, 

işletmeler tarafından rekabet avantajı amacıyla kullanılmakta ve işletmenin müşteri beklentilerini ne kadar iyi 

karşıladığı olarak açıklanmaktadır. Dolayısıyla günümüz teknolojisindeki rekabet ortamında en güçlü 

işletmelerin daha iyi hizmet kalitesine sahip olduğu görülmektedir.  

İşletmeler hizmet kalitesini artırmak için, her zaman tüketiciler ile sağlıklı bir şekilde iletişim kurmaları ve 

işletmenin amaçları doğrultusunda davranış sergilemeleri gerekmektedir. Çünkü tüketiciler günümüz 

teknolojisinde e–hizmeti kullanmaya başlamadan önce gerek ürün gerekse site hakkında bilgiye sahip 

olabilmektedirler. E–hizmet kalitesi ile henüz tüketicinin beklentileri gerçekleşmemiş olsa dahi e-hizmet 

tasarımının tüketici açısından memnuniyetinin sağlanması ile tüketicinin tatmin olması sağlanabilmektedir 

(Bozbay, 2016).  

Hizmet sektörü, ekonomik gelişiminin temel göstergeleri olduğu gibi toplam istihdamın önemli bir kısmını 

da oluşturmaktadır. Hizmet sektörünün büyümesi, dijital dönüşüm, internet ve mobil teknolojilerin artan 

etkisi, yeni iş modellerinin ortaya çıkması ve paylaşım ekonomisinin yükselen çekiciliğinden 

kaynaklanmaktadır (Li ve Suomi, 2008; Tishina, Rezantseva ve Reut, 2017; Zuev, Kalistratov ve Zuev, 2018; 

Abdullaev, 2019). Teknolojik ilerlemelerle, hizmet üretim sistemleri, tüketici davranışlarındaki hızlı değişim 

ve elektronik hizmetlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. E-hizmet, internet ve bilgi teknolojileri aracılığıyla 

verilen hizmetleri ifade eden genel bir terimdir (Rowley, 2006; Zeithaml ve Bitner, 2003; Järvinen ve Lehtinen, 

2015; Kim ve Lennon, 2017; Vatolkina vd., 2020). E-hizmetler, internet'i bir dağıtım kanalı (örneğin, e-ticaret, 

e-bankacılık, e-seyahat) ve yeni ortaya çıkan dijital hizmetler olarak kullanan çok çeşitli faaliyetleri 

içermektedir. Dijital hizmetler, tüketicilerin talebi üzerine internet üzerinden bilgi teknolojileri kullanılarak 

gerçekleştirilen dijital formdaki bilgi ve ürünleri üretmek, aramak, toplamak, depolamak, işlemek, sağlamak 

ve dağıtmak için bir dizi eylemi içermektedir (Plaksin, Abdrakhmanova ve Kovaleva, 2017; Ruutu, Casey ve 

Kotovirta, 2017; Vatolkina vd., 2020).  

E-hizmet kalitesine yönelik araştırmalar, ya genel e-hizmete ya da e-seyahat veya dijital platform gibi belirli 

e-hizmet türlerine odaklanmıştır. Farklı hizmet türleri için e-hizmet kalitesi modelleri için herhangi bir 

karşılaştırma çalışması yapılmamıştır. Dijital hizmetler, çevrim içi değer ve deneyim sağlmakta, müşteri 

şikayetlerine neden olmaktadır.  

Araştırma, tüketici algıları ve davranışsal niyetlerindeki farklılıkları ve benzerlikleri bulmak için çevrimiçi 

alışverişlerde, e-hizmet kalitesinin tasarım ve güvenlik boyutunun tekrar satın alma davranışında hazcı 

tüketimin aracılık rolünü değerlendirmektedir.  

2.3. Hedonik Tüketim  

Hazcı alışveriş kavramı, ilk defa Hirschman ve Holbrook (1982:96) tarafından önerilmiştir. Alışverişin insanlar 

üzerinde keyif, estetik, modaya uygunluk, yenilikçilik, boş zamanı değerlendirme, heyecan, hisler ve 

hoşlanma gibi duygular güdülediğini ve bu güdüler sayesinde insanların “alışveriş” kavramına bakış açısını 

eğlence anlayışı olarak açıklamıştır (Havlena ve Holbrook, 1986; Lacher, 1989; Coley ve Burgess, 2003; Park, 

Kim ve Forney, 2006; Bell, Corsten ve Knox, 2011; Amiri, Jasour, Shirpour ve Alizadeh, 2012; Samue, Abeka-
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Donkor ve Awuah, 2012; Pattipeilohy ve Rofiaty, 2013; Foroughi vd. 2013; Haq ve Abbasi, 2016). Tüketicilerin 

alışveriş sırasındaki davranışları incelendiğinde, sadece rasyonel olmadığı aynı zamanda duygusal olarak da 

tüketiciyi harekete geçirdiği görülmüştür (Odabaşı, 1999:82). Babin vd., (1994) alışveriş değeri, faydacı ve 

hazcı olarak ele almışlardır. Hazcı alışveriş değeri, alışverişte yaşanan keyif, özgürlük hissi ve alışveriş 

sürecinde insanın yaşamış olduğu duyguların tamamı olarak görmektedir (Antonides ve Raaij, 1998:420; 

Özdemir ve Yaman, 2007:83). Ayrıca tüketiciler alışveriş sayesinde bir araya gelerek eğlenir ve sosyalleşirler. 

Ayrıca yine tüketicilerin iletişim kurma ile birlikte paylaşım duygunun geliştiği görülmüştür. 

Babacan (2001), Coley ve Burgess (2003), Özdemir ve Yaman (2007) ile Tifferet ve Herstein (2012); hazcı 

tüketim davranışı ile anlık satın almanın gerçekleştiğini ve özellikle kadınların hazcı tüketim davranışlarının 

erkeklere göre daha fazla olduğunu tespit etmişlerdir. Alışverişten haz alma davranışı erkek tüketicilerde 

daha rasyonel bir satın alma davranışına dönüşmektedir. Özgül (2011) yaşın hazcı tüketim ile ters orantılı bir 

ilişkisinin olduğunu tespit etmiştir. Ancak bu durum bekâr tüketiciler açısından farklılık göstermektedir. 

Özellikle kadın tüketiciler açısından hazcı tüketim, yaş faktöründen bağımsız maceracı, mutluluk, keyif ve 

sosyalleşme gibi güdülerden etkilendiği tespit edilmiştir. 

2.4. Tekrar satın alma 

Tekrar satın alma, bir müşterinin (deneyimli müşterilerin) aynı çevrimiçi satıcıdan bir ürün satın almaya 

devam edeceğine ilişkin öznel olasılıktır  ve çoğunlukla tüketicinin daha önceki satın alma tecrübeleri ile  

ilişkilendirilmektedir (Kuo vd.. 2009:889; Chiu vd., 2012: 5; Fang vd., 2016). Müşterilerin tekrar satın alma 

niyeti, önceki işlemlerde fayda elde etmiş olması, göreli fiyat avantajı, müşteri tatmini, geçmiş tecrübeler ve 

algılanan değere bağlı olarak değişiklik göstermektedir (Aron, 2006). Shin, Chung, Oh ve Lee (2013), 

işletmelerin ürün ve hizmet kalitelerinin müşteri tarafından benimsenmesi durumunda oluşan memnuniyetin 

tekrar satın almada etkili olduğu öne sürmüştür. Kullanıma yönelik kolaylık, yararlılık, güven ve kaliteli 

hizmet sunumu gibi faktörler de tekrar satın alma niyetini olumlu etkilemektedir (Aydın ve Mermertaş, 2020).  

Cronin vd. (2000), Wang vd. (2004) ve Marimon vd. (2010) hizmet kalitesinde algılanan değer sayesinde 

rakipler veya diğer hizmet sağlayıcı seçeneklerinin tüketiciler tarafından daha az tercih edildiğini ve 

müşterilerin ve söz konusu değerin tüketicilerin e-sadakat davranışına olumlu etki ettiğini belirtmektedir. 

Anderson ve Srinivasan (2003) ise e-sadakat kavramını tüketicinin bir elektronik ticaret firma veya markasına 

yönelik, tekrar satın alma davranışı ile neticelenen olumlu yaklaşımları olarak ifade etmektedir (Güllülü vd., 

2016:126). Lee ve Lin (2005) de çevrimiçi mağazalardaki hizmet kalitesinin tekrar satın almayı pozitif 

etkilediğini tespit etmiştir. Dolayısıyla iyi bir hizmet kalitesi müşterilerin tekrar satın alma niyetini olumlu 

olarak etkileyebilecektir. Yüksek düzeyde memnuniyete sahip müşterilerin satın aldıkları ürünleri tavsiye 

etme ve güçlü bir tekrar satın alma niyeti eğilimi bulunabilmekte, yani e-perakendecilik ve çevrimiçi 

mağazacılık da dahil müşteri memnuniyeti arttıkça tekrar satın alma daha da sıklaşabilmektedir (Kuo vd., 

2009:890).  

3. Yöntem 

Bu araştırmada, internet üzerinden çevrimiçi alışveriş yapan tüketicilerin çevrimiçi sitelerin hizmet 

kalitesinden duydukları memnuniyetin tekrar satın alma üzerindeki etkisinde hazcı tüketimin aracılık 

rolünün olup olmadığı doğrultusunda alan yazın incelendikten sonra araştırmanın modeli ve hipotezler 

oluşturulmuştur. 

Verileri analiz etmek için öncelikle katılımcıların demografik dağılımını açıklayan istatistikler incelenmiş ve 

araştırmada kullanılan ölçekler üzerinde açımlayıcı faktör analizleri gerçekleştirilmiştir. Daha sonra 

oluşturulan model ve hipotezler doğrusal regresyon analizi uygulanarak test edilmiş ve farklı değişkenlerin 

aracılık rolü olup olmadığını test etmek için modele process aracılık testi yöntemi uygulanmıştır. 
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3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Araştırma modeli ve model ilişkilendirilen hipotezler aşağıdaki gibidir:  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Araştırmanın Modeli 

H1a: E-hizmet kalitesi unsuru olarak tasarımın tekrar satın alma davranışı üzerinde etkisi vardır.  

H1b: E-hizmet kalitesi unsuru olarak güvenliğin tekrar satın alma davranışı üzerinde etkisi vardır. 

H2a: E-hizmet kalitesi unsuru olarak tasarımın hazcı tüketim üzerinde etkisi vardır. 

H2b: E-hizmet kalitesi unsuru olarak güvenliğin hazcı tüketim üzerinde etkisi vardır. 

H3a: Hazcı tüketimin tekrar satın alma davranışı üzerinde etkisi vardır. 

H4a: E-hizmet kalitesi unsuru olarak tasarımın tekrar satın alma davranışı üzerinde etkisinde hazcı 

tüketimin aracılık rolü vardır. 

H4b: E-hizmet kalitesi unsuru olarak güvenliğin tekrar satın alma davranışı üzerinde etkisinde hazcı 

tüketimin aracılık rolü vardır.  

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırma konusunun ana kütlesini Türkiye’de çevrimiçi alışveriş yapan tüketiciler oluşturmaktadır. 

Araştırmanın örneklemi ise Batı Karadeniz bölgesinde çevrimiçi alışveriş yapan tüketicilerdir. Nicel araştırma 

yöntemlerinin tercih edildiği çalışmalarda, evren büyüklüğünün 500000 ile 1000000 arasında olması 384 

örneklem sayısına ulaşılmasının koşutu olarak ifade edilmektedir (Kozaklı, 2015; Karagöz, 2019). Araştırmada 

verilere kolay, hızlı ve ekonomik olarak ulaşmak için  evren içerisinden seçilecek örneklemin araştırmacının 

kanaatince uygun görüldüğü olasılık dışı örnekleme yöntemi olan kolayda örnekleme yöntemi (Aaker vd., 

2007: 394) kullanılmıştır.   

3.3. Araştırmadaki Veri Toplama Araçları 

Çalışmada kullanılan veriler Şubat-Nisan 2022 tarihlerinde çevrimiçi anket yöntemi kullanılarak elde 

edilmiştir. Sosyal medya ve e-mail yoluyla link paylaşılarak katılımcılardan anketi doldurması istenmiştir ve 

ana kütleden oluşturulan örnekleme ulaşmak için hazırlanan anket formu Google anket yardımıyla 393 

katılımcıdan gerekli verilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. Anket açıklamasında sadece daha önce çevrimiçi 

hizmet sitelerini kullanan bireylerin anketi doldurmaları istenmiştir. Anketin ölçekleri; hedonik tüketim 

eğilimi için Arnold ve Reynolds (2003), faydacı tüketim eğilimi için Babin vd. (1994), e-hizmet kalitesi için 

Aktürk (2013), satın alma davranışını ölçmek için Muslu (2016) ile Köroğlu ve Yıldız çalışmaları kullanılarak 

hazırlanmıştır. Ayrıca çalışmanın uygulanabilirliği açısından etik kurul izni Düzce Üniversitesi Etik Kurulu 

08.04.2022 tarihli ve 144 numaralı kararı ile alınmıştır. 

4. Bulgular 

4.1. Demografik Değişkenlere İlişkin Bulgular 

Araştırma sonucunda verilere, frekans ve yüzde analizi uygulanarak katılımcıların demografik özelliklerine 

ilişkin bulgulara ulaşılmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bulgular Tablo 1’deki gibidir. 

 

Tasarım 

Güvenlik Hazcı Tüketim Tekrar Satın Alma 
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Tablo 1: Katılımcılarla ilgili genel bilgiler 

Cinsiyet f % Medeni Hal f % 

Erkek 183 46,6 Evli 163 41,5 

Kadın 210 53,4 Bekâr 230 58,5 

Toplam 393 100 Toplam 393 100 

Yaş   Meslek   

18-24 90 22,9 Kamu Sektörü 114 29,0 

25-30 171 43,5 Özel Sektör 139 35,4 

31-39 103 26,2 Serbest Meslek 110 28,0 

40 ve üzeri 29 7,4 Diğer 30 7,6 

Toplam 393 100 Toplam 393 100 

Gelir   Eğitim Düzeyi   

2835’den az 44 11,2 İlköğretim ve Lise 35 8,9 

2836-3499  45 11,5 Ön Lisans 35 8,9 

3500-5999  117 29,8 Lisans 242 61,6 

6000-9999 117 29,8 Lisansüstü 81 20,6 

10000 ve üzeri 70 17,8 Toplam 393 100 

Toplam 393 100 İnternette Geçirilen Süre (gün)   

E-Hizmet Alma 

Süresi 

  1 saatten az 16 4,1 

1-2 yıl 76 19,3 1-3 saat 178 45,3 

3-5 yıl 136 34,6 4-5 saat 131 33,3 

5-10 yıl 111 28,2 6 saat ve üzeri 68 17,3 

10 yıl ve üzeri 70 17,8 Toplam 393 100 

Toplam 393 100 E-Hizmet Kullanma Sıklığı   

Ödeme Yöntemi 

Tercihi 

  Saatlik 35 8,9 

Kredi Kartı 286 72,8 Günlük 94 23,9 

Havale 16 4,1 Haftalık 129 32,8 

Kapıda Ödeme 24 6,1 Aylık 124 31,6 

Mobil Ödeme 67 17,0 Yıllık 11 2,8 

Toplam 393 100 Toplam 393 100 

Tablo 1 incelendiğinde, katılımcıların, demografik özellikleri açısından (%53,4) ile kadın katılımcılardan, 

(%46,6) göre de erkek katılımcılardan oluştuğu ve katılımcıların %58,5’inin bekâr olduğu anlaşılmaktadır. Yaş 

kriterleri esas alındığında katılımcıların %43,5’inin 25-30 yaş aralığını temsil ettiğini bunu takiben %26,2’sinin 

31-39, %22,9’unun 18-24, ve geriye kalan %7,4’ünün 40 yaş ve üzerinde olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların 

eğitim düzeylerine bakıldığında %18’lik kısmının ilköğretim, lise ve ön lisans düzeyinde, %62’lik kısmının 

lisans düzeyinde eğitim gördüğü belirlenirken geriye kalan %20’lik kısmının lisansüstü düzeyde eğitim 

gördüğü görülmektedir. Gelir düzeyi açısından katılımcıların %11,2’si 2835 Ⱡ ve altında %11,5’inin 2836-3499 

Ⱡ, %29,8’inin 3500- 5999 Ⱡ aralığında, %29,8’inin 6000-9999 Ⱡ, %17,8’inin 10000 Ⱡ ve üzerinde geliri olduğu 

tespit edilmiştir. Katılımcılar meslek kriterlerine göre değerlendirildiğinde %29’unun kamu sektörü çalışanı, 

%35,4’ünün özel sektör, %28’inin serbest meslek, %7,6’sının diğer mesleklerden olduğu görülmektedir. 

Katılımcılar internette geçirdikleri süre bakımından ele alındığında %45,3’ünün 1-3 saat arası, %33,3’ünün 4-

5 saat arası, %17,3’ünün 6 saat ve üzeri, %4,1’inin ise 1 saatten az internette süre geçirdiği görülmektedir. 

Ödeme yöntemi açısından katılımcılar en çok % 72,8 ile kredi kartı ile ödeme şeklini tercih ederken %17 ile 

mobil ödeme, %6,1 ile kapıda ödeme, % 4,1 ile havale yöntemlerini tercih etmektedir. E-hizmet kullanma 

sıklığı açısından değerlendirildiğinde ise katılımcıların %32,8 ile haftalık, %31,6 ile aylık, %23,9 ile günlük, 

%8,9 ile saatlik ve %2,8 ile yıllık kullanma sıklığına sahip olduğu anlaşılmaktadır.  
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Tablo 2: En çok tercih edilen e-hizmet sitesi 

 N11 HepsiBurada Trendyol GittiGidiyor Getir YemekSepeti Sahibinden Diğer 

f 79 165 319 44 88 142 68 66 

% 20,1 42,0 81,2 11,2 22,4 36,1 17,3 16,8 

Katılımcıların en çok tercih ettiği e-hizmet siteleri sırası ile %81,2 oranla Trendyol, %42 oranla 

HepsiBurada, %36,1 oranla YemekSepeti, %20,1 oranla N11, % 17,3 oranla Sahibinden, %16, 8 oranla diğer 

siteler ve %11,2 oranla GittiGidiyor’dan oluşmaktadır. Toplam oranın % 100’den yüksek çıkmasının nedeni 

katılımcıların birden fazla çevrimiçi e-hizmet sitesini kullanmalarıdır. 

Tablo 3: E-hizmet ile en çok satın alınan ürün türü 

 Giyim Gıda Kozmetik Elektronik Kitap/Dergi Beyaz Eşya Mobilya Küçük Ev 

Aletleri 

Diğer 

f 293 140 87 65 140 118 75 66 120 

% 74,6 35,6 22,1 16,5 35,6 30,0 19,1 16,8 30,2 

E-hizmet ile en çok satın alınan ürün kategorileri açısından değerlendirildiğinde, katılımcılar en çok 

sırası ile %74,6 oranla giyim, %35,6 ile gıda, %35,6 oranla kitap/dergi, %30,2 oranla diğer türler, %30 oranla 

beyaz eşya, %22,1 oranla kozmetik, % 19,1 oranla mobilya, %16,8 oranla küçük ev aletleri, %16,5 oranla 

elektronik ürün türlerini tercih etmektedir.  

4.2. Araştırma Verilerine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Araştırmanın bu kısımda yer verilen değişkenler arasındaki yapıyı ve boyutları araştırmacı tarafından ortaya 

çıkarmaya çalıştığı durumlar için uygun olan Açımlayıcı  Faktör  Analizi  (AFA) (Uyumaz vd.,  2016) ve ortaya 

çıkardığı yapısal ve boyutsal sonuçlara yer verilmiştir.  

4.3. Değişkenlere Yönelik Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) 

E-hizmet kalitesi ölçeğinin boyutlarını ortaya çıkarmak için uygulanan açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına 

göre; Temel Bileşenler Analizinde, Kaiser Meyer Olkin (KMO) örneklem yeterlilik değeri 0,903 bulunmuştur. 

Yapının güvenilirliğini ve iç tutarlılığını ölçmek için kullanılan yaygın bir yöntem olan Cronbach Alfa 

kullanılmıştır. Özdamar (2013) güvenirlik katsayısı için ölçüt değerleri şu şekilde belirtmektedir; ölçek 

0,00<<0,40 aralığında güvenilir değildir, 0,41<<0,60 aralığında düşük güvenilirdir, 0,61<<0,80 aralığında 

ise ortalama güvenilirdir, <0,81<1,00 aralığında ise oldukça güvenilirdir.  Buna göre AFA analizinde tespit 

edilen iç tutarlılık katsayısı olarak Cronbach Alpha 0,803 olarak tespit edilmiştir ve söz konusu sonuç ölçeğin 

güvenilir aralıkta olduğunu göstermektedir.  

Tablo 4: E-hizmet kalitesi ölçeğine ilişkin Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) 

  Boyutlar Faktör Yükleri Açıklanan Varyans Cronbach 

Alpha 

Tasarım ▪ TS1 ,628    ,36,38 ,821 

▪ TS2 ,642 

▪ TS3 ,615 

▪ TS4 ,651 

▪ TS5 ,624 

▪ TS6 ,794 

▪ TS7 ,788 

▪ TS8 ,782 

▪TS9 ,794 

▪TS10 ,661 

▪TS11 ,699 

▪TS12 ,677 

▪TS13 ,717 

▪TS14 ,652 
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▪TS15 ,699 

▪TS16 ,642 

▪TS17 ,524 

▪TS18 ,686 

▪TS19 ,675 

Güvenlik ▪ GV1 ,809 33,72 ,803 

▪ GV2 ,841 

▪ GV3 ,810 

▪ GV4 ,805 

▪ GV5 ,598 

▪ GV6 ,600 

▪ GV7 ,577 

▪ GV8 ,552 

Değerlendirme 

Kriterleri 

Faktörleştirme Yöntemi: Temel Bileşen Analizi,; Döndürme Tekniği: Varimax 

Toplam Açıklanan Varyans: 70,1; KMO Örneklem Yeterliliği:  ,903;p=0,000<0.001 

Açımlayıcı faktör analizinin sonuçları incelendiğinde 2 boyutlu bir yapı ortaya çıkmış ve bazı maddelerin 

faktör yük değerinin 0.40’ın altında kaldığı ya da her iki faktörde de çapraz yük değerine sahip oldukları 

gözlenmiştir. Elde edilen sonuçlar baz alınarak 6 (2 madde ilk boyut; 4 madde ikinci boyut) madde ölçekten 

çıkarılmış ve faktör analizi tekrar edilmiştir. Analiz sonucunda iki boyuttan ve 27 maddeden oluşan E-Hizmet 

Kalitesi Ölçeği son halini almıştır. Faktör dik döndürme sonrasında, ölçeğin birinci alt boyutunun 19 

maddeden, ikinci alt boyutunun ise 8 maddeden oluştuğu saptanmıştır. Tablo 4’de görüldüğü gibi birinci 

boyutta yer alan maddelerin faktör yükleri 0,524 ile 0,794 arasında değişirken, ikinci boyutta yer alan 

maddelerin faktör yükleri ise 0,552 ile 0.841 aralığında değişmektedir. Her iki boyutun kümülatif toplamı 

olarak açıklanan varyans ise 0,70 olarak tespit edilmiştir.  

Ölçekteki maddelerin içerikleri doğrultusunda boyutlara isim verilmeye çalışılmıştır. İlk boyutta yer alan 

maddeler genel olarak e-hizmet sitesinin tasarımı üzerine odaklandığından 1.Boyuta Tasarım Boyutu adı 

verilmiştir. İkinci boyutta yer alan maddeler daha çok site güvenliğine vurgu yaptığından dolayı 2.Boyuta, 

Güvenlik Boyutu adı verilmiştir.  

Tekrar satın alma davranışı ölçeğinde boyutları ortaya çıkarmak için gerçekleştirilen AFA sonuçlarına göre 

söz konusu ölçeğin Kaiser Meyer Olkin (KMO) örneklem yeterlilik değeri 0,884 bulunmuştur. Yapının 

güvenilirliğini ve iç tutarlılığını ölçmek için kullanılan Cronbach Alfa sonucu ise 0,813 olarak tespit edilmiş ve 

elde edilen sonuç ölçeğin iç tutarlılığa sahip olarak güvenilir aralıkta olduğunu göstermektedir.  

Tablo 5: Tekrar satın alma ölçeğine ilişkin Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) 

  Boyutlar Faktör Yükleri Açıklanan Varyans Cronbach 

Alpha 

Tekrar Satın 

Alma 

▪ TSA1 ,727 66,53 ,813 

▪ TSA2 ,774 

▪ TSA3 ,783 

▪ TSA4 ,711 

▪ TSA5 ,744 

▪ TSA6 ,569 

▪ TSA7 ,691 

▪ TSA8 ,585 

▪ TSA9 ,663 

▪ TSA10 ,614 

▪ TSA11 ,503 

▪ TSA12 ,676 

▪ TSA13 ,766 

▪ TSA14 ,800 

▪ TSA15 ,799 
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▪ TSA16 ,794 

▪ TSA17 ,718 

▪ TSA18 ,739 

▪ TSA19 ,662 

▪ TSA20 ,768 

▪ TSA21 ,636 

Değerlendirme 

Kriterleri 

Faktörleştirme Yöntemi: Temel Bileşen Analizi; Döndürme Tekniği: Varimax                            

Toplam Açıklanan Varyans: 66,53; KMO Örneklem Yeterliliği:  ,884;p=0,000<0.001 

Ortaya çıkan tek boyutlu yapının kümülatif açıklanan varyans değeri 0,66 olarak tespit edilmiştir. Söz konusu 

tek boyut içerisinde düşük faktör yüküne sahip 2 madde ölçekten çıkarılmış ve tekrar eden faktör analizi 

sonucuna göre tek boyut ve 21 maddeden oluşan ölçek ortaya çıkarılmıştır. İçerik olarak bireyin siteyi tekrar 

ziyaret edip, tekrar satın almasını içeren maddelerden oluşan ve tekrar satın alma olarak isimlendirilen 

“Tekrar Satın Alma Ölçeği” son şeklini almıştır.  

Hazcı tüketime yönelik sorulardan oluşan ölçeğe AFA uygulandığında ise Kaiser Meyer Olkin (KMO) 

örneklem yeterlilik değeri 0,959 ve ölçeğin Cronbach Alpha değeri 0,854 olarak tespit edilmiştir. İç tutarlılığa 

sahip ve tek boyut olarak çıkarılan söz konusu ölçek için kümülatif açıklanan varyans 0,67 olarak 

bulunmuştur. Ortaya çıkan tek boyutlu yapıda düşük yüke veya çapraz yük eğilimine sahip 6 madde ölçekten 

çıkarılmıştır ve tekrar eden faktör analizi sonucuna göre içerik olarak hazza dayalı tüketim sorularından 

oluşan ve “Hazcı Tüketim Ölçeği” adı verilen ölçek ortaya çıkmıştır.  

Tablo 6: Hazcı tüketim ölçeğine ilişkin Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) 

  Boyutlar Faktör Yükleri Açıklanan Varyans Cronbach Alpha 

Hazcı Tüketim ▪ HT1 ,796 67,42 ,854 

▪ HT2 ,856 

▪ HT3 ,870 

▪ HT4 ,831 

▪ HT5 ,884 

▪ HT6 ,884 

▪ HT7 ,866 

▪ HT8 ,743 

▪ HT9 ,844 

▪ HT10 ,793 

▪ HT11 ,769 

▪ HT12 ,816 

▪ HT13 ,671 

▪ HT14 ,844 

Değerlendirme 

Kriterleri 

Faktörleştirme Yöntemi: Temel Bileşen Analizi; Döndürme Tekniği: Varimax   

Toplam Açıklanan Varyans: 67,42; KMO Örneklem Yeterliliği:  ,959;p=0,000<0.001 

Tablo 7: Değişkenlere ait ortalama, standart sapma ve korelasyon değerleri 

Değişken Ort. S.S 1 2 3 

1.TS 3,97 ,803    

2.GV 3,56 ,881 ,775**   

3.HT 2,67 ,982 ,306** ,347**  

4.TSA 4,40 ,761 ,855** ,789** ,337** 

Not: Ort.=Ortalama; S.S.= Standart Sapma; TS= Tasarım; GV= Güvenlik; HZ= Hazcı Tüketim, TSA=Tekrar 

Satın Alma **0.05 seviyesinde anlamlı 

Değişkenlere ait korelasyon bulgularına bakıldığında e-hizmet kalitesinin tasarım boyutunun hazcı tüketim 

ve tekrar satın alma ile pozitif yönlü ilişki içinde olduğu, e-hizmet kalitesinin güvenlik boyutunun hazcı 

tüketim ve tekrar satın alma ile pozitif yönlü ilişki içinde olduğu, hazcı tüketimin de tekrar satın alma ile 

pozitif bir ilişki içerisinde olduğu görülmüştür. Bahsedilen ilişkilerin tamamı 0,05 düzeyinde anlamlıdır. 
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4.4. Hipotez Testi Bulguları 

Araştırmanın hipotezlerini sınamak maksadıyla öncelikle SPSS paket programında doğrusal regresyon analizi 

gerçekleştirilmiştir. Regresyon analizi sonuçları Tablo 8’deki gibidir.  

Tablo 8: Değişkenler arası doğrusal regresyon analizi sonuçları 

Hipotezler Değişkenler F R R2 β t P 

H1a TS »TSA 1063,9 ,855 ,731 ,810 32,6 ,000** 

H1b GV »TSA 643,6 ,789 ,622 ,681 25,3 ,000** 

H2a TS »HT 50,03 ,337 ,113 ,411 7,07 ,000** 

H2b GV »HT 53,38 ,347 ,120 ,386 7,30 ,000** 

H3a HT »TSA 40,54 ,306 ,094 ,238 6,36 ,000** 

TS= Tasarım; GV= Güvenlik; HZ= Hazcı Tüketim, TSA=Tekrar Satın Alma **0.05 seviyesinde anlamlı 

Tablo 8’de görüldüğü üzere, e-hizmet kalitesinin tasarım boyutunun tekrar satın alma üzerinde pozitif ve 

anlamlı (β =0.81; p<0,05), hazcı tüketim üzerinde pozitif ve anlamlı (β =0,41; p<0,05) etkisi bulunmaktadır. Bu 

doğrultuda H1a ve H2a hipotezleri desteklenmiştir. 

Yine Tablo 8’de yer alan bulgulara göre, e-hizmet kalitesinin güvenlik boyutunun tekrar satın alma üzerinde 

pozitif ve anlamlı (β =0.68; p<0.05), hazcı tüketim üzerinde pozitif ve anlamlı (β =0,38; p<0,05) etkisi 

bulunmaktadır. Bu doğrultuda H1b ve H2b hipotezleri desteklenmiştir. 

Hipotez testi bulgularından bir diğerine göre ise, hazcı tüketimin tekrar satın alma üzerinde pozitif ve anlamlı 

(β =0,28; p<0,05) etkisinin olduğu görülmektedir ve dolayısıyla H3a hipotezi desteklenmiştir.  

4.5. Aracılık Testi Bulguları 

Araştırmanın aracılık hipotezlerini test etmek için Hayes (2013) tarafından geliştirilen ve önerilen süreç analizi 

(process analysis) uygulanmış ve SPSS paket programı üzerinde PROCESS v3.5 yazılımı yüklenerek aracılık 

testi gerçekleştirilmiştir. E-hizmet kalitesinin tasarım boyutu ve güvenlik boyutu bağımsız değişkenler, hazcı 

tüketim aracı değişken ve tekrar satın alma bağımlı değişken olarak analize dâhil edilmiştir. Analiz içeriğinde 

Model 4 (aracılık modeli) seçilerek ve 5000 bootstrap örneklemesi uygulanmıştır. Ayrıca, aracılık ilişkilerinin 

istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığını test etmek için Sobel testi (Sobel, 1982) yapılmıştır. Bahse konu 

analizlere ilişkin bulgular Tablo 9’de yer almaktadır. 

Tablo 9: Modelin Sobel Testi 

Hipotez  Aracılık İlişkisi Doğrudan Etki 

Katsayısı 

Dolaylı Etki Katsayısı Sobel Testi Anlamlılık 

Düzeyi 

H4a TS »HZ»TSA ,809** ,0067** ,08 

H4B GV »HZ»TSA ,669** ,0113** ,06 

Tablo 9’de yer alan aracılık testi bulgularından ilkine göre, e-hizmet kalitesinin tasarım boyutunun 

tekrar satın alma üzerindeki doğrudan etkisi anlamlıdır (katsayı= ,80; p<0.05), ve benzer şekilde dolaylı etki 

katsayısı da anlamlıdır (katsayı=, 006; p<0.05). Ayrıca, Sobel testi anlamlılık düzeyi de 0.05’ten küçüktür 

(p=0,08). Dolayısıyla, e-hizmet kalitesinin tasarım boyutunun tekrar satın alma üzerindeki etkisinde hazcı 

tüketimin kısmi aracılık rolünün var olduğu görülmektedir. Buna göre, araştırmanın H4a hipotezi kısmen 

desteklenmiştir.  

Aracılık testi bulgularından ikincisi, e-hizmet kalitesinin güvenlik boyutunun tekrar satın alma 

üzerindeki doğrudan etkisinin istatistiksel açıdan anlamlı olduğunu (katsayı=0,66; p<0.05) göstermektedir. 

Benzer şekilde, dolaylı etki katsayısı da anlamlıdır (katsayı=0.011; p<0.05). Yürütülen Sobel testi anlamlılık 

düzeyi ise 0.05’ten küçüktür. Elde edilen bulgulardan hareketle, e-hizmet kalitesinin güvenlik boyutunun 

tekrar satın alma üzerindeki etkisinde hazcı tüketimin kısmi aracılık rolünün olduğu görülmektedir. 

Araştırmanın H4b hipotezi de kısmen desteklenmiştir. 
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5. Sonuç Ve Tartışma 

E-hizmet işlemleri sonucu müşteri memnuniyetini ve sadakatini sağlamak özellikle rekabet ortamının 

zorlaşmasından dolayı işletmelerin devamlılığını sürdürebilmeleri için zorunluluk haline gelmiştir. Müşteri 

memnuniyetinin temelinde, ihtiyaç ve beklentilerin algılanan kalite ile uyumlu bir şekilde karşılanmasıdır. E-

hizmet geleneksel hizmet sektörüne göre sınırlandırılamamaktadır. E-hizmetin değişken yapısı kullanıcı 

alışkanlıklarını da etkilemektedir. Kullanıcılar kaliteli hizmet algısını geleneksel hizmete göre daha farklı 

değerlendirmektedirler. Dolayısıyla e-hizmet kalitesi bilginin niteliği ve hizmet etkileşimi farklı boyutlarda 

ele alınmıştır. İşletmeler sağladıkları kaliteli hizmetle birlikte, müşteriye sundukları promosyonlar ve 

fırsatlarla, tekrar satın alma işlemine yönlendirirken diğer taraftan hedonik (hazcı) duygulara hitap ederek, 

bağlılığı sağlamaktadır. 

Araştırma sonuçlarını özetlendiğinde; e hizmet kalitesinin tasarım boyutu ile güvenlik boyutunun tekrar satın 

almayı ve hazcı tüketimi pozitif yönde anlamlı bir şekilde etkilediği görülmektedir. Literatürde benzer ilişkiler 

ve sonuçlarının mevcudiyeti bu çalışmada elde edilen sonuçları desteklemektedir. Nitekim Chen ve 

arkadaşları (2008), elektronik alışverişe yönelik olarak hazcı alışverişçileri uygunluk, bilgilendiricilik, seçim 

imkânı ve alışverişi kontrol edebilme olarak 4 farklı türde ele almışlardır. Başka bir ifade ile bir e-hizmet 

sitesinin bilgilendirici rolü, ürün seçimindeki seçenek sunumu, kontrol ve güvenlik imkânları tüketicileri daha 

fazla cezbetmektedir. Özellikle çevrimiçi sitelerde kullanım ve güvenlik ile ilgili oluşabilecek kaygılarda diğer 

kullanıcıların fikirlerini edinme de söz konusu ilişkiye farklı bir öncül oluşturabilmektedir. Tseng ve Hsu 

(2010); çevrimiçi bilgi alışverişinin etkisinin söz konusu site üzerinde algılanan kullanım kolaylığı, algılanan 

faydalılık ve duyulan hazzın önemli bir öncülü olduğunu vurgulamışlardır. Liu (2012), e-hizmet kalitesi 

boyutunun iki değişkeninin (bilgi ve kullanım kolaylığı) çevrimiçi müşterilerin tekrar satın alma niyetlerini 

olumlu etkilediğini tespit etmiştir. Ayrıca söz konusu çalışma e-hizmet kalitesinin de müşteri memnuniyeti 

ve sadakati üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkisi olduğunu da vurgularken çalışmadaki sonuçlar daha 

yüksek bir e-hizmet kalitesinin çevrimiçi müşteri memnuniyetini artıracağını, müşteri sadakati oluşturacağını 

ve çevrimiçi tekrar satın alma niyetlerini teşvik edeceğini göstermekledir.  

Bir diğer bulguya göre hazcı tüketim tekrar satın almayı pozitif yönde ve anlamlı bir şekilde etkilemektedir. 

Bir e-hizmet sağlayıcısının sunduğu imkânlar neticesinde fonksiyonel unsurları tatmin ederek öznel ve 

duygusal tepkileri kışkırtmanın, hazza dayalı ürün/hizmet deneyimlerinin müşteri değerini belirlemede 

önemli göstergeler olduğu ve bu sebeple birçok hazza dayalı ürün ve hizmetin, tüketim ve yeniden satın 

almanın itici gücü olduğu vurgulanmaktadır (Maio ve Esses, 2001). Daha açık bir ifade ile eğer tüketici e-

hizmet sitesi üzerinden gerçekleştirdiği hazza dayalı alışverişten tatmin olmuşsa, ürünü tekrar satın almaya 

karar verirken tereddüt etmeyecektir. Buna karşılık tatmin olmamış bir tüketici, ürün veya hizmeti 

kullanmayabilir, tekrar satın almaz veya iade edebilir.  

Araştırma sonuçlarının bir başka bulgusu e-hizmet kalitesi ile yeniden satın alma ilişkisindeki hazcı tüketimin 

aracılık rolünün kısmen var olduğudur. Kim ve arkadaşları (2012) çalışmalarında bir e-hizmet sitesinin bilgi 

ve hizmet niteliklerinin hazcı alışveriş değerini etkilediğini yani başka bir ifade ile söz konusu niteliklerin 

alışveriş değerlerini artırmada önemli bir rol oynadığından bahsetmişlerdir. Ayrıca, söz konusu e-hizmet 

niteliklerinin hazcı tüketim üzerindeki etkisinin de tekrar satın alma niyetinin öncülü olduğunu tespit 

etmişlerdir. Çalışmadaki bulgular e-hizmet niteliklerinin tekrar satın almanın öncülü olması bakımından 

hazcı tüketimin bu ilişkide önemli bir rol üstlendiğini göstermektedir. Bu nedenle e-hizmet kalitesinin, 

çevrimiçi müşteri alışveriş deneyimlerini çeşitlendirerek ve hem çevrimiçi müşteri memnuniyetini hem de 

hazza dayalı alışverişi büyük ölçüde etkilediği görülmektedir.  

Günümüzde e-hizmet sitelerinden çevrimiçi alışverişin büyümesi ve internet alışverişinin hem gelişmiş hem 

de gelişmekte olan ülkelerde yaygınlaşması, e-ticaret şirketlerine yeni fırsatlar getirdiği gibi pazarlama 

açısından bazı zorluklara da yol açtığı görülmektedir. Bu bakımdan, çevrimiçi satın alma davranışını etkileyen 

hem e-hizmet sitesi faktörlerini hem de tüketicinin davranışlarını anlayabilmek hayati hale gelmiştir. Bu 

doğrultuda düşünüldüğünde müşterinin zevke dayalı satın alma davranışı ile tekrar satın alma niyeti, şirketin 

varlığının ve kazancının devamlılığının teminatıdır. İnternet ortamında ihtiyaçtan ziyade hazza dayalı 

güdülerle alışveriş yapan tüketicilerin yeniden satın alma davranışı gösterme potansiyelleri daha yüksek 

olabileceği düşünüldüğünde, işletme sahipleri ya da yöneticilerinin, özellikle macera ve heyecan arayışı, 
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sosyalleşme, rahatlama ve fikir edinme güdüsü ile hareket eden hazcı tüketicilerin tekrar satın almalarını 

gerçekleştirmeleri için heyecan, eğlence ve yenilik öğelerine odaklanan tasarımları ile birlikte site içi güvenliği 

de sağlayan kalite unsurlarını sitelerde barındırmaları stratejik açıdan büyük önem arz etmektedir.  
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Amaç –  Politik beceriler çalışanların çeşitli tutumlarını ve davranışlarını açıklayabilen ve 

öngörülmesine katkı sağlayan bir olgu olduğundan çalışanların politik beceri düzeylerine etki edebilen 

unsurların araştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Buradan hareketle bu çalışmada çalışanların temel 

benlik değerlendirmeleri ile politik becerileri arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır.     

Yöntem – Oluşturulan kuramsal modele politik beceriler bağımlı değişken olarak, temel benlik 

değerlendirmeleri ise bağımsız değişken olarak dâhil edilmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda 

İstanbul’da çeşitli sanayi kollarında faaliyet gösteren 27 firmanın çalışanları üzerinde kesitsel bir 

araştırma yapılmıştır. Örneklem söz konusu firmalarda çalışan 414 katılımcıdan oluşmaktadır. 

Araştırmanın verisi anket tekniği ile toplanmıştır ve kısmi en küçük kareler yapısal eşitlik modellemesi 

tekniği ile analiz edilmiştir.  

Bulgular – Elde edilen bulgulara göre katılımcıların temel benlik değerlendirmeleri; ilişki ağı kurma 

yeteneği, kişiler arası etki, sosyal zekâ ve samimi görünme boyutlarından oluşan politik becerileri 

olumlu ve anlamlı bir şekilde öngörmektedir.  

Tartışma –Elde edilen bulguların politik beceriler ve temel benlik değerlendirmeleri ile ilgili yazına yeni 

bir bakış açısı kazandırmış olması nedeniyle kuramsal açıdan, bireysel ve örgütsel performansın 

artırılmasına yönelik çıkarımlarda bulunulmasına katkı sağlaması nedeniyle de uygulamaya dönük 

olarak faydalı olduğuna inanılmaktadır.  
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behaviors of employees, there is a need to investigate the factors that can affect employees' political skill 

levels. From this point of view, in this study, it was investigated whether there was a relationship 

between the core self-evaluations of the employees and their political skills.  

Design/method/approach – Political skills were included as the dependent variable, and core self-

evaluations were included as the independent variable in the theoretical model. For purpose of the 

research, a cross-sectional survey has been conducted on the employees of 27 companies operating in 
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The data were collected through a questionnaire technique and analyzed through a partial least square 

structural equation modeling technique.  

Findings –  According to the findings, the core self-evaluations of participants positively and 
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sincerity that constitute their political skills.  

Discussion –  It is believed that the findings are worthwhile in terms of theory since they have brought 
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terms of practice, as they contributed to making inferences about increasing individual and 
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1. GİRİŞ 

Örgütler çalışanlar tarafından çeşitli politik davranışların sergilendiği ortamlardır. Politik davranışların 

etkililiği bir bireyin sahip olduğu politik beceri ile doğru orantılıdır (Treadway vd., 2005). Politik beceri bir 

çalışanın inandırma, anlama, ikna etme, yönlendirme, dinleme ve müzakere etme gibi yöntemlerle diğer 

çalışanları etkileme ve çıkarları doğrultusunda manipüle etme kapasitesini ifade etmektedir (Mintzberg, 1983; 

Ahearn vd., 2004). Politik becerileri gelişmiş olan bireyler mesleki yaşantılarında başarılı olabilmekte, bireysel 

amaçlarını gerçekleştirebilmekte ve mensubu oldukları örgütlerin amaçlarının gerçekleştirilmesine önemli 

ölçüde katkı sağlayabilmektedirler (Pfeffer, 1981; Ferris vd., 2005a, 2007; Semadar vd., 2006; Liu vd., 2007). 

Ayrıca politik açıdan becerikli olan bireyler işlerinden daha fazla tatmin olmaktadırlar (Meisler, 2014). Bu 

nedenle bireylerin politik beceri düzeylerini artıran unsurların anlaşılması örgütsel performansın 

artırılmasına imkân tanıyabilir.  

Günümüze dek yapılan araştırmalarda eğitim, sosyalleşme, öz disiplin (Ferris vd., 2005a, 2007), anlayışlılık, 

kontrol yeteneği, nezaket, aktif etkileme yeteneği (Liu vd., 2007), dışadönüklük (Lui vd., 2007; Ferris vd. 2007), 

proaktif kişilik (Thompson, 2005; Liu vd., 2007; Ferris vd., 2007), akran danışmanlığı (mentoring) (Ferris vd., 

2005a, 2008; Chopin vd., 2013), olumlu duygulanım (Kolodinsky vd., 2004); Ferris vd., 2007), duygusal zekâ 

(Meisler, 2014), kontrol odağı, öz yeterlilik ve uyumluluk (Ferris vd., 2007) gibi unsurların bireylerin politik 

beceri düzeylerini artırdığı ya da olumlu yönde etkilediği ortaya çıkarılmıştır. Bu bulgularından yola çıkılarak 

bir bireyin kişisel özellikleri arasında yer alan temel benlik değerlendirmeleri ile de politik beceri arsasında 

bir ilişki olabileceği akla gelmektedir (Priyadarshi ve Premchandran, 2019; Zhang vd., 2018). Çünkü 

görüldüğü üzere önceki çalışmalarda çeşitli kişilik özellikleri ile politik beceri arasında aynı yönlü ilişkiler 

ortaya çıkarılmıştır. Ancak bilindiği kadarıyla önceki çalışmalarda temel benlik değerlendirmeleri ile politik 

becerinin dört boyutlu (sosyal zekâ, kişiler arası etki, ilişki ağı kurma yeteneği, samimi görünme) yapısı 

arasındaki olası ilişkiye değinilmemiş ve bu ilişki görgül olarak araştırılmamıştır.  

Temel benlik değerlendirmeleri kısaca bir bireyin belirli bir çevrede kendi değerine, yeterliliklerine, 

kapasitesine ve işlevlerine ilişkin düşüncelerini ve değerlendirmelerini ifade etmektedir ve bireyleri 

tanımlayan ve birbirinden ayırt etmeye yarayan değişkenlerden biridir (Judge vd., 1997; Judge vd., 2003). 

Temel benlik değerlendirmeleri olumlu olan bireyler daha iyimser bir psikolojik duruma ve motivasyona 

sahip olma, becerilerine, yeteneklerine ve yeterliliklerine daha fazla inanma (Judge vd., 2004) ve hayatları 

boyunca daha tutarlı ve başarılı olma eğimlindedirler (Judge ve Hurts, 2008). Bu bakımdan olumlu temel 

benlik değerlendirmelerine sahip olan bireylerin politik becerilerinin yüksek düzeyde olması beklenebilir.  

Temel benlik değerlendirmeleri ile politik beceriler arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılmasının örgütsel 

performansın artırılmasına yönelik yapılan araştırmalara katkı sağlayacağına inanılmaktadır. Bununla 

birlikte, özellikle işe alım süreçlerinde olmak üzere örgütsel işleyişlerde ve yönetsel işlevlerde iyileşme 

sağlayabileceği düşünülmektedir. Bu bakımdan araştırmanın gerek örgütsel uygulamalar açısından, gerek de 

kuramsal açıdan öneme sahip olduğuna inanılmaktadır. Bu kapsamda çalışmada öncelikle temel benlik 

değerlendirmeleri ve politik beceri kavramları tanımlanmış ve değişkenler arasındaki ilişkiler tartışılarak 

kuramsal çıkarımlar üretilmiş ve hipotezler geliştirilmiştir. Çalışmanın devamında söz konusu hipotezler test 

edilerek elde edilen bulgular kurama ve uygulamaya dönük yansımaları bakımından tartışılmıştır. 

2. KURAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Temel Benlik Değerlendirmeleri 

Judge vd. (1997) tarafından geliştirilen temel benlik değerlendirmeleri; bir bireyin belirli bir çevrede kendi 

değerine, yeterliliklerine, kapasitesine ve işlevlerine ilişkin düşüncelerini kapsayan gizil ve kişisel bir 

kavramdır (Judge vd., 1997, 2003, 2004; Judge, 2009; Chang vd., 2012). Gizil ya da üst düzey bir yapı olan temel 

benlik değerlendirmeleri dört kişisel özelliği bünyesinde barındırmaktadır. Bunlar: (1) öz saygı, (2) öz 

yeterlilik, (3) duygusal denge ve (4) kontrol odağıdır (Judge vd., 1998a, 1998b, 2000, 2002, 2004, 2005; Erez ve 

Judge, 2001; Judge ve Bono, 2001; Bono ve Judge, 2003; Srivastava vd., 2010). Birbiriyle ilişkili olan bu kişisel 

özellikler bireyin iş tatminini açıklamak amacıyla Judge vd. (1997) tarafından aynı çatı altında toplanmıştır. 

Söz konusu kişisel özellikler arasındaki ilişkiler çeşitli araştırmacılar tarafından da doğrulanmıştır (Judge vd., 

1998a, 1998b, 2000, 2002). Temel benlik değerlendirmelerini oluşturan kişisel özelliklerin her biri ile ilgili 

zengin bir yazın bulunmaktadır (Judge vd., 2002). Ancak bu tür çalışmalarda özellikler arasındaki müştereklik 
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ihmâl edildiğinden kavrama ilişkin daha büyük bir potansiyel etkin bir şekilde elde edilememektedir (Erez ve 

Judge, 2001; Judge vd., 2002, 2004, 2005; Judge ve Hurst, 2007). Müşterekliğin oluşturduğu potansiyelle ilişkili 

olarak temel benlik değerlendirmelerinin üç önemli özelliği belirlenmiştir. Bunlar: temel benlik 

değerlendirmelerinin (1) öz değerlendirmeli olması, (2) temel özellikler olması (çevresel olmamaları) ve (3) 

kapsamının geniş olmasıdır (Judge vd., 1998b, 2005; Erez ve Judge, 2001; Bono ve Judge, 2003; Chang vd., 

2012).   

Temel benlik değerlendirmelerinin bileşenlerinden olan öz saygı, bir bireyin kendi değeri hakkındaki 

değerlendirmelerini ifade etmektedir ve bireyin ne ölçüde kendini takdir ettiğini göstermektedir. Ayrıca, bu 

kavram bireyin eylemleri, duyguları ve bilme yetisi ile olan ilişkilerini de kapsamaktadır (Rosenberg, 1965; 

Johnson vd., 2008; Yıldırım vd., 2019). Öz yeterlilik, bir bireyin kendi kabiliyetlerine ve belirli görevlerin, 

olayların ve durumların üstesinden gelme kapasitesine ilişkin değerlendirmelerini ifade etmektedir. Önceki 

çalışmalarda yüksek öz yeterliliğe sahip olmanın yüksek motivasyona ve mesleki bağlamda başarıya yol açtığı 

ortaya çıkarılmıştır (Bandura, 1997; Chen vd., 2001; Kara, 2019). Duygusal denge, bir bireyin sakin kalmaya 

ve sıradan olaylara karşı çok az tepki vermeye ya da hiç vermemeye eğilimli olmasını ifade etmektedir. Yüksek 

düzeyde duygusal dengeye sahip olan bireyler olumlu duygulanım geliştirmekte ve günlük olaylardan çok 

az etkilenmektedirler (Eysenck, 1990; Johnson vd., 2008; Parlak ve Sazkaya, 2018). Kontrol odağı, bir bireyin 

eylemlerinin sonuçlarını ne ölçüde kontrol edebileceğine ilişkin inancını ifade etmektedir. İçsel kontrol 

odağına sahip bireyler etraflarında olup biten olaylar üzerinde kontrollerinin olduğuna inanırlarken, dışsal 

kontrol odağına sahip olanlar kendilerini çaresiz hissetmekte ve her şeyin kontrollerinin dışında geliştiğine 

inanmaktadırlar. Dahası, içsel kontrol odağına sahip olmak mesleki bağlamda yüksek düzeyde dayanıklılığa, 

başarıya ve motivasyona yol açmaktadır (Rotter, 1966; Blau, 1993; Kaya, 2016).  

2.2. Politik Beceri 

Örgütler çalışanlar tarafından politik davranışların sıklıkla sergilendiği ortamlardır (Mintzberg, 1985). Bunun 

altında yatan gerekçe çalışanların başarılı olmalarında zekânın ve çalışkanlığın yanı sıra fırsatları 

değerlendirebilme, ilişki kurabilme ve ilişkisel yapı içerisinde olup biten olayları kavrayabilme gibi sosyal 

becerilerin de rol oynamasıdır (Kolodinsky vd., 2007). Günümüzde başarılı ve etkili bir çalışan olabilmek için 

genel bilişsel yeteneğin ve çalışkanlığın ötesinde sosyal zekâya, sosyal yapı içinde kendini konumlandırma 

yeteneğine ve bireyler arası ilişkileri doğru bir şekilde kavrayabilme yeteneğine sahip olmak gereklidir 

(DeLuca, 1999; Ferris vd., 2005a). Politik beceri en basit haliyle; bir çalışanın ikna, yönlendirme ve müzakere 

yöntemleriyle diğer çalışanları etkileme kapasitesini ifade etmektedir. Politik beceriyi bir çalışanın diğer 

çalışanları anlama yeteneği ve bu yolla elde ettiği bilgiyi kendi amaçlarını gerçekleştirmek uğruna diğerlerini 

etkilemek için kullanması olarak tanımlamak da mümkündür (Mintzberg, 1983; Ahearn vd., 2004). Politik 

davranışlar ve uygulanan etkileme taktikleri bireyler üzerinde yaratılmak istenen etkinin ne olduğu ile 

ilgilidir. Politik beceri ise bireyler üzerindeki etkinin nasıl yaratılmak istendiği hakkında fikir vermektedir. 

Söz konusu etkinin nasıl oluşturulacağı duruma uygun olan etkileme taktiğinin seçimini ve başarılı bir şekilde 

uygulanmasını ifade etmektedir (Ferris vd., 2002a). 

Çalışanlar örgütlerin politik arenasında hayatta kalmak ve başarılı olmak için politik davranışlar sergilemek 

ve dolayısıyla politik becerilerini geliştirmek zorundadırlar (Pfeffer, 1981; Mintzberg, 1985). Politik açıdan 

becerikli olan bireyler sosyal zekâları ile davranışlarını çeşitli durumsal koşullara uygun olarak belirleyebilme 

kapasitelerini, diğer bireylerin tepkilerini etkili bir şekilde kontrol edecek ve onları etkileyecek şekilde  

birleştirmektedirler. Ayrıca diğer bireyler tarafından sergilenen sosyal işaretleri etkili bir şekilde 

yorumlayarak ve anlamlandırarak duruma özel politik davranışlar gösterebilmektedirler (Ferris vd., 2002a; 

Momm vd., 2010). Politik becerileri yüksek düzeyde olan bireyler mensubu oldukları örgütün sosyal 

sermayesini artırmaktadırlar. Bu yolla kişisel amaçlarını gerçekleştirme kapasitelerini örgütsel verimlik 

artışına yansıtabilmektedirler (Perrewé vd., 2000).  Politik becerileri gelişmiş bireyler diğer bireyleri cezbeden 

ve kendilerini rahat hissetmelerine yol açan bir öz güvene sahiptirler. Söz konusu öz güven hiçbir zaman kibre 

dönüşmemektedir ve olumlu bir özellik olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle politik becerileri yüksek 

düzeyde olanlar öz güvenli olmalarına rağmen bencil değildirler. Bilakis bu tür bireylerin öz farkındalıkları 

yüksektir. Çünkü politik bakımdan becerikli bireylerin içsel ve ben merkezli bir bakış açısından ziyade 

diğerlerine odaklanan bir yaklaşımları vardır. Bu durum onların dengeli, güvenilir ve öz disiplinli olmalarına 

imkân tanımaktadır (Ferris vd., 2002b). Politik açıdan becerikli bireyler farklı sosyal bağlamlarda ve 

durumlarda ne yapacaklarını doğru bir şekilde belirleyebilmektedirler. Aynı zamanda altta yatan “çıkarlarını 
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gözetme” niyetlerini gizleyerek ve samimi görünerek nasıl davranılması gerektiğini de bilmektedirler. Politik 

becerinin bileşenleri: (1) sosyal zekâ, (2) kişilerarası etki, (3) ilişki ağı kurma yeteneği ve (4) samimi görünmedir 

(Ferris vd., 2005b).  

Sosyal zekâ, genel olarak bir bireyin diğer bireyleri bilinçli bir şekilde gözlemlemesini, sosyal ilişkileri 

kavrayabilmesini, bireylerin davranışlarını doğru bir şekilde yorumlayabilmesini, üstün bir muhakeme 

yeteneğini, öz farkındalığını ve çeşitli sosyal durumlara istekli bir şekilde uyum sağlayabilme becerisini ifade 

etmektedir. Sosyal zekâsı yüksek olan bireyler diğer bireylerle iş yaparken ve ilişkilerini yürütürken iletişim 

becerileri ve pratik zekâları ile öne çıkmaktadırlar (Ferris vd., 2005a; Akçakanat ve Uzunbacak, 2017). 

Kişilerarası etki; bir bireyin amaçlarını gerçekleştirmek adına diğerleri üzerinde güçlü bir etki bırakmasını 

sağlayan inandırıcılığını, diğer bireylerden arzu ettiği cevapları alabilmek ve diğerlerinin arzu ettiği şekilde 

tepki göstermesini sağlayabilmek için farklı durumlara kolayca uyum sağlayabilmesini, duruma uygun 

davranışlar sergileyebilmesini ve esnekliğini ifade etmektedir (Pfeffer, 1992; Karabey ve Alioğulları, 2020).  

İlişki ağı kurma yeteneği; bir bireyin çeşitli sosyal ağlar kurma, sosyal ağlarda yer alma ve parçası olduğu 

sosyal ağları amaçları doğrultusunda kullanma konusundaki uzmanlığını ifade etmektedir. Herhangi bir 

sosyal ağın üyesi olan bir birey başarı için gerekli ve değerli olarak görülen varlıklara sahip olmak 

eğilimindedir. İlişki ağı kurma yeteneği yüksek düzeyde olan bireyler bu yeteneklerini ve ince zekâlarını 

kullanarak kolayca yeni arkadaşlıklar kurabilmektedirler, güçlü ittifaklar oluşturabilmektedirler ve 

müzakereleri idare etmede, anlaşma tesis etmede ve çatışma yönetiminde oldukça mahirdirler (Ferris vd., 

2007; Özdemir ve Gören, 2015). Samimi görünme; bir bireyin diğerlerine dürüst, otantik, özgün, olduğu gibi, 

içten ve gerçek görünebilmesini ifade etmektedir. Politik açıdan becerikli bireyler dürüst, açık fikirli ve 

dobradırlar ya da çok iyi bir şekilde öyle görünebilmektedirler. Politik becerinin bu bileşeni bir bireyin diğer 

bireyleri doğrudan etkileme girişimlerinin başarısını belirlemektedir. Çünkü bu bileşen, sergilenen 

davranışların diğerleri tarafından algılanan niyetleri üzerine odaklanmaktadır. Nitekim diğerlerinin bireyin 

davranışlarına ilişkin oluşturduğu algılar önemlidir. Çünkü söz konusu algılar sergilenen davranışların 

yorumlanmasına ve anlamlandırılmasına etki etmektedir. Diğerlerini etkileme çabaları ancak bireyin gizli bir 

amacının olmadığı algılandığında başarılı olmaktadır. Bu nedenle samimi görünme becerisi yüksek düzeyde 

olan bireyler karşılıklı olarak güven tesis edebilmektedirler (Jones, 1990; Yüksel, 2018).   

2.3. Temel Benlik Değerlendirmeleri ve Politik Beceri Arasındaki İlişki 

Temel benlik değerlendirmeleri, bireylerin farklı sosyal bağlamlarda arzu edilen davranışları sergilemeye 

yatkın olmalarını açıklayan olumlu benlik kavramından (Judge vd., 1998a) türetilmiştir. Bu nedenle olumlu 

temel benlik değerlendirmelerine sahip olan bireylerin çeşitli soysal ortamlarda daha iyimser bir psikolojik 

duruma ve motivasyona sahip olmaları ve becerilerine, yeteneklerine ve yeterliliklerine inanmaları 

beklenmektedir (Judge vd., 2004; Judge ve Hurst, 2007). Benzer şekilde, Judge ve Hurts (2008) olumlu temel 

benlik değerlendirmelerine sahip olan bireylerin hayatları boyunca daha tutarlı ve başarılı kariyer yollarından 

ilerlediklerini iddia etmektedir. Judge vd. (1998a) de olumlu temel benlik değerlendirmelerine sahip olan 

bireylerin örgütlerde daha fazla inisiyatif aldıklarına ve daha zorlu ve kendilerini tatmin eden görevleri 

üstlendiklerine işaret etmektedir (Judge vd., 2000; Srivastava ve Locke, 2006). Chang vd. (2012) ise olumlu 

temel benlik değerlendirmelerine sahip olan çalışanların iş arkadaşlarına psikolojik açıdan destek olmaya 

daha hevesli olduklarını ortaya çıkarmıştır. Dahası, olumlu temel benlik değerlendirmeleri ile amaç belirleme 

arasında aynı yönlü bir ilişki olduğu araştırmacılar tarafından bilinmektedir. Öyle ki olumlu temel benlik 

değerlendirmelerine sahip olan bireyler hedeflerini daha doğru bir şekilde ifade edebilmektedirler (Judge ve 

Hurst, 2007), kariyer planlarını kendileri belirlemektedirler (Judge vd., 2005) ve tıpkı onları hatalardan ve 

başarısızlıklardan koruyan bir bağışıklık sistemi gibi işleyen kuvvetli bir bilişsel dayanıklılığa sahiptirler 

(Judge vd., 2000). Bu tür bireyler özel yaşantıları ve iş yaşantıları arasında diğerlerine kıyasla daha kolay bir 

şekilde denge kurabilmektedirler (Judge vd., 2005).  

Bu değerlendirmelerden yola çıkılarak olumlu temel benlik değerlendirmelerine sahip olan bireylerin daha 

fazla başarı odaklı oldukları ve daha çok içsel motivasyona sahip oldukları düşünülebilir (Judge ve Hurst, 

2007). Başarı odaklı bireyler politik davranışlar sergilemeye daha fazla eğilimlidirler (Mowday, 1978; Leary ve 

Kowalski, 1990). Benzer şekilde içsel motivasyonu yüksek olan bireylerin de politik davranışlar sergileme 

eğilimleri yüksektir. Politik davranışların başarısını belirleyen en önemli faktör ise bireyin politik becerisidir 

(Treadway vd., 2005). Politik beceri genel bilişsel kabiliyetle ilişkili değildir, bilakis kişilik özellikleri ile ve öz 

denetim ve duygusal zekâ gibi kişiler arası ilişkilere odaklanan yapılarla daha fazla ilişkilidir. Politik beceri 
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kavramı bireyin doğuştan gelen özellikleri, durumsal özellikler ve sosyal etkililik öğelerini bütünleştiren bir 

bakış açısının türevidir. Bu bakımdan politik becerinin bir kısmının doğuştan edinildiği, bir kısmının ise 

bireyin tecrübeleri yoluyla geliştirildiği ya da biçimlendirildiği düşünülebilir (Buck, 1991; Murtha vd., 1996; 

Ferris vd., 2002b). Nitekim yaratılışa ve mizaca bağlı çeşitli faktörler politik becerinin öncülleri arasında yer 

almaktadır. Bu faktörler bir bireyin diğerlerinin üzerinde etki oluşturabilmesini ve iş yerinde tecrübe edilen 

çeşitli sosyal durumlarda uygun davranışlar sergileyebilmesini sağlayan çeşitli kişilik özelliklerini 

kapsamaktadır. Bu kişilik özelliklerine örnek olarak; öz denetim, öz disiplin, kontrol odağı, öz yeterlilik, dışa 

dönüklük, uyumluluk, olumlu duygulanım ve proaktif davranma eğilimi verilebilir (Ferris vd., 2007). 

Hatırlanacağı üzere temel benlik değerlendirmeleri bireyin belirli bir çevrede kendi değerine, yeterliliklerine, 

kapasitesine ve işlevlerine ilişkin düşüncelerini kapsayan gizil bir kavramdır (Judge vd., 1997) ve kontrol 

odağı, öz saygı, duygusal denge ve öz yeterlilik olmak üzere dört kişilik özelliğini bünyesinde 

barındırmaktadır (Judge vd., 1998a). Dolayısıyla politik becerinin Ferris vd.’nin (2007) işaret ettiği kişilik 

özelliklerini ihtiva etme kapasitesine sahip olan bir üst yapı olduğunu söylemek mümkün görünmektedir. 

Buradan hareketle, önceki çalışmaların kuramsal çıkarımlarının ışığında, temel benlik değerlendirmelerinin 

bir kişilik yapısı olması ve bireyin gerek teknik bakımdan (Judge vd., 2000; Srivastava ve Locke, 2006; Judge 

ve Hurts, 2008) gerek de sosyal ilişkiler bakımından (Judge vd., 1998a, 2004; Chang vd., 2012) başarılı bir 

mesleki yaşantıya sahip olmasının bir öncülü olması nedeniyle, olumlu temel benlik değerlendirmelerinin, 

yüksek düzeyde politik beceriye sahip olunmasına imkân tanıması beklenmektedir. Bu değerlendirmelerin 

ışığında araştırmanın hipotezleri şu şekilde geliştirilmiştir: 

Hipotez 1: Olumlu temel benlik değerlendirmeleri ile sosyal zekâ arasında olumlu bir ilişki vardır.  

Hipotez 2: Olumlu temel benlik değerlendirmeleri ile kişilerarası etki arasında olumlu bir ilişki vardır.  

Hipotez 3: Olumlu temel benlik değerlendirmeleri ile ilişki ağı kurma yeteneği arasında olumlu bir ilişki 

vardır.  

Hipotez 4: Olumlu temel benlik değerlendirmeleri ile samimi görünme becerisi arasında olumlu bir 

ilişki vardır. 

Hipotezler doğrultusunda oluşturulan araştırma modeli Şekil 1’de sunulmuştur. 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

3. YÖNTEM 

3.1. Araştırma Tasarımı, Evren ve Örneklem 

Bu çalışma amacı bakımından “açıklayıcı”, yöntemi bakımından “nicel”, süresi bakımından “kesitsel” ve 

analiz düzeyi “birey” olacak şekilde tasarlanmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul’da bulunan ve toplam 352 

firmanın kayıtlı olduğu bir organize sanayi bölgesinde; ahşap, mobilya, tekstil, mekanik ve elektronik yarı 

mamul ve mamul tasarımı, imalatı ve montajı gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 27 firmada çalışan 1342 

kişi oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi söz konusu 27 firmanın çalışanları arasından kolayda 

örnekleme yönetimine uygun olarak, gönüllülük esasına göre araştırmaya iştirak eden 414 katılımcıdan 

oluşmaktadır. Örneklem evreni %95 güven düzeyinde ve ±5 güven aralığında temsil etmektedir (Saunders 

vd., 2016). Katılımcıların 242’si (%58,5) erkek, 172’si (%41,5) kadındır, 174’ü (%42) evli, 240’ı (%58) bekârdır, 
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156’sı (%37.7) lise, 143’ü (%34,5) yüksekokul, 92’si (%22,2) lisans, 20’si (%4,8) yüksek lisans ve 3’ü (%0,8) 

doktora eğitim düzeyindedir, yaşları 20 ile 57 arasında (ORT= 36,38, SS= 9,47) değişmektedir. Katılımcılara 

ilişkin demografik bilgiler örneklemin yapısı hakkında fikir sahibi olunması amacıyla paylaşılmıştır. 

Araştırmanın amaçları arasında yer almadığından değişkenlerin ortalamalarının katılımcıların demografik 

özelliklerine göre karşılaştırılması gibi analizler yapılmamıştır.  

3.2. Veri Toplama Araçları 

3.2.1. Temel Benlik Değerlendirmeleri Ölçeği  

Katılımcıların temel benlik değerlendirmeleri Judge vd. (2003) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye Kisbu 

(2006) tarafından uyarlanan 12 maddeli ve tek boyutlu ölçek ile ölçülmüştür. Ölçekteki her bir madde 5 puan 

(1: kesinlikle katılmıyorum, 5: kesinlikle katılıyorum) üzerinden değerlendirilmiştir. Örnek bir madde 

“Görevlerimi başarılı bir şekilde tamamlarım”dır. Ölçeği oluşturan 12 maddenin Cronbach α değeri 0,97 

olarak hesaplanmıştır. Maddelerin faktör yükleri 0,83-0,92 arasında değişmektedir.  

3.2.2. Politik Beceri Ölçeği  

Katılımcıların politik becerisi Ferris vd. (2005b) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye Özdemir ve Gören (2015) 

tarafından uyarlanan 18 maddeli ve dört boyutlu (sosyal zekâ, kişiler arası etki, ilişki ağı kurma yeteneği ve 

samimi görünme) ölçek ile ölçülmüştür. Ölçekteki her bir madde 5 puan (1: kesinlikle katılmıyorum, 5: 

kesinlikle katılıyorum) üzerinden değerlendirilmiştir. Örnek bir madde “İş yerinde başkalarıyla iletişime 

geçmek için çaba ve zaman harcarım”dır. Sosyal zekâ boyutunu oluşturan maddelerin Cronbach α değeri 

0,82’dir ve faktör yükleri 0,50-0,87 arasında değişmektedir. Kişiler arası etki boyutunu oluşturan maddelerin 

Cronbach α değeri 0,87’dir ve faktör yükleri 0,80-0,88 arasında değişmektedir. İlişki ağı kurma yeteneği 

boyutunu oluşturan maddelerin Cronbach α değeri 0,84’dir ve faktör yükleri 0,68-0,80 arasında 

değişmektedir. Samimi görünme boyutunu oluşturan maddelerin Cronbach α değeri 0,71’dir ve faktör yükleri 

0,60-0,82 arasında değişmektedir.  

3.2.3. Araştırma Süreci 

Çalışmanın yapılmasına ilişkin olarak araştırmacının bağlı olduğu üniversiteden 23.10.2020 tarihli ve 

65836846-044 sayılı etik kurul onayı alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak erişime açık ve kullanımı 

özel izin gerektirmeyen ölçekler kullanılmıştır. İki bin yirmi yılının Kasım ve Aralık ayı ile 2021 yılının Ocak 

ayında söz konusu sanayi bölgesine gidilerek araştırmanın yapılmasının planlandığı firmaların yöneticileriyle 

yüz yüze ya da telefonla görüşülmüş, firma bilgilerinin saklı tutulacağı taahhüdü ile gerekli izinler alınmış ve 

araştırmanın verisi toplanmıştır. Anket formları birim yöneticileri aracılığıyla çalışanlara dağıtılmış ve 

gönüllü olarak araştırmaya katılmak isteyenlerden yine birim yöneticileri tarafından aynı gün veya takip eden 

gün içerisinde toplanmıştır. Araştırmaya gönüllü olarak toplam 425 katılımcı iştirak etmiştir. Toplanan anket 

formlarından 11 tanesi hatalı doldurulduğundan iptal edilmiş, geriye kalan 414 anket formu analize dâhil 

edilmiştir. 

3.2.4. Veri Analiz Stratejisi 

Değişkenlerin Cronbach α katsayıları, ortalama ve standart sapma değerleri, değişkenleri oluşturan 

maddelerin faktör yükleri ve değişkenler arasındaki korelasyon katsayıları IBM SPSS Statistics Version 24 

yazılımı ile hesaplanmıştır. Araştırmanın hipotezleri SmartPLS (v. 3.3.3) yazılımı ile kısmi en küçük kareler 

yapısal eşitlik modellemesi tekniğine (Ringle, 2015) uygun olarak test edilmiştir.     

4. BULGULAR 

Değişkenlere ait ortalama ve standart sapma değerleri ile birlikte değişkenler arasındaki korelasyon 

katsayıları Tablo 1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1. Değişkenlere Ait Betimleyici İstatistikler ve Korelasyon Katsayıları 

Değişkenler ORT SS 1 2 3 4 5 

1. İlişki ağı kurma yeteneği 3,09 1,05 1     

2. Kişiler arası etki 3,17 1,27 0,79** 1    

3. Sosyal zekâ 3,35 1,07 0,43** 0,35** 1   

4. Samimi görünme 3,23 1,02 0,65** 0,68** 0,29** 1  

5. Temel benlik değerlendirmeleri 2,78 1,25 0,39** 0,34** 0,28** 0,44** 1 
*p<0.05, **p<0.01 

Tablo 1’de sunulan bulgular incelendiğinde katılımcıların genel olarak olumlu temel benlik 

değerlendirmelerine (ORT= 2,78, SS= 1,25) ve dikkate değer düzeyde ilişki ağı kurma yeteneğine (ORT= 3,09, 

SS= 1,05), kişiler üzerinde etki oluşturma becerisine (ORT= 3,17, SS= 1,27), sosyal zekâya (ORT= 3,35, SS= 1,07) 

ve samimi görünme becerisine (ORT= 3,23, SS= 1,02) sahip oldukları anlaşılmaktadır. Ayrıca, her bir değişken 

arasında aynı yönlü ve anlamlı ilişkiler olduğu görülmektedir. Bu bulgular araştırmanın hipotezlerine mesnet 

teşkil etmektedir. Ancak, bağımsız değişkende meydana gelen bir değişimin bağımlı değişkende de anlamlı 

bir değişime yol açıp açmadığını belirlemek, diğer bir ifadeyle, ortaya çıkarılan ilişkilerin tesadüfi olup 

olmadığını ortaya çıkarmak amacıyla sonraki adımda araştırmanın hipotezleri kısmi en küçük kareler yapısal 

eşitlik modellemesi tekniğine uygun olarak test edilmiştir. Oluşturulan yapısal eşitlik modeli ve elde edilen 

bulgular Şekil 2’de sunulmuştur. 

 

Şekil 2. Yapısal Eşitlik Modeli 

Şekil 2’de görülen yapısal eşitlik modeli kabul edilebilir düzeyde uyuma sahiptir (SRMR=0,07, χ2=3,37, NFI= 

1,21). Uyum endeksleri için eşik değerler şu şekildedir: SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) < 

0,08,  χ2 < 5, NFI (Normed Fit Index) > 0,9 (Hu ve Bentler, 1999;  Sarstedt vd., 2017). Modelde yer alan yolların 

üzerindeki değerler standardize edilmiş β katsayılarıdır. Parantez içindeki değerler ise regresyon 

katsayılarının (β) anlamlılık düzeylerini göstermektedir. Bağımlı değişkenleri (Kişiler arası etki, ilişki ağı 

kurma yeteneği, samimi görünme ve sosyal zekâ) temsil eden dairelerin içinde yer alan değerler açıklanan 

varyans (düzeltilmiş R2) değerleridir. Elde edilen bulgulara göre katılımcıların olumlu temel benlik 

değerlendirmeleri ile kişiler arası etki oluşturma becerileri (β=0,38, p<0,001), ilişki ağı kurma yetenekleri 

(β=0,43, p<0,001), samimi görünme becerileri (β=0,58, p<0,001) ve sosyal zekâları (β=0,33, p<0,001) arasında 

olumlu ve anlamlı ilişkiler vardır. Ayrıca, temel benlik değerlendirmeleri kişiler arası etki boyutunda 

meydana gelen değişimin %14’ünü, ilişki ağı kurma yeteneği boyutunda meydana gelen değişimin %18’ini, 

samimi görünme boyutunda meydana gelen değişimin %34’ünü ve sosyal zekâ boyutunda meydana gelen 

değişimin %11’ini açıklamaktadır. Bulgulardan anlaşıldığı üzere katılımcıların temel benlik 
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değerlendirmelerinde meydana gelen olumlu bir değişim politik becerilerinde de olumlu bir değişime yol 

açmaktadır. Diğer bir ifade ile bağımlı ve bağımsız değişkende meydana gelen değişimler tesadüfi değil, 

birbiri ile ilişkilidir. Bundan dolayı araştırmanın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü hipotezleri 

desteklenmektedir.  

5. TARTIŞMA ve SONUÇ 

Temel benlik değerlendirmeleri bir bireyin mesleki yaşantısında nasıl bir yol izleyeceğine dair ipuçları veren 

kişilik özellikleri arasındadır. Benzer şekilde politik beceri de bireysel başarıya etki eden başat etmenler 

arasında yer almaktadır. Nitekim politik açıdan becerikli olan çalışanların amaçlarını daha kısa sürede 

gerçekleştirdikleri bilinmektedir. Bu araştırmada katılımcıların yüksek düzeyde olmamakla birlikte 

ortalamanın az da olsa üzerinde temel benlik değerlendirmelerine ve politik beceriye sahip oldukları 

görülmektedir. Bu durum gerek işletmeler tarafından sağlanan elverişli çalışma koşulları gibi çevresel 

etmenlerden, gerek de çalışanların mizacı gibi bireysel etmenlerden kaynaklanıyor olabilir. Bu bakımdan 

araştırmanın yapıldığı işletmelerdeki insan kaynakları yönetimi süreçlerinin ve liderlik uygulamalarının 

ölçümlenen değişkenler esas alındığında başarılı olduğu düşünülebilir. Çalışanları destekleyen yönetim 

uygulamaları çalışanların kendilerini değerli hissetmelerine ve olumlu bir şekilde değerlendirmelerine yol 

açmış olabileceği gibi politik becerilerini sergilemeleri için elverişli koşullar da oluşturmuş olabilir. Nitekim 

araştırmada elde edilen bulgulara göre katılımcıların temel benlik değerlendirmeleri sosyal zekâlarını 

kullanma, diğerlerini etkileme, diğerleriyle ilişki kurma ve diğerlerine samimi görünme gibi politik 

becerilerini olumlu yönde öngörmekte ve güçlendirmektedir.  

Daha önceden yapılmış olan bazı araştırmalarda çalışanların öz disiplin (Ferris vd., 2005a), anlayışlılık, kontrol 

yeteneği, nezaket, aktif etkileme yeteneği (Liu vd., 2007), dışadönüklük (Lui vd., 2007), proaktif kişilik 

(Thompson, 2005), olumlu duygulanım (Kolodinsky vd., 2004) ve duygusal zekâ (Meisler, 2014) gibi çeşitli 

kişilik özelliklerinin politik beceri düzeylerini artırdığı ya da olumlu yönde etkilediği ortaya çıkarılmıştır. Elde 

edilen bulgular söz konusu kişilik özelliklerine ilave olarak temel benlik değerlendirmelerinin de benzer bir 

işlevinin olduğunu göstermektedir. Böylelikle çalışanların öz saygılarının, öz yeterliliklerinin, duygusal 

dengelerinin ve kontrol odaklarının da politik becerilerinin güçlendirilmesi ya da öngörülmesi bakımından 

belirleyici bir role sahip olduğunu söylemek mümkün görünmektedir. Bu bakımdan elde edilen bulguların 

önceki çalışmaların bulgularını geliştirdiği düşünülmektedir. Ayrıca, Ferris vd. (2007)’nin çalışanların kişilik 

özellikleri ile politik becerileri arasındaki ilişkiye dair yaptığı kuramsal değerlendirmeler de bu çalışmada elde 

edilen bulgularla görgül olarak desteklenmektedir. Ancak önceki çalışmalardan farklı olarak, çalışanların 

temel benlik değerlendirmeleri ile politik becerileri arasındaki ilişki bilindiği kadarıyla ilk defa bu çalışma ile 

ortaya çıkarılmıştır. Böylece temel benlik değerlendirmelerinin sonuçlarının neler olduğunu ortaya çıkarmaya 

yönelik daha önceden yapılmış olan çalışmalara (Judge vd., 1998a; Judge vd., 2000; Judge vd., 2004; Judge vd., 

2005; Srivastava ve Locke, 2006; Judge ve Hurst, 2007, 2008; Chang vd., 2012) ve ayrıca çalışanlar tarafından 

politik becerinin kullanılma süreçlerinin anlaşılmasına katkı sağlandığına inanılmaktadır. Nitekim temel 

benlik değerlendirmeleri ve politik beceri kavramları arasındaki ilişkinin açıklanmasıyla ve görgül bulgularla 

desteklenmesiyle, söz konusu kavramların ve gerçekleştikleri bağlamların daha iyi anlaşılmasına gayret 

edilmiştir. Hatırlanacağı üzere temel benlik değerlendirmeleri bir bireyin kendine bakışını, kendini çevresel 

gelişmeler bağlamında sosyal ve örgütsel yapı içerisinde nereye ve nasıl konumlandırdığını, nasıl 

değerlendirdiğini ve kendine ne ölçüde saygı duyduğunu ifade eden bir kavramdır. Dolayısıyla bireysel 

özellikler üzerine inşa edilmiş olan gizil kişilik yapılarından biridir. Politik beceri ise bir bireyin amaçlarını 

gerçekleştirmek ve çeşitli kazançlar elde etmek uğruna diğerlerini anlama, manipüle etme ve etkileme 

kapasitesini ifade etmektedir. Her iki kavramın merkezinde bireyin kendisi, kendini ne ölçüde tanıdığı ve 

kendine bakışı yer almaktadır. Bu nedenle politik beceriyi bir bireyin kendine dair değerlendirmelerinin doğal 

bir sonucu olarak yorumlamak da mümkün görünmektedir. Bu değerlendirmeler olumsuzsa politik 

becerilerin düşük düzeyde olmasını, olumuyla yüksek düzeyde olması beklemek olasıdır. Nitekim elde edilen 

bulgular bu çıkarımı desteklemekte ve görgül olarak ispatlamaktadır.  

Bunlarla birlikte, elde edilen bulgular yalnızca bu araştırma ile sınırlı olduğundan ve örneklem ancak belirli 

sayıdaki örgütleri temsil ettiğinden yapılan değerlendirmelerin genellenebilmesi için farklı örgütlerde yeni 

çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu nedenle bu durum araştırmanın bir kısıtı olarak 

değerlendirilebilir. Çalışmanın diğer bir kısıtı ise araştırmanın kesitsel tasarıma uygun olarak yürütülmüş 

olmasıdır. Bilindiği üzere kesitsel tasarımlı araştırmalarda değişkenler arasındaki ilişkinin nedenselliğini 
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yorumlamak yanıltıcı olabilmektedir ve bir etkiden bahsetmek mümkün olamamaktadır. Ancak, yapılan 

regresyon analizlerinde elde edilen bulgular sayesinde ortaya çıkarılan ilişkilerin tesadüfi olmadığı 

gösterilebilmekte ve bağımlı bir değişkende meydana gelen değişimin öngörülmesine olanak sağlanmaktadır. 

Nitekim bu araştırmada da öyle yapılmıştır. Ancak, daha isabetli değerlendirmelerde bulunabilmek ve 

değişkenler arasındaki etkileri yorumlayabilmek için boylamsal araştırmaların yapılması gerekmektedir. 

Hatırlanacağı üzere boylamsal bir araştırmada bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerinde belirli bir 

zaman dilimi içinde ve belirli koşullarda nasıl bir değişime neden olduğu daha yüksek bir doğrulukla 

anlaşılabilmektedir. Bu nedenle temel benlik değerlendirmeleri ile politik beceri arasında ortaya çıkarılan 

ilişkiler ileride boylamsal araştırmalarla da test edildiği takdirde bulguların geçerliliği artırılabilir. Ayrıca 

ileride yapılacak araştırmalarda bu çalışmada incelenen kuramsal model daha da geliştirilebilir. Örneğin, 

bireyin algıladığı örgütsel destek modele moderatör değişken olarak eklenebilir ve yüksek ve düşük düzeyde 

örgütsel destek algılayan çalışanların temel benlik değerlendirmeleri ile politik becerileri arasında nasıl bir 

ilişki olduğu kuramsal olarak tartışılıp görgül olarak araştırılabilir. Aynı yaklaşımla modelin farklı biçimlerde 

geliştirilmesi de mümkündür. Söz konusu kısıtlara rağmen araştırmanın verisi kısmi en küçük kareler yapısal 

eşitlik modellemesi tekniği kullanılarak analiz edildiğinden, dolayısıyla tüm bağımlı ve bağımsız değişkenler 

aynı anda analize dâhil edildiğinden ve oluşturulan yapısal eşitlik modeli anlamlı ve yeterli uyuma sahip 

olduğundan elde edilen bulguların doğruluğunun yüksek olduğu sonucuna varılabilir.  

Araştırmanın bulguları bahsedilen kuramsal katkıların yanı sıra uygulamaya dönük katkılar da 

sağlamaktadır. Örneğin, politik becerinin iyi niyetle kullanıldığı takdirde bireysel ve örgütsel performansı 

artırıyor olmasından ötürü örgütlere personel temin edilirken adaylara uygulanan testlere temel benlik 

değerlendirmeleri ve politik beceri testleri de eklenebilir ve olumlu temel benlik değerlendirmelerine ve 

politik becerilere sahip olan adaylar tercih edilebilir. Ayrıca örgütlerin mevcut personeli iletişim kanallarının 

sürekli açık tutulması, yönetsel süreçlerin şeffaflığının sağlanması, çalışanlara iyi muamele edilmesi ve etkili 

liderlik davranışlarının sergilenmesi gibi yöntemlerle psikolojik ve mesleki açıdan desteklenebilir. Bu yolla 

çalışanların kendilerine olan güvenleri artırılabilir ve kendilerini daha olumlu değerlendirecek şekilde kişisel 

gelişimleri sağlanabilir. İlave olarak, çalışanların temel benlik değerlendirmelerini iyileştirici eğitimler, 

toplantılar, bire bir görüşmeler ve seminerler tasarlanabilir ve uygulanabilir. Bu tür faaliyetlere temel benlik 

değerlendirmeleri ve politik beceriler üzerine araştırmalar yapmış bilim insanları ve konuya vakıf, tecrübeli 

iş insanları konuşmacı ve/veya eğitici olarak davet edilebilir. Bu etkinlikler temel benlik değerlendirmelerinin 

ve politik becerilerin kavramsal çerçevesini ve uygulamaya dönük yansımalarını kapsayacak şekilde 

tasarlanabilir. Böylece temel benlik değerlendirmeleri ile politik beceri arasındaki ilişkiye dikkat çekilebilir, 

politik becerinin olumlu amaçların elde edilmesi amacıyla kullanıldığında bireysel ve örgütsel düzeyde fayda 

sağladığı hususunda çalışanlar bilinçlendirilebilir ve örgütsel süreçlerin belirgin bir şekilde iyileştirilmesi 

sağlanabilir.    

Bu çalışmada çalışanların temel benlik değerlendirmeleri ile politik becerileri arasındaki ilişkilere yönelik 

bilindiği kadarıyla ilk defa bir kuramsal çerçeve oluşturulmuş ve geliştirilen kuramsal model görgül olarak 

test edilerek temel benlik değerlendirmelerinin politik beceri üzerindeki etkisi ortaya çıkarılmıştır. Temel 

benlik değerlendirmeleri ile politik beceri arasındaki ilişkinin düşünsel ve mantıksal dayanaklarının 

belirlenmiş olmasının ve yapılan kuramsal tartışmaların görgül bulgularla desteklenmiş olmasının 

araştırmaya değer kattığına inanılmaktadır. Ayrıca söz konusu bulguların uygulayıcılar tarafından dikkate 

alındığı ve hayata geçirildiği takdirde örgütsel etkinliğin ve performansın artırılması hususlarında fayda 

sağlanacağı düşünülmektedir.   
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Amaç –Bu çalışmada; Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin Endüstri 4.0 farkındalıkları ve 

Endüstri 4.0’ın temelini oluşturan teknolojilere uyum seviyelerinin akıllı ve sürdürülebilir tedarik zinciri 

kapsamında belirlenmesi ve sektörel olarak Endüstri 4.0 olgunluk seviyelerinin ortaya çıkarılması 

amaçlanmıştır. 

Yöntem - Endüstri 4.0 farkındalık seviyesi belirlenmesi için Şanlıurfa ilinde sektörel farklılıklara göre 

120 KOBİ dikkate alınmıştır. Endüstri 4.0 farkındalık seviyesi ile ilgili dört hipotez istatistiksel olarak 

test edilerek, sektörel bazda farklılıklar bulunmuştur. Endüstri 4.0 olgunluk seviyelerinin belirlenmesi 

için Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 4 farklı sektörden 12 firmaya ulaşılarak, toplam 108 soru ile 

görüşleri alınmıştır. Endüstri 4.0 olgunluk düzeylerinin sektörler, sürdürülebilirlik boyutları ve Endüstri 

4.0 araçları arasında varyans (ANOVA) analizi yapılmıştır. Bu parametreler istatistiksel olarak test 

edilerek, sektörel bazda farklılıklar bulunmuştur.  
Bulgular – KOBİ’lerin Endüstri 4.0 ile ilgili farkındalık seviyelerinin orta düzeyde olduğu tespit 

edilmiştir. Endüstri 4.0 olgunluk düzeyine ilişkin analiz sonuçlarına göre anlaşılma, uygulama ve 

gelişim düzeyi değerleri sektörlere, sürdürülebilirlik boyutlarına ve Endüstri 4.0 araçlarına göre farklılık 

göstermektedir. Tüm sektörler ve katkı düzeylerinde 3.0 ortalama değerinin üzeri ile Endüstri 4.0 

araçlarından nesnelerin internetinin daha etkili olduğu görülmektedir. Akıllı ve sürdürülebilir tedarik 

zinciri hazırlık ve olgunluk (ASTZHO) modeli uygulaması ve yönetimsel etkilere ilişkin sektör 

ortalamalarına göre, Endüstri 4.0 olgunluk skoru en yüksek enerji sektörü çıkarken, bu sektörü sırası ile 

gıda, makine ve tekstil sektörleri takip etmiştir. Endüstri 4.0 araçlarından ise, nesnelerin interneti 

sektörlerin en fazla olgunluk skoru elde ettikleri teknoloji olurken, bunu sırası ile bulut bilişim, eklemeli 

imalat, simülasyon, robotik/otonom sistemler ve siber güvenlik takip etmiştir.  

Tartışma - Bu çalışmada, başta tekstil ve gıda sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerde Endüstri 4.0 

farkındalık seviyesini artırmak için ortak politikalar geliştirilmesi gerekliliği ortaya konulmuştur. 

ASTZHO modeli kullanılarak, farklı sektördeki firmaların Endüstri 4.0 teknolojilerine uyum seviyeleri 

belirlenmiştir. Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren başta tekstil sektöründeki firmaların Endüstri 4.0 

teknolojileri ile sürdürülebilir tedarik zinciri boyutlarına olan farkındalıklarını artırmaları gerekliliği 

ortaya çıkmıştır. 
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Purpose – The purpose of this study is aimed to determine the compliance levels of the companies 

operating in Şanlıurfa region with Industry 4.0 technologies within the scope of smart and sustainable 

supply chain and to reveal the Industry 4.0 awareness and maturity levels in terms of sectors. 

Design/methodology/approach – In order to determine the Industry 4.0 awareness level, 120 SMEs in 

Şanlıurfa province were taken into account based on sectoral differences. Four hypotheses about the 

Industry 4.0 awareness level were tested statistically, and differences were found on a sectoral basis. 12 

companies from 4 different sectors operating in Şanlıurfa were contacted and their opinions were 

received with a total of 108 questions regarding Industry 4.0 maturity levels. Analysis of variance 

(ANOVA) of Industry 4.0 maturity levels between sectors, sustainability dimensions and Industry 4.0 

tools was conducted. These parameters were tested statistically and differences were found on a sectoral 

basis. 

Findings – It has been determined that the awareness level of SMEs about Industry 4.0 is at a medium 

level. According to the results of the analysis on the Industry 4.0 maturity level, the values of 

understanding, application and development level differ according to sectors, sustainability dimensions 
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and Industry 4.0 tools. It is found that the Internet of Things, one of the Industry 4.0 tools, is more 

effective with an average value above 3.0 in all sectors and contribution levels. According to the sector 

averages and the ASTZHO model application, the energy sector with the highest Industry 4.0 maturity 

score was followed by the food, machinery and textile sectors, respectively. Among the Industry 4.0 

tools, the Internet of things is the technology in which the sectors achieved the highest maturity score, 

followed by cloud computing, additive manufacturing, simulation, robotic/autonomous systems and 

cyber security, respectively. 

Discussion: In this study, the necessity of developing common policies to increase the level of Industry 

4.0 awareness in SMEs operating in the textile and food sector has been revealed. Using the ASTZHO 

model, the compliance levels of companies in different sectors to Industry 4.0 technologies were 

determined within the scope of smart and sustainable supply chain. The results show that companies 

operating in Şanlıurfa, especially in the textile sector, need to increase their awareness of Industry 4.0 

technologies and sustainable supply chain dimensions. 

1. GİRİŞ 

Günümüzde imalat sektöründeki teknolojik gelişmeler Endüstri 4.0 uygulamalarının başlamasını ve akıllı üretim 

tekniklerini beraberinde getirerek dijital dönüşümün doğmasına neden olmuştur. Endüstri 4.0 uygulamalarında 

akıllı üretim teknikleri ile; sağlık, eğitim, ticaret, finans, turizm, ulaşım, tarım ve inşaat sektörlerinde nesnelerin 

interneti, derin öğrenme ve dijital dönüşüm yöntemleri öne çıkmaktadır (Chou, 2018).  

Dijital dönüşüm Dördüncü Sanayi Devrimini başlatan ve üretimden ticarete kadar hayatımıza yön veren 

geleceğin teknolojilerine uyumu belirtmektedir. Dördüncü Sanayi Devriminin en önemli sonuçlarından olan akıllı 

fabrikalar, dijital verinin anlık toplanması ve kullanımı, otonom ve kendi başına karar verebilen sistemler, 

süreçlerin izlenebilirliği gibi fark yaratan özelliklere sahiplerdir (Lasi vd., 2014). Alcácer ve Cruz-Machado (2019), 

Dördüncü Sanayi Devrimi’ni başlatan yeni nesil teknolojileri incelemişlerdir. Drath ve Horch (2014) tarafından 

yapılan çalışmada Dördüncü Sanayi Devrimi' nin gelişimi, dinamiği ve üretim sektöründeki geleceği 

araştırılmıştır. Rüßmann vd. (2015), Endüstri 4.0’ın beraberinde hayatımıza giren yeni nesil dokuz teknolojiyi 

araştırmaktadır. Bu teknolojiler simülasyon, otonom robotlar, yatay ve dikey sistem entegrasyonu, siber güvenlik, 

nesnelerin interneti, eklemeli imalat, bulut teknolojisi, büyük veri analizi ve artırılmış gerçeklikten oluşmaktadır. 

Hermann vd. (2016), Endüstri 4.0’ın tasarım ilkelerini araştırırken, Endüstri 4.0’ın uygulanması sırasında 

yukarıda saydığımız yeni nesil teknolojilerin bazılarının kullanım potansiyellerini belirlemeye çalışmışlardır. 

KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilen işlemler Endüstri 4.0 süreci ile dijital olarak internet ağı üzerinden artmıştır. 

İşletmelerce gerçekleştirilen faturalandırma, vergilerin ödenmesi vb. birçok farklı işlemle birlikte, dijital ticaret bu 

başlıklardan en önemlisini oluşturmaktadır. Dijitalleşmenin önemli uygulamalarından birini oluşturan dijital 

ticaret, özellikle “2020 Küresel Pandemi” sürecinde önemini tüm dünyada belirgin bir şekilde artırmıştır. Nitekim 

uzun yıllardır mal ve hizmet ticaretinde başvurulan dijitalleşme uygulamaları tedarik zinciri ve pazarlama 

aşamasında kullanılmıştır (González and Ferencz, 2018). 

Endüstri 4.0 işletmelerin stratejilerini, operasyonel süreçlerini, organizasyon yapılarını ve teknolojik gelişimlerini 

etkilemektedir. Endüstri 4.0’a geçiş yapmadan önce işletmeler, iş süreçlerini ve kapsamlarını değerlendirmeli, iç 

ve dış kaynakları hakkında değerlendirmeler yapmalıdırlar (Lin vd., 2020). Olgunluk modelleri işletmelerin dijital 

dönüşümdeki değişimlerini kontrol etmelerine olanak tanıyan ve yaygın bir şekilde kullanılan önemli 

araçlardandır (Becker vd., 2009; Braga Tadeu vd., 2019). Endüstri 4.0 olgunluk modelleri işletmelerde köklü bir 

değişim süreci başlatarak güçlü ve zayıf yönlerin tespit edilmesinde kullanılmaktadır. Ayrıca işletmelerin 

farkındalık kazanabilmeleri için yol gösterici bir nitelik taşımaktadır (Gökalp vd., 2017). 

Dünyada her sektörden işletmeler, Endüstri 4.0’a uyum süreci içerisine girmek istemektedir. Ancak bu sürecin 

her sektör için öncelikler arasında yer almaması, işletmelerin finansal durumu, bilgi kaynaklarına erişimi ve 

kalifiye eleman istihdamı bu uyum sürecini zorlaştırmakta ve strateji farklılıkları ortaya çıkarmaktadır. Endüstri 

4.0 olgunluk modelleri ile firmalar, Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm prensiplerini ne düzeyde yürürlüğe 

koyduklarını ve yapılması gereken adımları görebileceklerdir. Söz konusu olgunluk modellerinin geliştirilmesi 

ve uygulanması ile yeni iş ve hizmet alanları oluşturulması sağlanmış olacaktır (Sarı, 2020). 

Bazı firmalar Endüstri 4.0 sürecinin getirebileceği fırsatları tahmin edemeyebilir ve sonucunda rakiplerine karşı 

dezavantajlı duruma düşebilirler. Çünkü Endüstri 4.0 süreci gibi bir sürecin net anlaşılabilmesi için bu alanda 

kendini yetiştirmiş nitelikli personellere veya bu açığı kapatabilecek danışmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Endüstri 4.0 sürecinde ilerlemek isteyen firmaların öncelikle mevcut durumlarını analiz edip hangi seviyede 

olduklarını belirlemeleri gerekmektedir (Özçelik vd., 2019). 
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Gökalp vd. (2017), mevcut olgunluk modeli literatüründeki boşluğa vurgu yaparak, yeni bir olgunluk modeli de 

önermişlerdir. Bu modelde kapasite boyutu altı kademeli sıralı ölçüm düzeyi ile temsil edilmekte iken, görüş 

boyutu ise varlık yönetimi, veri yönetişimi, uygulama yönetimi, süreç dönüşümü ve örgütsel uyumsuzluk alt 

boyutlardan oluşmaktadır. Akdil vd. (2018), dijital dönüşüm sürecine katkıda bulunan mevcut olgunluk 

modellerini analiz etmişler ve akıllı iş süreçleri, akıllı ürünler ve hizmetler, strateji ve organizasyon boyutlarını 

kapsayan yeni bir olgunluk modeli önermişlerdir. Yazarlar, akıllı ürünler ve hizmetler boyutunun alt boyutlarını 

akıllı üretim ve operasyonlar, akıllı pazarlama ve satış operasyonları ve destekleyici operasyonlar olarak 

belirlemişlerdir. Aguiar vd. (2019), şirketlerin mevcut digital olgunluklarını değerlendirmelerine ve dijital 

dönüşüm sürecinde kapasitelerini artırmalarına yardımcı olan yeni bir olgunluk modeli önermişlerdir. Önerilen 

model süreç ve kapasite boyutlarını kapsamaktadır. Veza vd. (2015), üretim sektöründen topladığı veriler 

yardımıyla Hırvat imalat sanayinde Endüstri 4.0' ın mevcut olgunluk düzeyinin analizini yapmışlardır. 

Dördüncü Sanayi Devrimi’nde üretim ortamında olup bitenleri anlamak ve farkındalık kazanmak, nesnelerin 

interneti ile mümkün olmaktadır. Sanayide ileri teknolojilerin gelişiminde bilgisayar kullanımının önemi artmıştır 

(Ötleş ve Özyurt, 2016). İşletmeler iletişim, bilgi ve akılcılık ile üretimde verimliliklerini artırabilmek için Endüstri 

4.0’ı benimseyerek, ekonomik sorunların çözümlerini kolaylaştırabilme, sosyal, ekonomik ve çevresel yönden 

sürdürülebilirlik potansiyeline sahip olmak istemektedirler (Daly, 1994; Gabriel ve Pessl, 2016; Wagner, 2016). 

Ayrıca işletmeler dijital uyum sürecini hızlandırmak için yatay ve düşey entegrasyon ile dijital entegrasyonu 

hedeflenmektedir (Prause, 2015). 

Endüstri 4.0, işletmelerin satın alma, üretim, dağıtım ve müşteri hizmetleri gibi temel fonksiyonlarını beraberinde 

getirdiği dijital teknolojiler ile dönüştürmeye devam ederken, azalan doğal kaynaklar, hızla değişen iklim 

koşulları ve hükümetler ile sivil toplum örgütlerinin artan baskıları neticesinde firmalar sürdürülebilirliğin 

gerektirdiği ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda mesafe kat etmeye zorlanmaktadırlar. Yeni nesil üretim 

teknolojilerine uyum sağlayan işletmeler pazardaki değişikliklere hızlı yanıt verebilme, yüksek kaliteli ürünleri 

düşük maliyetle üretebilme ve müşteri memnuniyetini üst seviyeye taşıma fırsatı bulurlarken, sürdürülebilir 

tedarik zincirine dönüşümleri ile çevreye duyarlı, ekonomik açıdan etkin ve sosyal sorumluluk sahibi işletmelere 

dönüşmektedir (Demir vd., 2022). 

İmalat sektöründeki KOBİ’lerin küresel rekabet koşullarına dayanıklı ve katma değeri yüksek ürünlerin 

üretilebilmesi için yenilikçi yönlerinin artırılması gerekmektedir. İşletmelerin Endüstri 4.0 sürecine girebilmeleri 

ve geçiş sürecinde farkındalıklarının artırılması için üretim, tedarik, yönetim, finansman ve pazarlama 

kısımlarının dijital dönüşüm ile geliştirilmesi gereklilik haline gelmiştir (Sarıışık vd., 2022). 

Yapılan literatür araştırmalarında tedarikçilerin bulanık İdeal Çözüme Dayalı Sıralama Tekniği TOPSIS yöntemi 

ile çevresel performanslarının değerlendirilmesi (Awasthi vd., 2010), bulanık Analitik Ağ Süreci (AAS) yöntemi 

ile yeşil tedarik zinciri yönetimi faaliyetlerinin değerlendirilmesi (Büyüközkan ve Çifçi 2012), Analitik Hiyerarşi 

Prosesi (AHP) ve Analitik Ağ Süreci (AAS) yöntemleri ile Endüstri 4.0 sürecinde sürdürülebilir tedarik zinciri 

yönetiminin uygulanmasında bazı kriterlerin değerlendirilmesi (Terzi vd., 2020), varyans analizi (ANOVA) ile 

Konya ili imalat sanayisinde Endüstri 4.0 sürecinin KOBİ'lere yönelik teknoloji seviyeleri değerlendirmesi (Yiğitol 

vd., 2020), çalışmalarına rastlanmıştır. Bu çalışmada ise literatürdeki çalışmalardan farklı olarak Demir vd. (2022) 

tarafından önerilen, akıllı ve sürdürülebilir tedarik zinciri hazırlık ve olgunluk (ASTZHO) modeli kullanılmıştır. 

Ayrıca Şanlıurfa ilinde imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin akıllı ve sürdürülebilir tedarik zinciri 

kapsamında Endüstri 4.0 olgunluk modeli ile ilgili teorik ve uygulamaya dönük bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Bu çalışmanın amacı Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren firmaların Endüstri 4.0 için yol haritası belirlemeleri, 

operasyonel ve stratejik yeteneklerini geliştirmeleri ve dijital dönüşüm fırsatlarını önceden görerek yeteneklerinin 

güçlendirebilmeleri, akıllı ve sürdürülebilir tedarik zinciri kapsamında Endüstri 4.0 için firmalara yol gösterici 

öneriler sunulması olarak belirlenmiştir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Şanlıurfa İlindeki Sektörün Genel Dağılımı 

Türkiye’deki tüm işletmelerin %99,8’ini, istihdamın %73,8’ni, işletmelerin toplam cirosunun %64,5’ni, ihracatın 

ise %56,3’nü KOBİ’ler oluşturmaktadır. KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler)’ ler, 250 kişiden az yıllık 

çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon TL’yi aşmayan 

ve ilgili yönetmelik uyarınca; mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri ifade etmektedir (TOBB, 2020). TÜİK 

tarafından açıklanan Kurulan/Kapanan Şirket İstatistiklerinin 5429 sayılı kanuna göre 2010 yılından itibaren 
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yayımlanma sorumluluğu TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)’ne devredilmiştir. Buna göre, 2021 yılı 

itibariyle; Şanlıurfa’da 1613 işletme kurulmuştur (TÜİK, 2020). TRC2 Bölgesi illeri Ortadoğu ülkeleri (Suriye, Irak 

vb.) ile ticari ve coğrafi sınır ilişkileri içerisindedir. Şanlıurfa Türkiye’nin TRC2 bölgesinde bulunmaktadır. Bu 

iller birbiriyle etkileşimli, çok sektörlü ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı içerisinde ele alınan bölgesel bir 

kalkınma projesi olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)’nin parçasıdır. TRC2 bölgesindeki iller stratejik bir 

konumda bulunmaktadır. Bu illerde tarım ve hizmet sektörü öncelikli ekonomik yapısı ve yüksek nüfus artış hızı 

nedeniyle eğitim ve istihdam ihtiyacı diğer bölgelere nazaran daha fazladır. Ayrıca bu iller küresel Suriye 

göçünün etkilerini büyük oranda hissetmektedir (GAP, 2014). Bu iller TÜİK'in (2021) yayınladığı istatistiğe göre 

ortanca yaşı 20.1 ile en düşük yaş ortalamasına sahiptir. Yani genç nüfus oranı bu illerde yüksektir. Şanlıurfa’da 

imalat sektörü genel olarak tarıma dayalı sektör niteliğinde bir görünüm sergilemektedir. Tekstil (pamuk ve yün 

iplik), hazır giyim, ayakkabı ve gıda sektörünün toplam imalat sanayi içerisindeki payının %32 tekstil, %29 gıda 

ve %39 diğer sanayilerde olması TRC2 Bölgesi’nin mevcut potansiyelini göstermesi bakımından önemlidir 

(ŞUTSO, 2020). 

2.2. Şanlıurfa İlinde Sektörün Temel Nitelikleri  

Şanlıurfa ili TRC2 Bölgesinde altıncı bölgede çeşitli teşvik uygulamalarıyla desteklenmektedir. Yüksek nüfus 

potansiyeli ile birlikte tarım sektörü açısından bazı avantajlara sahiptir. Diğer taraftan ekonomik katma değer 

oluşturma konusunda yetersizlik, kayıt dışı ekonomi ve nitelikli personel temini sorunları üzerinde önemle 

durulmaktadır. İl ekonomisinin geliştirilmeye çalışılması için gerekli politikalar ve projeler geliştirilmesi 

önemlidir (Siverekli ve Sarıışık, 2017). Şanlıurfa ilinde en fazla imalat sektöründe kalifiye eleman temininde 

güçlük çekildiği görülmektedir. Eleman temininde güçlük çekilen mesleklerin başında da dokuma, konfeksiyon, 

makineci ve ayakkabı imalatçısı meslekleri gelmektedir. Eleman temininde güçlük çekilmesinin en önemli 

nedeninin gerekli mesleki beceriye/niteliğe sahip eleman bulunamaması olduğu tespit edilmiştir (İŞKUR, 2021). 

Şanlıurfa'da ayakkabı sektörünün kümelenme modeli ile geliştirilmesi, yatırım ve üretim maliyetlerinin 

azaltılması amacıyla Şanlıurfa YİKOB sahipliğinde “Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi Projesi”ni Karacadağ Kalkınma 

Ajansı desteği ile Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde uygulaması yapılmıştır (KKA, 2020a; 2020b). Bu proje ile 

yatırım bölgesinde hali hazırda yaklaşık istihdam sayısının 2022 yılında 3500 kişiden 5000 kişiye ulaşması 

öngörülmektedir. 

Şanlıurfa özelinde özellikle ayakkabı ve tekstil gibi sektörlerde gerekli mesleki becerinin kazandırılması ve 

çalışanların verimliliğin artırılması önem arz etmektedir. Türkiye’de kalkınma gündemleri arasında dijital 

dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve üretim verimliliğinin artırılması geçmektedir. Bu alanda geliştirilen 

politikalara katkı sağlamak amacıyla Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri- Model Fabrikaların ilki Ankara’da 

hayata geçmiştir. Model fabrikalarında deneyimsel öğrenme teknikleri kullanılarak gerçeğe yakın bir üretim 

ortamında, operasyonel mükemmeliyet ilkelerinin öğretilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlayan eğitim 

hizmetleri ve teknik danışmanlık verilmesi hedeflenmektedir.  

Ülkemizin yüksek gelir düzeyine çıkabilmesi için KOBİ’lerin küresel rekabet koşullarında katma değeri yüksek 

ürünlerin üretebilmesine bağlıdır. KOBİ’lerin Endüstri 4.0 sürecine uyum sağlayabilmeleri için yönetim, üretim, 

tedarik ve pazarlama kabiliyetlerinin dijital dönüşüm ile geliştirilmesi gerekmektedir (Sarıışık vd., 2022). Bu 

sebeple KOBİ’lerin Endüstri 4.0’a geçiş sürecinde farkındalık seviyelerinin artırılması konusu oldukça önem  

3. LİTERATÜR TARAMASI 

Literatürde çok sayıda çalışma Endüstri 4.0' ı teknolojik yönden incelerken, yeni sanayi devriminin tedarik zinciri 

yönetimindeki olası etkilerini araştırmaktadır (Hermann vd., 2016; Prause 2015; Tjahjono vd., 2017; Barreto vd., 

2017; Vaidya vd., 2018; Valkokari vd., 2011). Valkokari vd. (2011)’e göre akıllı tedarik zincirlerinin elde 

edilebilmesi, müşteri, üretici, tedarikçi ve inovasyon ortaklarının stratejik niyetlerinin ve süreçteki rollerinin 

anlaşılmasına bağlıdır. Butner (2010), akıllı tedarik zincirlerinin maliyet kontrolünün ve tedarik zinciri 

görünürlüğünün sağlanarak riskle etkili bir şekilde başa çıkabileceğini ve iş hedeflerinin karşılanabileceğini öne 

sürmektedir.  

Abdirad ve Krishnan (2021)’e göre, tüm şirketler Endüstri 4.0’ı projelerinde kullanabilirler ve proje yöneticileri 

projelerin kilit liderleridir. Şirketlerin geleceği için önemli bir stratejik öneme sahip olan Endüstri 4.0 projelerinde, 

proje yöneticilerinin rolü çok önemlidir. Proje yöneticileri, araçlara sensör yerleştirilmesi, RFID teknolojilerinin 

teslimatta kullanılması ve verilerin bulut sistemlerinde depolanması gibi teknolojik ve yenilikçi kararlarda 
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şirketlere liderlik yapacaklardır. Bu teknolojiler, yöneticilere zamanında karar almada, riski azaltmada ve 

verimliliği artırmada yardımcı olmaktadırlar. Endüstri 4.0 üretimde dijitalliği ve otonomluğu artırırken, şirketin 

tüm birimlerinin etkileşimini geliştiren dijital süreçleri yaratmaktadır. 

Endüstri 4.0, şirketlerin tedarik zincirlerinde karmaşık ve dinamik süreçleri düzenlemelerine ve büyük ölçekli 

üretim ve müşterilerin entegrasyonunu yönetmelerine yardımcı olmaktadır (Rennung vd., 2016). Akıllı 

sensörlerin, büyük veri analitiğinin ve akıllı karar verme araçlarının ortaya çıkışı, nesnelerin internetinin önemini 

en üst düzeye çıkarmıştır. Nesnelerin internetini kullanan herhangi bir sektör, işletmelerinin en önemli alanlarını 

hedefleyerek operasyonel verimliliklerini üst düzeylere çıkarabilir. Akıllı teknolojiler, kullanıcıların herhangi bir 

zamanda ve herhangi bir yerde verilere erişebilmelerine izin vermektedir (Pasi vd., 2020).  

Tedarik zincirlerinin dijitalleşmesi kalite, esneklik ve yanıt verebilirlikte iyileşmeye yol açmaktadır. Yeni nesil 

üretim sistemlerinin hazır olması, kitlesel kişiselleştirme adı verilen yeni üretim stratejisi için bir yol oluşturacak 

ve hem müşteriler hem de üreticiler için daha fazla değer yaratacaktır (Chauhan ve Singh,2019). 

İşletmelerin sosyal, çevresel ve ekonomik yönden verimlilikleri tedarik zinciri yönetimlerinin etkinliği ile 

belirlenmektedir. İşletmelerin verimliliği, büyümesi ve gelişmesinde etkili olan akıllı ve sürdürülebilir tedarik 

zinciri yönetimi üretimde personel verimliliği ve stok maliyetlerinde önemli bir etkiye sahiptir (Cetinkaya vd., 

2011). İşletmeler, tedarik zinciri yönetimini sürdürülebilir hale getirebilmek için sosyal, çevresel ve ekonomik 

faktörleri göz önünde tutmalıdır (Peidro vd., 2009). Endüstri 4.0’da sürdürülebilirliğin temelinde ekonomi, çevre 

ve toplum kavramları incelenmiştir. İşletmelerin verimliliği açısından Endüstri 4.0 ve sürdürülebilirlik 

kavramlarının önem arz ettiği belirtilmiştir (Toker 2018). 

Yapılan literatür araştırmalarında Konya, Düzce ve Şanlıurfa ili imalat sanayisinde Endüstri 4.0 konularında 

yaklaşımı ve farkındalık seviyeleri incelenmiştir (Yiğitol vd. 2020; Yıldız vd. 2021; Sarıışık vd. 2022). Bu çalışmanın 

amacı KOBİ’lerin Endüstri 4.0 farkındalıklarının ve akıllı teknolojilere uyum seviyelerinin akıllı ve sürdürülebilir 

tedarik zinciri kapsamında belirlenmesi ve firmalara yol gösterici öneriler sunulmasıdır. 

4. YÖNTEM 

4.1. Araştırma Modeli 

Araştırma kapsamında hazırlanan anketler imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lere uygulanmıştır. Anket 

hazırlanırken, Şanlıurfa ilinde KOBİ'lerin sektörlerine uygun olarak literatürde uluslararası düzeyde kullanılan 

anket örneklerinden faydalanılmıştır. Hazırlanan anket formlarında birinci aşamasında KOBİ’lerin sektörel ve 

çalışan sayısı dağılımı, ikinci aşamasında Endüstri 4.0 farkındalık seviyesi, üçüncü aşamasında ise olgunluk 

seviyesinden oluşmaktadır. Anket formunun oluşturulmasında literatürdeki kaynaklarından yararlanılmıştır 

(Culot vd., 2020; Hamada 2019; Trotta ve Garengo 2019). 

4.2. Evren ve Örnekleme 

Bu çalışmada, öncelikle örneklem birimlerinin tamamını kapsayan ve bu birimlerin sınırlandırılmasına olanak 

veren çerçeve oluşturulmuştur. Bunun için uygulama tarihi itibariyle Şanlıurfa bölgesinde faaliyet gösteren 

KOBİ’lerin güncel rakamları, KOSGEB İl Müdürlükleri ile Ticaret ve Sanayi Odaları’ndan temin edilerek evren 

büyüklüğü belirlenmiştir. Buna göre anakütle büyüklüğü üzerinden faaliyette olan KOBİ’lerin oluşturduğu 

örneklem büyüklüğü; çalışmada doğru/gerçek bulgu üretecek, başarılı ve güvenilirliği yüksek analiz sonuçlarını 

ortaya çıkaracaktır. Kriterlere uyan toplam aktif KOBİ sayısı üzerinden örneklem büyüklüğünün belirlenmesi, 

evren birim sayısının büyük olduğu durumlar için kullanılan formül, Cochran (1963), ile bulunmuştur.  

Çalışmada alınacak örneklem büyüklüğü olarak hesaplanan 120 KOBİ’nin il bazlı ve sektörel dağılımları, 

Şanlıurfa ilinin ekonomik düzeyi, sahip olduğu işletme sayıları ve sektörel farklılıkları dikkate alınarak 

hesaplanmıştır. Buna göre evren büyüklüğü üzerinden hesaplanacak, faaliyette olan KOBİ’lerin oluşturduğu 

örneklem büyüklüğü; çalışmada doğru/gerçek bulgu üretecek, başarılı ve güvenilirliği yüksek analiz sonuçlarını 

ortaya çıkaracaktır. 

4.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmacılar tarafından veri toplama aracı olarak kullanılacak KOBİ’lere uygulanmak üzere bir anket formu 

geliştirilmiştir. Anket formunda; konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmalar incelenerek ve uzman görüşlerinden 

yararlanılarak araştırmanın kuramsal çerçevesi doğrultusunda belirlenen bazı kriterlere göre farklı bakış açıları 

ve değerlendirmelerden yararlanılarak geliştirilen ölçekler kullanılmıştır. Anketler için 15.04.2022 tarihde 
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(2022/60 sayı) HRÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler etik kurulundan onay alınmıştır. 

Anketler Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren KOBİ’lere interaktif olarak uygulanmıştır. Bu firmalarda çalışan üst 

düzey yöneticiler, ARGE, üretim planlama, kalite ve pazarlama alanında çalışan teknik personel tarafından 

anketler cevaplanmıştır. KOBİ’lerden araştırma anket çalışmasına 120 adet geri dönüş sağlanmıştır. Anketlerde, 

Endüstri 4.0 farkındalık seviyesi soruları için 5’li likert ölçeğine göre cevaplar alınmıştır. Bunun yanında, 

ASTZHO modeli kullanılarak, Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren farklı sektörlerdeki 12 firmanın Endüstri 4.0 

olgunluk seviyelerini belirlenmiş ve sektörlerin kendi aralarındaki olgunluk seviyelerinin karşılaştırılmasına 

olanak sağlanmıştır. Modelin uygulandığı 4 sektör ve firma sayıları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Çalışmaya dahil olan sektörler ve firma sayıları 

Sektör Firma Sayısı 

Makine 3 

Enerji 3 

Tekstil 3 

Gıda 3 

4.4. Verilerin Analizi 

Bu çalışmada KOBİ’lerin sektörel ve çalışan sayıları dağılımı ile Endüstri 4.0 farkındalık seviyesi soru setleri için 

SPSS 26.0 paket programı kullanılarak, ANOVA analizi yapılmıştır. İkinci aşamada Demir vd. (2022) tarafından 

önerilen ve akıllı ve sürdürülebilir tedarik zincir hazırlık ve olgunluk modeli (ASTZHO) olarak isimlendirilen 

modelin uygulaması yapılmıştır. Yazarlar önerdikleri bu model ile firmaların Endüstri 4.0 araçlarını 

sürdürülebilirliğin 3 boyutu olan ekonomik boyut, çevresel boyut ve sosyal boyutta, tedarik zinciri yönetimi 

içerisinde incelemektedirler. ASTZHO modeli, Endüstri 4.0 araçlarını bu boyutlar içerisinde üç kademede 

incelemektedir. Bunlar; anlaşılma, uygulanma ve gelişim kademeleridir. Anlaşılma, Endüstri 4.0 araçlarının ne 

derece anlaşıldığını, uygulanma Endüstri 4.0 araçlarının uygulanma seviyesini, gelişim ise bu araçların şirket içi 

amaçlara sağladığı katkıyı betimlemektedir. Bu üç kavram anlaşılma skoru, uygulanma skoru ve gelişim skoru 

ile ölçülmektedir. Demir vd. (2022)’ nin önerdiği ASTZHO modeli oniki adet Endüstri 4.0 aracını ve 

sürdürülebilirliğin 3 ana boyutunu (ekonomik, sosyal ve çevresel) kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. 

Veriler Likert ölçeği ile toplanmış, her firmadan üst düzey yöneticilerin ya da mühendislerin görüşlerine 

başvurulmuştur. Modelin adımları aşağıda anlatılmaktadır (Demir vd. 2002’ den uyarlanmıştır): 

1) ASTZHO modelinin ilk adımında katılımcılar, sürdürülebilirliğin üç boyutunda on iki Endüstri 4.0 aracının 

her biri için anlaşılma (A), uygulanma (U) ve gelişime katkı (G) puanlarını 5’li Likert ölçeği ile belirtmektedirler. 

Ölçekte; çok düşük 1 ile, düşük 2 ile, orta 3 ile, yüksek 4 ile, çok yüksek 5 ile belirtilerek anlaşılma, uygulanma 

veya gelişim skorları puanlanmaktadır. Bu adımda on iki Endüstri 4.0 aracının satırlarından ve sürdürülebilirliğin 

3 sacayağı olan ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarında anlaşılma, uygulanma ve gelişim puanlarının 

sütunlarından oluşan 12x9 boyutunda araç olgunluk birincil matrisi elde edilmektedir. Bu matris Tablo 2’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 2. Araç olgunluk birincil matrisi (Demir vd., 2022) 

Endüstri 4.0 Aracı (i) Ekonomik (j=1) Çevresel (j=2) Sosyal (j=3) 

Aij Uij Gij Aij Uij Gij Aij Uij Gij 

“Robotik ve Otonom Sistem”          

“Eklemeli İmalat”          

“Artırılmış Gerçeklik”          

“Simülasyon”          

“Yatay ve Dikey Sistem 

Entegrasyonu” 

         

“Nesnelerin İnterneti”          

“Bulut Bilişim”          

“Siber Güvenlik”          

“Büyük Veri Analitiği”          

“Yapay Zekâ”          
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“Makine Öğrenmesi”          

“Blok Zincir Teknolojisi”          

2) Bu adım, on iki Endüstri 4.0 aracının her biri için üç sürdürülebilirlik boyutunda araç boyut skorunu Eşitlik 1 

yardımıyla araç olgunluk birincil matrisindeki değerleri kullanarak hesaplamaktadır. Araç boyut skoru (𝑆𝑖𝑗) 

Endüstri 4.0 aracı i’nin sürdürülebilirlik boyutu j’deki anlaşılma (𝐴𝑖𝑗), uygulanma (𝑈𝑖𝑗) ve gelişim (𝐺𝑖𝑗) skorlarının 

geometrik ortalaması alınarak hesaplanmaktadır. 

 

𝑆𝑖𝑗 = √𝐴𝑖𝑗 × 𝑈𝑖𝑗 × 𝐺𝑖𝑗
3

 

i = 1, 2, 3, …, 12 (Endüstri 4.0 araç sayısı) 

j = 1, 2, 3 (Sürdürülebilirlik boyutu) 

 (1) 

 

3) Bu adımda, Eşitlik 2 ile her bir sürdürülebilirlik boyutu için bir toplam hazırlık ve olgunluk skorlarını 

hesaplanmaktadır. Endüstri 4.0 aracı i’nin araç sürdürülebilirlik hazırlık ve olgunluk skoru (𝑃𝑖) araç boyut 

skorlarının (𝑆𝑖𝑗) aritmetik ortalaması alınarak hesaplanmaktadır. 

 

𝑃𝑖 =
1

3
(∑𝑆𝑖𝑗) (2) 

 

4) Bu adım, her bir sürdürülebilirlik boyutunda j’deki akıllı ve sürdürülebilir hazırlık ve olgunluk skorunu Eşitlik 

3’ü kullanarak hesaplamaktadır. Tedarik zincirinin sürdürülebilirlik boyutu j’deki akıllı ve sürdürülebilir hazırlık 

ve olgunluk skoru (𝑇𝑗) on iki Endüstri 4.0 aracının araç boyut skorlarının (𝑆𝑖𝑗) aritmetik ortalaması alınarak 

hesaplanmaktadır. 

 

𝑇𝑗 =
1

12
(∑𝑆𝑖𝑗)       (3) 

 

5) Son adım, Eşitlik 4’ü kullanarak akıllı ve sürdürülebilir tedarik zinciri hazırlık ve olgunluk (ASTZHO) skorunu 

hesaplamaktadır. Bu skor, üç sürdürülebilirlik boyutundaki akıllı ve sürdürülebilir hazırlık ve olgunluk 

skorlarının (𝑇𝑗) aritmetik ortalaması alınarak hesaplanmaktadır. 

 

 

 

 

5. BULGULAR  

5.1. Araştırmaya Katılan KOBİ’lere İlişkin Bulgular 

Çalışmada araştırmaya katılan imalat sektöründeki KOBİ’lerin sektörel faaliyet alanı ve çalışan sayısı göre 

dağılımı Şekil 1’de verilmiştir. 

 

𝑍 =
1

3
(∑𝑇𝑗) 

                                                  

(4) 
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Şekil 1. Sektörel Faaliyet Alanlara göre KOBİ dağılımları 

Bu çalışmada KOBİ’lerin % 60’ını tekstil ve gıda sektörü % 40’ını ise diğer sektörler oluşturmaktadır. Tablo 3’te 

araştırmaya katılan KOBİ’lerin çalışan sayı ve yüzdelerine göre dağılımları verilmiştir. 

Tablo 3. Çalışan sayılarına göre sektörlerin KOBİ dağılımları 

Çalışmada 10-49 arası çalışan sayısı tekstil, gıda, kimya ve enerji sektöründe yaklaşık % 40-45 ile en yüksek KOBİ 

yüzdelerini oluşturdukları görülmektedir.  

5.2. KOBİ’lerin Endüstri 4.0 Farkındalık Seviyesine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan imalat sektöründeki KOBİ’lerin anket verilerinden, oluşturulan hipotezlerden H1-H5 

hipotezleri tek yönlü varyans analiz (ANOVA) yöntemi kullanarak Endüstri 4.0 farkındalığı istatistiksel olarak 

analiz edilmiştir. Tablo 4’de varyansların homojenliği testine göre H1-H4 hipotezleri ANOVA ile 

değerlendirilmiştir. H1-H4 hipotezlerinin varyans homojenliği testine göre p değerleri 0,05’ten büyük olduğu için 

hipotezler kabul edilir. 

Tablo 4. H1-H4 Hipotezlerinin Varyans Homojenliği Testi ve ANOVA Analizi 

Hipotez Levene 

İstatistik 

df1 df2 Sig. Kareler 

Toplamı 

df Kareler 

Ortalama 

F Sig 

H1 2.665 4 115 0.063 12.419 4 3.105 5.837 0.001 

H2 0.179 4 115 0.949 8.400 4 2.100 1.419 0.023 

H3 3.519 4 115 0.060 4.269 4 1.067 1.642 0.017 

H4 1.032 4 115 0.394 10.775 4 2.694 4.354 0.003 

KOBİ’lerin H1-H4 hipotezlerinin ANOVA ile testinde p değerleri 0,05 değerinden küçük olduğu için H1-H4 

alternatif hipotezleri kabul edilmiştir. Hipotezlerin (H1-H4) test sonuçları Tablo 5’de verilmiştir. KOBİ’lerin 

Çalışan Sayısı Sektörel Faaliyet Alanları 

Tekstil Gıda Kimya Enerji Makina 

1-9 arası Sayı 9 8 5 4 6 

Yüzde (%) 22,5 25,0 25,0 25,0 50,0 

10-49 arası Sayı 18 14 8 7 3 

Yüzde (%) 45,0 43,8 40,0 43,8 25,0 

50-249 arası Sayı 11 9 6 5 3 

Yüzde (%) 27,5 28,1 30,0 31,3 25,0 

250 veya üstü Sayı 2 1 1 0 0 

Yüzde (%) 5,0 3,1 5,0 0,0 0,0 
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Endüstri 4.0 farkındalık seviyesi Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 5. Hipotezlerin (H1-H4) Test Edilmesi 

Hipotezler Sonuçlar 

H1: Sektörler arasında KOBİ’lerin Endüstri 4.0 kavramı hakkında görüşleri konusunda fark 

vardır. 

Kabul 

H2: Sektörler arasında KOBİ’lerin Endüstri 4.0'a geçme ihtiyacına ilişkin görüşleri 

konusunda fark vardır. 

Kabul 

H3: Sektörler arasında KOBİ’lerin Endüstri 4.0 ile ilgili üretilen verilerin stratejik karar 

almada kullanılabilme düzeyi konusunda fark vardır. 

Kabul 

H4: Sektörler arasında KOBİ’lerin Endüstri 4.0 ile üretim süreci akıllı sensörler vasıtasıyla 

izlenmesi konusunda fark vardır. 

Kabul 

 

Tablo 6. KOBİ’lerin Endüstri 4.0 Farkındalık Seviyesi 

Farkındalık seviyesi Yüzde Değer (%) 

Tekstil Gıda Kimya Enerji Makina 

Çok Düşük 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Düşük 60.0 46.9 30.0 31.3 33.3 

Orta Düzeyde 35.0 40.6 45.0 31.3 25.0 

Yüksek 0.0 12.5 25.0 37.5 33.3 

Çok Yüksek 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 

Endüstri 4.0 farkındalık seviyesi tekstil sektöründe %60, gıda sektöründe ise %46,9’u düşük olduğu tespit 

edilmiştir. Diğer sektörlerde Endüstri 4.0 farkındalık seviyesinin çok düşük olmadığı görülmektedir. 

5.3. Endüstri 4.0 Olgunluk Düzeyine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan imalat sektöründeki firmaların anket verilerinden 3 sürdürülebilirlik boyutu ve 12 Endüstri 

4.0 aracına göre firmaların Endüstri 4.0 olgunluk katkı düzeyleri Varyans Analizi (ANOVA) yöntemi kullanılarak 

istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Endüstri 4.0 olgunluk katkı düzeylerinin sektörler ve sürdürülebilirlik 

boyutları arasındaki Varyans Analizi sonuçları Tablo 7’te verilmiştir.  

Endüstri 4.0 olgunluk katkı düzeyleri, sektörler ve sürdürülebilirlik boyutları arasında tek yönlü Varyans Analizi 

ile istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Sektörler arasında firmaların Endüstri 4.0 olgunluk katkı düzeyleri 

değerlerinde farklılık (p<0,001) görülmüştür. Diğer bir anlatımla, anlaşılma, uygulanma ve gelişim düzeyi 

değerleri makine, enerji, tekstil ve gıda sektörleri arasında farklılık göstermektedir. Benzer şekilde, 

sürdürülebilirlik boyutları arasında da firmaların Endüstri 4.0 olgunluk katkı düzeyleri değerlerinde farklılık 

(p<0,001) görülmüştür. Başka bir deyişle, anlaşılma, uygulama ve gelişim düzeyi değerleri ekonomik, çevresel ve 

sosyal boyutlar arasında farklılık göstermektedir.  

Tablo 7. Sektörler ve sürdürülebilirlik boyutlarına göre Endüstri 4.0 olgunluk katkı düzeyleri değerlerinin 

Varyans Analizi sonuçları 

Bağımlı Değişken Sektör Ortalama Standart Hata 95% Güven Aralığı 

Alt Limit Üst Limit 

Anlaşılma Makine 2.694 0.055 2.586 2.803 

Enerji 2.944 0.055 2.836 3.053 

Tekstil 2.630 0.055 2.521 2.738 

Gıda 2.741 0.055 2.632 2.850 

Uygulanma Makine 2.315 0.051 2.214 2.415 

Enerji 2.528 0.051 2.427 2.628 

Tekstil 2.167 0.051 2.066 2.267 

Gıda 2.519 0.051 2.418 2.619 

Gelişim Makine 2.028 0.045 1.939 2.116 

Enerji 2.241 0.045 2.152 2.329 
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Tekstil 1.722 0.045 1.634 1.811 

Gıda 2.194 0.045 2.106 2.283 

Anlaşılma Ekonomik 3.014 0.048 2.920 3.108 

Çevresel 2.750 0.048 2.656 2.844 

Sosyal 2.493 0.048 2.399 2.587 

Uygulanma Ekonomik 2.590 0.044 2.503 2.677 

Çevresel 2.396 0.044 2.309 2.483 

Sosyal 2.160 0.044 2.073 2.247 

Gelişim Ekonomik 2.243 0.039 2.166 2.320 

Çevresel 2.056 0.039 1.979 2.132 

Sosyal 1.840 0.039 1.763 1.917 

Sektörler ve sürdürülebilirlik boyutlarına göre Endüstri 4.0 olgunluk düzeyleri katkı düzeylerinin ortalama 

değerleri Şekil 2’de verilmiştir.  

 

Şekil 2. Sektörler ve sürdürülebilirlik boyutlara göre Endüstri 4.0 olgunluk katkı düzeylerinin ortalama değerleri 

Şekil 2’de görüldüğü gibi sektörler ve sürdürülebilirlik boyutlarına göre Endüstri 4.0 olgunluk düzeyleri katkı 

düzeylerinden anlaşılma düzeyi değerleri, uygulanma ve gelişim düzeyine göre daha yüksektir. Ekonomik 

boyuta göre anlaşılma düzeyinde en yüksek değeri 3.17 ortalama ile enerji sektörü alırken, en düşük değeri ise 

gelişim düzeyinde 1.94 ile tekstil sektörü almıştır. Çevresel boyuta göre anlaşılma düzeyinde en yüksek değeri 

2.94 ortalama ile enerji sektörü alırken, en düşük değeri ise gelişim düzeyinde 1.81 ile tekstil sektörü almıştır. 

Sosyal boyuta göre anlaşılma düzeyinde en yüksek değeri 2.72 ortalama ile enerji sektörü alırken, gelişim 

düzeyinde en düşük değeri ise 1.42 ile tekstil sektörü almıştır. Buna göre sürdürülebilirlik boyutları ve katkı 

düzeylerinden en yüksek değeri enerji sektörü alırken, en düşük değeri tekstil sektörü almıştır. Endüstri 4.0 

araçları arasında Endüstri 4.0 olgunluk katkı düzeyleri Varyans Analizi sonuçları Tablo 8’de verilmiştir. 
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Tablo 8. Endüstri 4.0 araçlarına göre Endüstri 4.0 olgunluk katkı düzeyleri değerlerinin Varyans Analizi sonuçları 

Bağımlı 

Değişken 

Endüstri 4.0 Araçları Ortalama 

 

Standart 

Hata 

95% Güven Aralığı 

Alt Limit Üst Limit 

Anlaşılma Robotik ve Otonom Sist. 2,833 0,096 2,645 3,022 

Eklemeli İmalat 2,972 0,096 2,784 3,161 

Artırılmış Gerçeklik 2,750 0,096 2,562 2,938 

Simülasyon 2,778 0,096 2,589 2,966 

Yatay ve Dikey Sistem 

Entegrasyonu 

2,500 0,096 2,312 2,688 

Nesnelerin İnterneti 3,306 0,096 3,117 3,494 

Bulut Bilişim 3,000 0,096 2,812 3,188 

Siber Güvenlik 2,667 0,096 2,478 2,855 

Büyük Veri Analitiği 2,500 0,096 2,312 2,688 

Yapay Zeka 2,528 0,096 2,339 2,716 

Makine Öğrenmesi 2,583 0,096 2,395 2,772 

Blok Zincir Teknolojisi 2,611 0,096 2,423 2,800 

Uygulanma Robotik ve Otonom Sist. 2,361 0,088 2,187 2,535 

Eklemeli İmalat 2,500 0,088 2,326 2,674 

Artırılmış Gerçeklik 2,250 0,088 2,076 2,424 

Simülasyon 2,361 0,088 2,187 2,535 

Yatay ve Dikey Sistem 

Entegrasyonu 

2,194 0,088 2,021 2,368 

Nesnelerin İnterneti 2,778 0,088 2,604 2,952 

Bulut Bilişim 2,639 0,088 2,465 2,813 

Siber Güvenlik 2,333 0,088 2,160 2,507 

Büyük Veri Analitiği 2,278 0,088 2,104 2,452 

Yapay Zeka 2,361 0,088 2,187 2,535 

Makine Öğrenmesi 2,278 0,088 2,104 2,452 

Blok Zincir Teknolojisi 2,250 0,088 2,076 2,424 

Gelişim Robotik ve Otonom Sist. 2,083 0,078 1,930 2,237 

Eklemeli İmalat 2,194 0,078 2,041 2,348 

Artırılmış Gerçeklik 1,806 0,078 1,652 1,959 

Simülasyon 2,167 0,078 2,013 2,320 

Yatay ve Dikey Sistem 

Entegrasyonu 

1,889 0,078 1,735 2,042 

Nesnelerin İnterneti 2,417 0,078 2,263 2,570 

Bulut Bilişim 2,222 0,078 2,069 2,376 

Siber Güvenlik 1,861 0,078 1,708 2,015 

Büyük Veri Analitiği 1,833 0,078 1,680 1,987 

Yapay Zeka 1,889 0,078 1,735 2,042 

Makine Öğrenmesi 2,111 0,078 1,958 2,265 

Blok Zincir Teknolojisi 2,083 0,078 1,930 2,237 

Endüstri 4.0 olgunluk katkı düzeyleri Endüstri 4.0 araçları arasında tek yönlü Varyans Analizi ile istatistiksel 

olarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak, Endüstri 4.0 araçları arasında firmaların Endüstri 4.0 olgunluk katkı 

düzeyleri değerlerinde farklılık (p<0,001) görülmüştür. Diğer bir anlatımla, anlaşılma, uygulanma ve gelişim 

düzeyi değerleri Endüstri 4.0 araçları arasında farklılık göstermektedir. Sektörler arası Endüstri 4.0 araçlarına 

göre Endüstri 4.0 olgunluk katkı düzeylerinin ortalama değerleri Şekil 3’de verilmiştir.  
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Şekil 3. Sektörler arası Endüstri 4.0 araçlarına göre Endüstri 4.0 olgunluk katkı düzeylerinin ortalama değerleri  

Şekil 3’de görüldüğü gibi sektörler arası Endüstri 4.0 araçlarına göre Endüstri 4.0 olgunluk katkı düzeylerinden 

anlaşılma düzeyi değerleri, uygulanma ve gelişim düzeyine göre daha yüksektir. Enerji sektöründe anlaşılma 

düzeyinde en yüksek değerleri 3.78 ortalama ile nesnelerin interneti alırken, en düşük değeri ise tekstil sektöründe 

gelişim düzeyinde 1.33 ve 1.44 değerleri ile artırılmış gerçeklik ve siber güvenlik almıştır. Buna göre tüm sektörler 

ve katkı düzeylerinde 3.0 ortalama değerinin üzeri ile Endüstri 4.0 araçlarından nesnelerin internetinin daha etkili 

olduğu görülmektedir. Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren başta tekstil sektöründeki firmalar olmak üzere Endüstri 

4.0 olgunluk düzeyleri derecesine göre başlangıç seviyesinde olduğu görülmektedir. 

5.4. ASTZHO Modeli Uygulaması ve Yönetimsel Etkiler 

Bu bölümde modelin uygulanması ile elde edilen yönetimsel çıkarımlar gösterilmektedir. Bu çalışmada makine, 

enerji, gıda ve tekstil olmak üzere 4 sektörden toplam 12 firmanın Endüstri 4.0 hazırlık ve olgunluk 

değerlendirmesi yapılmıştır. Demir vd. (2022) tarafından önerilen ASTZHO modeline göre çıkarılan hazırlık ve 

olgunluk skorları her firma için Tablo 9’da gösterilmektedir.   

Tablo 9. Anket yapılan sektörler ve firmaların ASTZHO skorları 

Sektör Firma Kodu ASTZHO Skoru Sektör Ortalaması 

 

Makine 

M1 1.937  

2,324 M2 2.709 

M3 2.286 

 

Enerji 

E1 2.734  

2,553 E2 2.398 

E3 2.487 

 T1 1.896  
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Tekstil T2 2.036 2,118 

T3 2.418 

 

Gıda 

G1 2.318  

2,468 G2 2.734 

G3 2.332 

Bu veriler doğrultusunda, Şanlıurfa ilinde enerji sektöründe faaliyet gösteren firmaların akıllı ve sürdürülebilir 

tedarik zinciri hazırlık ve olgunluk skor ortalamaları karşılaştırma yapılan diğer sektörlere göre en yüksek 

çıkmıştır. Enerji sektörünü sırası ile gıda, makine ve tekstil sektörleri izlemektedir. 

Şekil 4’ te verilen radar diyagramlarında bu sektörlerin, çalışmada yer verilen on iki Endüstri 4.0 aracının 

sürdürülebilirliğin ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarında olgunluk seviyeleri gösterilmektedir. Şekilde 

verilen radar grafikleri dikkatle incelendiğinde, Endüstri 4.0 araçlarının ekonomik, sosyal ve çevresel 

sürdürülebilirlik boyutlarında mevcut olgunluk değerleri 0-5 ölçeği üzerinden görülecektir. Her sektör için, 

Endüstri 4.0 araçları ekonomik sürdürülebilirlik boyutunda daha iyi olgunluk skorları alırken, bunu çevresel 

sürdürülebilirlik boyutu, daha sonra da sosyal sürdürülebilirlik boyutu takip etmiştir. Bunun nedenlerinden biri, 

firmaların ekonomik sürdürülebilirliğe, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik boyutlarından daha fazla yatırım 

yapmaları, hatta ekonomik sürdürülebilirlik boyutu farkındalığı yüksek iken, bu farkındalığın diğer boyutlarda 

çok az ya da hiç olmaması olabilir. Bu bağlamda düşünüldüğünde, bölge sanayisinde sürdürülebilirlik 

farkındalığının oluşması için hamleler yapılması doğru bir karar olacaktır.  

Sürdürülebilirliğin ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarının ortalamasını yansıtan Endüstri 4.0 araç skorları 

Şekil 5’te verilmiştir. 

 

 

Şekil 4. Endüstri 4.0 araçlarının sürdürülebilirlik boyutlarında olgunluk seviyeleri (sektörler arası karşılaştırma) 
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Şekil 5. Makine, enerji, tekstil ve gıda sektörlerinde Endüstri 4.0 araç skorları 

Endüstri 4.0 araçları arasında nesnelerin interneti, her sektörde en yüksek Endüstri 4.0 araç olgunluk skorunu 

alırken, makine sektöründe eklemeli imalat, enerji sektöründe siber güvenlik, tekstil sektöründe simulasyon ve 

gıda sektöründe ise bulut bilişim en yüksek araç skorları almış teknolojiler arasındadır. Makine ve tekstil 

sektörlerinde tüm araç skorları 3’ ün altında kalırken, enerji ve gıda sektörlerinde ise nesnelerin interneti ve bulut 

bilişim 3’ ü geçmiş, siber güvenlik ise enerji sektöründe 3’e çok yakın bir skor almıştır. 

 

 

Şekil 6. Endüstri 4.0 araçlarının sürdürülebilirlik boyutlarında olgunluk seviyeleri (sektörlerin ortalaması) 

Şekil 6’da verilen grafiklerde bahsi geçen dört sektörün ortalaması alınarak Endüstri 4.0 araçlarının 

sürdürülebilirlik boyutlarında olgunluk seviyeleri gösterilmiştir. Buna göre, sürdürülebilirliğin ekonomik ve 

sosyal boyutlarında nesnelerin interneti en yüksek skoru alırken, çevresel boyutunda bulut bilişim en yüksek 

skoru almıştır. Benzer şekilde, sürdürülebilirliğin ekonomik ve sosyal boyutlarında bulut bilişim ikinci en yüksek 

skoru alırken, çevresek boyutta en yüksek ikinci skoru nesnelerin interneti almıştır.  

Nesnelerin interneti ve bulut bilişim teknolojilerini, eklemeli imalat, simülasyon ve siber güvenlik ve 

robotik/otonom sistemler teknolojileri takip etmektedir. Şekil 6’da verilen analizler doğrultusunda, Şanlıurfa 

ilinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin en fazla yatırım yaptıkları Endüstri 4.0 araçlarının nesnelerin interneti, bulut 

bilişim ve siber güvenlik olduğu ortaya çıkmıştır. Benzer sonuçlar Yiğitol vd. (2020) tarafından yapılan çalışmada 

da KOBİ’lerin teknoloji seviyelerinin belirlenmesinde nesnelerin interneti ve bulut bilişimi teknolojileri kullanım 

düzeylerinin daha iyi bir seviyede olduğunu teyit edilmektedir. Yapılan analizler sonucunda en yüksek araç 

skoru alan Endüstri 4.0 teknolojilerinin, sürdürülebilirlik boyutlarında ve ortalama aldıkları olgunluk skorları 

Tablo 12’de gösterilmiştir.  
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Tablo 12. En yüksek araç skoru alan sahip Endüstri 4.0 araçları 

Endüstri 4.0 Aracı Ekonomik Çevresel Sosyal Araç Skoru 

Nesnelerin İnterneti 3,149 2,995 2,908 3,017 

Bulut Bilişim 3,033 3,050 2,650 2,911 

Eklemeli İmalat 2,972 2,795 2,633 2,800 

Simülasyon 2,898 2,698 2,527 2,708 

Robotik ve Otonom Sistemler 2,703 2,641 2,495 2,613 

Siber Güvenlik 2,830 2,497 2,511 2,613 

6. SONUÇ 

Bu çalışmada KOBİ’lerin Endüstri 4.0 farkındalık seviyelerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Tekstil ve 

gıda sektörlerindeki KOBİ’ler teknolojik altyapılarını geliştirerek, Endüstri 4.0 farkındalık seviyesi 

artırılabilecektir. Endüstri 4.0 ile ilgili farkındalık seviyesi ve uyum kabiliyetlerinin artırılması için KOBİ’lere 

yönelik yeni ekonomik politikalar geliştirilmelidir. 

Bu çalışmanın ikinci aşamasında Şanlıurfa ilinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren 120 KOBİ örnekleminden 

olgunluk seviyelerinin belirlenmesi için 12 firma seçilmiştir. Araştırmaya katılan imalat sektöründeki firmaların 

anket verilerinden 3 katkı düzeyi, 3 sürdürülebilirlik boyutu ve 12 Endüstri 4.0 aracı ile varyans analiz (ANOVA) 

yöntemi yapılmış ve Demir vd. (2022) tarafından önerilen akıllı ve sürdürülebilir tedarik zinciri hazırlık ve 

olgunluk (ASTZHO) modeli uygulanmıştır. Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren firmaların Endüstri 4.0 

teknolojilerine uyum seviyelerinin akıllı ve sürdürülebilir tedarik zinciri kapsamında belirlenmesi üzerinde 

durulmuştur. Ayrıca sektörel olarak Endüstri 4.0 olgunluk seviyelerinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir.  

Endüstri 4.0 olgunluk düzeyine ilişkin sonuçlar aşağıda özetlenmiştir; 

Endüstri 4.0 olgunluk düzeyleri sektörler, sürdürülebilirlik boyutları ve Endüstri 4.0 araçları arasında Varyans 

Analizi yöntemi kullanarak istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Anlaşılma, uygulanma ve gelişim düzeyi 

değerleri sektörlere, sürdürülebilirlik boyutlarına ve Endüstri 4.0 araçlarına göre farklılık göstermektedir 

(p<0,001). Buna göre sürdürülebilirlik boyutları ve katkı düzeylerinden en yüksek değeri enerji sektörü alırken, 

en düşük değeri tekstil sektörü almıştır. Ayrıca tüm sektörler ve katkı düzeylerinde 3.0 ortalama değerinin üzeri 

ile Endüstri 4.0 araçlarından nesnelerin internetinin daha etkili olduğu görülmektedir. Şanlıurfa ilinde faaliyet 

gösteren başta tekstil sektöründeki firmalar, Endüstri 4.0 olgunluk düzey derecesine göre başlangıç seviyesinde 

oldukları için teknoloji altyapılarını geliştirmeleri gerekmektedir.  

Şanlıurfa ilinde sektörel bazda endüstri 4.0 olgunluk seviyesinin belirlenmesi için ASTZHO modeli uygulaması 

ve yönetimsel etkilere ilişkin sonuçlar aşağıda özetlenmiştir; 

Model, makine, enerji, tekstil ve gıda sektöründe faaliyet gösteren on iki firmaya uygulanmış ve her firma ve 

sektör için akıllı ve sürdürülebilir tedarik zinciri hazırlık ve olgunluk skoru belirlenmiştir. Sektör ortalamalarına 

göre, enerji sektöründe Endüstri 4.0 olgunluk skoru en yüksek çıkarken, bu sektörü sırası ile gıda, makine ve 

tekstil sektörleri takip etmiştir. Endüstri 4.0 araçlarından ise, nesnelerin interneti sektörlerin en fazla olgunluk 

skoru elde ettikleri teknoloji olurken, bunu sırası ile bulut bilişim, eklemeli imalat, simülasyon, robotik/otonom 

sistemler ve siber güvenlik takip etmiştir. Modelin uygulamasında, Endüstri 4.0 teknolojilerinin 

sürdürülebilirliğin üç sacayağı olan ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda, anlaşılma, uygulanma ve gelişim 

dereceleri ele alınmıştır. Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren firma yöneticileri, bu modelin uygulanmasından elde 

edilecek hazırlık ve olgunluk skorları ile firmalarının Endüstri 4.0’a geçiş sırasındaki mevcut durumlarını 

görmekle kalmayıp, dijital dönüşüm sonrası uyum derecelerini sürdürülebilir tedarik zinciri boyutlarında 

değerlendirebileceklerdir. Bunun sonucunda, firmalar eksik yönlerine odaklanabilecek ve Endüstri 4.0 

teknolojileri ile sürdürülebilir tedarik zinciri boyutlarına olan farkındalıklarını artırarak daha etkin üretim ve 

hizmet sistemleri kurabileceklerdir. 
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Amaç – Bu çalışmanın amacı; çalışanların, pandemi ile birlikte zorlaşan çalışma hayatında çalışan 

memnuniyeti ile algılanan örgütsel desteğin iş yaşam dengesi ve örgütsel vatandaşlığa olan ilişkisini 

incelemektir. Söz konusu çalışma evrenini Erzurum ilinde yeni bir istihdam alanı oluşturan Tekstilkent 

sektöründe ki kadın çalışanlar oluşturmaktadır. 

Yöntem – Veri toplama tekniği olarak anket formu kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan anket formu 

genel olarak iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, demografik sorular yer alırken, ikinci 

bölümde araştırmanın konusuna yönelik ölçek soruları bulunmaktadır. İş görenlere dağıtılan anket 

formlarından sağlanan geri dönüşler sonucunda, analize hazır halde 347 adet anket formu elde 

edilmiştir. Elde edilen veriler, istatistik paket programları aracılığıyla analiz edilmiştir. 

Bulgular – Çalışan memnuniyeti ile algılanan örgütsel destek ve örgütsel vatandaşlık arasında pozitif 

yönlü bir ilişki olduğu, çalışan memnuniyeti ile iş yaşam dengesi arasında ise negatif yönlü zayıf bir 

ilişki olduğu, algılanan örgütsel destek ile örgütsel vatandaşlık arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu, 

iş yaşam dengesi arasında ise negatif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Örgütsel vatandaşlık 

ile iş yaşam dengesi arasında herhangi bir anlamlı ilişki olmadığı görülmektedir.  

Tartışma – Literatür kapsamında; ele alınan kavramlar hakkında çalışmalar bulunmuştur. Fakat bu 

çalışmalarda daha çok bu kavramlara etki eden olguların incelendiğini görülmüştür. Bu çalışmayı özgün 

kılan faktör özellikle ülkemizde bu dört unsurun birlikte incelendiği bir araştırmaya rastlanmamasıdır. 

Bu çalışmada ele alınan çalışan memnuniyeti ve algılanan örgütsel destek iş gücünü oluşturan bireyler 

için ne kadar önemli ise, örgütsel vatandaşlık ve iş-yaşam dengesi örgütlerin verimliliği için o kadar 

önemli olduğu sonucuna varılmıştır. 
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Purpose – The main purpose of this study is to examine the relationship between employee satisfaction 

and perceived organizational support, work-life balance and organizational citizenship in the working 

life, which has become more difficult with the pandemic. The aforementioned study universe consists of 

female employees in the textile city sector, which creates a new employment area in Erzurum.  

Design/methodology/approach – Questionnaire form was used as data collection technique. The 

questionnaire form used in the research generally consists of two main parts. In the first part, there are 

demographic questions, while in the second part there are scale questions about the subject of the 

research. As a result of the feedback obtained from the questionnaires distributed to the employees, 347 

questionnaires ready for analysis were obtained. The data obtained in the research were analyzed 

through statistical package programs. 

Findings – There is a positive relationship between employee satisfaction, perceived organizational 

support and organizational citizenship, there is a weak negative relationship between employee 

satisfaction and work-life balance. There is a positive relationship between perceived organizational 

support and organizational citizenship. It was concluded that there is a negative relationship between 
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work-life balance. There is no significant relationship between organizational citizenship and work-life 

balance. 

Discussion – Within the scope of the literature; Studies on the concepts discussed have been found.  

However, in these studies, it was observed that the cases affecting these concepts were mostly examined. 

The factor that makes this study unique is that there is no study in our country that examines these four 

elements together. It has been concluded that the more important the employee satisfaction and 

perceived organizational support discussed in this study are for the individuals who make up the 

workforce, the more important organizational citizenship and employee work-life balance are for the 

productivity of organizations. 

1.GİRİŞ 

COVID-19 küresel olarak ekonomik ve sosyal hayatın neredeyse tüm yönlerini derinden etkiliyor. Covid-19 

neden olduğu pandemiden sonra tüm dünyada birçok alanda olduğu gibi işletmeler ve vatandaşlar için 

uzaktan çalışma, maske takarak çalışma, sosyal mesafe gibi yeni normlar yaratmıştır. Bu araştırmanın amacı; 

sosyoekonomik olarak Erzurum iline katkı sunması beklenen, Tekstilkent sektöründe çalışanların, pandemi 

ile birlikte zorlaşan çalışma hayatında memnuniyet ile algılanan örgütsel desteğin iş yaşam dengelerine ve 

örgütsel vatandaşlık ile olan ilişkisi incelemektir.  

Sürdürülebilir ekonominin temel şartlarından birisi sürdürülebilir istihdamdır. İstihdamda temel amaç; iş 

arayan ve işverenler için ekonomik istikrarı sağlamaktır. Ekonomik istikrar örgütler için daha fazla kar ve 

büyüme ile mümkünken, çalışanlar için iş hayatlarındaki memnuniyetleri ve iş hayat dengelerini sağladıkları 

ölçüde mümkündür. Hem örgütler hem de çalışanlar için memnuniyet düzeyinin yüksek olması çalışma 

hayatının verimliliğini şüphesiz olumlu yönde etkilemektedir. Bu çalışmada Erzurum ilinde Tekstilkent 

firmalarında çalışanların memnuniyetlerinin ve algılanan örgütsel desteğin iş-yaşam dengesi ile örgütsel 

vatandaşlığa olan ilişkisi incelenmiştir.  

Çalışan memnuniyeti, çalışanların işlerinden ve çalışma ortamlarından ne kadar mutlu olduklarının bir 

ölçüsüdür. Örgütsel etkinliği etkileyen pek çok faktör olabileceği kesindir ve bunlardan biri de çalışan 

memnuniyetidir. Etkili kuruluşlar, çalışan memnuniyetini teşvik eden bir kültüre sahip olmalı, (Bahtiyar & 

Can, 2017: 10) 

Algılanan örgütsel destek (AÖD), çalışanların kuruluşun katkılarına ne kadar değer verdiğini ve bir çalışanın 

sosyo-duygusal ihtiyaçlarını karşılayan genel refahına ne kadar özen gösterdiğini gözlemleme derecesi olarak 

tanımlanır (Örücü ve diğ, 2020: 99). Algılanan örgütsel destekte; örgütte kararlara katılma durumu, özerklik 

önemli bir değişkendir (Rhoades & Eisenberger, 2002: 698) yaptıkları meta analitik çalışmada; 

zenginleştirilmiş iş koşullarına sahip işletmelerde, karar yetkisine sahip çalışanların daha fazla örgütsel destek 

algısına sahip oldukları sonucuna varılmıştır. Ayrıca işin kendine özgü özelliklerinin algılanan örgütsel 

desteği etkileyerek çalışanların işe katılımını ve iş tatminini arttırdığını tespit etmişlerdir. Diğer bazı 

değişkenler ise güvenli iş ortamı, gelişme fırsatı, topluma faydalı olma algısı, role bağlı stres, aşırı iş yükü, rol 

çatışması, rol belirsizliği, ödeme memnuniyeti, kariyer geliştirme fırsatı, iş- aile desteği ve mesleki bağlılıktır 

(Gülkaya Anık, 2020: 15)  

Örgütsel vatandaşlık davranışı olarak kabul edilebilme özelliklerinin başında söz konusu davranışın birey 

tarafından tamamen gönüllülük çerçevesinde gerçekleştirilme şartı gelmektedir. Bahsi geçen davranış; belirli 

kişilerden ziyade kurumun bütününe fayda sağlamalı, ÖVD birden fazla boyutu kapsamalıdır” (Karaalioğlu, 

2019: 169) 

Greenberg ve Baron’a göre örgütsel vatandaşlık davranışı (ÖVD) kavramı, bir çalışanın, örgütün belirlemiş 

olduğu görev tanımlarının ötesine geçerek, kendisinden beklenenden daha fazlasını yapmasıdır. Meyer ve 

Allen ise örgütsel vatandaşlık davranışını, bireyin örgütteki konumunun gerektirdiğinden daha fazlasını 

başarabilmek için sergilediği ekstra davranışlar olarak tanımlamıştır (Demirtaş, 2020: 55). 

İş-yaşam dengesi yirmi birinci yüzyılda ailelerin karşılaştığı en büyük sorunlarından biri konumundadır. 

İnsanların yaşam kaliteleri artırma talepleri daha fazla gelir kazanma durumunu açığa çıkarmıştır. Bu 

durumun sonucunda ise, çift gelirli ailelere olan ihtiyaç önemli ölçüde artırmıştır. Kadınların iş hayatına 

atılması ve geleneksel zihniyetten dolayı kadınların aile yaşamının sorunsuz ilerlemesinden sorumlu 

olmalarından dolayı genellikle iş yaşam dengesi bir kadın sorunu olarak görülmektedir (Sigroha, 2014: 22) 
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Tüm bu durumları göz önünde tutarak araştırmamızda; çalışan memnuniyetinin ve algılanan örgütsel 

desteğin örgütsel vatandaşlık ile iş yaşam dengesine olan ilişkisi incelenmiştir. Çalışanların iş ve aile 

yaşamlarına eşit ölçüde zaman ayırmaları organizasyona olan bağlılıklarını dolayısıyla memnuniyetleri 

etkilemektedir. Bu nedenle aile hayatı ve çalışma hayatı arasındaki bağlantıları ortaya koyabilen yöneticiler 

organizasyonun insan kaynaklarını iyi yönetebilir ve çok daha farklı insan kaynağı politikaları oluşturabilir.  

Bu zorlu süreç, çalışma yaşamında kabul edilen tüm bilinenlerin gözden geçirilmesi ve dolayısıyla çalışanların 

örgütlerle olan ilişkilerinin yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Tüm bu durumlar çalışma 

hayatında; çalışan memnuniyeti, algılanan örgütsel destek, örgütsel vatandaşlık ve iş-yaşam dengesini önemli 

kılmakta olup bu konulara ilişkin çalışmalara duyulan ihtiyaca işaret etmektedir.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

2.1.Çalışan Memnuniyeti 

Türk Dil Kurumu tarafından memnuniyet; neşe, sevinç, sevinme olarak tanımlanmaktadır. Bu olgu hayatın 

içerisinde insanın sosyal duyusal ve kişisel olarak pozitif yönlü etkileyen bazı zamanlarda diğer insanlar 

tarafından da fark edilen huzurun dışa vurumu olarak tanımlanır. Kısacası, bireyin içinde bulunduğu olaylar, 

ihtiyaçlar, talepler ve beklentilerin karşılanması memnuniyet olarak tanımlanabilir (Reşitoğlu, 2011: 60). 

Çalışan memnuniyeti konusunda yapılan bilimsel araştırmaların geçmişi 1930’lu yıllara dayanmaktadır. 

Çalışan memnuniyeti ile ilgili hem teoride hem de uygulama yönünden önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 

Çalışanlar ne kadar motive olursa, pozisyonlarından o kadar memnun olurlar. Benzer şekilde çalışanlar 

işlerinden ne kadar mutlu olurlarsa pozisyonlarından da o kadar memnun ve üretken olurlar. Çalışanların iş 

memnuniyeti ve motivasyonu birbirleri ile yakından bağlantılıdır. İş memnuniyetini etkileyen diğer faktörler 

arasında yönetim tarzı, lidere bağlılık, çalışanların katılımı ve yetkilendirilmesi yer alır. Bu nedenle 

çalışanların iş memnuniyeti, şirketler tarafından düzenli olarak ölçülmesi gereken önemli bir özelliktir. İş 

memnuniyetini ölçmenin tipik bir yolu, çalışanların tepkilerini bildirdikleri derecelendirme ölçeklerini 

kullanmaktır. Sorular, ücret seviyeleri, iş sorumlulukları, çeşitli görevler, terfi fırsatları ve pozisyonun kendisi 

dâhil olmak üzere çok çeşitli konuları ele alabilir (Moyes, 2008: 70).  

Küresel bir dünyada işletmeler; teknolojik gelişmelerden, değişen piyasa koşullarından ve endüstri 

ilişkilerinden, ekonomideki belirsizliklerden, dalgalanmalardan ve rekabet avantajı kazanma arzusundan 

büyük ölçüde etkilenmiş ve bu durumlar işletmeleri daha karmaşık ve dinamik hale getirmiştir. Rekabet ve 

dayanıklılığı sağlamak için kuruluşlar artık yeni stratejiler geliştirmeli, yeni hedefler, çalışma normları ve 

çalışma profilleri belirlemelidir. Bu koşullar altında, kuruluşların hedeflerine ulaşmak ve kalifiye çalışanlarını 

korumak için çalışanlarla iyi ilişkiler geliştirmesi gerekir. Öte yandan işletmeler iyi donanımlı (bilgi, beceri ve 

deneyim yüklü) bir iş gücüne sahip olsalar da bekledikleri performansı yakalayamamaktadırlar. Çalışanları 

yeterince motive edemezlerse çalışanların performansında artış beklenemez. İş birimi düzeyinde yapılan 

araştırma, çoğu işletmeyle doğrudan ilgili olan sonuçlarla bağlantı kurma fırsatları da sağlar. Müşteri 

sadakati, karlılık, üretkenlik, çalışan devir hızı ve güvenlik değişkenleri gibi önemli sonuçlar tipik olarak iş 

birimi düzeyinde toplanır ve raporlanır. Toplam iş birimi düzeyinde çalışan memnuniyeti, hizmetten duyulan 

gurur ve müşteri odaklılığın müşterilerin hizmet algıları ile nasıl ilişkili olduğunu incelenmiştir. Çalışan 

tutumlarının müşteri memnuniyeti-sadakati ve bazı finansal gösteriler ile pozitif ilişkilere sahip olduğunu ve 

çalışan tutumları ile çalışan devir hızı arasında negatif bir ilişki olduğunu gözlenmiştir (James K. vd, 2002: 

268). 

Saager ve arkadaşları 2012 yılında yapmış oldukları çalışmalarda yöneticilerin, çalışanların bulundukları 

organizasyon için faydalı işgücü olup olmadıklarını ve çalışanların gerçekten şirkette kalma olasılıklarını 

ölçmek için çalışan bağlılığı ve memnuniyet konularını ele almaları gerekir. İnsan kaynakları yönetiminin 

temel yönlerinden biri de çalışan memnuniyetinin ölçülmesidir. Şirketler, çalışanlar arasında çalışan 

memnuniyetinin yüksek olduğundan emin olmak zorundadır; bu da organizasyonda verimliliği, duyarlılığı, 

kaliteyi ve müşteri hizmetlerini artırmak için bir ön koşul olmaktadır (Saageer, vd, 2012: 35). Bilimsel 

araştırmalarda olduğu kadar günlük yaşamda da kullanılmasına rağmen, çalışan memnuniyetinin ne olduğu 

konusunda hala genel bir fikir birliği yoktur. Farklı yazarların çalışan memnuniyetini tanımlamaya yönelik 

farklı yaklaşımları vardır(Kaya, 2020: 20).  
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Çalışan memnuniyeti, çalışanların mutlu olup olmadıklarını, iddialı olup olmadıklarını ve iş yerinde istek ve 

ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını tanımlamak için kullanılan terimdir. Çalışan memnuniyeti çalışanın 

motivasyonunda, hedefine ulaşmasında ve işyerinde yüksek moralde çalışmasında önemli bir faktördür. 

Temelde çalışan memnuniyeti, çalışanların işlerinden ve çalışma ortamlarından ne kadar mutlu olduklarının 

bir ölçüsüdür. Organizasyon geliştirme faktörleri, iş güvenliği faktörleri, iş görev faktörleri, ücretlendirme ve 

fayda faktörü gibi çalışan memnuniyetinden sorumlu çeşitli değişkenler vardır. Terfi ve kariyer gelişimi gibi 

çalışanları tatmin eden fırsatlar da çalışan memnuniyetini artırmaktadır (Masood, vd, 2014: 94). 

2.2.Algılanan Örgütsel Destek 

 Algılanan örgütsel destek (AÖD), çalışanların kuruluşa, amaçlarına ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olma 

zorunluluğunu hissettikleri ve kuruluş adına artan çabaların daha büyük ödüllere yol açmasını bekledikleri 

bir sosyal değişim süreci olarak tanımlanmıştır. AÖD ayrıca sosyo-duygusal ihtiyaçları karşılar, bu durumda 

çalışanların kuruluş ile daha fazla özdeşleşme ve bağlılık kurması ile, çalışanlarda kuruluşun başarılı olmasına 

yardımcı olmak için artan bir istek ve daha fazla psikolojik esenlik ile sonuçlanır (Kurtessis, ve diğ, 2017: 1854). 

Örgütsel destek, örgüt üyelerinin menfaatlerini gözetmek, çalışanlar arasında haksız menfaatten kaçınmak, 

talep ve şikâyetleri dikkate almak ve çalışanların yaptığı olumlu katkıların değerini takdir etmek gibi önemli 

faktörlerden oluşur. Eisenberger ve arkadaşları 1986 yılında yapmış oldukları çalışmada, örgütsel desteği, 

örgütsel değerlerin çalışanların refahını hesaba kattığı ve onların mutluluğunu artırdığı bir durum olarak 

tanımlamışlardır (Eisenberger & diğ., 1986: 500). 

Örgütsel destek algısı yüksek olan örgütlerde gerekli özellikler altı alt başlıkta toplanabilir (Özdevecioğlu, 

2003: 117); (Aykan, 2007: 125):  

• Çalışanların görüşleri ciddiye alınır ve çalışanların kurumun amaç ve hedeflerine uygun davranışları 

içselleştirmesi teşvik edilir. 

• Kişilerarası ilişkilerden kaynaklanan sorunlar büyük sorunlara yol açmadan çözülür kişiler arası ilişkilerin 

gelişmesi sağlanır. 

• Tüm süreçlerde yönetici desteği çalışanlar için belirgindir. 

• İş yerinde kaynakların dağıtımında, özellikle ödül sisteminde adil bir yönetim vardır. 

• İnsan kaynakları acısından pratik bir ilerleme gösterir. 

Algılanan Örgütsel Desteğin Sonuçları, karşılıklılık normu temelinde, algılanan örgütsel destek kuruluşun 

refahını önemsemek için hissedilen bir yükümlülük oluşturur. Çalışanların taleplerinin karşılanması ve 

organizasyonun taleplerinin de çalışanlar tarafından yerine getirilmesi çalışanların bulundukları 

organizasyona bağlılıklarını artırır (Foa & Foa , 1980: 128).   

 2.3.Örgütsel Vatandaşlık Davranışı 

Örgütsel vatandaşlık davranışı ilk olarak 1930 yılında Barnard tarafından "rol dışı davranışlar" olarak ifade 

edilmiştir. Bu kavram daha sonra 1983 yılında Dennis Organ tarafından ilk olarak yönetim çalışmalarına 

tanıtılmıştır. Örgütsel vatandaşlık davranışı Bateman ve Organ (1983) tarafından "iyi asker sendromu" olarak 

adlandırılmıştır (Bateman & Organ, 1983: 587). George (1991) bunu "toplum yanlısı davranış" olarak 

tanımlarken, George ve Brief (1992) bu kavramı "kendiliğinden davranış" olarak tanımlamıştır (Gürbüz,2006: 

48). George ve Jones, bu davranışları örgütsel gönüllülük (veya isteklilik) olarak adlandırır (George & Jones, 

1997: 153). Goodman ve Svyantek (1999) terimi "bağlamsal performans" olarak tanımlamıştır (Goodman & 

Svyantek, 1999: 254). Finkelstein ve Penner (2004) ise "sosyal organizasyon davranışı" olarak tanımlamışlardır 

(Finkelstein & Penner, 2004: 383)  

Organ (1988), Örgütsel Vatandaşlık Davranışını, resmi ödül sisteminin bir parçası olmamakla birlikte, örgütün 

işlevsel gelişimine izin veren gönüllü bireysel davranışın derlenmesi olarak tanımlar. Öte yandan Bateman ve 

Organ (1983), örgütsel vatandaşlık davranışını genel görev performansı kavramının tanımında doğrudan 

değinilmeyen davranışlar olarak tanımlamaktadırlar (Bateman & Organ, 1983: 587). Örgütsel vatandaşlık 

davranışı ile ilgili verilen tanım ve bilgiler ışığında örgütsel vatandaşlık davranışına ilişkin özellikler 

şunlardır:  

• Örgütsel vatandaşlık davranışı, resmi ödül sistemine doğrudan bağlı olmaksızın sergilenen bir davranıştır. 
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• Örgütsel vatandaşlık davranışı, etkili örgütsel işlevleri sağlayan ve destekleyen örgütsel faaliyetlerde yer 

alan davranış türüdür. 

• Örgütsel vatandaşlık davranışı, görev tanımlarında belirtilmeyen, resmi rollerin üzerinde olan, net bir 

şekilde tanımlanamayan, sürenin eksik olması durumunda ceza gerektirmeyen, çalışanların beklenenden 

daha fazlasını sunduğu davranışlardır (Karaaslan ve diğ, 2009: 140). 

Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Etkileri; 

Örgütsel vatandaşlık davranışının dört ana etkisi vardır:  

•  Verimlilik ve etkililik seviyesinin iyileştirilmesi. 

•  Örgüt içinde çalışanların moralini artırmak  

•  Örgütsel bağlılığı artırmak.  

•  Organizasyonel düzenlemenin iyileştirilmesi olarak belirtilmiştir (George & Jones, 2005). 

Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Özellikleri; 

• Örgütsel vatandaşlık, çalışanların ve işçilerin herhangi bir emir olmaksızın tamamen gönüllü ve isteğe bağlı 

bir davranışlarıdır. 

• Örgütsel vatandaşlık, örgütlerde çalışanların yaptığı davranışlar, arkasında hiçbir gizli menfaati olmayan ve 

açıkça kuruma fayda sağlayan dürüst davranışlardır. 

• Kuruluşlar, çalışanların vatandaşlık davranışlarını gerçekleştirmeleri için uygun bir ortam sağlar. Bu 

davranışlar aynı zamanda kuruluşlara ve çalışanlara fayda sağlar. 

• Bu davranışları yerine getiren çalışanlar ve işçiler, bunları yaptıkları için ücret almazlar ve yapmadıkları 

takdirde cezalandırılmazlar (Eisenberger & diğ, 1986, s. 121-128). 

Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Özellikleri 

• Örgütsel vatandaşlık, çalışanların ve işçilerin herhangi bir emir olmaksızın tamamen gönüllü ve isteğe bağlı 

bir davranışlarıdır. 

• Örgütsel vatandaşlık, örgütlerde çalışanların yaptığı davranışlar, arkasında hiçbir gizli menfaati olmayan ve 

açıkça kuruma fayda sağlayan dürüst davranışlardır. 

• Kuruluşlar, çalışanların vatandaşlık davranışlarını gerçekleştirmeleri için uygun bir ortam sağlar. Bu 

davranışlar aynı zamanda kuruluşlara ve çalışanlara fayda sağlar. 

• Bu davranışları yerine getiren çalışanlar ve işçiler, bunları yaptıkları için ücret almazlar ve yapmadıkları 

takdirde cezalandırılmazlar. Bu durum aşağıdaki gerekçelere dayanmaktadır:  

➢ Örgütsel vatandaşlık davranışları oldukça kesin davranışlardır ve bu davranışların ölçülmesi son derece 

zordur, Bu nedenle yöneticiler, bu davranışları ödüllerle ilişkilendirme şansı son derece düşük olsa bile 

bunu fark edebilir. 

➢ Örgütsel vatandaşlık davranışlarını uygulamak, çalışanların kendi iş potansiyelini azaltır ve her zaman 

fazladan iş yapmaya çalıştıkları için bireyler kendileri için değerli olan zamandan vazgeçer, örneğin; 

başkalarına yardım etmek gibi, 

➢ Çalışanlar örgütsel vatandaşlık davranışlarına uymazlarsa cezalandırılmazlar. 

• Bu davranışlar, resmi olmasa ve yöneticiler tarafından emredilmese bile kuruluşların etkinliğini ve 

faaliyetini arttırır. Organizasyonel hedeflere ulaşmada gerçekten hayati bir role sahipler. Netemeyer ve 

Boles'e (1997) göre bu olumlu davranışlar şu unsurları içerir:  

➢ Bu davranış, kuruluşların resmi sistemlerinde anlatılanların ötesine geçer. 

➢ Doğal gönüllü bir eylem olarak nitelendirilir. 

➢ Bu davranışların hiçbiri için belirli bir ödül yoktur. 

➢ Başarılı organizasyonel performanslar için gerçekten önemlidir (Netemeyer & diğ., 1997: 85). 

Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Boyutları; Organ (1988), örgütsel vatandaşlık davranışlarını; fedakârlık, 

nezaket, vicdanlılık, sportmenlik ve sivil erdem başlıklar altında örgütsel vatandaşlık davranışının boyutlarını 

belirlemiştir(Podsakoff P. & diğ.2000: 525). 

Örgütsel vatandaşlık davranışının belirleyicileri; iş memnuniyeti, örgütsel adalet, organizasyon kültürü, yaş ve 

kendini motive etme gibi hususları sıralanmaktadır (Koopman, 2003: 610.). 
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 2.4.İş Yaşam Dengesi 

İş-yaşam dengesi, yirmi birinci yüzyılda ailelerin karşılaştığı en zor sorunlardan biridir. Son on yıldaki 

ekonomik baskılar, çift gelirli ailelere olan ihtiyacı önemli ölçüde artırmıştır. Ailelerin çoğunluğunun geçim 

maliyetindeki artışları karşılamak için geçimi sağlayan iki kişiye ihtiyaç duymaktadır.  

İş-yaşamı dengesi, geleneksel zihniyetten dolayı daha çok kadın sorunu olarak görülüyor. Burada kadın, iş 

profili ve resmi sorumlulukları ne olursa olsun, ailenin günlük işlerinin sorunsuz yürümesinden öncelikli 

olarak sorumlu tutuluyor, bu yüzden kadın hem işi hem de aileyi yönetir. Bu dengesizlik, çalışan kadınların 

kişisel yaşamları üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir ve bu da artan boşanma sayısı, yüksek stres seviyelerine 

bağlı kısırlık gibi sosyal tehlikeler biçimine dönüşebilir. Bu konuları başarıyla ele alan bir organizasyon (çeşitli 

iş yaşamı dengesi imkânları sağlayarak), şirketin ve çalışanının çalışma atmosferinde sağlıklı bir sinerji yaratır 

(Sigroha, 2014: 22). 

İş yaşam dengesini etkileyen bireysel faktörler, İş yaşam dengesini belirleyen en önemli faktör kişinin kendisidir. 

Bireyin örgüte bağlılığı, iş tatmini, motivasyonu, performansı bireyin kendisine bağlı olarak elde edilen 

sonucu da değiştirmektedir. Bireyin iş yaşam dengesini sağlamada gelir düzeni, çocuk sahibi olması, ulaşım 

imkânları, eğitim seviyesi gibi etkenler dengeyi sağlamasında etkili olmaktadır. 

Birçok çalışan, uzun çalışma saatleri, yoğun iş yükleri, sürekli değişen iş uygulamaları ve iş güvensizlikleri 

yaşamaktadır. Kişilerde strese neden olan durumlar uzun saatler çalışmak, yüksek kaygı seviyeleri ve düşük 

iş memnuniyeti seviyeleri ile ilişkilendirilmiştir. Çalışanların iş arkadaşlarına güvenmeleri hem işlerini iyi 

yapmaları hem de çalışma ortamında stresi azaltarak iş verimliliğini artması açısından önemlidir. Çalışan 

sağlığı sadece bir işin fiziksel çevresinden değil, aynı zamanda psikolojik ortamından da etkilenir. Hoş 

olmayan duygusal ve fizyolojik bir durum olan stresin iş tatmini üzerinde doğrudan bir etkisi olduğu 

saptanmıştır (Bacharach & diğ.,1991: 40). Kronik iş stresi yaşayan bireylerde, artmış aterosklerotik(kalp) 

hastalık riski ile pozitif olarak ilişkili olduğu belirlenmiştir (Hee Kang & diğ, 2010: 730). 

İş-yaşam dengesi sadece daha az saat çalışmakla ilgili değildir, iş yaşam dengesinin içeriği çok daha geniş 

kapsamlı bir hale almıştır. Bu kapsamda; insanlar ne kadar uzun süre çalışıyor (çalışılan saat sayısında 

esneklik), insanlar ne zaman çalışıyor (saatlerin düzenlenmesinde esneklik), çalışma (iş yerinde esneklik), 

çalışma yerinde dengeyi daha iyi yönetebilmeleri için bireylere iş yaşam dengesi ile alakalı eğitimler verilerek 

bireylerin hem iş hayatlarında hem de aile hayatlarında daha başarılı olmaları sağlanır. İş yaşam dengesinde; 

esneklik, sosyal destek ve kaynaklara erişim gibi bireylerin çalışma hayatı stresini yönetmek için kullandıkları 

birçok taktik keşfedilmiştir. Üstün rolü, bu taktikleri genişletmede önemli bir rol oynar. Üstün çalışanlarla 

günlük temas halindedirler ve organizasyonlarının kültürünü, ruhunu ve gururunu aktar, yönetme, koçluk 

ve akıl hocalığı yapma konumundadırlar (Martel, 2002: 50). 

İş-Yaşam dengesinin örgüt ve işveren açısından faydaları. 

• Çalışanların hastalanma nedeni ile işe geç gelme oranları azalacak ve çalışanların performansı yani 

verimliliği artacaktır. 

• Çalışanların işten ayrılma niyetleri azalacak, organizasyona olan bağlılıkları artacaktır. 

• Geleneksel çalışma saatleri yerine esnek çalışma saatlerine geçilmesi çalışanların üretkenliğini artıracaktır. 

• Çalışan ve yöneticiler arasındaki ilişkiler düzelecek, işveren çalışana iş yerinde huzur ortamı sağlayacaktır. 

• İş yaşam dengesi açısından yapılan programlar çalışanların morallerini artıracak ve organizasyona 

bağlılığını artıracaktır. 

• İş yaşam dengesi politikaları kalifiye elemanları örgüte toplar (Cordella, Moussa, Martel, & Sbirrazzuoli, 

2002, s. 1751) 

3.YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Araştırmanın amacı; çalışanların, pandemi ile birlikte zorlaşan çalışma hayatında çalışan memnuniyeti ile 

algılanan örgütsel desteğin iş yaşam dengesi ve örgütsel vatandaşlığa olan ilişkisini incelemektir. Nicel 

araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bu araştırma için Atatürk Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Etik 

Kurul Başkanlığından onay alınmıştır (07.07.2022- 222). Yapılan bu çalışmada ilişkisel tarama modeli 

kullanılmıştır. İlişkisel tarama modeli genel olarak iki veya daha fazla değişken arasında değişim olup 
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olmadığını ve bu değişimin derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modeli olarak tanımlanmaktadır 

(Karasar, 1999). Araştırma verileri basit tesadüfi yöntem ile Erzurum ilinde istihdama katkı sağlamak için yeni 

açılan tekstil fabrikalarında çalışan 1200 kişi içerisinden basit rastlantısal örneklem yöntemi ile 400 kişiye anket 

uygulanmıştır. 53 kişinin anketi eksik veri içerdiğinden çalışmadan çıkarılmış ve 347 kişi ile çalışma 

yürütülmüştür. 347 kişinin tamamı kadın çalışanlardan oluşmaktadır. Araştırmada çalışan memnuniyeti ile 

algılanan örgütsel desteğin iş yaşam dengesi ve örgütsel vatandaşlığa olan ilişkisini incelemek için aşağıdaki 

model ve hipotez kullanılmıştır.   

 

 

Hipotezler;  

H1: Çalışan memnuniyeti ile örgütsel vatandaşlık arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. 

H2: Çalışan memnuniyeti ile iş yaşam dengesi arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. 

H3: Algılanan örgütsel desteğin örgütsel vatandaşlık ile pozitif ve anlamlı bir ilişkisi vardır. 

H4: Algılanan örgütsel destek ile iş yaşam dengesi arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. 

3.2. Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evrenini Erzurum ilinde tekstil sektöründe çalışan kadın bireyler oluşturmaktadır. 

Çalışmanın örneklemini oluşturan kişilere anket formları dağıtılmış olup kişiler cevapladıktan sonra anket 

toplanmıştır. Basit tesadüfi yöntem uygulanarak anketi doldurmaya gönüllü olan 400 kişiden 53 kişi 

değerlendirmeye alınmamıştır. Veri analizine uygunluk açısından yapılan değerlendirmeler neticesinde 347 

anket analize uygun görülmüştür. Power (Güç) analizi yapılarak olması gereken örneklem büyüklüğü 

hesaplanmıştır. Araştırmanın örneklemini oluşturan kişi sayısının yeterli olup olmadığı G*Power programı 

ile analiz edilmiştir. Power analizi yapıldığında örneklem büyüklüğü %95 güven Aralığı, %95 evreni temsil 

gücüyle ve hata miktarı α=0.05 olarak tek grup üzerinde yapılacak analizler orta seviye etki büyüklüğü olan 

0,3 seçilerek analiz edildiğinde en az 138 kişi ile çalışılması gerektiği hesaplanmıştır. Araştırmaya katılmaya 

gönüllü olan ve alınma kriterlerini sağlayan çalışanlar ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile ilgili evrenden 

seçilmiştir. Power analizi sonucunda ulaşılması gereken 138 kişiden daha fazla olarak 347 kişi ile çalışılmıştır. 

3.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırma kapsamında veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır Araştırma modelinde bulunan 

bağımlı ve bağımsız değişkenlerin incelenmesi için, 5’li Likert sisteminde hazırlanan toplam 44 ifade 

araştırmaya katılan kişilere yöneltilmiştir. Araştırmaya dâhil olan kişilerin demografik özelliklerini ölçmek 

için yedi ifade bulunmaktadır. Örgütsel vatandaşlığı ölçmek amacıyla Podsakoff ve MacKenzie’nin (1989) 

ortaya koyduğu beş alt boyutlu ölçekten yararlanılmıştır (Podsakoff & MacKenzie, 1989, s. 200). Ölçeğin 

geçerlik güvenirlik analizleri yapılmış ve KMO değeri 0,945, Barlett küresellik testi 0,50 üzeri ve 0,05 anlamlılık 

düzeyinde istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur (Mert, Durmaz ve Küçükaltan, 2020). Algılanan örgütsel 
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desteği ölçmek amacıyla Mert ve Neslihanoğlu’nun hazırlamış oldukları ölçekten yararlanılmıştır. Algılanan 

örgütsel desteğin geçerlik güvenirlik sonuçları yapılmıştır. KMO değeri 0,944 ve Barlett Testi sonucu 0,00 

olarak çıkmış 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Cronbach Alpha değerinin ise 0,68 ile 0,94 

arasında değişen değerler alması içsel tutarlılığı olduğunu göstermektedir. Çalışan memnuniyeti, İş yaşam 

dengesi ölçeği için Netemeyer vd. (1996) tarafından geliştirilmiş olan iş aile ve aile iş çatışması ölçeklerinden 

faydalanılmıştır (Netemeyer, Boles, & McMurrian, 1996, s. 400-410). İş yaşam dengesi ölçeği; iş yaşamı ve aile 

yaşamı olarak iki kısımdan oluşmaktadır (Korkmaz & Erdoğan, 2014, s. 541-557). Çalışan memnuniyeti ve iş 

yaşam dengesi ölçeği için bulunan sonuçlar şu şekildedir; ölçeklere ait Cronbach’s Alpha katsayısı 

değerlerinin 0,70 değerinin üzerindedir. Bununla birlikte ölçeklerin açıklanan varyansları 0,50’den büyüktür. 

Bu veriler çerçevesinde ölçeklerin güvenilir ve geçerli olduğu söylenebilir (Korkmaz ve Erdoğan, 2014).  

Çalışma kapsamında yapılan anketler için geçerlik güvenirlik testleri yapılmıştır. 37 maddelik likert tipli anket 

için 347 kişiden alınan verilere göre Cronbach’s Alpha değeri 0,78 olarak bulunmuştur. Cronbach’s Alpha 

değerinin 0,70 üzeri olması gerektiği ölçeğin güvenirliliği için genel kabul görmektedir (Seçer, 2017).  

4.BULGULAR 

4.1 Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi 

Tablo 1. Çalışanların Demografik Bilgileri 

Kişisel Bilgi  Frekans Yüzde 

Medeni Durum 
Bekâr 241 69,5 

Evli 106 30,5 

Çocuk Sayısı 

Yok 240 69,2 

1 tane 29 8,4 

2 tane 42 12,1 

3 tane 30 8,6 

4 ve üzeri 6 1,7 

Yaş 

18-25 arası 184 53,0 

26-35 arası 96 27,7 

36-45 arası 58 16,7 

46 ve üzeri 9 2,6 

Eğitim Durumu 

Okuryazar 20 5,8 

İlköğretim 35 10,1 

Ortaöğretim 169 48,7 

Ön lisans 82 23,6 

Lisans 41 11,8 

İş Tecrübesi 

1 yıldan az 169 48,7 

1-3 arası 81 23,3 

4-6 arası 52 15,0 

7-9 arası 22 6,3 

10 yıl ve üzeri 23 6,6 

İş Arama Kanalı 

Akraba, eş-dost 163 47, 

Gazete 1 ,3 

Sosyal Medya 10 2,9 

İşkur 173 49,9 
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Ankete sorulanına cevap veren tüm kişiler bayandır. Araştırmaya katılan personellerin %53’ü (18-25), %27,7’si 

(26-35), %17,7’si (36-45), %2,6’sı ise (46 ve üstü) yaş aralığında olup, çalışan personelin %69,5’i evli ve %30,5 

ise bekardır. 

Ankete katılan kişilerin eğitim durumlarına bakıldığında ise %5,8’i okur-yazar, %10,1’i ilköğretim, %48,7’si 

ortaöğretim, %23,6’sı ön lisans, %11,8’i lisans eğitim aldığı görülmektedir. 

Ankete katılan personellerin iş tecrübe süreleri incelendiği zaman ise, personellerin %48,7’si (1 yıldan az). 

%23,3’ü (1-3 yıl arası), %15’i (4-6 yıl arası), %6,3’ü (7-9 yıl arası), %6,6’sı (10 yıl ve üzeri) yıldır çalışmakta 

oldukları görülmektedir. 

Ankete katılan çalışanların iş arama kanalları incelendiğinde ise, %47’si akraba, eş-dost aracılığı ile, %0,3’ü 

gazete, %2,9’u sosyal medya %49,9’u işkur aracılığı ile iş araması yaptıkları görülmektedir. 

Tablo 2. Veri Toplama Araçlarına Ait Analizler 

Ölçekler     Ortalama 
Standart 

sapma 
     Çarpıklık Basıklık 

Kolmogorov-

Smirnov (p) 

Çalışan Memnuniyeti     20,48 4,30       -1,07 0,64      0,00 

Örgütsel Destek 
    22,94 5,36 

-    

0,435 
-0,207      0,00 

Örgütsel Vatandaşlık 49,83 7,47 -  0,489 0,131      0,00 

İş Yaşam Dengesi 19,41 6,41        1,879 5,066       0,00 

Tablo 2. incelendiğinde toplam puanların çarpıklık ve basıklık değerlerinin bazılarının +1,5 ile –1,5 Aralığında 

olduğu görülmektedir. Fakat örneklem büyüklüğü 50’den fazla olması nedeniyle Kolmogorov-Smirnov 

testine bakılmıştır ve anlamlılık düzeyinin 0,05’in altında olması verilerin normal dağılım göstermediğini 

belirtmektedir. 

Tablo 2. Ölçeklerin Spearman Korelasyonu Sonuçları 

 
Çalışan 

Memnuniyeti 

Örgütsel 

Destek 

Örgütsel 

Vatandaşlık 

İş Yaşam 

Dengesi 

Çalışan Memnuniyeti 1 
                                                  

,489** 
     ,522** 

-

,324** 

Örgütsel Destek ,489**         1       ,473** 
-

,140** 

Örgütsel Vatandaşlık ,522**        ,473**         1 -,063 

İş Yaşam Dengesi -,324** -,140**        -,063        1 

** Spearman korelasyon anlamlılık düzeyi 0,01 

Tablo 3. incelendiğinde;  

Çalışan memnuniyeti ile 

• Örgütsel destek arasından 0,01 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü bir ilişki olduğu, (,489**) 

• Örgütsel vatandaşlık arasında 0,01 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü bir ilişki olduğu, (,522**) 

• İş yaşam dengesi arasında 0,01 anlamlılık düzeyinde negatif yönlü bir ilişki olduğu, (-,324**) 

Örgütsel destek ile 

• Örgütsel vatandaşlık arasında 0,01 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü bir ilişki olduğu, (,473**) 

• İş yaşam dengesi arasında 0,01 anlamlılık düzeyinde negatif yönlü bir ilişki olduğu, (-,140**) 

Örgütsel vatandaşlık ile 
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• İş yaşam dengesi arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu, ancak bunun düzeyinin çok zayıf olduğu 

görülmektedir. 

Çalışan memnuniyeti ile iş-yaşam dengesi arasındaki negatif ilişkiye bakılırsa, bireylerin iş ve çalışma 

hayatından memnun olmaları ve işe daha fazla zaman ayırmaları özel hayatlarına daha az zaman ayırmalarına 

neden olmaktadır diye düşünülebilir. Diğer bir neden yapılan araştırmada çalışanların iş tecrübelerinin bir 

yıldan az olmasından yani ilk iş deneyimleri olmalarından kaynaklanabilir. Bu sebeple çalışan memnuniyeti 

ile iş yaşam dengesi arasında negatif bir ilişki vardır. 

Örgütsel destek ile örgütsel vatandaşlık arasındaki pozitif ilişkiye bakılırsa örgütsel destek sayesinde çalışanın 

sosyal ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanması ile elde ettiği pozitif yönlü durum, onların örgütsel vatandaşlık 

yönlerini geliştirmektedir. 

Örgütsel destek ile iş yaşam dengesi arasındaki negatif ilişkiye bakılırsa çalışanlar için organizasyondan 

yapılan destekler onların işe daha fazla zaman ayırmalarını sağlamaktadır. Sonuç olarak özel hayatlarına daha 

az zaman ayırmalarına neden olmaktadır. Bu sebeple örgütsel destek ile iş-yaşam dengesi arasında negatif bir 

ilişki olduğu görülmüştür. 

Örgütsel vatandaşlık ile iş yaşam dengesi arasında herhangi anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna bakılırsa, 

işletmenin hedeflerine ulaşma durumu için çalışanların gönüllülüğü iş yaşam dengesini herhangi bir şekilde 

etkilememektedir. 

Tablo 3. Medeni Durum Açısından Değişkenlerin Karşılaştırması 

Ölçek Gruplar N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı u P 

Çalışan 

Memnuniyeti 

Bekâr 241 171,73 41386,50 

12225,50 ,522 
Evli 106 179,17 18991,50 

Algılanan Örgütsel 

Destek 

Bekâr 241 169,51 40851,50 

11690,50 ,208 

Evli 106 184,21 19526,50 

Örgütsel 

Vatandaşlık 

Bekâr 241 169,37 40817,50 

11656,50 ,194 
Evli 106 184,53 19560,50 

İş yaşam Dengesi 

Bekâr 241 177,16 42819,0 

11888,0 ,302 

Evli 106 165,65 17559,0 

Tablo 4.’e göre bekâr grup ile evli grup arasında çalışma kapsamındaki değişkenler açısından anlamlı bir 

farklılığın olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır (p>0,05). Bu bulguya göre her iki grubun da çalışan memnuniyeti, 

algılanan örgütsel destek, örgütsel vatandaşlık ve iş yaşam dengesi puanlarının birbirine yakın olduğu 

anlaşılmaktadır. 
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Tablo 4. Yaş Açısından Değişkenlerin Karşılaştırması 

Ölçek Gruplar N Sıra Ortalaması Sd X2 P 

Çalışan 

Memnuniyeti 

18-25 184 174,05 

3 ,729 ,866 
26-35 96 169,54 

36-45 58 182,75 

46+ 9 164,06 

Algılanan Örgütsel 

Destek 

18-25 184 170,06 

3 4,268 ,234 
26-35 96 174,39 

36-45 58 193,0 

46+ 9 128,06 

Örgütsel 

Vatandaşlık 

18-25 184 165,47 

3 3,164 ,367 
26-35 96 187,19 

36-45 58 179,34 

46+ 9 173,33 

İş yaşam Dengesi 

18-25 184 184,29 

3 5,139 ,162 
26-35 96 168,47 

36-45 58 155,34 

46+ 9 142,94 

Tablo 5.’e göre yaş değişkeni ve çalışma kapsamındaki ölçekler ile aralarında anlamlı bir farklılığın olmadığı 

bulgusuna ulaşılmıştır (p>0,05). Bu bulguya göre dört farklı grubun da çalışan memnuniyeti, algılanan 

örgütsel destek, örgütsel vatandaşlık ve iş yaşam dengesi puanlarının birbirine yakın olduğu anlaşılmaktadır. 

Anlamlı fark bulunmasa dahi 36-45 yaş aralığı grubun çalışan memnuniyeti ve algılanan örgütsel destek 

puanları diğer gruplara göre fazla çıktığı görülmektedir. 18-25 Aralığındaki yaş grubu çalışanların iş yaşam 

dengesi puanlarının diğer gruplara göre yüksek çıktığı görülmektedir. Bu durum yaş faktörünün örgütlerin 

çalışanlarına vermiş olduğu destekten beklentilerinde anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen bu durum orta 

yaş grubu diyeceğimiz 36-45 yaş grubunda çalışan memnuniyeti ve algılana örgütsel destek daha yüksek 

çıkmıştır. Bu durum bu yaş grubu insanlarda örgütün sağlamış olduğu imkânların daha çok karşılık 

bulduğunu göstermektedir. 

Tablo 5. Eğitim Durumu Açısından Değişkenlerin Karşılaştırması 

Ölçek Gruplar N Sıra Ortalaması Sd X2 P 

Çalışan 

Memnuniyeti 

Okuryazar 20 177,68 

4 5,615 ,230 

İlköğretim 35 179,34 

Ortaöğretim 169 184,70 

Ön lisans 82 156,01 

 Lisans 41 159,52 

Algılanan Örgütsel 

Destek 

Okuryazar 20 201,23 

4 8,910 ,063 

İlköğretim 35 172,87 

Ortaöğretim 169 185,71 

Ön lisans 82 151,63 

 Lisans 41 158,16 

Okuryazar 20 196,45 4 4,589 ,332 
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Örgütsel 

Vatandaşlık 

İlköğretim 35 159,91 

Ortaöğretim 169 182,60 

Ön lisans 82 161,29 

 Lisans 41 165,04 

İş yaşam Dengesi 

Okuryazar 20 180,88 

4 11,927 ,018 

İlköğretim 35 140,36 

Ortaöğretim 169 163,93 

Ön lisans 82 197,38 

 Lisans 41 194,09 

Tablo 6’ya göre eğitim durumu değişkeni ve çalışan memnuniyeti, algılanan örgütsel destek ve örgütsel 

vatandaşlık ölçekleri ile aralarında anlamlı bir farklılığın olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır (p>0,05). Fakat iş 

yaşam dengesi ve eğitim durumu değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu 

görülmektedir (p=,018, p<0,05). Ön lisans ve lisans mezunu grupların diğer üç gruba göre sıra ortalamalarının 

yüksek olduğu görülmektedir. 

Tablo 6. İş Tecrübesi Açısından Değişkenlerin Karşılaştırması 

Ölçek Gruplar N Sıra Ortalaması Sd X2 P 

Çalışan 

Memnuniyeti 

1 yıldan az 169 167,24 

4 7,765 ,101 

1-3 yıl 81 194,41 

4-6 yıl 52 153,0 

7-9 yıl 22 197,93 

 10+ 23 176,39 

Algılanan Örgütsel 

Destek 

1 yıldan az 169 172,74 

4 4,290 ,368 

1-3 yıl 81 191,34 

4-6 yıl 52 155,91 

7-9 yıl 22 168,75 

 10+ 23 168,13 

Örgütsel 

Vatandaşlık 

1 yıldan az 169 161,72 

4 7,644 ,105 

1-3 yıl 81 193,62 

4-6 yıl 52 166,54 

7-9 yıl 22 191,64 

 10+ 23 195,17 

İş yaşam Dengesi 

1 yıldan az 169 185,20 

4 9,017 ,061 

1-3 yıl 81 149,74 

4-6 yıl 52 182,69 

7-9 yıl 22 183,61 

 10+ 23 148,30 

Tablo 7.’ye göre iş tecrübesi değişkeni ve çalışma kapsamındaki ölçekler ile aralarında anlamlı bir farklılığın 

olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır (p>0,05). Bu bulguya göre beş farklı grubun da çalışan memnuniyeti, 

algılanan örgütsel destek, örgütsel vatandaşlık ve iş yaşam dengesi puanlarının birbirine yakın olduğu 

anlaşılmaktadır. Anlamlı fark bulunmasa dahi 1 yıldan az iş tecrübesi olan çalışanlarda iş yaşam dengesi 

puanı diğer gruplara göre fazladır. Örgütsel vatandaşlık puanı çalışanların iş tecrübesi 7-9 yıl ve 10 yıl üstü 

çalışanlar için arttığı söylenebilir. İş yaşam dengesi puanı 1 yıldan az çalışanlarda daha yüksek çıkmış 
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olmasının bu kişilerini yaş ortalamalarının daha düşük olması ve ağırlıklı bekâr olmalarından olabilir. 

Örgütsel vatandaşlık puanın iş tecrübesi yüksek olan gruplarda artış göstermesinde çalışanların kurumu daha 

çok benimsemeleri, sahip çıkmaları ve daha önceki çalışmış oldukları örgütlerle kıyaslamaları sonucu daha 

fazla örgütü benimsemiş oldukları söylenebilir 

Tablo 7. İş Arama Kanalı Açısından Değişkenlerin Karşılaştırması 

Ölçek Gruplar N Sıra Ortalaması Sd X2 P 

Çalışan 

Memnuniyeti 

Eş-dost 163 173,92 

3 3,040 ,385 
Gazete 1 11,00 

Sosyal medya 10 156,90 

İşkur 173 176,01 

Algılanan 

Örgütsel Destek 

Eş-dost 163 177,59 

3 5,996 ,112 
Gazete 1 16,00 

Sosyal medya 10 116,60 

İşkur 173 174,85 

Örgütsel 

Vatandaşlık 

Eş-dost 163 176,05 

3 3,005 ,391 
Gazete 1 3,00 

Sosyal medya 10 176,05 

İşkur 173 172,94 

İş yaşam Dengesi 

Eş-dost 163 184,60 

3 7,492 ,058 
Gazete 1 14,00 

Sosyal medya 10 206,00 

İşkur 173 163,08 

Tablo 8’e göre iş arama değişkeni ve çalışma kapsamındaki ölçekler ile aralarında anlamlı bir farklılığın 

olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır (p>0,05). Bu bulguya göre dört farklı grubun da çalışan memnuniyeti, 

algılanan örgütsel destek, örgütsel vatandaşlık ve iş yaşam dengesi puanlarının birbirine yakın olduğu 

anlaşılmaktadır. Anlamlı fark bulunmasa dahi akraba, eş-dost kanalı ile iş bulan çalışanların algılanan örgütsel 

destek, örgütsel vatandaşlık ve iş yaşam dengesi ölçeklerinden aldıkları puanlar diğer gruplara göre daha 

fazla olduğu görülmektedir. Çalışan memnuniyeti, algılanan örgütsel destek, örgütsel vatandaşlık ve iş yaşam 

dengesi durumları daha çok çalışma hayatı ile ilgili durumlar oldukları için çalışma hayatına başlamadan 

önceki durum olan iş arama kanalı ile ilgili anlamlı farklılıklar oluşturmaması kabul görülebilir. Eş-dost kanalı 

ile iş bulan çalışanların algılanan örgütsel destek, örgütsel vatandaşlık ve iş yaşam dengesi ölçeklerinden 

aldıkları puanlar diğer gruplara göre daha fazla olmasının nedeni bu kişilerin önceden örgüt hakkında çalışma 

ortamı ve sosyal olanaklar hakkında bilgi sahibi olmaları olduğu söylenebilir. 

5.SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Çalışma hayatında dezavantajlı gruplarda yer alan kadın çalışanların iş gücü piyasasında yaşanan değişim ve 

dönüşümlerle birlikte çalışan memnuniyeti, algılanan örgütsel destek, örgütsel vatandaşlık ve iş yaşam 

dengesi konuları önemli bir boyut kazanmıştır. Çalışma ile ilgili literatür taraması yapılırken; çalışan 

memnuniyeti, algılanan örgütsel destek, örgütsel vatandaşlık ve iş yaşam dengesi hakkında çalışmalar 

bulunmuştur. Fakat bu çalışmalarda daha çok bu kavramlara etki eden olguların incelendiğini görülmüştür. 

Bu çalışmayı özgün kılan faktör özellikle ülkemizde bu dört unsurun birlikte incelendiği bir araştırmaya 

rastlanmamasıdır. Bu çalışmada ele alınan çalışan memnuniyeti ve algılanan örgütsel destek iş gücünü 

oluşturan bireyler için ne kadar önemli ise, örgütsel vatandaşlık ve çalışanın iş-yaşam dengesi örgütlerin 

verimliliği için o kadar önemlidir. Bununla birlikte bu dört kavramın olumlu yönde olması işletmelerin 

sürekliliğinde ve başarısında etkili olduğu gibi, bunu gerçekleştirecek olan çalışanların da sosyal refahını 

artırmada da önemli katkıları vardır. Covid 19 pandemi sonrası çalışma hayatındaki birçok değişim, özellikle 
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uzaktan çalışma dijital dönüşüm gibi yeni normaller çalışanlar ve işletmeler için bu kavramları daha önemli 

hale getirmiştir. Bu çalışmanın iş hayatının vazgeçilmez unsurlarını birlikte incelemesi ile literatüre katkı 

sunması umulmaktadır.  

Literatür incelendiğinde, David A. Foote ve Thomas Li-Ping Tang 2008 yılında yapmış oldukları çalışmada 

çalışan memnuniyetinin örgütsel vatandaşlık üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna varılmıştır (Foote 

& Tang, 2008, s. 934). Halil Nadiri ve Cem Tanova 2010 yılında yaptıkları çalışmada çalışan memnuniyeti ve 

örgütsel vatandaşlık arasında olumlu bir ilişki olduğu sonucu saptanmıştır (Nadiri & Tanova, 2010, s. 33). 

Sakthivel Rani ve arkadaşlarının 2011 yılında yapmış oldukları çalışmada çalışan memnuniyetinin iş yaşam 

dengesi üzerinde en büyük etkiye sahip olduğu sonucuna varmışlardır (Rani & diğ., 2011: 85). Anja Abendroth 

ve Laura den Dulk 2011 yılında yapmış oldukları çalışmada iş yaşam dengesinde çalışan memnuniyetini 

olumsuz yönde etkilediği sonucuna varılmıştır (Abendroth & Dulk, 2011, s. 11). Ali H. Muhammad 2014 

yılında yapmış oldukları çalışmada algılanan örgütsel destek ile örgütsel bağlılık arasında olumlu yönde bir 

ilişki olduğu ifade edilmiştir (Muhammad, 2014, s. 59). Rhoades, & Eisenberger, 2002 yılında algılanan 

örgütsel desteğin örgütsel vatandaşlığa olumlu yönde etki ettiği sonucuna ulaşmışlardır (Rhoades & 

Eisenberger, 2002: 670). 

Bu araştırmadan derlenen bilgilere göre ise; 

347 kişilik verinin normal dağılmadığı görülmüş ve parametrik olmayan testlerden Spearman korelasyon 

analizi yapılmıştır. 

H1: Çalışan memnuniyeti ile örgütsel vatandaşlık arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. 

Çalışan memnuniyeti ile örgütsel vatandaşlık arasında 0,01 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü bir ilişki 

olduğu, 

H2: Çalışan memnuniyeti ile iş yaşam dengesi arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. 

Çalışan memnuniyeti ile iş yaşam dengesi arasında 0,01 anlamlılık düzeyinde negatif yönlü bir ilişki olduğu 

ortaya çıkmıştır. 

Tüm bu hususlar dikkate alındığında; 

 H1 “Çalışan memnuniyeti ile örgütsel vatandaşlık arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkisi vardır” hipotezin 

kabul edildiği söylenebilir. 

H2 “Çalışan memnuniyeti ile iş-yaşam dengesi arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkisi vardır, hipotezin kabul 

edilmediği söylenebilir. Yapılan bu çalışmada; çalışan memnuniyeti ile iş yaşam dengesi arasında 0,01 

anlamlılık düzeyinde negatif yönlü bir ilişki olduğu, (-,324**) ortaya çıkmıştır. 

H3: Algılanan örgütsel desteğin örgütsel vatandaşlık ile pozitif ve anlamlı bir ilişkisi vardır. 

Algılanan örgütsel destek ile örgütsel vatandaşlık arasında 0,01 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü bir ilişki 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

H4: Algılanan örgütsel destek ile iş yaşam dengesi arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. Hipotezin kabul 

edilmediği söylenebilir. Bu çalışmada negatif yönde zayıf anlamlı bir ilişki çıkmıştır. 

Algılanan örgütsel destek ile iş yaşam dengesi arasında 0,01 anlamlılık düzeyinde negatif yönlü bir ilişki 

olduğu sonucuna varılmıştır. Bu durum çalışanların algıladıkları örgütsel desteğin yeterli düzeyde olmadığı 

ve çalışmamıza katılan 357 kişiden 161 kişinin iş tecrübesi 0-1 yıl aralığında olması yani çalışanların iş hayatına 

yeni başladıklarından kaynaklandığı düşünülebilir. 

Çalışan memnuniyeti ile iş yaşam dengesi arasında olan negatif ilişki bir değişkenin puanı arttıkça diğerinin 

azalması, azalması durumunda ise artması anlamına gelmektedir. Bireylerin iş hayatından memnun olmaları 

ve işe daha fazla zaman ayırmaları özel hayatlarına daha az zaman ayırmalarına neden olmaktadır. Bu sebeple 

çalışan memnuniyeti ile iş yaşam dengesi arasında negatif bir ilişki ortaya çıktığı düşünülebilir. 

Örgütsel destek ile iş yaşam dengesi arasında yapılan çalışmalarda negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu 

sonucuna varılmıştır. Yapılan bu çalışmada, algılanan örgütsel destek ile iş yaşam dengesi arasında 0,01 

anlamlılık düzeyinde negatif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Bu durum çalışanların algıladıkları 
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örgütsel desteğin yeterli düzeyde olmadığı ve çalışmamıza katılan 357 kişinin 161 kişisi iş tecrübesinin 0-1 yıl 

aralığında olması yani çalışanların iş hayatına yeni başladıklarından kaynaklandığı düşünülebilir. 

Örgütsel vatandaşlık ile iş yaşam dengesi arasında herhangi anlamlı bir ilişki olmadığı sonucu işletmenin 

hedeflerine ulaşma durumu için çalışanların gönüllülüğü iş yaşam dengesini herhangi bir şekilde 

etkilememektedir. 

Özetle yapılan çalışmamızda elde edilen bulgular incelendiğinde:  

Çalışan memnuniyeti artıkça, örgütsel vatandaşlık davranışının arttığı belirlenmiştir. Bu kapsamda birinci 

hipotezin kabul edildiği söylenebilir.  

Çalışanların memnuniyet düzeyleri arttıkça iş yaşam dengeleri azalmakta olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu 

kapsamda: Çalışan memnuniyetinin iş yaşam dengesi üzerinde negatif ve anlamlı bir ilişkisi vardır. İkinci 

hipotezin ret edildiği söylenebilir. 

Algılanan örgütsel destek düzeyleri arttıkça örgütsel vatandaşlık davranışı artmakta olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu kapsamda: Algılanan örgütsel desteğin, örgütsel vatandaşlık üzerinde pozitif ve anlamlı bir 

ilişkisi vardır. Üçüncü hipotezin kabul edildiği söylenebilir.  

Algılanan örgütsel destek düzeyleri arttıkça iş yaşam dengesi azaltmakta olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu 

kapsamda: Algılanan örgütsel desteğin, iş yaşam dengesi üzerinde negatif bir ilişkisi vardır. Dördüncü 

hipotezin ret edildiği söylenebilir.  

Tüm bu çalışmalarda görüldüğü üzere, günümüz çalışma yaşamı koşullarında çalışan memnuniyeti, algılanan 

örgütsel destek, örgütsel vatandaşlık ve iş yaşam dengesi çalışan ve işletmeler açısından büyük bir önem 

taşımaktadır. Dolayısıyla bu kavramlar hakkında yapılacak çalışmalar ile örgütsel başarının ve çalışanların 

performanslarını olumsuz etkileyecek durumlar en aza indirilebilir. 

Çalışma sonucunda daha sonra yapılacak olan çalışmalarda bu dört başlık birlikte incelenerek erkek çalışanlar, 

engelli çalışanlar birlikte örnekleme dâhil edilebilir. Ayrıca gelecekte farklı işletme türleri üzerinde çalışmalar 

yapılması önerilmektedir. Örneğin sadece tekstil kent çalışanları değil çağrı merkezleri, üniversiteler ve farklı 

çalışma ortamları da bu kapsama dâhil edilebilir. Bu çalışmada çalışan memnuniyeti ile algılanan örgütsel 

desteğin iş yaşam dengesi ve örgütsel vatandaşlıkla ilişkisi incelenmiştir. Gelecek çalışmalarda tepe yöneticiler 

ve departman yöneticileri üzerinde araştırmalar yapılabilir. 
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Araştırma Makalesi 

Amaç – Türkiye’deki katılım bankalarının CAMELS göstergeleri ile ekonomik büyüme arasındaki 

ilişkinin incelenmesidir. 

Yöntem – Çalışmada yöntem olarak iki farklı ARDL modeli kullanılmış olup, Türkiye’de faaliyet 

gösteren tüm katılım bankalarının (Albaraka Türk, Emlak Katılım, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Vakıf 

Katılım ve Ziraat Katılım) CAMELS gösterge oranları ve reel GSYH rakamları 2013Q4-2021Q3 dönemini 

kapsayacak şekilde analiz edilmiştir. 

Bulgular – Her iki model için değişkenler arasında eş-bütünleşme ilişkisinin mevcut olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Uzun dönem katsayıları incelendiğinde A (varlık kalitesi) ile ekonomik büyüme arasında 

negatif, M (yönetim etkinliği) değişkeni ile ise pozitif anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Kısa dönem 

katsayıları incelendiğinde, CC (sermaye yeterliliği) ile ekonomik büyüme arasında anlamlı ve negatif bir 

ilişki bulunurken, A (varlık kalitesi) değişkeninin sonuçları uzun dönemle paraleldir. L (likidite) 

değişkeni ve bir önceki dönem değeri ile ekonomik büyüme arasında anlamlı ve negatif bir ilişki 

bulunurken, E1 (kazanç) değişkeninin bir ve iki önceki dönem değerleri ile ekonomik büyüme arasında 

anlamlı ve pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Kısa dönemde E2 (kazanç) değişkeninin iki ve üç dönem 

önceki değerleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki negatif yönlü iken, S (piyasa risklerine duyarlılık) 

değişkeninin bir, iki, üç ve dört dönem önceki değerleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki pozitiftir. 

Ayrıca kısa dönemde M (yönetim etkinliği) değişkeninin bir, iki ve üç dönem önceki değerleri ile 

ekonomik büyüme arasında negatif anlamlı bir ilişki bulunmuştur.  

Tartışma –  Elde edilen sonuçlar katılım bankacılığının gelir getirmeyen finansmanının toplam 

finansmana göre oransal olarak daha yüksek olması durumunda ekonomik büyümeye uzun ve kısa 

dönemde olumsuz etkilerinin olduğunu göstermektedir. Kısa dönemde katılım bankalarının sermaye 

yeterliliği ve likidite değerleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki negatif yönlü iken bu etki uzun 

dönemde kaybolmaktadır. Katılım bankalarının kazanç değerleri önceki dönemlerden fiili döneme 

doğru incelendiğinde, kazanç kalemlerindeki artışın kısa dönemde ekonomik büyümeyi negatif 

etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Yönetim etkinliği açısından katılım bankaları olumsuzdan olumluya 

doğru bir gelişim gösterirken, faiz, kur ve enflasyon gibi piyasa risklerinden önceki dönemlere göre daha 

fazla etkilenmektedirler. 
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Purpose – The aim of this paper is to investigate the relationship between the CAMELS indicators of 

participation banks and economic growth in Turkey 

Design/methodology/approach – Two different ARDL models were established as a method in the 

study. The CAMELS indicator ratios of all participation banks operating in Turkey and real GDP have 

been analyzed to cover the period 2013Q4-2021Q3. 

Findings – It was founded that there is a co-integration relationship between the variables for both 

models. When the long run coefficients are estimated, it has been determined that there is a negative 

statistically significant relationship between A (asset quality) and economic growth, and a positive 

statistically significant relationship with the M (management efficiency) variable. When the short run 

coefficients are examined, there is a statistically significant and negative relationship between CC (capital 

adequacy) and economic growth, while the results of the A (asset quality) variable is parallel to the long 

run. A statistically significant and negative relationship was found between the L (liquidity) variable and 

the previous period value and economic growth. A statistically significant and positive relationship was 

found between the values of the E1 (earnings) variable one and two periods ago and economic growth. 

In the short run, the relationship between the values of the E2 (earnings) variable two and three periods 
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 ago and economic growth is negative. However, the relationship between the values of the S (sensitivity 

to market risks) variable one, two, three and four periods ago is positive. In addition, a negative 

significant relationship was found between the values of the M (management efficiency) variable one, 

two and three periods ago and economic growth in the short run. 

Discussion – The results show that if the non-performing financing of participation banking is 

proportionally higher than the total financing, it has negative effects on economic growth in the long and 

short term. While the relationship between the capital adequacy and liquidity values of participation 

banks and economic growth is negative in the short term, this effect disappears in the long term. When 

the earnings values of the participation banks are evaluated from the previous periods to the actual 

period, it is concluded that the increase in earnings items affects the economic growth negatively in the 

short run. While participation banks show a development from negative to positive in terms of 

management efficiency, they are more affected by market risks such as interest, exchange rate and 

inflation compared to previous periods. 

1. Giriş 

Ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ile ilgili oldukça önemli bir kavram olan ekonomik büyüme, ekonomistlerin 

ve politika yapıcıların üzerinde hassasiyetle durdukları bir konudur. Bir ülkede ekonomik büyümenin 

gerçekleşebilmesi için gelişmiş bir finansal yapının varlığı büyük bir öneme sahiptir (Levine, 2005). Benzer 

şekilde Demirgüç-Kunt vd. (2004) reel ekonomik büyümenin gerçekleşmesinde finans sektörünün önemli bir 

rol üstlendiğini belirtmişlerdir. Finans sektörü içerisinde yer alan en büyük aracı kuruluşlardan biri kuşkusuz 

bankalardır. Ülkemizde ve dünyada konvansiyonel bankacılık ve finans sistemine bir alternatif veya 

destekleyici olarak son on beş yılda katılım bankaları ve İslami finans sistemi oldukça hızlı bir şekilde gelişim 

göstermiştir. İslami finans sektörünün 2017 yılındaki toplam büyüklüğü 2,4 trilyon dolar olarak hesaplanırken 

2023 yılında yaklaşık 3,8 trilyon dolara yükseleceği tahmin edilmektedir (Reuters 2020). İslami finans sektörü 

içerisinde en büyük paya sahip olan aracı kuruluş katılım bankalarıdır. 1,7 trilyon dolar değerindeki aktifleri 

ile katılım bankaları sistemin yaklaşık %71’lik kısmını temsil etmektedir (Reuters 2020). Türkiye’de 2005 

yılında İslami finans kuruluşlarının banka statüsü kazanması ve yapılan yasal düzenlemeler katılım 

bankacılığının tanınırlığını yükseltmiş, mülk edinme ve yatırım alanlarında katılım bankalarının daha fazla 

tercih edilebilir olmalarını sağlamıştır. Türkiye’de katılım bankalarının toplam aktifleri yaklaşık 437,1 milyar 

TL olurken, fon toplama büyüklüğü 322 milyar TL ve fon kullandırma büyüklüğü ise 240,1 milyar TL’dir 

(TKBB, 2020).   

Katılım bankacılığının göstermiş olduğu gelişme, ekonomik büyüme ve katılım bankacılığı ilişkisinin 

akademik araştırmalara konu olmasını sağlamıştır. Özellikle Furqani ve Mulyany (2009) ile başlayan süreçte, 

Abduh ve Chowdhury, 2012; Abduh ve Omar, 2012; Manap vd., 2012; Yusof ve Bahlous, 2013; Farahani ve 

Dastan, 2013; Echchabi ve Azouzi, 2015; Majid ve Kassim, 2015; Hachicha ve Amar, 2015; Imam ve Kpodar, 

2016; Kassim, 2016; Boukhatem ve Moussa, 2018; Ledhem ve Mekidiche, 2020 gibi araştırmacılar çeşitli ülkeler 

için katılım bankacılığı ve ekonomik büyüme ilişkisini inceleyen çalışmalar yapmışlardır. Genellikle katılım 

bankalarının toplam finansmanları ve toplam mevduat büyüklüğü üzerinden yapılan çalışmalarda, katılım 

bankalarının ekonomik büyümeye pozitif bir katkı sunduğuna ilişkin kanıtlara ulaşılmıştır.  

Toplam finansman, toplam varlıklar ve toplam mevduatlar yanında CAMELS olarak bilinen gösterge oranları 

bankacılık performansına ilişkin önemli veriler sunabilmektedir. CAMELS altı farklı performans göstergesinin 

kısaltılmasıdır. Bu göstergeler C (sermaye yeterliliği), A (varlık kalitesi), M (yönetim etkinliği), E (kazanç), L 

(likidite), S (piyasa risk duyarlılığı) şeklinde tanımlanmaktadır (Wanke vd., 2016).  

C (sermaye yeterliliği), riski kontrol edebilmek için gerekli sermayenin ne olması gerektiğini, A (varlık 

kalitesi), varlıkların takipteki kredilerden etkilenme düzeyini (bu oranın düşmesi varlık kalitesini 

yükseltmektedir (Sahut ve Mili, 2011:142).), M (yönetim etkinliği), brüt gelirlere karşılık katlanılan operasyon 

ve yönetim maliyetlerini, E (kazanç), sahip olunan varlıkların ve öz sermayenin karşılığında elde edilen 

kazanç düzeyini, L (likidite) kısa vadeli ödeme ve yükümlülüklerin yerine getirilebilme kapasitesini, S (piyasa 

risk duyarlılığı) varlıkların, sermayenin ve yükümlülüklerin faiz, kur ve enflasyon gibi piyasa risklerine karşı 

elastikiyetini göstermektedir (Sahut ve Mili, 2011; Altan vd.,2014; Munir vd., 2017; Peltonen, 2018; Karim vd, 

2018).       

CAMELS bankacılık performans göstergeleri aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır (Ledhem ve Mekidiche, 

2020:53).  
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Tablo 1.CAMELS Göstergeler ve Hesaplama Yöntemi 

CAMELS Parametresi Hesaplanma 

C (sermaye yeterliliği) 
Toplam Yasal Sermaye

Risk Ağırlıklı Varlıklar
 

A (varlık kalitesi) 
Brüt Gelir Getirmeyen Finansman

Toplam Finansman
 

M (yönetim etkinliği) 
Operasyon Maliyetleri

Brüt Gelir
 

E (kazanç)-ROA 
Net Gelir

Toplam Varlık
 

E (kazanç)-ROE 
Net Gelir

Öz Kaynak
 

L (likidite) 
Likit Varlık

Toplam Varlık
 

S (piyasa risk duyarlılığı) 
Net Döviz Açık Pozisyon

Toplam Yasal Sermaye
 

Kaynak; Ledhem ve Mekidiche, 2020, s. 53’den yararlanarak yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Bankacılık performansı adına önem arz eden yukarıdaki göstergelerin ekonomik büyüme ile olan ilişkisinin 

incelenmesi, katılım bankacılığı ve ekonomik büyüme ilişkisinin araştırılması noktasında literatüre katkı 

sunacağı düşünülmektedir.  

Bu çalışmanın amacı; Türkiye’deki katılım bankalarının CAMELS göstergeleri ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmada iki farklı ARDL modeli kurulmuştur. Çalışmanın literatüre 

katkısı ve özgünlüğü; katılım bankaları CAMELS göstergelerinin ekonomik büyüme ile olan ilişkisini Türkiye 

özelinde araştıran ilk çalışma olmasıdır. Çalışmanın bundan sonraki bölümleri literatür, ekonometrik model 

ve yöntem ve sonuç şeklinde sunulmuştur.    

2. Literatür 

Katılım bankacılığı ve ekonomik büyüme ilişkisini inceleyen çalışmaların büyük bir çoğunluğu toplam 

finansman, toplam varlıklar ve toplam mevduatların ekonomik büyümeye etkisini incelemişlerdir. Genel 

olarak fikir birliğine ulaşılan sonuç, katılım bankalarının konvansiyonel bankacılıkla benzer şekilde ekonomik 

büyümeyi pozitif bir şekilde desteklediği yönündedir. Bunun yanında oldukça az sayıdaki çalışmalar katılım 

bankacılığı ile ekonomik büyüme arasında bir ilişki olmadığını veya negatif bir ilişki olduğunu rapor 

etmişlerdir. Katılım bankacılığı ve ekonomik büyüme ilişkisini inceleyen literatür özeti tablo 2’de 

sunulmuştur.   

Tablo 2. Katılım Bankacılığı ve Ekonomik Büyüme Literatür Özeti 

Yazar/lar Ülke/ler Dönem Yöntem 

Katılım 

Bankacılığını 

Temsil Eden 

Değişken 

Sonuç 

Furqani ve 

Mulyany 

(2009) 

Malezya 1997-2005 

VAR-VECM-

Johansen 

Granger 

Toplam Finansman 

Ekonomik büyümeden 

katılım bankacılığına doğru 

tek yönlü pozitif ilişki vardır. 

Abduh ve 

Chowdhury 

(2012) 

Bangladeş 2004-2011 

VAR-VECM-

Johansen 

Granger 

Toplam Mevduatlar 

ve Toplam 

Finansman 

Çift yönlü uzun ve kısa 

dönemli pozitif ilişki vardır. 
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Abduh ve Omar 

(2012) 
Endonezya 2003-2010 

ARDL-ECM- 

Granger 
Toplam Finansman 

Çift yönlü uzun ve kısa 

dönemli pozitif ilişki vardır. 

Abduh, Brahim 

ve Omar (2012) 
Bahreyn 2000-2010 

VAR-VECM-

Johansen 

Toplam Mevduatlar 

ve Toplam 

Finansman 

Çift yönlü uzun ve kısa 

dönemli pozitif ilişki vardır. 

Yazdan ve Sadr 

(2012) 

İran ve 

Endonezya 
2000-2010 

ARDL-

VECM- 

Granger 

Toplam Finansman 
Çift yönlü uzun ve kısa 

dönemli pozitif ilişki vardır. 

Manap, Abduh 

ve Omar (2012) 
Malezya 1998-2012 

Toda 

Yamamato ve 

Bootstrap 

Granger 

Toplam Finansman 

Katılım bankacılığından 

ekonomik büyümeye doğru 

tek yönlü bir nedensellik 

ilişkisi vardır.  

Yusof ve 

Bahlous (2013) 

Bahreyn, 

Suudi 

Arabistan, 

Kuveyt, 

Katar, 

Birleşik Arap 

Emirlikleri, 

Malezya ve 

Endonezya 

2000-2009 

VAR Temelli 

Varyans 

Ayrıştırma-

Etki-Tepki 

Analizi  

Toplam Finansman 

Malezya ve Endonezya’da 

daha güçlü olmak üzere tüm 

ülkelerde kısa ve uzun 

dönemli pozitif bir ilişki 

bulunmaktadır. 

Tajgardoon, 

Behname ve 

Noormohamadi 

(2013) 

Bahreyn, 

İran, 

Malezya, 

Birleşik Arap 

Emirlikleri, 

Pakistan, 

Kuveyt, 

Suudi 

Arabistan, 

Katar, Irak, 

Umman, 

Türkiye ve 

Yemen 

1980-2009 Panel Toplam Finansman 

Sadece kısa dönem için çift 

yönlü pozitif bir ilişki 

bulunmaktadır. 

 

Farahani ve 

Dastan (2013) 

Malezya, 

Endonezya, 

Bahreyn, 

Birleşik Arap 

Emirlikleri, 

Suudi 

Arabistan, 

Mısır, Kuveyt 

ve Katar 

2000-2010 
Panel-

Nedensellik 
Toplam Finansman 

Çift yönlü uzun ve kısa 

dönemli pozitif ilişki vardır. 
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Echchabi ve 

Azouzi (2013) 
Kuveyt 2004-2011 

VAR-VECM-

Granger 
Toplam Finansman 

Uzun dönem için negatif,  

kısa dönemde ise 

nedensellik ilişkisi yoktur. 

Tabash ve 

Dhankar (2013) 
Bahreyn 1990-2008 

Johansen 

Granger 
Toplam Finansman 

Çift yönlü uzun dönemli 

pozitif ilişki vardır 

Grassa ve 

Gazdar (2014 

Bahreyn, 

Suudi 

Arabistan, 

Kuveyt, 

Katar ve 

Birleşik Arap 

Emirlikleri 

1996-2011 Panel 

Toplam Mevduatlar 

ve Toplam 

Finansman-Sukuk 

İhracı 

Sukuk dışında katılım 

bankacılığının gelişmesi 

ekonomik büyümenin 

sebebidir. 

Al-Oqool, Okab 

ve  Bashayreh 

(2014) 

Ürdün 1980-2012 

VAR-VECM-

Johansen 

Granger 

Toplam Mevduatlar 

ve Toplam 

Finansman 

Katılım bankalarının yapmış 

oldukları finansman ile 

ekonomik büyüme arasında 

uzun dönem ve çift yönlü 

Grenger nedensellik 

bulunurken, ekonomik 

büyümeden katılım 

bankalarının toplam 

mevduatlarına doğru tek 

yönlü bir ilişki vardır.  

Ellahi ve Saghir 

(2014) 
Pakistan 1980-2013 

VAR-VECM-

Johansen 
Toplam Finansman 

Kısa dönem için ilişki 

bulunmazken uzun 

dönemde pozitif ilişki 

vardır.  

 

Majid ve Kassim 

(2015) 
Malezya 1997-2009 

ARDL-

VECM-VDCs 

Toplam Mevduatlar 

ve Toplam 

Finansman 

Katılım bankacılığının 

gelişmesinden ekonomik 

büyümeye tek yönlü, uzun 

dönem nedensellik ilişkisi 

vardır.   

Echchabi ve 

Azouzi (2015) 

Birleşik Arap 

Emirlikleri 
2004-2011 

Eş-

bütünleşme- 

Granger 

Toplam Finansman Nedensellik ilişkisi yoktur.   
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Elhachemi ve 

Othman (2015) 
İran 1990-2010 

ARDL 

Grenger 

Toplam Mevduatlar 

ve Toplam 

Finansman 

Kısa dönem için ilişki 

bulunmazken uzun 

dönemde pozitif ilişki 

vardır.  

 

Sadraoui ve 

Hleli (2015) 

MENA 

bölgesi 

ülkeleri ve 

Malezya ile 

birlikte 

toplam 15 

ülke 

1993-2004 Panel Toplam Finansman 

Katılım bankacılığı ile 

ekonomik büyüme arasında 

güçlü bir ilişki vardır. 

Katılım bankaların 

kullandırdığı finansmanlar 

konvansiyonel banka 

kredilerine oranla daha 

büyük bir etkiye sahiptir.  

Hachicha ve 

Amar (2015) 
Malezya 2000-2011 

ECM-

Johansen 

Toplam 

Finansman/Toplam 

Krediler, Toplam 

Finansman/GSYH 

Katılım bankacılığı ile 

ekonomik büyüme arasında 

saklı eş-bütünleşme ilişkisi 

vardır. Ayrıca uzun 

dönemde ekonomik büyüme 

katılım bankacılığına duyarlı 

değilken kısa dönemde bu 

durumun tersi geçerlidir.  

Gheeraert ve 

Weill (2015) 
70 ülke 2000-2005 

Tek Aşamalı 

Stokastik 

Sınır Modeli 

/SFA 

Toplam 

Finansman/GSYH,  

Toplam 

mevduatlar/GSYH 

Katılım bankacılığının 

gelişmesi ile ekonomik 

büyüme arasında doğrusal 

olmayan bir ilişki vardır.  

Imam ve 

Kpodar (2016) 

29’u İslam 

İşbirliği 

Teşkilatına 

üye toplam 

52 gelişmekte 

olan ülke 

1990-2010 Panel 

Toplam 

Finansman/GSYH, 

Toplam 

mevduatlar/GSYH, 

Topam 

Varlıklar/GSYH, 

Varlık Getirisi 

(ROA), Öz Kaynak 

Getirisi (ROE) ve 

Toplam Sermaye 

Oranı 

Katılım bankacılığının 

gelişmesi ile ekonomik 

büyüme arasında pozitif bir 

ilişki vardır. 
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Kassim (2016) Malezya 1998-2013 ARDL 

Toplam Mevduatlar 

ve Toplam 

Finansman 

Kısa dönem için ilişki 

bulunmazken uzun 

dönemde pozitif ilişki 

vardır.  

Rabaa ve 

Younes (2016) 

Bahreyn, 

Suudi 

Arabistan, 

Tunus, 

Büyük 

Britanya ve 

Birleşik Arap 

Emirlikleri 

2001-2011 Panel 

Varlık Getirisi 

(ROA), Öz Kaynak 

Getirisi (ROE), 

Toplam Finansman 

Içerisindeki 

Mudârabe+Müşâreke 

Oranı, Zekat/Net 

Varlıklar, İslamî 

Kazançlar/Toplam 

Kazançlar 

 Öz kaynak getirisi (ROE) ve 

toplam finansman 

içerisindeki 

mudârabe+müşâreke oranı 

hariç olmak üzere diğer 

değişkenler ile ekonomik 

büyüme arasında pozitif 

ilişki vardır.  

Daly ve  Frikha 

(2016) 

Bahreyn, 

Mısır, Ürdün, 

Kuveyt, 

Pakistan, 

Katar, Suudi 

Arabistan, 

Sudan, 

Türkiye ve 

Birleşik Arap 

Emirlikleri 

2005-2012 Panel 

Varlık Getirisi 

(ROA), Öz Kaynak 

Getirisi (ROE), 

Toplam Mevduatlar, 

Toplam Yatırımlar, 

Toplam Gelir, 

Toplam Şube ve 

Çalışan Sayısı 

Katılım bankası 

değişkenlerinden (ROE), 

(ROA), ve şube sayısı 

değişkenleri ile ekonomik 

büyüme arasında pozitif  

ilişki vardır. 

Jobarteh ve 

Ergec (2017) 
Türkiye 2005-2015 

VECM ve 

Grenger 

Toplam Mevduatlar 

ve Toplam 

Finansman 

Kısa ve uzun dönemde 

katılım bankacılığının 

gelişmesinden ekonomik 

büyümeye doğru tek yönlü 

nedensellik vardır.  

Tabash ve 

Anagreh (2017) 

Birleşik Arap 

Emirlikleri 
1990-2014 

ECM-

Johansen ve 

Grenger 

Toplam Yatırımlar 

Katılım bankacılığının 

gelişmesinden ekonomik 

büyümeye doğru tek yönlü 

nedensellik vardır. 

Boukhatem ve 

Moussa (2018) 

MENA 

bölgesinde 

bulunan 13 

farklı ülke 

2000-2014 Panel 

Özel Sektöre 

Sunulan Toplam 

Finansman/GSYH 

Katılım bankacılığı ile 

ekonomik büyüme arasında 

pozitif bir ilişki vardır. 

Çakar, Güngör 

ve Karakaş 

(2018) 

Türkiye 2005-2016 
Johansen ve 

Granger 

Toplam Mevduatlar, 

Toplam Finansman 

ve Toplam 

Yatırımlar 

Ekonomik büyümeden 

katılım bankacılığının 

toplam finansmanlarına 
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doğru tek yönlü nedensellik 

ilişkisi vardır.  
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Çonkar, Canbaz 

ve Arifoğlu 

(2018) 

Türkiye 2007-2015 

Toda-

Yamamoto ve 

Grenger 

Toplam Finansman 

Katılım bankacılığı ile 

ekonomik büyüme arasında 

nedensellik ilişkisi yoktur.  

Afandi ve Amin 

(2019) 

Endonezya 

(33 farklı il)  
2013-2017 Panel 

İşletme Sermayesi, 

Yatırım Finansmanı 

ve Tüketici 

Finansmanı 

Katılım bankacılığı ile 

ekonomik büyüme arasında 

anlamlı bir ilişki yoktur.  

Setiawan (2019) Endonezya 2005-2016 TSLS Toplam Finansman 

Ekonomik büyümenin 

sektörel bazda incelendiği 

çalışmada katılım bankacılığı 

tüm sektörlerdeki büyüme 

ile pozitif ilişkilidir.  

Jawad ve 

Christian (2019) 
24 farklı ülke 2004-2014 Panel 

Toplam Finansman, 

Toplam Varlıklar 

Katılım bankacılığı ile 

ekonomik büyüme arasında 

pozitif ilişki vardır.  

Marlina (2019) 

Java 

Adasındaki 6 

il 

2009-2018 Panel Toplam Mevduatlar 

Ekonomik büyüme, istihdam 

ve kişisel refah ile katılım 

bankacığının büyümesi 

arasında pozitif ilişki 

bulunmaktadır.  

 

Sukmana, 

Taqwa ve 

Widiastuti 

(2019) 

Endonezya 2003-2015 
ARDL ve 

Johansen 
Toplam Finansman 

Sadece uzun dönem, anlamlı 

ve pozitif bir ilişki vardır. 

Bozik, (2020) Türkiye 2006-2017 

VAR Temelli 

Grender ve 

Johansen 

Toplam Finansman 

Değişkenler arasında 

nedensellik ilişkisi yoktur.  

Ledhem ve 

Mekidiche 

(2020) 

Malezya, 

Endonezya, 

Türkiye, 

Suudi 

Arabistan ve 

Brunei 

2014-2018 Panel CAMELS 

Katılım bankacılığı 

performans göstergelerinden 

ROE (Öz Kaynak Getirisi)  

hariç olmak üzere diğer 

göstergeler ile ekonomik 

büyüme arasında anlamlı 

ilişki yoktur.  

  



C. Dilber – M. Hatipoğlu 14/4 (2022) 2972-2993 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2981 

Bektaş ve 

Baykuş (2020) 
Türkiye 

 

 2006Q1-

2020Q2 

Toda-

Yamamoto 
Toplam Finansman 

Değişkenler arasında 

nedensellik ilişkisi yoktur. 

Bilman (2020) Türkiye 
 2005:4 

2020:1 

Geleneksel ve 

Doğrusal 

Olmayan 

Grender  

Toplam Finansman 

Değişkenler arasında 

nedensellik ilişkisi yoktur. 

Bendriouch, Satt 

ve M’hamdi 

(2020) 

Bahreyn, 

BAE, Kuveyt, 

Umman ve 

Suudi 

Arabistan 

2010-2017 Panel 

Varlık getirisi 

(ROA), Toplam 

Varlıklar, Aktif 

Kalitesi, Yönetim 

Kalitesi, Kredi Riski, 

Sermaye Yeterlilik 

Oranı 

Katılım bankacılığı ile 

ekonomik büyüme arasında 

anlamlı ve pozitif ilişki 

vardır. 

Gani ve Bahari 

(2021) 
Malezya 1998-2017 ARDL  

Toplam Finansman, 

Toplam Mevduatlar 

ve Toplam Varlıklar  

Sadece toplam finansman ve 

toplam mevduatlar ile uzun 

dönem pozitif ilişki 

bulunmaktadır. 

Alafif ve 

Shaheen (2021) 

Suudi 

Arabistan  
1990-2015 ARDL Toplam Finansman 

Katılım bankacılığı ile 

ekonomik büyüme arasında 

anlamlı ve pozitif bir ilişki 

vardır. 

Vural (2022) Türkiye 
2005Q1-

2020Q1 

Toda-

Yamamoto 
Toplam Finansman 

Geleneksel bankacılık kredi 

hacimleri içindeki katılım 

bankacılığı kredi 

hacimlerinden ekonomik 

büyümeye doğru tek yönlü 

nedensellik ilişkisi vardır. 

Pratami, 

Feriyanto, 

Sriyana ve 

Pratama (2022) 

Malezya, 

Edonezya ve 

Singapur 

2016Q1-

2020Q4 
Panel 

Müşareke, 

Murabaha, 

Mudaraba, İstisna, 

İcare Selem ve Diğer 

Finansmanının 

Toplam Finansman 

İçindeki Yüzdeleri   

Mudaraba finansmanı 

anlamsız, müşareke, 

murabaha, icare selem ve 

diğer finansman pozitif, 

istisna ise negatif ilişkilidir.   

Yapılan literatür incelemesi neticesinde katılım bankacılığının ekonomik büyümeye genel ölçüde katkı 

sunduğu ile ilgili sonuçlara ulaşılmıştır. Bunun yanında literatürdeki az sayıda çalışmada katılım 

bankacılığının ekonomik büyümeye katkı sunmadığı rapor edilmiştir. Özellikle Türkiye özelinde yapılan 

çalışmalarda katılım bankacılığı ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi istenen yönde ve 

düzeyde değildir. Sonuçların birbirinden farklılık göstermesi incelenen ülke veya ülke gruplarının, dönemin 

ve tercih edilen ekonometrik yöntemlerin birbirinden farklı olmasının doğal sonucudur. Bu çalışmanın 
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literatürden farkı ve özgünlüğü ise katılım bankaları CAMELS göstergelerinin ekonomik büyüme ile olan 

ilişkisini Türkiye özelinde araştıran ilk çalışma olması ve tercih edilen ekonometrik yöntemin diğer 

çalışmalardan farklılık göstermesidir.   

3. Yöntem 

3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Bu çalışmada model olarak iki farklı ARDL (Autoegressive Distributed Lag) modeli kurulmuştur. Türkiye’de 

faaliyet gösteren tüm katılım bankalarının (Albaraka Türk, Emlak Katılım, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Vakıf 

Katılım ve Ziraat Katılım) CAMELS olarak bilinen performans göstergeleri ile ekonomik büyüme arasındaki 

ilişkinin incelendiği çalışmanın hipotezi aşağıdaki şekildedir.  

H1: Türkiye’deki katılım bankaları CAMELS performans göstergeleri ile ekonomik büyüme arasında uzun ve 

kısa dönem için pozitif bir ilişki vardır.  

3.2. Veri Seti 

Çalışmada ekonomik büyümeyi temsilen reel GSYH değişkeni kullanılmıştır. Reel GSYH’ya ilişkin veri seti 

TÜİK veri tabanından elde edilmiştir. Katılım bankalarının CAMELS performans göstergelerine ilişkin veriler 

IFSB (Islamic Financial Services Board) tarafından paylaşılan veriler üzerinden derlenmiştir. IFSB katılım 

bankalarına ilişkin verileri 2013Q4 itibariyle paylaşmaktadır. Bu sebeple araştırmada 2013Q4-2021Q3 dönemi 

seçilmiş ve verisi elde edilebilecek en uzun dönem değerlendirmeye alınmıştır.   

3.2.1. Değişken Tanımları  

Çalışmada kullanılan değişkenlerin tanımları ve kaynakları tablo 3’deki gibidir.  

Tablo 3. Değişken Tanımları ve Kaynakları 

Değişken Tanım Kaynak 

LNGDP Logaritmik Reel GSYH TÜİK 

CC Sermaye Yeterliliği (Toplam Yasal Sermaye/Risk Ağırlıklı Varlıklar) IFSB 

A Varlık Kalitesi (Brüt Gelir Getirmeyen Finansman/Toplam Finansman IFSB 

M Yönetim Etkinliği (Operasyon Maliyetleri/Brüt Gelir) IFSB 

E1 Kazanç (Net Gelir/Toplam Varlık-ROA)-Varlık Getirisi IFSB 

E2 Kazanç (Net Gelir/Öz Kaynak-ROE)- Öz Kaynak Getirisi IFSB 

L Likidite (Likit Varlık/Toplam Varlık) IFSB 

S Piyasa Risk Duyarlılığı (Net Döviz Açık Pozisyon/Toplam Yasal Sermaye) IFSB 

Ekonomik büyümeyi temsilen seçilen reel GSYH değişkeni mevsim etkisinden arındırılmış ve logaritmik 

formda modellere dâhil edilmiştir.  

3.3. Verilerin Analizi 

Çalışmada kullanılan verilere ilişkin korelasyon matrisi, tanımlayıcı istatistikler ve ADF ve PP birim kök 

testleri tablo 4, 5 ve 6’da sunulmuştur.  
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Tablo 4. Korelasyon Matrisi 

 LNGDP CC A M E1 E2 L S 

LNGDP 1        

CC -,469** 1       

A -,660** ,464** 1      

M -,802** ,456** ,759** 1     

E1 -,572** ,315 ,598** ,499** 1    

E2 -,458** ,454** ,609** ,438* ,782** 1   

L -,181 ,224 ,238 ,184 ,199 ,171 1  

S -,089 ,409* ,199 ,148 -,129 ,014 ,107 1 

Not: ** (%1), * (%5) düzeylerinde anlamlılık. Spearman's rho 

Değişkenlerin korelasyon matrisi incelendiğinde bağımsız değişkenlerden M ve A arasında %75 (yüksek) ve 

E1 ve E2 arasında %78 (yüksek) korelasyon olduğu tespit edilmiştir. Bağımsız değişkenlerden CC, A, M, E1 

ve E2 ile bağımlı değişken LNGDP arasında  negatif korelasyon ilişkisi bulurken L ve S değişkenleri 

anlamsızdır. Çalışmada anlamlı ve yüksek korele olan bağımsız değişkenler ayrı modeller içinde 

değerlendirilmiştir.  

Tablo 5. Tanımlayıcı İstatistikler 

 LNGDP CC A M E1 E2 L S 

Ortalama  20.54531  0.163365  0.040831  0.442217  0.011842  0.141466  0.527283  0.002946 

Medyan  20.53074  0.165143  0.038598  0.456464  0.012327  0.147961  0.513797  0.004421 

Maximum  21.34090  0.191000  0.065063  0.548019  0.017239  0.217162  0.723757  0.018625 

Minimum  19.97721  0.139733  0.030536  0.349000  0.003946  0.042411  0.395486 -0.028242 

Std. Dev.  0.384322  0.015059  0.009011  0.066413  0.003231  0.041171  0.078662  0.011367 

Çarpıklık  0.319139  0.066140  1.154280  0.165219 -0.717238 -0.653385  0.804535 -1.100998 

Basıklık  2.081742  1.744731  3.895286  1.553971  3.229942  3.189335  3.072229  4.287599 

Jarque-Bera  1.667464  2.124264  8.174646  2.933587  2.814129  2.324659  3.459099  8.675592 

Olasılık  0.434425  0.345718  0.016784  0.230664  0.244861  0.312757  0.177364  0.013065 

Gözlem 32 32 32 32 32 32 32 32 

 

Tablo 5’de değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistiklere yer verilmiştir. E1, E2 ve S değişkenleri için çarpıklık 

değerlerinin negatif ifadeler alması değişkenlerin sola çarpık bir dağılım gösterdiğini, diğer değişkenlerin ise 

sağa çarpık dağılım gösterdiğini ifade etmektedir. Çarpıklık değerlerinin tüm değişkenler için (-3, +3) 

aralığında olması verinin çarpık yapıda olmadığını gösterirken standart sapma değerleri GSYH için en yüksek 

düzeydedir. Bu durum Türkiye’de ekonomik büyümenin dönemler içinde volatilitesinin yüksek olduğunu 

göstermektedir.    

Tablo 6. ADF ve PP Birim Kök Test İstatistikleri 

Düzey 
ADF (Augmented Dickey Fuller) 

 LNGDP CC A M E1 E2 L S 

Sabit 
t-Statistic  2.1024 -1.8782 -2.1484 -1.0925 -2.3494 -1.9675 -1.6223 -6.1109 

Prob.  0.9998  0.3377  0.2282  0.7061  0.1638  0.2988  0.4592  0.0000 

Sabit ve Trend 
t-Statistic -1.5737 -2.8658 -2.6381 -1.6595 -2.6645 -2.5450 -5.2481 -4.5151 

Prob.  0.7803  0.1866  0.2673  0.7449  0.2569  0.3060  0.0009  0.0060 

Düzey 
PP (Phillips Perron) 

 LNGDP CC A M E1 E2 L S 

Sabit 
t-Statistic  2.0543 -1.7730 -2.2906 -1.0928 -2.4055 -1.9675 -3.7358 -6.6323 

Prob.  0.9998  0.3863  0.1811  0.7059  0.1485  0.2988  0.0083  0.0000 

Sabit ve Trend 
t-Statistic -1.2467 -2.9205 -2.6381 -1.8682 -2.6645 -2.6077 -5.2443 -10.026 

Prob.  0.8824  0.1701  0.2673  0.6466  0.2569  0.2796  0.0009  0.0000 
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Birinci Fark 
ADF (Augmented Dickey Fuller) 

 LNGDP CC A M E1 E2 L S 

Sabit 
t-Statistic -7.1661 -6.6487 -4.7285 -4.1095 -5.6442 -5.4071 -6.1486 -6.1485 

Prob.  0.0000  0.0000  0.0007  0.0035  0.0001  0.0001  0.0000  0.0000 

Sabit ve Trend 
t-Statistic -7.9340 -6.5593 -4.7153 -3.3775 -5.5414 -5.3189 -2.8897 -4.0329 

Prob.  0.0000  0.0000  0.0039  0.0773  0.0005  0.0008  0.1828  0.0202 

 

Birinci Fark 

PP (Phillips Perron) 

 LNGDP CC A M E1 E2 L S 

Sabit 
t-Statistic -7.0676 -6.6487 -4.9320 -4.7359 -5.8536 -5.5456 -16.2283 -24.549 

Prob.  0.0000  0.0000  0.0004  0.0007  0.0000  0.0001  0.0000  0.0001 

Sabit ve Trend 
t-Statistic -7.9975 -6.5593 -4.9305 -4.7000 -5.7031 -5.3990 -21.3374 -23.9909 

Prob.  0.0000  0.0000  0.0022  0.0038  0.0003  0.0007  0.0000  0.0000 

Tabloda LNGDP, CC, A, M, E1 ve E2 değişkenlerinin ADF ve PP test istatistik değerleri incelendiğinde 

değişkenlerin sabitli ve sabit+trendli modeller için birinci farkta durağanlaştığı gözlemlenmektedir. L 

değişkeninin ADF test istatistik değerlerine göre sabit+trendli model için ve PP test istatistik değerlerine göre 

sabitli ve sabit+trendli modeller için seviyede durağan olduğu sonucuna ulaşılmıştır. S değişkeni ise hem ADF 

hem de PP test istatistik değerlerine göre sabitli ve sabit+trendli modeller için seviyede durağandır. Sonuç 

olarak LNGDP, CC, A, M, E1 ve E2 değişkenlerinin I(1), L ve S değişkenlerinin ise I(0) düzeyinde 

durağanlaşması nedeniyle, araştırmada Peseran ve Shin (1997) tarından geliştirilen ve açıklayıcı değişkenlerin 

I(0) ve I(1) olmaları durumunda doğru tahminler yapmaya imkân sağlayan ARDL modeli tercih edilmiştir.  

Değişkenlerin korelasyon matrisi incelendiğinde M ve A, E1 ve E2 bağımsız değişkenlerinin yüksek düzeyde 

korele oldukları ve aynı model içinde analize dahil edilmeleri halinde çoklu doğrusal bağıntı problemine 

neden olacakları göz önüne alınarak çalışmada iki farklı ARDL modeli kullanılmıştır. Birinci modelde A, E1 

ve seviyede durağan olan L değişkeni, ikinci modelde ise M, E2 ve seviyede durağan olan S değişkeni birlikte 

değerlendirilmiştir.    

4. Bulgular 

LNGDP, CC, A, M, E1 ve E2 değişkenlerinin I(1), L ve S değişkenleri ise I(0) düzeyinde durağanlaştığı birim 

kök testleri sonuçlarında belirtilmişti. Nazlıoğlu vd’ne (2013) göre değişkenlerin farklı seviyelerde durağan 

olması durumunda Engle-Granger (1987) ve Johansen-Juselius (1997) gibi yöntemlere başvurulamamaktadır. 

Bu sebeple Peseran ve Shin (1997) tarından geliştirilen ve açıklayıcı değişkenlerin I(0) ve I(1) olmaları 

durumunda doğru tahminler yapmaya imkân sağlayan ARDL modeli kullanılmıştır. Eş-bütünleşme ilişkisine 

yönelik olarak kurulan ARDL modelleri denklem (1) ve denklem (2)’deki gibi yazılmaktadır (Tabash vd., 

2022:7).  

∆ln (𝐺𝐷𝑃)𝑡 = 𝑎0 + 𝛿1(𝐶𝐶)𝑡−1 + 𝛿2(𝐴)𝑡−1 + 𝛿3(𝐿)𝑡−1 + 𝛿4(𝐸1)𝑡−1 + 𝛿5ln (𝐺𝐷𝑃)𝑡−1 

+ ∑ 𝛽1

𝜌

𝑖=0

∆(𝐶𝐶)𝑡−1 + ∑ 𝛽2

𝜌

𝑖=0

∆(𝐴)𝑡−1 + ∑ 𝛽3

𝜌

𝑖=0

∆(𝐿)𝑡−1 + ∑ 𝛽4

𝜌

𝑖=0

∆(𝐸1)𝑡−1        

+ ∑ 𝛽5

𝜌

𝑖=1

∆𝑙𝑛(𝐺𝐷𝑃)𝑡−1 + 𝑡  

(1) 

 

∆ln (𝐺𝐷𝑃)𝑡 = 𝑎0 + 𝛿1(𝐸2)𝑡−1 + 𝛿3(𝑀)𝑡−1 + 𝛿4(𝑆)𝑡−1 + 𝛿5ln (𝐺𝐷𝑃)𝑡−1 

+ ∑ 𝛽1

𝜌

𝑖=0

∆(𝐸2)𝑡−1 + ∑ 𝛽3

𝜌

𝑖=0

∆(𝑀)𝑡−1 + ∑ 𝛽4

𝜌

𝑖=0

∆(𝑆)𝑡−1 + ∑ 𝛽5

𝜌

𝑖=1

∆𝑙𝑛(𝐺𝐷𝑃)𝑡−1 + 𝑡 

(2) 

Değişkenler arasında eş-bütünleşme ilişkisi 𝐻0:𝜃1=𝜃2=𝜃3 boş hipotezine yönelik olarak F-testi ile 

sınanmaktadır. (Narayan, 2005: 1981). Öncelikle VAR modeli kurularak her iki model için gecikme uzunluğu 

tespit edilmiştir. Akaike bilgi kriterine göre yapılan değerlendirmede birinci ve ikinci model için 2 gecikmenin 

uygun olacağı sonucuna ulaşılmıştır. Kurulan ARDL (2, 2, 2, 2, 2) ve ARDL (2, 2, 2, 2) modellerinin tanısal 

istatistik değerleri incelenmiştir. Birinci model için Jarque-Bera = 5,6021 (0,0607), Breush-Godfrey=1,5814 

(0,2428), Breush-Pagan-Godfrey = 1,0404 (0,4659) şeklinde hesaplanmıştır.  İkinci model için Jarque-Bera = 
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5,6086 (0,0605), Breush-Godfrey=0,4864 (0,6236), Breush-Pagan-Godfrey = 0,9851 (0,4933) şeklinde 

hesaplanmıştır. Modellerde oto-korelasyon ve değişen varyans sorunları bulunmayıp normal dağılım 

mevcuttur.  Modellere ilişkin yapılan sınır testi sonuçları tablo 7’de sunulmuştur.  

Tablo 7. Sınır Testi Sonuçları 

ARDL ( 2, 2, 2, 2, 2) ARDL ( 2, 2, 2, 2) 

   
Anlamlılık 

Düzeyi 

Alt 

Sınır 

Üst 

Sınır 
   

Anlamlılık 

Düzeyi 

Alt 

Sınır 

Üst 

Sınır 

P 
F 

İstatistik 
6,6712 10% 2.525 3.56 P 

F 

İstatistik 
5.076083 10% 2.676 3.586 

2 k 4 5% 3.058 4.223 2 k 3 5% 3.272 4.306 

   1% 4.28 5.84    1% 4.614 5.966 

Tabloda verilen sınır testi istatistiklerine göre birinci model için hesaplanan F-İstatistik değeri   %1 anlamlılık 

düzeyinde alt ve üst sınır değerlerinden yüksektir. İkinci model için hesaplanan F-İstatistik değeri ise %5 

anlamlılık düzeyinde alt ve üst sınır değerlerinden yüksektir. Bu durumda H=0 hipotezi reddedilemezken her 

iki model için değişkenler arasında uzun dönem eş-bütünleşme ilişkisinin mevcut olduğu söylenebilir. 

Tabloda p gecikme değerini k ise bağımsız değişken sayısını ifade etmektedir.  

Bu aşamadan sonra uzun ve kısa dönem katsayılarını hesaplamak için gecikme uzunlukları serbest bırakılarak 

tekrar model tahmininde bulunulmaktadır. Gecikme uzunlukları serbest bırakılarak kurulan uzun dönem 

ARDL (p, p, p, p, p) ve ARDL (p, p, p, p) modellerine ilişkin denklemler, denklem (3) ve (4)’teki gibi 

yazılmaktadır (Tabash, vd., 2022:7).      

ln (𝐺𝐷𝑃)𝑡 = 𝛽0 ∑ 𝛽1

𝜌

𝑖=1

𝑙𝑛(𝐺𝐷𝑃)𝑡−1 + ∑ 𝛽2

𝜌

𝑖=0

(𝐶𝐶)𝑡−1 + ∑ 𝛽3

𝜌

𝑖=0

(𝐴)𝑡−1 + ∑ 𝛽4

𝜌

𝑖=0

(𝐿)𝑡−1 

 

+ ∑ 𝛽5

𝜌

𝑖=0

(𝐸1)𝑡−1 + 𝑡  

(3) 

ln (𝐺𝐷𝑃)𝑡 = 𝛽0 ∑ 𝛽1

𝜌

𝑖=1

𝑙𝑛(𝐺𝐷𝑃)𝑡−1 + ∑ 𝛽2

𝜌

𝑖=0

(𝐸2)𝑡−1 + ∑ 𝛽3

𝜌

𝑖=0

(𝑀)𝑡−1 + ∑ 𝛽4

𝜌

𝑖=0

(𝑆)𝑡−1  + 𝑡 (4) 

Denklemlerde yer alan p ifadesi bağımlı ve bağımsız değişkenler için gecikme uzunluklarını temsil etmektedir. 

İmax = 5 alınan modellerde Akaike Bilgi Kriterine göre birinci model için ARDL (3, 3, 3, 2, 3), ikinci model için 

ise ARDL (3, 5, 5, 5) en uygun model olarak belirlenmiştir.  

ARDL modellerinde kısa dönemli ilişkiye ait katsayıların hesaplanması hata düzeltme modeline 

dayanmaktadır. Model içerisinde negatif ve anlamlı çıkması beklenen hata düzeltme modeline ilişkin katsayı, 

kısa dönemde oluşacak bir dengesizliğin kaç dönem sonra düzelebileceğini göstermektedir (Karagöl vd., 2007)  

Kısa dönemli ilişkiye ait katsayıların hesaplanması için kurulacak hata düzeltme modeli denklem (5) ve (6)’da 

ki gibi yazılmaktadır (Tabash, vd., 2022:8). 

 

∆ln (𝐺𝐷𝑃)𝑡 = 𝛽0 ∑ 𝛽1

𝜌
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Tablo 8. ARDL (3, 3, 3, 2, 3) Modeli 

Değişken Katsayı t-istatistik 

LNGDP(-1) -0.330118 -1.179751 

LNGDP(-2) 0.292589 1.052549 

LNGDP(-3) 0.219192 0.951172 

CC -3.737031 -2.243464* 

CC(-1) -1.181253 -0.899225 

CC(-2) 0.912924 0.590578 

CC(-3) -1.886902 -1.141114 

A -2.667882 -1.597356 

A(-1) -3.992873 -2.041703* 

A(-2) -1.658305 -0.881438 

A(-3) -2.358382 -1.202996 

L -0.337575 -1.898572* 

L(-1) 0.027821 0.162692 

L(-2) 0.382106 1.866469* 

E1 -4.395137 -0.800144 

E1(-1) -2.153898 -0.457023 

E1(-2) -3.260451 -0.636766 

E1(-3) -8.091169 -1.723431 

C 17.76427 1.909556* 

T 0.042492 2.0648902* 

Tanısal Testler 

R2 0,996 

�̅� 2 0,990 

X2Norm 3,750 [0,153] 

X2LM 4,505 [0,066] 

X2BPG 0,487 [0,910] 

X2Ramsey 1,604 [0,240] 

Not: X2Norm  Jarque-Bera testi normal dağılım, X2BPG  Breush-Pagan-Godfrey testi değişen varyans, X2LM  Breush-Godfrey testi oto- korelasyon 

sorununu tespit etmektedir. * (%10) ** (%5), *** (%1). 

ARDL (3, 3, 3, 2, 3) modelinin tahmini ve tanısal testlere ilişkin sonuçları tablo 8’deki gibidir. Modelde değişen 

varyans ve oto-korelasyon sorunları bulunmazken model normal dağılım özelliğine sahiptir.  LNGDP 

değişkeninin trend özelliği içermesinden dolayı modele trend değişkeni eklenmiştir. Modelin parametre 

istatistiklerine ilişkin yapılan CUSUM ve CUSUM-Q testleri aşağıda sunulmuştur.  
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Şekil 1. CUSUM ve CUSUM-Q Grafikleri (Model 1) 

CUSUM ve CUSUM-Q grafikleri incelendiğinde ilgili dönem boyunca parametre değerlerinde bir 

istikrarsızlık olmadığı ve tahminlerin kararlı olduğu anlaşılmaktadır. Tahmin edilen ARDL (3, 3, 3, 2, 3) 

modeline ilişkin uzun dönem katsayıları tablo 9’da sunulmuştur.  
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Tablo 9. ARDL (3, 3, 3, 2, 3) Modelinin Uzun Dönem Katsayıları 

Değişken Katsayı t-istatistik 

CC -7.200290 -1.862368 

A -13.04774 -2.287422** 

L 0.088413 0.198732 

E1 -21.87443 -1.683789 

C 17.76427 1.909556 

T 0.051924 7.370917*** 

 Not: ** (%5), *** (%1) düzeylerinde anlamlılık. 

Tablo incelendiğinde katılım banklarının A (Varlık Kalitesi=Gelir Getirmeyen Finansman/Toplam Finansman) 

değişkeni ile LNGDP değişkeni arasında negatif ve anlamlı ilişki bulunmaktadır.  Diğer bir ifade ile katılım 

bankalarının varlık kalitesi ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemde negatif bir ilişki vardır. Bu sonuca 

göre gelir getirmeyen finansman sabitken, katılım bankalarının sunmuş oldukları toplam finansmanın artması 

A’nın düşmesine ve ekonomik büyümenin artmasına sebep olur. Diğer yandan, gelir getirmeyen finansmanın 

toplam finansmana göre oransal olarak daha fazla artması A’nın yükselmesine ve ekonomik büyüme 

açısından olumsuz sonuçlar ortaya çıkmasına yol açmaktadır.  

Katılım bankalarının diğer performans göstergeleri olan CC (sermaye yeterliliği), L (likidite) ve E1 (kazanç) 

değişkenleri ile LNGDP değişkeni arasında uzun dönemde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır. Modele eklenen trend değişkeni ise anlamlı bulunmuştur.   

Tablo 10. ARDL (3, 3, 3, 2, 3) Modelinin Hata Düzeltme Sonuçları 

Değişken Katsayı t-istatistik 

D(LNGDP(-1)) -0.511781 -3.069069** 

D(LNGDP(-2)) -0.219192 -1.496291 

D(CC) -3.737031 -4.099369*** 

D(CC(-1)) 0.973978 0.775038 

D(CC(-2)) 1.886902 1.795613 

D(A) -2.667882 -2.306529** 

D(A(-1)) 4.016688 2.784950 

D(A(-2)) 2.358382 1.776857 

D(L) -0.337575 -3.239000** 

D(L(-1)) -0.382106 -3.640390*** 

D(E1) -4.395137 -1.553923 

D(E1(-1)) 11.35162 3.610533*** 

D(E1(-2)) 8.091169 2.444320** 

ECT(-1)* -0.818337 -5.743880*** 

 Not: ** (%5), *** (%1) düzeylerinde anlamlılık. 

 

Modelin hata düzeltme sonuçları ve kısa dönem katsayıları incelendiğinde CC (sermaye yeterliliği) değişkeni 

ile LNGDP değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif bir ilişki bulunurken CC değişkeninin bir 

ve iki dönem önceki değerleri ile LNGDP arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. A (Varlık Kalitesi) ile 

LNGDP arasındaki ilişki incelendiğinde sonuçların uzun dönem ile paralel olduğu ve A değişkeninin bir ve 

iki dönem önceki değerleri ile LNGDP arasında kısa dönemli anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

L (likidite) değişkeni ve bir önceki dönem değeri ile LNGDP değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı ve 

negatif bir ilişki bulunurken, E1 (kazanç) değişkenin bir ve iki önceki dönem değerleri ile LNGDP değişkeni 

arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Modelin hata düzeltme katsayısı kısa 

dönemde ortaya çıkan bir dengesizliğin (1/0,818 =
~ 1,2)  1 dönem sonra düzeltilebildiğini göstermektedir.  

 

 

 

 

 

 

Tablo 11. ARDL (3, 5, 5, 5) Modeli 
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Değişken Katsayı t-istatistik 

LNGDP(-1) 0.075883 0.193591 

LNGDP(-2) -0.136459 -0.545867 

LNGDP(-3) -0.446852 -1.477139 

E3 0.470072 1.256399 

E3(-1) -0.020088 -0.074320 

E3(-2) -0.495406 -1.441672 

E3(-3) 0.015125 0.045504 

E3(-4) 0.468089 1.392100 

E3(-5) 0.368765 1.439654 

M -0.305637 -0.341134 

M(-1) 1.613509 2.221024 

M(-2) 2.059657 2.131926 

M(-3) 0.007080 0.011109 

M(-4) 1.481286 1.799770 

M(-5) 0.928938 1.486078 

S -5.901889 -3.896797 

S(-1) -4.051603 -2.079729 

S(-2) -5.572586 -2.256619 

S(-3) -4.479561 -1.899464 

S(-4) -1.899087 -1.140964 

S(-5) -2.034748 -1.391357 

C 26.57583 2.990070** 

T 0.101291 3.725711** 

Tanısal Testler 

R2 0,998 

𝑅 ̅ 2 0,990 

X2Norm 1,775 [0,411] 

X2LM 4,707 [0,175] 

X2BPG 0,610 [0,799] 

X2Ramsey 2,711 [0,198] 

Not: X2Norm  Jarque-Bera testi normal dağılım, X2BPG  Breush-Pagan-Godfrey testi değişen varyans, X2LM  Breush-Godfrey testi oto- korelasyon 

sorununu tespit etmektedir. * (%10) ** (%5), *** (%1). 

ARDL (3, 5, 5, 5) modelinin tahmini ve tanısal testlere ilişkin sonuçları tablo 11’deki gibidir. Modelde değişen 

varyans ve oto-korelasyon sorunları bulunmazken model normal dağılım özelliğine sahiptir.  LNGDP 

değişkeninin trend özelliği içermesinden dolayı modele trend değişkeni eklenmiştir. Modelin parametre 

istatistiklerine ilişkin yapılan CUSUM ve CUSUM-Q testleri aşağıda sunulmuştur.  
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Şekil 1. CUSUM ve CUSUM-Q Grafikleri (Model 2) 

CUSUM ve CUSUM-Q grafikleri incelendiğinde ilgili dönem boyunca parametre değerlerinde bir 

istikrarsızlık olmadığı ve tahminlerin kararlı olduğu anlaşılmaktadır.  
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Tahmin edilen ARDL (3, 5, 5, 5) modeline ilişkin uzun dönem katsayıları tablo12’de sunulmuştur.  

Tablo 12. ARDL (3, 5, 5, 5) Modelinin Uzun Dönem Katsayıları 

Değişken Katsayı t-istatistik 

E2 0.535055 2.079137 

M 3.837552 4.604187** 

S -15.88100 -2.096101 

C 26.57583 2.990070 

T 0.067195 10.67600*** 

Not: ** (%5), *** (%1) düzeylerinde anlamlılık. 

Yapılan model tahmini sonuçlarına göre M (yönetim etkinliği) değişkeni ile LNGDP arasında uzun dönemli 

istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır. Diğer bir ifade ile katılım bankalarının 

yönetimsel olarak verimlilikleri arttıkça uzun dönemde ekonomik büyümeye pozitif bir katkı sunmaktadırlar. 

Modeldeki diğer değişkenler olan E2 (kazanç) ve S (piyasa risklerine duyarlılık) ile LNGDP arasında uzun 

dönemde anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Modele eklenen trend değişkeni anlamlı bulunmuştur.  

Tablo 13. ARDL (3, 5, 5, 5) Modelinin Hata Düzeltme Sonuçları 

   

D(LNGDP(-1)) 0.583311 3.388313** 

D(LNGDP(-2)) 0.446852 2.897372** 

D(E2) 0.470072 2.648218 

D(E2(-1)) -0.356573 -2.056794 

D(E2(-2)) -0.851980 -4.794959*** 

D(E2(-3)) -0.836854 -3.622345** 

D(E2(-4)) -0.368765 -2.340795 

D(M) -0.305637 -0.910788 

D(M(-1)) -4.476962 -4.736329*** 

D(M(-2)) -2.417305 -4.606437** 

D(M(-3)) -2.410224 -5.668982*** 

D(M(-4)) -0.928938 -2.403656 

D(S) -5.901889 -8.535024*** 

D(S(-1)) 13.98598 5.660811*** 

D(S(-2)) 8.413397 5.361648*** 

D(S(-3)) 3.933835 4.235610** 

D(S(-4)) 2.034748 3.818951** 

ECT(-1)* -1.507428 -6.193496*** 

Not: ** (%5), *** (%1) düzeylerinde anlamlılık. 

Modelin hata düzeltme sonuçları ve kısa dönem katsayıları incelendiğinde E2 (kazanç) değişkeninin iki ve üç 

dönem önceki değerleri ile LNGDP değişkeni arasında kısa dönemli, istatistiksel olarak anlamlı ve negatif bir 

ilişki olduğu gözlemlenmektedir. Diğer bir ifade ile katılım bankalarının kazanç kalemleri arttıkça kısa 

dönemde ekonomik büyümeye negatif bir etkileri olmaktadır. M (yönetim etkinliği) değişkeninin bir, iki ve 

üç dönem önceki değerleri ile LNGDP arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif bir ilişki saptanmıştır. 

Uzun dönem sonuçlarının tam tersi durumu ifade eden bu sonuçlar Türkiye’deki katılım bankalarının 

yönetimsel olarak olumsuzdan olumluya doğru bir gelişim gösterdiğine ilişkin kanıtlar sunmaktadır. S 

(piyasa risklerine duyarlılık) değişkenine ilişkin kısa dönem tahmin sonuçları incelendiğinde bir, iki, üç ve 

dört dönem önceki değerler ile LNGDP arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu 

saptanmıştır. Fakat mevcut dönemde S (piyasa risklerine duyarlılık) değişkeni ile LNGDP değişkeni arasında 

kısa dönemli, istatistiksel olarak anlamlı ve negatif bir ilişki olduğu gözlemlenmektedir. Bu sonuç 

Türkiye’deki katılım bankalarının faiz, kur ve enflasyon gibi piyasa risklerinden önceki dönemlere göre daha 

fazla etkilendiğini ve ekonomik büyümeye istenilen katkıyı sunamadıklarını göstermektedir.  Modelin hata 

düzeltme katsayısı kısa dönemde ortaya çıkan bir dengesizliğin (1/1,5 =
~ 0,6)  yarım dönem sonra 

düzeltilebildiğini göstermektedir.    

5. Sonuç ve Tartışma 
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Türkiye’deki katılım bankalarının CAMELS göstergeleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelendiği 

bu çalışmada iki farklı ARDL modeli kurulmuş olup, her iki modelin sonuçlarına göre ekonomik büyüme ile 

CAMELS göstergeleri arasında eş-bütünleşme ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Birinci modelde 

değerlendirilen A (varlık kalitesi=gelir getirmeyen finansman/toplam finansman) değişkeni ile ekonomik 

büyüme arasında uzun dönemli negatif bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuç katılım bankalarının gelir getirmeyen 

finansman kalemlerinin toplam finansman kalemlerine göre daha yüksek olması durumunda ekonomik 

büyümeyi olumsuz etkilediğini göstermektedir. Literatürün büyük bir bölümü için söz birliğine varılan sonuç 

toplam finansmanların ekonomik büyümeyi pozitif etkilediği yönündedir (Furqani ve Mulyany, 2009; Abduh 

ve Omar, 2012; Yusof ve Bahlous, 2013; Kassim , 2016;  Setiawan, 2019; Jawad ve Christian , 2019;  Alafif ve 

Shaheen , 2021). Bu çalışma literatürü desteklemekle birlikte gelir getirmeyen finansman kaleminin bu ilişkiyi 

etkiyebilecek düzeyde olduğunu ve katılım bankalarının finansman yönetimine önem vermeleri gerektiğini 

göstermektedir. Bu kapsamda finansmanın amacı ve geri ödeme için gerekli fonun kaynağı iyi 

değerlendirilmelidir. Finansman talep eden müşterilerin güvenirliği incelenmeli borç yükümlülüğü 

bakımından yasal durumu kapsamında risk profili oluşturulmalıdır. Potansiyel müşterilerin geçmiş ödeme 

performansı üzerinden finansal eğilimleri tahmin edilmeye çalışılmalıdır. Ticari finansmanlarda firmanın 

durumu ve faaliyet gösterilen sektörün gelecekteki potansiyel durumu dikkate alınmalıdır. Finansman için 

planlanan vade ve koşullar, garanti ve teminatlar yeterlilik açısından analiz edilmelidir. Birinci modelde elde 

edilen bir diğer sonuç kısa dönemde katılım bankalarının CC (sermaye yeterliliği) değişkeni ile ekonomik 

büyüme arasında negatif bir ilişki olduğu yönündedir. Sermaye yeterliliği bankaların risklere karşı sahip 

olması gereken sermaye miktarına işaret ettiğinden bir güvence niteliği taşımaktadır. Diğer taraftan sermaye 

yeterliliğinin yükselmesi bankaların kredi kapasitesini kısıtlamaktadır. Sermaye yeterliliği için belirlenen 

yasal sınırlar sıkılaştırıldığı oranda güvence oluştururken, kullandırılabilecek kredi miktarını sınırlandırdığı 

için daha az sermayenin ekonomiye sunulmasına ve banka karlılığının düşmesine sebep olabilmektedir. 

Sermaye yeterliliğinin yükselmesi (bankaların kredi kapasitesinin azalması) ile ekonomik büyüme arasındaki 

negatif ilişki, Türkiye ekonomisinin ekonomiye sermaye enjekte edilmesi ile büyüyebilen bir yapısal özellik 

taşıdığını düşündürmektedir.  

Kısa dönemde E1 (ROA) değişkenin bir ve iki önceki dönem değerleri ile ekonomik büyüme arasında tespit 

edilen pozitif ilişki, Imam ve Kpodar (2016)  ve Daly ve  Frikha (2016) ile paralellik göstermektedir. L (likidite) 

değişkeni ve bir önceki dönem değeri ve E2 (ROE) değişkeninin iki ve üç dönem önceki değerleri ile ekonomik 

büyüme arasında negatif bir ilişki olduğu saptanmıştır. E2 (ROE) değişkenine ait elde edilen sonuçlar Imam 

ve Kpodar (2016), Daly ve  Frikha (2016), Bendriouch, Satt ve M’hamdi (2020) ve Ledhem ve Mekidiche (2020) 

gibi araştırmacıların sonuçlarını desteklememektedir. Yazarlar (ROE) değişkeninin ekonomik büyümeye 

pozitif bir katkı sunduğunu rapor etmişlerdir. Literatürde, bu çalışmada analize dâhil edilen CAMELS 

göstergelerini katılım bankaları özelinde bir bütün olarak değerlendiren tek çalışma Ledhem ve Mekidiche 

(2020) tarafından yapılmıştır. Yazarlar katılım bankaları CAMELS göstergelerinin ROE hariç ekonomik 

büyümeye bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşmışlardır.   

M (yönetim etkinliği) değişkeninin bir, iki ve üç dönem önceki değerleri ile ekonomik büyüme arasındaki 

ilişki negatifken uzun dönemli ilişki pozitiftir. Bu sonuç Türkiye’deki katılım bankalarının yönetimsel olarak 

olumsuzdan olumluya doğru bir gelişim gösterdiğine ilişkin kanıtlar sunmaktadır. S (piyasa risklerine karşı 

duyarlılık) değişkenin bir, iki, üç ve dört dönem önceki değerleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki 

pozitifken, fiili dönemde ilişkinin yönü negatife dönmektedir. Elde edilen bulgular Türkiye’deki katılım 

bankalarının faiz, kur ve enflasyon gibi piyasa risklerinden önceki dönemlere göre daha fazla etkilendiğini 

göstermektedir. Sonuç olarak araştırmada kurulan hipotez kısmen kabul edilmekle birlikte katılım 

bankacılığının ekonomik büyümeye istenilen katkıyı sunamadığı söylenebilir.  

Konvansiyonel ve katılım bankacılığının ekonomik büyümeye istenilen katkıyı sunabilmesi banka 

performansının yanında ekonominin karakteristik özellikleriyle de yakından ilişkilidir. Volatilitesi yüksek 

makroekonomik değişkenler banka performansını düşürmekte, planlama yapmayı ve karar almayı 

zorlaştırarak ekonomik büyümenin gerçekleşmesini engellemektedir.  

Katılım bankacılığının performansını etkileyebilecek makroekonomik değişkenlerin bağımsız değişkenler 

olarak modellendiği yeni çalışmalar, katılım bankacılığı performans değerlemesi için açıklayıcı olacaktır. Bu 

çalışmalar katılım bankacılığının ekonomik büyümeye istenilen katkıyı sunamamasının ekonominin 
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karakteristik özellikleri kaynaklı mı? yoksa katılım bankacılığı kaynaklı mı? olduğunun anlaşılmasına imkan 

sunacaktır. 
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Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi 

Amaç – Literatürde kendisine yer bulmaya başladığı dönemden bugüne örgütsel rol stresi kavramı farklı 

çalışmlarda araştırmalara konu olmuştur. Literatürde henüz örgütsel rol stresini ölçen, Türkçeye 

uyarlanmış bir ölçek bulunmamaktadır. Bu çalışma, Pareek (1983) tarafından geliştirilen, 50 ifade ve 

roller arası uzaklık (RAU), rol durgunluğu (RD), rol beklentilerinin çatışması (RBÇ), rol erezyonu (RE), 

aşırı rol yüklemesi (ARY), rol izolasyonu (RI), kişisel yetersizlik (KY), rol mesafesi (RM), rol belirsizliği 

(RB), kaynak yetersizliği (KAY) olarak adlandırılan 10 boyuttan oluşan örgütsel rol stresi ölçeğini 

Türkçeye uyarlamayı amaçlamaktadır.  

Yöntem – Uyarlama aşamasında Beaton et al. (2000) tarafından geliştirilen beş basamaklı çeviri yöntemi 

kullanılmıştır. Elde edilen ölçek ile hazırlanan sorular 223 katılımcıya uygulanmıştır.  Orijinal ölçekte yer 

alan 10 faktörlü yapıyı test etmek için ölçeğe ilk olarak açımlayıcı faktör analizi (AFA), sonrasında ise 

ölçeğin yapısal gecerliğini test etmek için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. Ölçeğe ilişkin 

iç tutarlılık güvenilirliği Cronbach Alpha testi ile belirlenmiştir.  

Bulgular: - Gerçekleştirilen DFA sonucunda hem birinci hem de ikinci örneklem için uyum endeks 

sonuçlarının kabul edilebilir düzeylerde olduğu görülmektedir.  

Tartışma – Araştırma Türkçe literatüre ve yeni araştırmalara katkı sağlamak hedefi ile önem 

taşımaktadır. Çalışmanın sonucunda ölçeğin makalede verildiği şekli ile Türkçeye uyarlanmış bir ölçme 

aracı olarak kullanabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçla beraber geliştirilmeye ve kullanıma konu 

olabilecektir. 
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organizational role stress scale developed by Pareek (1983) which consists of 50 items, and 10 dimensions 

called as Inter-Role Distance (IRD), Role Stagnation (RS), Role Expectations Conflict (REC), Role Erosion 
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Design/methodology/approach – The five-step translation method developed by Beaton et al. (2000) was 

used in the adaptation stage. The questions prepared with the obtained scale were conducted to 223 

respondents. In order to test the 10-factor structure in the original scale, exploratory factor analysis (EFA) 

was firstly applied to the scale, and then confirmatory factor analysis (CFA) was applied to test the 

structural validity of the scale. The internal consistency reliability of the scale was determined by the 

Cronbach Alpha test. 

Findings – As a result of the CFA performed, it is seen that the fit index results for both the first and 

second samples are at acceptable levels.  

Discussion – Accordingly, it has been concluded that the scale can be used as a measurement tool 

adapted to Turkish as given in the article. 
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1. GİRİŞ 

Örgütler veya tüzel kişilikler tıpkı gerçek kişiler gibi doğar ve gelişirler. Nasıl ki kişilerin gelişmesi değişimi 

beraberinde getiriyorsa örgütlerde de durum aynıdır. Değişen zaman ve koşullara uyum sağlamak varoluşsal 

bir gerçektir. Değişmeyip gelişmeyen mutlak surette yok olacaktır. Organizasyonlar olağan akışında dış çevre 

koşulları gereği değişime uğradıkça, yönetim hiyerarşileri de değişir. Bu durumda da çalışanlar açısından 

örgüt içerisinde rol kaynaklı stresin oluşması da kaçınılmaz hale gelir. Bu nedenle örgütlerin, sonuç olarak 

ortaya çıkacak olan örgütsel rol streslerinin farkında olması, örgütsel rol stresinin yaratacağı olumsuz etkileri 

en aza indirmesi ve mücadele etmesi gerekir.  

Türk Dil Kurumuna göre rol tanımı şu şekildedir; “bir işte bir kimse veya şeyin üstüne düşen görev”. Yine 

aynı kurum stresi ise “ruhsal gerilim” olarak tanımlamaktadır (https://sozluk.gov.tr/). Anlam boyutundan ele 

alındığında rol stresi bireylerin görevleri nedeniyle yaşadıkları ruhsal gerilim halidir denebilir.  

Kahn vd. (1964), örgütsel rol stresi kavramının öncül çalışmasını gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada örgütsel rol 

stresinin temelinin, iletişimdeki gönderici ve alıcılar arasında yaşanan ilişkiden kaynaklandığını belirtmiştir. 

Örgütsel rol stresine örgütsel yapılar, işin kendisi ve bireylerin özellikleri gibi faktörlerin etki ettiği 

belirtilmektedir. Klasik örgütsel yapılarda görev, yetki ve sorumlulukların kesin olarak belirlenmesi esastır. 

Fakat örgütsel faaliyetlerin gerçekte bu kadar statik ve durağan olmadığı görülmektedir. Bu nedenle alternatif 

veya zorlayıcı nedenlerle roller çeşitlenir ve farklılaşır. Bu da çalışanların örgütsel rol stresi yaşamalarına 

neden olur (Kahn vd., 1964; Wen vd., 2020). 

Örgütsel rol stresi pek çok değişkene bağlı olan bireylerin amaç, istek ve gelecek beklentilerinin tatmin 

duygusunu zayıflatması ve bunun neticesinde de performansta yaşanan kayıplarla kendisini gösterir. Özet 

olarak özellikle rol çatışması sonucu ortaya çıkan rol stresi örgütsel ve bireysel çatışma alanlarından , 

motivasyon ve performans kayıplarına neden olur (Rizzo vd., 1970). 

Örgütsel rol stresi, rol yükümlülüklerinin belirsiz, rahatsız edici, zor, çelişkili veya imkânsız olduğu durumları 

ifade eder. Örgütsel rol stresinde, kişinin işiyle ve işini nasıl yerine getireceğiyle ilgili kural, görev ve 

sorumluluklarını içeren bilgilerdeki eksiklik olduğu görülmektedir.  

Örgütlerde rol stresi, sıklıkla karşılaşılan bir sorundur. Çünkü bireyler, rollerinin ne olduğuna ve aslında ne 

iş yaptıklarına dair farklı beklentiler içinde olabilirler. Literatür incelendiğinde bazı alan uzmanlarının bir 

örgütte stresin en önemli kaynaklarının rol çatışması ve rol belirsizliği olduğunu belirtmişlerdir. Rol çatışması, 

örgüt üyelerinden çelişkili rol beklentilerinde bulunulması olarak tanımlanırken, rol belirsizliği kişinin 

rolleriyle ilgili gerekli bilgilere sahip olmadığı ya da rolünü tam olarak anlayamadığı durumlar olarak ifade 

edilir (Demirci ve Seçilmiş, 2020: 229).  

Örgütsel rol stresi, çalışanların iş stresi kaynaklarından biri olup, rol belirsizliği ve rol çatışması olmak üzere 

iki ana bileşeni vardır. Pek çok çalışan için yaygın şekilde bilinen rol streslerinin başında rol belirsizliği 

gelmektedir. Rol belirsizliği, bireylere verilmiş rollere yönelik netliğin olmadığı durumu ifade etmektedir. Rol 

belirsizliği, örgütün bir işten beklentileri ile müşterilerin ve örgüt dışındaki kişilerin beklentileri 

farklılaştığında ya da iş ve görev, ilerleme fırsatları, sorumluluklar ve hiyerarşik bir pozisyonda bireyin 

üstlendiği rolle ilgili beklentileri hakkında bilgi eksikliği söz konusu olduğunda gerçekleşmektedir (Doğan  

vd. 2020: 341). 

Örgütsel düzeyde bireysel veya grup kaynaklı rol stresi on alt başlıkla tanımlanır. Bu alt gruplar şunlardır 

(Sınha ve Subramanıan, 2012: 71); 

• Roller arası uzaklık (RAU): Bir kişinin oynamaya çalıştığı iki rol arasında çıkar çatışması yaşanması 

durumudur. Örnek vermek gerekirse kadınların annelik ve çalışan rolleri arasında çatışması yaşanır. 

Bu şekilde ortaya bir uyumsuzluk hali çıkar. Özellikle günümüzde çalışanların rollerinin sayısının 

formal ve informal alanlarda arttığı düşünüldüğünde bu çatışmaların sayısının ve derinliğinin 

artacağı düşünülebilir.  

• Rol durgunluğu (RD): Bireylerin özellikle bir konumda uzun süre kalmaları mevcut rollerinin statik 

hale gelmesine yol açabilir. Bununla beraber, yeni zorluklar üstlenmekte tereddüt ederler ve rolleri 

durağanlaşır. 
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• Rol beklentilerinde çatışma (RBÇ): Bireyler sosyalleşmelerinin ve önemli diğer kişilerle 

özdeşleşmelerinin bir sonucu olarak beklentiler geliştirir. Buna karşılık pek çok zaman bireylerin 

kendi rol beklentileri ile diğer kişilerin bireyden bekledikleri roller arasında farklılıklar bulunur. Bu 

nedenle birey stres yaşar. 

• Rol erozyonu (RE):  Bireyin benimsediği rolüne ilişkin işlerin, görev veya statülerin farklı kişilere 

verilmesi gibi nedenlerle kayba uğradığını hissettiğinde oluşan stres halidir. Yeniden örgütlenen 

yapılarda sıklıkla karşılaşılabilir.  

• Rol aşırı yüklenmesi (ARY): Rol erozyonunun tam tersi şekilde bireylere aşırı rol biçildiği durumlarda 

ortaya çıkar.   

• Rol izolasyonu (RI): Bireylerin diğer örgüt üyeleri ile aralarında güvensizlik temelli ortaya çıkan 

uzaklaşma halini ifade eder. RI sonucunda, çalışanının diğer çalışanlar ile olan iletişimi azalır ve 

mevcut rolü içine hapsolur. 

• Kişisel yetersizlik (KY): Bireyin kişisel özelliklerinin, sahip olduğu rol ya da rolleri yapması için yeterli 

olmadığı durumları ifade eder. 

• Rol mesafesi (RM): Çeşitli nedenlerden dolayı kişinin mevcutta yerine getirdiği görevin kendine göre 

olumsuz etkilerinden sakınmak için, örgüt içindeki gerçekleştirdiği rolü ile kendi arasına mesafe 

koyması olarak tanımlanabilir. Bir çalışanın “bu görev bana göre değil, zorunluluktan yaptım”, 

demesi RM’ne örnek olarak verilebilir. 

• Bireysel yetersizlik (RB): Bireylerin emekliliğe yaklaşma, kıyaslamalı geride kalmışlık hissi veya 

erozyon gibi nedenlerle kendisini değersiz veya yetersiz algılısından doğan stres durumlarını temsil 

eder.  

• Kaynak Yetersizliği (KAY): Örgüt içerisinde işin işleyişine dair bilgi, malzeme veya personel gibi pek 

çok bileşenin eksik veya hiç olmayışı durumlarından kaynaklı olarak rolünde yaşadığı stres halidir.  

Her rol stres etkeni, rolü oynayan kişinin rolünü yerine getirirken karşılaştığı belirli bir problem türünden 

kaynaklanır.  

Yapılan çalışmalarda rol çatışmasının beş türü olduğu ortaya konmuştur. Bunlar; gönderilen rol nedeniyle 

çatışma, göndericiler arası rol çatışması, rollerarası çatışma, kişi-rol çatışması rol aşımı şeklinde sıralanabilir. 

Gönderilen rol nedeniyle çatışma, bir rol göndericinin birbiriyle tutarsız olabilecek rol ya da role ilişkin 

görevleri çalışanlara göndermesi durumunda gerçekleşmektedir. Göndericiler arası rol çatışması; bir rol 

grubu üyesi tarafından talep edilen rol davranışının, başka bir rol grubu üyesi tarafından talep edilen davranış 

ile uyumsuz olması durumunda ya da rol göndericiden gelecek rol beklentilerinin farklılaşması durumunda 

meydana gelmektedir. Rollerarası çatışma, bir bireyin beklentileri uyumsuz olan iki veya daha fazla rolü 

yerine getirmeye çalıştığında ve bu farklı rollerin gereklerini yerine getirmeye çalışırken baskı hissetmesi ile 

oluşmaktadır. Kişi rol çatışması, rol setinin beklentileri ile bu rolleri yerine getirecek bireyin kendisi 

(tutumları, değerleri ve profesyonel davranışları) arasında uyumsuzluk olduğunda ortaya çıkmaktadır. Son 

olarak rol aşımı bir kişinin eşzamanlı olarak birden fazla rolü yerine getirmesi ve bunları gerçekleştirecek 

kaynağı (zaman, enerji vb.) kalmaması durumunda meydana gelmektedir (Doğan vd., 2020: 341). 

Örgütsel yönetimde rol stresinin önemi çalışmalarda tartışmasız kabul görmekle beraber örgütsel rol stresinin 

alt boyutları konusunda farklılıklar görülmektedir. Literatürde genellikle örgütsel rol stresinin tüm boyutları 

aynı anda ele alınmamıştır. Çalışmaların daha çok rol çatışması ve rol belirsizliği üzerine yoğunlaştığı 

görülmektedir (Demirci ve Seçilmiş, 2020; Ceylan ve Ulutürk, 2006; Akar ve Yıldırım, 2008; Çekmecelioğlu ve 

Günsel, 2011; Behrman vd., 1984; Kurt, 2010).  Her ne kadar literatürde genellikle rol çatışması ve rol 

belirsizliği çalışılmış olsa da, rol uyuşmazlığı, rol erezyonu gibi örgütsel rol stresinin diğer alt boyutlarına 

ilişkin çalışamlara da rastlanılmaktadır. (Conley ve Woosley, 2000; Culbreth vd., 2005; Chang ve Hancock, 

2003). Örgütsel rol stresinin bazı alt boyutlarının ise boyuta lişikin araştırma metodolojisinde bir ortak görüş 

olmadığı için çok az araştırıldığı görülmektedir. Aşırı rol yüklenmesi bu alt boyutlardan birisidir. Cooper ve 

Marshall (1976), aşırı rol yüklenmesi boyutunu nicel bir faktör olarak tanımlarken, Jung ve Yoon (2013) ise 

aynı boyutu nitel faktör olarak tanımlanmıştır.  Kelly ve Barrett (2011) ise aşırı rol yüklemesinin nitel ve nicel 

bir faktör olduğunu ile sürer. Bunun yanı sıra alanyazında örgütsel rol stresinin bazı boyutlarının birbiri 

yerine kullanıldığı görülmektedir. Örneğin, aşırı rol yüklemesi ve rol çatışması kavramlarını birbiri yerine 

kullanan çalışmalara rastlanılmaktadır (Hecht, 2001).  
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Yapılan literatür araştırmasında sonucunda, örgütsel rol stresinin alt boyutları konusunda belirli başlıkların 

ön plana çıktığı, örgütsel rol stresinin belirli boyutlarının çok fazla araştırıldığı, bazı boyutlarının çok az 

araştırıldığı ve genel kabul gören bütüncül çalışmaların sınırlı olduğu görülmüştür. Bu nedenle, örgütsel rol 

stresinin alt boyutlarının bütün olarak görülebileceği ölçekler ve çalışmaların literatüre büyük katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir.  

Literatür incelendiğinde, henüz örgütsel rol stresini tüm boyutları ile ölçen, Türkçeye uyarlanmış bir ölçek 

bulunmadığı görülmektedir. Bu nedenle bu çalışma, Pareek (1983) tarafından geliştirilen, 50 ifade ve roller 

arası uzaklık (RAU), rol durgunluğu (RD), rol beklentilerinin çatışması (RBÇ), rol erezyonu (RE), aşırı rol 

yüklemesi (ARY), rol izelasyonu (RI), kişisel yetersizlik (KY), rol mesafesi (RM), rol belirsizliği (RB), kaynak 

yetersizliği (KAY) olarak adlandırılan 10 boyuttan oluşan örgütsel rol stresi ölçeğini Türkçeye uyarlamayı 

amaçlamıştır. 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırma modelinde örgütsel rol stresi ölçeği orjinal dilden çevrilerek uyarlama yapılmıştır. Yapılan 

uyarlama sonrası elde edilen ölçek geçerlilik testlerinin ardından örneklem grubuna uygulanmıştır. 

2.2. Çeviri ve Dil Geçerliliği 

Ölçeğin Türkçeye çevrilmesi, Beaton vd. (2000) tarafından önerilen aşamalara göre gerçekleştirilmiştir. İlk 

aşamada, ilgili bilimsel alana hakim Türk bir akademisyenden ve alana hakim olmayan bir yeminli 

tercümandan orijinal hali İngilizce olan ölçeğin Türkçeye çevirmesi istenmiştir. İkinci aşamada, iki farklı 

çeviri, çeviri benzerlikleri ve farklılarlarının tespiti için araştırmacı ve alan uzmanı bir akademisyen tarafından 

değerlendirilmiştir. Bir sonraki aşamada, Türkçe çevirisi gerçekleştirilmiş ölçek, alan uzmanı iki 

akademisyene gönderilmiş ve ölçekte yer alan ifadelerin anlaşılırlığı ve kültürel uyumluluğu açısından 

değerlendirmesi istenmiştir. Bir sonraki aşamada, Türçeye çevrilen ölçek yeniden ölçeğin orijinal dili olan 

İngilizceye çevrilmiş ve örçeğin orijinal hali ile karşılaştırılmış, benzerlik ve farklılar belirlenmiştir. Bir sonraki 

aşamada, beşli Likert ölçeği (1= kesinlikle katılmıyorum, 5= kesinlikle katılıyorum) kullanılmak suretiyle tüm 

aşamalar alan uzmanı ve her iki dile hakim 2 akademisyen tarafından değerlendirilmiştir. En son aşamada, 

ölçeğe ilişkin ön test çalışması İngilizce ve Türkçe dillerine hakim 10 katılımcı üzerinde gerçekleştirilmiş ve 

ölçeğe son hali verilmiştir. Bu aşamada 10 katılımcıya ölçeğin ilk önce orijinal İngilizce formu iki hafta sonra 

da Türkçe çevirisi gönderilmiş ve cevaplamaları istenmiştir. Daha sonra İngilizce ve Türkçe ölçekler arasında 

Spearman Korelasyon testi uygulanmıştır.    

Orijinal araştırma Türkçeye çevrildikten sonra, çalışma için 24.02.2022 tarihinde 2022 / 02 numara ve E-

20292139-050.01.04-24415 sayı ile ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Etik komisyonundan gerekli onay 

alınmıştır. 

Etik onayın alınmasında sonra, Google Forms ile Türkçe ölçek çevirimiçi olarak hazırlanmış ve katılımcılara 

elektonik postalarına gönderilmiştir. Çevirimiçi olarak hazırlanan bu formda, katılımcılara ilk olarak 

çalışmanın amacı belirtilmiş, daha sonra çalışmaya katılmak isteyip istemedikleri sorulmuştur.  Çalışmaya 

sadece rızası alınan katılımcılar dahil edilmiştir. 

2.3. Verilerin Toplanması ve İstatistiksel Analiz  

Çalışmada, Pareek tarafından 1983 yılında geliştirilen “Örgütsel Rol Stresi (Organizational Role Stress)” ölçeği 

kullanılmıştır. Ölçek, 50 ifadeden ve 10 boyuttan oluşmaktadır. Ölçek, 1 = Kesinlikle Katılmıyorum, 2= 

Katılmıyorum, 3= Kısmen Katılmıyorum, 4= Katılıyorum, 5 = Kesinlikle Katılıyorum şeklinde kodlanan 5’li 

Likert olarak dizayn edilmiştir.  

Çalışmanın veri analizi bölümünde, katılımcılara ilişkin bazı betimsel istatistikler, SPSS ve AMOS programları 

yardımıyla yapılan geçerlik ve güvenilirlik analizlerine yer verilmektedir. Ölçek uyarlama aşamasında, 

orijinal ölçekteki ifade sayısı ile geçerlik ve güvenirliği test edilmiştir. 
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2.4. Örneklem  

Çalışmanın örneklemini üretim sektörü içinde yer alan çeşitli işletmelerin çeşitli bölümlerinde çalışmakta olan 

beyaz yakalı çalışanlar oluşturmaktadır. Çevirimiçi olarak oluşturulan form 720 katılımcının emailine 

gönderilmiş, geri dönüş yapan ve formu doğru şekilde dolduran 223 katılımcı çalışmaya dahil edilmiştir. 

Büyüköztürk (2007) faktör yapısının açık olduğu durumlarda örneklem için 100 katılımcının, daha güvenilir 

sonuçlar için ise en az 200 katılımcının yeterli olduğunu belirtilmiştir. Bu referanstan hareketle çalışma için 

yeterli sayıda katılımcının olduğu söylenebilir. Araştırmadaki örneklem seçiminde kolayda örnekleme 

yönteminden yararlanılmıştır. Kolayda örnekleme, yeterli örneklem sayısına ulaşılana kadar, gönüllülük 

esasına dayalı, en kolay ulaşılabilen katılımcıları seçme esasına dayanmaktadır (Gürbüz ve Şahin, 2018). 

Analizin ilk aşamasında, ölçeğe ilişkin dilsel eşdeğerlik, Spearman Korelasyon testi ile belirlenmiştir. Bu 

aşamadan sonra orijinal ölçekte yer alan 10 faktörlü yapıyı test etmek için ölçeğe önce Açımlayıcı Faktör 

Analizi (AFA) uygulanmıştır. Bir sonraki aşamada yapısal geçerliğini test etmek için ölçeğe Doğrulayıcı Faktör 

Analizi (DFA) uygulanmıştır. Ölçeğe ilişkin iç tutarlılık güvenilirliği Cronbach Alpha testi ile belirlenmiştir. 

Ölçek, iki farklı katılımcı grubuna farklı zamanlarda uygulanmış ve iki grubun ölçeğe ilişkin verdikleri 

yanıtlar arasındaki ilişkiler tespit edilmiştir. Ölçekler aracılığı il elde edilen veri setinin analizi, istatistiksel 

yazılım programları olan SPSS 25 ve AMOS 25 ile gerçekleştirilmiştir. 

3. BULGULAR 

3.1.1. Demografik Bulgular  

Araştırmaya katılan iki grubun demografik özelliklerine ilişkin bilgiler Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1. Katılımcılara Ait Demografik Özellikler 

  1. Grup 2. Grup 

  Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) 

Cinsiyet 

Kadın 49 44,5 44 38,9 

Erkek 61 55,5 69 61,1 

Total 110 100,0 113 100,0 

Medeni Durum 

Bekar 42 38,2 39 34,5 

Evli 68 61,8 74 65,5 

Total 110 100,0 113 100,0 

Yaş 

18-25 19 17,3 15 13,3 

26-35 44 40,0 41 36,3 

36-45 22 20,0 34 30,1 

46+ 25 22,7 23 20,3 

Total 110 100,0 113 100,0 

Eğitim Durumu 

İlköğretim 9 8,2 6 5,3 

Lise 53 48,2 33 29,2 

Lisans 42 38,2 67 59,3 

Lisansüstü 6 5,5 7 6,2 

Total 110 100,0 113 100,0 

İş Deneyimi 

1 yıldan az 11 10,0 7 6,2 

1-3 yıl 25 22,7 14 12,4 

4-6 yıl 28 25,5 39 34,5 

6 yıl ve üstü 46 41,8 53 46,9 

Total 110 100,0 113 100,0 

Tablo 1 incelendiğinde, birinci grupta yer alan katılımcıların % 44.5’ünün kadın, % 55.5’nin erkek olduğu, % 

60’dan fazlasının evli olduğu, yaklaşık % 50’sinin en fazla 35 yaşında olduğu, % 65.5’inin en az lisans mezunu 

olduğu ve yaklaşık % 60’nın en fazla 6 yıllık iş deneyimine sahip olduğu görülmektedir.  
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İkinci grupta yer alan katılımcıların, % 38.9’unun kadın, % 61.1’nin erkek olduğu, % 6’dan fazlasının evli 

olduğu, yaklaşık % 50’sinin en fazla 35 yaşında olduğu, % 43.7’sinin en az lisans mezunu olduğu ve yaklaşık 

% 55’nın en fazla 6 yıllık iş deneyimine sahip olduğu görülmektedir. 

Örgütsel rol stresi ölçeğinin Türkçeye uyarlanması aşamasında tüm aşamalar aşağıda başlıklar halinde 

verilmiştir. 

3.1.2. Dilsel Eşdeğerlik 

Dilsel eşdeğerlik aşamasında ölçeğin İngilizce olan orijinal formu ile Türkçeleştirilen formu arasındaki ilişkiler 

Spearman Korelasyon testi ile belirlemiştir. Spearman korelasyon testi sonucunda elde edilen sonuçların 

yüksek çıkması, orijinal ölçek ile uyarlalan ölçeğin dil eşdeğerliliklerinin sağlandığı anlamına gelmektedir. Bu 

aşamada korelasyon katsayısının en az 0.70 çıkması beklenmektedir (Seçer, 2018).  Bu aşamada hem 

İngilizceye hem de Türkçeye hakim 10 katılımcıya, iki hafta aralıkla önce İngilizce sonra Türkçe form 

uygulanmış ve elde edilen yanıtlar analiz edilmiştir. Elde edilen korelasyon katsayı sonuçları Tablo 2’de 

verilmiştir.  

Tablo 2. İngilizce ve Türkçe Ölçek Arasındaki Spearman Korelasyon Katsayı Sonuçları 

  Spearman Korelasyon Katsayısı p değeri 

1. Madde 
ING 

0,846 0.00 
TUR 

2. Madde 
ING 

0,868 0.00 
TUR 

3. Madde 
ING 

0,905 0.00 
TUR 

4. Madde 
ING 

0,914 0.00 
TUR 

5. Madde 
ING 

0,903 0.00 
TUR 

6. Madde 
ING 

0,914 0.00 
TUR 

7. Madde 
ING 

0,885 0.00 
TUR 

8. Madde 
ING 

0,818 0.00 
TUR 

9. Madde 
ING 

0,809 0.00 
TUR 

10. Madde 
ING 

0,861 0.00 
TUR 

11. Madde 
ING 

0,912 0.00 
TUR 

12. Madde 
ING 

0,887 0.00 
TUR 

13. Madde 
ING 

0,883 0.00 
TUR 

14. Madde 
ING 

0,862 0.00 
TUR 

15. Madde 
ING 

0,903 0.00 
TUR 

16. Madde 
ING 

0,921 0.00 
TUR 

17. Madde ING 0,913 0.00 
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TUR 

18. Madde 
ING 

0,894 0.00 
TUR 

19. Madde 
ING 

0,897 0.00 
TUR 

20. Madde 
ING 

0,815 0.00 
TUR 

21. Madde 
ING 

0,902 0.00 
TUR 

22. Madde 
ING 

0,867 0.00 
TUR 

23. Madde 
ING 

0,875 0.00 
TUR 

24. Madde 
ING 

0,885 0.00 
TUR 

25. Madde 
ING 

0,893 0.00 
TUR 

26. Madde 
ING 

0,878 0.00 
TUR 

27. Madde 
ING 

0,905 0.00 
TUR 

28. Madde 
ING 

0, 788 0.00 
TUR 

29. Madde 
ING 

0,818 0.00 
TUR 

30. Madde 
ING 

0,865 0.00 
TUR 

31. Madde 
ING 

0,798 0.00 
TUR 

32. Madde 
ING 

0,793 0.00 
TUR 

33. Madde 
ING 

0,807 0.00 
TUR 

34. Madde 
ING 

0,824 0.00 
TUR 

35. Madde 
ING 

0,867 0.00 
TUR 

36. Madde 
ING 

0,896 0.00 
TUR 

37. Madde 
ING 

0,901 0.00 
TUR 

38. Madde 
ING 

0,794 0.00 
TUR 

39. Madde 
ING 

0,845 0.00 
TUR 

40. Madde 
ING 

0,861 0.00 
TUR 

41. Madde 
ING 

0,813 0.00 
TUR 
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42. Madde 
ING 

0,836 0.00 
TUR 

43. Madde 
ING 

0,844 0.00 
TUR 

44. Madde 
ING 

0,910 0.00 
TUR 

45. Madde 
ING 

0,876 0.00 
TUR 

46. Madde 
ING 

0,916 0.00 
TUR 

47. Madde 
ING 

0,821 0.00 
TUR 

48. Madde 
ING 

0,869 0.00 
TUR 

49. Madde 
ING 

0,876 0.00 
TUR 

50. Madde 
ING 

0,886 0.00 
TUR 

Tablo 2’de de görüldüğü gibi, ölçeğe ilişkin 50 maddenin tümünde pozitif, anlamlı ve güçlü ilişkiler 

saptanmıştır. Ölçek maddelerinin korelasyon katsayıları 0, 788 ile 0.921 arasında değişmektedir. Bu nedenle 

ölçeğin İngilizce orijinali ile Türkceleştirilen formunun dilsel açıdan eşdeğer olduğunu söylenebilir. Bu sonuca 

dayanarak ölçeğin çevirisinin dil gecerliğinin sağlandığı söylenebilir. 

3.1.3. Ölçeğin Geçerlilik Çalışmaları 

Ölçeğe ilişkin geçerlilik calışmalarında ilk olarak ölçeğe ve alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık değerlerine 

bakılmıştır. Daha sonra ölçeğe, Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) uygulanarak 10 alt boyuttan oluşan orijinal 

yapının ve bu boyutları oluşturan maddelerin Türkçe formda da aynı şekilde olup olmadığı test edilmiştir. 

Daha sonrasında ise Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile orijinal yapının doğrulanıp doğrulanmadığına 

bakılmıştır. 

3.1.3.1. İç Tutarlılığa İlişkin Bulgular 

Ölçekte yer alan ifadelerin birbirileri arasındaki tutarlılığının tespiti ölçek uyarlama çalışmaları açısından çok 

önemlidir. Bu aşama, literatürde yaygın olarak kullanılan Cronbach Alfa katsayısını ile tespit edilmektedir. 

Ölçeğin iç tutarlılığının tespitinde Cronbach Alfa katsayısının 0.70’den büyük olması gerekmektedir (Gürbüz 

ve Şahin, 2018). Çalışmanın bu aşamasında örgütsel rol stresi ölçeğinin iç tutarlılığı belirlenmiştir. Ölçeğin iç 

tutarlılığı çalışmada yer alan iki farklı grup için ayrı ayrı hesaplanmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 3’de 

verilmiştir. Yapılan analiz sonuçlarına göre ölçeğe ilişkin katsayıların ölçeğin toplamında ve alt boyutlarında 

0.820 ile 0.932 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Bu sonuçlara bakıldığında ölçeğin iç tutarlığı olduğu 

söylenebilir. 

Tablo 3. Örgütsel Role Stresi Ölçeği İç Tutarlılık Analizi Sonuçları 

 Birinci Katılımcı Grubu İkinci Katılımcı Grubu 

Roller Arası Uzaklık (RAU) 0.866 0.883 

Rol Durgunluğu (RD) 0.840 0.820 

Rol Beklentilerinin Çatışması (RBÇ) 0.884 0.863 

Rol Erezyonu (RE) 0.876 0.852 

Aşırı Rol Yüklemesi (ARY) 0.873 0.844 

Rol İzelasyonu (RI) 0.885 0.821 
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Kişisel Yetersizlik (KY) 0.855 0.862 

Rol Mesafesi (RM) 0.872 0.875 

Rol Belirsizliği (RB) 0.900 0.817 

Kaynak Yetersizliği (KAY) 0.832 0.857 

Örgütsel Rol Stresi Ölçeği  0.932 0.915 

İç tutarlılık katsayısının hesaplanmasından sonra ölçekte yer alan maddelerin düzeltilmiş madde toplam 

korelasyonları her iki örneklem grubu için ayrı ayrı hesaplanmış ve hesaplanan tüm maddelerin korelasyon 

katsayısının 0.70’den yüksek olduğu ve elde edilen değerlerin eşik değerden daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir (Büyüköztürk, 2007).  Analizde elde edilen sonuçlar Tablo 4’te yer almaktadır. Yapılan tüm analizler 

sonucunda örgütsel rol stresi ölçeğinin iç tutarlılığının sağlanmış olduğu görülmektedir. 

Tablo 4. Örgütsel Rol Stresi Ölçeğindeki Maddelere İlişkin İstatistikler 

Madde 

No 

Birinci Örneklem Sonuçları İkinci Örneklem Sonuçları 

 Ort. Std. 

Sap. 

Madde 

Toplam 

Korelasyonu 

Madde 

Silme 

Güvenilirlik 

Katsayısı 

Ort. Std. 

Sap. 

Madde 

Toplam 

Korelasyonu 

Madde 

Silme 

Güvenilirlik 

Katsayısı 

ORS1 2,55 1,224 ,738 ,985 2,96 1,072 ,760 ,950 

ORS2 2,52 1,179 ,793 ,986 2,56 1,069 ,706 ,950 

ORS3 2,37 1,164 ,816 ,986 2,66 1,074 ,831 ,950 

ORS4 2,48 1,179 ,750 ,985 2,81 1,098 ,798 ,949 

ORS5 2,57 1,145 ,795 ,985 2,90 1,110 ,779 ,950 

ORS6 2,45 1,114 ,750 ,986 2,80 1,087 ,707 ,949 

ORS7 2,51 1,225 ,807 ,986 2,58 1,148 ,726 ,950 

ORS8 2,47 1,090 ,790 ,985 2,60 1,031 ,815 ,949 

ORS9 2,39 1,084 ,770 ,986 2,59 ,960 ,852 ,950 

ORS10 2,43 1,104 ,785 ,986 2,82 1,212 ,860 ,949 

ORS11 2,46 1,131 ,787 ,986 2,73 1,044 ,736 ,950 

ORS12 2,47 1,029 ,717 ,985 2,67 1,114 ,837 ,949 

ORS13 2,48 1,139 ,741 ,985 2,70 1,125 ,765 ,950 

ORS14 2,55 1,154 ,775 ,986 2,77 1,110 ,810 ,949 

ORS15 2,55 1,089 ,764 ,986 2,79 1,130 ,895 ,949 

ORS16 2,39 ,968 ,776 ,986 2,82 1,104 ,916 ,949 

ORS17 2,29 1,061 ,766 ,986 2,73 1,052 ,825 ,949 

ORS18 2,50 1,131 ,764 ,986 2,74 1,016 ,845 ,949 

ORS19 2,40 1,085 ,763 ,985 2,81 1,114 ,827 ,949 

ORS20 2,51 1,131 ,757 ,985 2,89 1,190 ,905 ,949 

ORS21 2,55 1,138 ,750 ,985 2,82 1,128 ,879 ,949 
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ORS22 2,35 1,070 ,707 ,985 2,53 ,927 ,784 ,950 

ORS23 2,45 1,063 ,786 ,985 2,63 1,166 ,772 ,950 

ORS24 2,49 1,163 ,772 ,985 2,90 1,165 ,756 ,950 

ORS25 2,54 1,002 ,763 ,985 2,84 1,074 ,807 ,949 

ORS26 2,38 1,141 ,829 ,985 2,96 1,081 ,779 ,950 

ORS27 2,45 1,046 ,772 ,985 2,90 1,165 ,931 ,949 

ORS28 2,52 1,090 ,737 ,985 2,94 1,080 ,841 ,949 

ORS29 2,54 1,171 ,821 ,985 2,78 1,108 ,879 ,949 

ORS30 2,42 1,128 ,798 ,985 2,63 1,128 ,863 ,949 

ORS31 2,36 1,115 ,814 ,985 2,59 1,185 ,864 ,949 

ORS32 2,41 1,144 ,760 ,985 2,67 1,176 ,865 ,950 

ORS33 2,49 1,098 ,772 ,985 2,65 1,132 ,838 ,949 

ORS34 2,57 1,121 ,778 ,985 2,84 1,184 ,805 ,949 

ORS35 2,37 1,039 ,768 ,985 2,66 1,099 ,824 ,949 

ORS36 2,43 1,088 ,746 ,985 2,23 ,991 ,784 ,950 

ORS37 2,56 1,080 ,757 ,985 2,66 1,131 ,881 ,949 

ORS38 2,38 1,117 ,770 ,985 2,46 1,069 ,826 ,949 

ORS39 2,50 1,056 ,773 ,985 2,70 1,125 ,964 ,949 

ORS40 2,44 1,080 ,753 ,986 2,50 1,062 ,958 ,949 

ORS41 2,49 1,090 ,755 ,986 2,45 ,945 ,841 ,949 

ORS42 2,55 1,178 ,709 ,985 2,78 1,171 ,799 ,949 

ORS43 2,48 1,011 ,753 ,985 2,62 1,046 ,801 ,949 

ORS44 2,43 1,121 ,727 ,985 2,66 1,123 ,791 ,950 

ORS45 2,39 1,093 ,722 ,985 2,76 1,104 ,859 ,949 

ORS46 2,38 1,084 ,728 ,985 2,69 1,103 ,782 ,950 

ORS47 2,42 1,061 ,750 ,986 2,57 1,025 ,781 ,950 

ORS48 2,32 1,083 ,768 ,985 2,62 1,129 ,910 ,949 

ORS49 2,35 1,063 ,777 ,986 2,75 1,229 ,862 ,949 

ORS50 2,82 1,150 ,704 ,986 2,96 1,212 ,715 ,951 

3.1.4. Geçerliliğe İlişkin Bulgular 

3.1.4.1. Açımlayıcı Faktör Analizi 

Örgütsel rol stresi ölçeği, 10 altboyuttan ve 50 maddeden oluşmaktadır. AFA’nın ilk aşamasında kullanılan 

veriler ile faktör analizi yapılıp yapılamayacağına, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Barlett Kuresellik Testi ile 

karar verilmiştir.  KMO testi veri sayısının örneklem büyüklüğü açısından yeterli olup olmadığını görmemize 

imkan vermektedir. Faktör analizi yapabilmek için KMO’nun en az 0.50 olması beklenmektedir (Meydan ve 

Şeşen, 2017). Yapılan AFA analizi sonucu birinci grup için KMO değeri 0,937, ikinci grup için 0,832 olarak 

tespit edilmiştir. Bu sonuç örneklem büyüklüğünün faktör analizi yapmak için yeterli olduğunu 

göstermektedir. Verilerin normalliği, Bartlett küresellik testi ile analiz edilmiştir. Bartlett Küresellik Testi 
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sonucu birinci grup için (x2(1225) =5274,012; p<0,01), İkinci grup için (x2(1225) =2832,966; p<0,01) bulunmuştur. 

Anti image kovaryans matrisindeki çapraz (diyagonal) ilişki katsayıları birinci grup için (0,699-0,832 arasında), 

ikinci grup için (0,512- 0,812) arasında değişmektedir. Tüm değerler 0,50’nin üzerindedir. Bu test sonuclarına 

göre örneklem veri setleri faktör analizine uygundur. Birinci ve ikinci örneklem grubundan elde edilen 

örgütsel rol stresi ölçeği maddelerinin AFA sonucları Tablo 5 ve Tablo 6’de verilmiştir 

Tablo 5.  Birinci Örneklem İçin Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

 Boyutlar 

 RI RBÇ RD KY RB RAU RE ARY RM KAY 

Özdeğer 14.52 1.39 1.29 1.09 1.02 0.99 0.96 0.95 0.94 0.70 

Açıklanan Varyans (%) 42.36 3.79 3.24 3.03 3.00 2.88 2.61 2.65 1.96 1.71 

Maddeler Faktör Yükleri 

ORS6 ,670          

ORS26 ,612          

ORS8 ,611          

ORS46 ,597          

ORS16 ,597          

ORS36 ,595          

ORS3  ,685         

ORS33  ,653         

ORS23  ,644         

ORS18  ,625         

ORS13  ,520         

ORS2   ,671        

ORS42   ,590        

ORS22   ,587        

ORS49   ,571        

ORS12   ,559        

ORS37    ,654       

ORS27    ,649       

ORS9    ,620       

ORS17    ,592       

ORS7    ,555       

ORS29     ,604      

ORS19     ,540      

ORS39     ,482      

ORS20     ,456      

ORS1      ,617     
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ORS21      ,584     

ORS11      ,478     

ORS41      ,424     

ORS44       ,619    

ORS4       ,551    

ORS43       ,500    

ORS24       ,419    

ORS35        ,603   

ORS5        ,552   

ORS15        ,496   

ORS25        ,421   

ORS38         ,687  

ORS18         ,599  

ORS48         ,508  

ORS10          ,808 

ORS30          ,645 

ORS50          ,414 

Birinci örnekleme ait AFA sonuçlarına göre, özdeğeri 0.9’dan büyük olan 10 faktör mevcuttur. Analiz 

sonucunda elde edilen yapı, orijinal ölçekte yer alan yapı ile büyük ölçüde uyumludur. Birinci örneklemde, 

on faktörün toplam varyansı açıklama oranı %67,23 olduğu görülmektedir. Faktörlerin altında oluşan 

maddeler tek tek incelendiğinde, maddelerin çoğunluğunun orijinal ankette yer alan faktörlerin altında yer 

alan maddeler ile önemli ölçüde benzedi görülmektedir. Sadece orijinal ankette yer alan 2, 8, 9, 18, 20, 43 ve 

49 maddelerin farklı faktörler altında yer aldığı görülmektedir. Ayrıca 14, 30, 31, 32, 40, 45 ve 47. maddelerin 

yüklerinin 0.30 küçük olduğu görülmektedir. Bu yüzden bu maddeler analizin bu aşamasında ölçekten 

çıkarılmıştır.  

Tablo 6.  İkinci Örneklem İçin Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

 Boyutlar 

 RI RBÇ RD KY RB RAU RE ARY RM KAY 

Özdeğer 14,91 2,60 2,07 1,86 1,70 1,51 1,40 1,35 1,32 1,23 

Açıklanan Varyans (%) 29,82 5,21 4,14 3,73 3,40 3,02 2,81 2,71 2,65 2,46 

Maddeler Faktör Yükleri 

ORS6 ,678          

ORS16 ,584          

ORS46 ,571          

ORS36 ,569          

ORS8 ,548          

ORS49 ,542          

ORS5 ,501          

ORS3  ,687         

ORS23  ,564         

ORS33  ,564         

ORS2  ,538         
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ORS13  ,500         

ORS42   ,590        

ORS22   ,587        

ORS49   ,571        

ORS12   ,559        

ORS37    ,632       

ORS27    ,621       

ORS9    ,604       

ORS17    ,566       

ORS7    ,521       

ORS19     ,656      

ORS29     ,632      

ORS20     ,603      

ORS39     ,514      

ORS21      ,604     

ORS1      ,576     

ORS11      ,501     

ORS41      ,464     

ORS44       ,641    

ORS14       ,611    

ORS24       ,576    

ORS31       ,505    

ORS15        ,598   

ORS32        ,576   

ORS35        ,515   

ORS25        ,497   

ORS38         ,637  

ORS48         ,605  

ORS18         ,576  

ORS30          ,643 

ORS10          ,632 

ORS50          ,514 

İkinci örneklemenin AFA sonuçlarına göre, özdeğeri 1’den büyük olan 10 faktör tespit edilmiştir. Analiz 

sonucu elde edilen yapı, orijinal ölçekteki yapı ile büyük ölçüde uyumludur. İkinci örnekleme ait AFA 

sonucunda, on faktörün toplam varyansının açıklama oranının %59,99 olduğu görülmektedir. Yapılan analiz 

sonucunda, 2, 5, 8, 9, 20, 31, 32 ve 49. maddelerin farklı faktörler altında oldukları tespit edilmiştir. 4, 26, 28, 

34, 40, 43, 45 ve 47. maddelerinin ise madde yüklerinin 0.30’ın altında olduğu tespit edilmiştir.  

İki örneklemin AFA analizi sonuçları karşılaştırıldığında, sonuçların büyük ölçüde benzediği görülmektedir. 

İki analizin sonucunda, 2, 4, 5, 8, 9, 14, 18, 20, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 40, 43, 45, 47, 49 maddeleri analizden 

çıkarılmıştır. 

3.1.4.2. Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Örgütsel Rol Stresi ölçeğinin açıklayıcı faktör analizi sonucu elde edilen on faktörlü yapısının birinci ve ikinci 

örneklem grubunda doğrulanıp doğrulanmayacağını belirlemek için bir sonraki aşamada, iki farklı örneklem 

için ayrı ayrı Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. Bu aşamada DFA, AMOS programı ile analiz 

edilmiştir. DFA’da kullanılan eşik uyum değerleri Tablo 7’de verilmiştir (Meydan ve Şeşen, 2017: 37).  

Gerçekleştirilen DFA sonucunda, hem birinci hem de ikinci örneklem için uyum endeks sonuçlarının kabul 

edilebilir düzeylerde olduğu görülmektedir. 
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Tablo 7. Örgütsel Rol Stresi Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Örgütsel Rol Stresi Ölçeği X2/df GFI AGFI NFI CFI RMSEA 

Eşik Değerler <5 >0.850 > 0.800 >0.900 >0.900 <0.100 

Birinci Örneklem 4.48 0.871 0.805 0.911 0.913 0.087 

İkinci Örneklem 4.86 0.858 0.802 0.906 0.902 0.093 

Not: ÄX2 =Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square, df = Degrees of Freedom, RMSEA= Root Mean 

Square Error of Approximation, NFI= Normed Fit Index, GFI= Goodness of Fit Index, AGFI= Adjusted 

Goodness of Fit Index, CFI = Comparative Fit Index. 

 

 

Şekil 1: Birinci ve İkinci Örneklemin DFA Yapısı 

Türkçeye uyarlama sonucunda elde edilen örgütsel rol stresi EK1’de verilmiştir. 

4. SONUÇ  

Rol stresi sosyal hayattakine benzer şekilde örgütlerde de çalışan performansını olumsuz etkileyen sonuçlarla 

ilişkilendirilmektedir. Çalışanların roller ile olan uyumsuzluk ve/veya çatışmalı deneyimler yaşamaları pek 

çok alt parametre ile kendisini gösterebilmektedir. Bu deneyimler sonucunda iş tatmini, örgütsel bağlılık gibi 

farklı alanlarda sorunlar yaşanmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle örgütsel rol stresi gözlemlenmeye, 

ölçülmeye ve daha önemlisi iyileştirilmeye gerek duyulacak bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Bu çalışmada, Pareek tarafından 1983 yılında geliştirilen örgütsel rol stresi ölçeğinin Türkçeye uyarlanması 

amaçlanmıştır. Uyarlama çalışmasında Beaton vd. (2000) tarafından önerilen çeviri aşamaları kullanılmıştır.  

Bu aşamada ölçek ilk olarak orijinal dilinden Türkçeye çevrildi, daha sonra bu çeviri alan uzmanları tarafından 

değerlendirilmiştir, Sonrasında ise bu ölçek Türkçe’den İngilizceye çevrildi ve bu çevrinin değerlendirilmesi 
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yapılmıştır. Çeviri aşamasından sonra ölçek 223 kişi üzerinde uygulanmıştır. Ölçeğin güvenilirliği Cronbach 

Alpha testi elde edilen sonuçlarla değerlendirilmiştir. Yapılan analizin sonucunda ölçeğin güvenilir olduğu 

tespit edilmiştir.  

Çalışmanın bir sonraki aşamasında ölçeğe ve alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık değerleri analiz edilmiştir. 

Ardından sırasıyla yapılan Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) sonucunda örneklemin veri setlerinin faktör 

analizine uygun olduğu grülmüştür. İki analizin sonucunda 50 maddeden 19’u ölçekten çıkarılmıştır. Son 

olarak Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılarak orijinal yapının doğrulanıp doğrulanmadığına bakılmıştır. 

Gerçekleştirilen Doğrulayıcı Faktör Analizi sonucunda, hem birinci hem de ikinci örneklem için uyum endeks 

sonuçlarının kabul edilebilir düzeylerde olduğu görülmüştür. Tüm bu sonuçlara göre, örgütsel rol stresi 

ölçeğinin Türkçeye uyarlanmasının sağlandığı ve bir ölçme aracı olarak kullanabileceği sonucuna ulaşılmış, 

Türkçeleştirilmiş ölçek EK1’de verilmiştir. 
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EK1 

Örgütsel Rol Stresi Ölçeği (ORS)  

 

Her insan, görevi hakkında farklı hisseder. Bu hislerin bazılarını açıklayan ifadeler aşağıda verilmiştir. Her bir 

bildirimi okuyun ve kuruluşunuzdaki görevinizle ilgili olarak ifadede verilen duyguyu ne sıklıkla 

yaşadığınızı belirtin. Kendi hislerinizi belirtmek için aşağıdaki sayıları kullanın. Kategorinin hislerinizi 

yeterince ifade etmediğini fark ederseniz, hissettiğinize en yakın olanı kullanın. Hiçbir öğeyi cevapsız 

bırakmayın.  

Soruları aşağıda verilen sırayla cevaplayınız. 

1 - Hiç böyle hissetmiyor veya nadiren böyle hissediyorsanız  

2- Ara sıra böyle hissediyorsanız  

3- Bazen böyle hissediyorsanız  

4- Sık sık böyle hissediyorsanız  

5- Çok sık böyle hissediyorsanız  

No Madde No 1 2 3 4 5 

  1 İşteki görevim / rolüm aile hayatımla çakışma eğilimindedir.       

2 
İşyerimdeki farklı insanların benim üzerimdeki çatışan taleplerini 

karşılayamıyorum.  

     

3 Diğer çalışanlar görevime / rolüme yeterince dikkat ve zaman ayırmıyor.       

4 
Görevimdeki / Rolümdeki sorumlulukları yerine getirmek için yeterli 

düzeyde bilgiye sahip değilim.  

     

5 
Bana verilen sorumlulukları yerine getirmek için gereken bilgileri 

işyerinden alamıyorum.  

     

6 
Çok işim olduğu için ve zamanım olmadığından ihmal ettiğim başka ilgi 

alanlarım (sosyal, dini vb.) var.  

     

7 

Mevcut görev / rol sorumluluklarımla çok meşgul olduğum için daha 

yüksek sorumluluklar almamı sağlayacak görevlere / rollere 

hazırlanamıyorum. 

     

8 İş arkadaşlarımın çatışan taleplerini karşılayamıyorum.      

9 
Yapmam gereken iş miktarı, korumak istediğim kaliteye ulaşmamı 

engelliyor. 

     

10 
Görevim / Rolümün ile diğer görevler / roller arasında yeterli etkileşim 

yok. 

     

11 
Keşke görevimin / rollerimin sorumluluklarını yerine getirmek için daha 

fazla beceriye sahip olsaydım. 

     

12 
Birlikte çalıştığım insanların benden ne beklediğini net olarak 

bilmiyorum. 

     

13 Görevim / Rolüm ailemle yeterince vakit geçirmeme imkan tanımıyor.      

14 
Kendimi görevimin / rolümün gelecekteki zorluklarına hazırlamak için 

zamanım ve fırsatım yok. 

     

15 
Müşterilerimin ve işyerindeki çalışanların taleplerini karşılayamıyorum 

çünkü bunlar birbiriyle çelişiyor. 

     

16 Şu anda uğraştığımdan daha fazla sorumluluk almak istiyorum.      

17 Bana çok fazla sorumluluk verildi.      

18 Görevim / Rolüm için uygun bir eğitim almadım.      
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19 Görevimin / Rolümün birçok yönü belirsiz ve net değil.      

20 Üstlerimin beklentileri, görevimin / rollerimin beklentileriyle çelişiyor.      

21 Görevlerimin / Rollerimin bazı kısımlarının azaltılması gerekiyor.      

22 

İşyerinde planlama eylemlerinde ortak problem çözme veya işbirliği 

gerçekleştirmede birden fazla görevin / rolün (benim görevim / rolüm de 

dahil) dahil edildiğine dair hiçbir kanıt yoktur. 

     

23 Keşke görevime/ rolüme kendimi iyi hazırlamış olsaydım.      

24 
Görevimi / Rolümü tanımlama konusunda tam özgürlüğe sahip 

olsaydım, şu anda yaptığımdan farklı şeyler yapıyor olurdum. 

     

25 Görevim / Rolüm net ve ayrıntılı olarak tanımlanmamıştır.      

26 
Ailem ve arkadaşlarım, işteki görevimin / rolümün yoğunluğu nedeniyle 

onlarla zaman ayıramadığım konusunda şikayet ediyorlar. 

     

27 İşyerindeki görevimde / rolümde durgun hissediyorum.      

28 Keşke bana daha zor görevler / roller verilseydi.      

29 
Tartışma veya yardım için inisiyatif aldığım zaman bile, diğer 

görevlerden / rollerden pek tepki gelmiyor. 

     

30 
Değerlerim ve işyerindeki görevim / rolüm için yapmam gerekenler 

arasında çatışma yaşıyorum. 

     

31 
Keşke bana verilen işi gerçekleştirmek için daha fazla mali kaynağım 

olsaydı. 

     

 

Örgütsel Rol Stresi Boyutları ve Boyutları Ölçen Sorular 

Boyutlar Madde No 

Roller Arası Uzaklık (RAU) 1 6 13 26 

Rol Durgunluğu (RD) 7 14 27  

Rol Beklentilerinin Çatışması (RBÇ) 2 8 15 20 

Rol Erezyonu (RE) 16 28   

Aşırı Rol Yüklemesi (ARY) 9 17 21  

Rol İzelasyonu (RI) 3 10 22 29 

Kişisel Yetersizlik (KY) 4 11 18 23 

Rol Mesafesi (RM) 24 30   

Rol Belirsizliği (RB) 12 19 25  

Kaynak Yetersizliği (KAY) 5 31   
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Amaç – Dijital teknolojinin gelişimi ile birlikte, dijital içerik pazarlama paylaşımları küreselleşen 

dünyada etkisini giderek arttırmaya başlamıştır. İnsanların hayatının bir parçası haline gelen sosyal 

medya, markaların en trend pazarlama faaliyetlerinden biri haline gelmiştir. Çalışma tüketicilerin sürü 

davranışı ile dijital içerik paylaşımındaki ilişkide, markaların pazarlama faaliyetlerinin düzenleyici 

(moderatör) etkisi analiz edilmiştir. 

Yöntem – Bu amaç doğrultusunda 18 yaş üzeri sosyal medya kullanıcısı olan ve sosyal medya 

mecralarında herhangi bir markayı takip eden 1544 katılımcı çevrimiçi form aracılığı ile anket 

uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi için AMOS 24 ile SPSS Process programları kullanılmıştır. 

Bulgular – Sonuçlara göre; sürü davranışı ile dijital içerik paylaşım davranışı arasında anlamlı ve pozitif 

yönde bir ilişki ortaya çıkmıştır. Markaların dijital içerik pazarlama faaliyet tutum ve davranışlarından 

bilgilendirme tutumunu, sürü davranışı ile dijital içerik paylaşım davranışı arasındaki ilişkide moderatör 

role sahiptir. Markaların dijital içerik pazarlama faaliyet tutum ve davranışlarından eğlence tutumu, sürü 

davranışı ile dijital içerik paylaşım davranışı arasındaki ilişkide moderatör role sahiptir. Markaların 

dijital içerik pazarlama faaliyet tutum ve davranışlarından güvenilirlik tutumu, sürü davranışı ile dijital 

içerik paylaşım davranışı arasındaki ilişkide moderatör role sahiptir. Markaların dijital içerik pazarlama 

faaliyet tutum ve davranışlarından maddi fayda tutumu, sürü davranışı ile dijital içerik paylaşım 

davranışı arasındaki ilişkide moderatör role sahip değildir. 

Tartışma – Sürü davranışı ile dijital içerik paylaşımı arasındaki ilişkinin incelendiği bu çalışmada, sürü 

davranışı ile dijital içerik paylaşım davranışı arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki ortaya 

çıkarılmıştır.  
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Purpose – With the development of digital technology, digital content marketing sharing has begun to 

increase its impact in the globalizing world. As social media becoming a part of our life, has been 

becoming a popular the trendiest marketing activity for brands. In the study, the moderator effect of the 

marketing activities of the brands on the relationship between consumers' herd behavior and digital 

content sharing was analyzed. 

Design/methodology/approach – Thus, a questionnaire was sent to 1544 participants over the age of 18 

who use social media and follow any brand/brands on social media. AMOS 24 and SPSS Process 

programs were used to analyzed the obtained data. 

Findings – As a result of the study; There seems to be a positive and significant relationship between 

digital content sharing behavior and herd behavior. It has a moderator role in the relationship of the 

digital content marketing activity attitudes and behaviors of brands, the information attitude, herd 

behavior and digital content sharing behavior. Entertainment attitude, which is one of the digital content 

marketing activity attitudes and behaviors of brands, has a moderating function in the connection 

between herd behavior and digital content sharing behavior. Reliability attitude, one of the digital content 

marketing activity attitudes and behaviors of brands, has a moderating function in the relationship 

between herd behavior and digital content sharing behavior. The financial benefit attitude from the 

digital content marketing activity attitudes and behaviors of the brands did not have a moderating effect 

in the relationship of the herd behavior and the digital content sharing behavior. 

Discussion – In this paper, the relationship between herd behavior and digital content sharing was 

analyzed, and a significant and positive relationship between herd behavior and digital content sharing 

behavior has been found.  
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1. GİRİŞ 

Günümüzde bireyler, markayla ilgili hikâyelere katılmak veya bir marka lehine davranış ve tutumlarını ifade 

etmek için Instagram, Facebook veya Twitter gibi sosyal ağ sitelerine giderek daha fazla zaman geçirmektedir. 

İçinde bulunduğumuz dijital çağda, çeşitli sosyal medya platformlarının desteğiyle bireylerin marka 

etkileşimine ilişkin beklentileri artmıştır (Killian ve McManus, 2015). Sosyal medya üzerinden oluşturulan 

içerikler, birincil teknik haline gelmekte ve müşterilerin markalarla olan bağını sürdürmek için içeriklerini 

çekici bir tarza getirerek, etkili içerikler sunmaları, müşteri etkileşiminde önemli bir rol oynamaktadırlar 

(Ahmad, 2016). 

Sosyal medya, dünyadaki bireyleri birbirine bağlamak için önemli bir platform haline gelmiştir. İnsanlar 

genelde, çevrimiçi sohbet yoluyla arkadaşları ve akranlarıyla etkileşim kurmak ve bir şeyler paylaşmak için 

sosyal medyayı kullanırlar. Sosyal medya, kullanıcılar ve web yayıncıları olmak üzere iki tarafı ve bu kişi ve 

grupların bağlantı kurdukları ve bilgi alışverişinde bulundukları bir tür platform oluşturur (Touchette ve 

Schanski, 2015). 

Dijital içerik pazarlama paylaşımları, şirketlerin karlı tüketici davranışlarına yol açtıkları ve daha fazla pazar 

payı kazanmak için sürekli olarak değerli içerikleri paylaştıkları bir alandır (Steimle, 2014). Ayrıca, eğer dijital 

içerik tüketicilerin ilgisini çekiyorsa, tüketiciler, marka faaliyetlerine aktif olarak katılacak ve platformlarda 

yer alacaklardır. İçerik, marka ve sundukları hakkında bilgileri desteklediğinden, bu içerik tüketicilerin 

markayla ilişki kurmasına yardımcı olacaktır. Bu bağlantı tüketicileri cezbeder ve onları ürünü satın almaya 

teşvik eder (Ansari vd., 2019). 

Sürü davranışı, bir süreç (Langley vd., 2014), bir durum (Zhang vd., 2014; Sun, 2013) ve bir durumun sonucu 

olarak tanımlanmıştır. (Liu vd., 2016). Sürü davranışını Bikhchandani vd. (1998), “benzer davranışlarda 

bulunma” olarak tanımlamaktadır. Raafat vd. (2009) ise sürü davranışını bir süreç olarak açıklar ve “bir 

gruptaki bireylerin düşünce ve davranışlarının etkileşim yoluyla ve merkezi bir koordinasyon olmaksızın 

hizalanması” olarak tanımlar. Benzer bir modeli takip eden Langley vd. (2014), “bir tüketici popülasyonunun 

geliştiği, bu sayede davranışların birleştiği, davranışı ifade eden insan sayısının arttığı ve değişikliklerin 

sürüye hızla yayıldığı grup süreci” olarak sürü davranışını tanımlamaktadır. 

Çalışmada tüketicilerin sürü davranışı ile dijital içerik paylaşımındaki ilişkide, markaların pazarlama 

faaliyetlerinin düzenleyici (moderatör) etkisi araştırılacaktır. Bu çalışma, son yıllarda pazarlama alanındaki 

eğilimlerin ve özellikle dijital mecralardaki hareketliliğin pazarlama sürecine nasıl dâhil edilebileceğine dair 

ciddi katkı yapmaya çalışmaktadır. Bu alandaki çalışmaların görece az olmasından dolayı bu çalışmanın 

yapılması önemli görülmektedir. Böylece özellikle üzerinde yeterince durulmayan pazarlama bağlamındaki 

sürü davranışlarının dijital boyutunun pazarlama alanındaki önemi, ülkemiz düzleminde tartışılarak, ortaya 

konulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda ilk olarak sürü davranışı ve dijital içerik paylaşımları hakkında 

kavramsal çerçeve ortaya konulmuştur. Sonrasında ise veriler analiz edilerek ortaya çıkan bulgulara yer 

verilmiş ve son bölümde sonuçlar tartışılmıştır. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1.Sürü Davranışı 

İnsanlar, çoğunluğu takip etmeye meyillidir (Zhao vd., 2018). Gişe rekorları kıran bir film, daha fazla insanı 

kendine çeker (Xu & Fu, 2014); birçok kişi tarafından indirilen bir yazılım, daha fazla indirilir (Zhao vd., 2020); 

en çok satan kitap en çok satanlar olmaya devam eder (Chen, 2008) ve çok alıntı yapılan bir makale, daha fazla 

alıntı alma eğiliminde olur (Quaschning vd., 2012). Ünlü bir filozof Eric Hoffer, insanların istediklerini 

yapmakta özgür olduklarında, başkalarını taklit ettiklerini, bu olguyu ve durumu sürü davranışı olarak 

adlandırdıklarını söylemiştir (Bikhchandani vd., 1998). 

Sürü davranışı, nereye yatırım yapılacağını seçmede (Spyrou, 2013), müzayedede mevcut ürünleri seçmede 

(Dholakia, Basuroy ve Soltysinski, 2002), yazılım (Hanson & Putler, 1996) ve hangi müziği indireceğini 

seçmede (Salganik ve Watts, 2008), teknolojiyi benimseme (Walden ve Browne, 2009), ürün seçimleri yapma 

(Chen ve Wang, 2010) ve hizmet seçimleri yapma (Ameri, Honka ve Xie, 2019), gibi çok sayıda alanda, sürü 

eğilimini araştırmak için incelenen bir kavram olmuştur. 
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Sürü davranışı sosyal bilimler, bilişsel bilimler, ekonomi, finans ve diğer birçok alanda mevcuttur, ancak 

literatür esas olarak ekonomi ve finans üzerine kuruludur. Genel olarak pazarlamada (Langley vd., 2014) ve 

özel olarak çevrimiçi satın almada sürü kavramsallaştırması ve fenomeni hakkında çok az bilgi 

bulunmaktadır. 

2.2.Dijital İçerik Paylaşımı 

“İçerik” kavramının kökleri, kelimelerin, görüntülerin ve hareketli grafiklerin hedef kitlenin -gazete, dergi, 

TV veya radyo kanalı olsun- yayın platformunu araması için yeterince ilginç olması gerektiği, yayıncılık 

dünyasında bilinen bir kuraldır. Bununla birlikte, dijital içerik pazarlamasının paylaşımlarında kullanılan 

içerik kavramı, daha az tanıdıktır ve dolayısıyla yeterince net olarak tanımlanmamıştır. Handley ve Chapman 

(2011) içeriği “bir web sitesine için oluşturulan ve yüklenen her şey” olarak tanımlarken; Halvorson ve Rach 

(2012,) içerik kavramını “kullanıcının (internet sitenize) okumak, görmek, öğrenmek veya tecrübe etmek üzere 

gelmesi” olarak ve Wuebben (2012) ise, “bir markanın mal veya hizmetinin hikâyesi” olarak tanımlamaktadır. 

Pulizzi ve Barrett (2009) içerik pazarlaması paylaşımlarını ilk tanımlayanlardan biridir ve bu kavramı, 

müşterileri çekmek ve/veya elde tutmak için eğitici ve/veya zorlayıcı içeriğin birden çok formatta yaratılması 

ve dağıtılması olarak tanımlamışlardır. Rose ve Pulizzi (2011) içerik pazarlaması paylaşımlarını, “değerli bir 

deneyim yaratmaya odaklanan bir strateji” olarak tanımlamışlardır. 

Dijital içerik paylaşımları genel olarak, markaların dijital içerik pazarlaması olarak kavramsallaşmıştır. 

Hollebeek ve Macky (2019), dijital içerik pazarlamasının kavramsallaştırılmasını yeniden gözden geçirmiş ve 

bu kavramı reklamcılıktan ayıran dört özelliğini özetlemiştir. Birincisi, içerik pazarlaması, bir firmanın veya 

bir markanın ilgili veya ücretsiz içerik sunarak (muhtemel) müşterilere değer yaratma konusundaki gerçek 

vaadini yansıtır (Holliman ve Rowley 2014). İkincisi, doğrudan sormak yerine tüketicilerle uzun vadeli 

ilişkiler kurmayı amaçlar ve anında satın alma yapmalarını sağlar (Ahmad vd., 2016). Üçüncüsü, içerik 

pazarlaması, markaların içeriği tüketicilere itmesi yerine, değerli marka içeriği aramak için tüketicilerin 

proaktifliğine dayanır (Deighton ve Kornfeld 2009). Son olarak, “ücretli” reklamcılıkla karşılaştırıldığında, 

dijital içerik pazarlaması, ödüllendirici veya değerli şeyler sunarak izleyicilerini kazanır (Nagy ve Midha 

2014).       

Dijital pazarlama, kişilerin sosyal medya ve diğer dijital platformları kullanımına daha fazla ilgi göstermesine 

yol açmıştır (Dhara vd., 2016; Moorhead vd., 2013). Sosyal medyanın yaygın kullanımı nedeniyle insanlar 

sosyal olarak bağlantı kurabilmekte ve büyük kolaylıkla bilgi paylaşabilmektedir (Kaplan ve Haenlein, 2010). 

Polanco-Diges ve Debasa (2020), yeni ekonomide dijital platformlarının önemini vurgulamaktadır. Bu 

platformlar, kullanıcı davranışını anlamaya ve etkilemeye odaklanmıştır. Bu tür platformlardan hoşlanan 

kullanıcıları çekmek ve elde tutmak için farklı dijital stratejiler vardır. Polanco-Diges ve Debasa (2020), 

kullanıcıların çevrimiçi ortamda davranışlarını ve eylemlerini nasıl geliştirdiğini anlamak için dijital 

pazarlama üzerine toplam 13 ilgili makaleyi incelemişlerdir. Araştırmanın sonuçlarına göre, sekiz dijital 

pazarlama stratejisi tanımlanmıştır: Kullanıcı deneyimi, müşteri ilişkileri yönetimi, arama motoru 

optimizasyonu, arama motoru pazarlaması, sosyal medya pazarlaması, freemium stratejileri, içerik 

pazarlaması, etkileyici pazarlama. 

Sosyal ağ web siteleri, markaların dijital pazarlama hedeflerine ulaşması ve marka değerini artırması için 

popüler bir araç haline gelmiştir (Papasolomou ve Melanthiou, 2012; Shen ve Bissell, 2013; Ott vd., 2016; 

Dodoo, 2018; Chakraborty ve Bhat, 2018; Arora ve Sanni, 2019; Pinto vd., 2019; Kumar vd,, 2020; Ibrahim vd., 

2020). Sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte, yeni bir Dijital Pazarlama türü popüler hale gelmiştir. 

Sosyal medya üzerindeki pazarlama etkileşimleri, tüketicilerin satın alma niyetlerini ciddi oranda ve olumlu 

yönde etkilemektedir (Hayes ve Carr, 2015; Ott vd., 2016; Arli, 2017; Gautam ve Sharma, 2017; Chakraborty & 

Bhat, 2018; Loureiro ve Sarmento, 2019; İbrahim vd., 2020; Raji vd., 2020). Popülaritesi nedeniyle 

akademisyenler ve pazarlamacılar, sosyal medyanın tanıtım faaliyetleri için kullanılabileceği yeni yöntemleri 

keşfetmekle ilgilenmektedir; bu nedenle çevrimiçi pazarlama ve pazarlama bağlamında sosyal medya gibi 

temalar üzerinde çok sayıda araştırma yapılmıştır (Kumar vd., 2020), ancak dijital içerik pazarlaması üzerine 

araştırmalar hala yetersizdir. 
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3. YÖNTEM 

Çalışmanın bu aşamasında araştırma modeli, araştırmanın hipotezleri, örneklem ve kullanılan veri toplama 

araçları üzerinde durulacaktır. 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Dijital teknolojinin varlığı, kişilerin yaşam tarzını iletişim yolu da dâhil olmak üzere çeşitli yönlerden 

değiştirmiştir. Pazarlamacı için dijital, tüketici ile marka arasında bağ oluşturmak için bir silah olabilir. İnsan 

hayatında önemli bir yere sahip olan dijital medya ile, işletmelerdeki dijital pazarlama anlayışı, geleneksel 

pazarlama stratejilerinin yerini almaya başlamıştır (Dhara vd., 2016). Araştırmanın amacı, tüketicilerin sürü 

davranışı ile dijital içerik paylaşım davranışı arasındaki ilişkide markaların dijital içerik pazarlama 

faaliyetlerinin moderatör etkisini incelemektir. Bu kapsamda literatür taraması yapıldığında, sürü davranışı 

ile dijital içerik paylaşımlarının ilişkisi üzerine yapılan çalışmaların görece az olması araştırmanın önemini 

göstermektedir. 

3.2. Araştırma Modeli 

Çalışmada tüketicilerin sürü davranışı ile dijital içerik paylaşım davranışı arasındaki ilişkide markaların dijital 

içerik pazarlama faaliyet tutum ve davranışlarından bilgilendirme, eğlence, güvenilirlik, maddi fayda 

tutumlarının düzenleyici (moderatör) etkisi araştırılmıştır. Test edilecek araştırma modeli aşağıdaki şekilde 

gösterilmiştir: 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

3.3. Araştırmanın Hipotezleri 

Tüketicilerin sürü davranışı ile dijital içerik paylaşım davranışı arasındaki ilişkide markaların dijital içerik 

pazarlama faaliyet tutum ve davranışlarından bilgilendirme, eğlence, güvenilirlik, maddi fayda tutumlarının 

düzenleyici (moderatör) etkisini araştırmak için kurulan hipotezler; 

H1: Sürü davranışı ile dijital içerik paylaşım davranışı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki mevcuttur. 

H2: Markaların dijital içerik pazarlama faaliyet tutum ve davranışlarından bilgilendirme tutumunu, sürü 

davranışı ile dijital içerik paylaşım davranışı arasındaki ilişkide moderatör role sahiptir. 

H3: Markaların dijital içerik pazarlama faaliyet tutum ve davranışlarından eğlence tutumu, sürü davranışı ile 

dijital içerik paylaşım davranışı arasındaki ilişkide moderatör role sahiptir. 

H4: Markaların dijital içerik pazarlama faaliyet tutum ve davranışlarından güvenilirlik tutumu, sürü davranışı 

ile dijital içerik paylaşım davranışı arasındaki ilişkide moderatör role sahiptir. 

H5: Markaların dijital içerik pazarlama faaliyet tutum ve davranışlarından maddi fayda tutumu, sürü 

davranışı ile dijital içerik paylaşım davranışı arasındaki ilişkide moderatör role sahiptir. 

Yapısal eşitlik modelinin kullanıldığı bu çalışmada, SPSS Process ile markaların dijital içerik pazarlama 

faaliyet tutum ve davranışlarından bilgilendirme, maddi fayda tutumları, güvenilirlik, eğlence boyutlarının, 

tüketicilerin dijital içerik paylaşım davranışı ile sürü davranışı arasındaki ilişkideki biçimlendirici rolüne 

ilişkin düzenleyici değişken analizi yapılmıştır.  

Çalışma anket uygulamasına geçmeden önce Kocaeli Üniversitesi’ne bağlı Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik 

Kurulu tarafından gerekli onay sağlanmıştır (13.05.2022 tarih ve 230729 sayılı karar). 
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3.4. Evren ve Örneklem 

Çalışmanın ana kütlesi, 18 yaş üzeri sosyal medya kullanan ve sosyal medya platformları üzerinde belirli 

markaları izleyen ve ilgi gösteren tüketicilerden oluşmaktadır. Bu örneklemin seçilmesinin ana nedeni, dijital 

yerliler (digital natives) denilen bu grubun dijital dünyada doğmaları ve yetişmeleri sebebiyle teknolojik 

yenilikleri doğal olarak benimsemeleridir (Prensky, 2001). Z kuşağı denilen grubun temel özellikleri arasında 

sosyal medyayı yoğun olarak kullanmaları başta gelmektedir ve bu durum çeşitli araştırmalarla ortaya 

konulmuştur (Sarıtaş ve Barutçu, 2016; Smith, 2017; Deniz ve Tutgun Ünal, 2019; Adeola vd., 2020; Tutgun 

Ünal ve Deniz 2020). Örneklem büyüklüğü, Kline’ nın (2011) yönteminden yararlanılarak belirlenmiştir. Kline’ 

a göre ölçekteki toplam madde sayısı 10 ile çarpılarak örneklem büyüklüğü belirlenmektedir. Dolayısıyla 

çalışma için örneklem büyüklüğü 270 olarak belirlenmiş olup, internette yayınlanan form aracılığı ile 1544 

katılımcı ile anket uygulaması yapılmıştır. Google form haline dönüştürülen anket formu, daha sonra 

katılımcılara e-posta ile ulaştırılmıştır. Araştırma grubunun demografik özellikleri aşağıda sunulmuştur: 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri n % 

Cinsiyet 

Kadın 915 59.3 

Erkek 629 40.7 

Yaş 

18-24 935 60.6 

25-34 311 20.1 

35-44 188 12.2 

45-54 78 5.1 

55 Yaş ve üstü 32 2.1 

Medeni durum 

Evli 414 26.8 

Bekâr 1130 73.2 

Eğitim durumu 

İlköğretim 120 7.8 

Lise 470 30.4 

Ön lisans 511 33.1 

Lisans 392 25.4 

Yüksek lisans ve üzeri 51 3.3 

Aylık ortalama gelir 

Asgari ücret altı (4.253TL altı) 694 44.9 

Asgari ücret (4.253TL) 333 21.6 

Asgari ücret üstü (4.253TL ve üstü) 517 33.5 

Çalışma durumu 

Çalışıyor 672 43.5 

Çalışmıyor 872 56.5 

Sosyal medya ortamında günde ortalama geçirilen süre 

1 saatten az 139 9.0 

1-2 saat arası 474 30.7 

3-4 saat arası  610 39.5 

5 saat ve üzeri 321 20.8 

Sosyal medya ortamında herhangi bir marka/markaları takip etme durumu 

Evet 1544 100.0 

Hayır 0 .0 

Toplam 1544 100.0 

Araştırmaya katılan 1544 kişiden %59.3’ ü kadın, %40.7’ si erkektir. Katılımcıların %60.6’sı 18-24 yaş, %20.1’ i 

25-34 yaş, %12.2’si 35-44 yaş, %5.1’ inin 45-54 yaş aralığında iken, %2.1’ inin 55 yaş ve üzerinde olduğu; %26.8’ 

inin evli, %73.2’ sinin bekâr olduğu görülmüştür. Eğitim durumuna göre katılımcıların %7.8’i ilköğretim, 
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%30.4’ü lise, %33.1’i ön lisans, %25.4’ü lisans, %3.3’ü ise yüksek lisans ve üzerinde eğitime sahiptir. Ayrıca 

katılımcıların %44.9’u asgari ücretin altında, %21.6’sı asgari ücret, %33.5’i ise asgari ücretin üzerinde gelire 

sahiptir. Katılımcıların %43.5’i çalışırken %56.5’i çalışmamaktadır ve sosyal medyada günlük ortalama %9.0’ 

u 1 saatten az, %30.7’si 1-2 saat, %39.5’i 3-4 saat, %20.8’i ise 5 saat ve üzerinde zaman geçirmektedirler. 

Katılımcıların tamamının sosyal medyada en az bir markayı takip ettiği gözlenmiştir.  

Katılımcıların kullandıkları sosyal medya uygulamalarına ilişkin bilgileri Grafik 1’ dedir. 

 

Grafik 1. Kullanılan Sosyal Medya Uygulamaları 

Kullanılan sosyal medya uygulamalarına baktığımızda; %88.8’ inin Instagram, %49.0’unun Twitter, 

%38.8’inin Facebook, %70.1’nin Youtube ve %7.1’inin diğer sosyal medya uygulamalarını kullandıkları 

gözlenmiştir. 

Katılımcıların sosyal medyada marka/markaları takip etme amaçlarına ilişkin bilgileri Grafik 2’dedir. 

 

Grafik 2. Sosyal Medya Üzerinde Marka Takip Etme Amaçları 

Sosyal medya üzerinde marka takip eden 1544 kişiden %42.0’sinin genel olarak o markayı tercih etmediği, 

%54.7’sinin ürünlerle ilgili bilgi edinmek için, %38.5’ inin markadan haber alabilmek adına, %55.1’inin indirim 

ve olası kampanyaları takip edebilmek adına, %18.1’inin verilecek ödül ve yapılacak çekilişleri takip 
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edebilmek adına, %24.2’sinin markanın paylaşmış olduğu içerikleri beğendiğinden dolayı ve %0.1’inin diğer 

amaçlardan dolayı sosyal medyada markaları takip ettiği gözlenmiştir. 

3.5. Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın anketi 2 bölüm yer almaktadır. İlk bölümde katılımcıların kişisel bilgileri ve sosyal medyada 

geçirdikleri zaman, kullandıkları uygulamalar, sosyal medyada markaları takip etme ve amaçlarına ilişkin 

sorular yer almaktadır. İkinci bölümde ise markaların dijital içerik pazarlama faaliyet ve tutumları ve dijital 

içerik paylaşım davranışlarına ilişkin ifadeler yer almaktadır. Ankette 1-5 arası Likert tip ölçeğe uygun şekilde 

“kesinlikle katılmıyorum”, “katılmıyorum”, “kararsızım”, “katılıyorum” ve “kesinlikle katılıyorum” ifadeleri 

yer almaktadır. 

Markaların dijital içerik pazarlama faaliyet tutum ve davranışlarından; bilgilendirme tutumu 6 madde (Mir 

ve Zaheer, 2012; Van-Tien Dao vd., 2014; Baldus vd., 2015), eğlence tutumu 5 madde (Wolin vd., 2002; Van-

Tien Dao vd., 2014; Xu, 2016), güvenilirlik tutumu 3 madde (Wolin vd., 2002; Van-Tien Dao vd., 2014; Xu, 

2016), maddi fayda tutumu 3 maddeden (Hennig-Thurau vd., 2004; Baldus vd., 2015) oluşmaktadır. Sürü 

davranışı 5 madde (Lee ve Hong, 2016; Sabancı, 2016) ve içeriği paylaşım davranışı ise 5 maddeden (Yang, 

2003) oluşmaktadır. Bu ölçekler, önce İnal (2019) tarafından Türkçeleştirilip kullanılmış ve daha sonra İnal ve 

Okutan (2019) tarafından bir makale olarak yayınlanmıştır.  

3.6. Güvenilirlik Analizi 

Ölçeklerin güvenilirlik testi sonuçları aşağıda verilmiştir. 

Tablo 2. Güvenirlik Test Sonuçları 

Markaların Dijital İçerik Pazarlama Faaliyet Tutum ve Davranışı Cronbach α Madde Sayısı 

Bilgilendirme .87 6 

Eğlence .83 5 

Güvenilirlik .77 3 

Maddi Fayda .62 3 

Sürü Davranışı .79 5 

İçeriği Paylaşım Davranışı .74 5 

Markaların dijital içerik pazarlama faaliyet tutum ve davranışlarından bilgilendirme tutumunun Cronbach 

alfa değeri. 87, eğlence tutumunun. 83, güvenilirlik tutumunun .77, maddi fayda tutumunun .62 olarak 

bulunmuştur. Sürü davranışının Cronbach alfa değeri. 79 ve içeriği paylaşım davranışının Cronbach alfa 

değeri ise .74 olarak bulunmuştur. 

3.7. Faktör Analizi 

Markaların dijital içerik pazarlama faaliyet tutum ve davranışlarından bilgilendirme, eğlence, güvenilirlik ve 

maddi fayda tutum ifadelerine yönelik faktör analizi yapılmış ve bunun sonucunda Kaiser-Mayer-Olkin 

(KMO) değeri .937 olarak bulunmuştur ve bu değer, örneklem büyüklüğünün yeterli olduğu göstermektedir. 

Barlett testinin sonucu ise 10640.526 p<.001 güven seviyesinde anlamlı bulunmuştur. 

Ankette yer alan markaların dijital içerik pazarlama faaliyet tutum ve davranışlar ile ilgili 17 ifadenin 4 faktör 

altında sınıflandırıldığı ve her bir ifadeye ait faktör yük değerleri ile açıklanan varyans değerleri Tablo 3’te 

gösterilmektedir. 
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Tablo 3. Markaların Dijital İçerik Pazarlama Faaliyet Tutum ve Davranışlarına ait Faktör Yük Değerleri 

N=1544 

Faktör 

Yük 

Değeri 

Açıklanan 

Varyans 

Toplam 

Açıklanan 

Varyans 

B
il

g
il

en
d

ir
m

e 

1. Markaların sosyal medya paylaşımları ürünler hakkında 

bilgi elde etmemi sağlar. 
.76 

21.82 

61.98 

2. Markaların sosyal medya paylaşımları pazardaki mevcut 

gelişmeleri takip etmeme yardımcı olur. 
.77 

3. Markaların sosyal medya paylaşımları bana ürünle ilgili 

yararlı bilgiler sağlar. 
.74 

4. Markaların sosyal medya paylaşımları ürünle ilgili 

güvenilir bilgi / içerik elde etmemi sağlar. 
.59 

5. Markaların sosyal medya paylaşımları sayesinde birçok 

şey öğrenirim. 
.63 

6. Markaların sosyal medya paylaşımları ürünler hakkında 

güncel bilgi elde etmemi sağlar. 
.75 

E
ğ

le
n

ce
 

1. Markaların sosyal medya paylaşımlarını, geleneksel 

reklamlar gibi diğer medya içeriklerine kıyasla daha 

eğlenceli buluyorum. 

.63 

17.56 

2. Markaların sosyal medya paylaşımlarını incelemek 

zevklidir. 
.64 

3. Markaların sosyal medya paylaşımlarını ilginç 

buluyorum. 
.77 

4. Markaların sosyal medya paylaşımlarını eğlenceli 

buluyorum. 
.74 

5. Markaların sosyal medya paylaşımlarını, markaların web 

sitesi/mobil uygulama içeriklerine kıyasla daha keyifli 

buluyorum. 

.68 

G
ü

v
en

il
ir

li
k

 

1. Markaların sosyal medya paylaşımlarını inandırıcı 

buluyorum. 
.75 

12.76 
2. Markaların sosyal medya paylaşımlarını güvenilir 

buluyorum. 
.81 

3. Markaların sosyal medya paylaşımlarını, sosyal medya 

dışındaki reklamlara kıyasla daha güvenilir buluyorum. 
.66 

M
ad

d
i 

F
ay

d
a

 

1. Markaların sosyal medya paylaşımları vasıtasıyla 

düzenlediği yarışma ve çekilişlerden yararlanırım. 
.69 

9.83 
2. Markaların sosyal medya paylaşımları vasıtasıyla 

duyurduğu indirim fırsatlarından yararlanırım. 
.61 

3. Markaların sosyal medya paylaşımlarını takip etmek bana 

maddi kazanç sağlar. 
.76 

Görüldüğü üzere markaların dijital içerik pazarlama faaliyetler tutum ve davranış ölçeği bilgilendirme, 

eğlence, güvenilirlik, maddi fayda faktörlerinden olmak üzere 4 boyuttan oluşmaktadır. Boyutlarda açıklanan 

toplam varyans değeri %61.98 şeklinde bulunmuştur. Faktör yüklerine baktığımızda; bilgilendirme 
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boyutunun değeri .59 ile .77 arasında, eğlence boyutunun değeri .63 ile .77, güvenilirlik boyutunun değeri .66 

ile .81, maddi fayda boyutunun değeri ise .61 ile .76 arasında değişmektedir. 

Sürü davranışı ifadelerine yönelik faktör analiz sonucunda KMO değeri .792 olarak bulunmuş ve bu değer 

örneklem büyüklüğünün yeterli olduğu göstermektedir. Barlett testinin sonucu ise 2282.407 p<.001 güven 

seviyesinde anlamlı bulunmuştur. 

Ankette yer alan sürü davranışı ile ilgili 5 ifadenin tek bir faktör altında yer aldığı görülmektedir. Bu 

faktördeki ifadelerin faktör yük değerleri ile açıklanan varyans değerleri Tablo 4’ te sunulmuştur. 

Tablo 4. Sürü Davranışına ait Faktör Yük Değerleri 

N=1544  
Faktör Yük 

Değeri 
 

Açıklanan 

Varyans 
 

1. Markaların sosyal medya paylaşımları için beğeniye tıklama kararım, bu paylaşımın 

beğeni sayısından etkilenebilir. 
.79 

54.71 

2. Bir paylaşım ne kadar çok beğeni alırsa, bu paylaşım için beğeniye tıklamak o kadar 

çok tercih edilir. 
.82 

3. Arkadaşlarımın çoğunun beğendiği paylaşımları ben de beğenmeye istekli olurum. .77 

4. Bir markanın sosyal medya paylaşımlarındaki müşteri yorumları paylaşıma yönelik 

bakış açımı etkilemektedir. 
.55 

5. Bir markanın sosyal medyadaki takipçi/üye sayısının fazla olması benim de marka 

hesabını takip etmemi sağlayabilir. 
.74 

Görüldüğü üzere sürü davranışı ile ilgili 5 ifade 1 boyuttan oluşmakta ve toplam açıklanan varyansı %54.71 

olarak bulunmuştur. Faktör yük değerleri ise .55 ile .82 arasında değişmektedir. 

İçeriği paylaşım davranışı ifadelerine yönelik faktör analiz sonucunda KMO (Kaiser-Mayer-Olkin) değeri .754 

olarak bulunmuş ve bu değer örneklem büyüklüğünün yeterli olduğu göstermektedir. Barlett testinin sonucu 

ise 1707.112 p<.001 güven seviyesinde anlamlı bulunmuştur. 

Ankette bulunan içerik paylaşım davranışı ile ilgili 5 ifadenin tek bir faktör altında yer aldığı görülmüştür ve 

buradaki her ifadeye ait faktör yük değerleri ile açıklanan varyans değerleri Tablo 5’ te gösterilmiştir. 

Tablo 5. İçerik Paylaşım Davranışına ait Faktör Yük Değerleri 

N=1544  
Faktör Yük 

Değeri 
 

Açıklanan 

Varyans 
 

1. Markaların sosyal medyada içeriği ilgimi çeken paylaşımlarına yorum 

yazarım. 
.70 

49.96 

2. Markaların sosyal medyada içeriği ilgimi çeken paylaşımlarını beğenirim. .73 

3. Markaların sosyal medyada içeriği ilgimi çeken paylaşımlarını arkadaşlarıma 

mesaj olarak gönderirim. 
.74 

4. Markaların sosyal medyada içeriği ilgimi çeken paylaşımlarını sosyal medya 

hesabımdan paylaşırım. 
.65 

5. Sosyal medyada içeriği ilgimi çeken paylaşımlar yapan marka hesaplarını 

takip ederim. 
.70 

Görüldüğü üzere içeriği paylaşım davranışı ile ilgili 5 ifade 1 boyuttan oluşmakta ve toplam açıklanan 

varyansı %49,96 olarak bulunmuştur. Faktör yük değerleri ise .65 ile .74 arasında değişmektedir. 
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3.8. Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Araştırma modelini test etmek amacıyla Amos programı kullanılmış olup, markaların dijital içerik pazarlama 

faaliyet tutum ve davranışlarından bilgilendirme, eğlence, güvenilirlik ve maddi fayda tutum ifadelerine 

yönelik birinci düzey çok faktörlü doğrulayıcı faktör analiz sonucu aşağıda yer almaktadır. 

Tablo 6. Markaların Dijital İçerik Pazarlama Faaliyet Tutum ve Davranış Ölçeğine ait Model Uyum 

Değerleri 

İncelenen Uyum 

indeksleri 

Mükemmel 

Uyum 

Kabul edilebilir 

Uyum 

Modifikasyon 

Öncesi 

Modifikasyon 

Sonrası 

χ2/sd 0 ≤ χ2/sd ≤ 3 3 < χ2/sd ≤ 5 6.242 4.808 

IFI .95 ≤ IFI ≤ 1.00 .85 ≤ IFI < .95 .944 .960 

CFI .95 ≤ CFI ≤ 1.00 .85 ≤ CFI < .95 .944 .960 

NFI .95 ≤ NFI ≤ 1.00 .90 ≤ NFI ≤ .95 .934 .950 

RMSEA .00 ≤ RMSEA ≤ .05 .05 < RMSEA ≤ .10 .058 .050 

Kaynak: Schermelleh-Engel vd.,2003; Hooper vd., 2008; Simon vd., 2010. 

Markaların dijital içerik pazarlama faaliyet tutum ve davranış ölçeği için ölçüm modelindeki χ2/sd değeri, 

kabul edilebilir uyum sınırları içerisinde olmadığından modelde iyileştirmeye gidilmiştir. İyileştirme 

sürecinde modifikasyon indeks (MI) değerleri de özellikle yüksek hata düzeyinde kovaryans oluşturmuştur. 

İyileştirme sonrası oluşturulan ölçüm modelindeki χ2/sd değerinin kabul edilebilir uyum sınırları içinde, IFI, 

CFI, NFI, RMSEA indekslerin mükemmel uyum sınırlarında yer aldığı gözlenmiştir. 

3.9. Yapısal Eşitlik Model Analizi 

Aşağıda (şekil 2) araştırmanın yapısal eşitlik modeli gösterilmektedir.  

 

Şekil 2. Araştırmanın Yapısal Eşitlik Modeli 

Şekilde görüldüğü gibi modifikasyon indeks (MI) değerleri yüksek hatalar arasında kovaryans oluştuğundan, 

yapısal modelde iyileştirmeler yapılmıştır. İyileştirme öncesi ve sonrası modelin uyum indeks değerleri Tablo 

7’ dedir. 
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Tablo 7. Yapısal Eşitlik Model Uyum Değerleri 

İncelenen Uyum 

indeksleri 
Mükemmel Uyum 

Kabul edilebilir 

Uyum 

Modifikasyon 

Öncesi 

Modifikasyon 

Sonrası 

χ2/sd 0 ≤ χ2/sd ≤ 3 3 < χ2/sd ≤ 5 7.018 4.594 

IFI .95 ≤ IFI ≤ 1.00 .85 ≤ IFI < .95 .889 .936 

CFI .95 ≤ CFI ≤ 1.00 .85 ≤ CFI < .95 .889 .936 

NFI .95 ≤ NFI ≤ 1.00 .90 ≤ NFI ≤ .95 .873 .920 

RMSEA .00 ≤ RMSEA ≤ .05 .05 < RMSEA ≤ .10 .062 .048 

Kaynak: Hooper vd., 2008; Simon vd., 2010; Schermelleh-Engel vd.,2003. 

Oluşturulan modelin RMSEA uyum indeks değerinin mükemmel uyum değerleri içerisinde olduğu ve diğer 

uyum indekslerinin kabul edilebilir uyum sınırları içerisinde olduğu, dolayısıyla yapısal olarak modelin 

uygun olduğu sonucuna varılmıştır. 

Oluşturulan modele ait, değişkenler arası standardize edilmiş β katsayıları ile p değerleri aşağıda Tablo 8’de 

gösterilmektedir. 

Tablo 8. Yapısal Eşitlik Model Katsayıları 

Etki Tahmin (β) Standart Hata C.R. P 

Bilgilendirme → Sürü Davranışı .05 .04 1.14 .25 

Eğlence → Sürü Davranışı .21 .05 4.42 *** 

Güvenilirlik → Sürü Davranışı .08 .05 1.48 .14 

Maddi Fayda → Sürü Davranışı .52 .06 9.08 *** 

Sürü Davranışı → İçeriği Paylaşım Davranışı .87 .05 16.10 *** 

***p<.001 

Sürü davranışı üzerinde eğlence (β=.21, p<.001), maddi fayda (β=.52, p<.001) alt boyutlarının etkisinin 

istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı olduğu gözlenmiştir.  

İçeriği paylaşım davranışı üzerinde sürü davranışının (β=.87, p<.001) etkisinin istatistiksel olarak pozitif yönde 

anlamlı olduğu gözlenmiştir. 

3.10. Veri Analizi 

Verilerin analizi sürecinde IBM SPSS Statistics Versiyon 24.00 paket programı kullanılmıştır.  

Tüketicilerin sürü davranışı ile dijital içerik paylaşım davranışı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesinde 

Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. SPSS Process ile markaların dijital içerik pazarlama faaliyet tutum 

ve davranışlarından bilgilendirme, güvenilirlik, eğlence ve maddi fayda tutumlarının, dijital içerik paylaşım 

davranışıyla tüketicilerin sürü davranışları arasındaki ilişkideki biçimlendirici rolüne ilişkin düzenleyici 

değişken analizi (Moderation, Model 1) yapılmıştır. Amos programıyla markaların dijital içerik pazarlama 

faaliyet tutum ve davranış ölçeğine yönelik olarak birinci düzey çok faktörlü doğrulayıcı faktör analizi 

uygulanmıştır. 
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4. BULGULAR 

Bu bölümde tanımlayıcı istatistik değerleri, korelasyon analiz ve düzenleyici etki analiz sonuçlarına ilişkin 

bilgiler verilecektir.  

4.1. Tanımlayıcı İstatistik Değerleri 

Ölçeklerde elde edilen verilerin tanımlayıcı istatistik değerleri aşağıda verilmiştir.  

Tablo 9. Tanımlayıcı İstatistik Değerleri 

N=1544 Ort. S. Sapma Min. Max. Çarpıklık Basıklık 

Bilgilendirme 3.68 .74 1 5 -.74 1.11 

Eğlence 3.51 .78 1 5 -.49 .43 

Güvenilirlik 3.28 .83 1 5 -.38 .27 

Maddi Fayda 3.29 .87 1 5 -.31 -.19 

Sürü Davranışı 3.32 .84 1 5 -.28 -.17 

İçeriği Paylaşım Davranışı 3.31 .79 1 5 -.33 .24 

 

Markaların dijital içerik pazarlama faaliyet tutum ve davranışlarından bilgilendirme tutumunun ortalama 

puanının 3.68, eğlence tutumunun ortalama puanının 3.51, güvenilirlik tutumunun ortalama puanının 3.28 ve 

maddi fayda tutumunun ortalama puanının 3.29 olduğu gözlenmiştir. Çarpıklık ile basıklık değerleri ±1.5 

aralığındadır ve dolayısıyla veriler normal dağılım göstermektedir (Tabachnick & Fidell, 2013). 

Sürü davranışı ortalama puanının 3.32 ve içeriği paylaşım davranışı ortalama puanının 3.31 olduğu 

gözlenmiştir. Çarpıklık ve basıklık değerleri ise ±1.5 aralığındadır ve böylece verilerin normal dağıldığı 

sonucuna varılmıştır (Tabachnick & Fidell, 2013). 

4.2. Korelasyon Analizi 

Modelde kullanılacak kariyer beklentisi ile yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak amacıyla 

korelasyon analizi uygulanmış ve sonuçlar aşağıda verilmiştir. 

Tablo 10. Korelasyon Analizi 

N=1544 

İçeriği 

Paylaşım 

Davranışı 

Bilgilendirme Eğlence Güvenilirlik 
Maddi 

Fayda 

Sürü 

Davranışı 

İçeriği Paylaşım Davranışı r 1      

Bilgilendirme r .38* 1     

Eğlence r .50* .61* 1    

Güvenilirlik r .51* .50* .56* 1   

Maddi Fayda r .53* .45* .49* .52* 1  

Sürü Davranışı r .59* .42* .52* .48* .54* 1 

r: Pearson Korelasyon, *p≤.01: Düzeyinde Anlamlı 
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İçerik paylaşım davranışı ile bilgilendirme (r=.38, p≤.01) tutumu arasında zayıf düzeyde doğru orantılı anlamlı 

bir ilişki olduğu; eğlence (r=.50, p≤.01), güvenilirlik (r=.51, p≤.01), maddi fayda (r=.53, p≤.01) tutumları arasında 

orta düzeyde doğru orantılı anlamlı bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Bilgilendirme, eğlence, güvenilirlik, maddi 

fayda tutumları arttıkça dijital içerik paylaşım davranışı artmaktadır. 

Dijital içerik paylaşım davranışı ile sürü davranışı arasında ise orta düzeyde doğru orantılı ve anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur (r=.59, p≤.01). Dolayısıyla sürü davranış düzeyi arttıkça, içeriği paylaşım davranışı artmaktadır. 

Buna göre H1 hipotezi kabul edilmiştir. 

H1: Sürü davranışı ile dijital içerik paylaşım davranışının arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır. 

4.3. Düzenleyici Etki Analizi 

Markaların dijital içerik pazarlama faaliyet tutum ve davranışlarından bilgilendirme, güvenilirlik, eğlence, 

maddi fayda tutumları yönünden, sürü davranışı ile dijital içeriğin paylaşımı davranışı arasındaki ilişkideki 

biçimlendirici rolünü test etmek için SPSS Process 4.0 programındaki Model 1 kullanılmıştır (Hayes, 2022). 

Markaların dijital içerik pazarlama faaliyet tutum ve davranışlarından bilgilendirme tutumunun, sürü 

davranışı ile dijital içerik paylaşım davranışı arasındaki ilişkideki biçimlendirici rolünün analiz sonuçları 

aşağıda yer almaktadır. 

Tablo 11. Bilgilendirme Tutumunun Düzenleyici Etkisi 

Y (Bağımlı değişken): 

İçeriği Paylaşım Davranışı β t p LLCI ULCI F p 

Sabit Değer 3.30 195.12 .00* 3.262 3.328 

303.39 .00 

X. Sürü Davranışı .49 23.32 .00* .448 .530 

W. Bilgilendirme .18 7.48 .00* .133 .228 

X*W .06 2.79 .01* .017 .099 

R=.61, R2=.37, Düzeltilmiş R2=.00 

X (bağımsız değişken): Sürü Davranışı; W (düzenleyici/moderator değişken): Bilgilendirme, *p≤.05: 

Düzeyinde Anlamlı 

Modelin dijital içerik paylaşım davranışının tahminde anlamlı olduğu ve bilgilendirme tutumunun 

düzenleyici etkisinin anlamlı olduğu gözlenmiştir (p=.01≤.05). Ayrıca LLCI ve ULCI değerleri arasında .00 

değeri bulunmaması gerekir. Bu açıdan da ölçeğin tümü alındığında düzenleyici etkisinin bulunduğu 

anlaşılmıştır. Buna göre H2 hipotezi kabul edilmiştir. 

H2: Markaların dijital içerik pazarlama faaliyet tutum ve davranışlarından bilgilendirme tutumunu, sürü 

davranışı ile dijital içerik paylaşım davranışı arasındaki ilişkide moderatör role sahiptir. 
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Grafik 3. Markaların Dijital İçerik Pazarlama Faaliyet Tutum ve Davranışlarından Bilgilendirme Tutumu, 

Sürü Davranışı ve Dijital İçerik Paylaşım Davranışı İlişkisinde Biçimlendirici Etki. 

Grafik 3’ e göre, sürü davranış ve içerik paylaşım davranışları arttıkça bilgilendirme tutumunun arttığı 

görülmektedir. 

Markaların dijital içerik pazarlama faaliyet tutum ve davranışlarından eğlence tutumunun, sürü davranışı ile 

dijital içerik paylaşım davranışı arasındaki ilişkideki biçimlendirici rolünün test sonuçları aşağıda Tablo 12’ 

de gösterilmektedir. 

Tablo 12. Eğlence Tutumunun Düzenleyici Etkisi 

Y (Bağımlı değişken): 

İçeriği Paylaşım Davranışı β t p LLCI ULCI F p 

Sabit Değer 3.29 193.84 .00* 3.256 3.322 

342.28 .00* 

X. Sürü Davranışı .42 19.41 .00* .381 .466 

W. Eğlence .28 11.52 .00* .228 .322 

X*W .06 3.23 .00* .024 .100 

R=.63, R2=.40, Düzeltilmiş R2=.00 

X (bağımsız değişken): Sürü Davranışı; W (düzenleyici/moderator değişken): Eğlence, *p≤.05: Düzeyinde 

Anlamlı 

Modelin dijital içerik paylaşım davranışının tahmininde anlamlı olduğu ve eğlence tutumunun düzenleyici 

etkisinin anlamlı olduğu gözlenmiştir (p=.00≤.05). Ayrıca LLCI ve ULCI değerleri arasında .00 değeri 

bulunmaması gerekir. Bu açıdan da ölçeğin tümü alındığında düzenleyici etkisinin bulunduğu anlaşılmıştır. 

Buna göre H3 hipotezi kabul edilmiştir. 

H3: Markaların dijital içerik pazarlama faaliyet tutum ve davranışlarından eğlence tutumu, sürü davranışı ile 

dijital içerik paylaşım davranışı arasındaki ilişkide moderatör role sahiptir. 
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Grafik 4. Markaların Dijital İçerik Pazarlama Faaliyet Tutum ve Davranışlarından Eğlence Tutumu, Sürü 

Davranışı ve Dijital İçerik Paylaşım Davranışı İlişkisinde Biçimlendirici Etkisi 

Grafik 4’e göre, sürü davranış ve içerik paylaşım davranışları arttıkça eğlence tutumunun arttığı 

görülmektedir. 

Markaların dijital içerik pazarlama faaliyet tutum ve davranışlarından güvenilirlik tutumunun, sürü davranışı 

ile dijital içerik paylaşım davranışı arasındaki ilişkideki biçimlendirici rolünün analiz sonuçları aşağıda yer 

almaktadır. 

Tablo 13. Güvenilirlik Tutumunun Düzenleyici Etkisi 

Y (Bağımlı değişken): 

İçeriği Paylaşım Davranışı β t p LLCI ULCI F p 

Sabit Değer 3.30 198.44 .00* 3.260 3.325 

369.21 .00* 

X. Sürü Davranışı .42 2.14 .00* .379 .461 

W. Güvenilirlik .28 13.48 .00* .243 .326 

X*W .05 2.96 .00* .018 .090 

R=.65, R2=.42, Düzeltilmiş R2=.00 

X (bağımsız değişken): Sürü Davranışı; W (düzenleyici/moderator değişken): Güvenilirlik, *p≤.05: Düzeyinde 

Anlamlı 

Modelin dijital içerik paylaşım davranışını tahminde anlamlı olduğu ve güvenilirlik tutumunun düzenleyici 

etkisinin de anlamlı olduğu gözlenmiştir (p=.00≤.05). Ayrıca LLCI ve ULCI değerleri arasında .00 değeri 

bulunmaması gerekir. Bu açıdan da ölçeğin tümü alındığında düzenleyici etkisinin bulunduğu anlaşılmıştır. 

Buna göre H4 hipotezi kabul edilmiştir. 

H4: Markaların dijital içerik pazarlama faaliyet tutum ve davranışlarından güvenilirlik tutumu, sürü davranışı 

ile dijital içerik paylaşım davranışı arasındaki ilişkide moderatör role sahiptir. 
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Grafik 5. Markaların Dijital İçerik Pazarlama Faaliyet Tutum ve Davranışlarından Güvenilirlik Tutumu, 

Sürü Davranışı ve Dijital İçerik Paylaşım Davranışı İlişkisinde Biçimlendirici Etkisi 

Grafik 5’e göre, sürü davranış ve içerik paylaşım davranışları arttıkça güvenilirlik tutumunun arttığı 

görülmektedir. 

Markaların dijital içerik pazarlama faaliyet tutum ve davranışlarından maddi fayda tutumunun, sürü 

davranışı ile dijital içerik paylaşım davranışı arasındaki ilişkideki biçimlendirici rolünün analiz sonuçları 

aşağıda yer almaktadır. 

Tablo 14. Maddi Fayda Tutumunun Düzenleyici Etkisi 

Y (Bağımlı değişken): 

İçeriği Paylaşım Davranışı β t p LLCI ULCI F p 

Sabit Değer 3.30 194.44 .00* 3.265 3.331 

364.56 .00* 

X. Sürü Davranışı .40 18.39 .00* .357 .442 

W. Maddi Fayda .28 13.29 .00* .237 .320 

X*W .03 1.76 .08 -.004 .066 

R=.64, R2=.42, Düzeltilmiş R2=.00 

X (bağımsız değişken): Sürü Davranışı; W (düzenleyici/moderator değişken): Maddi Fayda, *p≤.05: Düzeyinde 

Anlamlı 

Modelin dijital içerik paylaşım davranışının tahminde anlamlı çıksa da maddi fayda tutumunun düzenleyici 

etkisi anlamlı çıkmamıştır (p=.08>.05). Ayrıca LLCI ve ULCI değerleri arasında. 00 değeri bulunmaması 

gerekir. Bu açıdan da ölçeğin tümü alındığında düzenleyici etkisinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Buna göre H5 

hipotezi reddedilmiştir. 

H5: Markaların dijital içerik pazarlama faaliyet tutum ve davranışlarından maddi fayda tutumu, sürü 

davranışı ile dijital içerik paylaşım davranışı arasındaki ilişkide moderatör role sahiptir. 
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Tablo 15. Hipotezlerin Kabul/Ret durumu 

Hipotezler Kabul/Ret  

H1: Sürü davranışı ile dijital içerik paylaşım davranışı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki 

vardır. 

Kabul 

H2: Markaların dijital içerik pazarlama faaliyet tutum ve davranışlarından bilgilendirme 

tutumunu, sürü davranışı ile dijital içerik paylaşım davranışı arasındaki ilişkide moderatör 

role sahiptir 

Kabul 

H3: Markaların dijital içerik pazarlama faaliyet tutum ve davranışlarından eğlence tutumu, 

sürü davranışı ile dijital içerik paylaşım davranışı arasındaki ilişkide moderatör role sahiptir. 

Kabul 

H4: Markaların dijital içerik pazarlama faaliyet tutum ve davranışlarından güvenilirlik 

tutumu, sürü davranışı ile dijital içerik paylaşım davranışı arasındaki ilişkide moderatör role 

sahiptir 

Kabul 

H5: Markaların dijital içerik pazarlama faaliyet tutum ve davranışlarından maddi fayda 

tutumu, sürü davranışı ile dijital içerik paylaşım davranışı arasındaki ilişkide moderatör role 

sahiptir 

Ret 

5. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Zaman geçtikçe insanlar internette özellikle Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya 

platformlarında daha fazla vakit harcamaya başlamışlardır (Davidsson ve Findahl 2016). Araştırmalar, 

markaların artık geleneksel pazarlamadan çok dijital pazarlama alanlarına yatırım yaptığını göstermektedir 

(Baines ve Fill, 2014). Baines ve Fill'e (2014) göre sosyal medyada yapılan dijital içerik pazarlama paylaşımları, 

pazarlama faaliyetlerinin yürütüldüğü dijital bir platformdur. Bu modern çağda işletmelerin pazarda nasıl 

algılandıkları üzerinde artık kontrolleri yoktur ve tüketiciler genellikle diğer tüketicilerin yorumları ve 

paylaşımlarını göz önünde bulundurarak sürü davranışı şeklinde günümüzde aktif olarak markalar ile 

ilgilenmektedirler. Sosyal medya, paylaşımlarla kolayca viral olabilen bir markanın iyi, kötü veya çirkin 

taraflarını ortaya çıkardığı için şeffaf hale gelmiştir (Ansari vd., 2019).  

Huang ve Chen, (2006) çalışmalarında, karar aşamasında bireylerin başkalarının davranış ve fikirlerinden 

etkilendiklerini belirtmişlerdir. Kujur ve Singh (2017) tarafından yapılan çalışmada, bilgi ve eğlenceye ait 

içerik özellikleri ile, kişilerin çevrimiçi (online) katılımları ve sürü davranışı arasında yakın ilişki olduğu 

ortaya konulmuştur. Lee ve Hong (2016)’da araştırmalarında, kişilerin dijital içerik paylaşımlarında bulunan 

beğeni (like) sayılarından etkilendiklerini ve başkaları tarafından yoğun şekilde beğenilen dijital içerik 

paylaşımlarını da beğendikleri ortaya çıkmıştır. Zafar ve Khan (2011) yaptıkları araştırmada, müşterilerin 

dijital içerik paylaşımlarına yönelik tutumlarını analiz etmiş, sosyal ağ (network) reklamlarıyla ilgili eğlence 

bilgi verme ve güvenilirlik faktörlerinin kişilerin davranışlarını pozitif yönde etkilediği sonucuna 

ulaşmışlardır. Hosanagar ve Nair (2013) ise dijital içerik paylaşımlarındaki bilgilendirme ve eğlencenin sürü 

davranışı üzerinde etkili olduğunu göstermişlerdir. 

Çalışma sonucunda elde edilen analiz sonuçlarına göre; Sürü davranışı ile dijital içerik paylaşım davranışları 

arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki vardır. Markaların dijital içerik pazarlama faaliyet tutum ve 

davranışlarından bilgilendirme tutumunu, sürü davranışı ile dijital içerik paylaşım davranışı arasındaki 

ilişkide moderatör role sahiptir. Markaların dijital içerik pazarlama faaliyet tutum ve davranışlarından eğlence 

tutumu, sürü davranışı ile dijital içerik paylaşım davranışı arasındaki ilişkide moderatör role sahiptir. 

Markaların dijital içerik pazarlama faaliyet tutum ve davranışlarından güvenilirlik tutumu, sürü davranışı ile 

dijital içerik paylaşım davranışı arasındaki ilişkide moderatör role sahiptir. Markaların dijital içerik pazarlama 

faaliyet tutum ve davranışlarından maddi fayda tutumu, sürü davranışı ile dijital içerik paylaşım davranışı 

arasındaki ilişkide moderatör role sahip değildir. Çalışmanın sonuçları ilgili alanda yapılan birçok çalışmanın 

bulgularıyla benzerlik göstermektedir (Wolin vd., 2002; Tsang vd., 2004; Huang ve Chen, 2006; Hosanagar, 
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Nair ve Lee, 2013; Holliman ve Rowley, 2014; Pulizzi ve Barrett, 2014; Rancati ve Gordini, 2014; Lee ve Hong, 

2016; Kujur ve Singh, 2017; Raktham, Chaipoopirutana ve Combs, 2017; İnal, 2019). 

Bu araştırma, literatürde sürü davranışı ile dijital içerik paylaşımlarının ilişkisini inceleyen bir çalışmaya 

rastlanmadığı için, oldukça özgün ve önemli bir çalışmadır. Firmaların marka paylaşımlarının kitleleri nasıl 

etkilediğini görmeleri açısından, bu çalışma bir anlam ifade etmektedir. Bu anlamda literatüre mütevazı bir 

katkı yapılması amaçlanmıştır. 

Bu çalışma sonucunda akademik açıdan ve uygulama açısından birtakım önerilerde bulunmak faydalı 

olacaktır. Hiçbir çalışma kusursuz olmadığı gibi, bu çalışma da örneklem büyüklüğü, sektör seçimi, spesifik 

sosyal medya mecraları seçimi ve nitel yöntemlerin de kullanıldığı yeni araştırma stratejileriyle geliştirilebilir. 

Gelecekte benzer bir konunun daha kapsamlı bir örneklemle karşılaştırmalı olarak yapılması, daha 

genellenebilir sonuçlara ulaşılması açısından faydalı olacaktır. Bu çalışma alanında, daha spesifik ve daha 

derinliğine araştırmalarla, markaların içerik pazarlama performansı yükseltilebilir. Sürü davranışının dijital 

içerik paylaşımıyla pozitif ilişkisi, markaların bu alana daha çok yatırım yapması gerektiğini göstermektedir. 

Markaların dijital içerik pazarlama süreçlerini güncellemesi ve hedef grubun ihtiyaçlarına yönelik olarak 

stratejilerini farklılaştırması, pazarlama performanslarını artıracaktır. Markaların, dijital içerik paylaşımlarını 

ve genel olarak dijital pazarlama stratejilerini Z kuşağının eğlence ve zaman geçirme anlayışını dikkate alarak 

yenilikçi bir bakış açısıyla yapmaları gerekmektedir.  
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Amaç – Çalışmanın amacı, yönetim alanındaki örgütsel dayanıklılık makalelerinin bibliyometrik 

analizini gerçekleştirmek ve böylece alanın kavramsal ve entelektüel yapısını ortaya koymaktır. 
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ve atıf analizi teknikleri ile incelenmiş ve VOSviewer 1.6.18 yazılım versiyonu ile haritalandırılmıştır.  

Bulgular – Konu ile ilgili en fazla makalenin 2021 yılında ve 2022 yılının ilk 7 aylık döneminde 

yayınlandığı; bu makalelere yapılan atıfların da söz konusu dönemlerde en üst düzeye ulaştığı 

saptanmıştır. Yapılan ortak kelime analizi sonucunda, örgütsel dayanıklılık kavramı ile ilişkisi en sık 

incelenen anahtar kelime Covid-19 olmuştur. Bu kavramı, kriz yönetimi, dinamik yetenekler, tedarik 

zinciri dayanıklılığı ve firma performansı izlemiştir. Atıf analizine göre en fazla atıf alan makale Lengnick-

Hall ve arkadaşlarına (2011) aittir. Örgütsel dayanıklılık makalesi yayınlayan ve en fazla atıf alan dergi 

Human Resource Management Review iken en fazla atıf alan kurum Kuzey Carolina Üniversitesi 

olmuştur.  

Tartışma – Araştırmada, yönetim alanında örgütsel dayanıklılık konusuna gösterilen ilginin, Covid-

19 salgını ile birlikte önemli düzeyde arttığı saptanmıştır. Çalışmanın gerek akademik literatüre 

gerekse kamu ve özel sektör yöneticilerine örgütsel dayanıklılık ile ilgili genel bir çerçeve sunarak 

katkı sağlaması beklenmektedir. 
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1. GİRİŞ 

1980’li yıllardan itibaren küreselleşmenin artması, faaliyetlerin uluslararası boyuta taşınması ve bilgi 

teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte işletmelerin çevresi giderek daha karmaşık ve istikrarsız hale gelmiş 

ve krizler, örgütlerin gelişme sürecinde karşılaştıkları sıradan bir olaya dönüşmüştür. Söz konusu gelişmeler, 

işletmelerin hayatta kalmalarını ve ilerlemelerini zorlaştırmakta; bazı şirketler krizleri güvenle atlatıp 

sürdürülebilir büyümeyi başarırken bazıları krizlerle yok olmaya sürüklenmektedir. Peki, neden bazı örgütler 

olumsuz çevresel koşullarla diğerlerinden daha iyi başa çıkabilmektedir? Ampirik ve teorik araştırmalar, 

dayanıklı örgütlerin oldukça rekabetçi ve kaotik bir iş ortamında ayakta kalabilmek için yeterince esnek, 

uyarlanabilir ve yaratıcı kaldığını göstermektedir (Chen, Liu ve Zhou, 2021: 48899). 

Örgütler özellikle 2020 yılından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 küresel salgınından önemli 

dersler çıkarmıştır. Bu bağlamda kaotik kriz durumlarını önceden tahmin edebilmek ve bunlara hazırlıklı 

olmak daha yaşamsal bir konu haline gelmiştir. Örgütsel dayanıklılık olgusunun önemi de bu noktada ortaya 

çıkmaktadır. Olgunun temelinde, İngilizcede “survive” sözcüğü ile ifade edilen ve Türkçede “hayatta 

kalabilme”, “zorluklardan başarılı bir şekilde kurtulma” olarak kavramsallaştırılan düşünce yatmaktadır. 

Örgütsel dayanıklılık, disiplinlerarası bir kavram olarak ilk kez ortaya çıktığında üzerinde çok çalışılan bir 

kavram olmamış; ancak yukarıda sayılan sebepler ve özellikle küresel salgının da etkisiyle 2020 yılından 

itibaren popülerliği artan bir çalışma alanı olarak öne çıkmaya başlamıştır. Örgütlerin ellerinde bulunan 

olanaklar ve sahip oldukları yeteneklerin yardımıyla, oluşan zorlu durumlardan etkin bir şekilde kurtulmaları 

ve yeni koşullara adapte olarak bu olumsuzluklardan en az düzeyde etkilenmeleri, dayanıklılık olgusu ile 

ilgilidir (Karaköse vd., 2020: 154). Günümüzde çalkantılı, kaotik ve öngörülemeyen çevrelerde örgütlerin 

hayatta kalmaları için kritik bir kavram olarak örgütsel dayanıklılık çalışmaları giderek daha önemli hale 

gelmiş ve bu konu akademik anlamda yoğun ilgi görmeye başlamıştır. 

Bu çalışmada, farklı disiplinlerce ele alınan bu olgunun yönetim literatüründeki gelişimini incelemek ve 

alana özgü bazı çıkarımlarda bulunmak amacıyla bibliyometrik bir analiz gerçekleştirilmiştir. 

Bibliyometrik analiz, atıf sayısı, konular, kaynaklar, yayın yılı vb. konularda niceliksel olarak analiz sunar ve 

incelenen kavramın künyesini çıkarır. Bu doğrultuda, örgütsel dayanıklılığa ilişkin çalışmaların yıllara, 

yazarlara, yayıncı kuruluşa, taranan dizine, ülkelere ve yayın diline göre dağılımı incelenmiş; ayrıca ortak 

kelime analizi ve atıf analizi yoluyla ağ haritaları üzerinden konunun genel yapısının belirlenmesine 

çalışılmıştır. Bu tür bir çabanın, konu ile ilgilenen araştırmacılara olduğu kadar yönetim kademelerindeki 

bireylere ve işletme sahiplerine de yol gösterici olması umulmaktadır. Zira, örgütsel dayanıklılığa ilişkin 

uluslararası literatürün genel bir görünümünü ortaya koymanın, en fazla atıf alan kurumları, yayınları, 

yazarları, ülkeleri sunmanın; kavramın ilişkilendirildiği anahtar kelimelerdeki zamansal eğilimleri 

belirlemenin gerek akademideki gerekse iş dünyasındaki aktörler için zengin bir bilgi kaynağı oluşturacağı 

düşünülmektedir.      

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Fizik biliminde bir sistemin bir bozulmadan sonra orijinal şekline geri dönme yeteneğini ifade eden 

dayanıklılık, her bir etkiye karşı tepki verilmesi yoluyla fiziksel darbelere dayanıklılıkla karakterize 

edilmektedir (Chen, Liu ve Zhou, 2021: 48899-48900). Fizik biliminden sosyal bilimlere aktarılan kavram, 

sonradan psikoloji, ekoloji, biyoloji, yönetim gibi farklı birçok disiplin tarafından kullanılmaya başlanmıştır. 

Kavramın en fazla kullanıldığı ve öne çıktığı alanlar ise mühendislik, ekolojik sistemler ve pozitif psikolojidir 

(Akgün ve Keskin, 2014: 6918). Dayanıklılık kavramının örgütsel alana tanıtılması ise 1990’ların sonunu 

bulmuştur. Chen, Xie ve Liu’ya (2021: 2519) göre bu gecikme, temel olarak disiplin sınıflandırmalarındaki 

farklılıklardan ve bilim insanlarının, yönetim alanında örgütsel dayanıklılığı tam olarak 

özümseyememesinden kaynaklanmaktadır. 

Literatürdeki çalışmalarda dayanıklılık kavramı, örgütsel ve bireysel dayanıklılık olmak üzere iki farklı; ancak 

birbirini destekleyen düzeyde ele alınmıştır. Ma ve arkadaşları (2018: 253) ise bu ayrıma grup düzeyini eklemiş 

ve böylece kavramın bireysel, grup ve örgütsel düzeyde incelenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bireysel düzeyde 

dayanıklılık, kişinin psikolojik durumu temel alınarak kişisel düzeyde gerçekleşen dayanıklılıktır. Bir üzüntü 

ya da sıkıntı karşısındaki dayanıklılık bu düzeyde düşünülebilir. Birden fazla kişi esas alındığında grup 

düzeyinde dayanıklılıktan söz edilmektedir. İşletmelerin, kurumların, örgütlerin dayanıklılığını esas alan 

örgütsel düzeyde dayanıklılık ise örgütlerin kriz durumları karşısında yapabilecekleri faaliyetler sonucu elde 
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ettikleri kazanımları ifade etmektedir. Literatürde bireysel düzeyde dayanıklılığın daha fazla ele alındığı; 

buna karşılık örgütsel dayanıklılık ile ilgili yazında göreceli olarak daha az çalışmaya rastlandığı söylenebilir. 

Bireysel ve örgütsel dayanıklılık literatürlerini gözden geçiren Riolli ve Savicki (2003: 227), bu alanlardaki 

eksikliği gidermek için teorik bir model geliştirmiş; Ma ve arkadaşları (2018: 253) ise dayanıklılığın üç 

boyutunu da değerlendiren çalışmalarında bilişsel, davranışsal ve bağlamsal dayanıklılıktan bahsetmiştir. 

Bilişsel boyut; amaç, değer ve vizyon gibi konuları içerir. Bilişsel boyutun tamamlanması ile harekete geçilmesi 

aşaması davranışsal boyutu ifade eder. İletişim ağı ve kaynaklar ise bağlamsal boyutta ele alınmaktadır. 

Dayanıklılık kapasitesinin organizasyon düzeyinde bilişsel, davranışsal ve bağlamsal yeteneklerin bir 

karışımından meydana geldiğini ileri süren Akgün ve Keskin’e (2014: 6919) göre, örgütsel dayanıklılık kapasitesi 

boyutları olarak ifade edilebilecek bu üç boyut şu konulardan oluşmaktadır: 

- Bilişsel dayanıklılık kapasitesi; kavramsal yönelimi ve yapıcı anlamlandırma değişkenlerini içerir.  

- Davranışsal dayanıklılık kapasitesi; öğrenilmiş beceriklilik ve sezgisel olmayan çeviklikten (veya 

orijinal/doğaçlama çeviklikten) oluşan pratik alışkanlıkları içerir.  

- Bağlamsal dayanıklılık kapasitesi; psikolojik rahatlık, derin sosyal sermaye, yaygın güç ve hesap 

verebilirlik ile geniş kaynak ağları için değişkenleri içerir. 

Bilişsel dayanıklılık, güçlü bir amaç duygusu, temel değerler, özgün bir vizyon ve yapıcı bir anlamlandırma 

yoluyla kavramsal bir yönelimi gösterir ki bu, örgütlerin benzeri görülmemiş olay ve koşulları yorumlamasını 

ve bunlara anlam vermesini sağlar. Davranışsal boyut, insanların disiplinli yaratıcılığa (öğrenilmiş 

beceriklilik) katılmalarını sağlayan özellikleri ve karakteristikleri gösterir. Bu boyut aynı zamanda insanların 

kolektif bir şekilde normdan önemli ölçüde farklı bir hareket tarzı izleme yeteneğini de içerir (orijinal çeviklik). 

Ek olarak, davranışsal boyut, beklenmedik herhangi bir tehdide (pratik alışkanlıklar) ilk yanıtı sağlayan 

tekrarlayan, öğrenilmiş rutinleri ve ihtiyaç duyulmadan önce harekete geçme eğilimini (davranışsal hazırlıklı 

olma) ifade eder. Bağlamsal dayanıklılık, insanların çalışma ortamlarını kişilerarası riskler almaya (psikolojik 

rahatlık) ve etkili kişilerarası ilişkiler geliştirmeye (derin sosyal sermaye) elverişli olarak ne ölçüde 

algıladıklarını gösterir. Bağlamsal boyut ayrıca yayılmış etki, bireysel ve grup sorumluluğu (yayılmış güç ve 

hesap verebilirlik) ve geniş kaynak ağlarını içerir (Akgün ve Keskin, 2014: 6920). 

Göreceli olarak yeni ve disiplinlerarası bir kavram olan örgütsel dayanıklılık ile ilgili literatürde, üzerinde 

uzlaşı sağlanmış tek bir tanımdan söz etmek pek mümkün değildir. Ancak farklı yazarlar tarafından 

geliştirilen tanımlar incelendiğinde, konunun özünde bazı ortak noktalar olduğu dikkat çekmektedir. Örneğin 

Vogus ve Sutcliffe’e (2007: 3418) göre örgütsel dayanıklılık, “örgütün zorlu koşullar altında faaliyetlerini 

uyumlu şekilde sürdürmesi ve bu koşullardan daha güçlü ve donanımlı biçimde çıkmasıdır.” Zorlu koşullar 

ifadesi ile hatalar, skandallar, krizler, şoklar, rutin kesintiler ile devam eden riskler (rekabet vb.), stresler ve 

gerilimler kast edilmektedir. Bir diğer tanımda Duchek ve arkadaşları (2020: 388) örgütsel dayanıklılığın, 

“potansiyel tehditleri tahmin etme, beklenmeyen olaylara etkin bir şekilde yanıt verme ve bu olaylardan ders 

çıkarma yeteneği” olduğunu ifade etmiştir. Koronis ve Ponis (2018: 34) ise örgütsel dayanıklılığı, 

“beklenmeyen değişiklikleri tanıma ve bunlara uyum sağlama yeteneği” olarak tanımlamıştır. Bu bağlamda 

örgütsel dayanıklılığı, “örgütlerin çevresel ya da içsel değişim, dönüşüm, kriz ve beklenmedik olaylar 

karşısında göstermiş oldukları mukavemet ve bu tür olaylardan var olan durumu koruyarak ya da mevcut 

durumdan daha güçlü bir şekilde çıkma gücü; yaşananlardan dersler çıkarıp öğrenme yeteneği” biçiminde 

tanımlamak mümkündür. Tanımda üzerinde durulması gereken noktalardan biri, örgütsel dayanıklılığın 

değişim, beklenmedik olaylar, kırılımlar, kriz ya da travmatik olaylar sonucunda ortaya çıkmış olmasıdır. 

Yaşanan bu tip olaylar karşısında örgüt, dayanıklılık göstererek mevcut durumunu korumakta ya da daha da 

iyileştirerek sonuca ulaşmaktadır. Ayrıca yaşanan durumlardan dersler çıkarılması sonucunda öğrenme 

gerçekleşmektedir. Özetle örgütsel dayanıklılık, “örgütü içeriden ya da dışarıdan etkileyen olumsuz bir 

durum veya olay karşısında örgütün ortaya koyduğu direnç ile bu olumsuz duruma karşı koyabilme ve 

sorunların üstesinden gelebilme yeteneğini” anlatan bir kavramdır (Kumbalı, 2018: 60).  

Aleksic ve arkadaşları (2013: 1238), beliren krizlerin ve düzensizliklerin üstesinden gelmek ve karşılaşılan 

travmatik olaylara yanıt vermek için yeni mekanizmalara ihtiyaç duyulduğunda, örgütsel dayanıklılık 

kavramının gündeme geldiğini ifade etmiştir. Bu sebeple dayanıklılıktan bahsedildiğinde, karşılaşılan 

olaylara verilen tepkiler akla gelmektedir. Diğer taraftan, travmatik olaylar karşısında örgütün 

dayanıklılığının daha fazla önem kazanacağı yadsınamaz bir gerçektir. Bu konu ile ilgili olarak literatürde 

çeşitli çalışmalara rastlanmaktadır. Örneğin Özbudak ve Işık (2020: 98), travmatik olaylar karşısında örgütsel 
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dayanıklılığın ne kadar önemli olduğunu vurguladıkları çalışmalarında, örgütsel dayanıklılığın örgütlerin 

öğrenerek hem travmatik olaylardan başarılı bir şekilde sıyrılmasını hem de esnekliğinin artmasını sağladığını 

ortaya koymuştur. Benzer şekilde Gittell ve arkadaşları (2006: 300) travmatik olaylardan yola çıkarak yaşanan 

krizler sonrası toparlanma yaşayan örgütleri diğer örgütlerden ayıran özellikleri incelemişler ve sonuçta iş 

modellerinin varlığına dikkat çekmişlerdir. Burnard ve arkadaşları (2018: 351) ise Birleşik Krallık merkezli üç 

kuruluştan aldıkları vaka çalışması verilerini kullanmış ve krizler ya da yaşanan travmatik olaylar sonucu 

gerçekleşen kesintiden önceki ve sonraki müdahale süreçlerinin örgütsel dayanıklılığın oluşturulmasını ve 

geliştirilmesini nasıl desteklediğini değerlendirmişlerdir. Karaköse ve arkadaşları (2020: 153) çalışmalarında 

örgütsel dayanıklılığı artırmak için dönüşümcü ve uyum sağlayıcı liderlik modellerini önermiştir. Bir örgütün 

dayanıklılık kapasitesi, onun insan kaynaklarının başarılı bir şekilde yönetilmesiyle geliştirilmektedir. Bu 

gerçekten yola çıkan Lengnick-Hall ve arkadaşları (2011: 243), çalışmalarında bir örgütün dayanıklılık 

kapasitesini geliştirmek için merkezi olan üç unsurdan biri olan başarılı İnsan Kaynakları (İK) 

uygulamalarının önemine değinmiştir. 

Örgütsel dayanıklılık konusunda yapılan çalışmalar ile kavrama ilişkin birçok konu açıklığa 

kavuşturulmuştur. Örneğin Sabatino (2016: 1924), mevcut kriz ve bunun sonucunda ortaya çıkan ekonomik 

durgunluk karşısında işletmelerin dayanıklılık kapasitelerini analiz etmiş; böylece örgütsel dayanıklılık 

kapasitesi de örgütsel dayanıklılığın ölçülmesinde destekleyici bir kavram olarak belirmiştir. Bir diğer 

makalede Andersson ve arkadaşları (2019: 44), örgütsel dayanıklılığa katkıda bulunan süreçlerin bütünsel bir 

tanımını vermiş ve örgütsel dayanıklılığın bütünsel doğasını gösteren analitik bir model geliştirmiştir. 

Örgütsel dayanıklılık ile ilgili yayınlar incelendiğinde, 2000’li yıllardan itibaren çalışmaların sayısında bir artış 

olduğu dikkat çekmektedir. Örneğin Aleksic ve arkadaşları (2013: 1238), KOBİ’lerde örgütsel dayanıklılık 

potansiyelinin değerlendirilmesi için matematiksel bir model oluşturarak literatüre katkı sağlamıştır. 

Andersson ve arkadaşları (2019: 36) ise dengeleyici örgüt yapılarının örgütsel dayanıklılık özelliklerini nasıl 

geliştirebileceğini göstererek alana katkıda bulunmuştur. Prayag ve arkadaşları (2020: 1216), çalışanların 

psikolojik dayanıklılığının örgütsel dayanıklılığa katkıda bulunduğunu ortaya koymuştur. Turizm 

sektöründe yaptıkları çalışmada, afetlerde ve travmatik durumlarda çalışanlarının psikolojik iyileşmesine 

yatırım yapan işletmelerin, felaketlerden sonra daha çabuk toparlandıkları sonucuna ulaşmışlardır. Örgütsel 

dayanıklılık nasıl kavramsallaştırılır ve nasıl değerlendirilir gibi sorulara yanıt arayan Ruiz-Martin ve 

arkadaşları (2018: 17) ise makalelerinde örgütsel dayanıklılığın dinamik bir süreç olduğunu ve örgütlerin 

kırılgan bir yapıdan güçlü bir yapıya doğru evrildiğini ileri sürmüşlerdir.  

Örgüt araştırmacıları, örgütsel dayanıklılığı ölçmede yaşanan güçlükler sebebiyle konu ile ilgili çalışmaların 

sayısının azlığına da işaret etmiştir. DesJardine ve arkadaşları (2019: 1434), örgütsel dayanıklılıkta toparlanma 

süresini ölçerek bu soruna bir çözüm üretmişler ve ABD merkezli 963 firmanın 2008 küresel mali krizine 

verdiği yanıtları analiz ederek teorilerini desteklemişlerdir. Katrina Kasırgası’ndan sonra toparlanarak eski 

durumlarına dönmede örgütsel dayanıklılık kavramının rolünü değerlendiren Chewning ve arkadaşları 

(2013: 237) ise teknoloji ile örgütsel dayanıklılığı bir arada ele almıştır. Yazarlara göre bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin kullanımı, örgütsel dayanıklılığı desteklemektedir. Kahn ve arkadaşları (2018: 509) 

çalışmalarında, örgütü oluşturan unsurların zorluklara karşı tepkilerini ve nihayetinde örgütsel dayanıklılığı 

nasıl etkilediklerini ortaya koymuştur. Örgütsel dayanıklılık literatüründeki kopukluktan bahseden Kantur 

ve Iseri-Say (2012: 762), çalışmalarında örgütsel dayanıklılık için bir çerçeve çizerek konu ile ilgili literatürün 

bir sentezini yapmış ve örgütsel dayanıklılık araştırmalarını bu yolla desteklemeyi ve geliştirmeyi 

amaçlamıştır. Vogus ve Sutcliffe (2007: 3418) örgütsel dayanıklılık kavramının tüm örgütler için nasıl giderek 

daha önemli hale geldiğini ortaya koymuştur.  

3. YÖNTEM 

Bu çalışmada, bir literatür incelemesi aracı olarak bibliyometrik araştırma yöntemi kullanılmaktadır. Nicel 

araştırma yöntemlerinden biri olan bibliyometrik analizlerin temel amacı, belirli bir bilimsel alandaki 

literatürü tanımak, değerlendirmek ve anlamaktır. Bibliyometrik analiz, belirli bir alandaki veya belli bir 

akademik dergideki yayınların bazı bibliyometrik göstergeler (yıllar itibariyle yayınlanan makale sayısı, çok 

çalışılan konular, en fazla çalışma yapan üniversiteler vb.) üzerinden sayısal analizler ve istatistikler 

yardımıyla incelenmesi sonucunda bilimsel iletişime dair çeşitli bulgular elde etme işlemidir. Bu açıdan 

bibliyometrik analizin, herhangi bir çalışma alanının entelektüel yapısını, alandaki gelişimi, yazarlar-konular-
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çalışmalar arasındaki ilişkileri haritalamak için kullanılan bir yöntem olduğunu söylemek mümkündür 

(Öztürk ve Gürler, 2021: 2-3). Bu bağlamda mevcut araştırma ile yönetim literatüründe örgütsel dayanıklılık 

konusunda yapılan çalışmaları bibliyometrik göstergeler üzerinden inceleyerek alanın yapısı, gelişimi, 

yazarlar-konular-çalışmalar arasındaki ilişkileri haritalamak, yorumlamak ve böylece gelecekte konu ile 

ilgilenecek araştırmacılara fikir vermek amaçlanmaktadır.  

3.1. Araştırma Soruları 

Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda araştırmada cevap aranacak sorular şunlardır:   

1. Örgütsel dayanıklılık makalelerinin yıllara, yazarlara, dergilere, yayıncıya, taranan dizine, ülkelere ve 

yayın diline göre dağılımı nasıldır? 

2. Örgütsel dayanıklılığın en fazla ilişkilendirildiği anahtar kelimeler nelerdir? 

3. Örgütsel dayanıklılığın ilişkilendirildiği kavramlar son yıllarda nasıl bir eğilim göstermiştir ve Covid-

19 pandemisi sonrasında yayınlanan örgütsel dayanıklılık makalelerinde hangi anahtar kelimelere 

odaklanılmıştır?  

4. En fazla atıf alan örgütsel dayanıklılık makaleleri hangileridir?  

5. Örgütsel dayanıklılık makalesi yayınlayan ve en fazla atıf alan dergi, üniversite ve ülkeler 

hangileridir? 

3.2. Bibliyometrik Analiz Tekniklerinin Belirlenmesi 

Yukarıdaki sorulara cevap ararken öncelikle yönetim alanındaki örgütsel dayanıklılık literatürünün genel bir 

görünümü ortaya konacak; bunun için ortak kelime analizi ve atıf analizi yapılacaktır. Atıf analizi araştırmaları, 

belli bir konudaki en verimli araştırmacıları ve en sık kullanılan kaynakları belirlemeye ve kaynakların ne 

kadar süreyle kullanıldığını saptamaya yardımcı olmaktadır (Al ve Tonta, 2004: 21). Ortak kelime analizi ya 

da anahtar kelime ağı ise çalışmalarda kullanılan en yaygın anahtar sözcükleri ölçmektedir (Baynal-Doğan 

vd., 2021: 167).  

3.3. Veri Setinin Oluşturulması 

Bibliyometrik haritalama yapabilmek için öncelikle bibliyometrik veri tabanına ulaşmak gerekir. Söz konusu 

veri seti, dünya çapında yayın yapan ve sırasıyla Thomson Reuter ve Elsevier tarafından desteklenen Web of 

Science (WoS) veri tabanından 27 Temmuz 2022 tarihinde elde edilmiştir. Arama süreci, konu başlığı (topic) 

seçeneğine göre gerçekleştirilmiştir. Konu başlığında arama yapılarak çalışmanın isminde, özetinde, yazar 

anahtar kelimelerinde ve WoS’a özgü bir parametre olan artı anahtar kelimelerde1 (keywords plus) 

“Organizational Resilience” sözcüklerini içeren yayınlara erişim sağlanabilmiştir. Veri setinde İşletme / Örgütler 

ve Yönetim alanlarındaki yayınların ağırlıkta olmasını sağlamak amacıyla sadece “örgütsel dayanıklılık” 

anahtar sözcüklerinin taranması tercih edilmiştir. Bu tarama sonucunda 725 adet yayından oluşan veri setine 

ulaşılmış ve daha sonra WoS kategorileri içerisinde yer alan “Management (Yönetim)” alanına göre bir 

filtreleme işlemi yapılarak 236 adet örgütsel dayanıklılık çalışmasına ulaşılmıştır. Yayın türüne göre ikinci bir 

filtreleme yapılarak söz konusu çalışmaların içinden sadece makale türünde olanlar tercih edilmiştir. Böylece 

yönetim alanında örgütsel dayanıklılık konusunda yayınlanmış 200 adet makaleden oluşan nihai veri seti elde 

edilmiştir.  

3.4. Analiz ve Görselleştirme İçin Uygun Paket Programın Belirlenmesi 

Çalışma kapsamında, bibliyometrik haritalama işlemi için VOSviewer 1.6.18 paket programı kullanılmıştır. 

Nees Jan van Eck ve Ludo Waltman tarafından geliştirilen VOSviewer hem veriler arasında ilişki kurmaya 

hem de bu ilişkilerin gösterilmesine olanak sağlamaktadır. VOSviewer, bibliyometrik verilere ilişkin ağların 

görselleştirilmesi için tasarlanmış bir bilimsel haritalama programıdır (Güney ve Somuncu, 2020: 302). Van 

Eck’in “Methodological Advances in Bibliometric Mapping of Science” adlı doktora tezinde VOSviewer’ın 

 
1 Web of Science veri tabanında iki tür anahtar kelime bulunmaktadır: Author KeyWords ve KeyWords Plus. KeyWords 

Plus'taki veriler, bir makalenin referanslarının başlıklarında sıklıkla görünen ancak makalenin başlığında görünmeyen 

kelimeler veya kelime öbekleridir. Clarivate Analytics veritabanlarına özgü özel bir algoritmaya dayanan KeyWords Plus, 

ortak olarak atıfta bulunulan tüm makaleler için disiplinler arasında arama yaparak alıntı-referans aramasının gücünü 

artırır (https://support.clarivate.com, 2018). 



E. Tolay – Ö. Güleryüz 14/4 (2022) 3033-3052 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3038 

diğer ilişki kurma ve görselleştirme programlarına göre daha iyi sonuçlar verdiği ve diğer programların 

eksikliklerini giderdiği belirtilmektedir (Özköse, 2017: 13). 

4. BULGULAR 

Araştırmanın bulguları iki ana başlık altında sunulacaktır. İlk kısımda Web of Science veri tabanının sağladığı 

istatistiklerden yararlanarak örgütsel dayanıklılık ile ilgili analiz sonuçlarına; ikinci kısımda ise VOSviewer 

programında bibliyometrik parametrelerle yapılan analizlere ve ağ haritalarına yer verilecektir.  

4.1. Örgütsel Dayanıklılık ile İlgili İstatistiksel Analizler 

WoS veri tabanı, belirli anahtar kelimelerle yapılan arama sonuçlarını analiz etme olanağı sunmakta ve 

yaklaşık 20 ölçüte göre istatistiksel veri sağlamaktadır. Bu bağlamda aşağıda, yönetim alanındaki örgütsel 

dayanıklılık ile ilgili makalelerin yıllara, yazarlara, dergilere, yayıncıya, tarandığı dizine, ülkelere ve yayın 

diline göre dağılımları hakkında bilgilere yer verilmektedir.  

Tablo 1’de sunulan yıllara göre dağılımlar incelendiğinde, yönetim alanındaki örgütsel dayanıklılık 

makalelerinin 2000 yılından başlayarak 18 yıla yayıldığı ve yayın sayısının giderek arttığı görülmektedir. Buna 

göre, en yüksek yayın sayısı 2021 yılındadır. Söz konusu yılda konu ile ilgili 41 makale yayınlanmıştır ve bu 

rakam, toplam makale sayısının (200) yüzde 20’sini teşkil etmektedir. İçinde bulunduğumuz 2022 yılının ilk 

yedi ayı içerisinde ise yine 41 yayın yapıldığı dikkat çekmektedir. Bu bağlamda, yönetim alanında örgütsel 

dayanıklılık konusuna yönelik ilginin özellikle 2018 yılından itibaren önemli ölçüde arttığı söylenebilir. 

Tablo 1. Yıllara göre Dağılım 

Sıra 

No 

Yayın 

Yılı 

Yayın 

Sayısı 

Yüzde  Sıra No Yayın 

Yılı 

Yayın 

Sayısı 

Yüzde 

1 2022 41 20.5 10 2013 3 1.5 

2 2021 41 20.5 11 2012 4 2.0 

3 2020 23 11.5 12 2011 5 2.5 

4 2019 19 9.5 13 2009 4 2.0 

5 2018 30 15.0 14 2007 1 0.5 

6 2017 9 4.5 15 2006 2 1.0 

7 2016 4 2.0 16 2003 2 1.0 

8 2015 4 2.0 17 2002 1 0.5 

9 2014 6 3.0 18 2000 1 0.5 

(N=200) 

Tablo 1’de görüldüğü üzere, araştırmanın örnekleminde yer alan, yönetim alanındaki ilk örgütsel dayanıklılık 

çalışması, 2000 yılında, Birleşik Krallık, Sheffield Üniversitesi Yönetim Okulundan D. Smith tarafından 

yazılan ve Systems Research and Behavioral Science dergisinde yayınlanan “Bir kanatta ve bir duada mı? 

Teknolojik başarısızlığın insan bileşenlerini keşfetmek” isimli makaledir. Bu makalede, Kegworth uçak 

kazasına atıfta bulunularak insan-makine etkileşiminin bireysel faktörlerini ve sistem dinamiklerini 

keşfetmeye çalışılmış; aktif ve gizli başarısızlıklar arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla hem sistem 

araştırmalarından hem de kriz yönetiminden elde edilen araştırma bulguları kullanılmıştır. 2002 yılında D. 

Coutu tarafından kaleme alınan ve Harvard Business Review dergisinde yayınlanan “Dayanıklılık nasıl çalışır?” 

isimli ikinci makalede ise yazar, son terör saldırıları, savaş ve durgunluk ışığında özel aciliyet kazanan konular 

olarak bireysel ve örgütsel dayanıklılığın doğasını incelemiştir. İş dünyasında dayanıklılığın, çalışanlarda 

aranan nitelikler listesine girdiğini vurgulayan çalışmada, eğitimin ve tecrübenin de ötesinde, kimin başarılı 

ve kimin başarısız olduğunu belirleyecek olan faktörün, kişinin dayanıklılık düzeyi olduğu iddia edilmiştir.  

Yazarlara göre dağılım incelendiğinde yönetim alanındaki 200 örgütsel dayanıklılık makalesinin toplam 489 

yazar tarafından kaleme alındığı tespit edilmiştir. Bu yazarlar içerisinde, 5 yayın ile birinci sırada Stefan 

Tengblad gelmektedir. İkinci sırayı ise 3’er makale ile dört yazar paylaşmaktadır. Tablo 2’de sözü edilen 

yazarların isimleri, yayın sayıları ve yüzdeleri gösterilmektedir. Diğer 484 yazar ise konu ile ilgili bir ya da iki 

makale yayınlamıştır. 
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Tablo 2. Yazarlara göre Dağılım 

Sıra 

No 

Yazarlar Yayın Sayısı Yayın Yüzdesi 

1 Tengblad, Stefan 5 2.5 

2 Carmeli, Abraham 3 1.5 

3 Linnenluecke, Martina. K. 3 1.5 

4 Prayag, Girish 3 1.5 

5 Sullivan-Taylor, Bridgette 3 1.5 

(N=200) 

Yönetim alanındaki örgütsel dayanıklılık makalelerinin en fazla yayınlandıkları dergilere göre dağılımları 

analiz edildiğinde toplam 129 dergi ismi listelenmiştir. Bu listenin ilk sırasını, 9’ar makale ile üç dergi 

paylaşmaktadır. Bunlar, Work Organization and Employment, Resilience Framework Organizing for Sustained 

Viability ile Journal of Contingencies and Crisis Management dergileridir. Tablo 3’te, konu ile ilgili 4 ve daha fazla 

makale yayınlayan 7 derginin isimleri sunulmaktadır. 

Tablo 3. Dergilere göre Dağılım 

Sıra 

No 

Dergi Başlığı Yayın  

Sayısı 

Yayın  

Yüzdesi 

1 Journal of Contingencies and Crisis Management 9 4.5 

2 Resilience Framework Organizing for Sustained Viability 9 4.5 

3 Work Organization and Employment 9 4.5 

4 Business Strategy and the Environment 8 4.0 

5 International Journal of Entrepreneurial Behavior Research 5 2.5 

6 IEEE Transactions on Engineering Management 4 2.0 

7 Journal of Management Organization 4 2.0 

(N=200) 

Analizlerde, WoS veri tabanındaki yönetim alanı ile ilgili örgütsel dayanıklılık makalelerinin 35 yayıncı 

arasında dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Listenin başında, 42 örgütsel dayanıklılık makalesiyle Emerald 

Group Publishing (%21), Wiley (38 makale, %19), Elsevier (22 makale, %11), Springer Nature (21 makale, %10,5), 

Sage (19 makale, %9,5) ve Taylor & Francis (19 makale, %9,5) gelmektedir.  

WoS veri tabanında yayınlanan örgütsel dayanıklılık makalelerinin tarandığı dizinlere ilişkin rakamlara ise 

Tablo 4’te yer verilmiştir. Buna göre, 200 makalenin yaklaşık yüzde 70’i (% 68,5) SSCI’da taranmaktadır (137 

makale). Bunu sırasıyla, ESCI (%23) ve BKCI-SSH (%9) izlemektedir.  

Tablo 4. Dizine göre Dağılım 

Sıra 

No 

Web of Science Index Yayın 

Sayısı 

Yayın 

Yüzdesi 

1 Social Sciences Citation Index (SSCI) 137 68.5 

2 Emerging Sources Citation Index (ESCI) 46 23.0 

3 Book Citation Index – Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) 18 9.0 

4 Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) 14 7.0 

(N=200) 

Makalelerin hangi ülkelerden yayınlandığını belirlemek üzere yapılan analiz sonucunda 54 ülke listelenmiştir. 

Listenin başında, 43 makale ile (%21,5) ABD gelmektedir. Onu 27 makale ile (%13,5) İngiltere izlemektedir. 

Listede Türkiye 8 çalışma ile yer almakta ve onuncu sırayı İspanya ve Yeni Zelenda ile paylaşmaktadır. Bu yayın 

sayısı, 200 örgütsel dayanıklılık makalesinin yüzde 4’üne karşılık gelmektedir. Mevcut örgütsel dayanıklılık 

makalelerinin hangi dillerde yayınlandığı incelendiğinde ise %99,5’inin (199 makale) İngilizce olduğu tespit 

edilmiştir. Bir makale ise Portekizce olarak yayınlanmıştır. 

 

 



E. Tolay – Ö. Güleryüz 14/4 (2022) 3033-3052 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3040 

4.2. Örgütsel Dayanıklılık ile İlgili Bibliyometrik Analizler 

VOSviewer programında örgütsel dayanıklılık ile ilgili olarak “ortak kelime analizi” ve “atıf analizi” olmak 

üzere iki temel konuda ağ analizleri yapılmıştır. Ortak kelime analizinde özellikle zamansal eğilim ağ haritası 

incelenmiş ve son yıllarda örgütsel dayanıklılık konusu ile bağlantılı olarak hangi konulara odaklanıldığı 

belirlenmeye çalışılmıştır.   

4.2.1. Ortak Kelime Analizi 

Ortak kelime analizi, bir araştırma alanındaki çalışmaların başlık, özet ve anahtar kelimelerinde geçen 

kelimelerin sıklığı ve bunlar arasındaki ilişki ağlarını ortaya koymaktadır (Çevik, 2021: 144). Bu bağlamda, 

WoS veri tabanında ve yönetim kategorisinde yer alan makalelerde, örgütsel dayanıklılık ile en fazla ilişkisi 

incelenen kavramların neler olduğunu öğrenmek amacıyla Vosviewer programında “yazar anahtar 

kelimeleri” analiz birimi ve “full counting” sayma yöntemiyle araştırma yapılmıştır. Analizde, anahtar 

kelimelerin en az 2 kez kullanılmış olması ölçütü getirilmiş ve böylece 650 yazar anahtar kelimesinden 86’sı 

eşiği geçmiştir. Analiz sonucunda Grafik 1 ve Grafik 2’de sunulan ağ haritaları ile Tablo 5’teki değerler elde 

edilmiştir. Grafik 1’de görülen anahtar kelimelere ilişkin ağ haritasındaki renkler, kavram kümelerinin 

ayrımını göstermektedir. Farklı renklerle gösterilen kümelenmeler, birbirleriyle ilişkili 86 kavramın 

konumlanmasından kaynaklanmaktadır. Buna göre, Grafik 1’deki ağ haritasında, en az 2 kez birlikte 

gerçekleşen yazar anahtar kelimelerine ilişkin toplam 17 küme, 247 bağlantı ve 325 toplam bağlantı gücü 

ortaya çıkmıştır. Van Eck ve Waltman (2017: 5), VOSviewer’da “Bağlantılar” ve “Toplam Bağlantı Gücü” 

olarak adlandırılan iki standart ağırlık özelliği bulunduğunu belirtmiştir. Bağlantı, bir öğenin diğer öğelerle 

olan bağlantılarının sayısıdır. Toplam bağlantı gücü (total link strength) ise bir öğenin diğer öğelerle olan 

bağlantılarının toplam gücünü göstermektedir. 

 

 

Grafik 1: Ortak Kelime Analizi – Yazar Anahtar Kelimeleri Bağlamında Ağ Haritası 

Tablo 5’te ise ortak kelime analizinde 4 kez ve daha sık birlikte kullanılan anahtar kelimelerin gerçekleşme 

sayısı, bağlantı sayısı ve toplam bağlantı gücü değerleri sunulmaktadır. Görüldüğü üzere listenin başında 

örgütsel dayanıklılık ve dayanıklılık sözcükleri yer almaktadır. Örgütsel dayanıklılık kelimesi, 86 anahtar 

kelimeden 61’i ile bağlantılı olup aralarındaki ilişkilerin toplam gücü 101’dir. Dayanıklılık sözcüğünün 

bağlantı sayısı ise 57 olup toplam bağlantı gücü 91’dir. Bu iki anahtar kelime dışında, listede üçüncü sırada 
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Covid-19 sözcüğünün yer alması oldukça dikkat çekicidir. Zira bu anahtar kelimenin, ağ haritasındaki 19 

anahtar kelime ile 21 kez birlikte kullanıldığı ve bu çalışmaların toplam bağlantı gücünün 31 olduğu 

belirlenmiştir. Zamansal eğilimi gösteren Grafik 2’deki ağ haritasına bakıldığında ise Covid-19 anahtar 

kelimesinin kullanıldığı makalelerin ortalama olarak 2021 yılında yayınlandığı anlaşılmaktadır.  

Tablo 5. Örgütsel dayanıklılık makalelerine ilişkin ortak kelime analizi tablosu 

Sıra Anahtar Kelime Gerçekleşme 

Sayısı 

Bağlantı  

Sayısı 

Toplam Bağlantı 

Gücü 

1 Örgütsel dayanıklılık 67 61 101 

2 Dayanıklılık 60 57 91 

3 Covid-19 21 19 31 

4 Kriz yönetimi 6 12 17 

5 Dinamik yetenekler 6 8 11 

6 Tedarik zinciri dayanıklılığı 6 8 9 

7 Covid-19 salgını 5 8 10 

8 Firma performansı 5 5 8 

9 Kriz 4 7 9 

10 Aile işletmeleri 4 7 9 

11 Çeviklik 4 6 8 

12 Girişimcilik 4 6 7 

13 Yenilik 4 5 6 

14 Sosyal sermaye 4 4 6 

15 Risk yönetimi 4 5 5 

Grafik 2’deki ağ haritası, 2000-2022 yılları arasında hangi anahtar kelimelerin ilişkisinin daha yoğun olarak 

araştırıldığını göstermektedir. Buna göre, örneğin sarı-yeşil ve sarı renk ile gösterilen kavram kümeleri 2020-

2022 yılları arasında çalışan konuları yansıtmaktadır. Bu ağ haritasından yararlanarak 2019-2022 yılları 

arasında yayınlanan makalelerde, örgütsel dayanıklılık ve dayanıklılık kavramları ile ilişkisi incelenen anahtar 

kelimeler tespit edilmiş ve bulgular Tablo 6’da sunulmuştur. Grafik 2’de doğrudan sarı ile gösterilen anahtar 

kelimeler, Tablo 6’nın ilk satırında yer alan ve 2022 yılında yayınlanan makalelerdeki anahtar kelimeleri 

içermektedir. Bu bağlamda, örgütsel performans, çalışan performansı, dayanıklılık kapasitesi, tedarik zinciri ve uyum 

sağlama kavramları öne çıkmaktadır. Sarı-yeşil renk ile gösterilen ve 2021 yılında yayınlanan makalelerdeki 

anahtar kelimelere bakıldığında, öncelikle Covid-19, Covid-19 pandemisi ve pandemi sözcükleri dikkat 

çekmektedir. Bunların dışında, örgütsel hafıza, takım dayanıklılığı, operasyonel dayanıklılık, yönetişim, mega projeler, 

küçük işletmeler, turizm ve yetenekler gibi anahtar kelimelere rastlanmaktadır. Yeşile yakın bir renk ile 

görselleştirilen 2020 yılındaki örgütsel dayanıklılık makalelerinde ise psikolojik dayanıklılık, proje dayanıklılığı, 

dinamik yetenekler, kaynaklar, hizmet inovasyonu, otomotiv endüstrisi, tedarik zinciri, örgütler, karar verme, öz-

yeterlilik ve iyimserlik anahtar kelimeleri görülmektedir. Son olarak, yeşil renk ile gösterilen 2019 yılındaki 

makalelerde kurumsal sosyal sorumluluk, firma performansı, sürdürülebilirlik, çeviklik, tedarik zinciri dayanıklılığı, 

anlamlandırma, bireysel dayanıklılık ve deneysel öğrenme gibi anahtar sözcüklerin kullanıldığı saptanmıştır. 

Grafik 2’deki 2019 yılı öncesinde yayınlanmış makalelerde kullanılan diğer anahtar kelimelere bakıldığında 

ise dönüşümcü liderlik, örgütsel değişim, kriz yönetimi, stratejik insan kaynakları yönetimi, sosyal sermaye, karmaşıklık, 

girişimcilik, aile işletmeleri, kalite yönetimi, risk yönetimi, psikolojik sermaye, bilgi yönetimi, dönüşüm, adaptasyon, 

uyum kapasitesi ve sürdürülebilirlik yönetimi gibi genel işletmecilik ve yönetim literatürüne ilişkin kavramların 

ağırlıkta olduğu görülmektedir. Ayrıca Covid-19 salgını öncesinde daha çok terörizm ve iklim değişikliği gibi 

genel sorunlara odaklanıldığı dikkat çekmektedir. Tablo 6’da yer verilen 2019-2020 yıllarına ilişkin kavramlar 

da Covid-19 küresel salgınından önceki örgütsel dayanıklılık makalelerinde yer alan anahtar kelimeler olup 

genellikle firma performansı, tedarik zinciri dayanıklılığı, çeviklik, proje dayanıklılığı, sürdürülebilirlik, kurumsal sosyal 

sorumluluk, dinamik yetenekler, bireysel ve psikolojik dayanıklılık gibi kavramlar olduğu görülmektedir. Pandemi 

süreci ile birlikte örgütsel dayanıklılık makalelerinde Covid-19 ve pandemi ile ilişkili anahtar kelimelere ağırlık 

verildiği gözlemlenmiştir. Ayrıca örgütsel ve bireysel performans, dayanıklılık kapasitesi, uyum sağlayabilme, takım 

dayanıklılığı ve operasyonel dayanıklılık ile örgütsel hafıza gibi konulara yönelik akademik ilgide artış olduğu 

saptanmıştır. 
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Grafik 2: Ortak Kelime Analizi – Zamansal Eğilim Ağ Haritası 

Tablo 6. Örgütsel Dayanıklılık Makalelerinde Kullanılan Anahtar Kelimelerin 2019-2022 Yıllarına göre 
Dağılımı 

Yıllar Anahtar Kelimeler Yıllar Anahtar Kelimeler 

2019 Sürdürülebilirlik  

Tedarik zinciri dayanıklılığı 

Vaka analizi  

Anlamlandırma  

Bireysel dayanıklılık  

Performans  

Deneysel öğrenme  

Çeviklik  

Kurumsal sosyal sorumluluk  

Firma performansı  

Felaket  

2021 Covid-19 

Örgütsel hafıza 

Mega projeler 

Yönetişim 

Covid-19 pandemisi 

Operasyonel dayanıklılık 

Küçük işletmeler 

Turizm 

Pandemi 

Yetenekler 

Takım dayanıklılığı 

2020 Dinamik yetenekler  

Kaynaklar  

Dayanıklılık  

Proje dayanıklılığı  

Öz-yeterlilik  

İyimserlik  

Psikolojik dayanıklılık  

İnovasyon 

Hizmet inovasyonu  

Otomotiv endüstrisi  

Güçlük  

Tedarik zinciri  

Örgütler  

Karar verme  

2022 Örgütsel performans 

Çalışan performansı 

Uyum sağlama 

Dayanıklılık kapasitesi 

Tedarik zincirleri 

VOSviewer’da, “en az 3 kez birlikte gerçekleşme” ölçütü belirlenerek ikinci bir ortak kelime analizi 

yapılmıştır. Buna göre 650 kelimeden 32’si eşiği geçmiş ve küme sayısı dokuza düşmüştür. Böylece, yönetim 

alanında örgütsel dayanıklılık konusunu ele alan makalelerde sıklıkla hangi konulara odaklanıldığı daha net 
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bir şekilde saptanabilmiştir. Ortaya çıkan 9 kümenin her birindeki anahtar sözcüklerin “örgütsel dayanıklılık” 

ve “dayanıklılık” sözcükleri ile birlikte kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca iki küme dışındaki diğer tüm 

kümelerde Covid-19 anahtar kelimesi de yer almıştır. Bu bağlamda, Covid-19 anahtar kelimesi ile 

ilişkilendirilen küme yapıları şöyle gerçekleşmiştir:     

- Dinamik yetenekler, çeviklik, sosyal sermaye, kriz;  

- Örgütsel öğrenme, kriz yönetimi, karar verme;  

- İnovasyon, hizmet inovasyonu, aile işletmeleri ve çalışan dayanıklılığı;  

- Tedarik zinciri yönetimi ve dayanıklılığı, risk ve kalite yönetimi; 

- Girişimcilik, girişimsel dayanıklılık, aile işletmeleri ve turizm; 

- Kurumsal sosyal sorumluluk, firma performansı; 

- Örgütsel adaptasyon  

4.2.2. Atıf Analizi 

Bibliyometrik araştırmalarda hangi yazarın ve çalışmanın en çok atıf aldığı önemli bir göstergedir. Genel 

olarak atıflar, alıntı yapılan belgenin bir kısmı veya tamamı arasındaki ilişkiyi ifade eder (Baynal-Doğan vd., 

2021:169). Araştırma kapsamında dokümanlar (makaleler), kaynaklar (dergiler), kurumlar (üniversiteler) ve 

ülkeler bağlamında atıf analizi gerçekleştirilmiştir.  

Çalışmalar bağlamında atıf analizi 

Yönetim alanındaki örgütsel dayanıklılık makalelerinden en fazla atıf alanları ve bağlantı sayısı en yüksek 

olanları tespit etmek için “atıf – doküman” düzeyinde analiz yapılmış ve “en az 1 adet atıf alan dokümanlar” 

analize dahil edilmiştir. 200 makaleden 152’si eşiği geçmiş; bu 152 çalışmanın 123’ü birbiri ile bağlantılı 

çıkmıştır. Grafik 3’te söz konusu çalışmaların atıf analizi ağ haritası gösterilmektedir. 

 

Grafik 3. Çalışmalar Bağlamında Atıf Analizi Ağ Haritası (Bağlantılı 123 Makale) 

WoS veri tabanının sağladığı atıf analizinden yararlanarak 200 örgütsel dayanıklılık makalesinin toplam atıf 

sayısının 2.935 olduğu; kendine atıf sayısı hariç tutulduğunda ise bu rakamın 2.792’ye düştüğü tespit 

edilmiştir. Bu bağlamda makale başına ortalama 21 atıf alındığı görülmüştür. 2000-2022 yılları arasında söz 

konusu çalışmalara yapılan atıfların dağılımı Grafik 4’te sunulmaktadır. Buna göre, atıf sayılarında önemli 

düzeyde artış olduğu ve bu artışın 2021-2022 yıllarında maksimum düzeye ulaştığı görülmektedir.    
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Grafik 4. Örgütsel Dayanıklılık Makalelerinin Yıllara göre Atıf Sayıları 

Tablo 7’de, en fazla atıf alan ilk on örgütsel dayanıklılık makalesinin ve yazarlarının isimleri, yıl, 

yayınlandıkları dergi, cilt ve sayı numarası, toplam atıf, yıllık ortalama atıf ve bağlantı sayısı gibi bilgiler 

sunulmaktadır. Görüldüğü üzere, en fazla atıfı Lengnick-Hall ve arkadaşlarının (2011) makalesi almıştır (488 atıf) 

ve bu çalışma yıllık ortalama 40 atıf almaktadır. Makalenin, Grafik 3’teki 123 makaleden 56’sı ile bağlantılı 

olduğu; bir başka ifadeyle birbirlerinden atıf aldıkları ve/veya birbirlerine atıf verdikleri anlaşılmaktadır. Bu 

makaleyi, 2002 yılında yayınlanan Coutu’nun çalışması izlemektedir (446 atıf).  Listenin onuncu sırasında ise 

Kantur ve Iseri-Say’ın (2012) makalesi yer almaktadır. Journal of Management & Organization isimli dergide 

yayımlanan “Organizational resilience: A conceptual integrative framework” isimli çalışmanın, Doğuş 

Üniversitesi’nden Deniz Kantur ve Boğaziçi Üniversitesi’nden Arzu İşeri-Say’a ait olduğu belirlenmiştir.   

Tablo 7. En Fazla Atıf Alan İlk 10 Örgütsel Dayanıklılık Çalışması 

Yazarlar / Yıl Makalenin ve Derginin İsmi / Cilt ve Sayı Toplam 

Atıf  

Sayısı 

Yıllık 

Ort. 

Atıf* 

Bağlantı 

Sayısı 

Lengnick-Hall,   

Beck & Lengnick-

Hall (2011) 

Developing a capacity for organizational resilience 

through strategic human resource management. 

Human Resource Management Review. 21(3) 

488 40 56 

Coutu, D. L. (2002) 

 

How resilience works. Harvard Business Review. 80(5) 446 21 31 

Gittell, Cameron, 

Lim & Rivas (2006) 

Relationships, layoffs, and organizational resilience 

airline industry responses to September 11. Journal of 

Applied Behavioral Science. 42(3) 

240 14 37 

Ortiz-de-Mandojana 

& Bansal (2016) 

 

The long-term benefits of organizational resilience 

through sustainable business practices. Strategic 

Management Journal. 37(8) 

217 31 19 

Linnenluecke 

Griffiths & Winn 

(2012) 

 

Extreme weather events and the critical importance of 

anticipatory adaptation and organizational resilience 

in responding to impacts. Business Strategy and the 

Environment. 21(1) 

150 13 12 

Winn, Kirchgeorg, 

Griffiths, 

Linnenluecke & 

Guenther (2011) 

Impacts from climate change on organizations: a 

conceptual foundation. Business Strategy and the 

Environment. 20(3) 

 

148 12 3 

Sahebjamnia, Torabi 

& Mansouri (2015) 

Integrated business continuity and disaster recovery 

planning: Towards organizational resilience. European 

Journal of Operational Research. 242(1) 

141 17 4 
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King, Newman & 

Luthans (2016) 

Not if, but when we need resilience in the workplace. 

Journal of Organizational Behavior. 37(5) 

 

94 13 5 

DesJardine, Bansal & 

Yang (2019) 

 

Bouncing back: Building resilience through social and 

environmental practices in the context of the 2008 

global financial crisis. Journal of Management. 45(4) 

90 22 10 

Kantur & Iseri-Say 

(2012) 

 

Organizational resilience: A conceptual integrative 

framework. Journal of Management & Organization. 18(6) 

87 7 22 

*Yıllık ortalama atıf değerleri, Web of Science Clarivate Citation Raporu’na dayanmaktadır. 

Tablo 7’deki makaleler genel olarak değerlendirildiğinde, çalışmaların ana temaları şöyle sıralanabilir:   

- Örgütsel dayanıklılığın doğasının, işleyişinin ve öneminin kavranması. 

- Stratejik insan kaynakları yönetimi yoluyla örgütsel dayanıklılık için kapasite geliştirme. 

- Havayolu endüstrisinin 11 Eylül'e verdiği tepkiler bağlamında ilişkiler, işten çıkarmalar ve örgütsel 

dayanıklılık.  

- Sürdürülebilir iş uygulamaları yoluyla örgütsel dayanıklılığın uzun vadeli faydaları.  

- Aşırı hava olaylarına yanıt vermede öngörülü adaptasyon ve örgütsel dayanıklılığın kritik önemi.  

- İklim değişikliğinin örgütler üzerindeki etkileri.  

- Entegre iş sürekliliği ve felaket kurtarma planlamasında örgütsel dayanıklılık.  

- 2008 küresel mali krizi bağlamında sosyal ve çevresel uygulamalar yoluyla dayanıklılık oluşturma.  

En fazla atıfı alan Lengnick-Hall ve arkadaşları (2011: 243) makalelerinde bir örgütün dayanıklılık 

kapasitesinin, çalışanlarda temel kritik yetkinlikler yaratmak için insan kaynaklarının stratejik olarak 

yönetilmesi yoluyla geliştirilmesini önermiştir. Yazarlar bunun, örgütlerin şiddetli şoklar yaşadıklarında 

esnek bir şekilde yanıt verme yeteneği kazanmalarını mümkün kılacağını ileri sürmüştür. Makalede ayrıca, 

bir örgütün dayanıklılık kapasitesini geliştirmek için merkezi olan üç unsurun ‘belirli bilişsel yetenekler’, 

‘davranışsal özellikler’ ve ‘bağlamsal faktörler’ olduğu ifade edilmiştir. Bu unsurların her birine ulaşmak için 

gereken bireysel düzeyde çalışan katkılarının neler olması gerektiği belirlenmiş; daha sonra, stratejik insan 

kaynakları yönetim sistemi içindeki İK politikalarının ve uygulamalarının bireysel tutum ve davranışları nasıl 

etkileyebileceği açıklanmıştır.  

Kaynaklar (dergiler) bağlamında atıf analizi 

Kaynaklar/dergiler bağlamında yapılan atıf analizinde, “her kaynakta en az bir örgütsel dayanıklılık makalesi 

olması” ve “en az bir adet atıf almış olması” kriterleri belirlenmiş ve analiz sonucunda 122 dergiden 97’si eşiği 

geçmiştir. Bu dergilerden 83’ü birbirleri ile bağlantılıdır. Tablo 8’de görüldüğü üzere Human Resource 

Management Review dergisinde örgütsel dayanıklılık ile ilgili 1 adet çalışma yayınlanmış ve bu çalışma 488 adet 

atıf almıştır. Bu dergi, örgütsel dayanıklılık çalışmalarının yayınlandığı diğer dergilerden 43’ü ile bağlantılı 

olup bu bağlantıların toplam gücü 62’dir. Listenin ikinci sırasındaki dergi, Harvard Business Review olup 1 adet 

örgütsel dayanıklılık çalışması yayınlamış ve bu makale ile birlikte 446 atıf almıştır. Tablo 8’de üçüncü sırada 

Business Strategy and the Environment dergisi yer almaktadır ve örgütsel dayanıklılık ile ilgili 8 makale 

yayınlamıştır. Bu makaleler ile toplam 383 atıf alan dergi, Grafik 4’teki 15 dergi ile bağlantılıdır ve bu 

bağlantıların toplam gücü 30’dur. Tablo 8’de yayınladıkları örgütsel dayanıklılık makaleleri ile 100’den fazla 

atıf alan ilk 10 dergi gösterilmektedir.    
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Tablo 8. Yayınladıkları Örgütsel Dayanıklılık Makaleleri ile En Fazla Atıf Alan Dergiler 

Sıra 

No 

Dergi Çalışma Sayısı Atıf 

Sayısı 

Bağlantı 

Sayısı 

Toplam 

Bağlantı Gücü 

1 Human Resource Management Review 1 488 43 62 

2 Harvard Business Review 1 446 26 33 

3 Business Strategy and the Environment 8 383 15 30 

4 Strategic Management Journal 2 289 22 29 

5 Journal of Applied Behavioral Science 3 261 31 42 

6 European Journal of Operational Research 1 141 4 4 

7 
International Journal of Entrepreneurial 

Behavior & Research 
5 137 17 32 

8 Journal of Management 2 123 10 14 

9 European Management Journal 2 115 18 22 

10 Journal of Management & Organization 4 110 20 29 

Grafik 4’te, yayınladıkları örgütsel dayanıklılık makalelerinin aldığı atıf sayısına göre dergilerin atıf analizi ağ 

haritası sunulmaktadır. Harita incelendiğinde, 83 makalenin 13 küme oluşturduğu görülmüştür. Bu dergiler 

arasındaki bağlantı sayısı 287, toplam bağlantı gücü ise 361 olarak gerçekleşmiştir.  

 

Grafik 4. Kaynaklar / Dergiler Bağlamında Atıf Analizi Ağ Haritası 

Kurumlar bağlamında atıf analizi 

Kurumlar bağlamında yapılan atıf analizinde, “en az 1 çalışma yayınlayan” ve “en az 2 atıf alan kurum” 

ölçütleri belirlenmiş; 318 kurumun 219’u eşiği geçmiştir. Bunların 187’si birbirleri ile bağlantılıdır. En fazla atıf 

alan örgütsel dayanıklılık çalışmalarını yayınlayan kurumlar Kuzey Karolina Üniversitesi (494 atıf), San Antonio 

Teksas Üniversitesi (488 atıf), Queensland Üniversitesi (387 atıf), Victoria Üniversitesi (298 atıf) ve Michigan 

Üniversitesi (266 atıf) olmuştur. Tablo 9’da yayınladıkları örgütsel dayanıklılık çalışmaları ile 200’den fazla atıf 

alan ilk 10 kurum gösterilmektedir. Kurumlar bağlamında atıf analizine ilişkin ağ haritası ise Grafik 5’te 

sunulmuştur. 
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Tablo 9. Yayınladıkları Örgütsel Dayanıklılık Makaleleri ile En Fazla Atıf Alan Kurumlar 

Sıra No Kurum İsmi Çalışma 

Sayısı 

Atıf Sayısı Toplam 

Bağlantı 

Gücü 

1 University of North Carolina 2 494 121 

2 University of Texas San Antonio 1 488 117 

3 University of Queensland 9 387 56 

4 University of Victoria 2 298 31 

5 University of Michigan 2 266 91 

6 Brandeis University 1 240 88 

7 Massachusetts bay transportat au 1 240 88 

8 Singapore Management University 1 240 88 

9 University of Balearic Isl 1 217 40 

10 University of Western Ontario 1 217 40 

Grafik 5’e ilişkin VOSviewer ağ haritasında, 187 kurumun 14 küme oluşturduğu; bu kurumlar arasındaki 

bağlantı sayısının 1331, toplam bağlantı gücünün ise 1452 olduğu saptanmıştır. Türkiye’den Boğaziçi 

Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nin de söz konusu 187 kurum içerisinde yer aldığı 

tespit edilmiştir.  

 

Grafik 5. Kurumlar Bağlamında Atıf Analizi Ağ Haritası 

Ülkeler bağlamında atıf analizi 

Yönetim alanında örgütsel dayanıklılık ile ilgili makale yayınlayan ve en fazla atıf alan ülkeleri tespit etmek 

için yapılan analizde, “en az 1 makale yayınlayan” ve “en az 1 atıf alan ülkeler” belirlenmiş ve 54 ülkeden 43’ü 

eşiği geçmiştir.  

Tablo 10’da 100’den fazla atıf alan ülkeler sıralanmaktadır ve listenin ilk sırasında yer alan Birleşik Devletlerde 

yayınlanan 43 örgütsel dayanıklılık makalesi toplam 1558 atıf almıştır. Haritadaki 34 ülke ile bağlantılı olan 

bu 43 çalışmanın toplam bağlantı gücü ise 333’tür. Kanada 734 atıf ile ikinci, Avustralya 713 atıf ile üçüncü 
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sıradadır. İngiltere, Almanya, İspanya, Fransa, İtalya ve Çin’in de yer aldığı listede, 8 örgütsel dayanıklılık 

makalesi ve 101 atıf ile Türkiye de yer almaktadır.  

Tablo 10. Yayınladıkları Örgütsel Dayanıklılık Makaleleri ile En Fazla Atıf Alan Ülkeler 

Sıra No Ülke/Bölge Çalışma Sayısı Atıf Sayısı Toplam Bağlantı Gücü 

1 ABD 43 1558 333 

2 Kanada 11 734 132 

3 Avustralya 25 713 175 

4 İngiltere 27 501 144 

5 Almanya 9 351 94 

6 İspanya 8 286 61 

7 Singapur 4 280 96 

8 Fransa 12 261 78 

9 İtalya 13 203 74 

10 Yeni Zelanda 8 180 76 

11 İsveç 16 162 41 

12 Çin Halk Cumhuriyeti 19 154 111 

13 İran 2 142 7 

14 Türkiye 8 101 61 

VOSviewer’da Grafik 6’ya ilişkin harita bilgileri incelendiğinde birbirleri ile bağlantılı 10 küme oluştuğu; 

bağlantı sayısının 256 ve toplam bağlantı gücünün 918 olduğu tespit edilmiştir. Zamansal eğilim ağ haritasına 

bakıldığında ise konu ile ilgili en yeni çalışmaların (2022 yılı) Tayvan, Nijerya ve Finlandiya’da yapıldığı 

görülmektedir. 2021 yılında örgütsel dayanıklılık ile ilgili çalışma yayınlayan ülkelerin başında ise Japonya, 

Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Hindistan, Meksika, Çin, Belçika, İsviçre ve Portekiz gelmektedir.   

İsveç, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün ile aynı kümede yer alan Türkiye’den yayınlanan 8 çalışmanın 

16 ülke ile bağlantılı olduğu tespit edilmiştir. Kümenin dışındaki diğer ülkeler ise (Grafik 7) Amerika, Kanada, 

İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya, Hindistan, Çin, Yeni Zelanda, Singapur Brezilya ve Avustralya’dır. 

 

 

Grafik 6. Ülkeler Bağlamında Atıf Analizi Ağ Haritası 
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Grafik 7. Türkiye’nin Bağlantılı Olduğu Ülkeler 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Çalışmada, farklı disiplinler tarafından ele alınan örgütsel dayanıklılık olgusunun yönetim literatüründeki 

gelişimini incelemek ve alana yönelik çıkarımlarda bulunmak amacıyla bibliyometrik bir analiz 

gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, WoS veri tabanında 2000-2022 yılları arasında yayınlanan 

“örgütsel dayanıklılık” konulu makaleler taranmış; elde edilen veri setinin analizinde ve görselleştirilmesinde 

VOSviewer programı kullanılmıştır. Analizlerden elde edilen en önemli sonuç, yönetim alanında örgütsel 

dayanıklılık konusuna gösterilen ilginin, Covid-19 küresel salgını ile birlikte önemli düzeyde arttığıdır. 

Araştırmanın diğer sonuçları şöyle özetlenebilir:  

- Yönetim alanındaki örgütsel dayanıklılık ile ilgili makalelerin literatürde 18 yıllık bir zamana 

dağıldığı; yayın sayısının ise özellikle 2018 yılından itibaren önemli ölçüde artış gösterdiği 

saptanmıştır. 2021 yılında ve 2022’nin ilk 7 aylık döneminde yayınlanan örgütsel dayanıklılık 

makaleleri gerek yayın sayısı gerekse atıf sayısı açısından en üst düzeye ulaşmıştır. Bunun en önemli 

nedenlerinden birinin, Covid-19 küresel salgını sırasında ve sonrasında yaşanan krizler olduğu 

düşünülmektedir. Kaotik, karmaşık, belirsiz ve öngörülemeyen olaylarla karakterize edilen söz 

konusu süreçte, örgütler açısından dayanıklılık kapasitesinin kritik öneminin daha iyi anlaşıldığı 

söylenebilir. Bu sayede gerek iş dünyası gerekse akademi, tüm dikkatini örgütlerin dayanıklılık 

kapasitesini yükseltmeye yönelik önlemlere kaydırmıştır. 

- Yönetim alanındaki 200 örgütsel dayanıklılık makalesi toplam 489 yazar tarafından kaleme alınmıştır 

ve bu yazarlar içerisinde ilk sırada Tengblad bulunmaktadır. Örgütsel dayanıklılık konusundaki 

makalelerin en fazla yayınlandığı dergiler Work Organization and Employment, Resilience 

Framework Organizing for Sustained Viability ile Journal of Contingencies and Crisis Management 

olmuştur. Konunun en sık ABD’de ve İngiltere’de çalışıldığı söylenebilir. Diğer taraftan veri setindeki 

örgütsel dayanıklılık makalelerinin yaklaşık yüzde 70’i SSCI’da, yüzde 23’ü ise ESCI’da 

taranmaktadır.   

- Çalışmada ortak kelime analizi yapılarak zamansal eğilim ağ haritası incelenmiş ve son yıllarda 

örgütsel dayanıklılık konusu ile bağlantılı olarak hangi konulara odaklanıldığı tespit edilmeye 
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çalışılmıştır. Bu analiz sonucunda, belirlenen kriterlere göre 650 anahtar kelimeden 86’sı eşiği 

geçmiştir. Listenin başında yer alan örgütsel dayanıklılık ve dayanıklılık sözcüklerinin dışında en sık 

tekrarlanan anahtar kelime Covid-19 olmuştur. Ayrıca bu kelimenin kullanıldığı yayınların ortalama 

olarak 2021 yılında yayınlandığı saptanmıştır. 2020 yılının başlarında dünyayı etkisi altına alan 

Covid-19 salgınının iş dünyası üzerindeki etkilerine ilişkin akademik çalışmaların ve dolayısıyla 

örgütsel dayanıklılık literatürünün bu tarihten sonra gelişmeye başladığı düşünüldüğünde, bu 

durum oldukça makul görünmektedir.     

- Çalışmada 2019 yılı öncesinde yayınlanmış makalelerde kullanılan anahtar kelimeler içerisinde 

dönüşümcü liderlik, örgütsel değişim, kriz yönetimi, stratejik İKY, psikolojik ve sosyal sermaye, girişimcilik, 

aile işletmeleri, kalite ve risk yönetimi, adaptasyon, uyum kapasitesi ve sürdürülebilirlik gibi genel işletmecilik 

ve yönetim literatürüne ilişkin kavramların ağırlıkta olduğu saptanmıştır. Ayrıca Covid-19 salgını 

öncesinde daha çok terörizm ve iklim değişikliği gibi sorunlara odaklanıldığı görülmüştür.  

- 2019-2020 yıllarına ilişkin kavramlar incelendiğinde genellikle firma performansı, tedarik zinciri 

dayanıklılığı, çeviklik, proje dayanıklılığı, sürdürülebilirlik, kurumsal sosyal sorumluluk, dinamik yetenekler, 

bireysel ve psikolojik dayanıklılık gibi kavramlar öne çıkmıştır.  

- Pandemi süreci ile birlikte ise örgütsel dayanıklılık makalelerinde Covid-19 ve pandemi ile ilişkili 

anahtar kelimelere ağırlık verildiği gözlemlenmiştir. Ayrıca örgütsel ve bireysel performans, dayanıklılık 

kapasitesi, uyum sağlayabilme, takım dayanıklılığı ve operasyonel dayanıklılık ile örgütsel hafıza gibi konulara 

yönelik akademik ilgide bir artış olduğu saptanmıştır. Bu bilgiler ışığında, örgütsel dayanıklılık 

konusuna ilgi duyan araştırmacılara, sözü edilen kavramları göz önünde bulundurarak 

araştırmalarını tasarlamaları önerilebilir. 

- Yapılan ilave ortak kelime analizi sonucunda ise Covid-19 anahtar kelimesi ile ilişkilendirilen küme 

yapıları ortaya konmuştur. Örneğin (i) dinamik yetenekler, çeviklik, sosyal sermaye, kriz; (ii) örgütsel 

öğrenme, kriz yönetimi, karar verme; (iii) hizmet inovasyonu, aile işletmeleri ve çalışan dayanıklılığı; 

(iv) kurumsal sosyal sorumluluk ve firma performansı bu kümelenmelerden bazılarıdır ve örgütsel 

dayanıklılığın Covid-19 bağlamında hangi yönetim ve işletmecilik terimleri ile birlikte ele alındığına 

ilişkin genel bir öngörü sağlamaktadır.  

- Yapılan atıf analizine göre, en fazla atıfı Lengnick-Hall ve arkadaşlarının (2011) makalesi almıştır (488 

atıf) ve bu çalışma yıllık ortalama 40 atıf almaktadır. Bu makaleyi, 2002 yılında yayınlanan Coutu’nun 

çalışması izlemektedir (446 atıf).  En fazla atıf alan örgütsel dayanıklılık çalışmalarını yayınlayan 

kurumlar Kuzey Karolina Üniversitesi (494 atıf) ve San Antonio Teksas Üniversitesi (488 atıf) olmuştur. 

Türkiye’den Boğaziçi Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi de söz konusu 187 

kurum içerisinde yer almaktadır. 

- Kaynaklar/dergiler bağlamında yapılan atıf analizinde, örgütsel dayanıklılık makalesi yayınlayan ve 

en fazla atıf alan dergiler Human Resource Management Review ve Harvard Business Review’dır.  

- En fazla atıf alan çalışmaları yayınlayan ülke Amerika ve Kanada olup konu ile ilgili en yeni 

çalışmaların (2022 yılı) Tayvan, Nijerya ve Finlandiya’da yapıldığı belirlenmiştir.  

Yapılan farklı analizlerde Türkiye’nin de genellikle listenin başlarında yer aldığı görülmüştür. Türkiye, 

özellikle jeopolitik konumu nedeniyle bölgedeki ve dünyadaki pek çok siyasi ve ekonomik gelişmeden 

ve/veya krizden en fazla etkilenen ülkelerden biri olagelmiştir. Komşu ülkelerde yaşanan savaş vb. olaylar, 

göç, ülke içindeki ve çevresindeki terör olayları, deprem kuşağında yer alması, siyasi ve ekonomik çalkantılar 

hem ülkenin genel ekonomisini hem de kurumları yakından etkilemektedir. Bu nedenle Türkiye’deki gerek 

kamu gerekse özel kuruluşlar için “örgütsel dayanıklılık” olgusu son derece önemlidir. Bu bakımdan 

hükümetlerin, işletme sahip ve yöneticilerinin örgütsel dayanıklılığı artıracak önlemler üzerinde düşünmeleri 

ve bunların sürdürülebilirliğini sağlamaları kritik bir öneme sahiptir. Bu çerçevede, Yönetim ve Organizasyon 

alanında çalışan bilim insanlarının örgütsel dayanıklılık literatürünü yakından takip etmeleri ve yapacakları 

nitel ve nicel araştırmalar ile alana ve dolayısıyla uygulayıcılara katkı sağlamaları çok değerli olacaktır.  

Yönetim alanındaki örgütsel dayanıklılık makalelerinin bibliyometrik analizini gerçekleştiren ve böylece 

alanın kavramsal (ortak kelime analizi yolu ile) ve entelektüel (atıf analizi yolu ile) yapısını ortaya koymaya 

çalışan mevcut araştırmanın akademik literatüre ve kamu ve özel sektöre yöneticilerine bir çerçeve sunarak 

katkı sağlaması beklenmektedir. Ayrıca araştırma sonuçlarının yeni yapılacak çalışmalara ışık tutabileceği 

düşünülmektedir. Bu bağlamda, örgütsel dayanıklılık ile ilişkisi incelenen güncel anahtar kelimeler esas 

alınarak çeşitli nicel ve nitel araştırmalar yapılmasının ve böylece örgütlerin dayanıklılık kapasitelerini 
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artıracak önlemlerin belirlenerek iş dünyasının kullanımına sunulmasının değerli bir çaba olacağı 

öngörülmektedir. Diğer taraftan araştırma, Web of Science veri tabanında yer alan 200 makale ile sınırlıdır. 

Bu doğrultuda, örgütsel dayanıklılık konusunda çalışmak isteyen araştırmacılara, başta Scopus olmak üzere 

farklı veri tabanlarını da içeren analizler yapmaları önerilebilir.  
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1. GİRİŞ 

21. yüzyılda büyük ölçekli hile vakalarının yaşanması finansal piyasalara olan güveni derinden sarsmış ve 

paydaşlarını zarara uğratmıştır. Sertifikalı Hile Denetçileri Birliği (ACFE)’nin hazırlamış olduğu raporlar 

doğrultusunda hilenin yapılış biçimiyle birlikte vermiş olduğu zarar gözler önüne serilmiştir. Uluslararası 

ölçekteki otoriteler, gelecekte oluşabilecek hile vakalarına karşı daha ihtiyatlı davranarak düzenlemeler 

yapmıştır.  Ancak hileden korunmak için sadece standartlarla ve düzenlemelerin yeterli olmayacağının 

farkına varılması sonucunda işletmelerin kendi süreçlerini sürekli denetleyerek hileyi önlemeye yönelik 

yaptığı çalışmalar da hızlanmıştır.  

Günümüzde hile birçok şekilde tanımlansa da hilenin ekonomilere zarar verdiği kesin olarak bilinmektedir. 

Özellikle son yıllarda yaşanan büyük kayıplar, hilekârların finansal raporlama sistemlerinin açıklarını 

kullanılmasıyla ortaya çıkmıştır (Jackson, 2015:30). Hileli işlemler işletmenin olağan akışı dışındaki 

nedenlerden, faaliyetlerin yürütülmesindeki eksikliklerden, bozuk etik değerlerinden ve kültüründen 

kaynaklanabilmektedir. Önemli görülen noktalarda oluşturulan kontrol noktalarıyla hileli işlemlerin var 

olduğuna ya da olabileceğine ilişkin işaretler elde edilebilmektedir (Pehlivanlı, 2011:36). Hile soruşturması 

genellikle zaman alır ve alanındaki uzman olan muhasebeciler, hile denetçileri ve avukatlar tarafından 

yürütülür. Bu süreçte, önleme, ortaya çıkartma ve araştırma gibi üç temel faaliyet yürütülür. Hem en zoru 

hem de en önemlisi hilenin ortaya çıkartılmasıdır.  Etkili kontroller ve diğer önleyici yaklaşımlar büyük oranda 

hilekârlığa karşı bir caydırıcılığı olsa da bazıları yine de devam etmektedir. Yani hile yapmayı kafasına 

koymuş kişiler kasıtlı olarak sistemin içinde boşluk arayacaktır. Diğer yandan, hilenin araştırılabilmesi için 

hilenin varlığına yönelik önemli bulgulara ulaşılması gerekir (Albrecht ve Albrecht, 2007:49.3). 

Hilenin ortaya çıkartılmasının ilk adımı, hile şüphesinin ortaya çıkmış olması veya anormal bir durumun fark 

edilmesiyle başlamaktadır.  Bu tür şüphe; pasif yapının ürünü olan fısıltı hatlarına telefon, e-posta ve diğer 

web tabanlı araçlarla gelen ihbar ile şikâyetlerin değerlendirilmesi veya tesadüfi olarak karşılaşılmasıyla ya 

da aktif analizlerin yapılmasıyla ortaya çıkabilir. Kısacası, hile belirtilerinin tespit edilmesi pasif veya aktif 

yapılar sayesinde gerçekleşir. İki yapı arasındaki fark, pasif yapıların belirtileri ortaya koymak için özel 

önlemleri gerektirmemesidir. Aktif yapının doğası gereği kritik süreçlerin denetlenmesiyle, iç denetim 

bulgularıyla ve analizi yapılan yönetim muhasebesi raporlarıyla anormallikler ortaya çıkartılabilmektedir 

(Stamler vd., 2014:205). 

Geçmişte denetçiler, hile belirtilerini tespit etmek için onlarca yıl manuel kontrol yöntemlerine göre 

uyarlanmış analiz tekniklerini uygulayarak verileri analiz etmişlerdir. Ancak teknoloji temelli araçların 

gelişmesi hile denetçilerine, büyük veri setlerini analiz etmek için tamamına erişilebilme sağlamıştır (Albrecht 

vd, 2011:168). Ancak, hile denetçilerinin hile tespit çalışmalarında kullanacağı büyük veri setlerinin elde 

edilmesinde birtakım zorluklar bulunmaktadır. Bu zorlukların belki de en önemlisi mevcut gerçek hile 

kayıtlarına ulaşmaktır. Bu zorluğun nedeni, şirketlerin kendi alanlarındaki dolandırıcılık kayıtlarını genellikle 

açıklamaktan hoşlanmamalarıdır. Çünkü bu durum, hissedar güveninin yanı sıra tüketici güveni üzerinde de 

negatif bir etkiye sahiptir (Lu, 2006:348-349). Ayrıca kişisel verilerin korunması kanunu ile kişi ya da 

kurumlara ait verilerin açık rızası olmadan işleyenlere 5.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar büyük 

yaptırımların uygulanması (RG1, 2016) nedeniyle veri setlerine ulaşmayı oldukça zorlaştırmıştır. Bu 

nedenlerle, kaynak veri olarak kamuya açık olan bir veri seti kullanılmıştır . Kaynak veri, kamuya açık makine 

öğrenimi ve veri bilimi topluluğu olan kaggle.com adlı internet sitesinden sağlanmıştır(Kaggle, 2017). Bu 

çalışmanın literatüre katkısı denetçilere ve finansal piyasadaki tüm paydaşlara hileli ödemelerin verdiği 

zararların azaltmasını sağlamak, işletmelerin veri setlerini kullanarak hilelerin tespit edilebilmesini ve 

önlenebilmesini sağlamak ile makine öğrenmesinin oluşturduğu modellerin performanslarını değerlendirerek 

denetim alanında yenilikçi yaklaşımların kullanılmasına yardımcı olmaktır. Çalışmaya  literatür incelemesiyle 

başlanmış, hileli ödemeler hakkında bilgi verildikten sonra araştırmanın yöntemine ve verilerine 

değinilmiştir. 

 

 

 
1Resmî Gazete, Sayısı: 29677 
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2. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Hileli faaliyetlerin tespitiyle ilgili literatürde yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır. Aynı zamanda bu 

çalışmalarda  birçok yöntemin kullanıldığı görülmüştür. Ancak ağırlıklı olarak teknoloji temelli yöntemlerin 

kullanıldığı anlaşılmıştır. Çalışmada veri madenciliğinin bir kolu olan makine öğrenmesine dayalı yöntemler  

kullanacağı için bu yöntemleri konu alan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir. 

Son yıllarda, veri madenciliğine dayalı istatistik, makine öğrenimi, yapay zekâ, örüntü tanıma gibi çeşitli 

disiplinlerden kaynaklanan farklı türde tahmine dayalı analitik teknikler geliştirilmiştir. Hile tespit 

çalışmalarında hem sınıflandırma hem de regresyon modelleri aynı anda kullanılmaktadır. Örneğin, bir hile  

tespitinde regresyon analizi dolandırıcılık miktarını tahmin etmeye çalışırken sınıflandırma tekniği bir hile 

tespitinde dolandırıcılığın varlığına ya da yokluğuna ilişkin tespit yapmaya yardımcı olmaktadır (Baesens, 

2015:122). Özellikle çalışan hilelerinden  ve hileli finansal raporlamalardan kaynaklı işletmeler büyük 

tutarlarda zarar etmektedir. Bununla birlikte günümüzde artan iş hacimleri göz önüne alındığında oluşan 

büyük veriler içinden hileli işlemlerin tespit edilmesi kolay olmamaktadır. Büyük finansal veriler içindeki 

hileli faaliyetlerin tespit edilmesine yönelik yazılımlar geliştirilmiştir. Veri madenciliği araçlarının bu büyük 

finansal verilerde kullanılması, hilelerin tespiti ve önlenmesi bakımından işletmelere büyük avantajlar 

sağlayacaktır (Terzi, 2012:54). 

Günümüzde uzmanlar ve araştırmacılar hileleri tespit için veri madenciliğini kullanmaya başlamıştır. Veri 

madenciliği teknikleri,  veri setlerindeki değişkenleri kullanılarak yapılan sınıflandırma ve tahmin için 

oldukça uygundur. Veri madenciliğinin kolu olan makine öğrenimi, büyük miktardaki veriyi analiz etmede 

diğer yöntemlere göre daha başarılıdır. Yöntemlerden yapay sinir ağları (ANN), karar ağaçları (DT), destek 

vektör makineleri (SVM) ve bayes inanç ağları (BBN) hilenin tespiti için popüler araçlardır (Jan, 2018:1-14).  

Lægreid (2007:287) çalışmasında, lojistik regresyon (LR) yönteminin oluşturduğu modeli kullanarak hayat dışı 

sigortalardaki hile faaliyet modellerini otomatik tanıma sistemi geliştirmiştir. Çalışmadaki ana fikir, geçmiş 

müşteri bilgileriyle hile riskini olasılıksal olarak değerlendirerek ekspertizlere yardımcı olmaktır. Diğer 

yandan veri madenciliği araçları bankacılıkta da yaygın olarak kullanılmaktadır. Çünkü kredi kartı 

dolandırıcılığı, bankalar için son derece ciddi bir sorun olmaktadır. Örneğin, Visa ve MasterCard, 

dolandırıcılıktan 1 yılda 700 milyon USD fazla zarar ederken Capital One tarafından geliştirilen yapay sinir 

ağı tabanlı kredi kartı dolandırıcılık tespit sistemi, şirketlerin kayıplarını %50'den fazla azaltmayı başarmıştır 

(Kantardzic, 2020:590). 

Liou (2008:650-662)  çalışmasında, hileli finansal raporlama ile iş hatası tahmini arasındaki farkları, 

benzerlikleri ve ikili arasındaki etkili faktörleri araştırmıştır. Taiwan Economic Journal veri bankasından ve 

Taiwan Stock Exchange Corporation'dan elde ettiği verilerden 52 finansal göstergeyi önemli etken olarak 

tanımlamıştır.  Çalışmasında LR, ANN ve DT algoritmalarını kullanmıştır. Oluşturulan modeller hem hileli 

finansal raporlamayı tespit etmede hem de iş başarısızlıklarını tahmin etmede başarılı olmuştur. Genel 

doğruluk açısından DT, ortalama %98’lik başarı göstererek diğer iki algoritmadan daha iyi performans 

sergilemiştir. 

Kirkos ve vd. (2007:1002)  çalışmalarında denetim ve muhasebe alanına yardımcı olmak amacıyla DT, ANN 

ve BNN’yi kullanarak mali tablo dolandırıcılığını tespit etmeye çalışmışlardır. Deneylerden elde edilen 

sonuçlara göre, 76 adet Yunan imalat şirketine ait mali tablo verilerinin tahrif edildiğine dair göstergeleri olan 

veriler üzerinden yapılan araştırma hileli olan kesin sonuçlarla örtüşmüştür. Modellerin performanslarına 

bakıldığında, 10 katlı çapraz doğrulama yöntemi kullanılan analizlerde Bayes inanç ağı modeli %90,3'ünü 

doğru bir şekilde sınıflandırmayla en iyi performansı elde etmiştir. Yapay Sinir Ağı modelinin ve Karar Ağacı 

modelinin doğruluk oranları sırasıyla %80 ve %73,6'dır. 

Kırlıoğlu ve Ceyhan (2014:13) çalışmalarında, kaliteli bir denetimin gerçekleştirilebilmesi adına araştırmacının 

kısa sürede şirket hakkında genel yargıya varılması gerektiğini savunmuşlardır. Çalışmalarında denetçilerin 

faydalandığı finansal tablo bilgilerini veri madenciliği algoritmalarıyla analiz ederek finansal olarak başarılı 

ya da başarısız olarak sınıflandırılmayı hedeflemişlerdir. Bu sayede denetçilerin kısa sürede işletmeler 

hakkında analitik bilgi elde edebileceğini ispatlamıştır. Çalışmasında k-en yakın komşu algoritmasıyla birlikte 

10 katlı çapraz doğrulama tekniğini kullanmış ve oluşturduğu model %95’lik doğru finansal sınıflama tahmini 

sağlamıştır.  
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Dutta ve vd. (2017:374-393) yapmış oldukları çalışmada, hileli faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen şirketlerin 

yeniden yaptıkları beyanları incelemişlerdir. 2001-2014 yılları arasındaki 3.513 vakayı içeren gerçek kapsamlı 

bir veri seti kullanarak ANN, DT, BBN ve destek vektör makinesi (SVM)  yöntemleriyle modeller 

geliştirmişlerdir. Modellerin performansını değerlendirme aşamasında doğruluk, duyarlılık, kesinlik, 

özgüllük ve ROC eğrisi (AUC) ölçütlerini kullanmışlardır. 10 katlı çapraz doğrulamayla yapılan analiz sonucu 

ANN modellerinin yaklaşık %83'lük değeriyle diğer yöntemlere göre daha yüksek bir performans gösterdiğini 

bulmuşlardır. 

Lakshmi  & Kavila (2018:16823) çalışmalarında kredi kartlarında yapılan dolandırıcılığı tespit etmek için LR, 

DT ve Rastgele Orman (RF) gibi makine öğrenme yöntemlerini kullanmışlardır. Yöntemlerin performansını 

değerlendirmek için duyarlılık, özgüllük, doğruluk ve hata oranı metrikleri kullanılmıştır. Lojistik regresyon 

%90, karar ağacı %94,3 ve rastgele orman sınıflandırıcısı %95,5 olmak üzere performans sergilemiştir. Her üç 

yöntemi de karşılaştırdıklarında, rastgele orman sınıflandırıcısının LR ve DT’den daha iyi olduğunu 

bulmuşlardır. 

Aksoy (2021:29) çalışmasında Borsa İstanbul’da 2000-2019 yılları arasında işlem gören 88 şirketin, finansal 

tablolarına dayalı model geliştirerek hile faaliyetleri 1 yıl önceden tespit etmeyi amaçlamıştır. Çalışmasında 

veri madenciliğinin bir kolu olan makine öğrenmesi yöntemlerinden ANN, sınıflandırıcı regresyon ağacı 

(CART),  SVM ile LR yöntemlerini kullanarak mali tablo dolandırıcılığını tahmin etmeye çalışmıştır. Yapılan 

çalışmanın sonucunda ANN %96,15, CART %96,15, SVM %80,77 ve LR %80,77 oranında başarı göstermiştir.  

Chen (2016:15) çalışmasında, 2002 ve 2013 yılları arasında hem hileli hem de hileli olmayan mali tablolara 

sahip şirketlerin verilerini kullanarak bir mali tablo tespit modeli oluşturmayı amaçlamıştır. Çalışmasının ilk 

aşamasında CART ve ki-kare etkileşim detektörünü (CHAID) kullanarak ana değişkenleri belirlemiştir. İkinci 

aşamasında hile yapılmış tabloları belirlemek için  CART, CHAID, BBN, SVM ve ANN tekniklerini 

birleştirilerek model oluşturmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, CHAID–CART modelinin algılama 

performansı %87,97 genel doğrulukla en etkili olan ikili olarak belirlenmiştir. Jans vd. (2007:19-24) 

çalışmalarında  veri madenciliği tekniklerinin gerçek dünya varsayımları altında dolandırıcılık tespiti için bir 

araç olarak verimli olup olmadığını araştırmışlardır. Çalışmalarında satın alma siparişlerine, mal girişlerine 

ve faturalara ilişkin bir dizi değerleri (sipariş adedi, satın alan, satıcı, fiyat, tarih gibi) kullanmışlardır. Daha 

sonra veri madenciliğinin denetimli öğrenme ve denetimsiz öğrenme tekniklerini kullanarak aykırı değerlere 

sahip bir küme tespiti yapmışlardır. Tespit edilen bu aykırı değerlerin normalde küçük olması gerekirken, 

ortalamaların yüksek olması tespitte önemli bir etken olarak bulunmuştur. Böylelikle işlemelerin bu aykırı 

değerlere yönelik kontrol noktalarının oluşturabileceğini ve dolandırıcılığın önlenebileceğini ifade 

etmişlerdir.  

Bu çalışmanın literatürdeki diğer çalışmalardan farkı; 1) Yürütülecek hile tespit çalışmasında kaynak veri, bir 

bankanın bir dönemine ait işlemlerinden üretilen kayıtlar üzerinde yapılmasıdır. 2) 594.643 adet satır ve 9 adet 

öznitelik sütunun bulunduğu büyük sayılabilecek bir veri seti üzerinde gerçekleştirilmesidir. 3) Makine 

öğrenmesi yöntemleriyle hassas bir tahmin yapılabilmesi için veri seti %69’u eğitime, %31’i teste ayrılmış 

olmasıdır. 4) Hile tespit çalışmalarında zaman önemli olduğu için makine öğrenmesi yöntemlerinin eğitim ve 

tahmin için harcadığı süreleri değerlendirmede bir kriter olarak ele almasıdır. 5) Son olarak, literatürdeki 

makine öğrenimine dayalı hileli finansal raporlama tespit çalışmalarının aksine varlıkların kötüye 

kullanılması amacıyla yapılan hileli ödemeleri tespit etmeye yönelik olmasıdır.   

2.1.Varlıkların Kötüye Kullanılması 

Günümüze kadar hile ile ilgili pek çok çalışma yapıldığı bilinmektedir. Hile üzerine yapılan  çalışmalara 

bakıldığında hilekârlığın üç ana kategoriye ayrıldığı konusunda uzmanlar birleşmiştir. Buna göre işletmelerde 

karşılaşılan hile türleri; a)varlıkların kötüye kullanımı, b)yolsuzluk ve c)hileli finansal raporlama şeklinde 

sınıflandırılmıştır. (Padgett, 2015:23). Çalışmaya uygun olması nedeniyle bu hile sınıflandırmasına göre 

ilerlenmiştir. ACFE’nin son raporundaki hileli işlemlere ait gerçekleşme sıklıkları ve ortalama kayıp tutarları 

Şekil.1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 1: Hileli Faaliyet Kategorileri ile Ortalama Kayıp (ACFE:2018,10) 

İşletmelerde, hile riskleri değerlendirilirken ve hile tespit kontrolleri tasarlanırken hilekârların planları 

doğrultusunda ortaya çıkan her türlü fırsatı değerlendirebileceği unutulmamalıdır. Çünkü ACFE’nin 

raporuna göre 2.690 vakada, birçok hileli faaliyetin birden fazla mesleki hile türünü içinde barındırabileceği 

vurgulanmaktadır (ACFE, 2018:12). Varlıkların kötüye kullanılması, nakit veya envanter hırsızlığı, hasılatı 

eksik gösterme ve zimmete para geçirme gibi türlerini içerir. Varlıkların kötüye kullanımında en sık 

karşılaşılan fatura, bordro, gider ve çek gibi hileli ödemelerdir. Bazen çalışanlar, işletmeye mal satan satıcılarla 

ya da rekabet ettiği şirketlerle iş birliğine girerek işletmeyi zarara uğratabilmektedirler. Bununla birlikte 

işletmenin varlıklılarının kendi çıkarları için kullanılması, yanlış raporlama ve kendi adına yaptığı harcamalar 

da bu tür hileli faaliyetin içinde değerlendirilmektedir (Golden vd.,  2011:5). 

Varlıkların kötüye kullanılması, faturaların değiştirilmesi, malların çalınması veya alınmamış mal veya 

hizmet bedellerinin ödemesine neden olmak gibi çeşitli yollarla gerçekleştirilmektedir. Bu hile türü, muhtemel 

kontrolleri atlatarak yaratılan yanlış yahut yanıltıcı kayıtlar veya belgeler eşliğinde yapılabilmektedir (SAS2, 

2002:1721). Varlıkların kötüye kullanılması, hırsızlık veya zimmete geçirmekten daha fazlasını içermektedir. 

Buna herhangi bir şirket varlığının kişisel kazanç için kötüye kullanılması da dâhil edilebilir. Örneğin; 

çalışanların şirket bilgisayarını saatlerce kendi çıkarları için kullanması da bu kapsamda değerlendirilebilir 

(Wells, 2017:46). 

Hiledeki üç temel kategoriden, varlıkların kötüye kullanımı en yaygın olanıdır, ACFE raporuna göre 

çalışmada yer alan 2.690 vakanın %89'unda meydana gelmiştir (ACFE, 2018:10). Çalışmada ana konudan 

ayrılmamak için aşağıdaki Şekil 2’de gösterilen nakit tahsilatı ve ödemelerle varlıkların kötüye 

kullanılmasındaki alt başlık olan hileli ödemeler türü ele alınacaktır. 

 

Şekil 2: Varlıkların Kötüye Kullanılma Türleri (ACFE:2018,11) 

 
2 Statement on Auditing Standards, No. 99. 
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2.1.1. Hileli Ödemeler 

Hileli ödemeler, işletme varlıklarının çalışanlar tarafından kötü amaçlı kullanımı sıkça karşılaşılan hile 

türlerindendir. Bu hile türü, bir işletme çalışanının görevini kötüye kullanarak, ödemeleri yasal olmayan 

kanallara yönlendirmesiyle oluşabilmektedir. Hileli ödemeler kendi içinde 5 ana başlık altında toplanmıştır. 

Bunlar; 1)Fatura hilesi, 2)Bordro hilesi, 3)Gider hilesi, 4) Çek hilesi, 5)Yazar kasa hilesi (Bozkurt, 2009:212,215). 

Çek hileleri, bir çalışanın kuruluşun hesabına düzenlenmiş bir çeki kendi çıkarları için kullanması veya 

kuruluş tarafından üçüncü bir şahsa düzenlenmiş gibi göstererek el koyması yoluyla meydana gelir. Yazar 

kasada dolandırıcılığında ise, paranın kasadan gizlice çıkarılması vardır. Bordro hilesi genellikle sahte zaman 

çizelgesiyle işletmenin çalışanlardan birine borcu varmış gibi gösterilerek yapılan bir türdür. Gider hilesi, 

şirketin çalışanları tarafından yanlış gider raporlamasına dayandırılarak yapılan bir dolandırıcılıktır (Wells, 

2017:110,145,188). Fatura hileleri, oldukça sık karşılaşılan ve işletmeye oldukça fazla zarar veren bir hileli 

ödeme türüdür. İşletmenin özellikle satın alma işlevine karşı yapılan operasyonlarda ortaya çıkmaktadır. Bu 

hile türü, işletmeye gelen nakitlere dokunulmadan bir nedenle işletme dışına çıkarılmasına dayanmaktadır 

(Bozkurt, 2009:215). 

 

Şekil 3: Hileli Ödeme Hile Türleri(ACFE:2018,11) 

Çalışmada kullanılan kaynak veri bir bankanın üye işyerleri aracılığıyla yapılan işlemlere dayalı kayıtlar 

oluşturmaktadır. Çalışmanın özelinde üye işyerlerini bankanın çalışanları olduğu düşünülürse, işletme 

çalışanları tarafından işletme kaynaklarının kötü amaçlı kullanımı sıkça rastlanılan “hileli ödemeler” türüne 

benzetilebilir. Daha önce de belirtildiği üzere, bu hile türü bir işletme çalışanının işletmedeki konumunu 

kullanarak, ödemeleri yasal olmayan kanallara yönlendirmesi biçiminde gerçekleştirilmektedir. Böylelikle 

işletmelere çoğunlukla var olmayan ya da olduğundan yüksek tutarlı ödemeler yaptırılarak zarara 

uğratılmıştır.  

3.VERİ VE YÖNTEM 

Jans vd. (2007:19), hilenin tespitinde faturayı düzenleyenin ve ödeyenin kim olduğu,  faturanın ödenme şekli 

ve ödenme tarihi, toplam fatura sayısı, fatura açıklamaları ve ortalama tutar gibi bilgilerin kullanılması 

gerektiğini belirtmiştir. Hileli işlemlerle ile işletmenin finansal olmayan bilgileri arasında bir korelasyon 

bulunabilmektedir. Bu nedenle finansal tablo hilelerinin tespitinde finansal olmayan bilgileri de dikkate almak 

gerekir (Jan, 2018:2). Bununla hile tespit çalışmalarının büyük problemlerinin en önemlisi mevcut hile 

kayıtlarının olmayışıdır. Birçok araştırmacı, gerçek hile kayıtları olmadan, yöntemlerini test etmek için yapay 

olarak oluşturulmuş hile kayıtlarını kullanmaktadır. Test amaçlı üretilen yapay kayıtlar, gerçek hileli kayıtları 

gerçekten temsil ettikleri ölçüde faydalıdır (Lu vd., 2006:49). Bu alanda yapılan çalışmalar, hileli mali tabloları 

tespit etmek için veri madenciliği tekniklerinin kullanılmasının, doğruluk açısından geleneksel analiz 

tekniklerini benimsemekten daha üstün olduğuna işaret etmektedir (Chen,2016:4). Kirkos ve vd. (2007:998) 

DT, ANN ve BNN’yi, Aksoy (2021:38)  ANN, CART, SVM ve LR’yi,  Liou (2008:653), LR, ANN ve DT’yi, Dutta 

ve vd. (2017:374-393)  ANN, DT, BBN ve destek vektör makinesi (SVM) yöntemini belirlemiş, performans 

ölçütü olarak doğruluk, duyarlılık, kesinlik, özgüllük ve AUC eğrisi ölçütlerini kullanmışlardır. Çalışmada, 

en çok tercih edilen ve başarılı uygulamalarda kullanılan karar ağaçları (DT), destek vektör makinesi (SVM), 

lojistik regresyon (LR) ve yapay sinir ağları (ANN) yöntemi kullanılmıştır. 

 

 

Hileli Ödemeler 

Çek Hileleri
Yazar Kasa 

Hileleri
Bordro Hileleri Gider Hileleri Fatura Hileleri
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3.1.Veri  

Çalışmada kullanılan veri, ödemelerde kullanılan bir bankanın bir dönemine ait işlemlerini yansıtmaktadır. 

Normal ödemeler ile hileli ödemelerin yer aldığı veri seti, gerçeği yansıtacak şekilde hile araştırmaları için 

yapay olarak üretilmiştir. Bu veri seti, gerçeği yansıtan herhangi bir kişisel veya işlem bilgisi içermemektedir. 

Veri seti 594.643 adet satır, 9 adet değişken/öznitelik ve 1 adet sınıflandırıcı sütundan (hilesiz = 0, hileli=1) 

oluşmaktadır.  Veri setindeki 587.443 tanesi normal işlemken, 7,200 tanesi hileli işlemdir (Kaggle, 2017). Veri 

setindeki dolandırıcılık işlemleri tüm işlemlerin yaklaşık %01,21'sini oluşturmaktadır. Çalışmada, yapılan 

işlemlere ilişkin finansal ve finansal olmayan veriler kullanılarak hileli kayıtların makine öğrenimi yöntemleri 

tarafından tespit edilmesi sağlanmıştır. 

Tablo.1 Veri Setindeki Değişkenler 

Teoride veri setlerinin doğru olduğu varsayılsa da veritabanlarında bulunan ham verilerin çoğu önceden 

işlenmemiş, gürültülü ya da tutarsız olabilmektedir. Verilerin kalitesi, eksik değerlerden, aykırı değerlerden, 

eskimiş veya değersizleşmiş verilerden kaynaklı olarak bozulabilmektedir. Veri madenciliğinin amaçları 

doğrultusunda faydalı olabilmesi için, veri tabanlarındaki verilerin ayıklanması ve temizlenmesi ya da birden 

çok kaynaktan gelen verilerdeki birleştirmeden dolayı oluşan tutarsızlıkların kaldırılması için bir ön işleme 

tabi tutulması gerekmektedir. Buradaki temel hedef ise, veri setindeki geçerliliğini kaybetmiş (çöp) verilerin 

varlığını asgari düzeye indirmektir (Larose, 2005:27-28). Veri seti içinde az da olsa değişkenlerin bazıları hatalı 

olarak adlandırılan uygun olmayan değerler bulunduğu anlaşılmıştır. Ön işlem süreci için veri setindeki 

eksiklikler Microsoft Excel programı kullanılarak tespit edilmiştir. Özellikle veri setindeki tanımlama ya da 

belirtme amacıyla kullanılan karakterlerden temizlenmesi ve gerekli dönüşüm işlemleri yapılmalıdır. Bu 

işlemler, verileri manipüle etmek için değil, seçilen sınıflandırıcı algoritmalara gereken değerlerin oluşması 

için yapılmalıdır. 

3.2. Yöntem  

Sınıflandırma algoritmaları ilk olarak, önceden sınıflandırılmış değerleri içeren bir eğitim kümesi ile eğitilir. 

Eğitim veri setinden sağlanan veri kullanılarak geçici bir veri madenciliği modeli oluşturulur. Sonra modelin 

bir test kümesi üzerinde nasıl performans gösterdiği incelenmektedir. Test veri kümesinde, hedef değişkenin 

değerleri geçici olarak geçici modelden gizlenmekte, daha sonra eğitim setinden öğrendiği model ve yapıya 

göre sınıflandırma yapması istenmektedir. Sınıflandırmaların etkinliği daha sonra hedef değişkenin gerçek 

değerleriyle karşılaştırılarak değerlendirilmektedir (Larose, 2005:91-92). Çalışmada, kaynak veri %69 ile %31 

şeklinde ikiye ayrılmıştır. Algoritmalar, önce %69’lik kısım üzerinden eğitilecek, %31’lik kısım üzerinden test 

edilecektir.  

Dutta vd. (2017: 374-393) çalışmasında yaptığı gibi, modellerin performans ölçüsünü belirlemek adına 

doğruluk, duyarlılık, kesinlik ve f1-skor metrikleriyle belirlenecektir. Sınıflandırıcının doğruluk ölçütü,  

toplamda doğru sınıflandırılmış pozitiflerin ve negatiflerin, toplam örnek sayısına bölünmesiyle; 

sınıflandırıcının kesinlik ölçütü, doğru sınıflandırılmış pozitif örneklerin, toplam pozitif tahmin edilmiş 

örneklere bölünmesiyle; sınıflandırıcının duyarlılık ölçütü, doğru sınıflandırılmış pozitiflerin, toplam gerçek 

pozitif sınıfa bölünmesiyle; sınıflandırıcının f1-skoru ölçütü, kesinlik ve duyarlılık değerlerinin harmonik 

Değişkenin Adı Veri Tipi Tanım 

STEP (İşlem Adımı) Integer Yapılan İşlem Adımı 

CUSTOMER (Müşteri Numarası) String Müşteri Numarası 

AGE (Yaş) Integer Müşteri Yaş Grubu 

GENDER (Cinsiyet) String Müşteri Cinsiyeti 

ZIP_CODE_ORI (Müşteri Posta Kodu) Integer Müşteri Posta Kodu 

MERCHANT (Üye İş Yeri Numarası) String Satıcı (Üye İşyeri) Numarası 

ZIP_MERCHANT (Üye İş Yeri Posta Kodu) Integer Satıcı (Üye İşyeri) Posta Kodu 

CATEGORY (Harcama Kategorisi) String Harcama Alanı 

AMOUNT (Harcama Alanı) Float Harcama Tutarı 

FRAUD (İşlem Sınıfı) Integer Sınıf Etiketi 
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ortalaması alınarak hesaplanmaktadır(Memiş vd., 2019:3). Ayrıca çalışmada modellerin oluşturulma ve 

tahmin yapma süreleri de karşılaştırmada başarı kriteri olarak kullanılacaktır. 

Günümüzde kullanılan tüm veri madenciliği uygulamaları çeşitli yazılımlar ile yapılmaktadır. Bu araçlardan 

en bilinenleri ve açık kaynak kodlu olanları DataLab, DBMiner, Knime, RapidMiner, Weka, R ve Orange 

sıklıkla kullanılmaktadır (Kantardzic, 2020:574-576). Ancak uygulayıcılara programlama açısından çok fazla 

esneklik sağlaması ve farklı görevleri bir araya getirmek için çok sayıda modüle sahip olması nedeniyle veri 

madenciliğinde Python programlama dilinin kullanımı da hızla artmaktadır. Python, programlama dilinin 

kolaylığı sayesinde veri madenciliği araçlarını daha geniş alanda aktif olarak kullanma imkânı vermektedir 

(Layton, 2015:1). Çalışmada verinin ön hazırlığıyla ve model oluşturma işlemlerinin bir arada yapılması için 

Python programlama diline sahip bir uygulama sistemi tasarlanmıştır. Bu uygulama sistemi Google Colab 

üzerinde çalıştırılarak daha hızlı işlem yapma imkânı elde edilmiştir. Kaynak verinin gerekli temizleme ve 

dönüştürme işlemleri yapıldıktan sonra sınıflandırma Weka programı ile de yapılabilmektedir.  

3.2.1. Kullanılan Makine Öğrenmesi Yöntemleri 

Karar Ağaçları: Sınıflandırma ağaçları olarak da bilinen karar ağaçları en sezgisel ve en sık kullanılan veri 

madenciliği tekniklerinden biridir. Bir analist açısından, kullanımı ve yorumlanması kolaydır. Sınıflandırma 

ağaçları, adından da anlaşılacağı gibi, bir veri kümesini yanıt değişkenine ait sınıflara ayırmak için kullanılır. 

Genellikle yanıt değişkeninin iki sınıfı vardır: Evet veya Hayır, 1 veya 0 (Kotu ve Deshpande, 2019:66). Bir 

hilekarlığın tespitinde karar ağacı algoritmaları tanımlama yapmak için kullanılabilir. Basit bir örnekle, üst 

düğümde (kökte) bir işlem miktarına sınırlama getirerek, test koşulunu sağlayan ve diğer öznitelikleri 

(hilekarlık geçmişi, iş durumu) göz önüne alarak alt düğümler oluşturulabilir. Son olarak, ağacın uç 

kısımlarında “hile” veya “hile(li) değil” sınıfına atama yapılabilir (Baesens vd., 2015:1). 

Destek Vektör Makineleri: Hem doğrusal olarak hem de doğrusal olmayan verileri sınıflandırmak için 

benzersiz bir yaklaşım sağlayan bir veri madenciliği algoritmasıdır. Diğer tekniklerin aksine sınıflandırması 

zor örneklere bile optimal çözüm önerileri sunabilmektedir. Günümüzde hem sınıflandırma hem de sayısal 

tahmin için kullanılsa da, daha çok ikili sınıflandırma modelleri tercih edilmektedir (Roiger, 2017:324-327). 

Doğrusal sınıflandırıcı denklem açısından önemli olan ayarlamalar, sahtekarlığa ilişkin oluşturulacak bir 

modelde kullanılabilirliğini arttırmaktadır. Oluşturulmak istenen model, hilenin varlığına A1 ya da hilenin 

yokluğuna A2 ilişkin sınıflandırılma işleminde, değişkenlerin x1, x2,.. hileli işlem tutarının w1 ve hileli işlem 

sayısı w2 varsayılırsa, bu durumlarda birden fazla kıstas ile çarpılarak yapılabilmektedir. Ayrıca değişkenler 

arasında bir önemlilik seviyesi farkı varsa bu durum hileli işlem tutarı büyüktür hileli işlem sayısı w1>w2 

şeklinde ayarlanabilir. Oluşturulan modelin denklemine hata payı b eklenerek daha da hassaslaştırılabilir 

(Baesens vd.,  2015:155-156). 

Lojistik Regresyon: Sınıf etiketinin (yanıt değişkeni) kategorik olduğu bir regresyon analizi şeklidir. 

İlgilenilen bir olayın meydana gelme olasılığını tahmin etmek için yaygın olarak kullanılan veri madenciliği 

algoritmasıdır. Lojistik regresyon, dolandırıcılık, kötü kredi durumu, kayıp, satın alma eğilimi ve diğer birçok 

ikili hedef sonucunu tahmin etmek için kullanılabilir (Kudyba, 2014:8283). Lojistik regresyon modellerinin 

birden fazla tahmin değişkenini barındırması hile denetiminde başarılı performans sergilemesine yardımcı 

olmaktadır. Hedef değişken Y’nin tahmininin yapılabilmesi için X1, X2, X3….Xn öngörü sağlayan 

değişkenlerinin kullanılması gerektirir (Kantardzic,2020:178). Örneğin, araba sigortasındaki hile tespitine 

yönelik bir model oluşturmak istenirse, hile tutarına (Y) tespit etmek için şüphelinin yaşı (X1), talep edilen 

tutar (X2), kazanın ciddiyeti (X3) ve diğer öngörü sağlayan değişkenler (Xn) eklenerek aşağıdaki gibi bir 

denklem oluşturulabilir (Baesens vd., 2015:125). 

Yapay Sinir Ağları: Yapay bir ağ oluşturarak en iyi tahmini elde etmek için tekrarlanan denemelerde 

öğrenerek yeniden modellemeler yapan bir veri madenciliği aracıdır. Ağ, belirli bir sorunu çözmek için paralel 

olarak çalışan çok sayıda birbirine yüksek düzeyde bağlı işlem öğesinden (nöron) oluşmaktadır. Yapay sinir 

ağı kullanılarak oluşturulan modeller, büyük verileri ve birçok tahmin değişkeni ile karmaşık etkileşimleri 

çözümlemede kullanılmaktadır (Fernandez,  2003: 7:4) Yapay sinir ağlarının kendi kendine öğrenme yapısının 

oluşu gizli katmanlarında nasıl bir reaksiyon gösterdiği tam olarak da bilinmemektedir. Ancak yapay sinir 

ağlarını verilerdeki çok karmaşık kalıpları ve karar sınırlarını modelleyebilmesi onu güçlü kılmaktadır. Yapay 

sinir ağları, sahtekarlık olup olmadığını ve sahtekarlık miktarını aynı anda tahmin etmek için 

programlanabilir (Baesens vd., 2015:149). 
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4.BULGULAR 

4.1.Karar Ağacı 

Karar ağacının yaptığı tahminlere ilişkin istatistik sonuçları incelendiğinde,  modelin doğruluk metriği 

%99,42, f1-skoru %75, kesinlik metriği %74 ve duyarlılık  metriği %76 hesaplanmıştır. 1.620 tane hileli işlemi 

doğru tahmin etmiştir. Karar ağacı algoritması, eğitimini ve tahminini 1,32 saniyede tamamlamıştır. 

Tablo.2 Karar Ağacının Model İstatistikleri 

Karar Ağacı 

Doğruluk : 0.994 Karışıklık Matrisi 

f1-skoru : 0.754  Gerçek Pozitifler Gerçek Negatifler 

Kesinlik : 0.748 Tah. Ed. Pozitifler 181.353 552 

Duyarlılık : 0.762 Tah. Ed. Negatifler 505 1.620 

Süre : 1,32 Sn.    

4.2. Destek Vektör Makinesi 

Destek vektör makinesinin yaptığı tahminlere ilişkin istatistik sonuçları incelendiğinde, modelin doğruluk 

metriği %99,11, f1-skoru %39, kesinlik metriği %95 ve duyarlılık  metriği %24 hesaplanmıştır. 522 tane hileli 

işlemi doğru tahmin etmiştir. Destek vektör makinesi algoritması, eğitimini ve tahminini 22,14 saniyede 

tamamlamıştır. 

Tablo.3 Destek Vektör Makinesinin Model İstatistikleri 

Destek Vektör Makinesi 

Doğruluk : 0.991 Karışıklık Matrisi 

f1-skoru : 0.390  Gerçek Pozitifler Gerçek Negatifler 

Kesinlik : 0.950 Tah. Ed. Pozitifler 181.878 27 

Duyarlılık : 0.245 Tah. Ed. Negatifler 1.603 522 

Süre : 22,14 Sn    

4.3. Lojistik Regresyon 

Lojistik regresyonun yaptığı tahminlere ilişkin istatistik sonuçları incelendiğinde,  modelin doğruluk metriği 

%98,95, f1-skoru %48, kesinlik metriği %55 ve duyarlılık metriği %43 hesaplanmıştır. 920 tane hileli işlemi 

doğru tahmin etmiştir. Lojistik regresyon algoritması, eğitimini ve tahminini 9,51 saniyede tamamlamıştır. 

Tablo.4 Lojistik Regresyonun Model İstatistikleri 

Lojistik Regresyon 

Doğruluk : 0.989 Karışıklık Matrisi 

f1-skoru : 0.487  Gerçek Pozitifler Gerçek Negatifler 

Kesinlik : 0.558 Tah. Ed. Pozitifler 181.179 726 

Duyarlılık : 0.432 Tah. Ed. Negatifler 1.205 920 

Süre : 9,51 Sn.    
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4.4. Yapay Sinir Ağları 

Yapay sinir ağlarının yaptığı tahminlere ilişkin istatistik sonuçları incelendiğinde, modelin doğruluk metriği 

%99,35, f1-skoru %62, kesinlik metriği %93 ve duyarlılık metriği %47 hesaplanmıştır. 1.000 tane hileli işlemi 

doğru tahmin etmiştir. Yapay sinir ağı algoritması, eğitimini ve tahminini 51,44 saniyede tamamlamıştır. 

Tablo.5 Yapay Sinir Ağlarının Model İstatistikleri 

Yapay Sinir Ağları 

Doğruluk : 0.993 Karışıklık Matrisi 

f1-skoru : 0.626  Gerçek Pozitifler Gerçek Negatifler 

Kesinlik : 0.936 Tah. Ed. Pozitifler 181.837 68 

Duyarlılık : 0.470 Tah. Ed. Negatifler 1.125 1.000 

Süre : 51,44 Sn    

 

4.5 Yöntemlerin Karşılaştırılması  

Yöntemler sırasıyla çalıştırılmış ve modeller oluşturulmuştur. Modellerin başarısı karşılaştırılırken üretmiş 

olduğu doğruluk, f1-skoru, duyarlılık, kesinlik metriklerinin yanı sıra eğitim ve tahmin yapma süresi de 

dikkate alınmıştır. Ancak modellerin istatistikleri, uygulamanın yapıldığı bilgisayarın donanımına ve internet 

hızına göre değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır. Modellerin istatistikleri karşılaştırılmalı olarak 

gösterilmiştir. 

Tablo.6 Modellerin İstatistikleri 

 Doğruluk 

(Accuracy) 

f1-skoru 

(f1-score) 

Kesinlik 

(Precision) 

Duyarlılık 

(Recall) 

Süre 

(Duration) 

Karar Ağacı %99,42 %75 %74 %76 1,32 sn 

Destek Vektör Makinesi %99,11 %39 %95 %24 22,14 sn 

Lojistik Regresyon %98,95 %48 %55 %43 9,51 sn 

Yapay Sinir Ağı %99,35 %62 %93 %47 51,44 sn 

Literatür incelemesi yer verilen Lægreid (2007), Kirkos ve vd. (2007), Liou (2008), Kırlıoğlu ve Ceyhan (2014), 

Chen (2016), Dutta ve vd. (2017), Aksoy (2021) çalışmalarla karşılaştırıldığında metriklerinin bazıları farklılık 

gösterse de genel itibari başarılı model istatistiği elde edilmiştir. Diğer yandan Tablo.6’da gösterildiği üzere, 

hilenin ortaya çıkarılmasındaki zamanın önemini vurgulamak adına kriter olarak belirlenen makine öğrenimi 

algoritmalarının öğrenme ve tahmin süreleri birbirlerinden farklı çıkmıştır. Kurulan modeller içerisinde de 

karar ağacının, destek vektör makinesi, lojistik regresyon ve yapay sinir ağlarına göre daha üstün bir 

performans sergilemiştir. 
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5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada şirketlerde sıkılıkla karşılaşılan hileli ödemelerin tespitine yönelik etkili bir model oluşturmak 

amaçlanmıştır. Çalışmada bir bankanın verilerine dayanılarak üretilen 594.643 adetlik veri seti kullanılmıştır. 

Veri setinde, hileli ödemeleri tespit etmek için yapılan işlemlerin adım sayısı, müşteri yaş grubu, müşteri 

cinsiyeti, müşteri posta kodu, satıcı (üye işyeri) numarası, satıcı (üye işyeri) posta kodu, harcamaların 

yapıldığı sektörler ve harcama tutarı gibi değişkenler kullanılmıştır. Böylelikle hem finansal hem finansal 

olmayan verileri bir arada kullanarak tespit yapılabileceği gösterilmiştir. Tahmin için kurulan modeller önce 

veri setinin %69’u ile eğitilmiş sonra %31’i ile test edilmiştir. 

Yöntemlerin oluşturduğu değerlere bakıldığında doğruluk metriği sırasıyla karar ağacında %99,42, destek 

vektör makinesinde %99,11, lojistik regresyonda %98,95 ve yapay sinir ağlarında %99,35 hesaplandığı 

görülmüştür. Doğruluk metriğinde rakamlar birbirine yakın olsa da en anlamlı (%99,42) değeri karar ağacı 

algoritması üretmiştir. F1-skor metriğine bakıldığında karar ağacında %75, destek vektör makinesinde %39, 

lojistik regresyonda %48 ve yapay sinir ağlarında %62 hesaplandığı görülmüştür. F1-skor metriğinde en 

anlamlı değeri (%75)  karar ağacı değeri üretmiştir. Kesinlik metriğine bakıldığında karar ağacında %74 , 

destek vektör makinesinde %95, lojistik regresyonda %55 ve yapay sinir ağlarında %93 hesaplandığı 

görülmüştür. Kesinlik metriğinde en anlamlı değeri (%95)  destek vektör makinesi üretmiştir. Duyarlılık 

metriğine bakıldığında karar ağacında %76, destek vektör makinesinde %24, lojistik regresyonda %43 ve 

yapay sinir ağlarında %47 hesaplandığı görülmüştür. Duyarlılık metriğinde en anlamlı değeri (%76)  karar 

ağacı üretmiştir. Yöntemlerin model ve tahmin için harcadığı sürelere bakıldığında, karar ağacı 1,32 saniyede, 

destek vektör makinesi 22,14 saniyede, lojistik regresyon 9,51 saniyede ve yapay sinir ağları 51,44 saniyede 

işlemlerini tamamlamıştır. Hileli kayıtları doğru tahmin etme sayılarına bakıldığında, karar ağacı 1.620 tane, 

destek vektör makinesi 522 tane, lojistik regresyon 920 tane ve yapay sinir ağları 1.000 tane hile kaydı doğru 

tahmin etmiştir. Yöntemlerin oluşturduğu istatistikler incelendiğinde, ortalama olarak en başarılı, en hızlı ve 

hileli kaydı en fazla doğru tahmin eden modeli karar ağacının oluşturduğu tespit edilmiştir. 

Çalışma özünde, hileli ödemelerin tespitinde makine öğrenimi yöntemlerinin kullanılmasıyla alanında öncü 

çalışmalardan biridir. Çünkü literatür incelemesinde yer verilen pek çok çalışma hileli finansal raporlama 

üzerine kurulmuştur. Ayrıca bilindiği üzere, hilenin ortaya çıkarılma süresi uzadığında işletmelere verdiği 

zarar artmaktadır. Bu sebeple, makine öğrenimi yöntemlerinin eğitim ve test süresi de önem kazanmaktadır. 

Bu yönüyle hilenin hızlı ve doğru tespit edilmesinin vurgulandığı bir çalışma olmuştur. 

Çalışmada kullanılan kaynak veri seti yapay olması sebebiyle uygulamanın gerçek bir veri seti üzerinde test 

edilme ihtiyacı bulunmaktadır. Diğer yandan makine öğrenimi yöntemlerinde yaşanabilecek gelişmeyle daha 

iyi sonuçlar elde edilebilir. Uygulamada kullanılan yöntemlere bağlı olarak veri setiyle yapılan model 

denemelerinde makine yanlış pozitif ve yanlış negatif değerleri üretmiştir. Her ne kadar bu değerleri sıfıra 

indirmek mümkün olmasa da azaltılması yönünde geliştirilmeye açıktır. Bu nedenle makine öğreniminin hata 

sayısını düşürmeye yönelik teknikler ve yaklaşımlar kullanılarak çalışmalar yapılabilir. 

Sonuç olarak, günümüzde hileli faaliyetlerin artmasıyla beraber denetim alanında gelişmelerin yaşandığı 

bilinmektedir. Daha önce vurgulandığı üzere farklı alanlarda kullanılan veri madenciliği bağlı makine 

öğrenimi yöntemlerini denetim alanında kullanarak gelecekte hızla yaygınlaşacağı düşünülen teknoloji 

temelli denetime destek olmaya ve bilimsel katkı sağlamaya çalışılmıştır. 
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Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi 

Amaç – Araştırmanın temel amacı, gerilla pazarlama taktiklerinin tüketicilerin çevre kaygısı ve yeşil 

tüketim niyetlerine etkisini incelemektir. Ayrıca gerilla pazarlama ile yeşil satın alma niyeti arasında 

çevresel kaygının aracılık rolü yan amaç olarak belirlenmiştir.  

Yöntem – Belirlenen amaç doğrultusunda gerilla pazarlama kavramı hakkında bilgi sahibi olan 255 

tüketici ile yüz yüze ve elektronik ortamda oluşturulan formlar ile anket yapılmıştır. Katılımcılar 

yargısal örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. SPSS 25 paket programı kullanılarak frekans analizi, 

faktör analizi, güvenilirlik analizi, korelasyon analizi ve regresyon (PROCESS) analizi yapılmıştır. 

PROCESS analizinde Hayes Macrosu 4. Modeli kullanılmıştır. 

Bulgular – Çalışma sonucunda gerilla pazarlama bileşenlerinin (ortam pazarlama, tuzak pazarlama, 

gizli pazarlama ve viral pazarlama) çevre kaygısı ve yeşil satın alma niyeti üzerinde önemli bir etkiye 

sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca gerilla pazarlama bileşenlerinden ortam pazarlama, tuzak 

pazarlama ve gizli pazarlamanın yeşil satın alma niyeti üzerine etkisinde çevre kaygısının kısmi 

aracılık rolü tespit edilmiştir.  

Tartışma – Sonuçlar sürdürülebilirlik, çevre dostu tüketim veya yeşil satın alma eğilimlerinin geniş 

kitlelere yayılmasında geleneksel olmayan pazarlama yöntemlerinden gerilla pazarlamanın 

kullanılabileceğini göstermektedir. Yeşil gerilla pazarlama ile ürünlerin başarılı bir şekilde ve çeşitli 

yollarla pazarlanabileceğini ve bu yöntemin sürdürülebilir kalkınma için etik ve sosyal olarak 

sorumlu davranmanın yenilikçi bir yolu olduğu düşünülmektedir.  
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Purpose – The main purpose of the research is to examine the effects of guerrilla marketing tactics 

on consumers' environmental concerns and green consumption intentions. In addition, the mediating 

role of environmental concern between guerrilla marketing and green purchase intention was 

determined as a secondary objective.  

Design/methodology/approach -  In line with the determined purpose, 255 consumers who have 

information about the concept of guerrilla marketing were surveyed as face-to-face and with forms 

created in the electronic environment. Participants were selected by judgmental/purposive sampling 

method. Frequency analysis, factor analysis, reliability analysis, correlation analysis and regression 

(PROCESS) analysis were performed using the SPSS 25 package program. Hayes Macro Model 4 was 

used in the PROCESS analysis. 

Findings – As a result of the study, it was seen that the components of guerrilla marketing (ambient 

marketing, ambush marketing, stealth marketing and viral marketing) have a significant effect on 

environmental concern and green purchase intention. In addition, a partial mediation role of 

environmental concern was determined in the effect of ambient marketing, ambush marketing and 

stealth marketing, which are guerrilla marketing components, on green purchase intention.  

Discussion – The results show that guerrilla marketing, one of the non-traditional marketing 

methods, can be used to spread to large masses of sustainability, environmentally friendly 

consumption or green purchasing trends. It is thought that with green guerrilla marketing, products 

can be successfully marketed in various ways and this method is an innovative way of acting ethically 

and socially for sustainable development. 
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1. GİRİŞ 

İletişim, pazarlama karması kararlarına ilişkin en önemli faaliyetlerden biridir. İşletmeler tüketicilerin beklenti 

ve isteklerine yönelik bir ürün veya hizmeti uygun bir şekilde, uygun bir fiyatla ve uygun bir dağıtım 

politikası ile üretmiş olsa bile, bu ürün ve hizmeti hedef pazardaki tüketicilere ulaştıramıyorsa, onlara etkin 

bir şekilde tanıtamıyorsa veya onları satın almaya ikna edemiyorsa pazarlama politikalarında başarılı olması 

oldukça zordur (Yükselen, 2013: 357). Pazarda başarılı olmak isteyen firmaların bunlara ek olarak maksimum 

fayda sağlayacak farklı strateji ve farklı uygulamalar denemesi gerekmektedir (Mucuk, 2017: 176). Son 

dönemlerde işletmelerin uyguladığı stratejilere bakıldığında, ürün odaklı olmaktan ziyade iletişim odaklı 

olmanın önemsendiği görülmektedir. Bu kapsamda, yoğunlaşan iletişim çabaları ile ürün ve hizmetlerin artan 

homojenleşmesine karşı çıkılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca bu süreçte, iletişim politikalarında da önemli 

değişimler yaşanmaktadır. Artık tüketiciler sürekli tekrar eden, sıkıcı ve sürekli bilgi ve veri aktarımına dayalı 

olan iletişim modeline karşı çıkmaktadır. Bunun yerine dağıtım kaybını daha düşük tutacak, geleneksel 

olmayan, daha sade ve daha ilginç olanı tercih etmektedirler. Bu kapsamda kullanılan gerilla pazarlama, 

tüketicilerin reklam ve geleneksel pazarlama iletişimi faaliyetlerine karşı artan isteksizliklerine önlem olması 

açısından önemli fırsatlar sunmaktadır (Nufer, 2013: 1).   

Gerilla pazarlama tüketicilerle iletişim sürecinin daha etkin ve ilginç bir boyuta taşınmasına katkı sağlayan ve 

geleneksel iletişim modellerinden oldukça farklı olan önemli bir iletişim tekniğidir. Bu teknik, diğer pazarlama 

iletişimi yöntemleri ile karşılaştırıldığında daha az kaynak kullanımı ve tüketiciler üzerinde bıraktığı etki 

açısından farklılaşmaktadır (Pırıltı ve Spahıc, 2019: 1). Gerilla pazarlama, küçük ancak yaratıcı ve entelektüel 

finansal kaynakları çekmeyi amaçlayan bir pazarlama türüdür. Cesur, modern fikirlere daha fazla önem 

verilen bu pazarlama türünde paraya değil, zamana, enerjiye, hayal gücüne ve bilgiye yatırım teşvik 

edilmektedir. Modern teknoloji çağında, büyük şirketlerin çeşitli teknolojik icatlara yatırım yaptığı gibi, küçük 

şirketler de aynı işletme yönetimi ve geliştirme araçlarını kullanma şansına sahip olabilmektedir. Böylece çok 

fazla değerden ödün vermeden bu teknolojilerden yararlanma fırsatı elde edilebilmektedir (Margarita, 2018: 

1).  

Düşük maliyet ve daha az kaynak kullanımı gerektiren bu iletişim yöntemi, özellikle küçük işletmeler için 

önemli fırsatlar barındırmaktadır. Bununla birlikte gerilla pazarlamanın yeşil pazarlama faaliyetleri için de 

önemli bir alternatif olduğu düşünülmektedir. Hem kaynak kullanımını azaltması hem de yeşil üretim 

anlayışının oldukça yeni ve henüz zayıf olması bu iletişim tekniğinin önemini ortaya koymaktadır. Bu 

kapsamda yaptıkları çalışmada Levinson, ve Horowitz (2010: XXVII), başarılı yeşil gerilla pazarlamasının 

şimdi ve gelecekteki finansal refahınıza ve tüm gezegenimizin refahına katkıda bulunabileceğini kanıtlamaya 

çalışmışlardır. Ayrıca bu çalışmada yazarlar, standart gerilla pazarlama ile yeşil gerilla pazarlama arasında 

farkın olmadığını, her ikisinin de dünyayı daha iyi hale getirmeye çalıştığını ifade etmişlerdir.  

Tüketimin hayat felsefesi haline gediği günümüz dünyasında, çevresel problemler artış göstermeye başlamış, 

doğal afetler çoğalmış, su ve besin kaynakları azalmaya başlamıştır. Ayrıca ormanların hızlıca yok edildiği bu 

dönemde, fosil yakıtlar çevreyi her geçen gün daha fazla tahrip etmeye başlamıştır. Önemli boyutlara ulaşan 

çevresel tahribat, tüketicilerin çevreye karşı duyarlılığının artmasına sebep olmuştur (Aksu, 2019: 22). 

Kaynakların çok hızlı tüketildiği, çevrenin aynı hızla tahrip edildiği, gelecek nesillerin yeterli ve güvenli 

kaynaklara ulaşımının zorlaştığı, alabildiğine karmaşıklaşan bu ortamda, insanların çevreye karşı artan 

duyarlılığı onları daha fazla yeşil tüketim yapmaya yöneltmiştir. Son dönemlerde hızlı bir şekilde popülaritesi 

artan bu olgunun hem akademik dünyada hem de iş dünyasında önemli yansımaları olmuştur. Her iki alanda 

da bu olguyla alakalı çalışma ve yatırımlar artmaya başlamıştır. 

Bu çalışmanın temel amacı, gerilla pazarlama taktiklerinin yeşil tüketim niyeti ve çevre kaygısı üzerine etkisini 

incelemektir. Ayrıca yan amaç olarak, gerilla pazarlama taktiklerinin yeşil tüketim niyetine etkisi üzerinde 

çevre kaygısının aracılık rolünün değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Son dönemlerde oluşmaya başlayan 

çevre kaygısı ve bu kaygı ile yavaş yavaş cazibe kazanan yeşil tüketim eğilimlerinin gerilla pazarlama 

taktikleri ile daha görünür olabileceği ve bu olgunun daha geniş kitlelere yayılabileceği düşünülmektedir. Bu 

amaç çerçevesinde kurgulanan çalışmada öncelikle ikincil kaynaklardan faydalanarak kavramsal çerçeve 

oluşturulmuştur. Daha sonra yapılandırılmış anket formları ile Erzurum’da yaşayan kişilerin konu ile alakalı 

görüşleri değerlendirilmiştir. 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
2.1. Gerilla Pazarlama Kavramı ve Gerilla Pazarlama Taktikleri 

Gerilla pazarlama, pazarlama literatürüne askeri terminolojiden girmiştir. İspanyolcada savaş anlamına gelen 

“gerilla” kelimesinin küçültülmüş halidir. Genellikle şiddet içeren bir yaklaşım olarak değerlendirilen ve 

askeri bir anlam barındıran gerilla kavramı (Ahmed, vd., 2020: 854) pazarlama literatüründe de benzer 

anlamlarda kullanılmıştır. Pazar ortamının savaş alanı olarak ve rakip firmaların ortadan kaldırılması gereken 

bir düşman olarak görüldüğü bir ortamda bu tür ifadeler kabul görmektedir. Bu kapsamda benzer bir bakış 

açısı ile Ries ve Trout, (1986) gerilla pazarlamayı, pazarlama savaşlarına benzetmektedir. Şirketler arasındaki 

savaşı temel alan pazarlama savaşı, yapılan kampanyalar yoluyla tüketiciyi yakalamak olarak 

değerlendirilmektedir. Bu savaşta renkli resimler ve çekici temalar savaştırılmaktadır (Ahmed, vd., 2020: 854).  

Gerilla pazarlama, alternatif, bütünsel bir pazarlama yaklaşımıdır. Gerilla pazarlama, minimum yatırımla 

mümkün olan en büyük etkiyi elde etmeyi amaçlayan tipik ve dogmatik olmayan pazarlama faaliyetlerinin 

seçimi olarak tanımlanmaktadır (Akt., Nufer, 2013:1). Hatch (2005: 53) göre gerilla pazarlama, “bir markanın 

adını ve konumunu potansiyel müşterilere iletmek için geleneksel medya dışında bir araç kullanan herhangi bir faaliyet 

olarak tanımlanır”. Aşırı pazarlama, tabandan pazarlama veya sokak pazarlaması olarak da adlandırılan gerilla 

kampanyasının önceden belirlenmiş kuralları veya sınırları yoktur (Gökerik, vd., 2017: 1224).  Geleneksel 

olmayan ve gösterişli etkinliklerle ansızın ortaya çıkabilmektedir. Bu yönü ile geleneksel pazarlama 

kampanyalarıyla karşılaştırıldığında daha etkili ve daha ucuz olabilir (Baltes ve Leibing, 2008: 47) Gerilla 

pazarlama kampanyaları, doğası gereği unutulmaz ve alışılmadıktır. Bu nedenle tüketiciler üzerinde kalıcı bir 

etki bırakma potansiyeline sahiptir. Başarılı bir kampanya ile alıcılar şaşırır, etkilenir ve ürün ve/veya hizmet 

hakkında daha fazla bilgi edinmek ister. Ayrıca bu strateji, markanın hatırlanmasına da yardımcı olur (Soomro 

vd., 2021: 918).  

Mao-Tse Tung'un gerilla savaşı taktikleri ile analojiyi takip ederek, gerilla pazarlamanın dayandığı ilkeleri 

gösteren yedi kural tanımlanmıştır. Bu kurallar şu şekildedir (Akt. Baltes ve Leibing, 2008: 48):  

1. Geçici üstünlük elde etmek için kaynaklarınızı (zaman, yer, konu) yoğunlaştırın. 

2. Tek başına ürünü değil, ideolojiyi ürünle birlikte satın. 

3. Yerleşik kalıpları tanımlayın, analiz edin ve bu kalıpların üstesinden gelin. 

4. Sinerji arayın. 

5. Hedef kitlenizde oluşturulmuş tüm algı filtrelerini alt etmeye çalışın. 

6. Doğrudan yoldan gitmeyin; alternatifler sunan dolambaçlı yolları bulmaya çalışın. 

7. Kaleler inşa etmek yerine esnek ve çevik olun. 

 Gerilla pazarlama faaliyetleri kapsamlı bir planlama ve uygulamaya ihtiyaç duyar. Bu kapsamda öncelikle 

organizasyon imajını ve hedefini belirlemek gerekmektedir. Bir sonraki adımda, hedeflenen pazar, pazarın 

ihtiyaçları ve gereksinimleri ve markanın tüketicilere nasıl faydalı olabileceği değerlendirilir. Üçüncü adımda 

tüketicilerin psikolojisi, beklentileri ve markalarının piyasaya çıkmadan önce sergilenme yolları 

araştırılmaktadır. Bir sonraki adımda da ise viral pazarlama, garip olaylar, sokak grafikleri ve unutulmaz 

olaylar gibi gerilla pazarlama tekniklerinin seçimi gerçekleştirilmektedir (Levinson, 2007:36-38). Aşağıda bu 

taktiklerinden gizli pazarlama, tuzak pazarlama ve ortam pazarlama kavramları değerlendirilmiştir.   

2.1.1. Gizli Pazarlama (Stealth Marketing)    

Gizli pazarlama, pazarlamacıların ürünleri veya fikirleri hakkında, arzulanan kitleye gizlice mesajlar ileterek 

ekonomik veya ekonomik olmayan hedeflerine ulaştığı bir araç olarak kabul edilmektedir. Gizli pazarlama, 

savunma kalkanlarındaki zayıf noktaları belirleyerek insanları en savunmasız olduklarında yakalamaya 

çalışır (Sabir vd., 2015: 23). Düşük görünürlük seviyesi nedeniyle hedef kitle, pazarlamacıların eylemlerinden 

en azından bir dereceye kadar habersizdir (Roy ve Chattopadhyay, 2010: 70). Örneğin bir market reyonunda 

iki müşteri kendi aralarında konuşuyormuşçasına herhangi bir ürünü diğer müşterilerin duyabileceği tarzda 

övmesi veya ünlü bir kişinin oynadığı filmde bir markayı kullandığını göstermesi veya bir şarkı içerisinde 

markayı çağrıştıracak ifadelerin bulunması gizli pazarlama örnekleri içerisinde değerlendirilmektedir.  

Gizli pazarlama temel olarak, geniş veya gizli bir şekilde akıllıca "vızıltı" yaratarak ve yayarak yeni bir ürün 

veya hizmet sunmaya çalışır. Herkese aynı anda agresif bir şekilde bağırmak yerine, ara sıra birkaç kişiye 

fısıldama eğilimindedir. Bir ürün veya hizmetin kişileri "havalı" veya "popüler" yapacağı, çekici özellikler ve 
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sözcüklerle müşterilere aktarılarak teşvik edilmeye çalışılmaktadır. Bu faaliyetlerin önemli bir kısmı ise 

ağızdan ağıza bir yöntemle sunulmaktadır. Dolayısıyla bu yöntemde viral pazarlamanın önemli bir yeri 

vardır. Ana amaç, şirket sponsorluğunda görünmeden doğru kişilerin ürün veya hizmet hakkında 

konuşmasını sağlamaktır. Esasen, seçilen tüketicilerin mesajın kendiliğinden taşıyıcıları haline geldiği olumlu 

bir ağızdan ağıza iletişim ortamı yaratır. Sonunda mesaj, trend belirleyicilerden ana akım tüketicilere kadar 

eş merkezli olarak yayılır. (Kaikati ve Kaikati, 2004: 6-7). Ağızdan ağıza yayılan bu mesajların hedef kitleye 

ulaştırılmasında çok sayıda araçtan faydalanılmaktadır. Bu kapsamda ünlüler, marka iticiler, yem ve alay 

pazarlaması, bilinçaltı mesajlar, pop ve rap müzik, sanat ve farklı ortamlar, gizli pazarlamacılar, video 

oyunlarında pazarlama, medya ve diğer dijital ve dijital olmayan platformlar tarafından tüketiciler manipüle 

edilmeye çalışılmaktadır (Sabir vd., 2015: 23-24; (Kaikati ve Kaikati, 2004: 9). 

2.1.2. Tuzak Pazarlama (Ambush Marketing) 

Büyük organizasyonlarda sponsorluk alamayan firmalar, izleyicilerin ilgisini resmi sponsorluk alan rakip 

firmalardan uzak tutarak kendi üzerlerine çekmek için çeşitli yollara başvurabilmektedirler. Bu sayede hem 

rakiplerin başarılı olmaları engellenmekte hem de firmalar çeşitli organizasyonlarda ilgi odağı 

olabilmektedirler. İşte bu tür organizasyonlarda çeşitli yöntemlerle sponsor olan firmaları geri planda tutmaya 

yönelik taktiklere tuzak pazarlama denmektedir (İnal ve Baysal, 2006: 196). Dolaysıyla tuzak pazarlama 

olgusunu tam olarak anlayabilmek veya rakiplerin sinsi planlarına karşı strateji oluşturabilmek için öncelikle 

sponsorluk kavramı ve özelliklerinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Çünkü tuzak pazarlamanın temeli 

olarak etik olmayan sponsorluk uygulamaları gösterilmektedir (Bhattacharjee ve Rao 2006: 130).   

Tuzak pazarlama, işletmeler tarafından bir veya daha fazla pazarlama faaliyeti aracılığıyla bir spor etkinliği 

veya yarışma ile isimlerinin, markalarının, ürünlerinin veya hizmetlerinin yetkisiz bir şekilde 

ilişkilendirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu taktikle elde edilecek kazanım, ya resmi rakibe yönelik ilgi 

azaltarak ya da pusu kuranın kendi marka bilinirliğini artırarak sağlanır (Townley, 1992: 3). Otlakçı pazarlama 

olarak da adlandırılan tuzak pazarlama, herhangi bir etkinlikte resmi olarak sponsor olmadan sponsormuş 

gibi davranarak kazanım elde etme olarak değerlendirilmektedir (Tek ve Özgül 2005: 49). Temel olarak tuzak 

pazarlama, düşük maliyetli, resmi sponsor olan rakiplerin etkinliğini azaltan, tüketicilerin ilgisini ve dikkatini 

çekebilen, izleyici zihninde karışıklık yaratabilen önemli bir pazarlama faaliyeti olarak kabul edilmektedir. 

Belirtilen özellikler doğrultusunda tuzak pazarlamanın mali güçten ziyade yaratıcılık gerektiren bir faaliyet 

olduğu, bu nedene de gerilla pazarlamanın bir taktiği olduğu ifade edilmektedir (Şimşek, 2007: 138-139). 

2.1.3. Ortam Pazarlama (Ambient Marketing) 

Ortam pazarlama, dünya pazarlarına yayılan “reklam inovasyonu” olarak tanımlanabilir; ancak potansiyeli, 

farklılığı ve çeşitli dünya ekonomilerinde küresel tüketicileri nasıl etkileyebileceği hakkında fazla bir şey 

bilinmemektedir. Aslında en eski reklamcılık biçimi olan açık hava reklamcılığından (örneğin reklam 

panoları) türetilmiştir (Wu vd., 2016: 150). Gerilla pazarlamanın diğer bir bileşeni olarak kabul edilen bu 

strateji ile pazarlama faaliyetinin daha düşük maliyetle ve daha nitelikli bir şekilde yapılması 

amaçlanmaktadır. Özellikle yaratıcılık konusunda oldukça ön plana çıkmaktadır. İngiltere’de 1996 yılı 

itibariyle ortaya çıktığı ifade edilen ortam pazarlamasında başarılı olmak için reklamın yerleştirileceği coğrafi 

konumun en iyisi olması gerekmektedir (Shelton, 2016: 70). Ortam pazarlama, hedef kitlenin sosyal ortamında 

olağan dışı konumlara yerleştirilen klasik açık hava reklamlarının gerilla modelidir. Bu reklam modelinin en 

belirgin özelliği ise hedef kitleyi yaygın olmayan bir arka planda uyumsuz olmayan uyaranlarla bir araya 

getirmek ve şaşırtmaktır (Hutter ve Hoffmann, 2011: 43). Ortam reklamcılığı veya sokak pazarlaması olarak 

da ifade edilen bu taktik, kentsel peyzajı daha yaratıcı şekilde kullanmakta ve bunu geleneksel reklamcılıktan 

daha düşük bedellerle gerçekleştirmektedir (Gambettı ve Schultz, 2015: 2). 

Ortam mesajları tüketicilerin doğrudan yaşam ortamına yerleştirilir. Bu nedenle rahatsız edici olarak 

algılanmaz, aksine sevimli ve orijinal olarak görülür. Çevresel pazarlamanın ayırt edici özellikleri; radikal 

doğası, yaratıcılığı, hızı ve kamusal alanın birlikte kullanımıdır. Tüketiciler, beklemedikleri yerde reklamlarla 

şaşırırlar. Reklam mesajı kulüpler, otobüs durakları, havaalanındaki bagaj taşıyıcılar veya yakıt ikmali 

sırasında benzin pompaları gibi popüler yerlerde iletilir (Nufer, 2013: 4). İnsanlar işe gidip gelmek, kentsel 

alanlarda yürümek, toplu taşıma merkezlerinde beklemek ve perakende satış noktalarında alışveriş yapmak 

için dışarıda daha fazla zaman harcadığı için bu medyaya maruz kalma oranı artmaktadır. Ayrıca bu medya 
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türünün hatırlanma oranları da yüksektir. Çünkü tüketicilerin büyük çoğunluğu alternatif ev dışı medyayı 

olumlu ve eğitici bulmaktadır (Wu vd., 2016: 150).  

2.1.4. Viral Pazarlama (Viral Marketing) 

Viral pazarlama, internet üzerinden ağızdan ağıza iletişim başlatma ve sürdürme girişimi olarak 

değerlendirilmektedir. Görece yeni bir kavran olan bu kavram, farklı kaynaklarda gizli pazarlama, sessiz 

pazarlama, vızıltı pazarlama ve ağızdan ağıza pazarlama olarak farklı şekillerde ifade edilmektedir. İnternet 

ortamının sunduğu hızlı ve viral iletişime bağlı olarak mesajlar zincirleme olarak çok geniş kitlelere kolay ve 

etkili bir şekilde ulaştırılabilmektedir. Zincirin ilk halkasına bırakılan mesaj hızlıca zincirin diğer halkalarına 

ulaşabilir. Dolayısıyla zincir halkalarının tamamına mesajı iletme zorunluluğu ortadan kalkar (Biçer ve Erciş, 

2020:1557). Viral pazarlama sürecinde ağızdan ağıza iletişim oldukça önem arz etmektedir. Bu nedenle 

mesajlar planlanırken ağızdan ağıza yayılabilecek formata uygun planlanmalıdır.  

Viral pazarlamada başarılı bir yayılımın gerçekleştirilmesi için teşvik edici uyarıcıların eklenmesi 

gerekmektedir. Bu kapsamda mali ve nakit para, kullanılan önemli uyarıcılardandır. Özellikle ürün ile alakalı 

uyarıcıların daha etkili olduğu ifade edilmektedir. Bununla birlikte tüketicileri motive eden uyarıcıların hedef 

kitleye göre değiştiği de bilinmesi gerekmektedir. Bazı tüketiciler mali veya parasal bir karşılık beklemeden 

de bu yayılıma katkı sağlayabilmektedir. Bu kapsamda genel olarak hedef kitleleri motive edecek unsurları 

eğlence, bilgi ve finansal kazanç olmak üzere üç başlık altında toplamak mümkün olmaktadır. Eğlence, 

özellikle gençler arasında gerçekleşen ve arkadaşlar arasında şaka yapmak ve eğlenmek için bazı içeriklerin 

paylaşılmasını ifade etmektedir. Bilgi, faydalı olduğu düşünülen bilgilerin insanlar arasında paylaşılmasını 

ifade etmektedir. Son olarak finansal kazanç ise çekiliş, hediye, kupon ve iskonto kazanmak için bazı 

içeriklerin yayılmasını ifade etmektedir (Argan ve Tokay Argan, 2006: 241-242). 

2.2. Çevre Kaygısı ve Yeşil Tüketim 

Çevresel kaygı, “tüketicilerin ortaya çıkan çok sayıda farklı çevresel problem hakkında duyduğu endişeyi ifade 

etmektedir”. (Leblebici Koçer ve Delice, 2016: 116). Başka bir tanımda çevre kaygısı, kişilerin çevresel 

problemlere karşı farkındalık düzeyi ve bu problemlere karşı çözümün bir parçası olma isteği olarak 

değerlendirilmektedir (Akehurst, vd., 2012: 977). Çevre kaygısı, özellikle çevre ile alakalı problemlerin 

artmaya başladığı son dönemlerde popülerleşmeye başlamıştır (Aksu, 2019: 22). Bu olgu, çok sayıda çevreci 

davranışın ortaya çıkmasına katkı sağlamıştır. Çevre için uygun ürün seçimi, kıt kaynaklardan üretilen 

ürünlerin tüketimini azaltma, ürün bilgisi toplama ve geri dönüşüm bilinci bu kapsamda ortaya çıkan 

davranışlardan bazılarıdır (Akt. Tanrıkulu, 2015: 123-124). Çevre kaygısı sonucu ortaya çıkması beklenen 

önemli davranışlardan biri de yeşil tüketimdir. Çevrenin tahribatını önlemek için daha az tüketmek, çevreye 

daha az zarar vereni tüketmek, daha az enerji kullananı tüketmek ve çevreye daha fazla katkı sağlayanı 

tüketmek anlayışı yaygınlaşmaktadır.  

Yeşil tüketim, “dünyanın kaynaklarınınım sürdürülebilirlik sınırları içerisinde kullanılmasını temel alan ve doğal 

yaşama verilecek olan zararı en aza indirmenin yollarını arayan bir tüketim şekli olarak tanımlanmaktadır (Akt. Pir, 

2019: 1556). Sürdürülebilir tüketim kapsamında değerlendirilen ve sürdürülebilir tüketimin önemli bir parçası 

olarak görülen yeşil tüketim, çok sayıda ülkenin bir kalkınma stratejisi olarak kabul ettiği yeşil büyümenin 

temel direği olarak değerlendirilmektedir (Eti, 2017: 95).   

Tüketicilerin çevre bilincinin artması ile ortaya çıkan çevreye zarar vermeyen ürün tercihi eğilimleri, 

işletmeleri bu yönde strateji geliştirmeye zorlamıştır. Bu bakış açısı ile yeşil işletmecilik ve çevreye duyarlı 

işletmecilik uygulamaları ortaya çıkmıştır. Bu işletmecilik uygulamaları temel olarak ekolojik olgulara destek 

veren; çevreye zararı kısmen veya tamamen ortadan kaldırmayı amaç edinen; bu amaç doğrultusunda 

ürünleri tasarlayan, üreten ve paketleyen; üretim süreçlerini ekolojik unsurlar çerçevesinde yeniden dizayn 

eden ve topluma karşı sosyal sorumluluk görevlerinin bilincinde olan işletmeler olarak kabul edilmektedir 

(Ay ve Ecevit, 2005: 240). 

Çevre kaygısı ve yeşil tüketim niyetleri arasındaki ilişkiyle alakalı yerli ve yabancı literatürde çeşitli 

çalışmalara ulaşılabilmektedir. Bu çalışmalardan bazıları çevre kaygısının tüketicileri yeşil tüketime 

yönlendirdiğini göstermektedir. (Bozpolat, 2021; Chen ve Chai, 2010; Eti, 2017; Leblebici Koçer ve Delice, 2016; 

Kirmani ve Khan, 2016; Tang vd., 2014; Tanrıkulu, 2014; Vazifehdoust vd., 2013; Zhao vd.,2014). 
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3. YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Araştırmanın temel amacı, gerilla pazarlama taktiklerinin tüketicilerin çevre kaygısı ve yeşil tüketim 

niyetlerine etkisini incelemektir. Ayrıca gerilla pazarlamanın yeşil satın alma niyeti üzerine etkisinde çevresel 

kaygının aracılık rolü yan amaç olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda oluşturulan model ve hipotezler 

aşağıdaki gibidir: 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

Model kapsamında kurgulanan dört temel hipotez bulunmaktadır. Ancak gerilla pazarlama ölçeği dört boyut 

altında toplandığı için temel hipotezler boyutlar kapsamında alt hipotezlerle ifade edilmiştir. Bu kapsamda 

araştırmanın birinci hipotezi gerilla pazarlama ile çevre kaygısı arasındaki etkileşim üzerine kurgulanmıştır. 

Konu ile alakalı literarür incelendiğinde gerilla pazarlama ile çevre kaygısını doğrudan ilişkilendiren 

çalışmalara rastlanmamıştır. Ancak gerilla pazarlama taktiklerinin tüketicilerin çevre kaygısı ve yeşil tüketim 

niyetlerine etkisini dolaylı olarak değerlendirilen az sayıda çalışmaya ulaşılmıştır. Yerli literatürde 

karşılaşılamayan ve yabancı literatürde ise oldukça az sayıda görülen bu çalışmalar (Gupta ve Singh, 2017; 

Levinson ve Horowitz, 2010; Levinson ve Horowitz, 2016; Susılo, 2020) şeklindedir. Araştırmanın önemli bir 

özgünlüğü olarak değerlendirilen bu durum kapsamında oluşturulan hipotezler aşağıdaki gibidir:  

H1: Gerilla pazarlama, çevre kaygısını pozitif ve anlamlı olarak etkilemektedir. 

H1a: Ortam pazarlama çevre kaygısını pozitif ve anlamlı olarak etkilemektedir.  

H1b: Tuzak pazarlama çevre kaygısını pozitif ve anlamlı olarak etkilemektedir. 

H1c: Gizli pazarlama çevre kaygısını pozitif ve anlamlı olarak etkilemektedir. 

H1d: Viral pazarlama çevre kaygısını pozitif ve anlamlı olarak etkilemektedir.  

H2: Gerilla pazarlama, yeşil satın alma niyetini pozitif ve anlamlı olarak etkilemektedir.  

H2a: Ortam pazarlama yeşil satın alma niyetini pozitif ve anlamlı olarak etkilemektedir. 

H2b: Tuzak pazarlama yeşil satın alma niyetini pozitif ve anlamlı olarak etkilemektedir. 

H2c: Gizli pazarlama yeşil satın alma niyetini pozitif ve anlamlı olarak etkilemektedir. 

H2d: Viral pazarlama yeşil satın alma niyetini pozitif ve anlamlı olarak etkilemektedir.  

Literatürde çevre kaygısı ile yeşil tüketim arasındaki ilişkiyi inceleyen çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. 

Çalışmalarda çevre kaygısının insanları yeşil tüketime yönlendirebileceğine yönelik çeşitli değerlendirmelere 

ulaşılabilmektedir. (Bozpolat, 2021; Chen ve Chai, 2010; Eti, 2017; Leblebici Koçer ve Delice, 2016; Kirmani ve 

Khan, 2016; Tang vd., 2014; Tanrıkulu, 2014; Vazifehdoust vd., 2013; Zhao vd.,2014) bu değerlendirmelerden 

bazılarıdır. Bu kapsamda oluşturulan hipotez aşağıdaki gibidir. 

H3: Çevre kaygısı yeşil satın alma niyetini pozitif ve anlamlı olarak etkilemektedir.  

Araştırmanın diğer önemli bir özgünlüğü olarak da değerlendirilen çevre kaygısının, gerilla pazarlama ile 

yeşil tüketim arasındaki aracılık rolünün değerlendirildiği hipotezler de aşağıda belirtilmiştir. Bilindiği üzere 

Gerilla Pazarlama  

Çevresel Kaygı 

Yeşil Tüketim Niyeti 
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gerilla pazarlama ile yeşil tüketim ve çevre kaygısı değişkenlerine yönelik çalışmalar oldukça azdır. Bu 

kavramların tamamı görece olarak yeni kavramlar olması ve henüz gelişme evresinde olmaları bu yöndeki 

çalışmaların istenilen seviyelerde olmamasının temel sebebi olarak görülmektedir. Dolayısıyla bu çalışma ile 

alandaki boşluğun doldurulmasına katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Literatürde örneği ile karşılaşılmayan 

hipotezler aşağıdaki gibidir. 

H4: Gerilla pazarlamanın yeşil satın alma niyeti üzerindeki etkisinde çevresel kaygının aracılık rolü vardır. 

H4a: Ortam pazarlamanın yeşil satın alma niyeti üzerindeki etkisinde çevresel kaygının aracılık rolü vardır.  

H4b: Tuzak pazarlamanın yeşil satın alma niyeti üzerindeki etkisinde çevresel kaygının aracılık rolü vardır.  

H4c: Gizli pazarlamanın yeşil satın alma niyeti üzerindeki etkisinde çevresel kaygının aracılık rolü vardır.  

H4d: Viral pazarlamanın yeşil satın alma niyeti üzerindeki etkisinde çevresel kaygının aracılık rolü vardır. 

3.2. Evren ve Örneklem 

Çalışmada hedef kitle, Erzurum ilinde yaşayan ve gerilla pazarlama taktikleri hakkında bilgi sahibi olan 

kişilerden oluşmaktadır. Gerilla pazarlama kavramı çok bilinen bir kavram değildir. Dolayısıyla kavram 

hakkında bilgi sahibi olan kişiler tam olarak tespit edilemediği için hedef kitleyi ve örneklem sayısını tam 

olarak belirlemekte mümkün olmamıştır. Bu kapsamda yargısal örnekleme yöntemi kullanılarak 

araştırmacının görüşü doğrultusunda konu ile alakalı bilgi sahibi olan gruplar belirlenmeye çalışılmıştır. Bu 

bakış açısı ile pazarlama dersi alan öğrenciler, akademisyenler ve bazı memurluklar birincil hedef olarak 

belirlenmiştir.  

Elektronik ortamda ve basılı şekilde oluşturulan anket formları yüz yüze görüşme yaparak ve elektronik 

ortamda (e-mail) paylaşılarak katılımcılara ulaştırılmış. Bu çalışma sonucunda 255 kullanılabilir ankete 

ulaşılmıştır. Ulaşılan anket miktarının evreni temsil ettiği düşünülmektedir. Çünkü ana kütlenin tam olarak 

tespit edilemediği durumlarda örnek sayısının yeterliliğinde araştırmacının görüşü önem arz edebilmektedir. 

Ayrıca bu miktarın kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğunu ifade eden çeşitli çalışmalar da 

bulunmaktadır. Baş (2001) çalışmasında hedef kitlesi 1.000.000 kişi üzerinde olan çalışmalarda çeşitli faktörler 

de dikkate alındığında 61 ile 1067 aralığında bir anket sayısının yeterli olacağı ifade edilmiştir. Başka bir 

çalışmada madde-örneklem sayısı açısından en az 1:5 oranı (ifade sayısının 5 katı), daha uygun olanın 1:15 

oranı (ifade sayısının 15 katı) kabul edilebilir sınırlar olarak ifade edilmiştir (Şencan ve Fidan, 2020:660). Bu 

çalışmada kullanılan ölçekler toplamda 21 ifade içerdiği için 105 anketin yeterli olabileceği görülmektedir. 

Konu ile alakalı (Comrey, 1973, 1988; Gorsuch, 1983; Guilford, 1954; Velicer ve Fava, 1998) çeşitli araştırmalara 

atıf yapan Karaman vd., ise (2017:1178) açıklayıcı faktör analizi için minimüm örnek sayısının 100-200 arasında 

olması gerektiği ve bu örnek sayısının güvenilir sonuçlar elde etmenin yolu olduğu ifade edilmiştir. Bu 

kapsamda bu çalışmada ulaşılan 255 örneğin, kabul edilebilir sınırlar içerisinde ve temsil etme yeterliliğinin 

olduğu düşünülmektedir.  

3.3. Veri Toplama Aracı 

Çalışmada veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

katılımcıların demografik özelliklerini tespit etmeye yönelik kapalı uçlu sorular bulunmaktadır. İkinci 

bölümde ise hipotezlerin test edilmesine yönelik ölçek soruları bulunmaktadır. Tüketicilerin çevre kaygılarını 

tespit etmeye yönelik ölçek soruları Suki’nin (2013) çalışmasından uyarlanmıştır. Gerilla pazarlama ölçeğine 

ait ifadelerden 5 ifade Wu vd., (2016) çalışmalarından; 3 ifade Tripodi ve Sutherland (2000) çalışmalarından; 5 

ifade Sabir vd., (2015) çalışmalarından; 3 ifade Zernigah ve Sohail (2012) çalışmalarından uyarlanarak elde 

edilmiştir. Son olarak tüketicilerin yeşil tüketim tutumlarını ölçmeye yönelik ifadeler ise Suki’nin (2013) 

çalışmasından uyarlanmıştır. Ölçeklerle ilgili ifadeler 5’li likert tipi ölçek (1: Kesinlikle Katılmıyorum, …, 5: 

Kesinlikle Katılıyorum) ile ölçülmüştür. Anketler için, Atatürk Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Etik 

Kurul Başkanlığından 10.06.2022 tarihlinde etik kurul onayı alınmıştır. Etik kurul izni alındıktan sonra veriler 

11.06.2022-30.06.2022 tarihleri arasında toplanmıştır.  

3.4. Verilerin Analizi 

Araştırma kapsamında toplanan veriler SPSS 25 Paket Programı ile analiz edilmiştir. Çalışmada demografik 

özelliklere yönelik bulguları analiz etmek için frekans analizi yapılmıştır. Modelin test edilmesinden önce 
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ölçeklerin geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Bu işlemler için açıklayıcı faktör analizi ve güvenirlik 

analizi yapılmıştır. Son olarak araştırma modelinin test edilmesi için ise regresyon (PROCESS) analizi 

yapılmıştır. PROCESS analizinde Hayes Macrosu 4 Modeli kullanılmıştır. 

4. BULGULAR 

Bulgular başlığı altında öncelikle katılımcıların demografik özelliklerinin tespitine yönelik frekans analizi 

sonuçları verilmektedir. Ardından sırasıyla ölçeklere yönelik açıklayıcı faktör analizi sonuçları, tanımlayıcı 

istatistikler ve korelasyon analizi sonuçları verilmiştir. Son olarak hipotezlerin test edilmesine yönelik proses 

analizi sonuçları değerlendirilmiştir.  

Katılımcıların demografik özelliklerine yönelik bulguları gösteren frekans analizi sonuçları Tablo 1’de 

sunulmuştur.  

Tablo 1. Demografik Özelliklere Yönelik Frekans Analizi Bulguları 

 Demografik Özellikler   f % 

Cinsiyet Kadın 177 69,4 

 Erkek 78 30,6 

Yaş 20 yaş altı 68 26,7 

 21-30 arası 120 47,1 

 31-40 arası 39 15,3 

 41-50 arası 22 8,6 

 51-60 arası 6 2,4 

Medeni Hal Evli 39 15,3 

 Bekar/Boşanmış/Dul 216 84,7 

Eğitim Seviyesi Ön lisans 52 20,4 

 Lisans 182 71,4 

 Lisansüstü 21 8,2 

Meslek Öğrenci 135 52,9 

 Özel sektör 20 7,8 

 Memur 30 11,8 

 Diğer 51 20 

 Akademisyen 19 7,5 

Aile Geliri 4000 Den Az 61 23,9 

 4001-6000 85 33,3 

 6001-8000 36 14,1 

 8001-10000 29 11,4 

 10001-12000 17 6,7 

 12001-14000 7 2,7 

 14001-16000 3 1,2 

 16001 ve üzeri 17 6,7 

Toplam   255 100 

Tablo 1 incelendiğinde cinsiyet olarak kadınların, yaş olarak 21-30 yaş grubundakilerin, medeni hal olarak evli 

olmayanların, eğitim seviyesi olarak lisans mezunu olanların, meslek olarak öğrencilerin ve gelir seviyesi 

olarak 4001-6000 TL arası gelire sahip olanların yoğun katılımı görülmektedir. 

Çalışmada kullanılan ölçeklerin geçerlik ve güvenirlik analizleri için açıklayıcı faktör analizi ve güvenirlik 

analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda elde edilen boyutlar ve boyutların güvenirlik düzeyleri Tablo 2’de 

sunulmuştur.  
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Tablo 2. Açıklayıcı Faktör Analizi ve Güvenirlik Analizi Bulguları 

Ölçekler ve İfadeleri 
Faktör 

Yükleri 

Cronbach's 

Alpha 

Çevre Kaygısı  0,609 

İşlenmiş gıda ürünleri tarafından üretilen daha az ambalaj atığı görmek istiyorum 0,726  

Çevre sorunları acil bir konudur 0,719  

Tüm faaliyetlerimin çevreyi nasıl etkilediği konusunda endişeliyim 0,643  

Çevre sorunları tüketicilerin sorumluluğundadır. 0,632  

KMO=0,690; T. A. Varyas= 46,385;    

Gerilla Pazarlama Ölçeği  0,71 

Ortam Pazarlama  0,780 

Ortam reklamları, yeşil ürünlere karşı ilgimi artırır 0,855  

Ortam reklamları oldukça açıktır 0,777  

Ortam reklamları yeşil ürünleri satın almaya teşvik eder 0,691  

Ortam reklamları net bir olumlu mesaj verir 0,614  

Ortam reklamlarını gördüğümde şaşırırım 0,572  

Tuzak Pazarlama  0,783 

Bir spor organizasyonunda lisanslı hediyelik eşyalar ve ücretsiz bilet verilmesi 

yeşil ürünlerin tanıtımına katkı sağlar 0,869 
 

Bir spor organizasyonunda belirli bir sporcuya veya takıma iyi şanslar dileyen 

reklamlar yapmak yeşil ürünlerin tanıtımına katkı sağlar 0,84 
 

Belirli bir organizasyonda belli bir sporcuya veya takıma iyi şanslar dileyen 

reklamlar yapmak yeşil ürünlerin tanıtımına katkı sağlar 0,612 
 

Gizli Pazarlama  0,665 

Pop müzik yeşil ürünlere tüketicileri çekmenin iyi bir yoludur 0,795  

Video oyunlarında karakterlerin kullandığı yeşil ürünleri severim 0,743  

Popüler kişilikler (Ünlüler) tarafından pazarlanan yeşil ürünleri satın almayı 

tercih ederim 0,543 
 

Viral Pazarlama  0,574 

Viral pazarlama mesajlarını, TV ve basılı reklamlar gibi geleneksel medya 

pazarlama mesajlarına kıyasla daha etkili buluyorum 0,751 
 

Viral pazarlamayı marka bilinirliği yaratmak için faydalı bir pazarlama aracı 

olarak görüyorum 0,72 
 

Yeşil ürünler için viral kampanyaların bir parçası olacağım 0,552  

KMO=0,809; T. A. Varyas= 61,843   

Satın Alma Niyeti  0,669 

Yeşil ürünleri yeşil olmayan ürünlerden daha çok tercih ederim 0,805  

Yeşil olmayanlardan daha pahalı olsalar bile yeşil ürünleri satın alırım 0,768  

Çevre dostu ürünleri satın almayı seçiyorum 0,757  

KMO=0,657; T. A. Varyas= 60,374   

Ölçeklere yönelik yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda “çevre kaygısı” ölçeği ile “satın alma niyeti” 

ölçeğinin tek boyut altında toplandığı görülmüştür. Dört ifadeden oluşan çevre kaygısı ölçeğinin yapı olarak 

geçerli (KMO=0,690; A. Varyas= 46,385) ve güvenilirlik açısından oldukça iyi olduğu (C.A.= 0,609) 

görülmüştür. Üç ifadeden oluşan satın alma niyeti ölçeği de yapı olarak geçerli (KMO=0,657; A. Varyas= 

60,374) ve güvenirlik olarak yüksek derecede güvenilir (C.A.= 0,669) olduğu tespit edilmiştir. 16 ifadeden 

oluşan gerilla pazarlama ölçeği faktör analizi sonucunda dört boyut altında toplanmıştır. 16 ifadeden bir ifade 

binişiklik, diğeri tek boyut oluşturma nedeni ile ölçekten çıkarılmıştır. Elde edilen boyutlar “ortam pazarlama, 

tuzak pazarlama, gizli pazarlama ve viral pazarlama” olarak isimlendirilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde 

gerilla pazarlama ölçeğinin de yapı olarak geçerli (KMO=0,809; A. Varyas= 61,843) ve yüksek derecede 

güvenilir olduğu görülmüştür.  

Faktör analizi sonucu belirlenen boyutların normallik testi yapılmış ve değişkenlerin normal dağıldığı tespit 

edilmiştir. Tabachnick and Fidell’e (2013) göre çarpıklık ve basıklık değerleri (Skewness ve Kurtosis) -1,5 ile + 
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1,5 arasında ise bu veriler normal dağılmaktadır. Benzer şekilde George, D., & Mallery, M. (2010) çalışmlarında 

ise bu değerlerin +2.0 ile-2.0 arasında değer aldığında bu veriler normal dağılmaktadır. Bu kapsamda analize 

tabi tutulacak olan değişkenlerin çarpıklık ve basıklık değerleri: Çevre kaygısı ölçeği (-0,983; 1,907), gizli 

pazarlama faktörü (0,021; 0,028), viral pazarlama faktörü (-0,054; 0,240), tuzak pazarlama faktörü (-0,541; 

0,141), ortam pazarlama faktörü (-0,012; 0,970), satın alma niyeti ölçeği (-0,087; -0,093) olarak tespit edilmiştir. 

Çalışmada ölçek boyutlarının aralarındaki ilişkinin tespit edilmesine yönelik yapılan korelasyon analizi 

sonuçları ve boyutların tanımlayıcı istatistikleri Tablo 3’te sunulmuştur.   

Tablo 3. Korelasyon Analizi ve Tanımlayıcı İstatistikler Analizi Bulguları 

     Ort Ss  1 2 3 4 5 6 

1  4,1275 0,66657 1      

2  2,9516 0,90096 ,175** 1     

3  3,4 0,73257 ,178** ,358** 1    

4  3,7428 0,87786 ,182** ,351** ,383** 1   

5  3,3591 0,70832 ,206** ,399** ,366** ,464** 1  

6   3,6575 0,76012 ,292** ,196** ,157* ,245** ,318** 1 

(1=Çevre Kaygısı, 2= Gizli Pazarlama, 3=Viral Pazarlama, 4=Tuzak Pazarlama, 5= Ortam Pazarlama, 6=Satın 

Alma Niyeti) * P<0.01, ** P<0.05 

Katılımcıların ölçek boyutlarına yönelik tutumları değerlendirildiğinde gizli pazarlama boyutu haricinde tüm 

boyutların ortalamanın üstünde olduğu tespit edilmiştir. Gizli pazarlama boyutu ise ortada bir değere sahip 

olduğu görülmektedir. 

Tablo 3’te sunulan korelasyon analizi sonucunda ise tüm değişkenler arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit 

edilmiştir. Belirtilen bu ilişkide viral pazarlama ile satın alma niyeti arasında zayıf, diğer tüm değişkenler 

arasında ise güçlü bir ilişki tespit edilmiştir.  

Çalışmada kurgulanan hipotezlerin test edilmesi için SPSS paket programında regresyon (PROCESS 4.0) 

analizi ile Andrew F. Hayes’in geliştirmiş olduğu Hayes macrosu 4. modeli kullanılmıştır. Bu modele göre 

bağımsız değişken hem bağımlı değişken hem de aracı değişken üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmalıdır. 

Bununla birlikte aracı değişken analiz sürecine dahil edildikten sonra, bağımsız değişkenin bağımlı değişken 

üzerindeki başlangıçtaki etkisinde bir azalma olması gerekmektedir. Ayrıca aracı değişkenin bağımlı değişken 

üzerindeki etkisinin devam etmesi gerekmektedir (Preacher ve Hayes 2008).  

Belirtilen bu özellikler kapsamında dört ayrı regresyon analizi yapılmıştır. Gerilla pazarlamanın dört alt 

boyutta (OP=ortam pazarlama, TP=tuzak pazarlama, GP=gizli pazarlama ve VP=viral pazarlama) toplanması 

bu durumun temel nedenidir. Bu kapsamda öncelikle ortam pazarlama ile yeşil satın alma niyeti (YSN) 

arasında çevre kaygısının (ÇK) aracılık rolü değerlendirmiştir.  

Tablo 4. Ortam Pazarlamanın Yeşil Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Çevre Kaygısının Aracılık Rolü 

Bağ.Değ: ÇK   ß-değeri t-değeri  p-değeri R2  Model F Model p LLCI  ULCI 

OP 0,1939 3,3475 0,0009 0,0426 11,2058 0,0009 0,0798 0,308 

Bağ.Değ: YSN        
OP 0,3397 5,3221 0 0,101 28,3244 0 0,214 0,4654 

Bağ.Değ: YSN        
OP 0,2847 4,5074 0 0,1607 24,023 0 0,1603 0,409 

ÇK 0,2838 4,2225 0    0,1514 0,4161 

Aracılık Rolü ß-değeri      BootLLCI BootULCI 

ÇK 0,055      0,0116 0,1142 

OP’nin YSN üzerindeki etkisinde ÇK’nın aracılık rolünün değerlendirildiği Tablo 4’te öncelikle OP’nin ÇK 

üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu kapsamda kurulan regresyon modelinin anlamlı olduğu (R²=0,0426; 

F=11,2058; p=0,0009) ve OP’nin ÇK üzerinde pozitif (ß= 0,1939; p=0,0009) bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. 
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Bu sonuca göre H1a hipotezi kabul edilmiştir. İkinci olarak OP’nin YSN üzerine etkisi incelenmiştir. Analiz 

sonucunda modelin anlamlı olduğu (R²=0,101; F=28,3244; p=0,0000) ve OP’nin YSN’yi pozitif olarak (ß= 0,3397; 

p=0,0000) etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuca göre H2a hipotezi kabul edilmiştir. Üçüncü olarak OP’nin 

ve ÇK’nın, YSN üzerindeki etkisi incelenmiştir. İnceleme sonucunda modelin anlamlı olduğu (R²=0,1607; 

F=24,023; p=0,0000) ve hem OP’nin (ß= 0,2847; p=0,0000) hem de aracı değişken olan ÇK’nın (ß= 0, 0,2838; 

p=0,0000) YSN üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Tüm LLCI ve ULCI güven 

aralığı değerleri analiz sonucunun anlamlı olduğunu göstermektedir. Ayrıca aracı değişken OP’nin YSN 

üzerine etkisini (0,055) düzeyinde düşürdüğü görülmüştür. Bu sonuca göre ÇK’nın pozitif yönlü, düşük 

düzeyli ve kısmi bir aracılık rolü bulunmaktadır. Bu sonuca göre H4a Hipotezi kabul edilmiştir.  

Tablo 5. Tuzak Pazarlamanın Yeşil Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Çevre Kaygısının Aracılık Rolü 

Bağ.Değ: ÇK   ß-değeri t-değeri  p-değeri R2  Model F Model p LLCI  ULCI 

TP 0,1383 2,9455 0,0000 0,0333 8,6759 0,0035 0,0458 0,2308 

Bağ.Değ: YSN          
TP 0,2111 4,0096 0,0000 0,06 16,0766 0,0001 0,1074 0,3149 

Bağ.Değ: YSN          
TP 0,1689 3,2705 0,0012 0,1298 18,7212 0,0000 0,0672 0,2706 

ÇK 0,3057 4,4882 0,0000    0,1715 0,4398 

Aracılık Rolü  ß-değeri      BootLLCI  BootULCI 

ÇK 0,0423           0,0085 0,0911 

TP’nin YSN üzerindeki etkisinde ÇK’nın aracılık rolünün değerlendirildiği Tablo 5’te öncelikle TP’nin ÇK 

üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda modelin anlamlı olduğu (R²=0,0333; F=8,6759; 

p=0,0035) ve TP’nin ÇK’yı pozitif olarak etkilediği (ß= 0, 1383; p=0,0000) sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuca göre 

H1b hipotezi kabul edilmiştir. İkinci adımda TP’nin YSN üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Araştırma 

sonucunda modelin anlamalı olduğu (R²=0, 06; F=16,0766; p=0,0001) ve TP’nin YSN’yi pozitif olarak etkilediği 

(ß= 0, 2111; p=0,0000) tespit edilmiştir. Bu sonuca göre H2b hipotezi kabul edilmiştir. Üçüncü adımda TP ve ÇK’nın 

YSN üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda modelin anlamlı (R²=0,1298; F=18,7212; 

p=0,0000) olduğu ve hem TP’nin (ß= 0, 1689; p=0,0012) hem de ÇK’nın (ß= 0, 3057; p=0,0000) YSN üzerinde 

pozitif bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca tüm LLCI ve ULCI değerlerinin anlamlı olduğu ve aracı 

değişkenin TP’nin YSN üzerindeki etkisini (0, 0423) oranında düşürdüğü tespit edilmiştir. Bu sonuca göre H4b 

Hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 6. Gizli Pazarlamanın Yeşil Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Çevre Kaygısının Aracılık Rolü  

Bağ.Değ: ÇK    ß-değeri t-değeri  p-değeri R2  Model F Model p LLCI  ULCI 

GP. 0,1293 2,8228 0,0051 0,0305 7,9684 0,0051 0,0391 0,2195 

Bağ.Değ: YSN           

GP 0,1654 3,1807 0,0017 0,0385 10,117 0,0017 0,063 0,2679 

Bağ.Değ: YSN           

GP 0,1262 2,474 0,014 0,1072 15,1264 0 0,0257 0,2266 

ÇK 0,3036 4,4046 0    0,1679 0,4394 

Aracılık Rolü        BootLLCI  BootULCI 

ÇK 0,0393      0,008 0,085 

GP’nin YSN üzerindeki etkisinde ÇK’nın aracılık rolünün değerlendirildiği Tablo 6’da öncelikle GP’nin ÇK 

üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda modelin anlamlı olduğu (R²=0,0305; F=7,9684; 

p=0,0051) ve GP’nin ÇK’yı pozitif olarak etkilediği (ß= 0, 1293; p=0,0051) sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuca göre 

H1c hipotezi kabul edilmiştir. İkinci adımda GP’nin YSN üzerindeki etkisi değerlendirilmiş ve GP’nin YSN’yi 

pozitif olarak etkilediği (ß= 0,1654; p=0,0017) sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca model anlamlı (R²=0,0385; 

F=10,117; p=0,0017) olarak görülmüştür. Bu sonuca göre H2c hipotezi kabul edilmiştir. Üçüncü adımda GP’nin ve 

ÇK’nın YSN üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda modelin anlamlı (R²=0,1072; 

F=15,1264; p=0,0000) olduğu ve hem GP’nin (ß=0,1262; p=0,0000) hem de ÇK’nın (ß=0,3036; p=0,0000) YSN 

üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca tüm LLCI ve ULCI değerlerinin anlamlı olduğu 
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ve aracı değişkenin GP’nin YSN üzerindeki etkisini (0,0393) oranında düşürdüğü tespit edilmiştir. Bu sonuca 

göre H4c Hipotezi kabul edilmiştir.  

Tablo 7. Viral Pazarlamanın Yeşil Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Çevre Kaygısının Aracılık Rolü 

Bağ.Değ: ÇK   ß-değeri t-değeri  p-değeri R2  Model F Model p LLCI  ULCI 

VP 0,162 2,878 0,043 0,0317 8,2828 0,0043 0,0511 0,2729 

Bağ.Değ: YSN          
VP 0,1634 2,5357 0,0118 0,0248 6,4299 0,0118 0,0365 0,2902 

Bağ.Değ: YSN          
VP 0,1129 1,7888 0,0748 0,097 13,5294 0 -0,0114 0,2372 

ÇK 0,3113 4,488 0    0,1747 0,448 

Aracılık Rolü  ß-değeri      BootLLCI  BootULCI 

ÇK 0,0504           0,0055 0,1136 

VP’nin YSN üzerindeki etkisinde ÇK’nın aracılık rolünün değerlendirildiği Tablo 7’de öncelikle VP’nin ÇK 

üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda modelin anlamlı olduğu (R²=0,0317; F=8,2828; 

p=0,0043) ve VP’nin ÇK’yı pozitif olarak etkilediği (ß= 0,162; p=0,0043) sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuca göre 

H1d hipotezi kabul edilmiştir. İkinci adımda VP’nin YSN üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. İnceleme 

sonucunda VP’nin YSN’yi pozitif olarak etkilediği (ß= 0,1634; p=0,0118) ve modelin anlamlı (R²=0,0248; 

F=6,4299; p=0,0118) olduğu görülmüştür. Bu sonuca göre H2d hipotezi kabul edilmiştir. Üçüncü adımda VP ve 

ÇK’nın YSN üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda LLCI (-0,0114) ve ULCI (0,2372) 

değerlerinin anlamlı olmadığı (değerler arasında sıfırın bulunması) görülmüştür. Ayrıca ÇK’nın YSN 

üzerinde anlamlı bir etkisi olsa da VP’nin YSN üzerinde anlamlı bir etkinin olmadığı görülmüştür. Bu sonuca 

göre H4c Hipotezi reddedilmiştir.  

Son olarak çevre kaygısının yeşil tüketim niyeti üzerindeki etkisinin değerlendirildiği “H3 Hipotezinin de kabul 

edildiği görülmektedir”. Bu kapsamda Tablo 4, 5, 6 ve 7’deki veriler bu sonucu desteklemektedir.  

5.TARTIŞMA VE SONUÇ  

Kaynakların hoyratça kullanıldığı, üretim ve tüketimin aşırı boyutlara ulaştığı günümüz dünyasında 

işletmelerin hızlı satış yapmak ve yüksek kar elde etmek için tüketicileri manipüle etme eğiliminde oldukları 

bilinmektedir. Bunun için çok sayıda araç kullanılabilmektedir. Gerilla pazarlama da bu amaçla kullanılan 

önemli araçlardan biridir. Alternatif ve bütünsel bir pazarlama anlayışı olarak değerlendirilen gerilla 

pazarlama, çok düşük maliyetle büyük bir etki oluşturmayı amaçlayan, geleneksel medya dışında alışılmadık 

bir araç kullanan, tüketiciler üzerinde kalıcı ve ilginç bir izlenim oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu yöntemle 

tüketiciler üzerinde kalıcı bir etki oluşturulabilmektedir. Henüz yeni yeni dillendirilmeye başlayan 

sürdürülebilirlik ve yeşil tüketim olgularının tüketicilere benimsetilmesi ve bu yönde eyleme yönlendirilmesi 

sürecinde de gerilla pazarlama önemli bir araç olarak görülmektedir.  

Bu doğrultuda araştırmada temel amaç olarak, gerilla pazarlama taktiklerinin tüketicilerin çevre kaygısı ve 

yeşil tüketim niyetleri üzerindeki etkisini belirleme olarak kurgulanmıştır.  Ayrıca gerilla pazarlama ile yeşil 

tüketim niyeti arasında çevresel kaygının aracılık rolünün bulunup bulunmadığı yan amaç olarak 

belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda gerilla pazarlama kavramı hakkında bilgi sahibi olan 255 tüketici ile 

yüz yüze ve elektronik ortamda oluşturulan anket formları ile anket çalışması yapılmıştır.  

Çalışmada demografik özellikler açısından kadınların, 21-30 yaş gurubundakilerin, evli olmayanların, lisans 

mezunu olanların, öğrencilerin ve 4001-6000 TL arası gelire sahip olanların yüksek katılımı tespit edilmiştir. 

Bununla birlikte katılımcıların gerilla pazarlama, çevre kaygısı ve yeşil satın alma niyeti değişkenlerine 

yönelik tutumlarının genel olarak olumlu olduğu görülmüştür. Ayrıca çalışmada kullanılan değişkenler 

arasındaki ilişkinin test edildiği korelasyon analizi sonucunda tüm değişkenler arasında pozitif yönlü bir 

ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.  

Çalışmanın temel ve alt amaçlarını içeren hipotezlerin test edilmesi sürecinde, SPSS paket programı 

kullanılarak PROCESS v4.0 analizi ile Andrew F. Hayes’in geliştirmiş olduğu Hayes Macrosu 4. modeli 

kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, gerilla pazarlama bileşenlerinin (ortam pazarlama, tuzak 
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pazarlama, gizli pazarlama ve viral pazarlama) çevre kaygısı ve yeşil satın alma niyeti üzerinde önemli bir 

etkiye sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca gerilla pazarlama bileşenlerinden olan ortam pazarlama, tuzak 

pazarlama ve gizli pazarlamanın yeşil satın alma niyeti üzerine etkisinde çevre kaygısının kısmi aracılık 

rolünün olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlar genel olarak henüz emekleme evresinde olan sürdürülebilirlik, 

çevre dostu tüketim veya yeşil satın alma eğilimlerinin geniş kitlelere yayılmasında ve kitlelerin bu yönde 

harekete geçirilmesinde geleneksel olmayan pazarlama yöntemlerinden gerilla pazarlamanın 

kullanılabileceğini göstermektedir. Literatür incelemesinde konu ile alakalı oldukça az sayıda çalışmaya 

ulaşılmıştır. Bu kapsamda Gupta ve Singh, (2017), yeşil gerilla pazarlama ile ürünlerin başarılı bir şekilde ve 

çeşitli yollarla pazarlanabileceğini ve bu yöntemin sürdürülebilir kalkınma için etik ve sosyal olarak sorumlu 

davranmanın yenilikçi bir yolu olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca çalışmada bütünsel yaklaşım olarak 

belirlenen 3P (insanlar, gezegen ve kâr) yöntemi ile hem tüketiciler hem de şirketler için bir kazan-kazan 

durumunu ortaya konulmaktadır. Susılo (2020) çalışmasında hem kâr amacı güden hem de kâr amacı 

gütmeyen kuruluşların, gerilla pazarlamayı doğru bir şekilde nasıl uygulayacaklarını bildiklerinde 

hedeflerine hem etkili hem de verimli bir şekilde ulaşabileceğini belirtmiştir. Levinson ve Horowitz (2010) 

çalışmalarında, başarılı yeşil gerilla pazarlamasının şimdi ve gelecekteki finansal refahınıza ve tüm 

gezegenimizin refahına katkıda bulunabileceğini kanıtlamaya çalışmışlardır. Ayrıca çalışmada standart gerilla 

pazarlama ile yeşil gerilla pazarlama arasında farkın olmadığını, her ikisinin de dünyayı daha iyi hale 

getirmeye çalıştığı ifade edilmiştir. 

Zaman kısıtı ve maddi yetersizlikler araştırmanın en önemli kısıtları olarak değerlendirilmektedir. Bu kısıtlar 

nedeni ile çalışma sadece Erzurum il sınırları içerisinde gerçekleştirilebilmiştir. Ayrıca gerilla pazarlaması 

kavramına yönelik katılımcıların bilgi düzeyinin sınırlı olduğu görülmüş ve veri toplama sürecinde önemli 

zorluklar yaşanmıştır. Bu nedenle sonraki çalışmalarda konunun nitel alışmalarla derinlemesine 

değerlendirilmesi veya konu hakkında bilgi sahibi olan daha spesifik gruplarla çalışılması faydalı olacaktır.  

Çevre sorunların zirve yaptığı günümüz dünyasında çevrenin korunmasına yönelik tüm alternatif 

uygulamalarda gerilla pazarlamanın kullanılabileceği düşünülmektedir. Bu kapsamda sonraki çalışmalarda 

gerilla pazarlama ile sürdürülebilirlik, bilinçli kaynak kullanımı, minimalist tüketim, sade tüketim, bilinçli 

tüketim ve kamu spotları arasındaki ilişkilerin incelenmesinde fayda görülmektedir.  
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Purpose – Previous research has emphasized that service robots cause radically change current 

service production and delivery practices and, consequently, service management and marketing 

strategies. This research explores the use of current state-of-the-art service robotics in the hospitality 

industry and aims to better understand how this technology can transform service operations.  

Design/Methodology/Approach – An exploratory qualitative approach was adopted for this study.  

Case study pattern and holistic single case pattern were preferred from qualitative research patterns 

as the method of inquiry. This qualitative study was conducted using a thematic analysis approach. 

The criterion sampling method was performed to collect data with one participant through in-depth, 

semi-structured individual interview. Data were analyzed using a thematic approach that built on a 

priori themes or categories were adopted for data analysis.  

Findings –  Analysis of participant’s perspectives and experiences showed the 8 themes of the roles 

of service robotics in service encounters including substitute, support, supporting new business 

models, improve, differentiate, creative experiences & competition, upskill, and data collection. 

Unlike the previous research, supporting new business models, creative experiences & competition, 

and data collection were also found as new technology roles specific to service robots. By developing 

a new conceptual DRiTE Model (Development of Robotics in Tourism Ecosystem), the research not 

only contributes theoretical implications to the literature but also offers business strategies 

(management, marketing, etc.) for hospitality firms to manage innovative, automated service 

offerings.  

Discussion –  Despite previous research having extensively discussed the use of technology in 

services, it can be interpreted that the current global tourism industry on the use of robotics in service 

encounters is still in its infancy. Over time, these micro-scale changes will evolve to form a global 

ecosystem. This means that the way they do business will change on a global scale through various 

diffusion areas such as brand, service type or stakeholder network. The paper’s novelty and 

uniqueness lie in suggesting a new conceptual DRiTE of addressing the implications of this research 

and offering insight for hospitality services-related managers into how to effectively research 

implications can be implemented. 

 

1. Introduction   

Robotics, which has become a multi-million Euro industry today, has formed a core pillar in the manufacturing 

industry, especially in the 2000s. As statistics reveal, growth in the robotics industry will continue and be 

permanent. Since the first use of robots in the manufacturing industry, the robotics industry has continuously 

expanded to new markets and developed new applications. Today robotics is no longer a technology for only 

manufacturing but has evolved to also address a much wider range of applications and domains where a 

variety of services are provided to different end users (ISO, 2022). 

Robots are steadily gaining traction in specific segments of the service economy, from baggage handling in 

airports to loading inventory in warehouses (Oxford Economics, 2019). Paluch et al. (2020) indicate that our 

economies are facing a turning point in history like the industrial revolution in manufacturing that started in 

the 18th century. Especially the advent of service robotics (virtual and physical service robots) will lead to 

rapid innovation that has the potential to dramatically improve the customer experience, service quality, and 
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productivity all at the same time. Service robotics encompasses a broad field of applications, most of which 

have unique designs and different degrees of automation-from full tele-operation to fully autonomous 

operation (IFR, 2022). 

In a business environment where the level of competition and the rate of technological change are quite high, 

and customer preferences are constantly changing, businesses must reinvent themselves and update their 

ways of doing business and processes (Tuomi et al., 2021). It is generally accepted that cost and quality are 

needed but not sufficient for sustainable competitiveness, and it becomes important to be able to change with 

innovative approaches (Paksoy and Ersoy, 2016). From this point of view, it becomes very difficult for 

businesses that cannot keep up with the change to be competitively successful (Omerzel, 2015). Tourism 

businesses also need to quickly adapt to the changes in information and technology in order to maintain their 

sustainability and competitive power, especially for increasing supply and demand (Şanlıöz et al., 2013). 

Service automation, artificial intelligence and robotics provide vast opportunities to travel, tourism and 

hospitality companies to improve their operations and productivity, deliver consistent product quality and 

transfer some of the service delivery processes to the customers (Ivanov et al., 2017). However, little is known 

about the theoretical or practical impact of service robotics on hospitality management and marketing. There 

are few empirical studies to be found (Ivanov et al., 2020; Tuomi et al., 2021). 

In this context, this research explores the use of current state-of-the-art service robotics in the hospitality 

industry and aims to better understand how this technology can transform service operations as mentioned 

in the literature. It focuses particularly on the role of service robots in relation to service production and 

delivery. This study seeks to answer the following research questions: 

Research Question 1: what is the standpoint from which we should explore implementing service robots? 

Research Question 2: In what ways are service robots currently transforming service production and delivery 

in hospitality service encounters? 

Research Question 3: What are the eventual key implications of this on service operations, management, and 

marketing? 

The findings of this research advance academic discourse on whether or not service robots are used in 

hospitality to produce and deliver customer services, if so how they are used. In doing so, this research 

provides much-needed empirical evidence in this field. It will allow hospitality researchers and practitioners 

to better understand how service robots are transforming service encounters. In addition, the research presents 

a new conceptual DRiTE Model, which is created via critical analysis and then synthesis of knowledge from 

the literature and research findings. By developing DRiTE Model, the present study not only contributes 

theoretical implications to the literature but also offers business strategies (management, marketing, etc.) for 

hospitality firms to manage innovative, automated service offerings. The findings contribute to the literature 

in determining the role that service robots will play in the global tourism industry in the near and far future. 

In addition, they provide an up-to-date conceptualization of the different roles robotics technology plays in 

hospitality service encounters. The paper’s novelty and uniqueness lie in suggesting DRiTE Model of 

addressing the implications of this research and offering insight for hospitality services-related executives into 

how effectively research implications can be implemented. Future research should undertake empirical 

studies to test and validate the DRiTE Model presented in this research.  

2. Literature Review  

2.1. Industrial & Service Robots 

Robotics refers to the science of design, construction, operation, and implementation of robots, as well as 

computer systems for control, feedback, and information processing (Dadios et al., 2018). Artificial intelligence 

(AI), robotics and other forms of ‘smart automation’ are advancing at a rapid pace and have the potential to 

bring great benefits to the economy, by boosting productivity and creating new and better products and 

services (PwC, 2018).  The requirement for higher efficiency and accuracy in industry and manufacturing, 

called for more flexibility and intelligence industrial robots (Liu et al., 2009). AI and robotics will have a 

tremendous impact on customers, businesses, and communities alike (Koo et al., 2021).  Robots are 

continuously transformin 
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g industrial production worldwide and thereby also inducing changes in a variety of production-related 

economic and social relations (MPRA, 2021). In near future robots are part of human society (Madakam et al., 

2019).  

There are many definitions for what a robot is, and this often leads to discrepancies between statistics quoted 

about robots. The commonly accepted definition in the UK is that provided by the British Robot Association 

which is as follows:  "An industrial robot is a re-programmable device designed to both manipulate and 

transport parts, tools, or specialized manufacturing implements through variable programmed motions for 

the performance of specific manufacturing tasks" (BARA, 2022). Jia et al. (2021) defines service robot as “A 

movable or immovable physical device that can perform user (e.g., guests or owners) instructions 

automatically or semi-automatically”. An industrial robot can be considered as a set of integrated subsystems 

that correspond to a manipulator or mechanical arm, a terminal effector, motor elements or actuators, 

information sensors, and controllers (Urrea et al., 2016).  

IFR (2020) defined the service robot as “performs tasks excluding industrial automation, usually application-

specific design, often fewer than 3 axes and sometimes not fully autonomous but remote-controlled” in its 

report.  

Based on the literature, we think that the development process of service robots consists of four basic stages: 

a. Mechanical-electronic (ME): It is the period when mechanical robots that attract more attention but can 

perform basic functions are developed. In the later stages of this period, the first robots that fulfill the basic 

functions electronically and industrially began to be produced and used. 

b. Electronic-autonomous (EA): It is the period when the functionality of industrial robots increases, they can 

perform a wide variety of actions, they can operate together with humans, the first examples of service 

robots emerged, and robots began to integrate with social life. 

c. Mid-Term Autonomous-AI (AA-1): It is the period when autonomous industrial and service robots can 

exhibit advanced functions enriched with AI. This term refers to robots that perform their actions by 

adapting to their environment, collect information from their environment, interact with people as well as 

work together. 

d. Long-Term Autonomous-AI (AA-2): This period indicates that service robots will continue to develop as 

a vital component in both the services sector and social life in the distant future. This period appears to be 

a period in which robots will perform all tasks that are risky, repetitive and monotonous, complex and 

difficult, or that are not/would not be preferred to be done by humans. 

Since the two periods mentioned are shaped historically, they will not change in terms of their basic features. 

However, the third period we defined (AA-1) may encounter remarkable changes in terms of the definition 

we have made now and the characteristics of the period, depending on the developments to be experienced. 

We predict that change will be more about the direction of change than the speed of change. The approaches 

of users and developers will determine the direction of this change in the face of cobot, robotic process 

automation, fog computing, extended reality, metaverse and similar developments that will expand the 

boundaries of Industry 4.0 or set the boundaries of a new era. 

The affordance of service robots understood as a relational concept that connects the materiality of a 

technological artifact with the subjective goals and perceptions of its users, is therefore fundamentally 

different from that of industry robots (Sprenger and Mettler, 2015). 

According to our evaluation based on the literature, it can be stated that there are four basic parameters that 

determine the qualities of service robots. The order of priority of these parameters may vary depending on the 

type of service robot. These parameters can be counted as: 

a. Appearance (aesthetics and exterior) 

b. Functionality (software and hardware) 

c. Interaction (machine-human, machine-machine) 

d. Confidence (temperature, low error and risk) 
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It can be accepted that the first two parameters (appearance and functionality) gain importance in the ME and 

EA periods, and the other two parameters (interaction and trust) in the AA-1 period. We can say that new 

parameters will come to the fore in the AA-2 period, which we started to live with the possibilities of Industry 

4.0 and the developments in technology. 

Service robots have witnessed widespread acceptance among various professional and personal applications 

owing to benefits such as enhanced usability, delivery of accurate and high-quality services, reliability, and 

reduced operational costs and human errors (Malani and Lanjudkar, 2016). 

Robots that can perform routine tasks effectively will also provide services that require high cognitive and 

analytical skills (e.g., financial services), at the same efficiency. For example, service robots can analyze large 

volumes of data, integrate internal and external information, recognize patterns and relate these to customer 

profiles. Within minutes, these robots can propose best-fitting solutions and make recommendations (Wirtz et 

al., 2022).  

The real value of customer service robots lies more in the data they collect through their sensors when 

interacting with customers face-to-face more than their cost-effectiveness. In this way, customer service robots 

have great potential for developing interactive marketing and rebranding strategies and tracking and 

analyzing customer behavior (A3, 2022). Before robots are deployed for services, organizations must 

understand what customers want and expect regarding service quality provided by robots (Chiang and Trimi, 

2020). 

2.2. Robots in Tourism Industry 

Due to its nature, the tourism industry is extremely sensitive to technological developments and these 

developments are widely used in many different places. Various businesses such as accommodation 

businesses, museums, airports, food and beverage businesses are suitable for the use of new technological 

products. Many digital-supported products such as service robots, 24/7 self-service kiosks, and artificial 

intelligence support chatbots serve in the field of tourism (Bağçı ve İçöz, 2019). Considering the 

accommodation part of tourism in some departments of the hotel such as housekeeping, maintenance and 

security, extensive use of robots and artificial intelligence can lead to a significant increase in productivity, 

efficiency and reduce operational costs (Sugasri and Selvam, 2018). In other departments, such as front desk, 

where contact with guests is intensive, robots and artificial intelligence will be combined with human staff to 

enhance customer satisfaction and guest experience (Lukanova and Ilieva, 2019).  

It is possible to examine the effective use of robots in the tourism sector in three groups: hospitality businesses, 

food and beverage businesses and travel businesses. 

a. Robots in food and beverage businesses: In food and beverage businesses, it is seen that robots are used in 

the tasks of greeting customers, cooking and serving meals. While cooking robots undertake to prepare food 

to a certain standard, greeting robots are mainly responsible for receiving the customers, accompanying them 

to their places and introducing restaurant for customers. Service robots working in food and beverage 

businesses, on the other hand, are responsible for taking the food orders of the customers as waiters and 

delivering the meals to the customers (Yu et al. 2012). Robots are being used from seeding, spraying water and 

harvesting to cutting, processing and packaging of food products. Various robot systems are used in meat 

processing and automatic quality detection of the final product of bakery items (Iqbal et al., 2017). 

b. Robots in travel businesses: The use of robots in travel businesses appears in different areas. Robots 

working at airports are involved in areas such as welcoming passengers, providing consultancy services, 

providing information, translating in different languages, carrying luggage, recommending duty-free 

products in shopping, and cleaning. In addition, robotic labor can be used for safety (İbiş, 2019). According to 

Bowen and Morosan (2018) by 2030, an increasing amount of travel products will be reserved and purchased 

by machines, without the need for human interaction, that represent the traveler and the travel industry 

company. The co-creation of the travel product will be created by machines and AI software representing the 

guest and the hospitality organization; both systems will understand their client’s needs. 

c. Robots in hospitality businesses: Robots can be in the position of providing direct service to guests or 

supporting employees in different parts of hotel businesses. Robotic receptionists, suitcase handlers, luggage 
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storage robots, room assistants, robots using vacuum cleaners are some of the examples of robot technologies 

seen in hotel businesses today. In addition, the existence of businesses that allow hotel guests to check in and 

out without the need for any employee is increasing day by day. Some hotel businesses have taken this a step 

further and have started to offer their guests the opportunity to check-in and check-out via mobile devices 

(İbiş, 2019). Service robots that work in housekeeping provide guests and staff with a variety of information 

and recommendations, deliver to the guest’s various items, entertain children and adults, would be found at 

the hotels more and more often (Ivanov at al., 2017). 

3. Methodology 

3.1. Research method and design 

Despite increasing interest in hospitality service robotics from researchers and practitioners alike (Murphy et 

al., 2017), applications of robotics in actual hospitality service settings remain relatively few and far between 

(Ivanov and Webster, 2019). Due to this, an exploratory qualitative approach was deemed suitable for this 

study.  In accordance with the purpose of the research, case study pattern and holistic single case pattern (Yin, 

2003) were preferred from qualitative research patterns as the method of inquiry. In holistic single case 

patterns, there is a single unit of analysis (an individual, an organization, a program, a school, etc.) (Yıldırım 

and Şimşek, 2008: 291). 

The reason for choosing the case study design is that it is convenient to examine current situations based on 

people's opinions and in-depth knowledge of the subject. In addition, it is more convenient to reveal the 

essence of the researched subject and reflect the event as it is (Ozdemir, 2010; Tutar and Erdem, 2020). Studies 

conducted with case studies reveal the factors that affect the phenomenon hidden in the examined situation 

(Yin, 2014; Merriam and Tisdell, 2015). 

3.2. Data collection and analysis procedure 

In this study, which is based on the mixed data collection technique, the data obtained by using the semi-

structured interview technique as the primary source, the data obtained by the literature review, the 

documents related to the business and the online applications were used as the secondary source. This was 

due to their ability to produce rich data from a limited number of cases and participants (Brewer, 2000). Data 

collection was carried out in June 2022. 

To gain a better understanding of the service robotics currently in use, as well as the potential benefits and/or 

challenges of robotizing hospitality service encounters, data collection began with the semi-structured 

interview phase. Due to the theoretical focus of this research, semi-structured interview questions were 

created using Tuomi et al.’ (2021) Roles of Service Robotics in Service Encounters Model. This model illustrates 

the roles of automation in five key areas (support, substitute, differentiate, improve, upskill) of service 

production and delivery. The questions were designed to explore the value of integrating service robots into 

service processes by identifying the most suitable tasks for automation in hospitality. They also highlighted 

the impact automation may have on hospitality employment as well as the impact on management and 

marketing.  

In the analysis of the data, descriptive analysis technique was used. In the descriptive analysis process, a four-

stage process was first followed: creating a framework for the analysis, processing the data according to the 

thematic framework, defining the findings, and interpreting the findings. In the process of processing the data, 

first, all interview transcript (approximately 3100 words of interview data) was printed. These were then fully 

read one by one, relevant or interesting sections were marked, notes were taken, and the data were deciphered 

(Huberman and Miles, 1997; Yıldırım and Şimşek, 2018). A thematic approach that built on a priori themes or 

categories, as used in previous literature, was adopted for data analysis (Creswell, 2007). In this study, the five 

key areas (support, substitute, differentiate, improve, upskill) of Tuomi et al.’ (2021) Roles of Service Robotics 

in Service Encounters Model were taken as reference in the development of the interview questions. For this 

reason, the five key areas of the Model were taken as reference in the creation of the thematic framework for 

the analysis of the qualitative data converted into text as a result of the interview. Themes were determined to 

reveal the relationship and common aspects between the five key areas of Tuomi et al.’ (2021) Model used to 

create interview questions. 
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In the process of processing the data, the data were then read, analyzed and categorized under 8 themes 

according to the thematic framework. Data that were not meaningful according to the created framework and 

were not valid due to misunderstandings were selected and excluded from the analysis (Yıldırım and Şimşek, 

2018). 

At the stage of defining the findings, the data, categorized according to the thematic framework, were defined 

and supported by quotations from the relevant statements expressed by the participant in the interview. At 

this stage, the whole data set was also carefully examined in order for the data under the themes to form a 

meaningful whole (internal consistency) and for all themes to explain the data obtained in the research in a 

meaningful way (external consistency). Thus, the representation ability of the data set according to the themes 

was evaluated. At this stage, another researcher experienced in qualitative data analysis was consulted to 

confirm whether the themes adequately reflected the data set. Then, the descriptive analysis results were 

explained, evaluated and interpreted together with the references in the literature (Creswell, 2014; Marshall 

and Rossman, 2006). In addition, direct participant statements that fully reflect the participant's views are 

included. 

3.3. Research sample and general information  

In this section, information about The Case Hotel Group, which was chosen as a case study in the research, is 

given and its general features are explained. In addition, the main reasons for the selection of the hotel group 

determined as the aforementioned case study are defined. After extensive research The Case multinational 

hospitality hotel group that owns, manages and franchises hotels, resorts and vacation properties was 

identified as the most appropriate sample to carry out this study due to their world-leading and innovative 

position addressing the global tourism market and the expert / senior executive being one of the most 

authoritative on behalf of the company. We also selected this hospitality company in an effort to represent 

front-of-house and back-of-house robots in various hospitality contexts, including hotels, restaurants, coffee 

shops, and bars. 

It is the largest hospitality company in Europe, and the sixth largest hospitality company worldwide. The 

company operates in 5,300 locations in over 110 countries. Its total capacity is approximately 777,714 rooms. 

It owns and operates brands in many segments of hospitality: Luxury (8 brands), premium (10 brands), 

midscale (4 brands), and economy (7 brands). It also owns companies specialized in digital hospitality and 

event organization, such as onefinestay, D-Edge, ResDiary, John Paul, Potel & Chabot and Wojo. The company 

is headquartered in Issy-les-Moulineaux, France, and is a constituent of the CAC Next 20 index in the Paris 

stock exchange (Accor, 2022).  As the hospitality company had several venues under several brands, the 

research findings reflect the applications and implications of many different hospitality businesses that cater 

to many different markets. This was because a purposeful or purposive sampling strategy targeting what 

Aguinis and Solarino (2019) call “elite informants” was adopted. 

In this study we performed criterion sampling method, which is one of the purposeful sampling techniques 

(Patton, 2015; Yin, 2003), as a way to collect data.  Patton (2015: 264) defines purposeful sampling: “The logic 

and power of purposeful sampling lie in selecting information-rich cases for in-depth study. Information-rich 

cases are those from which one can learn a great deal about issues of central importance to the purpose of the 

inquiry. Studying information-rich cases yields insights and in-depth understanding”. Criterion sampling 

involves reviewing and studying ‘all cases that meet some predetermined criterion of importance’ (Patton, 

2002: 238). The logic and power of criterion sampling lie in selecting those samples that satisfy certain specified 

criteria that help us to separate out the information rich samples. Also, it helps us to get more information 

from smaller number of samples (Mathstopia, 2022). The sample size for qualitative inquiry differs, and many 

researchers interpret sample size differently for this approach. Dworkin (2012) offers researchers 5-50 

interviews to be enough for qualitative research, while (Patton, 2002) claims that there is no rule for the 

required sample size in such research design. Additively, in holistic single-case designs, there is a single unit 

of analysis (an individual, an organization, a program, a school, etc.) (Yıldırım and Şimşek, 2008).  For the 

reasons stated above, the hotel group mentioned in this research was chosen as a case study. 

In selecting interview participant, the key criteria were that informant was up to date with current state-of-

the-art service robotics and had a comprehensive understanding of how and why the technology was used in 

their organization. When studying emergent phenomena, Bogner and Menz (2009) stress the importance of 
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targeting experts for their relevant interpretive knowledge, referred to as “know-why,” and their procedural 

knowledge or “know-how.” This is because of identifying key informant who can inform an inquiry through 

their knowledge, experience, and expertise (Patton, 2018). As illustrated in Table 1, Cluster Commercial 

Director of the Case Hotel Group was considered expert as the agents designing and/or overseeing the 

implementation of service robotics in hospitality. 

Table 1. Demographic Characteristics of Interview Participant 

Position Cluster Commercial Director 

Current Business One of the brands affiliated with the hotel group 

Experience (years) 20 

Total Years of Management 17 

Titles Held in Past Management 

Positions 

1. Vice President 

2. Regional Director of Business Development 

3. Regional Director of Sales & Marketing 

4. Director of Sales & Marketing 

International Awards Won during his 

Management Career 

1. Most creative marketing manager 

2. The hotel/manager with the highest revenue growth 

The following section illustrates the use of current state-of the-art service robotics in hospitality service 

production and delivery. In accordance with previous research on the use of technology in service encounters 

(Bowen, 2016; Larivière et al., 2017; Tuomi et al., 2021), 3 principal roles of technology were observed: internal, 

external ve operational. In addition, 8 secondaries of these three roles were also found: internal (upskill and 

data collection), external (improve, differentiate and creative experiences & competition) and operational 

(substitute, support and supporting new business models). Three of them were found as new secondary/sub-

roles. Quotes from in-depth interviews were used to illustrate the roles of automation in service operations.   

4. Findings: Emerging Themes 

The Cluster Commercial Director of the Case Hotel Group said, “first of all, I would like to say that; If there was 

only one person staying at the hotel, it would be me and I would manage the robots”, which is his general attitude to 

the current use of service robots in the hospitality sector. 

Eight themes of the roles of service robotics in service encounters were explored based on the semi-structured 

interview – briefly described below in the form of direct quotations from participants: 

4.1. General attitudes and behaviors towards the use of service robots in hospitality services 

In this study, the following open-ended questions were asked to participant to measure his attitudes and 

behaviors towards the use of service robots in hospitality services: 

Can you explain your approach to implementing service robots in your facilities affiliated to your hotel 

group, taking into account the advantages and disadvantages? 

The participant stated that he had a positive view of the widespread use of service robots in the global tourism 

industry and noted that service robots would facilitate the work performed with their role supporting the 

basic functions carried out in the sector and even contribute to the quality at many points. In this regard, he 

highlighted the following by exemplifying:  

It seems possible that simple, repetitive tasks that are not performed face-to-face with guests, especially those that 

do not require high-intensity interaction with guests, can be performed much more successfully by service robots 
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than by humans. At the same time, it also offers the opportunity to carry out such works, which are partially the 

source of low motivation, in a way that does not cause a decrease in organizational motivation. 

Extending this view, he stated as a key advantage of service robots:   

Furthermore, it seems inevitable that it will create a sweet competition with the employees. But I think that one of 

the biggest contributions of service robots to the global tourism industry will be to support the workforce in many 

ways, while also encouraging the restructuring of new approaches for the workforce to work with robots. 

It should be noted that participant’s quotation is closely linked to “supportive automation”, which is another 

theme of roles of service robots examined in greater detail under a separate heading.  Findings from global 

research (Ivanov at al., 2017; İbiş, 2019), suggest that when technology is used in tandem with human 

capabilities, it can support employees in different parts of hotel businesses, and effectively enhance service 

encounters (Bowen, 2016). Larivière et al. (2017) argue that, in general, technology has played two key roles in 

physical service encounters. One of this, it has supported service employees by providing them with more 

efficient data processing and analysis capabilities. In furtherance, Marinova et al., (2017) adds that this enables 

them to understand customer requirements better, thus improving job and customer satisfaction. 

In accordance with previous research, this supportive automation was found in the highlights of the 

participants' views. The highlights of the participant's views about disadvantages of the use of service robots 

are given below, with the participant' s own words:  

One of the most important disadvantages of the use of service robots is that they can destroy the emotion that we 

capture thanks to people in service delivery. Because the most valuable component of the service offered in the 

sector is the employees and this feeling that is the essence of them. I see a very high probability that service robots 

will cause great harm to this feeling. 

On the opposite side, in the statements of the participants, it is stated that it is a very important disadvantage 

that there is a gap between the capabilities of service robots and the service quality understanding of the sector. 

Participant stated the evaluation in question with the following statements: 

Therefore, in the near future, due to the benefits offered by the service quality, the design of service robots based on 

the quality may appear as a disadvantage that should be carefully considered in the global tourism industry. 

4.2. General opinions on the changes that the use of service robots will cause in the way of doing business  

In the interview, the following open-ended question was asked to the participant to determine his opinions 

on the changes that the use of service robots will cause in the way of doing business in the global tourism 

sector. 

In what ways are service robots currently transforming service production and delivery in hospitality 

service encounters? 

The prominent opinions of the participant regarding this question are given below in his own words: 

In the global tourism sector, we will experience limited changes in service units rather than a disruptive innovation 

in all areas at the same time. In other words, the change caused by the service robot used in room service in a hotel 

will first be transferred to that hotel chain and then to other stakeholder tourism service units.  

Participant’s quotations have shown that service robots will cause significant changes in the medium and long 

term, and that this change will be mostly at the micro level as of now. Despite previous research has 

extensively discussed the use of technology in services, based on these quotations, it can be interpreted that 

current global tourism industry on the use of robotics in service encounters is still in its infancy. Over time, 

these micro-scale changes will evolve to form a global ecosystem. This means that the way they do business 

will change on a global scale through various diffusion areas such as brand, service type or stakeholder 

network. 

The concept of service encounters is defined as the way that services are produced and delivered to customers 

(Lin and Mattila, 2010; Voorhees et al., 2017).  On the other hand, Surprenant and Solomon (1987) define service 

encounters as the “dyadic interaction between a customer and a service provider” (p. 87). In the context of 

hospitality service encounters. Ball et al. (2011) note that the sequence of service encounters generally includes 
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placing reservations, checking in, consuming auxiliary services, staying overnight, eating breakfast, and 

checking out.  

The participant resonates findings from previous research that the use of service robots in hospitality service 

encounters improves operational efficiency (Iqbal et al., 2017), business performance, a new organizational 

structure and management Kuo et al. (2016) and reduces material movements and vehicle activity and process 

stages (Iqbal et al., 2017). 

Furthermore, the participant shared the following idea that it is necessary to examine the types of service 

robots by dividing them into three. This classification reveals the level of development of the types of service 

robots that will be widely used in hospitality service encounters:  

It is necessary to examine the subject of service robots by dividing them into three: humanoid robots/semi-

humanoid robots, robotic systems that cooperate with humans, and drones. We will probably conduct the 

conversation about the first two more. 

In addition, the participant added a few things about drone: 

Currently, drones can provide services in almost every field in different ways. In the global tourism sector. They 

provide services in many areas such as the preparation of promotional images and videos, security, fault detection 

and entertainment. However, within the scope of our meeting, I think that we will make evaluations by considering 

service robots that can play a role in more fields and classical services. 

The participant’s expressions have shown that the use of service robots for much more flexible, much more 

mobile, and the use of these robots for rapid training approaches is much more appealing to the new 

generation employee profile. He added that he prefers to define the new generation as the Google or YouTube 

generation stating that the employee profile differs depending on the generation. 

The opinions of the participant are given below in his descriptive expressions: 

The employee profile differs depending on the generation. I prefer to define it as the Google or YouTube generation. 

This generation has changed employee dynamics very rapidly. Therefore, as hotel managers, we need to respond 

to this at the same speed. We can probably use service robots for much more flexible, much more mobile and faster 

education approaches. It can be much more active than a human or a recorded file. They may also take part in 

certain parts of the education, but not in the whole. For example, such as a briefing, answering questions, problem 

solving support, or a facility tour as part of orientation. 

From the participants' statements, it seems inevitable that the way of doing business in the training of 

employees will change. Perhaps it would be useful to reconsider our definition of education, our design and, 

accordingly, the definition of career and competence. This answer, which is evaluated in terms of human 

resources, applies to many ways of doing business. For example, many jobs can be presented in different ways 

with the role of service robots, such as making a hotel promotion trip for guests who request, fulfilling the role 

of companion for guests in the 3rd age group, helping guests with questions and information about the 

destination. 

4.3. Improve 

The following open-ended question was asked to the participant to identify the benefits of using service robots 

in the global tourism ecosystem. 

What are the benefits (process and quality control, cost savings, etc.) of using service robots on service 

operations, management, and marketing? 

As pointed out by several authors (Ivanov et al., 2017; Ivanov and Webster, 2019; Noone and Coulter, 2012; 

Belanche et al., 2020), automating service processes may improve process management, quality control, 

demand prediction, and create cost savings. The participant stressed the importance of the benefits of using 

service robots in the global tourism ecosystem: 

The most striking problem in the global tourism sector now and in the near future is quality personnel, or even 

just the personnel problem. The process that started with Covid 19 has differentiated the work and life perception 

of all employees. The industry did not have a strong response to this change in perception in terms of working 
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conditions, career maps or wage. I think this has raised the problem of qualified employees, and accordingly, the 

problem of service quality in the global tourism ecosystem to the top of the list. 

Furthermore, the participant gave the following example regarding the solution of the problems described 

above: 

For example, they can offer opportunities in many areas such as moving materials from warehouses to production 

areas and tracking their inventory digitally, performing stock controls in warehouses, performing cleaning 

controls in rooms, or conducting hygiene audits in restaurants. They can also detect and even repair some simple 

technical faults. 

The participant’s quotations reveal both the problem of qualified personnel and the inability to provide service 

quality at global standards.  The most important result of these problems is that the probability of meeting 

quality standards is very low from the point of view of repeat customers. Consistent with previous technology 

research, this indicates that service robots can play a crucial role, especially in service areas such as process 

standardization and quality control. In all components of service processes that do not require face-to-face 

interaction with customers, service robots will be of critical value in ensuring global standards and replication. 

He also defined this improvement as cost savings and income increase by articulating the following:  

Such an improvement would also mean cost savings. For example, it will be a very valuable workhour saving for 

the workforce. Conversely, the support of a service robot that can continuously provide high standards in issues 

such as stock and warehouse management, material distribution and use will be invaluable in managing costs and 

increasing revenue. 

Incidentally he expressed with the following quotes that service robots can provide another very important 

benefit for improving the service quality. Accordingly, he suggests that robots can play an active role in solving 

problems caused by the transitivity and dynamism between service processes. Thus, they can enhance service 

experience: 

For example, they can take part in the transport of vacancies in the restaurant to the dishwashing room. While 

performing this service, they can take customer complaints or requests and forward them to customer services, 

and technical or hygiene-related problems by identifying them with their sensors or cameras and forwarding them 

to the technical service department. 

It should be noted that his quotation is closely linked to designs based on transitivity between processes. On 

the contrary, the emergence of new processes, especially in terms of management of quality costs and 

increasing customer satisfaction, service robots may provide us with benefits. This implication is also 

consistent with the previous research suggests that service automation, and robotics provide vast 

opportunities to hospitality companies to improve their operations and productivity, deliver consistent 

product quality and transfer some of the service delivery processes to the customers (Ivanov et al., 2017; 

Sugasri and Selvam, 2018). Similarly, as points out by (Lukanova and Ilieva, 2019) in other departments, such 

as front desk, where contact with guests is intensive, robots and artificial intelligence will be combined with 

human staff to enhance customer satisfaction and guest experience.  

4.4. Supporting new business model 

The following open-ended question was asked to the participant to find out the changes brought about by the 

use of service robots on business models. 

What kind of effects have the changes brought about by the use of service robots on your business 

model? (Service operations, management and marketing practices, etc.) 

Findings from global research suggest that in a business environment where the level of competition and the 

rate of technological change are quite high, and customer preferences are constantly changing, businesses have 

to reinvent themselves and update their ways of doing business and processes (Tuomi et al., 2021). 

The participant expert answers this question with the statement that “the global tourism industry is evolving 

towards business models that are essentially circular and sustainable as noted in the prior research. This 

quotation points to the degree in which service robots were used to automate service operations seemed 

dependent on the desired business model (Tuomi et al., 2021). 
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Delegating the most routine tasks to service robots allows businesses to increase their operational efficiency 

through more consistent, standardized service offerings (Tuomi et al., 2021). However, according to Huang 

and Rust (2018), it may also offer executives an opportunity to allow employees to focus on more complex 

tasks in service production and delivery, particularly tasks that require creativity, problem-solving, or 

empathy The participant shed light on this issue by remarking the following: 

For example, the United Nations’ (2018) Sustainable Development Goals stress the importance of achieving 

sustainable economic growth through the provision of “decent work”. In addition to technical issues such as 

energy, water, waste, socio-cultural and economically sustainable hotels are only possible with such business 

models. The increase in digitalization has brought great benefits to these issues that I have mentioned. Intelligent 

building and applications offered new opportunities in energy, water and waste management.  

Further, he noted that it would be possible to have robots perform service processes that we cannot do with 

digital facilities in physical areas with the following statement: 

For example, it would be great to have cute robots on the beach of the hotel that both support and inform the guests 

and collect the discarded garbage for environmental protection. Thus, on the other hand, it may be possible to 

prevent possible environmental pollution physically and to create a cooperation on this issue without disturbing 

the guests. Such service robots can also serve in general areas, floors and other technical areas. 

The subject generally emphasized in the participant statements is related to the internal components of the 

business model. We can suggest that these developments will naturally cause to significant differences in key 

partners of the business model. For example, such an activation of the use of service robots will result in the 

addition of new units to your stakeholders, along with the change in the structure of the technical service 

department (employee qualifications and physical equipment). Another example: it will be inevitable to have 

a robotics company and a software company among your solution partners. 

4.5. Support and data collection  

Unlike previous research on the use of technology in service encounters (Bowen, 2016; Larivière et al., 2017; 

Tuomi et al., 2021), data collection found as a new technology role specific to service robotics is presented with 

the previous support theme under this section. The following open-ended question was asked to the 

participant.  The question is aimed at determining whether the use of technology in tandem with human 

capabilities has effectively enhanced service encounters. 

Can the use of automation in service production and distribution processes improve the service delivery 

of human resources in a supportive way? 

According to (Bowen, 2016), it is proposed that when technology is used in tandem with human capabilities, 

it can effectively enhance service encounters. Research also reveals that service robots perhaps can be viewed 

as smart and autonomous tools that work together with employees, each playing to their strengths (Wirtz et 

al., 2018). For example, Lukanova and Ilieva (2019) suggest that robots and artificial intelligence can be 

combined with human staff to enhance customer satisfaction and guest experience.  The participant views that 

support the previous research are given below, with the participant's own words: 

It can be much more efficient for service robots to provide services not alone, but jointly with employees. This 

approach can bring together both the guest's request to receive service from the robot and the employee's 

contribution to the service quality at an optimal point. 

I don't think it's possible for a robot to take some orders and manage the process alone until the end of the service 

with its technological capacity, aesthetic appearance and competence.  

Consistent with previous technology research, his quotations attract attention that service robots worked 

particularly well when used to perform relatively simple, well-defined customer-facing tasks. These included 

guest-greeting, taking orders, dealing with payments, providing more information about products, managing 

restaurant queues, monitoring the preparation of the order, bringing it to the service area and returning the 

dirty dishes, and performing hotel customer check-ins. It should be noted that this participant’s quotation is 

closely linked to them also performed well when completing repetitive operational back-end tasks that require 

precision. 
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Furthermore, it should be noted that this participant’s quotations are closely linked to “data collection”, which 

is a new theme unlike previous research. However, findings of the current research define data collection as a 

new theme, there is supporting evidence in the literature (Wirtz, et al., 2022) emphasizing that service robots 

can analyze large volumes of data, integrate internal and external information, recognize patterns and relate 

these to customer profiles. In addition, within minutes, these robots can propose best-fitting solutions and 

make recommendations.  

Consistently, he pointed out the role of service robots in performing analytical tasks such as data collection, 

recording and transferring data for processing.  As indicated in previous research (Tuomi et al., 2021), this 

allows for an unprecedented way to capture new types of data from service interactions, as well as provides a 

novel means to act on insights gained to improve service encounters.  

As discussed herewith, we can conclude from the participant’s statements that service robots can transfer or 

record many data for processing, such as service time, distance traveled, weight carried and so on. If legally 

possible, it can monitor and ultimately measure customers' satisfaction levels by analyzing their body 

language, tone of voice and facial expressions. This data can then be converted into useful information in the 

return of the same customer or in the services of similar customer groups. On the other hand, the service robot 

can subject the prepared orders to quality control in terms of color, size, service material type and quality, and 

even in terms of odor in the near future before taking them to the service area. If there is any standard deviation 

that will be the subject of a complaint, it can warn the relevant employee to correct it. 

It can be suggested that in general, the technology seemed to work in harmony with employees; both added 

unique value to the service encounter. For example, the technology performed repetitive tasks with great 

precision while employees can have much more opportunity to focus on his customers, communication, and 

quality. Thus, the employee, who encounters fewer obstacles both physically and emotionally, can have the 

opportunity to provide much more successful and high-quality service with the help of the service robot data 

in the development of service quality. 

Another important insight gained from his quotations pertains to the execution of quality control processes 

by robots.  For example, it can ensure that all 1,000 Caesar salads are presented with the same appearance, size 

and appropriate serving material. Thus, the continuity of both the hotel business and the global food and 

beverage service standards is ensured. 

Based on the examples shared by the participant, I can be concluded that we are at an early stage for service 

robots to play a role in all processes in hotel businesses. However, it would be very useful if the processes 

could be shared among the working and service robots in accordance with the roles that will increase the 

service quality. It will also offer opportunities to simplify, improve or completely replace these related 

processes.  

Participant also emphasizing the importance of having hotels in very different segments under the same 

brand, he stated that it does not seem very possible today to create a single service robot concept for processes 

that are assumed to be globally homogeneous. He indicated as the reason for this situation that the processes 

of each segment are different from each other. We have also inferred from his expressions that in the mid-term 

and long-term period, it may be possible to see service robot applications with a depth that reaches customer-

specific service. 

4.6. Substitutive  

The following open-ended question was asked to the participant.  The question is aimed at learning expert 

opinions on the replacement of human resources by service robots in the medium or long term. 

Can the use of service robots in service production and distribution processes replace human resources 

in the medium or long term?  

As Larivière et al. (2017) suggest, technology may also replace employees altogether in service encounters. As 

a substitute for human staff, service robots could pose a psychological challenge to the conventional view of 

service, and leaders will have to accept and tackle these challenges (Xu et al., 2020). According to Rosenbaum 

and Wong (2015), the self-service systems noted previously, such as check-in kiosks at hotels or airports, are 

examples of this. In contrast to Larivière et al. (2017) and Xu et al. (2020), in their research Tuomi et al. (2021) 
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found that in some cases, service robots were used to carry out an entire service experience (i.e., the full 

sequences of service encounters). Examples of this included an autonomous bar manned by a virtual bartender 

and a coffee shop manned by a robot barista where ordering, serving, and taking payments were managed 

without any human involvement. They also added that there was a robotized hotel where customers could 

check-in and out, store their luggage, have their luggage taken to their room, order room service or taxis, and 

control the room through interacting with robots. But they concluded that although most service encounters 

were observed to be successful, it was evident that the more automated elements the service process included, 

the more chances there were of technical hiccups (Tuomi et al., 2021). According to their research findings, the 

payment system malfunctioned several times at the autonomous bar and the coffee shop is shown as an 

example of this situation.  

This substitutive automation was observed to varying degrees in expert expressions. As elucidated by the 

participant: 

Digitalization-based services and renewal of processes are spreading rapidly in the global tourism industry these 

days. Of course, this presents very important opportunities. For example, it opens enormous scope for speed, 

savings and greener action. However, as I have stated before, the use of service robots is not at this level. It is still 

the human element that makes the service we offer to guests privileged and what makes it special. Accordingly, I 

think that one of the last sectors to be affected by robots will be ours. 

I think we are at a very early stage for robots to have face-to-face contact with guests. There are two main reasons 

for this. First one is the fact that the technological features that service robots can reach today are so weak that they 

cannot be compared with those who still work in face-to-face relations with guests. The second is that the level of 

readiness of the guests for such a contact is not very satisfactory in my opinion. 

Similar to previous research (Lu et al., 2019), we attribute the finding of this research to the social worth of 

interacting with service robots as substitutes for human staff. Rolling out service robots not only fulfills the 

functional/ physical needs for labor but also supports the core of hospitality services, where “human touch” 

through interactions is at the heart of customer experience.  

Participant also added that the subject can be viewed as follows:  

Especially for the guest, face-to-face interaction with service robots will be a very new experience, so few guests 

open to such experiences can quickly adopt it. However, it seems possible that classical type guests, third age group 

or children may have various concerns in this sense and not be very enthusiastic about this experience. On the 

other hand, already, various robot-like mechanisms are performing some of the back-office work completely 

autonomously. 

Based on the participant statements, it is possible to say, in summary, that for guest face-to-face situations, 

service robots can only replace employees in process components and partially in the mid-term period. 

Relatively soon for back offices, service robots will completely replace workers for many jobs.  

In conclusion, the participant also added that “one day robots will be doing most of our work, but humans 

will definitely be around”.  

4.7. Differentiate and creative experiences & competition 

Unlike previous research on the use of technology in service encounters (Bowen, 2016; Larivière et al., 2017; 

Tuomi et al., 2021), creative experiences & competition found as a new technology role specific to service 

robotics is presented with the previous support theme under this section. The following open-ended question 

was asked to the participant to explore opportunities created by robots in terms of competitiveness of brands 

in the global tourism industry. 

What opportunities does the use of service robots provide in terms of prominence and competitiveness 

of brands/chains affiliated with your group?  

Service robots are still a relatively novel sight in service settings. As such, they provide an opportunity for 

businesses to stand out (Mest, 2017; Murphy et al., 2019). Previous research has shown clear variation in 

Automation used specifically for novelty (Tuomi et al., 2021). The participant stated the following:  
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Of course, brands with an interest in technology, X generation and at least the kind of guest profile that will not 

reject this experience will have positive effects on competitiveness. For example, if service robots are used within 

the accommodation facility to provide different experiences with gamification in various service areas for guests 

then it can have an impact on competitiveness. 

As can be seen from the participant statements above-mentioned, another issue that sounds as a new theme 

can be added to the service robot’s literature. We called this new theme as creative experiences & competition. 

It is generally accepted in previous research that cost and quality are needed but not sufficient for sustainable 

competitiveness, and it becomes important to be able to change with innovative approaches (Paksoy and Ersoy, 

2016). From this point of view, it becomes very difficult for businesses that cannot keep up with change to be 

competitively successful (Omerzel, 2015). At this point, the role of service robots in developing creative 

experiences and gaining competitive advantage accordingly is important for businesses. 

We can also attribute the finding of this research to developing creative designs/creative experiences for 

children. For instance, participant mentioned: 

It may be interesting for service robots to play a role in the areas where children will spend time, and to prepare 

the environment and infrastructure in a way that will not only play but also provide education. Today, the words 

Entertainment and Education have been synthesized and evolved into a word called Edutainment, which means 

to provide education by adding fun to education or to learn while having fun.  Creation of innovations in this 

context is also of great importance for the company to differentiate itself from its competitors. 

Participant also highlighted the importance of data collection and interaction with external stakeholders 

(customers, suppliers, etc.) in developing creative and novel experiences for guests, consistent with (Tung and 

Law, 2017). As they stated that robots have the chance to provide a better and personalized service, especially 

with their capacity to process the data they obtain with the help of sensors and the opportunity to share this 

data. For example, participant mentioned: 

They can be in constant contact with the family so that they do not have to worry about the safety of the child. 

They may even offer a basic service that will provide information to the family and business. For example, with 

their sensors and cameras, they can analyze which activities make children more excited and responsive. This 

information can both be made available to the family and used as data in the development of more effective 

children's Edutainment program. 

Based on these discourses, the fact that they can collect dense, deep, fast and reliable data puts service robots 

in an important position at this point. For tech-savvy guests, service robots that can provide some basic services 

in their rooms can be offered upon request. Service robots with different functions for entertainment, for 

example, can play a supporting role in the gym or, if available, in the service vehicles serving within the 

accommodation facility. 

The important thing here is that in order to contribute to the competitiveness, the contribution of service robots 

to service quality and how they can increase guest satisfaction should be explained effectively on the web page, 

social media and other channels through the examples we have just given. Service robots should be presented 

as part of the hotel's brand face, perhaps in a way that distinguishes them from other brands.  

4.8. Upskill 

The following open-ended question was asked to the participant to explore the changes that the increasing 

use of service robots will create in the role of employees.  

How can the increased use of technology in meeting service needs and service delivery change the role 

of employees? 

As discussed by D. Bowen (2016), the increasing use of technology in services may change the role of 

employees in service encounters. There is supporting references in the literature emphasizing that robots that 

can perform routine tasks effectively will also provide services that require high cognitive and analytical skills 

(e.g., financial services), at the same efficiency (Wirtz, et al., 2022). As well as improving service offerings, 

automation technologies were observed to change what it means to be an employee engaged in hospitality 

service encounters (Tuomi et al. 2021). Similarly, participant strongly indicate the significance of the increasing 

use of service robots may change the role of employees in service encounters. He emphasized the following:  
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In some cases, service robots may act in partnership with employees. The role of the employee may not be to make 

the espresso, but to serve and communicate with the guest. In a sense, this will result in the narrowing of the job 

descriptions of the employees. 

Another example emphasized by the participant is the following: 

Security is a service that should be provided without making guests feel it. I think it should be divided into two, 

personnel security and guest security. From this point of view, it may not be very convenient to use security robots 

instead of security guards in the lobby. However, service robots can replace security duties to prevent both work 

accidents and malicious attempts in all areas not seen by guests. 

The most important insight gained from this quotation is that this will enable the role of security duties to 

evolve more towards observing guests more deeply and providing higher quality training if needed. 

Participant underlined the importance of another issue that needs to be evaluated. In this context he said: 

Another issue that needs to be evaluated may be the health services offered at the facility. Service robots can take 

the role of employees to a large extent in this sense. I think they can offer most of the basic health services. Of 

course, the most important issue is communication with the guest, as I have emphasized several times, service 

robots are not very suitable for playing the roles of employees in this sense. But they can support those roles. 

For example, digital assistants are very useful, but physical work also needs to be done. At this point, service 

robots can do what digital assistants cannot. They can move files, classify documents or organize and control 

meeting rooms. Such assistants who don't eat, don't get sick, don't show up for work, and are free of whims 

are likely to be in high demand. 

In conclusion, the obtained findings can be listed as follows; 

a. Today, service robots do not have enough aesthetics, functionality and adoption level to be used in areas 

where they can serve guests face to face. 

b. However, it is possible for them to do repetitive and simple tasks in the back offices. These jobs include 

warehouse control, hygiene control in various areas, room cleanliness control, technical controls and even 

some simple repairs. Service robots will not only provide better quality of work but also offer opportunities 

for time and cost savings. The biggest contribution of service robots in this field will be the sustainable 

provision of global standards. 

c. Service robots have the potential to undermine the emotional experience that connects employees with 

guests and is the core of service. 

d. The changes that service robots will cause in the global tourism sector in the medium term will take place 

at the micro level. However, in the long term, there will be developments that will affect the whole sector 

in a macro dimension and that will enable a significant part of the processes to evolve. For this to happen, 

their communication competencies that will enable them to be adopted by the guests will be of great value 

as well as the technological developments they demonstrate.  

e. It would be beneficial for service robots to provide services such as tours, education, security and health 

services for hotels with certain limitations. 

f. The role of service robots in data collection within legal limits will provide invaluable opportunities for 

both real-time data monitoring and analytical studies. With the processing of real-time data, new 

applications and new service designs will be possible to improve the service quality. 

g. Service robots will be able to play a supportive role by taking part in the same process as the employees in 

the medium term. In the long term, it seems possible to completely replace employees in some processes. 

h. The supporting role of service robots in the processes will create an opportunity for employees to focus on 

the more sensitive and complex parts of the work and will offer opportunities to improve service quality. 

i. Service robots are important for the transition to circular and sustainable business models, which are of great 

importance in the global tourism industry. With the benefits they will provide (time, cost, energy savings, 

etc.), they will be an important stakeholder for smart and sustainable business models. This development 
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will result in the inclusion of stakeholders such as robotic companies, software companies or solution 

partners for this field in the business models of the sector. 

j. The fact that service robots take an active role in the processes of presenting creative experiences and use it 

in promotion as one of the factors that differentiate it from others by businesses can have a positive effect on 

competitiveness. When process designs are made in which the effect of service robots on customer 

satisfaction can be visible and appropriate roles are given in this design, they can become an element that 

will contribute to competition. 

5. Conclusion, Discussion and Theoretical Implications 

The findings of this research contribute to the literature at three critical points in determining the role that 

service robots will play in the global tourism industry in the near and far future: First, revealing a new term 

definition and classification by giving a new perspective to the approaches in the literature regarding the 

development process of service robots. Second, making a new definition of the parameters that determine the 

qualifications of service robots, and making an evaluation that examines the interrelationships between these 

qualifications and the development process of service robots. Third, adding three new roles of service robotics 

in service encounters to the Tuomi et al.’ (2021) Model. 

 Regarding the development process of service robots in the study; four terms are defined as mechanical-

electronic (ME), electronic-autonomous (EA), mid-term autonomous-AI (AA-1) and long-term autonomous-

AI (AA-2). These periods, take on the radar how the mutual relations of employees and service robots in 

business processes in the global tourism sector will change and quality developments of service robots. 

Definition of terms also significantly answers the basic question of what level and in what time period service 

robots will assume the role of employees in the global tourism industry. 

On the other hand, the main features that will affect the differentiation of service robots during the four periods 

specified in the study have been defined and contributed to the literature. These qualities, which we define as 

appearance, functionality, interaction and trust, are also of critical importance in terms of revealing the role of 

service robots in the development processes of ME, EA, AA-1 and AA-2, which we define in the global tourism 

industry. Especially the qualifications we recommend for ME, EA and AA-1 periods are of great importance. 

However, with the progress of industry 4.0 and the definition of new industry periods, it can be stated that 

different qualifications are likely to be added to this list, especially in the AA-2 period, with new scientific 

studies. 

One of the important contributions to the literature based on the findings is the addition of 3 new secondary 

roles/sub-dimensions to the secondary roles/sub-dimensions suggested by Tuomi et al. (2021): data collection, 

creative experiences & competition and supporting new business models. The principal and sub-dimensions 

of the proposed model are as follows: 

INTERNAL 

a. Upskill (Changing service employees required skillsets and transforming existing roles) 

b. Data Collection (Use of data collected with sensors and cameras to improve service processes, within the 

limits of laws and guest acceptance) 

EXTERNAL 

a. Improve (Utilizing resources more efficiently, allowing businesses to place a greater focus on improving 

service offerings) 

b. Differentiate (Offering service businesses a unique change to attract customer interest) 

c. Creative Experiences & Competition (Supporting businesses to increase their competitiveness through 

service robot-based promotion by being at the center of creative experiences) 

OPERATIONAL 

a. Substitute (Replacing human employees completely in a sequence of service encounters) 

b. Support (Dealing with routine tasks, freeing human employees to focus on more complex and dynamic situations) 
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c. Supporting New Business Models (Taking a role in structuring processes and new stakeholders with 

digitalization in structuring circular or sustainable business models) 

These new dimensions, which also support our approach to the development process of service robots and 

their role in the global tourism sector, which we have defined in our study, are of great importance. Service 

robots, whose data collection features have improved, will contribute significantly to increasing the 

competitiveness of the global tourism industry by offering creative experiences to customers. In addition, it 

can be predicted that service robots will be effective in the development of circular economy or sustainability-

based business models, which are critical in the global tourism sector, especially in the AA-2 period. 

The contribution of our study to the literature at these three important points is also valuable in terms of their 

integration. The increase in the qualifications of service robots, which play a central role in the definition of 

the development process of service robots in the global tourism sector, which we have defined in our study, 

is effective in the emergence of new dimensions that we have determined throughout the development 

process. On the other hand, these three points (development, quality and dimension integration) also form the 

basis of the functioning of the conceptual DRiTE (Development of Robotics in Tourism Ecosystem) Model that 

we presented for practitioners and hospitality services-related managers in this research. The new conceptual 

DRiTE Model of Development of Robotics in Tourism Ecosystem, which is created via critically analysis and 

then synthesis of knowledge from the literature and research findings. 

5.1. Managerial implications 

The conceptual framework that we established with the support of the literature regarding the development 

of service robots, in fact, is an important guide in terms of determining the main issues that hospitality 

services-related managers and practitioners should consider. Considering the nature, power, area and 

direction of the development, we think that the guidance of the DRiTE Model presented in this research will 

make an important contribution in order for hospitality services-related managers and practitioners to be 

successful in the use of service robots and to maximize their possible benefits. 

Considering the research findings and then synthesizing these findings with the knowledge from the literature 

and, the new dimensions determined in addition to Tuomi et al.’s (2021) Model, a new conceptual DRiTE 

Model was created that takes into account both dimensions and their effects and how they will evolve in the 

process. The DRiTE Model (see Figure 1) of addressing the implications of this research, and offering insight 

for hospitality services-related executives into how to effectively research implications can be implement, is a 

conceptual model.  
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Figure 1: DRiTE (Development of Robotics in Tourism Ecosystem) 

Source: Developed by the authors 

Boxes in the form of DRiTE indicating periods (A, B, C, and D) are also drawn to grow over periods to indicate 

expansion of the global tourism industry. While the global tourism sector is growing in volume, the roles of 

service robots in the sector can be explained as follows in terms of the periods in DRiTE with the effect of 

technology and aesthetic appearance factors; 

Early-Term Period (A) 

The use of service robots is minimal and inefficient. Robots are in the early stages and not satisfactorily 

advanced for their technology, aesthetics, and communication capabilities. Therefore, while they are used in 

very low-level jobs in back offices, they are not used in face-to-face areas with guests. 

Recent-Term Period (B)  

With the increase in the technological capabilities of service robots to perform simple repetitive tasks, their 

use in back offices is increasing. Service robots are especially active in ensuring global standards in this period. 

Thanks to the improvements in their aesthetic appearance, they are used to support the employees in face-to-

face areas and to attract the attention of the guests. 
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Mid-Term Period (C) 

The technological features of service robots reach a level that can perform moderately complex tasks. For this 

reason, while doing a very important part of the work for the employees in the back offices, they start to take 

more roles than the employees with the development of their aesthetic structure in the face-to-face areas with 

the guests. They are starting to collect real-time data, partly within the limits set by the law and the level of 

reception of guests. This data is used in real time and for improvement practices. In this period, the roles of 

employees begin to change. Instead of basic tasks, they focus on more complex and service quality 

improvement efforts. 

Long-Term Period (D) 

Both the technological and aesthetic features of the service robots have reached a level that will meet the 

competencies of the employees and even exceed them in some features. A period in which most of the work 

in the global tourism industry is carried out by service robots. A small number of employees work on issues 

related to communication with the guest and system administration. In this period, when service robots work 

much more intensively than employees, they make a significant contribution to cyclical and sustainable 

business models in the global tourism industry. In this period of service robots in the global tourism industry, 

significant changes are taking place in business models in stakeholders, key partners and similar components. 

Service robots increase the chances of success of these business models with the opportunities they provide in 

time, energy, materials and similar issues. 

The periods (A, B, C, and D) in the DRiTE model presented in the study provide important clues for managers 

and practitioners to configure their approaches to the use of service robots in the global tourism industry. By 

utilizing DRiTE, managers and practitioners can improve decision quality in the use of service robots in their 

own businesses, structuring service robots employee relations, and expanding the service areas and depth of 

service robots. 

Considering the findings of our study and a review of the literature, it can be said that the use of service robots 

in the global tourism sector has passed relatively early-term period (A) and is in the recent-term period (B). 

Considering the current situation, managers and practitioners increase the use of service robots, especially in 

back-offices, in a way that provides global standards in technical, simple and repetitive processes. Today, 

service robots are mostly used in the specified density and depth to support employees. 

The critical point is that managers and practitioners construct a holistic approach to realize the transformation 

that will be needed for the mid-term period (C) and the long-term period (D). The three new dimensions found 

in our study (data collection, creative experiences and competition, and supporting new business models) 

highlight the importance of both the timing and content of this transformation. Revealing the past and future 

of the service robots’ roles in the global tourism industry, DRiTE sets a framework in which the proactive 

actions of managers and practitioners will be decisive for the (C) and (D) periods. From this point of view, the 

following suggestions are made for the actions of the managers and practitioners based on the findings of the 

study and the literature; 

a. WHAT SHOULD BE DONE? Necessary studies should be carried out in order to use the data collected by 

sensors and cameras within the limits of the laws and the acceptance of the guests, which is one of the new 

dimensions we have determined in our study, to improve the service processes. In this context, it is of great 

importance to answer the questions of which and in what amount of data will be collected, for what 

purpose the data will be used, and how much of the analysis will be done in real time and how much will 

be for another time. In this context, administrators and practitioners should monitor legal developments, 

technological developments and guest willingness-acceptance in data presentation-collection. For this 

purpose, it would be appropriate for enterprises to construct an ecosystem for the use of service robots. It 

should not be forgotten that in this ecosystem, where service robot manufacturers will be an important 

stakeholder, the IT unit for the enterprise, employees and guests will also be stakeholders. This preparation 

can be considered as the infrastructure preparation for the transformation we mentioned before. 

HOW TO DO? Compliance with the legal requirements regarding the sensor, camera and microphone 

features of the service robots in use for data collection should be determined. Reassuring open 
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communication should be established with guests on this issue. By creating a digital infrastructure for data 

analysis, the employee(s) who will work for this purpose should be determined and trained. 

b. WHAT SHOULD BE DONE? One of the most important actions of managers and practitioners should be 

about new experiences and competition. For this purpose, the efficiency of the data collection dimension 

just mentioned is very important. Because, together with the quantity and quality of the data obtained, 

healthy outputs that will affect the efficiency of the analysis and the quality of the decision will be critical 

in this regard. In addition to the unit-based analyzes to be made by directing the data to the relevant 

processes, perspectives that will provide integration with a holistic approach should also be taken into 

consideration. As a result of the analysis of the collected data, it can be determined which experiences are 

more satisfying for which type of guest and how to create experiences that can provide higher satisfaction 

based on the streaming experience. Service robots will play an important role in guest satisfaction, both in 

the design of creative new experiences and as the focus of attraction themselves. 

HOW TO DO? Working in partnership with the guest experience manager (unit) and the service robot 

manufacturer (stakeholder), physical service robots that guests will adopt should be used in new data-

driven creative experience environments. 

c. WHAT SHOULD BE DONE? As can be seen in our DRiTE model, service robots will be working 

intensively in most of the processes in the global tourism sector in the (D) period. This period also refers to 

the period in which new business models will emerge, shaped by the opportunities and requirements 

provided by service robots. Therefore, the ecosystem structuring will offer opportunities for these new 

business models. Considering the importance of circular and sustainable business models in the present 

and future of the global tourism industry, new business models gain even more value. It can be stated that 

developments such as the digital surveillance economy in the global tourism ecosystem will increase the 

importance of service robots in new business models with the opportunities offered by Industry 4.0. In 

particular, the emphasis on the relationship between digitalization and sustainability can be considered as 

a sign that service robots will become more important in the global tourism ecosystem. 

HOW TO DO? In the light of the developments in the global tourism sector, the business model in which 

service robots (qualities and opportunities) will be effective should be structured. Attention should be paid 

to structuring the components of the business model in accordance with service delivery based on service 

robots. For this purpose, new stakeholders should be identified in a framework where service robots will 

be the focus. 

6. Limitation and future research 

In this research we acknowledge several limitations that future research should address. First, service robots 

are still a relatively new phenomenon in hospitality service contexts. As such, the practical applications readily 

available to study are limited. To mitigate this issue, this research collected data from elite informant (Aguinis 

and Solarino, 2019) who is competent in evaluating the current approach and attitude towards the use of 

service robots in more than 5000 facilities providing hospitality services globally. In addition, he is an expert 

agent with unique extensive knowledge of current service robotics development and deployment in 

hospitality. However, in doing so, the time spent on interview was limited to an average of 2 hr. Although 

steps were taken to ensure sufficient research depth, more time spent in each location could have led to more 

specific insights.  

Furthermore, expert agent’s opinions were consulted within the purpose and scope of the research. Future 

research may take an employees’ perspective and gain a complete understanding of employees’ opinions on 

the roles of service robotics in service encounters. In addition, future research may conduct interview with 

customers to offer a broader view of the current effectiveness of service robots and revealed customer 

motivations for visiting establishments that make use of these robots. 

Second, the proposed DRiTE model offers important clues for managers and practitioners to configure their 

approaches to the use of service robots in the global tourism industry. By utilizing DRiTE, managers and 

practitioners can improve decision quality in the use of service robots in their own businesses, structuring 

service robots’ employee relations, and expanding the service areas and depth of service robots. The empirical 
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research is needed to test the presented DRiTE. It might be beneficial to analyze how effectively DRiTE could 

be put into practice in different segments of tourism industry for future research. 
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Amaç – Araştırmada, havacılık sektöründe faaliyet gösteren hava aracı bakım personelinin  teknostrese 

marzu kaldığında, verimlilikleri üzerinde nasıl bir etki gösterdiği tespit edilmeye ve bu etkide öğrenen 

örgüt yapısının nasıl bir farklılık yarattığı belirlenmeye çalışılacaktır. Teknostres kavramı literatürde 

çok fazla çalışılmamış olması ve havacılık sektörü teknostresin en fazla yaşanıldığı sektör olması 

sebebiyle araştırma alanı olarak belirlenmiştir. 

Yöntem – Araştırmanın örneklemi, Balıkesir, Diyarbakır, İzmir ve Eskişehir’de çalışan toplam 331 hava 

aracı bakım personelidir. Çalışmada veri toplamak amacıyla veri toplama yöntemleri içerisinde olan 

“anket yöntemi”nden faydalanılmıştır. Toplanan verilerin ölçek geçerlilik ve güvenilirlik, doğrusal 

regresyon, doğrulayıcı faktör analizi, ANOVA ve T-testi analizleri için SPSS 21 programı kullanılmıştır. 

Bulgular – Yapılan analizler sonucunda teknostresin alt boyutlarının, verimlilik ve öğrenen örgüt ile 

ilişkisi olduğu ve teknostesin çalışan verimliliği üzerindeki etkisinde öğrenen örgüt yapısının aracılık 

rolü olduğu görülmüştür. 

Tartışma – Hava aracı bakım personeli üzerine yapılan bu çalışmada; personelin teknostrese maruz 

kaldığında verimlilik ve öğrenen örgüt üzerindeki etkisi incelendiğinde, teknostresin alt boyutlarından 

bazıları ile istatiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilmiş, diğerleri ile anlamlı bir ilişki tespit 

edilememiştir. Literatür incelendiğinde benzer sonuçlara rastlanmıştır. Öğrenen örgüt kültürünün 

örgüt içinde oluşturulmasıyla, teknostresin verimlilik üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilebileceği 

değerlendirilmektedir. Literatürde hava aracı bakım personeli üzerine yapılan çalışmalarda; teknostres 

ve öğrenen örgüt ilişkisi incelemesine rastlanmaması sebebiyle, yapılan çalışmanın özgün olduğu 

değerlendirilmektedir. Çalışmanın havacılık, hava aracı bakım personeli ve teknostres ile ilgili bilimsel 

çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Purpose – In the research, it will be tried to determine what effect the aircraft maintenance personnel 

operating in the aviation sector have on their productivity when exposed to technostress, and how the 

learning organizational structure makes a difference in this effect. The concept of technostress has been 

determined as a research area because it has not been studied much in the literature and the aviation 

sector is the sector where technostress is experienced the most. 

Design/methodology/approach – The sample of the research is a total of 331 aircraft maintenance 

personnel working in Balıkesir, Diyarbakır, İzmir and Eskişehir. In order to collect data in the study, 

the "survey method", which is one of the data collection methods, was used. SPSS 21 program was used 

for scale validity and reliability, linear regression, confirmatory factor analysis, ANOVA and T-test 

analyzes of the collected data. 

Findings – As a result of the analyzes, it was seen that the sub-dimensions of technostress are related 

to productivity and learning organization, and the learning organization structure has a mediating role 

in the effect of technostes on employee productivity. 
 

Discussion – In this study on aircraft maintenance personnel; When the impact of personnel on 

productivity and learning organization when exposed to technostress is examined, a statistically 

significant relationship was found with some of the sub-dimensions of technostress, but no significant 

relationship was found with others. Similar results were found in the literature. It is considered that the 

negative effects of technostress on productivity can be eliminated by creating a learning organizational 

culture within the organization. In studies on aircraft maintenance personnel in the literature; The study 

is considered to be original, since there is no study of the relationship between technostress and learning 

organization. It is thought that the study will contribute to scientific studies related to aviation, aircraft 

maintenance personnel and technostress. 
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1. Giriş 

Günümüzün küreselleşen dünyası; bilgi, teknoloji ve ekonominin de sürekli gelişimi bağlamında örgütlerin 

hayatta kalmalarını zorlaştırmakta, örgütler için eskisine göre çok daha başarılı olma ve rekabet üstünlüğüne 

sahip olma zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir (Sökmen ve Kenek, 2020). Bu kapsamda bilgi ve 

yetenek ekseninde insan kaynağı, bir örgütün rekabet gücünü koruyabilmesi açısından stratejik bir faktördür. 

Bir örgütün başarısı ve başarısızlığı doğrudan çalışanlarının performansına ve kalitesine bağlıdır ve bu 

bağlamda, çalışanların işle ilgili tutumlarını ve özellikle beklenilenden daha fazla performans göstermelerine 

neden olan iş tatminlerini ve çeşitli maliyetlere yol açan stres ve işten ayrılma niyetlerini yönetmek çok önemli 

hale gelmektedir (Sökmen, 2020). Çalışanların stres algıları, örgütlerine karşı iş tutumlarını da önemli ölçüde 

etkilemektedir (Sökmen ve Şimşek, 2016).  
 

Teknoloji, iş ve özel yaşamımızda yoğun olarak kullanılan bir konuma yükselmiştir. Böyle olmasının sebebini 

sıraladığımızda, işlerimizi hızlandırması, kolaylaştırması, çıktıların etkin ve verimli olması gibi birçok fayda 

sayılabilir. Küreselleşme ile birlikte teknolojinin gelişim ve kendini güncelleme hızı da artmış, insanların bu 

hıza ayak uydurmaları zorunlu hâle gelmiştir. İletişim ve bilgi teknolojileri ile bağlantısı olmayan hemen 

hemen hiçbir sektör kalmamıştır. Bu durumda çalışanların faydasına olan teknolojinin bazı yönleri, çalışanlar 

üzerinde dezavantaja dönüşebilmektedir. Günümüz koşullarında çalışanlar, bu teknolojik değişime ayak 

uydurması gerekmektedir. Bu adaptasyon süreci çalışan üzerinde strese yol açabilmektedir. Teknoloji 

kaynaklı bu stres, teknostres kavramı ile literatürde yer bulmuştur. Çalışanlar, teknolojiye ayak uyduramama 

sebebiyle; pozisyonunu kaybedebileceği, özel yaşamındayken dâhi iş yerindeki faaliyetleri sürdürmeye 

devam etmesiyle özel yaşam için risk oluşturabileceği, iş yerinin teknoloji yoğun hale gelmesiyle devamlı bir 

eğitim sürecinde olması gerektiği baskısı yaratabileceği, aynı anda birçok işin yapılmasının beklenebileceği ve 

kendini artık yetersiz hissetme gibi duygu, his, inanç ve tutumlar yaşayabilir. Bu da çalışanlar üzerinde 

verimliliğinin düşmesine sebep olabilir. Teknolojinin bu olumsuz etkisinin bertaraf edilmesi için örgüt 

yöneticilerinin, kurumlarını öğrenen örgüt yapısına dönüştürmesi gerekmektedir. Devamlı değişen ve gelişen 

teknolojinin çalışanlar üzerinde baskıya yani teknostrese dönüşmemesi için, öğrenme faaliyetlerinin kurumsal 

bir zeminde ele alınması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Organizasyonlarda verimliliğin en temel yapı 

taşı olan insan kaynağının bu öğrenme modeline adaptasyonu, teknostres etkisinin ortadan kaldırılmasında, 

en etkili yöntemlerden olabileceği bu çalışmanın araştırma konusunu oluşturmaktadır. 
 

Bu çalışmanın amacı, havacılık sektöründe faaliyet gösteren hava aracı bakım personeli tutumlarında 

teknostresin verimlilik üzerinde nasıl bir etki gösterdiğinin tespit edilmesi ve bu ilişkide öğrenen örgüt 

yapısının nasıl bir farklılık yarattığının tespit edilmesidir. Teknostres kavramının hayatımız içine nüfus etmesi 

ve alanda yapılmış çalışmaların az olması sebebiyle; özellikle havacılık örgüt yapısının önemli bir parçası olan 

hava aracı bakım personelinin devamlı olarak teknoloji temelli strese maruz kalmasının, verimliliğine nasıl 

bir etkiye neden olduğu ve öğrenen örgüt yapısının bu etkinin azaltılması yönünde faydası 

olup/olmayacağının belirlenmesi yönüyle, literatüre önemli katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Havacılık ve Hava Aracı Bakımı 

Havacılık otoriteleri, havacılık endüstrisi (uçaklar), operatörler ve uçak bakım endüstrisi arasındaki yakın 

etkileşim nedeniyle hava taşımacılığı, en güvenli ulaşım yöntemi olarak kabul edilmektedir (Santos vd., 2019: 

35). Havacılık, uçağın uçurulmasıyla ilgili tüm faaliyetler anlamına gelmektedir. Uçağın uçurulması, bakım 

ve bakım denetim faaliyetlerinin etkinliğiyle çok daha emniyetli hale gelmektedir. Havacılık bakım ve 

denetimini iyileştirmenin odak noktası, geleneksel olarak bu görevlerde kullanılan teknolojiyi geliştirme 

yoluyla gerçekleşmiştir (Latorella ve Prabhu, 2000: 134). Bu teknolojik gelişimin yanında havacılık sektörü, 

birçok yönden yüksek teknolojili, yüksek riskli ve birbirine sıkı sıkıya bağlı organizasyon yapısında olması 

sebebiyle “kazaların kaçınılmaz olduğu” görüşüyle çalışmaktadır (Perrow, 1984; Wiegmann and Shappell, 

2001: 233). Havacılık, hassas ve detaylı bilgi ve tecrübe gerektirmesi sebebiyle bakım faaliyetlerinden uçuş 

faaliyetinin gerçekleşmesine kadar olan süreçte her aşmasında insan veya malzeme faktörlü hataya açık bir 

sektördür. Teknolojik gelişmeler bir dereceye kadar bu eğilimlerin etkilerini azaltmıştır. Emniyet sistemleri, 

gelişmiş donanım, daha iyi yazılım tasarımı, daha iyi bakım ekipmanı ve yöntemleri ve diğer teknolojik 

gelişmeler, güvenliği arttırmış ve bazı yönlerden bakım ve denetim iş yükünü azaltmıştır. Bu tür teknolojik 

ilerlemeleri genel güvenlikte zorunlu iyileştirmeler olarak düşünmek cazip gelse de yeniliklerin sistemdeki 
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insanların yeni beceriler ve bilgiler edinmelerini gerektirdiğini ve insan hatası için ortamlar yaratabileceğini 

de göz önünde bulundurmak gerekir (Latorella ve Prabhu, 2000: 134). Havacılık sektörü gibi karmaşık sosyo-

teknik sistemler içinde tüm kazaların ve güvenlikten ödün veren hava olaylarının ortalama %75'i insan hatası 

kaynaklı (Özer ve Erdem, 2022: 30) olduğu göz önüne alınırsa insan faktörünün havacılık sektöründe en 

önemli alanlardan biri olduğu anlaşılmaktadır. Yeni teknolojinin hızlı gelişimi, işin doğasını temelden 

değiştirmiş (Wiegmann vd., 2004: 117) ve havacılık endüstrilerdeki sistemlerin karmaşıklığını artırmış olduğu 

yadsınamaz bir gerçekliğe sahiptir. Bu sebeple havacılık endüstrisinde bakım, onarım ve revizyon giderek 

daha önemli hale (Rengasamy, 2018: 150) gelmiştir.  

Modern havacılığın güvenliğini etkileyen birçok faktörden biri havacılık bakımıdır. Havacılıkta güvenliği 

sağlamak için hava araçlarının bakımlarının düzenli ve dikkatli bir şekilde yapılması gerekmektedir (Bruecke 

vd., 2015: 2). Herhangi bir alt sistemin arızası, çoğu zaman tüm sistemin arızalanmasına neden olabilir. Örnek 

vermek gerekirse; 1991 yılında Teksas ta 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın sebebinin, Continental 

Express uçağındaki yatay stabilizatör vidalarının değiştirilmemesi nedeniyle hızlı bir şekilde önden ayrılması 

olduğu ortaya çıkmıştır (Latorella ve Prabhu, 2000: 133). Ayrıca, Avustralya Ulaştırma Güvenliği Hat Bakım 

Teknisyenleri Kurulu tarafından gerçekleştirilen bir anket, havacılık bakım hatalarının tamamen %95'inin 

insan hatasından kaynaklandığını ortaya koymuştur (Rengasamy, 2018: 229). Havacılığın doğası, motorlu 

uçuşun ilk 100 yılında çarpıcı bir şekilde değişmiş olsa da güvenliğin belirleyicileri olarak insanların birincil 

yeri sabit kalmıştır (Hobbs, 2004: 340). Havacılık bakım ve denetim görevleri; “bireylerin zaman baskısı 

hissettiği, seyrek geri bildirim ve bazen zor ortam koşullarının olduğu ve birçok görevin aynı anda 

gerçekleştirildiği” karmaşık bir organizasyonun parçasıdır (Latorella ve Prabhu, 2000: 133). Uçaklar daha 

güvenilir hâle geldikçe, insanlar havacılık kazalarında giderek daha önemli rol üstlenmeye başlamıştır (Santos 

vd., 2019: 35).  

Havacılık sektörünün önemli bir parçası olan uçak bakım; insan kaynaklı problemlerin yoğunlukla 

görüldüğü, kapsamlı faaliyetleri içeren önemli bir bölümdür (Çoban ve Aydoğdu, 2020: 2443). Modern 

uçaklarda, tekrar tekrar kontrol edilmesi veya değiştirilmesi gereken binlerce parça, sistem ve bileşen bulunur. 

Uçak bakım, bir uçağın uçuşa elverişli durumunu korumasını sağlamak için, uçak sistemlerinin, bileşenlerinin 

ve yapılarının elden geçirilmesi, onarılması, incelenmesi veya değiştirilmesi de dâhil olmak üzere bir dizi 

faaliyetlerdir (Deng vd, 2021: 1). Bir uçak, arızalanabilecek birden fazla parça içerir. Bir uçağa görev 

verildiğinde, bakım personeli uçuş öncesi inceleme gerçekleştirir ve bir uçak bir görevden döndüğünde, 

bakım personeli uçuş sonrası tekrar inceleme gerçekleştirir. Arıza oluşmazsa, uçak görevi gerçekleştirir veya 

uçak bakım sürecine gönderilir. (Qiang vd., 2013: 281). Uçak bakımı; emniyetli ve verimli operasyonları 

sağlamak için uçak bakımı ve havayolu da dahil olmak üzere farklı çalışma grupları ve ekipler arasında sürekli 

koordinasyon, iletişim ve iş birliği gerektiren karmaşık bir sistemdir (Santos vd., 2019: 35). 

Hava aracı bakımı; uçağın bakım, onarım ve revizyonu anlamına gelir ve çok seviyeli, çok bağlantılı, çok 

profesyonel bir destek faaliyetidir. Çok sayıda mesleki, teorik ve deneyim bilgisi içerir. Bakım süreci bilgisinin 

uçak bakım personeli tarafından en uygun zamanda edinilip edinilemeyeceği, hava aracı bakımının sorunsuz 

bir şekilde uygulanmasını sağlamak için çok önemlidir (Qiu vd., 2020: 717). Bakım hataları yalnızca güvenlik 

sorunlarına neden olmakla kalmaz, aynı zamanda önemli ekonomik etkilere de sahiptir ve endüstri için çok 

maliyetlidir (Tanev, 2021:220). Uçak bakım faaliyetlerinde insan faktöründen kaynaklanabilen hatalar, can ve 

mal kayıpları gibi birçok kaza ve olaya neden olmaktadır (Çoban, 2019: 57). Bakım hataları, örneğin uçağın 

müsait olmamasına, uçuş sırasında kapanmalara, bakımın yeniden yapılmasına, bakım ekipmanının hasar 

görmesine ve bakım personelinin yaralanmasına neden olabilir (Tanev, 2021: 211). Uçuşa elverişliliği 

sağlamak, uçağı güvenilir tutmak ve uçuş emniyetinin güvencesini sağlamak için düzenli uçak bakımı 

gereklidir (Weide vd., 2021: 2).  

2.2. Stres, Teknostres Kavramları ve Teknostres Teorik Çerçevesi 

Stres kavramı 1926 yılında ilk kez Hans Selye tarafından, baskı sonucunda vücudun verdiği tepki şeklinde 

ifade edilmiştir (Bruecke vd., 2015: 1). Literatürde stres kavramı ile ilgili olarak çeşitli tanımlar yapılmıştır. 

Bunlardan bazılarına aşağıda değinilmiştir; 

- Stres, gerginlik ve kaygı ile ilişkili algılanan bir olgudur (Ungku vd., 2012: 266). 

-Stres durumu, talepler veya yükler arasındaki (içsel, bireyden gelen ve/veya dışsal, bağlamsal çevreden 

gelen) dengesizliğin yarattığı sıkıntı olarak tanımlanabilir (Cezar vd., 2021: 622). 
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- Parker ve DeCotiis (1983) iş stresini, bireyin iş yerindeki normal işleyişini bozmaya yönelik bir duygu olarak 

tanımlamaktadır (Anggarini, 2021: 45). 

-Stres, bireyin belirli bir durumda çevre (bu durumda iş) tarafından kendisine uygulanan taleplere yeterince 

yanıt verememesi ve bunun beraberinde olumsuz bir sonucun ortaya çıkmasından kaynaklanan bilişsel bir 

tepkidir (Tarafdar ve vd., 2007: 304). 

Genel itibariyle değişim, zaten stres faktörlerinden bir tanesi olarak görülürken teknolojinin diğer alanlara 

göre daha hızlı gelişmesi ve değişmesi, kontrol altına alınması çok güç bir belirsizlik, karmaşıklık ve bu 

faktörlerle ilişkili olarak daha fazla iş yükü (Türen vd., 2015: 15) ile karşı karşıya kalmamıza sebep olmaktadır. 

Uzun yıllar boyunca teknoloji, insan ilişkilerinin gelişimi ve insan uygarlığının ilerlemesi üzerinde önemli bir 

etki bıraktı (Mehraban vd., 2019: 42). İstihdam ortamı hızla değişiyor çünkü önemli dönüşümler iş dünyasını 

yeniden şekillendiriyor ve bunların çoğu teknolojinin sürekli tanıtımıyla ilgilidir. Bilgi ve iletişim 

teknolojilerini, organizasyonel süreçlere ve ürünlere dâhil etme arayışı, kullanıcıların bu teknolojilere 

bağımlılık düzeyini katlayarak artırdı. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin benimsenmesi ve kullanılması, 

organizasyon yapılarının ve iş süreçlerinin yeniden tanımlanmasına yol açmıştır ve bireyler ile organizasyon 

arasındaki etkileşim araçlarını değiştirmiştir (Tarafdar vd., 2007: 417).  

Teknostres terimi ilk defa 1984 yılında, kişinin bilgi ve iletişim teknolojileri ile sağlıklı bir şekilde başa 

çıkamamasından kaynaklanan modern bir hastalık olarak tanımlayan klinik psikolog Craig Brod tarafından 

ortaya atılmıştır (Ayyagari vd., 2011: 832; Tarafdar vd, 2015: 103). Teknostres, insanların değişen sosyal ve 

profesyonel beklentilere uyum sağlama biçimlerinin yanı sıra yeni gelişmelere hızla uyum sağlama ihtiyacıyla 

bağlantılıdır (Tarafdar vd,, 2008). Teknostres, bilgisayar teknolojisinin kullanılması nedeniyle ortaya çıkan 

stres olgusunu tanımlamak için kullanılan terim veya bilgisayar teknolojisi ile sağlıklı bir şekilde baş 

edememenin neden olduğu yaygın bir uyum bozukluğu (Amir vd., 2021: 78) olarak tanımlanabilir. Bilgi 

teknolojilerinden korkan bir kişinin ana semptomunun, sinirlilik, baş ağrısı, kabus görme, bilgisayarı 

öğrenmeye direnç gösterme veya teknolojiyi reddetme şeklinde ifade edilebilen kaygı olduğu (Brod, 1984: 16), 

kavramı literatüre teknostres terimini kazandıran kazandıran Brod tarafından ifade edilmiştir. Teknostres, 

teknolojinin doğrudan veya dolaylı olarak sebep olduğu düşünce, davranış, tutum veya insan psikolojisi 

üzerindeki herhangi olumsuz etki (Weil ve Rosen, 1997; Davis, 2020: 45) olarak tanımlanabilir. Bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin iş ve organizasyonlarda ve eğitim bağlamlarında baş döndürücü bir şekilde tanıtıldığı bir 

gerçektir (Óscar, 2021: 1). Teknostres, bireyler ve teknolojik çevreleri arasındaki ilişkiden ortaya çıktığı 

bilinmektedir (Schmidt vd., 2021: 157). Bireyin kullanımına bağlı olarak değişen fiziksel, sosyal ve bilişsel 

gereksinimlerle mücadelesini de içerir. Özellikle yapılması gereken işin, sahip olduğu bilgi, yetenek ve 

becerilerden daha fazlasını gerektirdiğini algıladığında ortaya çıkar (Tiwari, 2021: 638). Teknostres, yeni ve 

artan bir korkunun veya personel arasındaki stresi önemli ölçüde artıran bilgisayar veya diğer modern 

teknoloji ile ilgili zorlukların bir sonucudur (Mehraban vd., 2019: 43) 

Tarafdar ve diğerlerine (2007) göre teknostress kavramı, sosyo-teknik sistem teorisinden faydalanmaktadır. 

Sosyoteknik sistem teorisine göre; organizasyonlar sosyo-teknik sistemlerdir ve iki önemli unsurdan 

oluşurlar. Bu unsurlardan ilk sırada sayılabilecek olan sosyal boyuttur.  İnsanların sahip olduğu değerler, 

tutumlar,  yetenekler, aldıkları roller ile ödüllendirme sistemleri ve otorite yapılarıyla ilgilidir. İkinci unsur ise 

teknik ve görev yönelimli olan boyutu kapsar. Bu boyut, kişiler aracılığıyla yerine getirilen gerçek işlerin 

kendisiyle, ilişkili süreciyle ve teknolojiler ile ilgilidir (Türen vd., 2015: 3). 

2.3. Tarafdar Teknostres Modeli  

Tarafdar ve diğerleri (2007), teknolojiye yatırım yapan kuruluşların azaltılmış operasyonel maliyet, önemli 

operasyonel verimlilik ve rekabet gücü şeklinde daha yüksek bir yatırım getirisi sağlayacağını fakat, bu yoğun 

teknolojik sistemlerin teknolojiyi iş fonksiyonlarının bir parçası olarak kullanan çalışanlar üzerinde olumsuz 

yansımalara sebep olacağı konusunda çalışmalar geçekleştirmiştir.  Tarafdar ve diğerleri (2007: 323) 

teknostresi, beş alt bileşen ile ele almışlardır. Bunlar; teknolojik-istila (tekno-istila), teknolojik-aşırı yük (tekno-

aşırı yük), teknolojik-belirsizlik (tekno-belirsizlik), teknolojik-güvensizlik (tekno-güvensizlik) ve teknolojik-

karmaşıklıktır (tekno-karmaşıklık). 

Teknolojik-İstila (Tekno-istila): Örgütler, üretkenlik verimlilikleri ve çalışanlarının etkinliği konusunda 

büyük avantajlar elde etmiş (Ayyagari vd., 2011: 831) olsalar da çalışanların yaşamını, teknolojinin istila ettiği 

unutulmamalıdır (Weber, 2020: 8). Kullanıcılara potansiyel olarak her an ulaşılabilecek durumlar, çalışanların 
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sürekli "bağlantı kurma" ihtiyacı hissetmesi ve işle ilgili ve kişisel bağlamlar arasında bir bulanıklık olması 

açısından bilgi ve iletişim teknolojilerinin istilacı etkisini tanımlar (Tarafdar vd., 2007: 315). İnternette 

gezinmek, mesajları kontrol etmek ve işle ilgili olarak çevrimiçi meslektaşlarıyla etkileşim kurmak için 

teknolojik cihazlar kullanılır. Bireyler üzerinde daha yüksek bir iş yükünü olmasını kolaylaştıran bu teknoloji, 

teknostres adı verilen yeni bir sorun fenomenini geliştirdi (Amir vd., 2021: 77). Teknolojinin bu etkisi, iş-yaşam 

dengesinin giderek bulanıklaşmasına yol açmakta ve iş performansları üzerinde olumsuz etkiye sebep 

olmaktadır (Adamkolo, 2021: 348). 

Teknolojik- Aşırı İş Yükü (Tekno-Aşırı Yük): Teknoloji (bilgi ve iletişim teknolojileri) kullanıcılarının normal 

rutininden daha hızlı ve daha uzun süre çalışmaya zorladığı durumları tanımlamak için kullanılır (Tarafdar 

vd., 2007:315; Tarafdar, 2011: 119; Roux, 2021: 2). Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte görevlerin yapılma hızı 

artmış, bu hız artışı ile birlikte çalışanlar daha fazla iş yükü ile karşı karşıya kalmışlardır. 

Teknolojik- Belirsizlik (Tekno-Belirsizlik): Bilgi ve iletişim teknolojilerinde devam eden değişikliklerin ve 

güncellemelerin kullanıcıları rahatsız ettiği ve yeni bilgi ve iletişim teknolojileri hakkında kendilerini sürekli 

olarak öğrenmek ve eğitmek zorunda oldukları için, çalışanlar üzerinde belirsizlik duygusuna sebep 

olmaktadır (Tarafdar vd., 2007: 315). Teknostres, bireylerin teknolojik yeniliklere açıklığını sınırlar (Kim ve 

Park, 2018: 8300). Yüksek teknolojilerin yoğun olduğu iş ortamlarında değişimin yarattığı belirsizlik, çalışanlar 

üzerinde yetersizlik ve yenilmişlik duygusu hissettirmekte ve sadece bununla kalmayıp değişim sebebiyle 

yeni teknolojileri öğrenip kullanma hususunda çaresizlik duygusu da yaratabilmektedir (Türen vd.,  2015: 7). 

Teknolojik-Güvensizlik (Tekno-Güvensizlik): Kullanıcıların yeni bir bilgi ve iletişim teknolojinin 

değiştirilmesinin sonucu olarak işlerini kaybetme tehdidi altında hissettikleri durumlarla veya bilgi ve iletişim 

teknolojilerini daha iyi anlayan diğer kişilerle ilişkilidir (Tarafdar vd., 2007: 315). Tekno-güvensizlik, 

teknolojinin uygulanması nedeniyle değiştirilme korkusundan kaynaklanır (Weber, 2020: 10). 

Teknolojik-Karmaşıklık (Tekno-Karmaşıklık): Bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilişkili karmaşıklığın, 

kullanıcıların becerileri söz konusu olduğunda yetersiz hissetmelerine neden olduğu ve onları bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin çeşitli yönlerini öğrenmek ve anlamak için zaman ve çaba harcamaya zorladığı durumları 

tanımlar (Tarafdar, 2011: 119). Teknoloji yoğun olan sektörlerde, kullanıcıların bu değişim hızını takip 

edebilmesi zorlaştığı durumlarda ortaya çıkmasının muhtemel olduğu değerlendirilmektedir. 

2.4. Teknostresi Etkileyen Faktörler  

Amerika Birleşik Devletleri'nde, üretkenlik kaybı, devamsızlık, iş devir hızı ve işyeri kazaları nedeniyle stresin 

tahmini yıllık kaybı 300 milyar dolardan fazladır. Literatür, teknostresin yıllık etkisine henüz değer 

biçememiştir, ancak kayıpların önemli seviyede olduğu açıktır (Davis, 2020: 44). Ennisf (2005)’e göre ise; 

teknostrese sebep olan altı faktör olduğu öne sürülmüştür. Bu faktörler (Çetin, 2017: 27); 

➢ Hızlı değişim 

➢ Eğitim eksikliği 

➢ İş standardizasyonun eksikliği 

➢ Teknoloji güvenirliliği 

➢ Artan iş yükü 

➢ Rol değişiklikleri şeklinde tanımlamıştır.  

Yöneticiler, çalışanların tekno-aşırı yük ve tekno-istiladan muzdarip olduğuna dair emareleri göz ardı 

etmemelidir; iş performansında azalma, örgütsel bağlılığın azalması, aşırı rol yükü ve rol çatışması, iş dışı 

yaşamla ilgili zorluklar veya hayal kırıklıkları ile teknolojiden ve genel olarak işten duyulan memnuniyette 

azalma (Harris vd., 2021: 117) gibi işaretler gözlemlenebilmektedir. Yöneticiler işleri planlarken, çalışanların 

teknoloji yeteneklerini geliştirmek ve görevlere dâhil olan teknoloji ve teknolojinin yaşamı işgal ettiği miktarı 

dengelemek için ellerinden gelenin en iyisini yapmalıdır. Çünkü bu eylemler teknostresi en aza indirmeye 

yardımcı olabilir (Brivio vd., 2018: 2). Genel olarak genç insanlar, teknolojiye karşı daha yüksek düzeyde 

olumlu tutumlara sahip olabilir ve olumlu tutumları nedeniyle daha düşük düzeyde teknostres yaşayabilirler 

(Tarafdar vd., 2007: 136). Birçok kuruluş, üretkenliklerini, verimliliklerini ve etkinliklerini artırabilecek rekabet 

avantajlarından yararlanmak için teknoloji kullanır. Bu teknolojinin sebep olduğu teknostres, bireyin harcanan 

zamana, iletişim moduna ve kişilerarası ilişkilere yönelimini ve ayrıca iş sonuçlarını, yani performans veya 

tatminini etkileyebilir (Sriwidharmanely, 2020: 1081). 
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2.5. Teknostres Üzerine Yapılan Araştırmalar  

Stres araştırma alanı geniş olmasına rağmen teknostres, günümüze kadar olan süreçte kapsamlı bir şekilde 

çalışılmamış fakat son zamanlarda yapılan çalışmalar, teknostresin etkilerini inceleyerek teknostresin önemini 

vurgulamıştır (Tarafdar vd., 2007; Tarafdar vd., 2008). Bu araştırmalardan bazılarına aşağıda değinilmiştir.  

-Teknostres yaşayan bireylerin, daha düşük verimlilik ve iş tatminine sahip olduğunu ve organizasyona 

bağlılığın azaldığını bulmuştur. Bu çalışmalar teknostresin önemini ortaya koysa da teknolojinin hangi 

özelliklerinin stres yarattığı net olarak tespit edilememiştir (Ayyagari vd., 2011: 832).  

-233 kişide yapılan çalışmada; tekno-aşırı yük ve tekno-belirsizlik stresörleri, teknostres duygularına en fazla 

katkıda bulunurken, geri kalan üç tekno-stresörün etkisi çok az veya hiç olmadığı ve tekno-istila ile tekno-

güvensizliğin ortalamanın altında puanlanmış, bu da bu stresörlerin teknostres algısına katkıda 

bulunmadığını gösterdiği tespit edilmiştir (Roux, 2021: 2).  

-Amerikan İşletme ve Davranış Bilimleri Derneğinin 307 üyesiyle yapılan araştırmada, fakültenin COVID-19 

pandemisinden kaynaklanan artan tekno-aşırı yükünün, güvensizlik, karmaşıklık, belirsizlik ve istilaya 

atfedilebilecek şekilde istatistiksel olarak daha fazla teknostrese sebep olduğu tespit edilmiştir (Davis, 2020: 

54).  

-Gadjah Mada Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakültesinde, 37 yüksek lisans ve doktora öğrencisinin katıldığı 

bir araştırmada; proaktif kişiliğe sahip kişilerde, teknostresin performansın olumsuz etkisini azaltmada rol 

oynadığı ve teknolojiye uyum sağlayamazlarsa hüsrana uğrayacakları ve depresyona girecekleri sonucunu 

bulmuştur (Sriwidharmanely, 2020: 1083).  

-Malezyalı akademik kütüphane personelinin yaşadığı orta düzeyde teknostresin, çalışma ortamlarında 

teknolojiden makul düzeyde etkilendiklerini ve belirli bir düzeyde stres yaşamalarına neden olduğunu 

göstermektedir. Tekno-belirsizlik, tekno-aşırı yük ve tekno-karmaşıklıktan oldukça etkilendikleri, ancak 

tekno-güvensizlik ve tekno-istilasından çok fazla etkilenmedikleri tespit edilmiştir (Ungku vd., 2012: 270).  

-Başka bir araştırmada, teknostres ile esnek çalışma yöntemi arasında doğru orantı olduğu tespit edilmiş ve 

yapılan istatistiki analizler sonucunda ortaya çıkan bulguya göre, çalışma ortamında teknostresin artış 

göstermesiyle birlikte esnek çalışma yöntemlerinin de aynı oranda artış gösterdiği sonucuna varılmıştır 

(Merdan, 2021: 142). 

-Hung ve meslektaşlarının (2014) 836 çalışan üzerinde yaptığı araştırmada; aşırı teknolojik yükün, verimliliği 

artırıcı etkisinin bulunduğu istatistiksel olarak tespit edilmiştir. Buna karşın aşırı tekno-aşırı yük, teknoloji 

kullanma güçlüğü ve tekno-güvensizlik boyutları verimlilik ile ters ilişkili bulunmuştur. Stres belli bir noktaya 

kadar verimliliği artırır. Ancak bu seviye her birimiz için farklıdır (Doğrular, 2019: 123).  

-Mersin’de yapılan bilimsel bir araştırmada; teknoloji yoğun olan 4 (dört) farklı orta ölçekli işletmede, tesadüfi 

olarak seçilmiş 323 çalışanla anket yapılmıştır. Teknolojiyi benimseyememe, içselleştirememe ve bununla 

birlikte uyum problemleri yaşanması, kişilerin teknostres yaşamasına ve teknostresin de iş gücü verimliliğinin 

azalmasına sebep olduğu sonucu tespit edilmiştir (Özbozkurt, 2019: 71).  

-203 kisi üzerine teknostres ve mürettebat verimliliği arasındaki ilişkiyi tespit etmek için yapılan çalışmada; 

tekno-karmaşıklık, tekno-belirsizlik ve tekno-aşırı yük araştırılmıştır. Havacılık sektöründe teknostres ve 

mürettebat verimliliğinin ters orantılı olduğu belirlenmiştir (Alam, 2016: 68). 

Literatür incelendiğinde teknostresin olumsuz tarafına karşın olumlu taraflarının da olduğu görülmektedir.  

-Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışan 402 hemşireden toplanan anket verilerinin analiziyle; teknostres hem 

olumlu hem de olumsuz olabilir ve bu nedenle karanlık bir tarafa ek olarak “parlak bir tarafa” da sahip olabilir 

(Califf vd., 2020: 809). 

-Fırat Üniversitesi’nde görev yapan 356 akademik ve idari personel üzerine yapılan çalışmada; teknolojinin 

ilk kullanımı sırasında yoğun olarak hissedilen ancak daha sonra eğitim, kullanım desteği, program hakkında 

bilgisi olan meslektaşların yardımı gibi nedenlerle kısa sürede etkisi azalan bir stres olduğu tespit edilmiştir. 

Kullanılan bilişim teknolojisinin sınırlılıkları ve yapılabilecek işlemlere ilişkin öngörü arttığında stres 
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azalmakta ya da tamamen ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle teknostresin görev verimliliği üzerindeki 

etkisinin ölçülebilecek derecede hissedilmiyor olabileceği düşünülmektedir (Şahan, 2021: 82).  

-Verimlilik ve teknostres ilişkisinin araştırıldığı bir çalışmada; 106 yöneticiye yapılan araştırma, tekno-

belirsizlik ve verimlilik arasındaki korelasyon olduğu belirlenmiş ve tekno-belirsizliğin artmasının verimliliği 

arttırdığı tespit edilmiştir (Roux, 2021: 10).  

2.6. Teknostres, Verimlilik ve Öğrenen Örgüt İlişkisi 

Verimlilik, çıktı birimi başına bir birey, birim ve kuruluştan elde edilen çıktı miktarının oranı olarak tanımlanır 

(Nouri, 2020: 9). Çalışan kişinin (birimin) çalışma süresi başına çıktısı biçiminde de tanımlanabilir (Üstün, 

2006: 58). İşgörenin görev tanımına göre yaptığı işlerin verimlilik tanımı, ileri teknoloji bilgi ve iletişim 

sistemlerinin devreye girmesi ve sürekli yenilenmesi ile birlikte değişikliklere ihtiyaç duymaktadır (Türen vd., 

2017: 103). Eğitim ile üretim sürecindeki işgücünün niteliği etkilenerek; aynı miktarda işgücü ile üretim 

artışına, aynı üretimin daha az işgücü ile elde edilmesine, daha az işgücü ile eskisinden daha fazla üretim 

artışına, işgücü sayısı arttırılırken, üretimin daha yüksek bir oranda artırılması gibi, verimlilik artışına olanak 

sağlayan seçeneklerin ortaya çıkabileceği ileri sürülmektedir (Üstün, 2006: 67). Örgütlerde kaç bireyin, ne 

öğrendiği değil işletme genelinde bildiklerini ne kadar aktarabildiği ve bu aktarımların ne ölçüde benimsenip 

örgüt yararına kullanılabildiği, yani bilginin ediniminin yanı sıra bilginin paylaşılması ve örgüt içinde sürekli 

transferinin ne denli örgüt yararına olduğunun anlaşılması da önemlidir (Aybar ve Saldamlı, 2016: 373). 

Çalışanların örgüte yeni kazandırılan bilişim sistemleri ile ilgili eğitilmeleri, motive edilmeleri ve bu 

sistemlerin tasarlanmasında katkı sağlamaya yönlendirilmeleri sistemlerin başarısı için önem arz ederken 

çalışanların örgütü nasıl algıladıkları da sürekli yenilenen ileri teknoloji bilgi ve iletişim sistemlerine uyum 

sağlayabilmeleri açısından üzerinde durulması gereken bir husus olarak değerlendirilmektedir (Türen vd., 

2017: 90).  

Öğrenme, örgütlerin hızla değişen çevre şartlarına uyum sağlayabilme yeteneğinin geliştirilmesinde çok 

önemli bir yere sahiptir. (Aybar ve Saldamlı, 2016: 374). Öğrenme süreci, herhangi bir organizasyonun başarısı 

için de en önemli kriterlerden biridir. Öğrenen organizasyon mevcut bir yönetim yaklaşımıdır. Bir 

organizasyonun sürekli değişen iş ortamında nasıl harekete geçmesi gerektiğini tanımlar. Bu şekilde bir 

kuruluş yalnızca sistematik bir çalışma yöntemi geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda her çalışanın kendini 

bağlı hissettiği, öğrenme ve daha iyi uygulamalar geliştirme kapasitesini artıran bir profesyonellik ortamı da 

yaratır (Dawoood ve vd., 2015: 93). Çalışanlar arasında öğrenme ve kendi kendine eğitim uygulaması, 

çalışanları verimli kılan ve dolayısıyla işgücü performansını artıran, kendini geliştirmenin oldukça etkili 

yollarından biri olarak kabul edilmiştir (Samanta, 2020: 3).  

Tüm organizasyonların temel amacı insan kaynaklarının verimliliğidir. İnsan sermayesine yatırım her 

düzeyde açıkça eğitimli bireyler, işverenleri/kuruluşları ve tüm toplum için kârlı görülmektedir (Madej and 

Jakubowicz, 2014: 179). İşverenlerin, bu konuyu hafife almamaları ve tükenmişliği azaltmak için yeni işe 

alınan çalışanlara yeterli seviyede teknoloji eğitimi vermeleri gerekmektedir. Yoğun teknolojik uygulamaların 

olduğu örgütlerde, teknik becerilerin yükseltilmesi için sürekli bir baskı vardır (Upadhyaya, 2021: 1658). Bu 

teknoloji temelli baskı, örgütlerin çalışan verimliliğini sağlaması için öğrenen örgüt modeline geçmesiyle 

giderilebilir. Örgütlerde teknostresin etkilerinin azaltılması için, personelin değişen şartlara uyum yeteneğinin 

geliştirilmesi gerekmektedir. Bu uyum yeteneğinin örgütlere kazandırılması, öğrenen örgüt yapısına 

dönüşmekle sağlanabilecektir. 
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3. Yöntem 

3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezler 

Araştırma modeli ve hipotezler aşağıda sunulmuştur.  

 
Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

Araştırma, havacılık sektöründe faaliyet gösteren hava aracı bakım personelinin teknolojik strese (teknostres) 

maruz kaldığında verimliliklerinde nasıl bir değişikliğe sebep olduğu ve bu değişimin olumsuz yönlerinin 

öğrenen örgüt yapısının kurulması ile pozitif yönlü olarak tutum değişiliğine yol açıp açmayaacağının tespit 

edilmesi temeline dayanmaktadır. Bu kapsamda oluşturulan hipotezler aşağıda sunulmuştur. 

 

H1: Teknostresin verimlilik üzerinde etkisi vardır. 

H2: Teknostresin öğrenen örgütler üzerinde etkisi vardır. 

H3: Öğrenen örgütlerin verimlilik üzerinde etkisi vardır. 

H4: Teknostresin verimlilik üzerindeki etkisinde öğrenen örgütlerin aracılık rolü vardır. 

3.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmada zaman, maddi kısıtlar bulunması ve hava aracı bakım personeline hızlı bir şekilde ulaşılacak 

iletişime sahip olunması sebebiyle kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Örneklemin ana kütleyi temsil 

etme gücünün yüksek olması için araştırmanın evreni hava aracı bakım personelinin yoğun olarak bulunduğu 

iller belirlenerek seçilmiştir. Araştırmanın evrenini, Balıkesir, Diyarbakır, İzmir ve Eskişehir’de çalışan hava 

aracı bakım personeli oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında belirlenen evrenden 400 kişiye elektonik posta 

ile anket formu gönderilmiş, 331 kişi anket formunu doldurmuştur. Doldurulan 331 anket formu verileri 

araştırmada kullanılmıştır. İller arasında veriler karşılaştırılmış ve örneklemin tutarlı olduğu tespit edilmiştir. 

3.3. Veri Toplama Araçları 

Çalışmada, anket yöntemi veri toplama aracı olarak belirlenmiştir. Araştırmada kullanılan anket; demografik 

özellikler, teknostres, verimlilik ve öğrenen örgüt ölçeği olmak üzere dört bölüm ve 48 sorudan oluşmaktadır. 

Hava aracı bakım personelinin teknostres algısını belirlemek amacıyla 5 boyutlu (tekno-aşırı iş yükü; tekno-

istila; tekno-karmaşıklık; tekno-güvensizlik; tekno-belirsizlik) ve 23 sorudan oluşan teknostres ölçeği 

kullanılmıştır. Teknostres ölçeği; Tarafdar, Tu, Ragu-Nathan, and Ragu-Nathan (2007) tarafından geliştirilmiş 

ve Ilgaz, Özgur ve Cuhadar (2016) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Verimlilik ölçeği; Torkzadeh ve Doll 

(1999) tarafından geliştirilen ve Alam (2016) tarafından uçuş mürettebatının teknoloji yönelimli verimliliğini 

ölçmek üzere yeniden düzenlenen 4 soruluk ölçek Türen ve Erdem (2017) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. 

Öğrenen örgüt algısının ölçmek amacıyla Çetin ve Baydar (2021) tarafından geliştirilmiş olan 16 sorudan 

oluşan öğrenen örgüt ölçeği kullanılmıştır. Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü Sosyal ve Beşeri Bilimler 

Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu’nun 07.12.2021 tarih, 7 toplantı sayısı ve 15 karar sayısı ile söz konusu 

araştırmanın yapılması uygun görülmüş ve onaylanmıştır. Veriler 10.01.2022 – 16.05.2022 tarihleri arasında 

toplanmıştır. 
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3.4. Verilerin Analizi 

Araştırmada veriler anket formuyla toplanmıştır. Veri toplama sürecinde hava aracı bakım personeline 

kolayda örnekleme yöntemiyle elektronik posta vasıtasıyla anket formları gönderilmiştir. Araştırmaya katılan 

kişilerin ankete verdiği cevaplar doğrultusunda SPSS 21 programında analiz yapılmıştır. Analizde elde edilen 

verilerin normal dağılımını belirlemek için “basıklık ve çarpıklık analizi” yapılmış, geçerliliğini belirlemek 

için “faktör analizi” yapılmış ve güvenirliliğin belirlemek için “Cronbach Alpha Katsayısı”ndan 

faydanılmıştır. Cevapların analizinde varyans analizi (ANOVA), t testi, basit doğrusal regresyon ve 

korelasyon testleri yapılmıştır. 

3.5. Bulgular 

3.5.1. Demografik Özellik Bulguları 

Tablo 1. Demografik Değişkenler 

N=331 Guruplar Frekanslar Yüzde  Guruplar Frekanslar Yüzde 

 20-27 47 14,2  Lise 10 3,0 

 28-35 72 21,8  Önlisans 66 19,9 

 36-42 142 42,9  Lisans 204 61,6 

Yaş 43-49 55 16,6 Eğitim Yüksek Lis. 43 13,0 

 50-56 15 4,5  Doktora 8 2,4 

 Total 331 100,0  Total 331 100,0 

 Evli 253 76,4  Yönetici 70 21,1 

Medeni 

Durum 

Bekar 78 23,6 Görev 

Ünvanı 

Teknisyen 261 78,9 

Total 331 100,0 Total 331 100,0 

 3 yıldan az 45 13,6     

 3-8 36 10,9     

Çalışma 

Süresi 

9-14 37 11,2     

15-20 95 28,7    

20-25 99 29,9     

 26 artı 19 5,7     

 Total 331 100,0     

N=331 Guruplar Frekanslar Yüzde  Guruplar Frekanslar Yüzde 

Veriler incelendiğinde araştırmaya katılan hava aracı bakım teknisyenlerinin çoğunluğunun; 36-42 yaş 

gurubunda (%42,9) olduğu, evli (76,4) olduğu, 15-25 yıl arası çalışma süresinde (%58,6) olduğu, Lisans 

mezunu (%61,6) olduğu ve teknisyen (%78,9) kadrosunda olduğu tespit edilmiştir. 

3.5.2. Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri 

Güvenirlik ve geçerliliklerinin tespit edilmesi amacıyla açıklayıcı faktör analizi (AFA) yapılmıştır. Faktör 

analizi işlemi yapılmadan önce değişkenlerin faktör analizine uygunluğunu denetlemek için KMO (Kaiser-

Meyer-Olkin) analizi uygulanmalıdır. KMO örneklem yeterliliği ölçütü 0 ile 1 arasında değişen bir katsayıdır: 

Bu katsayının 0,5’den küçük olması durumunda faktör analizi uygulanamaz; değer 0,6-0,7 arasındaysa kabul 

edilebilir; 0,7-0,8 arasındaysa iyi, 0,8-0,9 arasındaysa çok iyi ve 0,9-1,0 arasındaysa mükemmel olarak 

değerlendirilmektedir. (İslamoğlu ve Alnıaçık, 2016: 415). KMO analizinden sonra değişkenler arasında 

herhangi bir ilişki olup olmadığını tespit etmek amacıyla Bartlett’ın küresellik sonuçları incelenmiş, Bartlett 

testi sonucunun anlamlı olmasına (p<0,05) dikkat edilmelidir (İslamoğlu ve Alnıaçık, 2016: 423). 

Güvenirlik analizi, daha önceden belirlenmiş bir ölçek türüne göre hazırlanmış ankete verilen cevapların 

tutarlılığını ölçer başka bir ifadeyle herhangi bir konuda örneklem üzerinden veri toplamak için geliştirilen 

ölçme aracını oluşturan ifadelerin (yargı, önleme, soru vb.), kendi aralarında tutarlılığını test etmek amacıyla 

(Ural ve Kılıç, 2006: 286) kullanılır. 
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Cronbach Alpha (α) katsayısı en yaygın olarak kullanılan güvenirlik katsayısıdır. Cronbach alpha 

katsayısının; 0,01–0,20 aralığı “hiç güvenilmez”, 0,21–0,40 aralığı “güvenilmez olduğunu”, 0,41–0,60 aralığı 

“nispeten güvenilir” olduğunu, 0,61–0,80 aralığı “güvenilir olduğunu”, 0,81–1,00 aralığı ise “çok güvenilir” 

olduğunu (Nakip, 2006: 145) ifade etmektedir. 

3.5.3. Teknostres Açıklayıcı Faktör Analizi 

Tablo 2. Teknostres algısına ilişkin KMO ve Bartlett’in Küresel Sonuçları 

KMO Örneklem Büyüklüğü 

Yeterliliği Ölçütü 
0,879 

Barlett’in Küresellik Testi 

Ki-Kare değeri 2943,917 

Serbestlik Derecesi 253 

Anlamlılık Düzeyi 0,000 

Teknostres Ölçeği’nin KMO değerinin 0,879 olduğu saptanmış ve Barlett değerinin (p=0,000<0,05) anlamlı 

olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 3. Teknostres Açıklayıcı Faktör Analizi 

Madde Faktör Yükü Açıklanan Varyans (%) 

TS14 ,821      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,058 

TS11 ,759     

TS13 ,671     

TS10 ,642     

TS12 ,623     

TS21  ,862    

TS22  ,829    

TS23  ,806    

TS20  ,785    

TS17   ,715   

TS19   ,689   

TS16   ,655   

TS18   ,625   

TS15   ,583   

TS7    ,740  

TS6    ,737  

TS9    ,696  

TS8    ,630  

TS2     ,838 

TS1     ,789 

TS3     ,688 

Faktör analizi değerlendirmesinde, değişkenlerin faktör içerisindeki ağırlığını gösteren faktör yüklerinin 

yüksek olması ve birbirine yakın olduğu tespit edilmiştir. Ölçekteki TS4 ve TS5 soruları çıkarıldıktan sonra 

faktör dağılımları uygun olarak dağıldığı ve beş faktör altında toplandığı görülmüştür. Değişkenlerin 

açıklanan toplam varyansın %60,058’ini açıkladığı saptanmıştır.  

 

 

 



E. Erdem – A. Sökmen 14/4 (2022) 3105-3122 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3115 

3.5.4. Verimlilik Açıklayıcı Faktör Analizi  

Tablo 4. Verimlilik algısına ilişkin KMO ve Bartlett’in Küresel Sonuçları 

KMO Örneklem Büyüklüğü 

Yeterliliği Ölçütü 
0,857 

Barlett’in Küresellik Testi 

Ki-Kare değeri 1122,713 

Serbestlik Derecesi 6 

Anlamlılık Düzeyi 0,000 

Verimlilik Ölçeği’nin KMO değerinin 0,857 olduğu saptanmış ve Barlett değerinin (p=0,000<0,05) anlamlı 

olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 5. Verimlilik Açıklayıcı Faktör Analizi 

Madde Faktör Yükü Açıklanan Varyans (%) 

V1 ,875  

 

83,179 

V2 ,936 

V3 ,933 

V4 ,902 

Sonuçlara bakıldığında değişkenlerin açıklanan toplam varyansın 83,179’unu açıkladığı ve tek faktör altında 

toplanması sebebiyle yük sorununun bulunmadığı tespit edilmiştir. 

3.5.5. Öğrenen Örgüt Açıklayıcı Faktör Analizi  

Tablo 6. Öğrenen Örgüt algısına ilişkin KMO ve Bartlett’in Küresel Sonuçları 

KMO Örneklem Büyüklüğü 

Yeterliliği Ölçütü 
0,952 

Barlett’in Küresellik Testi 

Ki-Kare değeri 4003,629 

Serbestlik Derecesi 120 

Anlamlılık Düzeyi 0,000 

Verimlilik Ölçeği’nin KMO değerinin 0,952 olduğu saptanmış ve Barlett değerinin (p=0,000<0,05) anlamlı 

olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 7. Öğrenen Örgüt Açıklayıcı Faktör Analizi 

Madde Faktör Yükü Madde Faktör Yükü Açıklanan Varyans (%) 

ÖÖ1 ,715 ÖÖ9 ,762  

 

 

 

60,009 

ÖÖ2 ,777 ÖÖ10 ,762 

ÖÖ3 ,715 ÖÖ11 ,797 

ÖÖ4 ,806 ÖÖ12 ,814 

ÖÖ5 ,771 ÖÖ13 ,812 

ÖÖ6 ,748 ÖÖ14 ,831 

ÖÖ7 ,754 ÖÖ15 ,773 

ÖÖ8 ,830 ÖÖ16 ,712 

Sonuçlara bakıldığında değişkenlerin açıklanan toplam varyansın 60,009’unu açıkladığı ve tek faktör altında 

toplanması sebebiyle yük sorununun bulunmadığı tespit edilmiştir. 

3.5.6. Güvenilirlik Analizi 

Katılımcıların teknostres, verimlilik ve öğrenen örgüt ölçek sorularına verilen yanıtların tutarlılık seviyesini 

belirlemek için güvenilirlik analizi yapılmıştır. Güvenilirlik katsayısı 0,70 ve üzerinde olması, anket 

sonuçlarının geçerliliği için yeterli (Büyüköztürk vd., 2017: 165) olarak görülmektedir. 
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Tablo 8. Güvenirlik Analizi 

 Teknolojik 

Aşırı Yük 

Teknolojik 

istila 

Teknolojik 

Karmaşıklık 

Teknolojik 

Güvensizlik 

Teknolojik 

Belirsizlik 

Cronbach Alfa Değeri α     ,736    ,758       ,819        ,779       ,855 

 

 
Teknostres Verimlilik Öğrenen Örgüt 

   Cronbach Alfa Değeri α ,880                    ,932                                      ,955 

Analiz sonuçlarına bakıldığında teknostres, teknostres alt boyutları, verimlilik ve öğrenen örgüt sorularına 

verilen cevapların güvenilirliğinin kabul edilebilir seviyede olduğu görülmüştür. 

3.5.7. Verilerin Dağılım Testi  

Araştırmanın hipotez testlerinden önce uygun analiz yöntemlerini tespit etmek için ölçekler ile verilerin 

normal dağılımda olup olmadığı gözlemlenmiştir. Verilerin normal dağılımda olup olmadığı değişik 

seçeneklerle belirlenebilir. Bu seçeneklerden biri, verilerin çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) 

değerlerini (Gürbüz ve Şahin, 2017: 212) tespit etmektir. Normal dağılım değeri, -1,5 ve +1,5 arasında yer 

(Tabachnick ve Fidell, 2013) olmalıdır. Bu nedenle verilerin dağılım testi Tablo 9’da sunulmuştur. 

Tablo 9. Verilerin Basıklık ve Çarpıklık Değerleri 

              Teknostres                                  Verimlilik                            Öğrenen Örgüt 

Çarpıklık  ,260            -,899       -,081 

Basıklık  ,054             ,536       -,629 

Veriler incelendiğinde, verilerin normal dağılım gösterdiği ve analiz yapılabileceği tespit edilmiştir. 

3.5.8. Teknostresin Verimliliğe Etkisi 

Teknostresin verimliliğe etkisinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için basit doğrusal 

regresyon analizi uygulanmış olup veriler tablo 10’da sunulmuştur. 

Tablo 10. Teknostresin Verimliliğe Etkisi 

Regresyon Modeli Özeti 

R                          R²                      Düzeltilmiş R²                    Standart Hata                Beta                       Sig. 

,471                                   ,222                             ,210                                        ,83                  ,145                      ,000 

Teknostres Alt boyutları 

Tekno-karmaşıklık          -              -                 -,143            ,022 

Tekno-aşırı yük           -                    -             -,001          ,983 

Tekno-istila           -              -                  -,013       ,822 

Tekno-güvensizlik          -              -                   ,009       ,879 

Tekno-belirsizlik          -                      -                 ,481       ,000 

 

Bağımlı Değişken: Verimlilik                                           (F: 18,575; p:,000)   N:331 

Basit doğrusal regresyon sonuçları incelendiğinde, teknostresin verimliliğe etkisi istatiksel olarak  (F=18,594; 

p=0,000<0.05) anlamlı bulunmuştur. Teknostres boyutlarından “teknolojik-aşırı iş yükü, teknolojik-istila ve 

teknolojik -güvensizlik ile verimlilik arasında istatiksel bir ilişki tespit edilmemiştir. Tekno-karmaşıklık ile 

verimlilik arasında negatif yönlü ilişki olduğu tespit edilmiştir. Tekno-belirsizlik ile verimlilik arasında pozitif 

yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

H1: Teknostresin verimlilik üzerinde etkisi vardır. …………..KABUL 

 



E. Erdem – A. Sökmen 14/4 (2022) 3105-3122 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3117 

3.5.8. Teknostresin Öğrenen Örgüte Etkisi 

Teknostresin öğrenen örgüte etkisinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için basit doğrusal 

regresyon analizi uygulanmış olup veriler tablo 11’de sunulmuştur. 

Tablo 11. Teknostresin Öğrenen Örgüte Etkisi 

Regresyon Modeli Özeti 

R                          R²                      Düzeltilmiş R²                    Standart Hata                Beta                       Sig. 

,420                                  ,177                               ,164                                           ,88      ,161                     ,000 

Teknostres Alt boyutları 

Tekno-karmaşıklık              -                     -     -,025           ,701 

Tekno-aşırı yük               -                -         ,087          ,148 

Tekno-istila               -                     -                    -,092           ,137 

Tekno-güvensizlik              -                     -              ,115           ,072 

Tekno-belirsizlik              -               -           ,421         ,000 

 

Bağımlı Değişken: Öğrenen Örgüt                                 (F: 13,955; p:,000)      N:331 

Basit doğrusal regresyon sonuçları incelendiğinde, teknostresin öğrenen örgüte etkisi istatiksel olarak  

(F=13,955; p=0,000<0.05) anlamlı bulunmuştur. Teknostresin alt boyutlarından sadece teknolojik-belirsizlik ile 

öğrenen örgüt arasındaki ilişki incelendiğinde anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki belirlenmiştir. Teknostresin 

diğer alt boyutları ile herhangi ilişki tespit edilmemiştir. 

H2: Teknostresin öğrenen örgütler üzerinde etkisi vardır….…KABUL 

3.5.9. Öğrenen Örgütün Verimliliğe Etkisi 

Öğrenen örgütün verimliliğe etkisinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için basit doğrusal 

regresyon analizi uygulanmış olup veriler tablo 12’de sunulmuştur. 

 

Tablo 12. Öğrenen Örgütün Verimliliğe Etkisi 

Regresyon Modeli Özeti 

R                              R²                  Düzeltilmiş R²                 Standart Hata               Beta                        Sig. 

,441                                        ,194                               ,192                                  ,84               ,441                 ,000 

Bağımlı Değişken: Verimlilik                                               (F: 79,257; p:,000)       N:331 

Basit doğrusal regresyon sonuçları incelendiğinde, öğrenen örgütün verimlilik üzerine etkisi istatiksel olarak  

(F=79,257; p=0,000<0.05) anlamlı ve aralarında pozitif yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir.  

H3: Öğrenen örgütlerin verimlilik üzerinde etkisi vardır…….. KABUL 

3.5.10. Teknostresin Verimliliğe Etkisinde Öğrenen Örgütün Aracılık Etkisi 

Teknostresin verimliliğe etkisinde öğrenen örgütün aracılık etkisinin olup olmadığını belirlemek için yapılan 

analiz sonuçları tablo 13’de sunulmuştur. 
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Tablo 13. Teknostresin Verimliliğe Etkisinde Öğrenen Örgütün Aracılık Etkisi 

Tablo Özeti 

R                                    F                               df1                                    df2                                                 Sig. 

,4460                                           40,9319                        2.0000                             328,0000                                          ,000 

Dolaylı etki          Etki                        BootSE                          BootLLCI                                 BootULCI 

Öğrenen Örgüt         -0994  ,0382             ,0265                                            ,1768 

SPSS 21 programı (SPSS process macro) eklentisi ile yapılan test sonucunda teknostresin verimliliğe etkisinde 

öğrenen örgütün aracılık etkisinin olduğu tespit edilmiştir. 

H4: Teknostresin verimlilik üzerindeki etkisinde öğrenen örgütlerin aracılık rolü vardır….KABUL 

4. Sonuç ve Tartışma 

Teknostresin verimliliğe etkisi istatiksel olarak anlamlı bulunmuş ve H1 hipotezi kabul edilmiş; teknostresin 

alt boyutlarından “tekno-aşırı yük, tekno-istila ve tekno-güvensizlik ile verimlilik arasında istatiksel bir ilişki 

tespit edilememiş, tekno-karmaşıklık ile verimlilik arasında negatif yönlü ilişki olduğu, tekno-belirsizlik ile 

verimlilik arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ulusal ve uluslararası literatür 

incelendiğinde Roux, Ungku vd., Alam ve Özbozkurt tarafından yapılan araştırmalarda; tekno-aşırı yük, 

tekno-istila ve tekno-güvensizlik alt boyutlarıyla ilgili istatiksel olarak ilişki bulunamayan benzer sonuçlarla 

karşılaşılmıştır. Tekno-karmaşıklık yani çalışanların yeni teknolojileri öğrenmek için çaba harcamaya 

zorlandığı durumlarda verimliliklerinin azalacağı tam aksi durumda ise çalışan verimliliğinin artacağı 

görülmüştür. Bu durumda örgütlerin, çalışanları teknolojileri öğrenmek konusunda zorlamak yerine 

kendiliğinden öğreneceği sistemler kurması gerekmektedir. Tekno-belirsizlik yani teknolojik değişimin 

çalışan üzerinde yarattığı belirsizlik, yetersizlik, yenilmişlik duygusu, çaresizlik hissi arttığında 

verimliliklerinde de artış olduğu görülmüştür. Literatürde benzer sonuçlar görülmüş (Doğrular, 2019), stres 

durumunda verimliliğin belirli bir oranda arttığı fakat durumun devam etmesi halinde çalışan verimliliğinin 

düşmeye başladığı anlaşılmıştır. Bu durumda verimliliğin optimum seviyeye gelmesine kadar gerekli 

girişimler yapılarak verimliliğin negatif yönlü değişimi engellenmelidir. Örgütün bu girişimleri arasında 

çalışanların kendini yetersiz hissetmelerini engelleyici olarak görev alacak yeni teknoloji eğitim 

programlarının etkili olacağı değerlendirilmektedir. 

Teknostresin öğrenen örgüte etkisi istatiksel olarak anlamlı bulunmuş ve H2 hipotezi kabul edilmiş, 

teknostresin alt boyutlarından sadece tekno-belirsizlik ile öğrenen örgüt arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir 

ilişki olduğu tespit edilmiştir. Teknostresin diğer alt boyutları ile herhangi ilişki tespit edilmemiştir. Ulusal ve 

uluslararası literatürde teknostres ve öğrenen örgüt arasındaki ilişkiyi inceleyen herhangi çalışmaya 

rastlanmamıştır. Hipotez 1’de bahsedildiği gibi tekno-belirsizlik arttığında çalışanların verimliliklerinin belirli 

bir seviyeye kadar artacağı öngörülmüş, bununla birlikte öğrenen örgüt olma tutumlarında da artış olacağı 

istatiksel olarak anlamlı görülmüştür. Bu durumda çalışanlar yeni teknoloji ile karşılaştıklarında öncelikle 

öğrenme ve öğrendiğini de çalışma arkadaşlarıyla paylaşma eğilimi olduğu ve öğrenen örgüt kültürünün 

oluşturulmasında teknostresin etkili olduğu değerlendirilebilir. 

Öğrenen örgütün verimlilik üzerindeki etkisi istatiksel olarak anlamlı bulunmuş ve H3 hipotezi kabul 

edilmiştir. Literatürde benzer sonuçlar bulunmaktadır. Bir örgütün, öğrenen örgüt olmasıyla karşılaştığı 

problemleri aşması, nasıl aşabileceğini tecrübe etmesi, tecrübe aktarımı yoluyla diğer çalışanlara öğretmesi ve 

ders çıkarması, çalışanların teknolojik değişimlere ve yeniliklere hazır olmasını sağlayarak verimliliklerini 

arttıracağı değerlendirilmektedir. 

Teknostresin verimliliğe etkisinde öğrenen örgütün aracılık etkisinin olduğu istatiksel olarak tespit edilmiş ve 

H4 hipotezi kabul edilmiştir. Hava aracı bakım personeli teknostrese maruz kaldığında, örgütün öğrenen 

örgüt olmasının, teknostres kaynaklı verimlilik kaybını önleyeceği değerlendirilmektedir. Havacılık sektörü 

teknoloji yoğun sektörler arasında olduğu düşünüldüğünde havacılık şirketlerinin şirket amaçlarını yani kâr 

edebilmesi için hava araçlarını her daim uçuşa hazır halde tutması gerekmektedir. Bakım personelinin hava 

araçlarının uçuşa elverişlilik seviyelerini yüksek halde tutması ve verimli çalışabilmeleri için, yeni veya gelişen 

teknolojileri kullanırken teknostrese maruz kalmaması veya teknostres yaşadığında bu durumu aşabilmesi 
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gerekmektedir. Teknostresin bu olumsuz yönleri ile baş edebilmek için havacılık şirketlerinin öğrenen örgüt 

haline dönüşmesi gerekmektedir.  

Sonuç olarak, hava aracı bakım personelinin teknostrese maruz kaldığında verimliliği üzerindeki etkisi 

incelendiğinde; hava aracı bakım personeli, teknolojinin karmaşık gelmesiyle birlikte bu karmaşıklıktan 

kurtulması için teknolojiyi öğrenme ve anlamak için zaman harcaması gerektiğini düşündüğünde verimliliği 

düşmektedir. Personelde bu tür tutumların oluşması ve verimliliğinin düşmesini engellemek için örgütün 

öğrenen örgüt yapısına dönüşmesi gerekmektedir. Öğrenen örgüt yapısının kurulmasıyla personelin 

eğitilmesinin yanında tecrübelerinin de diğer personele aktarılması sağlanacak ve personelin teknoloji 

konusunda kendisini yetersiz hissetmesinin önüne geçilmiş olacaktır. Örgüt içinde yüksek teknoloji hâkim 

olduğunda, personel üzerinde bu teknolojileri kullanma konusunda çaresizlik oluşabilmekte bu teknolojik-

belirsizliğin arttığı durumlarda, çalışan verimliliği belirli bir seviyeye kadar artabilmektedir. Teknostresin 

etkisiyle bu verimlilik artışının korunması veya arttırılması için öğrenen örgüt kültürünün örgüt içinde etkin 

olması sağlanmalıdır. Havacılık sektöründe, çağımızın engellenemez bir hızda karşı karşıya kaldığı teknoloji; 

değişim, gelişim ve dönüşümünü devamlı şekilde gerçekleştirmektedir. Bu teknolojik evrime hava aracı 

bakım personeli çalışanlarının adapte olması ve bu adaptasyon sürecinde verimliliklerinde bir azalma 

olmaması veya artış olması beklenmektedir. Bu teknolojik değişim sürecinde verimlilik artışını 

gerçekleştirmek için, personelin yetkinliğinin korunması ve arttırılması gerekmektedir. Örgütün amaçlarına 

ulaşması için yönetim tarafından personel göz ardı edilmemeli ve örgütün kendi kendine öğrenmesi, 

tecrübelerini diğer personele aktarması ve bu durumdan ders çıkararak ileride karşılaşılabilecek problemlerin 

rahatlıkla aşılabilmesine olanak sağlayacak öğrenen örgüt yapısına dönüşmesinin olumlu olduğu 

düşünülmektedir. Öğrenen örgüt kültürünün örgüt içinde oluşturulmasıyla, teknostresin verimlilik 

üzerindeki olumsuz etkilerinin asgari seviyeye indirilebileceği değerlendirilmektedir. 
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Amaç – Bu araştırmanın amacı, çalışanların kurumsal itibar algılamaları ile örgütsel çekicilik,örgütsel 

özdeşleşme ve duygusal emek üzerine etkilerini belirlemektir. 

Yöntem – Bu çalışmada örneklem İstanbul’da yeme-içme sektöründe çalışan 812 işgörenden   

oluşmaktadır. Bağımlı değişken olarak örgütsel çekicilik, örgütsel özdeşleşme ve duygusal emek, 

bağımsız değişken olarak algılanan kurumsal itibar ele alınmıştır. Araştırmada elde edilen verilere 

uygulanan Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) sonucunda, faktörler başarılı bir şekilde indirgenmiş, daha 

sonra yapı geçerliliği için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmış, uyum iyilikleri olumlu sonuç 

vermiştir. Ölçüm modeline göre ilişkilerin belirlenmesi amaçlı Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) tahmin 

edilmiş ve alt boyut ilişkilerini ölçümlemek için de korelasyon analizi yapılmıştır. 

Bulgular – YEM sonucunda, Kurumsal itibar tüm alt boyutları ile birlikte örgütsel çekiciliği, örgütsel    

özdeşleşmeyi ve duygusal emeği istatistiki olarak anlamlı ve olumlu yönde (pozitif ilişki) 

etkilemektedir. Kurumsal itibar genel boyutu; örgütsel çekicilik genel boyutunu %62,4 , örgütsel 

özdeşleşme genel boyutunu %52,8, duygusal emek genel boyutunu %34,5 yüzeysel rol yapma alt 

boyutunu %19,2, derinden rol yapma alt boyutunu %26,6 ve doğal duygular alt boyutunu %48,5 

oranında pozitif yönde (artırıcı) etkilemektedir. 

Tartışma –Kurumsal itibar, katsayı büyüklük sırasına göre en çok örgütsel çekiciliği olumlu yönde 

etkilemekte ardından örgütsel özdeşleşme ve duygusal emek boyutlarını etkilemektedir. Literatürde, 

bu değişkenlerin bir arada kullanıldığı çalışmaya rastlanılmamıştır. Farklı sektörler ve farklı örneklem 

için çalışma genişletilebilir. 
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Purpose – The aim of this research is to determine the effects of employees's perceptions of corporate  

reputation on organizational attractiveness, organizational identification and emotional labor. 

Design/methodology/approach – In this study, the sample consists of 812 employees working in the 

food and beverage sector in Istanbul. Organizational attractiveness, organizational identification and 

emotional labor as dependent variables, perceived corporate reputation as independent variables are 

discussed. As a result of the Explanatory Factor Analysis (EFA) applied to the data obtained in the 

research, the factors were successfully reduced, then Confirmatory Factor Analysis (CFA) was 

performed for construct validity, goodness of fit gave a positive result, and the Structural Equation 

Model (DEC) was estimated to determine the relationships according to the measurement model. 

Correlation analysis was also performed to measure the sub-dimension relationships. 

Findings – As a result of the FEED, corporate reputation affects organizational attractiveness, 

organizational identification and emotional labor in a statistically significant positive way (positive 

relationship) along with all its sub-dimensions. Corporate reputation overall dimension affects the 

general dimension of organizational attraction is 62.4%, the general dimension of organizational 

identification 52.8%, the general dimension of emotional labor % 34.5, the superficial role-playing sub-

dimension 19.2%, the deep acting sub-dimension 26.6% and the natural feelings sub-dimension 48.5%, 

positively (increasingly). 

Discussion –According to the order of corporate reputation coefficient, it mostly affects organizational 

attractiveness positively, followed by organizational identification and emotional labor dimensions. In 

the literature, no study have been found in which these variables were used together. The study can 

be expanded for different sectors and different samples. 
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1. GİRİŞ 

Rekabetin arttığı her şeyin taklit edilebildiği günümüzde işletmelerin en önemli gücü ve eşsiz sermayesi 

insan kaynaklarıdır. İşletmeler kendisi için en uygun çalışanı bulmak ve kendine çekmek için birçok insan 

kaynağı uygulaması kullanmakla birlikte çalışanların bir kurumda çalışmak istemesi, o kurumla 

özdeşleşmesi ve duygusal emek sergilemesinin işletmenin araçsal özelliklerinin yanı sıra sembolik 

özelliklerine de bağlı hale geldiği görülmektedir. Günümüzde bireyler artık sadece alacağı ücrete, servis 

olanağına veya yan haklar gibi maddi olanaklara odaklanmamakta, çalışacağı kurum ile ilgili farklı 

arayışlar içine girmektedir. Araçsal şartlar kişinin çalışma arzusuna etki etmekle birlikte, çalışacağı yer 

hakkında toplum nezdindeki intiba, güven, itibar gibi sembolik özelliklerin kişinin o kurumda çalışma 

kararında ve çalışırken yaptığı davranışlarda etkili olmaya başladığı görülmektedir.  

Hizmet sektörü incelendiğinde, müşterilerin kalite algısı, hizmetten memnuniyeti ve kurum hakkındaki 

düşüncelerinin oluşumunda ona hizmet veren çalışanın etkisinin oldukça yüksek olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla, çalışan davranışının çok etkili olduğu bu sektörde kalifiye personeli örgüte çekmek, örgütüyle 

özdeşleşmesini ve tabii bununla birlikte duygusal emek sergilemesini sağlamak oldukça önemli hale 

gelmiştir. Örgütler için bu örgütsel davranışları sağlamak adına ise günümüzde birçok işletmenin üzerinde 

durduğu kurumsal itibar kavramı daha fazla önemli hale gelmiştir. Her geçen gün birbirinin taklidi ürün 

ve hizmetler üretilmekte ve yenilikler bile çok çabuk eskimektedir. Bu açıdan bakıldığında kurumsal itibar, 

rakipler tarafından taklit edilemeyen çok önemli stratejik bir kaynaktır (Koçoğlu, 2018: 110). Kurumsal 

itibar, farklı birçok paydaşın organizasyona dair genel duygularının, algılarının, düşüncelerinin bir 

bütününden ibarettir (Feldman et al., 2014: 54-55). Bir işletmenin eylemlerini çalışanları vasıtasıyla 

gerçekleştirmesi ve rakiplerden farklı olmasında, iş görenlerinin önemli ölçüde etkisi bulunmaktadır. 

Kurumsal itibarı, kurum çalışanlarından bağımsız olarak düşünmek neredeyse imkansızdır (İrge, 2022: 38).   

Yüksek nitelikli iş gücünü örgüte çekmek ve örgütte kalmalarını sağlamak olarak açıklanabilecek örgütsel 

çekicilik, şirketlerin rekabette avantajlı duruma geçmesine büyük katkı sağlamaktadır. Bu nedenle örgütsel 

çekiciliğe etki eden unsurların neler olduğu araştırmalara sıkça konu edilmiştir.  Ehrhаrt vе Zіеgеrt (2005: 

902) ӧrgütѕеӏ çеkісіӏіğі, рοtаnѕіуеӏ аԁауӏаrın ӧrgütü çаӏıșmаk іçіn οӏumӏu ƅіr уеr οӏаrаk gӧrmеӏеrі οӏаrаk 

tаnımӏаmıștır. Dіğеr ƅіr tаnımԁа ӧrgütѕеӏ çеkісіӏіk, іnѕаnӏаrın рοtаnѕіуеӏ ƅіr іѕtіhԁаm уеrі οӏаrаk ӧrgüt 

hаkkınԁаkі gеnеӏ tutumӏаrı οӏаrаk ƅеӏіrtіӏmеktеԁіr (Wіӏhеӏmу et. al., 2019: 672). Emek yoğun hizmet 

sektöründe yüksek nitelikli işgücünü işletmeye çekmek ve daha fazla başvuru sayısına sahip olup aday 

havuzundan işletme için en doğru adayı seçebilmek, işletmenin rakiplerinden bir adım daha ileride 

olmasına yarayacak bir avantaj elde etmesini sağlayacaktır. Bu noktada büyük öneme sahip örgütsel 

çekiciliği etkileyen unsurlardan biri de kurumsal itibardır. Kurumsal itibarın örgütsel çekiciliğe etkisi 

olduğuna dair çeşitli araştırmalar  bulunmaktadır (Cаƅӏе & Grаhаm, 2000; Turƅаn & Cаƅӏе, 2003; Cаӏіgіurі 

et. al., 2010; Wіӏӏіаmѕοn et. al., 2010). 

Örgütѕеӏ ӧzԁеșӏеșmе, çаӏıșаnӏаrın kеnԁі ԁuуgu, fіkіr, tutum vе ƅеkӏеntіӏеrіnі ӧrgütün kіmӏіğі іӏе 

tаnımӏаmаӏаrının ƅіr уοӏuԁur (Cοӏе & Bruсh, 2006: 588). Örgütѕеӏ ӧzԁеșӏеșmе, ӧrgütün ӧzеӏӏіkӏеrіnіn ƅіrеуіn 

kеnԁіѕіnіn ӧzеӏӏіğі gіƅі ƅеnіmѕеmеѕі hаӏіnԁе mеуԁаnа gеӏеn ƅіr рѕіkοӏοjіk ƅаğԁır (Gün & Turabik, 2017: 

889). Bіrеуӏеr, ƅu рѕіkοӏοjіk ƅаğın οrtауа çıkmаѕı nеtісеѕіnԁе kеnԁіӏеrіnі ӧrgütӏе “ƅіr” οӏаrаk hіѕѕеtmеktеԁіr. 

Örgütüyle kendisini özdeşleştiren, ben yerine biz diyen çalışan gönüllü şekilde ekstra performans 

sergileyerek örgütü ile işbirliği içinde olmakta, örgüt menfaatlerini her zaman savunarak örgüt 

performansına ve verimliliğine olumlu katkı sağlamaktadır. Özdeşleşmenin kurum için olumlu katkıları 

görüldükçe çalışanların özdeşleşmesini sağlamada hangi unsurların etkili olduğu araştırmacıların ilgi 

odağı olmuş ve örgütsel özdeşleşme konusunda birçok araştırma yapılmıştır. Örgütsel özdeşleşme 

üzerinde etkili olan faktörlerden birisinin kurumsal itibar olduğu görülmektedir. Kurumѕаӏ іtіƅаrın, 

ӧrgütѕеӏ ӧzԁеșӏеșmеуі οӏumӏu еtkіӏеԁіğі, ƅu nеԁеnӏе ӧzԁеșӏеșmеуі аrtırmаk іçіn іtіƅаrı gеӏіștіrmеnіn ƅіr 

ѕtrаtеjі οӏаrаk ƅеnіmѕеnеƅіӏесеğі ƅеӏіrtіӏmеktеԁіr (Smіԁtѕ et aӏ., 2001: 1051; Işık & Zincirkıran, 2016: 93). 

Araştırmalar kurumsal itibarın örgütsel özdeşleşme üzerinde pozitif etkisi olduğunu ortaya koymuştur.  

Hizmet işletmelerinde müşterinin aldığı hizmetten memnun olması, firmayı kaliteli algılaması, bir daha 

tercih etmesi noktalarında, çalışanın kendisine nasıl hizmet ettiği ve o esnada hissettirdiği duyguların 

büyük payı olduğu görülmektedir. İşletmeler, çalışanlara yazılı ve yazılı olmayan kurallar ile müşteriye 

nasıl davranması gerektiği ve hangi duyguları sergilemesi beklendiğine dair bilgiler verir. Böylece çalışan 
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sadece fiziki olarak değil aynı zamanda duyguları ile de hizmet eder hale gelmiştir. Bu noktada duygu ile 

emek kavramını ilk kez ortaya koyan Hochschild, kişinin duygularını mesleki veya örgütsel normlara 

uyacak şekilde düzenlemesini “duygusal emek” olarak adlandırmıştır. Hochschild, duygusal emeği, 

"kamuya açık olarak gözlemlenebilir bir yüz ve bedensel görünüm yaratmak için duygunun yönetilmesi” olarak 

tanımlamıştır (Hochschild, 1983; 7). 

Duygusal emek, hizmet sektöründe istenilen bir çalışan davranışı haline gelmekle birlikte kurumsal 

itibarın, duygusal emek ile ilişkisi üzerine yapılan araştırmalardan biri olan Lu (2019) kurumsal itibarın, 

çalışanların seçtiği duygusal emek stratejisini etkileyebileceğini belirtmektedir. Kıуаt vԁ. (2018) tаrаfınԁаn 

gеrçеkӏеștіrіӏеn çаӏıșmаԁа ԁа kurumѕаӏ іtіƅаrın ԁuуguѕаӏ еmеk ԁаvrаnıșının аӏt ƅοуutu οӏаn уüzеуѕеӏ rοӏ 

уарmа üzеrіnԁе nеgаtіf уӧnԁе, ѕаmіmі/ԁοğаӏ ԁuуguӏаr üzеrіnԁе іѕе рοzіtіf уӧnԁе vе аnӏаmӏı еtkіѕіnіn 

οӏԁuğu ѕοnuсunа uӏаșılmaktadır.  

Açıklanan konuların önemine bağlı olarak bu araştırma ile, İstanbul ilinde yeme-içme sektöründe 

çalışmakta olan işgörenlerin kurumlarının itibarını nasıl algıladıklarını belirlemek, algıladıkları kurumsal 

itibar ile örgütlerine duydukları çekiciliğin nasıl etkilendiğini belirlemek, kurumsal itibar algılarıyla 

örgütleriyle özdeşleşme düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığını ortaya koymak ve son olarak 

kurumsal itibar algılamalarının o örgüt için sergileyecekleri duygusal emek boyutlarını ne yönlü 

etkilediğini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.  

Literatür incelendiğinde örgütsel özdeşleşme-duygusal emek, kurumsal itibar-örgütsel özdeşleşme, 

örgütsel çekicilik-duygusal emek-işten ayrılma niyeti gibi farklı ilişkilerin incelendiği görülmektedir. 

Ancak bu dört faktörün bir arada kullanıldığı bir çalışmaya rastlanmamaktadır. Bu çalışma, hizmet sektörü 

ve çalışanlarla ilgili dört faktörü bir araya getirmekte ve aralarındaki ilişkileri hem teorik hem de 

uygulamalı bir şekilde çözümlemeye çalışmaktadır. Bu yönüyle çalışmanın, alanla ilgili yazına değerli 

katkılar sunacağı düşünülmektedir. Bunun yanı sıra sektördeki örgütler ile iş görenler arasındaki ilişkiler 

ortaya konularak emek gücünün çalıştıkları organizasyonlara yönelik algıları ve aidiyet düzeyleri kantitatif 

tekniklerle ve objektif bir şekilde tespit edilmektedir. Böylelikle sektör açısından mevcut tablo resmedilerek 

getirilen önerilerle sahaya uyarıcı ve yol gösterici bilgiler kazandırıldığı düşünülmektedir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

2.1. Kurumsal İtibar 

Rekabet koşullarının gittikçe arttığı günümüzde, önemli ekonomik birimler olan işletmelerin başarısı, 

bunların rakiplerine kıyasla ürün ve hizmet sunumlarında yaratacakları pozitif farklılığa, işgücünün 

performansına ve etkinliğine ve tabiki emeğin kalifikasyonunu kurum içinde yükseltmeye ve bu çalışanları 

da kurum içinde tutmalarına bağlıdır. Bunu da bütün bunlar üzerinde etkisi bulunan kurumsal itibarı 

olumlu yönde sağlamaları ile başarabilirler. 

Kurumsal itibar, farklı birçok paydaşın organizasyona dair genel duygularının, algılarının, düşüncelerinin 

bir bütününden ibarettir (Feldman et al., 2014: 54-55). 

Highhouse, Lievens ve Sinar (2003: 425-426)’e göre kurumsal itibar; örgütün niteliklerine yönelik toplumsal 

bir mutabakatı ifade etmektedir. Barnett vd. (2006: 32) ise kurumsal itibarı “bir gözlemcinin, zamanla 

şirkete atfedilen finansal, sosyal ve çevresel etkilerin değerlendirilmesine dayanan bir şirkete yönelik toplu 

yargılar” şeklinde tanımlamıştır. Kurumsal itibar, birey ve onun algılarıyla şekillenen bir kavramdır. 

Algılar ise bireyin bilgileriyle ve gördükleriyle oluşmaktadır. Dolayısıyla bireyin algılarından doğan 

“algılanan kurumsal itibar” özünde tekil bir değişkendir (Smidts et al., 2001: 1051-1053). 

Kurumsal itibar, kurum kimliği ve kurumsal imaj kavramları ile ilişkili olup, bu kavramlarla 

karıştırılmaktadır. Kurumsal itibar, kurum kimliği ile kurumsal imajı kapsayan ve onların sonucunda 

oluşan bir kavramdır. Kapsamında, kuruma yönelik kültür, vizyon ve misyon bulunmakta olup, çalışanları 

da kapsayan bir derinliğe sahiptir (Dowling, 2001: 19-36; Yaşlıoğlu, 2012: 32-35). Kurum itibarının başlangıç 

noktası, kurumla alakalı iç paydaşların algılarından meydana gelen kurumsal kimliktir. Kurumsal imaj ise 

dış paydaş gruplarına dair markalaşma ve iletişimsel uygulamalar yardımıyla ortaya çıkarılmaktadır. İş 

görenler, toplum, yatırımcılar ve müşteriler gibi farklı paydaş grupları tarafından ortaya çıkarılan kurumsal 

imajlar da kurumsal itibarın oluşmasına yardımcı olmaktadır (İrge, 2022: 47). Kurum kültürü, kurum 
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kimliği ve sahip olunan değerler kurum çalışanlarının deneyimleriyle bir araya gelmekte ve çalışanlar 

noktasında da kurumsal itibara ilişkin bir algı oluşturmaktadır.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Şekil 1. Kurumsal Kimlik Çalışma Sistemi Modeli 

Kaynak: Keskin, T. (2020), “Kurumsal Sosyal Sorumluluk ile Kurumsal İtibar Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma”, Pamukkale 

Üniversitesi, SBE, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.  

Kurumsal itibar çok boyutlu bir yapıya sahip ve farklı bileşenlerden oluşur, bu bileşenlerin önem dereceleri, 

her bir paydaşın beklentisine göre değişebilmektedir. İşletmelerin kendi itibar düzeylerini bilmeleri, bu 

bileşenlerin değerlendirilmesine ve ölçülmesine bağlıdır (Koçoğlu, 2018: 111). Farklı paydaşlar düzeyinde 

yapılan ölçümler ile her paydaş grubu için nelerin daha önemli olduğu ve bunların kurumsal itibarı nasıl 

etkilediği ortaya çıkacaktır.  

Fombrun, Gardberg ve Sever (2000) kurumsal itibarı altı temel bileşene ayırmıştır: 

Duygusal Cazibe: Duygusal cazibe, bireylerin kuruma ilişkin hangi boyutta olumlu hisler beslediğinin, ne 

düzeyde saygı ve hayranlık hislerine sahip olduğunun ve güveninin bir ifadesi olmaktadır (Fombrun et. 

al., 2000: 241-245). 

Ürünler ve Hizmetler: Yüksek kaliteli, yenilikçi, harcanan paranın karşılığını tam olarak veren ürün ve 

hizmetler sunmak ve bunların arkasında sonuna kadar durmak, işletmenin itibarına olumlu yönde etki 

edecektir (Alnıaçık vd. 2010).  

Vizyon ve Liderlik: Vizyon, kurumsal itibarın oluşmasına ve şekillenmesine, liderin önderliğinde yardımcı 

olmaktadır. Kurumsal itibar, vizyonu geniş, önsezileri kuvvetli ve kurumun geleceğini görebilen liderlerin 

öncülüğünde oluşturulmaktadır (Sinan & Kavas, 2015, 840). 

Kurumsal Çevre: Çalışanların rahat ve psikolojik olarak sağlıklı bir şekilde iş görmesi için sınırları çizilmiş 

iş tanımları, belirgin hedefler, yöneticilerin adalet yaklaşımları, yönetişim ve karşılıklı güven (Sinan & 

Kavas, 2015, 842) gibi konuları içinde barındıran itibar bileşenidir. 

Sosyal Sorumluluk: Kurumun, faaliyet gösterdiği sosyal çevrenin problemlerine karşı duyarlı olduğu 

yönündeki algı, kurumun itibarına büyük katkı sağlamaktadır (Altıntas ̧, 2005: 26-27). 

Finansal Performans: Bir kurumun paydaşlarına, kârlılık, yatırım için risk alınabilirlik ve sürdürülebilirlik 

noktalarında önemli sinyaller veren bileşenlerden biridir. Kurumsal itibar olgusunun ilk dillendirildiği 

dönemlerden bu yana etkisini sürdüren en önemli maddi unsurlardan biridir (Keskin, 2020: 67). 

Altı farklı boyuttan oluşan kurumsal itibarı etkileyen unsurlar; firmanın yapısal özelliklerinin yanı sıra 

ilişkisel ve operasyonel olarak ikiye ayrılmaktadır. Firmanın büyüklüğü, kuruluş yılı, sahipleri, tanınırlığı 

gibi unsurlar firmanın yapısal özelliklerini ihtiva ederken paydaşlarla olan ilişkisel yeterliliği; firma 

karakteri, sosyal duyarlılık, sosyal fayda ve medya ile ilişkiler alt başlıklarında; operasyonel yeterliliği ise 

yönetim kalitesi, işletme stratejisi, iş uygulamaları ve ürün/hizmet kalitesi alt başlıklarında 

değerlendirebiliriz (Alnıaçık, 2011: 76-77). Kurumsal itibarın yüksek olması sonucunda hem finansal olarak 

kazanç hem de ilişkisel kazançlar elde edilmektedir. Kurumsal itibarı yüksek olan şirketler güven 

vermekte, bu da yatırımcılar için de, müşteriler için de, çalışanlar için de kurumun cazibesini artırmaktadır. 
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2.2 Örgütѕеӏ Çеkісіӏіk 

Günümüzԁе іnѕаnlаr ѕаԁесе іș аrаmаmаktаԁır. Kendilerini ifade edebilecekleri, parçası olmaktan gurur 

duyacakları, orada çalışmalarının bir anlamı ve önemi olduğunu hissedecekleri kurumları aramaktalar. 

Artık firmalar, sadece para kazanılan yerler olarak görülmüyor aynı zamanda kişinin sosyal kimliğinin bir 

parçası olarak kabul edilmekte. Bu da örgütlerin nitelikli personeli örgüte çekmek için yeni arayışlara 

girmelerini sağlamıştır. Hіghhοuѕе vԁ. (2003: 989)’nе gӧrе ӧrgütѕеӏ çеkісіӏіk, ƅіrеуӏеrіn рοtаnѕіуеӏ іѕtіhԁаm 

уеrӏеrі οӏаrаk ƅеӏіrӏі șіrkеtӏеr hаkkınԁаkі ԁuуguѕаӏ vе tutumѕаӏ ԁüșünсеӏеrіnі іfаԁе еtmеktеԁіr. Bir başka 

tanımda, örgütsel çekicilik, potansiyel başvuru sahipleri ile bir kuruluş hakkındaki imajlar, değerler ve 

bilgiler arasındaki olumlu etkileşim olarak ifade edilmektedir (Bratton & Gold, 2012: 484).  

Örgütѕеӏ çеkісіӏіk, уükѕеk nіtеӏіkӏі çаӏıșаnӏаrı ƅаșаrıӏı ƅіr șеkіӏԁе οrgаnіzаѕуοnа çеkmеk vе еӏԁе tutmаk іçіn 

çοk ӧnеmӏі kаƅuӏ еԁіӏmеktеԁіr. Zіrа nіtеӏіkӏі іșgüсünü ӧrgütе çеkmеnіn rеkаƅеt güсü аçıѕınԁаn ӧnеmӏі ƅіr 

kауnаk οӏușturасаğı ƅеӏіrtіӏmеktеԁіr. Nіtеӏіkӏі çаӏıșаnӏаrı сеzƅеtmе vе еӏԁе tutmа kοnuӏаrı ƅіr gruр 

MсKіnѕеу ԁаnıșmаnının “Yеtеnеk іçіn Sаvаș” іfаԁеѕіnі οrtауа çıkаrmаѕınԁаn ѕοnrа hеm uуguӏаmасı hеm 

ԁе аkаԁеmіk саmіаԁа ƅüуük іӏgі gӧrmüștür (Stοrу et. al., 2016: 488). 

Hіghhοuѕе, Lіеvеnѕ vе Sіnаr (2003: 989) ӧrgütѕеӏ çеkісіӏіğі gеnеӏ çеkісіӏіk, tаkір еtmе nіуеtі vе рrеѕtіj οӏmаk 

üzеrе üç ƅοуutӏu ƅіr уарıԁа еӏе аӏmаktаԁır. Genel çekicilik, bireylerin birçok iş ve örgütsel özellik dahil 

olmak üzere iş fırsatlarının çekiciliğine ilişkin genel değerlendirmesini içermektedir. Prestij, bir kuruluşun 

iş ortamında dış (müşteriler ve diğer dış paydaşlar nezdinde) ve şirket içinde (çalışanlar ve iç paydaşlar 

nezdinde) göreli konumuna ilişkin bireysel izlenimlerin toplamını ifade etmektedir (Derous & Wille, 2017: 

3-4). Tаkір еtmе nіуеtі, bir kişinin bir organizasyonda istihdam arayışını sürdürme niyetini yansıtmaktadır 

(Strobel et. al., 2010: 215). Kişide öncelikle o firma hakkında farkındalık oluşmakta sonrasında o firma 

hakkında genel bilgiler ve genel intiba hakkında bilgi sahibi olmakta ve sonrasında bu bilgiler neticesinde 

firmaya karşı ilgisine devam etme yada etmeme kararı vermektedir. 

Kişilik, yetenek, değer ve tutum gibi bireysel farklılıklar, insanları birbirinden ayırmaktadır. Bu farklılıklar, 

bireylerin farklı tarzdaki işlere ve firmalara ilgi duymalarını sağlamaktadır. Kişilik değişkenlerine ek 

olarak; yaş, ırk, cinsiyet, iş deneyimi, eğitim düzeyi gibi demografik faktörlerin de  örgütsel çekiciliğin 

belirleyicileri olabileceği belirtilmiştir. 

Kurumların sembolik özelliklerinden olan kurumѕаӏ іtіƅаr іӏе ӧrgütѕеӏ çеkісіӏіk аrаѕınԁа ӧnеmӏі ƅіr іӏіșkі 

οӏԁuğu (Vаtаnkhаh & İӏkhаnіzаԁеh, 2021: 4), kurumѕаӏ іtіƅаr hаkkınԁаkі “ѕіnуаӏӏеrіn” ӧrgütѕеӏ çеkісіӏіğі 

еtkіӏеԁіğі ƅеӏіrtіӏmеktеԁіr (Erѕοу & Akşеhіrӏі, 2015: 509). Dаhа nіtеӏіkӏі аԁауӏаrı ѕеçmеnіn аnаhtаrı οӏаrаk 

gӧrüӏеn (Turƅаn & Cаƅӏе, 2003: 733) kurumѕаӏ іtіƅаrа ѕаhір șіrkеtӏеrіn, οӏаѕı çаӏıșаnӏаr іçіn ԁаhа çеkісі 

οӏасаğı ƅеӏіrtіӏmеktеԁіr (Aѕӏаn vԁ., 2010: 4; Zhаng et. al., 2020: 25).  

2.3 Örgütѕеӏ Özdeşleşme  

Kişiler zamanlarının büyük bir kısmını işyerlerinde geçirmektedir. Bu da kendilerini ait hissedecekleri, 

kendi değerleri ile örtüşecek, çalışmaktan mutluluk duyacakları firmalarda çalışma isteklerini 

artırmaktadır. Bu tarz firmalarda çalıştıklarında ise firmanın özelliklerini ve değerlerini özümseyerek ona 

uygun hareket etmekte ve firmanın yararına olacak şekilde kararlar alarak firmaya olumlu katkılar 

sağlamaktadırlar. Örgütѕеӏ ӧzԁеșӏеșmе, çаӏıșаnӏаrın kеnԁі ԁuуgu, fіkіr, tutum vе ƅеkӏеntіӏеrіnі ӧrgütün 

kіmӏіğі іӏе tаnımӏаmаӏаrının ƅіr уοӏuԁur (Cοӏе & Bruсh, 2006: 588). Örgütsel özdeşleşme, bireylerin 

hissettiği, “daha geniş bir örgüt kimliğinin parçası olma” duygusudur. Örgütün “biz” kavramıyla 

kişiselleştirilmeye başlamasıdır (Saygılı vd., 2019 : 176). 

Alan yazında örgütsel özdeşleşme kavramının kuramsal altyapısını sosyal kimlik kuramının 

oluşturduğunu görmekteyiz. Sοѕуаӏ kіmӏіk, “ƅіrеуіn ƅеnӏіk kаvrаmının ƅіr ѕοѕуаӏ gruƅа (vеуа gruрӏаrа) 

üуеӏіğі hаkkınԁаkі ƅіӏgіѕіnԁеn vе ƅu üуеӏіğе аtfеԁіӏеn ԁеğеr vе ԁuуguѕаӏ ӧnеmԁеn türеtіӏеn kıѕmı” οӏаrаk 

tаnımӏаnmaktadır (Arslandere, 2021: 702). Örgütѕеӏ ӧzԁеșӏеșmе уοӏuуӏа, ƅіrеу vе ӧrgüt аrаѕınԁаkі kіmӏіk 

ѕınırı ƅuӏаnık hаӏе gеӏmеktеԁіr (Lее et.al., 2015: 1050). Böylece kişi örgütün isteklerini kendi istekleriymiş 

gibi hissetmekte ve bu şekilde hareket etmektedir. 

Literatürde özdeşleşme ve örgütsel bağlılık kavramlarının kimi zaman birbirinin yerine kullanıldığı 

görülmektedir. Ancak özdeşleşme ve bağlılık arasındaki temel farkın, birey ve örgüt arasındaki örtük 
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ilişkide yattığı söylenebilmektedir. Buna göre; özdeşleşme psikolojik birliği yansıtan bir kavram iken, 

bağlılık ayrı psikolojik varlıklar arasındaki ilişkiyi yansıtan bir kavramdır (Saygılı vd., 2019: 177).  

Van Dick vd. (2004: 173-174), örgütsel özdeşleşmeyi dört boyutta kavramsallaştırmıştır. Bіӏіșѕеӏ ƅοуut, 

ƅіrеуіn ƅеӏӏі ƅіr gruƅа üуе οӏԁuğunа ԁаіr ƅіӏgіԁіr. Duуguѕаӏ ƅοуut, ƅіrеуіn іçіnԁе οӏԁuğu gruƅа ƅеѕӏеԁіğі 

ԁuуguѕаӏ ƅаğԁır. Dеğеrӏеnԁіrісі ƅοуut, gruƅа іçеrі vе ԁıșаrıԁаn аtfеԁіӏеn ԁеğеrԁіr. Dаvrаnıșѕаӏ ƅοуut іѕе 

ƅіrеуіn ӧzԁеșӏеșmе ѕοnuсu ƅеӏӏі ԁаvrаnıșӏаr ѕеrgіӏеmеѕіԁіr (Bаӏсı & Ağ, 2020: 1199). Bu boyut tanımlarından 

anlaşılabileceği gibi kişi, örgütün değerleriyle hareket etmek için öncelikle o örgütün bir üyesi olduğunun 

farkına varır, sonra olumlu duygular beslemeye başlar ve örgüte karşı insanların düşüncelerini 

değerlendirerek örgüt lehine davranmaya başlar. 

Örgüt için bu denli önemi bulunan örgütsel özdeşleşmenin öncülleri incelenecek olur ise, demografik ve 

kişilik özelliklerinin yanı sıra farklı örgütsel faktörlerin de örgütsel özdeşleşmeyi etkilediği görülmektedir. 

Örgütsel destek  (Turunç & Çelik, 2010: 188), örgütsel güven (Kalmaz, 2018: 77) ve iletişim (Tüzün & Çağlar, 

2008: 1020) bunlardan bazılarıdır.  

Örgütsel özdeşleşme üzerinde etkili olan faktörlerden birisinin de kurumsal itibar olduğu görülmektedir. 

Helm  (2007),  iyi  bir  itibara  sahip  olan  bir  kurumda  çalışmanın  ya  da  başarılı  bir takımın oyuncusu 

olmanın insan davranışını güdülediğini ve işgörenlerin davranışlarını etkilediğini  belirtmiştir.  

Örgütüyle özdeşleşmiş personelin kurumun gönüllü elçisi olduğu, kurumla işbirliği yapma eğilimi 

gösterdiği, pozitif davranışlar sergileyerek kurum içi işbirliğini artırdığı, daha fazla emek harcayarak 

verimlilik ve üretkenliğe katkı sağladığı, iş tatmininin yüksek olduğu, işten ayrılma niyetinin düşük olduğu 

yapılan araştırmalar sonucunda görülmüştür (Saygılı vd., 2019; Sökmen, 2019; Akman, 2017; Krеіnеr & 

Aѕhfοrth, 2004). 

2.4 Duygusal Emek 

Müşteri memnuniyeti sağlamada hizmet veren çalışan davranışlarının büyük etki ettiği bilinmektedir. 

Güler yüzlü ve yardımsever şekilde hizmet veren çalışan, duygusal emek davranışını sergilemekle birlikte 

kurumun imajına ve itibarına katkı sağlamaktadır. İtibarlı bir şirkette çalışanların o şirkette çalışmaktan 

gurur duyduğu ve mutlu çalışanın kendiliğinden duygusal emek davranışı sergilemeye daha istekli olduğu 

düşünülmektedir. İlk kez Hochschild (1983) tarafından ortaya atılan bir kavram olan duygusal emek 

Ashforth ve Humphrey’e göre, uygun duyguyu sergileme eylemi olarak ifade edilmiştir (Ashforth & 

Humphrey, 1993: 89).  

Hochschild (2012: 247-248), duygusal emek sergilemenin gerekli olduğu meslek gruplarını;  müşteriler ile 

doğrudan ve yüz yüze temasın önemli olduğu, personelin muhatap olduğu müşterilerin duygularını 

etkilemesinin gerekli olduğu ve personel davranışları üzerinde  işletmelerin  insiyatif  sahibi  olduğu üç 

ortak özelliğe dahil olan meslekler olarak ifade etmiştir. 

Duygusal emek üzerinde pek çok araştırma yapılmakla birlikte, yapılan çalışmalar sonucunda kavram ile 

ilgili dört temel yaklaşımdan bahsedilmektedir. Bunlar, Hochschild (1983), Ashforth ve Humphrey (1993), 

Morris ve Feldman (1996) ve Grandey (2000) yaklaşımlarıdır. 

Hochschild’in Yaklaşımı: Hochschild, duyguların yönetilebileceğini ve manipüle edilebileceğini belirterek 

yüzeysel ve derinden rol yapma kavramlarını ortaya atmıştır. Yüzeysel rol yapma, "hissettiklerini gizlemesi 

ve hissetmediklerini hissediyormuş gibi yapması" olarak tanımlanmaktadır (Aksel & Bağcı, 2017: 472).  

Ashforth ve Humphrey’in Yaklaşımı: Ashforth ve Humphrey’e göre duygusal emek için müşterilerin iyi 

hizmeti değerlendirmeleri çalışanların davranışlarına dayandığından, davranışı oluşturan duygular yerine 

gözlemlenebilir tutum ve davranışlara odaklanmak tercih edilmektedir (Choi & Kim, 2015: 286). Ashforth 

ve Humphrey, yüzeysel rol yapma ve derinden rol yapmaya ilave olarak doğal rol yapma olarak 

adlandırdıkları üçüncü bir duygusal emek stratejisi ortaya koymuşlardır (Çalışkan vd., 2021: 129-130). Yani 

bazı durumlarda çalışan, taklit etmek yada hissediyormuş gibi yapmak zorunda olmadan kendi içinden 

hissettiği duygular ile de davranabilmektedir.  

Morris ve Feldman’ın Yaklaşımı: Morris ve Feldman (1996), duygusal emeği "kişiler arası etkileşimler 

sırasında örgütsel olarak arzu edilen duyguyu ifade etmek için gereken çaba, planlama ve kontrol" olarak 
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tanımlamışlardır (Doğan & Özer, 2021: 774). Morris ve Feldman, Hochschild'in iki boyutlu duygusal emek 

ve Ashforth ve Humphrey'in üç boyutlu duygusal emek yaklaşımlarının aksine, dört duygusal emek 

boyutu önermişlerdir: (a) duygusal gösterim sıklığı (b) gerekli gösterim kurallarına dikkat (c) sergilenmesi 

gereken duygu çeşitliliği (d) duygusal uyumsuzluk (Güler & Marşap, 2019a: 70). 

Grandey’in Yaklaşımı: Grandey'in duygusal emek yaklaşımı, duygu düzenleme teorisine dayanmaktadır 

(Kuzucu vd., 2020: 672). Bu bakış açısıyla, duyguların otomatik veya anında ortaya çıkması yerine, 

bireylerin belirli bir durumda ne tür duygular yaşayacaklarını tahmin edip bu duyguyu 

değiştirebilecekleri, aynı zamanda onu yaşarken düzenleyebilecekleri vurgulanmaktadır (Grandey, 2000: 

97-104). 

Hochschild (1983) duygusal emeği , hizmet çalışanının “aktör”, müşterinin “seyirci” ve iş ortamının da 

sahne olduğu bir “gösteri” olduğunu öne süren hizmet oyunculuğu paradigmasına dayalı 

kavramsallaştırmıştır. Üç oyunculuk seviyesi vardır: yüzeysel oyunculuk, derin oyunculuk ve gerçek 

oyunculuk (Chu & Murrmann, 2006: 1182). 

Literatürde çoğunlukla duygusal emeğin yüzeysel rol yapma, derinden rol yapma ve doğal /samimi 

duygular olmak üzere üç alt boyut olarak ele alındığı görülmektedir: 

Yüzeysel Rol Yapma: Yüzeysel rol yapmada çalışanlar içsel olarak hissedilmeyen duyguları taklit 

etmektedir. Bu davranış, örgütün zorunlu kıldığı duyguları sergilerken yüz mimikleri, el veya baş 

hareketleri veya ses tonu gibi gözlemlenebilir davranışların ayarlanması ile yapılmaktadır (Chu & 

Murrman, 2006: 1182). 

Derinden Rol Yapma: Derinden rol yapma, insanın göstermek istediği duyguları gerçekten deneyimlemeye 

ve hissetmeye çalışmasıdır. Hochschild’e göre çalışan burada iki farklı yol izleyebilir: Birinci durumda, bir 

duyguyu uyandırmaya veya bastırmaya çalışarak hislerini uyarması, ikinci durumda ise bireyin hayal 

gücünü, konu ile ilgili duyguyu hissetmek için fikir, düşünce ve anıları canlandırmaya çalışmak yoluyla 

yönetmesidir (Darıcan & Mete, 2019: 249). Yüzeysel rol yapmada, duygu değiştirmeden sadece davranışta 

–mış gibi yapmak varken derinden rol yapma davranışında duyguları da değiştirmek için çaba sarf 

edilmektedir. 

Doğal Rol Yapma/Samimi Duygular: Çalışanların sergilemeleri istenen davranışları zaten hissediyor 

olması durumunda oluşan davranış türü olarak tanımlanmaktadır (Darıcan & Mete, 2019: 249). Gerçek 

duyguların sergilenmesinde, hissedilen ve gösterilen duygu arasında bir tutarsızlık olmadığı için duygusal 

uyum ortaya çıkmaktadır.  

Üç alt boyutta incelenen duygusal emeğin öncüllerinin çoğunlukla bireysel ve örgütsel faktörler olmak 

üzere iki başlık altında incelendiği görülmektedir. Duygusal emeğin öncülü olarak ele alınan bireysel 

özellikler içerisinde cinsiyet, yaş, medeni durum, statü, deneyim gibi demografik faktörlerin yanı sıra 

duygusal zeka (Güler & Marşap, 2019a; Mastracci et. al., 2010), duygulanım (Schaubroeck & Jones, 2000), 

empati (Kabapınar vd., 2019; Hodges & Klein, 2001) gibi kişilik özellikleri de yer almaktadır. Duуguѕаӏ 

еmеk üzеrіnԁе еtkіѕі οӏаƅіӏесеk ӧrgütѕеӏ fаktӧrlerden bazıları ise sergileme kuralları (Schaubroeck & Jones, 

2000), iş arkadaşları ve amirinin desteği (Grandey, 2000), kalite odaklı anlayış (Kruml & Geddes, 2000), 

sergilenmesi gerekli duygu çeşitliliği (Morris ve Feldman, 1996), özerklik (Oral & Köse, 2011) ve kurumѕаӏ 

іtіƅаr (Lu, 2019) olduğu bilinmektedir. Çаӏıșаnӏаr tаrаfınԁаn іtіƅаr аӏgıѕının уükѕеk οӏmаѕı іș уаșаmınԁаkі 

tutumӏаrınа οӏumӏu уӧnԁе еtkіѕі οӏасаğı ƅіӏіnmеktеԁіr (Kıуаt vԁ., 2018: 476).  

Duygusal emek, sergilenen duygularla gerçekte hissedilen duygular arasındaki ilişkiye bağlı olarak 

çalışanlar ve kurum açısından olumlu ve olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir (Darıcan & Mete, 2019:247-

248). Konuyla ilgili literatürde yapılan araştırmalar duygusal emeğin çalışan tükenmişliğini artırdığı 

(Basım & Beğenirbaş, 2012: 87), iş doyumunu azalttığı (Shalley et. al., 2000: 217), sağlık sorunları, uyku 

sorunları ve kaygı ve intihar eğilimleri gibi psikolojik sorunları artırdığı (Karim, 2009: 584), yüksek devir 

oranları, çalışan devamsızlığı ve aile çatışmasına (Seery et al., 2008: 461) yol açtığını göstermektedir.  
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 3. YÖNTEM 

3.1 Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Rekabetin gittikçe artan gerçekliği içinde bir yandan pazarda güçlü ve istikrarlı olmak isteyen, öte   yandan 

ise sürdürülebilir başarı amaçlarını gerçekleştirmeye odaklanmış olan şirketler açısından kurumsal itibarın 

büyük bir önemi vardır. Özellikle hizmet sektöründe, iş gören kesiminin artan önemi çalışan davranışlarına 

daha fazla odaklanmayı beraberinde getirmiştir. Nitelikli çalışanları örgütün içine çekmek, örgütle 

özdeşleşmelerini sağlamak ve yine en çok bu sektörde gördüğümüz duygusal emek davranışını ortaya 

çıkarmak için kurumsal itibarın rolünün tüm yönleriyle ortaya konulması oldukça önemlidir. 

İşte bu araştırma, algılanan kurumsal itibarın örgütsel çekicilik, örgütsel özdeşleşme ve duygusal emek 

üzerindeki etkisini İstanbul ilinde emek yoğun bir sektör olan yeme-içme sektöründe incelemektedir. Bu 

sektörde sahada çalışanlar ile gerçekleştirilen çalışmada değişkenler arası ilişkilerin düzeyi ve gücü test 

edilerek konuya çok boyutlu bir açıdan bakılmaktadır. 

3.2 Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Araştırmanın 3 ayrı ana hipotezi bulunmakta olup bağımsız değişken olan kurumsal itibarın alt boyutlarına 

göre bu ana hipotozlere bağlı alt hipotozler geliştirilmiştir.   

Hipotezler:  

H1: Kurumsal itibar ile örgütsel çekicilik arasında anlamlı bir ilişki vardır.  

H1a: Kurumsal itibarın; duygusal cazibe alt boyutu ile örgütsel çekicilik arasında anlamlı bir ilişki 

vardır.  

H1b: Kurumsal itibarın;  ürünler ve hizmetler alt boyutu ile örgütsel çekicilik arasında anlamlı bir 

ilişki vardır.  

H1c: Kurumsal itibarın; vizyon ve liderlik alt boyutu ile örgütsel çekicilik arasında anlamlı bir ilişki 

vardır. 

H1d: Kurumsal itibarın; kurumsal çevre alt boyutu ile örgütsel çekicilik arasında anlamlı bir ilişki 

vardır.  

H1e: Kurumsal itibarın; sosyal sorumluluk alt boyutu ile örgütsel çekicilik arasında anlamlı bir ilişki 

vardır.  

H1f: Kurumsal itibarın; finansal performans alt boyutu ile örgütsel çekicilik arasında anlamlı bir ilişki 

vardır. 

    H2: Kurumsal itibar ile örgütsel özdeşleşme arasında anlamlı bir ilişki vardır.  

H2a: Kurumsal itibarın; duygusal cazibe alt boyutu ile örgütsel özdeşleşme arasında anlamlı bir ilişki 

vardır.  

H2b: Kurumsal itibarın;  ürünler ve hizmetler alt boyutu ile örgütsel özdeşleşme arasında anlamlı bir 

ilişki vardır.  

H2c: Kurumsal itibarın; vizyon ve liderlik alt boyutu ile örgütsel özdeşleşme arasında anlamlı bir 

ilişki vardır. 

H2d: Kurumsal itibarın; kurumsal çevre alt boyutu ile örgütsel özdeşleşme arasında anlamlı bir ilişki 

vardır.  

H2e: Kurumsal itibarın; sosyal sorumluluk alt boyutu ile örgütsel özdeşleşme arasında anlamlı bir 

ilişki vardır.  

H2f: Kurumsal itibarın; finansal performans alt boyutu ile örgütsel özdeşleşme arasında anlamlı bir 

ilişki vardır.  

    H3: Kurumsal itibar ile duygusal emek arasında anlamlı bir ilişki vardır.  

H3a:Kurumsal itibarın; duygusal cazibe alt boyutu ile duygusal emek ve alt boyutları arasında 

anlamlı bir ilişki vardır.  

H3b:Kurumsal itibarın;  ürünler ve hizmetler alt boyutu ile duygusal emek ve alt boyutları arasında 

anlamlı bir ilişki vardır.  

H3c: Kurumsal itibarın; vizyon ve liderlik alt boyutu ile duygusal emek ve alt boyutları arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. 

H3d: Kurumsal itibarın; kurumsal çevre alt boyutu ile duygusal emek ve alt boyutları arasında 

anlamlı bir ilişki vardır.  
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H3e: Kurumsal itibarın; sosyal sorumluluk alt boyutu ile duygusal emek ve alt boyutları arasında 

anlamlı bir ilişki vardır.  

H3f: Kurumsal itibarın; finansal performans alt boyutu ile duygusal emek ve alt boyutları arasında 

anlamlı bir ilişki vardır.  

 

Şekil 2. Araştırmanın Modeli 

3.3 Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Çalışmanın evrenini, İstanbul ilinde yeme-içme sektöründe görev yapan personel oluşturmaktadır. Türkiye 

İstatistik Kurumu (TUIK) Şubat 2022 istihdam verilerinden elde edilen bilgi sonucunda Türkiye genelinde 

yiyecek içecek hizmetinde çalışan kişi sayısı 754.044 kişi olarak saptanmıştır. Tuik verilerinde il bazlı ayrım 

olmamakla birlikte Ipsos bağımsız araştırma şirketinin 2018 yılında yapmış olduğu “food service monitor” 

araştırması ile ev dışı yeme içme tüketiminde İstanbul’un %48 ‘lik orana sahip olduğu verisine ulaşılmıştır. 

Bu iki veri dikkate alınarak ana kütle hesaplanmış ve ana evren toplam 361.941 kişi (N= 361.941) olarak 

belirlenmiştir. Araştırmada veriler, olasılığa dayalı olmayan kolayda örneklem ile toplanmıştır. Araştırma 

için süre ve bütçe kısıtı göz önüne alınarak kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiş olup gönüllülük 

esasına dayanarak anketler uygulanmıştır. Bu doğrultuda araştırmanın örneklemini, tesadüfi olarak anketin 

dağıtıldığı ve araştırmaya gönüllü katılmayı kabul eden 812 kişi oluşturmaktadır.  

Aşağıdaki tabloda detaylı gösterildiği şekilde istatiksel olarak 50.000-1.000.000 arası evren büyüklüğünde 

%95 güven seviyesi ve %5 hata payı aralığı için örneklem sayısı 383 kişi olarak belirtilmektedir.  Bu bilgi 

doğrultusunda araştırmada anketin uygulandığı 812 kişi (örneklem sayısı) İstanbul ilinde yeme-içme 

sektöründe çalışanlardan oluşan ana evreni ( 361.941)  fazlasıyla temsil edebilmektedir.  

 

Bu çalışmada kullanılan anket uygulaması için İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Etik 

Komisyonu’n 09.06.2021 tarihli ve 2021/07 sayılı kararıyla gereken izinler alınmıştır. 

3.4 Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın verisi, araştırma için geniş bir literatür taraması yapılarak geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış 

ve farklı araştırmalarda kullanılmış ölçekler ile toplanmıştır.  

Tüm ölçeklerde 5’li Likert tipi eşit aralıklı ölçekleme (1: Kesinlikle Katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: 
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Kararsızım, 4: Katılıyorum ve 5: Kesinlikle Katılıyorum) kullanılmıştır. Araştırma ölçekleri aşağıda detaylı 

şekilde anlatılmıştır: 

Kurumsal İtibar Ölçeği: Kurumsal itibar algılamalarını ölçmek amacıyla Fombrun vd. (2000: 253) tarafından 

geliştirilen ölçek kullanılmış olup Türkçe'ye uyarlandığı birçok araştırmaya rastlamak mümkündür 

(Alnıaçık vd., 2010; Tinik, 2014, Kaplan, 2018 ). Bu ölçek; duygusal cazibe (3 ifade),  “Çalıştığım firmadan 

memnunum”, ürünler ve hizmetler (4 ifade) “Çalıştığım firma yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmektedir”, 

vizyon ve liderlik (3 ifade) “Çalıştığım firma yöneticileri mükemmel liderlik özelliklerine sahiptir”, kurumsal 

çevre (3 ifade) “Çalıştığım firma çalışmak için iyi bir yerdir”, sosyal sorumluluk (3 ifade) “Çalıştığım firma 

çevreye karşı sorumludur” ve finansal performans (4 ifade) “Çalıştığım firma finansal açıdan güçlüdür” gibi 

benzeri ifadelerin yer aldığı  altı boyut ve toplam 20 ifadeden oluşmaktadır. Boyutlar açısından ölçeğin iç 

tutarlılıklarına bakıldığında Cronbach Alfa katsayısı duygusal cazibe 0.92, ürünler ve hizmetler 0.92, vizyon 

ve liderlik 0.92 , kuramsal çevre 0.92, sosyal sorumluluk 0.91 ve finansal performans 0.91 şeklinde hesap 

edilmiştir.   

Örgütsel Çekicilik Ölçeği: Araştırmaya ve örneklem yapısına uygun olarak Akman (2017) tarafından 

geliştirilen örgütsel çekicilik ölçeği kullanılmıştır. “Bu firma çalışmak için saygın bir yerdir”, “Arkadaşlarıma 

bu firmada çalışmalarını tavsiye ederim” gibi benzeri ifadelerin yer aldığı 11 ifadeli tek boyutlu ölçeğin 

güvenirlilik ve geçerlilik çalışması Akman tarafından yapılmıştır. Akman’ın yapmış olduğu çalışmada, 

ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısının 0.94 değeri aldığı görülmüştür. Veri kümesi üzerinde yapılan 

analiz sonucunda, KMO değeri 0.94 ve Barlett küresellik testi anlamlı çıkmıştır (χ2=1210.18, p=0.001). Bu 

değerler faktör analizi için gerekli sayıltıların karşılandığını işaret etmiştir. AFA sonucunda ölçeğin on bir 

maddeden oluşan tek faktörlü bir veri toplama aracı olduğu görülmüştür. Ölçekte bulunan maddelerin yük 

değerlerinin 0.35 ile 0.86 aralığında yer aldığı, toplam varyansın % 64.54 açıkladığı saptanmıştır. Yapılan 

DFA’nın ardından, χ2/sd=1.58, RMSEA=.08, GFI=.83, CFI=.99, NFI=.99 ve NNFI=.97 değerlerine ulaşılarak 

“mükemmel uyum” sonucu elde edilmiştir. İlgili değerler bağlamında, örgütsel çekicilik yapısal modelinin 

doğrulandığı ifade edilmiştir (Akman, 2017: 79). 

Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği: Örgütsel özdeşleşmeyi ölçmek için Mael ve Ashforth (1992) tarafından 

geliştirilen, Türkçe geçerliliği ve güvenirliği Sökmen, Ekmekçioğlu ve Çelik (2015) tarafından yapılan ve 

farklı araştırmacılar (Kaplan,2018; Ateş, 2015; Turunç ve Çelik, 2010)  tarafından kullanılan ölçek 

kullanılmıştır. Kullanılan ölçek, “Çalıştığım firma ile ilgili medyada kötü bir haber çıkarsa bundan rahatsızlık 

hissederim” ve “Çalıştığım firma hakkında konuştuğumda genellikle “onlar” yerine “biz” ifadesini 

kullanmayı tercih ederim” gibi benzeri ifadelerin yer aldığı toplam altı ifadeli ve tek boyutlu bir ölçektir.  

Duygusal Emek Ölçeği: Katılımcıların duygusal emek düzeylerini ölçmek için Diefendorff vd., (2005) 

tarafından geliştirilen Duygusal Emek Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlama çalışması Basım ve 

Beğenirbaş (2012) tarafından yapılmıştır. Yüzeysel rol yapma alt boyutu “Mesleğimin gerektirdiği duyguları 

sergileyebilmek için sanki bir maske takarım”, derinden rol yapma alt boyutu, “Göstermem gereken 

duyguları hissedebilmek için elimden geleni yaparım” ve doğal duygular alt boyutu, “Müşterilerime 

sergilediğim duygular samimidir” gibi benzeri ifadelerin yer aldığı yüzeysel rol yapma (6 madde), derinden 

rol yapma (4 madde) ve doğal duyguların sergilenmesi (3 madde) şeklinde toplam 13 ifadeli ve üç alt boyutlu 

bir ölçektir. Basım ve Beğenirbaş’ın yapmış olduğu çalışmada ölçekteki boyutların cronbach alfa iç tutarlılık 

katsayısının 0.83 ile 0.92  arasında değişen bir değer aldığı görülmektedir. 

3.5 Araştırmada Verilerin Toplanması ve Analizi  

Araştırma için deneysel olmayan nicel bir araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında İstanbul 

ilinde yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde çalışanlardan veriler “anket yöntemi “ ile 

toplanmıştır. Anket formu için özel bir yazılım aracılığıyla bir uygulama hazırlanıp link oluşturulmuştur. 

Anket için bu linki tıklayarak soruları yanıtlayabilecekleri bilgisi verilerek katılımcıların cep telefonlarına 

sms ve e-posta adreslerine e-mail atılarak anket formu paylaşılmıştır. Ayrıca yüz yüze yöntem ile toplanması 

için de hazırlanan anket formları çıktı alınarak izin alınan ilgili kuruluşların müdürlerine elden teslim 

edilmiş ve anlaşılan süre sonunda elden teslim alınmıştır. Çalışma Mart 2022 - Temmuz 2022 arasında 

tamamlanmıştır. Her iki yöntemle toplanan verilerin analizi, IBM SPSS  25.0 sürümü ve Amos 23.0 sürümü 

kullanılarak yapılmıştır. 

3.6 Araştırmanın Sınırlılıkları  

Araştırma, belirli bir bölgede, belirli bir sektörde, belirli bir zaman aralığında yapıldığı ve anketi 



T. Şen Demirci – A. Marşap 14/4 (2022) 3123-3147 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk  3133 

cevaplayanların algılarına göre yapıldığı için araştırma sonunda elde edilen bulgular yalnızca araştırmanın 

uygulandığı bu şartlar ile sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle farklı örneklemler, farklı bölgeler ve farklı 

zamanlarda araştırmanın kavramsal modelinin test edilmesi gerekebilmektedir. 

4. BULGULAR 

4.1 Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri 

Çalışmada ilk aşamada, anketin iç tutarlılığına yönelik kriterlerin sonuçlarına yer verilmiştir. Tablo2’den 

görülebileceği üzere, ele alınan güvenilirlik kriterleri sonuçları, beklenen durum olan %70 değerinin 

üzerinde elde edilmiştir. 

Tablo 2. Anketin Güvenirlik Analizlerinin Sonuçları 

Kriterler Anketin Güvenirlilik Sonuçları 

Cronbach_Alpha 0.908 

Split 0.906-0.910 

Parelel 0.907 

Strict 0.908 

Anket araştırmasının sonuçlarının güvenilir olduğu, anket verilerinin kendi içerisinde tutarlılık sergilediği 

ve anketten elde edilen verilerle yapılacak olan analizler sonucunda ortaya konulacak olan sonuçların, 

gerçekçi değerler yansıtacağı bulgusuna ulaşılmıştır.  

4.2.Demografik Bulgular 

Katılımcıların demografik özelliklerine yönelik yüzde dağılım bilgileri Tablo 3’de sunulmuştur 

Tablo 3. Demografik Özellikler Sıklık ve Yüzde Dağılımları 

Cinsiyet    f    %   Medeni Durum    f % 

Erkek 542 66,7 
 

Evli 310 38,2 

Kadın 270 33,3 
 

Bekar 502 61,8 

Toplam 812 100 
 

Toplam 812 100 

Yaş    f  % 
 

Eğitim Durumu    f % 

20 Yaş ve Altı 131 16,1 
 

İlköğretim 171 21,1 

21-30 Yaş 362 44,6 
 

Lise 389 47,9 

31-45 Yaş 248 30,5 
 

Meslek Yüksek Okulu 121 14,9 

46 ve Üstü Yaş 71 8,7 
 

Üniversite 128 15,8 

Toplam 812 100 
 

Master ve Doktora 3 0,4 

Firmadaki Pozisyon  f % 
 

Toplam 812 100 

Garson 228 28,1 
 

Firmadaki Çalışma Yılı    f % 

Komi 70 8,6 
 

1 Yıldan Az 252 31 

Aşçı 186 22,9 
 

1-4 Yıl 295 36,3 

Çırak 36 4,4 
 

4.1-7 Yıl 164 20,2 

Kasiyer 34 4,2 
 

7.1-10 Yıl 64 7,9 

Barmen/Barista 47 5,8 
 

10 Yıldan Fazla 37 4,6 

Müdür 45 5,5 
 

Toplam 812 100 

Mutfak Şef 58 7,1 
   

  

Bulaşık/Temizlik 51 6,3 
   

  

Diğer 57 7 
   

  

Toplam 812 100 
   

  

Tablo 3’de görüleceği gibi çalışmada erkek ve bekar çalışan sayısı ağırlığı olduğu görülmektedir. Örneklemi 

oluşturan çalışanlar en çok; 21-30 yaş aralığı, eğitim açısından lise mezunu ve çalışma süresi 1- 4  yıl arasında 

olanlar olduğu görülmektedir. En çok garson pozisyonunda çalışan kişilerin katılımı belirlenmiştir. 

4.3. Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) 

Ölçeklere yönelik açıklayıcı faktör analizi sürecinde öncelikle verilerin faktör analizine uygunluğu test 

edilmiştir. Veri setinin uygunluğunun yapılan testlerle onaylanmasının ardından faktör yapısının ortaya 



T. Şen Demirci – A. Marşap 14/4 (2022) 3123-3147 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk  3134 

konulması amacıyla faktör tutma yöntemi olarak “Varimax” döndürme metodu ile “Temel Bileşenler 

Analizi” yöntemi uygulanmıştır.  

Faktör analizi sonucunda Extraction (çıkarım) sütununda değeri 0,20’nin altında kalan sorular Costello ve 

Osborne’un (2005) çalışmasında belirtildiği üzere, varyans değişime etkileri az olduğu için analiz dışında 

bırakılmalıdır. Bu çalışmada elde edilen faktörlerde 0,20 değerinin altında bir soru olmadığı için çıkarım 

yapılmamıştır. Anti-imaj matris diyagonal değerleri her üç ölçek için 0.50 değerinin üzerinde çıkmıştır. 

Böylece soru çıkarılmamış, ölçekler orijinal haliyle kullanılmıştır. 

Tablo 4. Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Kurumsal itibar Ölçeği Varyansı Açıklama 

Yüzdesi 

Cronbach-Alpha 

(CA) 

Cevap 

Ortalaması 

duygusal cazibe %20.21 0.921 4,014 

ürünler ve hizmetler %14.14 0.919 3,971 

vizyon ve liderlik %11.56 0.917 3,909 

kurumsal çevre %9.72 0.916 3,903 

sosyal sorumluluk %7.06 0.915 3,894 

finansal performans %6.38 0.910 3,983 

KMO= 0.929;   Bartlett χ2=7867.93   ve  p= 0.000;   Varyans Açıklama Yüzde: %69.07 

Duygusal Emek Ölçeği Varyansı Açıklama 

Yüzdesi 

Cronbach-Alpha 

(CA) 

Cevap 

Ortalaması 

yüzeysel rol yapma %28.72 0.919 3,468 

derinden rol yapma %25.36 0.918 3,728 

doğal duygular %24.20 0.914 3,962 

KMO= 0.931;   Bartlett χ2=8572.16  ve  p= 0.000;   Varyans Açıklama Yüzde: %78.28 

Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği Varyansı Açıklama 

Yüzdesi 

Cronbach-Alpha 

(CA) 

Cevap 

Ortalaması 

Örgütsel Özdeşleşme  %68.14 0.916 4,011 

KMO= 0.927;   Bartlett χ2=6937.10   ve  p= 0.000;   Varyans Açıklama Yüzde: %68.14 

Örgütsel çekicilik Ölçeği Varyansı Açıklama 

Yüzdesi 

Cronbach-Alpha 

(CA) 

Cevap 

Ortalaması 

Örgütsel Çekicilik %65.02 0.913 3,851 

KMO= 0.925;   Bartlett χ2=7023.44   ve  p= 0.000;   Varyans Açıklama Yüzde: %68.14 

Faktör yapısında, kurumsal itibar için 6 faktör, duygusal emek için 3 faktör, örgütsel özdeşleşme için 1 faktör 

ve örgütsel çekicilik için 1 faktör özdeğerleri 1’den yüksek olarak elde edilmiştir. Kaiser-Meyer- Olkin (KMO) 

örneklem yeterliği, iyi düzeyi ifade eden 0.70 değerinin üzerinde, kurumsal itibar ölçeği 0.929, duygusal emek 

ölçeği 0.931, örgütsel özdeşleşme için 0.927 ve örgütsel çekicilik için 0.925 olarak elde edilmiştir. Analizi 

yapılacak olan değişkenlerin tutarlılığını ölçmek için yapılan Bartlett küresellik testinin sonucu kurumsal 

itibar ölçeği için istatistik anlamlı (χ2=7867.93 ve p=0.000), duygusal emek ölçeği için (χ2=8572.16 ve p=0.001), 

örgütsel özdeşleşme ölçeği için (χ2=6937.10 ve p=0.001) ve örgütsel çekicilik ölçeği için (χ2=7023.44 ve p= 0.001) 

olarak elde edilmiştir. Anti-imaj korelasyon matrisi sonuçlarına göre, ifadelerin çapraz ilişki katsayıları kritik 

düzey olan 0.5’in üzerinde elde edilmiştir. Faktör ağırlıkları kurumsal itibar ölçeği için (0.64-0.78) arasında, 

duygusal emek ölçeği için (0.67-0.81) arasında, örgütsel özdeşleşme için (0.59-0.79) arasında ve örgütsel 

çekicilik için (0.60-0.82) arasında elde edilmiştir. 

4.4. Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) 

DFA, Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) ile belirlenen faktörlerin, hipotez ile belirlenen faktör yapılarına 

uygunluğunu test etmek üzere yararlanılan faktör analizidir. AFA, hangi değişken gruplarının hangi faktör 

ile yüksek düzeyde ilişkili olduğunu test etmek için kullanılırken, belirlenen k sayıda faktöre katkıda bulunan 
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değişken gruplarının bu faktörler ile yeterince temsil edilip edilmediğinin belirlenmesi için DFA’dan 

faydalanılır (Thompson, 2004: 56). 

 

Şekil 3. DFA Analizi Sonuçları 

Tablo 5. DFA Uyum İyiliği Sonuçları 

Ölçüm 

(Uyum İstatistiği) 

İyi Uyum Kabul Edilebilir 

Uyum 

Araştırma 

Modeli Değeri 

Uyum Durumu 

Genel Model Uyumu 

Χ2 /sd 3 4-5 2.29 İyi uyum 

Karşılaştırmalı Uyum İstatistikleri 

NFI 0.95 0.94-0.90 0.930 Kabul edilebilir 

TLI (NNFI) 0.95 0.94-0.90 0.987 İyi uyum 

IFI 0.95 0.94-0.90 0.982 İyi uyum 

CFI 0.97 0.95 0.961 Kabul edilebilir 

RMSEA 0.05 0.06-0.08 0.021 İyi uyum 

Mutlak Uyum İndeksleri 

GFI 0.90 0.89-0.85 0.948 İyi uyum 

AGFI 0.90 0.89-0.85 0.934 İyi uyum 

Artık Temelli Uyum İndeksi 

RMR 0.05 0.06-0.08 0.015 İyi uyum 
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Tablo  4’de Χ2 /sd =2.29 çıkmıştır, ≤ 3 koşulunu sağladığı için “iyi uyum” kararı verilmiştir. NFI=0.930 ile 

0.94-0.90 aralığına düşmektedir, “kabul edilir uyum” sağlanmıştır, TLI (NNFI)=0.987 ile ≥ 0.95 sağladığından 

“iyi uyum”, IFI =0.982 ile ≥ 0.95 sağladığından “iyi uyum”, CFI=0.961 ile ≥ 0.95 sağladığından “kabul edilebilir 

uyum”, RMSEA=0.021 ile ≤ 0.05 sağladığından “iyi uyum”, GFI=0.948 ile ≥ 0.90 sağladığından “iyi uyum”, 

AGFI=0.934 ile ≥ 0.90 sağladığından “iyi uyum”, RMR=0.015 ile ≤ 0.05 sağladığından “iyi uyum” sonuçlarına 

ulaşılmıştır.  Analizde ele alınan 4 ölçek için faktör yapısı doğrulanmıştır. Bu aşamadan sonra yapısal eşitlik 

modeli tahminine geçilmiştir. 

4.5. Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) 

Yapısal eşitlik modelleri, yapısal modelin ve ölçüm modelinin birleşiminden oluşur. Yapısal model, gizil 

değişkenler (faktörler ve alt boyutları) arasındaki ilişkileri özetleyen yapısal eşitlikleri içerir. Modelde yer 

alan tüm yapısal eşitlikler yapısal ilişkileri tanımlar. 

 

 

Şekil 4. Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) Tahmin Sonuçları 
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Tablo 6. YEM Tahminleri  Uyum İyiliği Sonuçları 

 

Ölçüm 

(Uyum İstatistiği) 
İyi Uyum 

Kabul Edilebilir 

Uyum 

Araştırma 

Modeli Değeri 
Uyum Durumu 

Genel Model Uyumu 

Χ2 /sd 3 4-5 2.05 İyi uyum 

Karşılaştırmalı Uyum İstatistikleri 

NFI 0.95 0.94-0.90 0.984 İyi uyum 

TLI (NNFI) 0.95 0.94-0.90 0.943 Kabul edilebilir 

IFI 0.95 0.94-0.90 0.939 Kabul edilebilir 

CFI 0.97 0.95 0.986 İyi uyum 

RMSEA 0.05 0.06-0.08 0.032 İyi uyum 

Mutlak Uyum İndeksleri 

GFI 0.90 0.89-0.85 0.953 İyi uyum 

AGFI 0.90 0.89-0.85 0.927 İyi uyum 

Artık Temelli Uyum İndeksi 

RMR 0.05 0.06-0.08 0.020 İyi uyum 

Tablo 5’de Χ2 /sd  =2.05 çıkmıştır, ≤ 3 koşulunu sağladığı için “iyi uyum” kararı verilmiştir. NFI=0.984 ile ≥ 

0.95 sağladığından “iyi uyum”,  TLI (NNFI)=0.943 ile 0.94-0.90 sağladığından “kabul edilebilir uyum”, IFI 

=0.939 ile 0.94-0.90  aralığında “kabul edilebilir”, CFI=0.986 ile ≥ 0.97 sağladığından “iyi uyum”, 

RMSEA=0.032 ile ≤ 0.05 sağladığından “iyi uyum”, GFI=0.953 ile ≥ 0.90 sağladığından “iyi uyum”, 

AGFI=0.927 ile ≥ 0.90 sağladığından “iyi uyum”, RMR=0.020 ile ≤ 0.05 sağladığından “iyi uyum” sonuçlarına 

ulaşılmıştır. YEM tahmini uyum iyiliği kriterleri sonucunda, tahmin edilen katsayıların yorumlanmaya 

uygun olduğu belirlenmiştir.  

Tablo 7.  YEM Model  Tahmin Sonuçları 

Yapısal ilişki Yön 

Tahmin 

edilen 

katsayı 

St. Hata t istatistiği p Sonuç 

Kİ→ÖÖ + 0.472 0,057 8.280 0,000* Anlamlı ilişki 

Kİ→ÖÇ + 0.520 0.095 5.473 0,000* Anlamlı ilişki 

Kİ→DE + 0.101 0.016 6.312 0,000* Anlamlı ilişki 

YEM tahmin sonuçlarına göre; kurumsal itibar (Kİ) boyutu örgütsel özdeşleşme (ÖÖ) üzerinde pozitif yönde 

anlamlı etkilidir (β =0.472, p <0.01). Kurumsal itibar (Kİ) boyutu örgütsel çekicilik (ÖÇ) üzerinde pozitif 

yönde anlamlı etkilidir (β =0.520, p <0.01). Kurumsal itibar (Kİ) boyutu duygusal emek (DE) üzerinde pozitif 

yönde anlamlı etkilidir (β =0.101, p <0.01).  

Kurumsal itibar katsayı büyüklük sırasına göre, en çok örgütsel çekiciliği olumlu yönde etkilemekte, 

ardından örgütsel özdeşleşme ve duygusal emek boyutlarını etkilemektedir. Bu veriler ile araştırmanın ana 

hipotezleri olan H1, H2 ve H3 hipotezleri kabul edilmiştir. 

4.6. Korelasyon Analizi 

Çalışmada ana boyut ve alt boyut ilişkilerinin belirlenmesi amaçlı korelasyon analizi uygulanmıştır. 
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Tablo 8. Algılanan Kurumsal İtibarın Örgütsel Çekicilik, Örgütsel Özdeşleşme ve Duygusal Emek ile İlişki 

Analizi 

*0.05 için anlamlı ilişki 

Duygusal Cazibe alt boyutu; örgütsel çekicilik genel boyutunu %58,5 (r=0,585, p=0,000), örgütsel özdeşleşme 

genel boyutunu %49,0 (r=0,490, p=0,000), yüzeysel rol yapma alt boyutunu %15,9 (r=0,159, p=0,000), derinden 

rol yapma alt boyutunu %25,8 (r=0,258, p=0,000), doğal duygular alt boyutunu %46,3 (r=0,463, p=0,000), 

duygusal emek genel boyutunu %30,5 (r=0,305, p=0,000) oranında pozitif yönde (artırıcı) etkilemektedir. H1a, 

H2a, H3a hipotezleri kabul edilmiştir. 

Ürünler ve Hizmetler alt boyutu; örgütsel çekicilik genel boyutunu %53,1 (r=0,531, p=0,000), örgütsel 

özdeşleşme genel boyutunu %47,4 (r=0,474, p=0,000), yüzeysel rol yapma alt boyutunu %16,3 (r=0,163, 

p=0,000), derinden rol yapma alt boyutunu %25,5 (r=0,255, p=0,000), doğal duygular alt boyutunu %44,6 

(r=0,446, p=0,000), duygusal emek genel boyutunu %30,3 (r=0,303, p=0,000) oranında pozitif yönde (artırıcı) 

etkilemektedir. H1b, H2b, H3b hipotezleri kabul edilmiştir. 

Vizyon ve Liderlik alt boyutu; örgütsel çekicilik genel boyutunu %56,2 (r=0,562, p=0,000), örgütsel 

özdeşleşme genel boyutunu %48,7 (r=0,487, p=0,000), yüzeysel rol yapma alt boyutunu %16,0 (r=0,160, 

p=0,000), derinden rol yapma alt boyutunu %25,1 (r=0,251, p=0,000), doğal duygular alt boyutunu %45,9 

(r=0,459, p=0,000), duygusal emek genel boyutunu %30,4 (r=0,304, p=0,000) oranında pozitif yönde (artırıcı) 

etkilemektedir. H1c, H2c, H3c hipotezleri kabul edilmiştir. 

Kurumsal Çevre alt boyutu; örgütsel çekicilik genel boyutunu %60,0 (r=0,600, p=0,000), örgütsel özdeşleşme 

genel boyutunu %48,6 (r=0,486, p=0,000), yüzeysel rol yapma alt boyutunu %19,7 (r=0,197, p=0,000), derinden 

rol yapma alt boyutunu %24,7 (r=0,247, p=0,000), doğal duygular alt boyutunu %44,6 (r=0,446, p=0,000), 

duygusal emek genel boyutunu %33,1 (r=0,331, p=0,000) oranında pozitif yönde (artırıcı) etkilemektedir. 

H1d, H2d, H3d hipotezleri kabul edilmiştir. 

Sosyal Sorumluluk alt boyutu; örgütsel çekicilik genel boyutunu %53,4 (r=0,534, p=0,000), örgütsel 

özdeşleşme genel boyutunu %47,1 (r=0,471, p=0,000), yüzeysel rol yapma alt boyutunu %19,4 (r=0,194, 

p=0,000), derinden rol yapma alt boyutunu %27,8 (r=0,278, p=0,000), doğal duygular alt boyutunu %44,2 

    

Örgütsel 

Çekicilik 

Genel 

Boyutu 

Örgütsel 

Özdeşleşme 

Genel 

Boyutu 

Yüzeysel 

Rol Yapma 

Alt Boyutu 

Derinden 

Rol Yapma 

Alt Boyutu 

Doğal 

Duygular 

Alt Boyutu 

Duygusal 

Emek Genel 

Boyutu 

Duygusal Cazibe 

Alt Boyutu 

r 0,585* 0,490* 0,159* 0,258* 0,463* 0,305* 

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Ürünler ve 

Hizmetler Alt 

Boyutu 

r 0,531* 0,474* 0,163* 0,255* 0,446* 0,303* 

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Vizyon ve 

Liderlik Alt 

Boyutu 

r 0,562* 0,487* 0,160* 0,251* 0,459* 0,304* 

p 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Kurumsal Çevre 

Alt Boyutu 

r 0,600* 0,486* 0,197* 0,247* 0,446* 0,331* 

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Sosyal 

Sorumluluk Alt 

Boyutu 

r 0,534* 0,471* 0,194* 0,278* 0,442* 0,338* 

p 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Finansal 

Performans Alt 

Boyutu 

r 0,547* 0,515* 0,226* 0,239* 0,457* 0,356* 

p 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Kurumsal İtibar 

Genel Boyutu 

r 0,624* 0,528* 0,192* 0,266* 0,485* 0,345* 

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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(r=0,442, p=0,000), duygusal emek genel boyutunu %33,8 (r=0,338, p=0,000) oranında pozitif yönde (artırıcı) 

etkilemektedir. H1e, H2e, H3a hipotezleri kabul edilmiştir. 

Finansal Performans alt boyutu; örgütsel çekicilik genel boyutunu %54,7 (r=0,547, p=0,000), örgütsel 

özdeşleşme genel boyutunu %51,5 (r=0,515, p=0,000), yüzeysel rol yapma alt boyutunu %22,6 (r=0,226, 

p=0,000), derinden rol yapma alt boyutunu %23,9 (r=0,239, p=0,000), doğal duygular alt boyutunu %45,7 

(r=0,457, p=0,000), duygusal emek genel boyutunu %35,6 (r=0,356, p=0,000) oranında pozitif yönde (artırıcı) 

etkilemektedir. H1f, H2f, H3f hipotezleri kabul edilmiştir. 

5. SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

Bu çalışmada, hizmet alanında faaliyet gösteren yeme-içme sektöründe görev yapan 812 personele ilişkin 

algılanan kurumsal itibarın, örgütsel çekicilik, örgütsel özdeşleşme ve duygusal emek üzerinde etkisini 

yapısal eşitlik modeli yardımıyla ortaya koymak amaçlanmıştır. 

Kurumsal itibarın, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler, toplum gibi tüm ilgili paydaşların o organizasyona 

ilişkin intibalarından oluştuğu söylenebilir. Kurumsal itibar tanımında da bahsi geçen paydaşlardan biri olan 

çalışanlar ve potansiyel çalışanların, örgüt hakkındaki düşünceleri ve algıları sonucu oluşan algılanan 

kurumsal itibarın, o örgütte çalışma isteği ve çalışmaya devam etme isteği olarak tanımlanan örgütsel 

çekiciliği etkilemesi beklenmektedir. Çalışmada da kurumsal itibarın örgütsel çekiciliği olumlu yönde 

etkilediği sonucuna varılmıştır. Bu sonuç alanyazında benzer araştırmalar ile paralellik göstermektedir. 

Guillot-Soulez vd. (2019) tarafından Kanada’da 320 üniversite öğrencisi ile yürütülen çalışmada kurumsal 

itibarın örgütsel çekicilik üzerinde pozitif yönde ve anlamlı etkisinin olduğu belirlenmiştir. Sekiguchi (2004) 

kurumsal itibarın kurumsal çekiciliği arttırdığı ve iş başvurusu yapacakların ilgisini çektiğini ifade etmiştir. 

Story vd. (2016) çalışmalarında kurumsal itibarın örgütsel çekiciliği pozitif etkilediğini belirlemişlerdir. 

Benzer şekilde, Trybou vd. (2014) tarafından Belçika’da 86 doktor ile yürütülen çalışmada da kurumsal 

itibarın örgütsel çekiciliği artırdığı belirlenmiştir. Alanyazında benzer bulgular elde edilmiş birçok 

araştırmaya rastlanmaktadır (Eğilmez,2017; Güler ve Basım, 2015; Brown vd., 2006; Rose ve Thomsen, 2004 ; 

Turban ve Cable, 2003).   

Bunun yanında çalışmada kurumsal itibarın tüm alt boyutları ile örgütsel çekicilik arasında pozitif ilişki 

olduğu sonucuna varılmıştır. Literatürde kurumsal itibarın bu çalışmada kullanılan alt boyutları ile örgütsel 

çekicilik arasındaki ilişkilerin incelendiği başka bir çalışmaya rastlanmadığından benzer çalışmaların 

sonuçları ile karşılaştırmak mümkün olmamış ve söz konusu ilişkiler kavramsal olarak tartışılmıştır. 

Kurumsal itibarın kurumsal çevre alt boyutu yani çalışılan firmanın iyi bir firma olduğu, kendi alanında 

uzman kişilerin çalıştığı ve iyi yönetildiği düşüncesi, %60 oran ile örgütsel çekicilikle en güçlü ilişkiye sahip 

olan alt boyuttur. Duygusal cazibe alt boyutu, %59,5 oranı ile benzer şekilde çalışılmaktan memnuniyet 

duyulan, iyi bir izlenime sahip olunan ve güven duyulan bir yer olduğunu düşünen çalışanların örgüte karşı 

daha fazla çekicilik hissettiği sonucunu ortaya çıkarmıştır. Ürünler ve hizmetler alt boyutunun ise %53,1 ile 

örgütsel çekicilik ile en az düzeyde ilişkili olduğu görülmüştür. Bu doğrultuda çalışanların, şirketin ürettiği 

üründen daha fazla o şirketin sağladığı olanaklar, liderleri, dış izlenimlerden etkilendiği görülmektedir. 

İtibarın, örgütün tüm bileşenlerle birlikte ifade ettiği toplam değerin göstergesi olduğu belirtilmekte 

(Fomburn, 1996: 37) ve olumlu itibara sahip olan firmaların nitelikli işgücünü çekme ve örgütte tutma 

konusunda, diğer firmalara kıyasla avantaj elde ettiği belirtilmektedir (Çiftçioğlu, 2009: 153-154). Bu 

bağlamda kurumsal itibarın tüm boyutlarının örgütsel çekicilikle pozitif ilişkili olmasının literatürle uyumlu 

olduğu görülmektedir. Bunun yanında bu çalışmada elde edilen kurumsal itibarın boyutlar bazında örgütsel 

çekicilikle ilişkilerine yönelik bulguların literatüre kurumsal itibar ile örgütsel çekicilik arasındaki ilişkiye 

dair daha detaylı ampirik kanıtlar sunarak katkı sağladığı değerlendirilmektedir. 

Örgütüyle özdeşleşmiş personelin kurumun gönüllü elçisi olduğu, kurumla işbirliği yapma eğilimi 

gösterdiği, pozitif davranışlar sergileyerek kurum içi işbirliğini artırdığı, daha fazla emek harcayarak 

verimlilik ve üretkenliğe katkı sağladığı, iş tatmininin yüksek olduğu, işten ayrılma niyetinin düşük olduğu 

yapılan araştırmalar sonucunda görülmüştür. Bu nedenle örgütler çalışanlarının örgütle özdeşleşmesini arzu 

etmektedir. Bireylerin de kendi değerlerine uygun örgütlerde çalışma eğilimi gösterdiği bilinmektedir. Bu 

durumda kendini örgütü ile tanımlayan bireyler için kurumun özellikleri, itibarı, imajı çok büyük önem arz 

etmektedir. 
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Bu çalışmada da kurumsal itibarın örgütsel özdeşleşme üzerinde pozitif yönde ve anlamlı etkisinin olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın bu bulgusunun literatürdeki benzer çalışmalar ile uyumlu olduğu 

görülmektedir. Cheng vd. (2022) tarafından Çin’de 377 otel çalışanı ile yürütülen çalışmada kurumsal itibarın 

örgütsel özdeşleşmeyi artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Ali vd. (2020) tarafından Suudi Arabistan’da 135 

göçmen işçi ile yürütülen çalışmada kurumsal itibar ile örgütsel özdeşleşmenin pozitif ilişkili olduğu 

belirlenmiştir. Doğanalp ve Kaplan (2018) çalışmalarında kurumsal itibarın örgütsel özdeşleşme üzerinde 

pozitif yönlü ve anlamlı bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuşlardır. Baer vd. (2018) tarafından 

Hindistan’da 210 çalışan ile yürütülen çalışmada, kurumsal itibar algısının örgütsel özdeşleşmeyi artırdığı 

belirlenmiştir. Thomaz (2010) tarafından Brezilya’da gıda, otomobil, hastane, güvenlik, yüksek öğrenim ve 

hava yolcu taşımacılığı sektörlerindeki 12 farklı işletmenin toplam 1025 çalışanı ile yürütülen çalışmada da 

kurumsal itibar ile örgütsel özdeşleşmenin pozitif ilişkili olduğu belirlenmiştir. Literatürde benzer sonuçlara 

ulaşılan başka çalışmalar ( Smidts, Pruyn ve Van Riel, 2001; Edwards, 2005; Çiftçioğlu, 2008; Keh ve Xie, 2009; 

Mishra vd. 2012; Işık ve Zincirkıran 2016 ) da olduğu görülmektedir. 

Bunun yanında, çalışmada kurumsal itibarın örgütsel özdeşleşmeyi tüm alt boyutlarında olumlu yönde 

artırdığı görülmüştür. Alt boyutlar nezdinde incelendiğinde ise örgütsel çekicilikten farklı olarak örgütsel 

özdeşleşme noktasında firmanın finansal performansının %51,7 oranı ile diğer boyutlara göre daha etkili 

olduğu görülmektedir. İyi bir finansal güce sahip olan şirketlerde örgütsel özdeşleşmenin daha fazla arttığı 

sonucuna istinaden çalışanın emeğinin karşılığını alacağı düşüncesi, iyi bir kazanç elde edeceğine dair inancı, 

güven yaratmakta ve bu güven de kişinin örgütüyle özdeşleşmesini sağlamaktadır şeklinde yorumlanabilir. 

Çalıştığı firma hakkında iyi bir izlenime sahip olması, çalıştığı firmadan memnun olması ve güven duyması 

alt başlıklarından oluşan duygusal cazibe alt boyutunun, örgütsel özdeşleşmeyi %54,9 oranında artırdığı 

görülmektedir. Özdeşleşmenin ilk basamaklarından biri olan örgüte güven duygusunun sağlanmış olması 

burada literatür ile benzer sonuçlar (Enli Kalmaz, 2018) ortaya koymaktadır. Vizyon ve liderlik alt boyutu ve 

kuramsal çevre alt boyutları, örgütsel özdeşleşmeyi benzer oranda (%48,7 ve %48,6) pozitif yönde 

etkilemektedir. Kişilerin yöneticisinden memnuniyeti, iyi yönetildiğini düşünmesi ve kurumun çalışmak için 

iyi bir yer olduğuna dair inancı, kişinin örgütüne daha da yakınlaşmasına ve kendisini örgütü ile bir hissedip 

özdeşleşmesine katkı sağlamaktadır şeklinde yorumlanabilmektedir. Benzer bulguya Akyazı (2020) 

tarafından da ulaşıldığı görülmektedir. Örgütsel özdeşleşme üzerinde en az etkisi bulunan boyutlar ise; 

ürünler ve hizmetler alt boyutu  (%47,4) ile sosyal sorumluluk (%47,1) alt boyutlarıdır. Literatürde benzer 

bulgulara ulaşılan çalışmalar (Özdemir, 2007; Doğanalp ve Kaplan, 2018; Kırpık, 2018) olduğu 

görülmektedir.  

Hizmetin doğası gereği alıcı-satıcı arasında eş zamanlı gelişen, stoklanamayan, karşılıklı etkileşime dayalı 

olması hizmet sırasında çalışanın müşteri ile sağladığı ilişkinin önemini artırmaktadır. Çalışanın hizmet 

verirken çalıştığı kurumun istek ve beklentilerine uygun hareket etmesi ve istenilen duyguları sergilemesi 

beklenir, bu da çalışanın duygusal emek sergilemesi anlamına gelmektedir. Kurumsal itibarın bir bileşeni 

olan iyi hizmet kavramının baş mimarlarından biri olan çalışanların, yüzeysel rol yapma, derinden rol yapma 

ve doğal duygular sergileme olarak üç farklı şekilde duygusal emek sergileyebilecekleri bilinmektedir.  

Çalışmada kurumsal itibarın duygusal emek ve tüm alt boyutları üzerinde pozitif yönde ve anlamlı etkisinin 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kurumsal itibar genel boyutu; yüzeysel rol yapma alt boyutunu %19,2, 

derinden rol yapma alt boyutunu %26,6, doğal duygular alt boyutunu %48,5 oranında pozitif yönde (artırıcı) 

etkilemektedir. Bu veriler ışığında kurumsal itibarın en çok doğal duygular ile duygusal emek sergilemeyi 

artırdığı görülmekte, bu da itibarlı kurumda çalışan kişinin hizmet ederken kendiliğinden doğal, samimi 

duygularla içtenlikle hizmet ettiği sonucuna ulaşmamızı sağlamaktadır. Çalışanın doğal duyguları ile 

hareket edemese dahi o sırada göstermesi gereken davranışa uygun duyguyu hissetmek için çaba sarf ettiğini 

böylece derinden rol yapma davranışı sergilediğini söyleyebiliriz. Kurum itibarının, en son olarak yüzeysel 

rol yapma alt boyutunda etkili olduğunu görmekteyiz. Kişi itibarlı kurumda çalıştığında duygusal emek 

sergilemek için daha istekli olmakla birlikte, bu yüzeysel davranıştan daha çok samimi duygular ile hareket 

etmek olarak karşımıza çıkmaktadır. Lu (2019) kurumsal itibarın, çalışanların seçtiği duygusal emek 

stratejisini etkileyebileceğini belirtmektedir. Benzer şekilde, Khan vd. (2021) tarafından Pakistan’da 376 

banka çalışanı ile yürütülen çalışmada, kurumsal itibarın yüzeysel rol yapma üzerinde negatif yönde, 

derinden rol yapma üzerinde ise pozitif yönde ve anlamlı etkilerinin olduğu belirlenmiştir.  

Bu bulguların yanı sıra, çalışmada kurumsal itibarın bütün alt boyutları ile duygusal emeğin bütün alt 
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boyutları arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir. Yüzeysel rol yapma alt boyutunda 

ilişkiler incelendiğinde kurumsal itibarın finansal performans alt boyutunun %22,6 oran ile en etkili boyut 

olduğu görülmektedir. Bu da çalışanların finans yapısı güçlü, rakiplerine göre üstün bir firmada çalışmasının 

işini kaybetmeme, edindiği kazançları bırakmama isteği ile firmanın kendisinden beklediği, müşteriye 

göstermesi gereken ilgi, alaka ve davranışları, o şekilde hissetmese dahi yüzeysel rol yapma şeklinde 

gösterdiğini ortaya koymaktadır. Sonrasında ise çalıştığı firmanın iyi yönetildiğine, uzman kişilerin 

çalıştığına inanan (kurumsal çevre alt boyutu) personel, bu kurumun bir parçası olmak için gayret 

göstermekte ve bunun için de yüzeysel rol yapma davranışlarını daha çok sergilemektedir. Bu çalışmadan 

farklı olarak, Mishra vd. (2012) tarafından Hindistan’da 54 farklı hastaneden 523 katılımcı ile yürütülen 

çalışmada ise kurumsal itibarın yüzeysel rol yapma üzerinde negatif yönde anlamlı etkilerinin olduğu 

belirlenmiştir. Khan vd. (2021) de, kurumsal itibarın yüzeysel rol yapma üzerinde negatif yönde anlamlı 

etkilerinin olduğu belirlemişlerdir. Bu farkların sektörler arasındaki dinamiklerin farklılığı nedeniyle olduğu 

düşünülmektedir. 

Derinden rol yapma alt boyutu ile kurumsal itibar alt boyutları arasındaki ilişkiye bakıldığında tüm alt 

boyutların neredeyse çok benzer oranlar ile derinden rol yapma boyutunu etkilediği görülmektedir. Kişi 

çalıştığı firmanın ürününden sosyal sorumluluğa, liderlikten duygusal bağlılığa, finans gücünden kurumsal 

çevresine, şirketle ilgili tüm itibar algılamalarında derinden rol yapma davranışı sergilemekte yani o 

duyguyu hissetmeye çalışarak, sadece zorunlu, olması gereken jest ve mimik hareketleri ile değil, içinden de 

aynı duyguları hissetmeye çaba harcayarak davrandığı şeklinde yorumlanabilmektedir. Aynı şekilde, Cheng 

vd. (2022) tarafından Çin’de 104 farklı otelin 377 çalışanı ile yürütülen çalışmada da kurumsal itibarın 

derinden rol yapma üzerinde pozitif yönde ve anlamlı etkilerinin olduğu belirlenmiştir. Mishra vd. (2012) 

çalışmalarında, kurumsal itibarın derinden rol yapma üzerinde  pozitif yönde etkili olduğunu 

belirlemişlerdir. 

Örgütlerin en çok istediği ve duygusal emek sergilemenin olumsuz sonuçlarının görülmediği doğal 

duygular ile hizmet etme boyutu ise kurumsal itibardan en çok etkilenen boyuttur. Doğal duygular alt 

boyutunu ise en çok duygusal cazibe alt boyutu; %46 oranında pozitif yönde (artırıcı) etkilemektedir. 

Çalıştığı firmaya güvenen, çalıştığı firmadan memnun olan çalışanların kendi içinden gelerek doğal ve 

samimi duygular ile hizmet ettiği anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra iyi yönetildiğine inanan, liderine güvenen 

ve firmanın vizyoner olduğunu düşünen kişilerin (vizyon ve liderlik alt boyutu) kendi hislerinin şirkete karşı 

olumlu olması ile hizmet ederken doğal, samimi duyguları ile hareket ettiği söylenebilir. Doğal duygular alt 

boyutunu en az etkileyen alt boyutun, etkileme oranı yüksek olsa da ( %44,2) sosyal sorumluluk olduğu 

görülmektedir. 

Kıyat, Özgüleş ve Günaydın  (2018) tarafından Eskişehir ilinde faaliyet gösteren yerel özel hastane ve tıp 

merkezlerinde çalışan 264 sağlık profesyoneli ile yürütülen çalışmada, kurumsal itibar ile duygusal emek 

toplam puanı arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiş; duygusal emeğin alt boyutları 

incelendiğinde ise kurumsal itibarın yüzeysel davranış boyutu ile negatif, derinlemesine davranış ve doğal 

samimi duygular boyutu ile pozitif ilişkili olduğu belirlenmiştir. İki çalışma arasındaki bulguların 

derinlemesine davranış ve doğal samimi duygular boyutu açısından benzerlik gösterdiği ancak yüzeysel 

davranış boyutu açısından farklılaştığı görülmektedir. Bu farkın çalışmaların gerçekleştirildiği sektörler 

arasındaki yapısal farktan kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Sonuç olarak; bu çalışmada genel olarak kurumsal itibarın örgütsel çekicilik, örgütsel özdeşleşme ve 

duygusal emek üzerinde pozitif ve anlamlı etkilerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçların genel 

olarak literatürle uyumlu olduğu görülmüştür. Bunun yanında, literatürde kurumsal itibarın bu çalışmada 

kullanılan alt boyutları ile örgütsel çekicilik arasındaki ilişkilerin incelendiği başka bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Bu kapsamda, bu çalışmada elde edilen kurumsal itibarın boyutlar bazında örgütsel 

çekicilikle ilişkilerine yönelik bulguların literatüre kurumsal itibar ile örgütsel çekicilik arasındaki ilişkiye 

dair daha detaylı ampirik kanıtlar sunarak katkı sağladığı değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, bu 

çalışmanın bulgularına uyumlu olarak, kurumsal itibarın örgütsel özdeşleşme üzerindeki pozitif etkisine 

ilişkin literatürde bir fikir birliğinin olduğu görülmektedir. Ancak literatürde kurumsal itibar ile duygusal 

emek arasındaki ilişkinin yüzeysel davranış boyutunda tartışmalı olduğu görülmektedir. Bu çalışma, söz 

konusu ilişkiye yönelik pozitif yönde ampirik kanıtlar sunsa da bu ilişkinin özellikle çalışmaların 

yürütüldüğü sektörlere bağlı olarak farklılık gösterebileceği değerlendirilmektedir.  
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Çalışmada elde edilen bulguların, kurumsal itibarın örgütler için önemini bir kere daha ortaya koyduğu 

görülmektedir. Üstelik araştırmanın yapıldığı işletmeler göstermekte ki kurumsal itibar kavramı, sadece 

kurumsallaşmış büyük firmalar için önemli değil aynı zamanda  küçük ve orta ölçekteki faaliyet gösteren 

işletmeler için de bir o kadar önemli hale gelmiştir. Bu çerçevede örgütlerin kurumsal itibar yönetimine önem 

vermeleri ve özellikle yöneticilerin kurumsal itibara ilişkin eğitim görmelerinin sağlanması önerilmektedir. 

Kurumsal itibarın etkili bir şekilde yönetilmesi için özellikle işlevsel bir iletişim planı geliştirilmesi 

önerilmektedir. Bu çerçevede kurumsal itibarın periyodik olarak ölçülmesi, varsa itibar kaybının 

nedenlerinin tespit edilerek itibarı geliştirmeye yönelik politikaların hayata geçirilmesi önerilmektedir. 

Sadece dış paydaşların değil iç paydaş algılarının da ne kadar etkili olduğu çalışmada görülmüştür. Bu 

yüzden kurumsal itibarın, iç paydaş algılamalarının da tutarlı ve kesintisiz  iletişim ile yönetilmesi 

önerilmektedir. Böylelikle çalışanların, şirketlerini daha iyi anlamaları, ortak değerlere daha fazla sahip 

çıkmaları ve kendilerini örgütün parçası hissederek hareket etmeleri sağlanmalıdır. Araştırmacılar için ise 

çalışan davranışları üzerinde bu denli etkili olduğu görülen kurumsal itibarın oluşmasında etkili olan 

faktörlerin nicel çalışmaların yanı sıra nitel yöntemlerle daha derinlemesine bulgulara ulaşılabilecek 

araştırmalar ile incelenmesi önerilmektedir. Araştırmada kurumsal itibar alt boyutları ile duygusal emek alt 

boyutları arasında ilişkinin yönü açısından alanyazından elde edilen kaynaklarda farklı bulgular elde 

edilmesi ile bu konuyla ilgili farklı sektörlerde daha derinlemesine araştırmalar yapılarak konunun 

incelenmesinin alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca çalışmada incelenen  dört değişkenin 

bir arada kullanıldığı başka bir araştırmaya rastlanmamış olup farklı sektörler açısından aynı değişkenlerin 

incelenmesi ve incelenen ilişkilerde sektörün düzenleyici etkisinin de incelenmesi önerilmektedir. 
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Purpose – The COVID-19 pandemic has significantly affected healthcare systems throughout the world. 

As family physicians are generally the primary point of contact with patients, they have been some of 

the hardest hit. However, the problems of family physicians are generally ignored and their 

participation in the formulation of health policies is limited. This research aims to understand the main 

experiences and problems that family physicians have experienced during the COVID-19 pandemic in 

Türkiye, one of the countries heavily affected by the pandemic.  

Design/methodology/approach – This research was used the phenomenology design to investigate the 

experiences of family physicians regarding the pandemic. Semi-structured interviews were conducted 

with twenty-four family physicians working in the Adana province in Türkiye. Interviews were audio-

recorded, transcribed verbatim and analysed using thematic analysis.  

Findings – Family physicians have experienced a variety of problems such as excessive workloads, 

infection risk, increased anxiety, and reduced socialization during the pandemic. These problems have 

significant destructive effects on family physicians, such as loss of motivation and an increase in 

intending to leave the job. The results are discussed under three themes: safety concerns, working 

conditions, and destructive consequences. 

Discussion – Health managers should develop strategies by considering the experiences of family 

physicians to protect and improve their wellbeing. These strategies should improve their working 

conditions and eliminate infection risks at the workplace. 

 

1. INTRODUCTION 

The COVID-19 pandemic is profoundly affecting the functioning of healthcare systems all over the world. The 

pandemic puts intense pressure on health services and makes working life more stressful than usual (Galbraith 

et al., 2020; Rimmer and Chatfield, 2020).  The high death rates caused by the COVID-19 pandemic, the lack of 

personal protective equipment, and the risk of healthcare workers and their family members being infected 

have adverse effects (Braquehais et al., 2020). The prolonged nature of the pandemic and increasing cases 

similarly pose a significant and continuing threat to many healthcare professionals (Wong et al., 2021). 

Primary care is at the forefront of combating the pandemic as it deals with patients' symptoms, concerns, and 

problems (Saatçı, 2020). Family physicians, who are the first point of contact in the primary health care system, 

have a key role in individual and community infection control (Üçer et al., 2021). Reinforcing public health 

messages, managing patients in their homes, and identifying patients in need of hospital care are conducted 

by primary care physicians (Iyengar et al., 2020). In addition, as family health centres are one of the first places 

that patients go to for help during the pandemic period, many family physicians are working under a higher 

risk of death. The fact that the virus can be transmitted from person to person, can be fatal, and is associated 

with a high mortality rate, increases the perception of danger for family physicians (Urooj et al., 2020). 

Moreover, the COVID-19 pandemic has comprehensive mental effects on family physicians such as anxiety, 

depression, and burnout (Bettinsoli et al., 2020; Braquehais et al., 2020; Chew et al., 2020; Sheraton et al., 2020; 

Wong et al., 2021). One of the most important concerns for family physicians is the possibility of infecting their 
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families with the virus (Hoy and Harris, 2020). However, family physicians show a strong professional 

responsibility to continue to work despite the risk to themselves and their families (Braquehais et al., 2020; 

Rimmer and Chatfield, 2020). 

Türkiye is one of the most heavily affected countries by the pandemic, with more than seventeen million 

confirmed cases and more than 101,000 deaths due to COVID-19 so far (World Health Organisation, 2022). 

Since the beginning of the pandemic, more than four hundred healthcare workers have passed away due to 

COVID-19 (Nesanır et al., 2021). Investigating the experiences of family physicians during the period of the 

pandemic could help identify and eliminate the existing problems in primary healthcare services. Therefore, 

it is important to understand the role of family physicians in the strategies, plans, and policies prepared for an 

effective fight against COVID-19. Thus, healthcare policy makers could implement plans and policies that will 

better protect the health of family physicians in the continued course of the COVID-19 pandemic (Hussain et 

al., 2021; Majeed et al., 2020; Wong et al., 2021). In addition, regular feedback taken from family physicians by 

healthcare policymakers could increase the effectiveness and efficiency of their policies (Zakkar et al., 2021). 

However, in practice, family physicians have limited participation in making healthcare policies as their 

problems have often been ignored (Kamerow, 2020; Zakkar et al., 2021).  

This qualitative research seeks to understand the experiences of family physicians during the pandemic in 

Türkiye. Understanding experiences of family physicians could enhance their wellbeing and improve their 

work conditions, and thus, family physicians could effectively continue their pioneering role in protecting 

public health. The main questions that the research seeks to answer are as follows. 

RQ1. How do family physicians respond to the difficulties they face during the pandemic period? 

RQ2. How does the COVID-19 pandemic affect the work life of family physicians? 

2. METHODS 

The main purpose of a qualitative research is to examine the cases and phenomena in their own holistic 

contexts (Yıldırım, 1999). In this sense, qualitative research could provide a better understanding of the 

experiences of healthcare professionals regarding the pandemic (Braquehais et al., 2020). This research used 

the phenomenology design to examine the lived experiences of family physicians during the COVID-19 

Pandemic. Phenomenology studies define the meaning of the phenomenon in question in individuals’ life 

experiences. This definition consists of the details of what and how individuals experience the investigated 

phenomenon (Creswell, 2007). 

2.1. Research Setting and Context 

24 family physicians (12 men, 12 women) participated in the research. Family physicians have been working 

since 2008 when family medicine began in Türkiye. Their mean age was 49.3 (min. 42, max. 56). Their mean 

professional experience was 25 years. The family physicians are each responsible for 1,500-3,800 people in their 

districts. The family physicians were constantly working eight hours a day during the pandemic the same as 

before. However, family physicians had new duties every day, such as calling COVID-19 patients on the phone 

and checking their health. Moreover, family physicians had missions critical in vaccination and filiation.  

2.2. Participants and Procedure 

Participants of the research were selected using the snowball sampling method (Yıldırım and Şimşek, 2016). 

Information was obtained from national family physicians associations to determine family physicians to be 

included in the research. In addition, each interviewee was asked whether there were other family physicians 

who would like to take part in the research. In this context, both authors conducted semi-structured face-to-

face interviews with twenty-four family physicians in Adana. Interviews were conducted until the responses 

of the participants began to show similarities (Saunders et al., 2018). For this research, ethical approval was 

obtained by the decision of the University of Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University’s 

Ethical Committee dated 27.01.2021. The participants’ verbal and written informed consent was also obtained. 

The real identities of the participating family physicians were hidden by coding them FP1, FP2, .... FP24 in 

respective order.  

The researchers reviewed the relevant literature to develop an interview form to be used in the interviews. 

The interview form included seven questions. Table 1 shows the questions asked during the interviews. 
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Table 1. Interview Guideline 

1. How has the COVID-19 pandemic affected your working life? 

2. How has the COVID-19 pandemic affected your relationship with your colleagues? 

3. How has the COVID-19 pandemic affected your relationship with patients? 

4. How have your professional responsibilities affected your relationships with your family 

throughout the pandemic? 

5. How do you find motivation for work during the pandemic? 

6. How has the pandemic affected your intention to leave your job? 

7. How do you feel as a physician during the pandemic? 

Data were obtained as a result of a total of 1,234 minutes of interviews from March 15, 2021 to May 21, 2021, 

the peak period of the pandemic in Türkiye (World Health Organization, 2022). The length of each interview 

is 51 minutes. 

2.3. Data Analysis 

The researchers analysed the collected data using the thematic analysis method. Thematic analysis is a way of 

systematically recognizing, arranging, and offering insight into patterns of meaning that comes from 

participants (Braun and Clarke, 2006). Using thematic analysis, the researchers could make sense of common 

or shared meanings and experiences (Braun and Clarke, 2006). During the data analysis, researchers deployed 

an inductive approach to develop a framework of the underlying structure of experiences in the raw data 

(Thomas, 2006). The researchers conducted the thematic analysis in six stages (Braun and Clarke, 2006). In the 

first stage of the thematic analysis, researchers familiarized themselves with the data. During this initial phase, 

the researchers read the data, re-read it, and noted down initial ideas. In addition, researchers deciphered and 

transferred software audio recordings of the interviews to the NVivo 12 Plus. In the second stage of the 

analysis, researchers generated initial codes which consist of interesting features of the data across the entire 

dataset. In the third stage, researchers search for themes which collate codes into potential themes. In the 

fourth stage, the researchers reviewed the themes to check whether the coded citations and themes worked 

concerning the entire data set. In the fifth stage, the researchers produced clear definitions and names for each 

theme through continuous analysis. In the sixth and final stage, the researchers linked their analysis with the 

research question, reported and interpreted their findings (Braun and Clarke, 2006). 

3. FINDINGS 

Research results were presented under three themes: a) safety concerns, b) working conditions, and c) 

destructive consequences. Table 2 shows the themes and quotations of the participants. 
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Table 2. Themes and Data Supporting Interpretations 

Themes Subthemes Quotes from Participants 

 

Safety 

Concerns 

a) Infection Risk 

b) Lack of Information on 

COVID-19 

c) Lack of Protective 

Equipment  

 

a) “I experience anxiety and stress at work for fear of 

getting infected.” (FP7) 

b) “The Ministry of Health should have adopted a 

procedure about how we would care for patients. There 

was no standard plan for the care of the patients...” 

(FP15)  

c) “We have to procure much of our personal protective 

equipment ourselves.” (FP7) 

Working 

Conditions 

 

d) Increased Workload and 

Stress 

e) Lack of Health Personnel 

f) Lack of Holiday/Relaxing 

Time 

g) Weakening of Social 

Relationships with Colleagues 

 

d) “…it turned into a troublesome problem and intense 

process for us. Workload has increased so much that 

our stress has increased along with it.” (FP14) 

e) “We have a lack of health personnel. We're working 

without auxiliary personnel… That really worries me.” 

(FP21) 

f) “I'm trying to rest. All I think about is having a rest.” 

(FP13) 

g) “Sharing with our colleagues has decreased. We 

have all become isolated. We have all locked ourselves 

in our rooms” (FP22). 

Destructive 

Consequences  

h) Decrease in Job Motivation 

and Satisfaction 

 

 

 

 

i)Increase in Intention to Leave 

the Job 

 

h) “I constantly experience the fear and stress of being 

infected. Being more nervous all the time lowers your 

motivation. Our desire to work also decreases. Anxiety 

and worry reduce focusing while working.” (FP2) 

h) “There is uncertainty: not knowing how long the 

pandemic will last, and this uncertainty negatively 

affects my motivation.” (FP13) 

i) "There were many times when I wished I had had 

another profession. If I had any other alternative right 

now, I would quit my job. I feel exhausted and helpless 

because of the difficulties I have experienced during 

this period.” (FP10). 

3.1. Theme: Safety Concerns 

There are many factors that increase the family physicians’ stress and anxiety about safety. The first is that 

family physicians have a considerable risk of being infected in the environment they work in as they are the 

first point of contact for potential COVID-19 patients. FP5 unhappily expresses that they feel unprotected and 

worried because of the risk of being infected, saying,  

“Under no circumstances do we feel completely protected during the pandemic. Worry about encountering 

and being infected by a virus carrier is always on our mind” (FP5). 

The risk of being infected also comes with the risk of infecting family members. One of the greatest fears and 

concerns of family physicians during the pandemic is to get infected by the COVID-19 virus and transmit it 

to their family members. FP1 expresses how they feel about the risk of infecting family members as follows: 

“I have a fear of getting infected while working. I am also very worried about taking the virus home. If they 

get sick, they’ll probably have gotten it from me. I will never forgive myself if something bad happens to my 

family because of me.” (FP1) 

Another factor that increases the stress and anxiety felt by family physicians is the death of family physicians 

they know in their social circles and members of own their families due to COVID-19. This has caused family 

physicians to experience the closeness, dangerousness, and contagiousness of the virus more deeply, and thus 
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has increased the level of stress and anxiety they feel at work. FP4 note the anxiety about how they felt when 

they heard family physicians had died in their immediate vicinity, saying, 

“We have close family physician friends who have been infected with COVID-19. We hear about their trauma 

and discomfort. We also have friends who have died in our social circle. We become even more uneasy when 

we hear of them.” (FP4) 

Another safety concern is the Ministry of Health did not provide sufficient information and training to family 

physicians about the COVID-19 pandemic. Therefore, a standard practice for how family physicians should 

approach COVID-19 patients has not been developed. Family physicians have tried to increase their level of 

knowledge about COVID-19 by getting help through virtual applications and from expert colleagues in family 

physician associations. FP15 states that family physicians do not have a standard approach toward patients 

during the pandemic period: 

“The Ministry of Health should have adopted a procedure about how we would care for patients. There was no 

standard plan for the care of the patients... a disaster plan could have been made. We should have been given 

special training. We learned how we should have approached patients from the internet and other colleagues.” 

(FP15) 

The risk of becoming infected and infecting family members due to the lack of personal protective equipment 

could also increase the stress and anxiety that family physicians feel. Family physicians state that the personal 

protective equipment provided to them is quite inadequate and that they often need to purchase personal 

protective equipment using their financial resources (See Table 2). 

3.2. Theme: Working Conditions 

The workload of family physicians has increased during the pandemic as the allied health personnel such as 

nurses and caregivers are insufficient in number. The increase in the workload of family physicians and the 

lack of allied health personnel have increased the stress and anxiety they felt at work. For example, FP14 talks 

about the stress they felt due to the increased workload during the pandemic, saying,  

“Family physicians do every kind of follow-up you can think of. On top of that, when the pandemic was 

added to these, it turned into a troublesome problem and intense process for us. The work has increased 

so much that our stress has increased along with this intense work.” (FP14). 

Another participant FP21 drew attention to the anxiety they felt due to the lack of health personnel, saying, 

“We have a lack of healthcare personnel. We are working without enough allied healthcare 

personnel…This really worries me.” (FP21) 

Another factor that deteriorates the working conditions of family physicians during the pandemic is that their 

right to take leave or resign has been abolished by the Turkish Ministry of Health until the peak period of the 

pandemic ends. This situation has caused them to work under increased workloads, on top of the fear of 

infection, and without having enough opportunities to rest. FP13 talks about the needs of family physicians to 

rest during the pandemic saying (See Table 2). In addition, there was no change in the working hours of family 

physicians. Family physicians continued to work eight hours a day during normal working hours. However, 

family physicians believe that flexible working arrangements should be made for them to get enough rest and 

work motivation during the pandemic. Also, while practices of flexible working hours are applied in other 

public institutions due to the pandemic, family physicians continued their normal working hours, which is a 

factor that reduces their motivation at work.  

“There was no change in our daily working hours. Other institutions implemented flexible working 

hours, but unfortunately our institution did not accept this practice for us.” (FP11). 

The lack of safety in the work environment of family physicians due to the high risk of infection has 

deteriorated family physicians’ socialization with their colleagues resulting in them to feeling progressively 

isolated at work. In addition, the decisions of curfews and practices taken by the government within the scope 

of combating the pandemic have limited their opportunities for socialization. Socialization with colleagues 

has decreased due to the fear of family physicians’ being infected at work. FP1 regretfully notes that the 

previous socialization with their colleagues at work does not remain. 



Ö. Kılınçarslan – İ. E. Efeoğlu 14/4 (2022) 3148-3157 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3153 

“We used to get together every afternoon and chat. We would meet friends. Now, we can no longer sit 

in a room together and chat, we can't talk to each other. Our old chat environments are gone. We are 

socially closed.” (FP1) 

The quality of social relationships established by family physicians with other colleagues in the work 

environment in the pre-pandemic period could reduce their work stress and anxiety. FP22 describes how the 

chats with their colleagues at work reduced work stress. 

“…most importantly, ‘chats’ in the workplace have decreased. Chats at work had a relaxing property. 

We were relieving our work stress during the day.” (FP22) 

3.3. Theme: Destructive Consequences 

Working under the high risk of infection of family physicians in an unsafe work environment has led to a 

decrease in family physicians being able to stay focused and motivated for work overtime. For example, FP16 

states that he cannot focus on his work and that his work motivation has decreased due to the fear and anxiety 

of being infected. 

“I have great fear and anxiety about getting infected and infecting my family. This fear and anxiety 

create difficulties for me to focus on my work. I feel restless all day.” (FP16) 

When other factors such as the uncertainty about how long the pandemic will last and the monotonous and 

routine lifestyle are added to these difficult conditions, family physicians have lost their job satisfaction and 

motivation. Over the past year, there has been a great increase in family physicians’ intentions to leave their 

jobs because of all the reasons which have been stated above. FP10 expresses the regret they experienced 

during the pandemic period saying (See Table 2). FP8 expresses the increasing intentions of family physicians 

to leave their job during the pandemic period saying, 

“I used to say I would work for 5-10 years. If I were given permission right now, I would retire 

immediately and withdraw from the field. My motivation is that low. In fact, I do not have motivation 

at all.” (FP8). 

4. DISCUSSION 

In recent years, global warming, natural disasters, and health crises have been increasingly threatening human 

life. Human beings could face potential health crises similar to the COVID-19 pandemic in the future, so it will 

be important to examine how the COVID-19 pandemic has affected the healthcare system in order to develop 

more effective healthcare policies in the event of such a crisis. Family physicians play a key role in monitoring 

the pandemic because they are one of the first contact points of COVID-19 patients. However, in practice, 

participation of family physicians in healthcare policymaking has been very limited and their problems during 

the pandemic have been ignored. A detailed understanding of the problems of family physicians throughout 

the pandemic can enable the implementation of remedial policies on healthcare systems. Thus, family 

physicians could effectively continue their pioneering role in protecting public health. This research sought to 

understand the problems family physicians experienced during the pandemic.  

The results of the research have showed that family physicians felt insecure and unprotected in their working 

environment due to the risk of being infected, lack of information on COVID-19 and lack of protective 

equipment. One of the most crucial factors leading to safety concerns for family physicians is the risk of being 

infected while at work. The risk of being infected is followed by the fear of infecting their family members. 

Infecting family members with the virus is one of the greatest fears and concerns of family physicians. These 

results of the research are consistent with various research results found in the literature (Hoy and Harris, 

2020; Urooj et al., 2020). In addition, the lack of personal protective equipment increases the levels of stress and 

anxiety of family physicians as it poses a threat of becoming infected and infecting family members. Studies 

indicate that the lack of personal protective equipment is associated with the fear of being infected among 

healthcare workers (Bettinsoli et al., 2020; Chew et al., 2020). Moreover, physicians all around the world are 

desperately seeking guidance to better treat their COVID-19 patients (Voss et al., 2020). As the COVID-19 

global pandemic is a crisis with an increasing degree of ongoing uncertainty (Smithson, 2021), it is especially 

important for healthcare policy makers to inform and train healthcare workers about the pandemic. However, 

healthcare managers in Türkiye did not provide adequate information and training to family physicians about 
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the COVID-19 pandemic; therefore, a standard practice regarding how these physicians should behave toward 

patients could not be developed. Family physicians need be given up-to-date information and communication 

on a regular basis to help prevent the stress they experience during the pandemic period (Chen et al., 2020). 

However, over-information could also cause stress for healthcare personnel (Ralph et al., 2022). Therefore, 

health managers should adopt balanced information sharing that is based on mutual trust with family 

physicians. 

The workload of family physicians has increased during the pandemic. In addition, allied health personnel 

such as nurses and patient caregivers needed by family physicians are insufficient. Family physicians 

continued their normal shifts by working eight hours a day during the pandemic period. However, they 

believed that they should switch to flexible working practices to rest and maintain their motivation to work. 

This result is consistent with studies stating that family physicians should pay attention to basic needs such 

as adequate nutrition, rest, and exercise during the pandemic (Chen et al., 2020; Wong et al., 2021). The Turkish 

Ministry of Health has banned family physicians from taking leave until the peak period of the pandemic 

ends. This has caused family physicians to work under the increased workload and stress of being infected 

and without having enough opportunity to rest. Family physicians must be able to rest regularly and take 

breaks during the pandemic to regain energy, and it is the healthcare managers’ responsibility to make sure 

this happens. Moreover, healthcare managers have moral and legal responsibilities for protecting the health 

and safety of their personnel and creating a safe working environment (Wong et al., 2021). 

The safety concerns of family physicians and the considerable risk of being infected have weakened their social 

affairs with their co-workers, causing them to become progressively isolated at work during the pandemic 

(Efeoğlu and Kılınçarslan, 2022). In addition, the curfews and other practices took by the government within 

the scope of combating the pandemic have limited the socialization opportunities of family physicians. In a 

collectivist society like Türkiye, where people strongly desire to be together in times of pain and joy, it is an 

expected result that family physicians feel lonely (Hofstede, 1983). However, family physicians tried to 

alleviate the loneliness they experienced by using technology. This result overlaps with the result of the 

research reporting that health professionals could maintain their communication with their loved ones 

through various virtual applications (Teo and Kinman, 2020).  

The pandemic period has significant devastating effects on family physicians.  Over the past years, there has 

been a great increase in family physicians’ intentions to leave their job because of the lack of improvement in 

their working conditions, not having the right to take leave, and working for an extended period under the 

fear of infection and stress. In addition, family physicians’ motivation to focus on their work has decreased 

due to an insecure work environment. These results regarding the family physicians are consistent with other 

studies in literature (Vincent et al., 2019; Wu et al., 2020). A challenging work environment, a lack of access to 

support, and a tendency to individual self-criticism could increase intentions to leave for family physicians 

(Wong and Olusanya, 2017). Therefore, healthcare managers should act proactively against the fatigue of 

family physicians (Wong et al., 2021). Healthcare managers also should be aware of what family physicians 

expect from them. Family physicians expect managers to provide full support for future uncertainties, to 

provide them with protective equipment, and to use limited resources, especially human resources, effectively 

and efficiently by planning properly. In addition, healthcare managers should appreciate family physicians 

and manage the pandemic together (Heymann and Shindo, 2020; Urooj et al., 2020). An inclusive leadership 

style adopted by health managers could reduce psychological distress and improve psychological safety 

(Ahmed et al., 2021). Therefore, the work motivation of family physicians appreciated by their managers could 

increase meaningfully (Galbraith et al., 2020; Imai et al., 2010).   

Unsafe working environments and fear of infecting loved ones could create psychological disorders such as 

burnout and depression for family physicians (Hussain et al., 2021). Attention should be drawn to remedial 

treatments for the safety and psychological health of family physicians in the policies that will be implemented 

(Hussain et al., 2021). For this reason, strategies, plans, and policies regarding the primary healthcare services 

should be made by considering the views of family physicians. In this context, the working conditions of 

family physicians should be improved, and their work environments made safer. Health managers also should 

inspect the personal protective equipment in family health centres and correct the deficiencies. Moreover, 

family physicians should be informed by creating distance education programs about constantly changing 

and developing health issues during the pandemic (Güler et al., 2020). By switching to flexible working 
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practices, family physicians could be ensured they will have rest. Moreover, psychological support could be 

provided to family physicians alongside financial incentives such as extra payments and additional bonuses 

that could improve their motivation (Efeoğlu and Kılınçarslan, 2022). Thus, the psychology of family 

physicians could be protected, ensuring that they could fight the pandemic more effectively. Finally, 

calculating the numbers of cases correctly and sharing them is crucial for understanding the national and 

global burden of the disease and for managing the efforts of prevention and control of the virus. Therefore, 

strong, transparent, and accountable leadership and communication strategies are needed for the successful 

management and control of the COVID-19 pandemic (Kisa and Kisa, 2020). Moreover, such a devastating 

health crisis is required strong executive leadership that conveys long-term goals and the rationale for putting 

structures in place to execute the system-wide improvement (Hiller et al., 2022). 

There are some limitations in this research. First, the results of this research cannot be generalized because 

qualitative studies are conducted with small samples. However, the results could be transferred and 

interpreted to similar contexts such as primary healthcare services (Yıldırım and Şimşek, 2016). Second, the 

family physicians interviewed were quite experienced in their job. Beginner family physicians may have 

experienced different problems during the COVID 19 pandemic. Third, the researchers interviewed only 

family physicians among primary care workers. The problems experienced by other healthcare workers such 

as nurses and paramedics are extremely important to understand to create a primary healthcare policy. 

Therefore, future studies could address this issue holistically by examining how other healthcare professionals 

have been affected by the COVID-19 pandemic. 

In conclusion, the problems of family physicians in their working life have increased due to the COVID-19 

pandemic. The research results have shown that family physicians have experienced a variety of problems 

such as excessive workloads, infection risk, increased anxiety, and reduced socialization during the pandemic. 

These problems have significant destructive effects on family physicians, such as loss of motivation and an 

increase in intention to leave the job. To protect and improve the well-being of family physicians, health 

managers should develop strategies and plans by considering the experiences and problems of family 

physicians.  
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Amaç – Çalışanın işyerindeki mutluluğu ve davranışlarına olan etkisi yönetim bilimi açısından 

değerlendirildiğinde oldukça önemlidir. Bununla birlikte, mutlu ve duygusal bağlılığı yüksek 

çalışanların örgüt yararını gözeterek sessiz kalma davranışı sergilemeleri sıkça karşılaşılan bir 

durumdur. Bu çalışmada sağlık sektörü çalışanlarının işyeri iyilik halleri ile örgüt yararına sessizlikleri 

arasındaki ilişkilerin analiz edilmesi, değişkenlerin birbirleri üzerindeki etkilerinin duygusal bağlılığın 

aracılık rolü bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır.  

Yöntem – Çalışmada nicel analiz yöntemleri kullanılmış, veriler anket formları aracılığı ile elde 

edilmiştir. Amaçlar doğrultusunda araştırmada veri toplama aracı olarak “Çalışan Mutluluğu Ölçeği”, 

“Örgütsel Sessizlik Ölçeği”, “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” ve demografik bilgilerden oluşan anket formu 

kullanılmıştır. Isparta ilinde faaliyet gösteren kamu, özel ve karma yapıdaki 560 hastane çalışanına 

anket uygulanmış ardından kullanılabilir toplam 525 anket elde edilmiştir. Verilerin analizleri, frekans 

analizleri, faktör analizi, yapısal eşitlik modellemesi ve korelasyon analizleri ile gerçekleştirilmiştir.  

Bulgular – Yapılan analizler neticesinde çalışan mutluluk ölçeğinin alt boyutlarından işyeri iyilik 

halinin, örgütsel sessizlik ölçeğinin alt boyutlarından örgüt yararına sessizlik alt boyutu üzerinde 

pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Yine örgütsel bağlılık ölçeğinin duygusal 

bağlılık alt boyutunun, örgüt yararına sessizlik alt boyutu üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi 

olduğu ve son olarak iş yeri iyilik hali ile duygusal bağlılık alt boyutları arasında pozitif yönlü ve 

anlamlı bir etki olduğu tespit edilmiştir. Son olarak, işyeri iyilik halinin örgüt yararına sessizlik 

davranışı üzerine etkisinde duygusal bağlılığın aracılık etkisi olduğu tespit edilmiştir. 

Tartışma – Çalışmada gerçekleştirilen analizler neticesinde elde edilen bulgular, literatürdeki bazı 

çalışmalarla benzerlik göstermekle birlikte bazı noktalarda literatürle ayrışmaktadır. Bu çalışmada 

analiz edilen değişkenlerin sınırlı sayıda çalışmada ele alınmış olması, çalışmanın özgünlüğünü ortaya 

koymakta, bu vesileyle alan yazına katkı sunması umulmaktadır.   
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Purpose- The happiness of the employee in the workplace and its effect on his behavior are very 

important when evaluated in terms of management science. On the other hand, it is a common 

situation for happy and high emotionally committed employees to exhibit silent behavior for the 

benefit of the organization. In this study, it is aimed to analyze the relationships between the workplace 

well-being of health sector workers and their silence for the benefit of the organization, and to examine 

the effects of the variables on each other in the context of the mediating role of emotional commitment. 

Design/Methodology/Approach- Quantitative analysis methods were used in the study, and the data 

were obtained through questionnaires. In line with the objectives, "Employee Happiness Scale", 

"Organizational Silence Scale", "Organizational Commitment Scale" and a questionnaire consisting of 

demographic information were used as data collection tools in the research. A questionnaire was 

applied to 560 public, private and mixed hospital employees operating in the province of Isparta, and 

then a total of 525 usable questionnaires were obtained. Analysis of the data was carried out by 

frequency analysis, factor analysis, structural equation modeling and correlation analysis. 

mailto:mustafademiralay@isparta.edu.tr
mailto:muratcuhadar@sdu.edu.tr
http://www.orcid.org/0000-0003-4898-2966
http://www.orcid.org/0000-0003-0434-1550


M. Demiralay – M. Çuhadar 14/4 (2022) 3158-3176 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3159 

Article Classification:  

Research Article 

 

 

 

Findings-As a result of the analysis, it was determined that workplace well-being, one of the sub-

dimensions of the employee happiness scale, has a positive and significant effect on the sub-dimension 

of silence for the benefit of the organization, one of the sub-dimensions of the organizational silence 

scale. Again, it has been determined that the emotional commitment sub-dimension of the 

organizational commitment scale has a positive and significant effect on the silence sub-dimension for 

the benefit of the organization, and finally, there is a positive and significant effect between the 

workplace well-being and the emotional commitment sub-dimensions. Finally, it has been determined 

that emotional commitment has a mediating effect on the effect of workplace well-being on silence 

behavior for the benefit of the organization. 

Discussion- The findings obtained as a result of the analyzes carried out in the study are similar to 

some studies in the literature, but differ from the literature at some points. The fact that the variables 

analyzed in this study are discussed in a limited number of studies reveals the originality of the study 

and it is hoped that it will contribute to the literature on this occasion. 

 

1. GİRİŞ 

Çalışmak insanların hayatlarını devam ettirebilmek, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bir zaruriyet olarak 

görülse de istediği veya hayalindeki işi bulmuş kişi için aynı zamanda bir mutluluk kaynağı olarak da kabul 

edilebilir. Çalışılan iş, kişi için bir anlam ifade ediyorsa ve yapılan işten mutluluk duyuyor ise onun için para 

veya mesleki kariyer önemli olsa dahi ikinci plandadır denilebilir. Mutluluk insanın yaşamı boyunca 

arzuladığı ve hayatının her safhasında yaşamak istediği bir duygudur. Yönetim biliminin örgütlerde insan 

davranışları üzerine yapmış olduğu çalışmalarda çalışanın iyi olma halinin veya mutluluğunun, verimliliği 

ve performansı olumlu yönde etkilediği açıkça görülmektedir. Pozitif psikolojinin gelişmesi ile birlikte çalışma 

hayatındaki mutluluğun çalışanın kendi başarısının yanı sıra örgüt başarısına da katkı sağladığı açıkça ifade 

edilebilmektedir.  

Çalışan mutluluğunun örgüt verimliliğini olumlu yönde etkilediği ve çalışan mutluluğunu etkileyen en 

önemli faktörlerden bir tanesinin iletişim olduğu göz önünde bulundurulduğunda örgütsel sessizliğin çalışan 

mutluluğuna bir etkisi olabileceği düşünülmüştür. Bu durumun, yani çalışanın mutlu olma hali ve işindeki 

memnuniyeti onun iş yerindeki olumsuz durumları üstlerine anlatmaktan çekinmeden örgüt yararına hareket 

edeceği şeklinde düşünülmüştür. Bu doğrultuda mutluluk düzeyi yüksek çalışanların mevcut iş yerinde 

devam etme isteklerinin daha fazla olduğu görülmüştür (Wright ve Cropanzano, 2007: 94). Örgütsel 

sessizliğin alt boyutlarından olan örgüt yararına sessizlik; örgüt için sıkıntılı bir durumda çalışanın örgütü ve 

çalışanları korumak adına sessiz kalması ve bu davranışı devam ettirmesidir. Öyle ki temelde örgüt adına 

oluşan sıkıntılı durumları mutlu çalışanların veya duygusal bağlılığı yüksek çalışanların üstlerine 

anlatmaktan çekinmeyeceği öngörülmüştür. Yani kişi mutlu ve duygusal bağlılığı yüksek ise örgüt yararına 

sessiz kalmaması gerekmektedir. Örgütün üyesi olmaktan gurur duyan, işyerinde mutlu bir çalışanın örgüt 

amaçları doğrultusunda sessiz kalması beklenen bir durum olarak görülse de örgütün içinde bulunduğu 

sıkıntılı bir durumu etik ve ahlaki değerleri olan toplum yararı gözeten bir çalışanın dile getirmesi ve sessiz 

kalmaması beklenir. Araştırma, doğası gereği dinamik ve sürekli gelişmekte olan sağlık sektöründe 

uygulanmıştır. Sağlık kurumları, çalışanların yoğun çalışma temposu, düzensiz mesai saatleri, nöbetli çalışma 

sistemi gibi ağır çalışma şartları altında çalışmak durumunda oldukları kurumlardır. Bu yönüyle bakıldığında 

çalışmada, ağır çalışma koşulları altında çalışan bireylerin işyerindeki mutluluğu ve örgütsel sorunlar 

karşısında tespit edilecek muhtemel örgütsel sessizlikleri ve tüm bu ilişkide örgütsel bağlılığın aracılık 

rolünün bulunup bulunmadığının ortaya konulması sektörel anlamda son derece önemlidir. 

Bu çalışmada, sağlık çalışanlarının iş yeri iyilik hallerinin, örgütsel sessizlik davranışları alt boyutlarından 

örgüt yararına sessiz kalma davranışları ile ilişkisinde duygusal bağlılığın aracılık rolünün araştırılması 

amaçlanmıştır. Aracılık etki analizi, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkilerinin nasıl 

olduğunu ortaya koyar ve hipotezlerin sınanmasında kullanılır. Çalışanın işyerindeki mutluluğu 

davranışlarını etkilemektedir. Bu etkilerden bir tanesi de ses veya sessizlik davranışıdır. Seslilik veya sessizlik 

davranışı bir anlam taşımaktadır. Özellikle sessizlik davranışının altında yatan sebebin anlaşılabilmesi 

oldukça güçtür. Fakat çalışanların hem seslilik hem de sessizlik hallerinin altında yatan sebepler olumsuz 

haller olduğu gibi bazı durumlarda ise olumlu hallerdir. Olumlu hallerde mutlu ve duygusal bağlılığı yüksek 

çalışanların örgüt yararını gözeterek sessiz kalma davranışı sergilemeleri sıkça karşılaşılan bir durumdur. 
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Örgütlerde çalışan mutluluğu ve örgütsel sessizlik ilişkisinin araştırıldığı çalışmaların sınırlı sayıda olduğu 

dikkate alındığında, bu çalışmanın temel motivasyonu ortaya çıkmıştır. 

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Bu bölümde, araştırma ve analizlerin kapsamını oluşturan çalışan mutluluğu alt boyutlarından işyeri iyilik 

hali, örgütsel sessizlik alt boyutlarından örgüt yararına sessizlik, örgütsel bağlılık alt boyutlarından olan 

duygusal bağlılık kavramlarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

 

2.1. İş Yeri İyilik Hali  

İş yeri iyilik hali çalışan mutluluğu kavramının bir alt boyutudur. Bu sebeple önce çalışma, çalışan ve çalışan 

mutluluğu kavramlarının tanımlanmasının konunun bütünlüğü adına daha verimli olacağı düşünülmüştür. 

Çalışma, ihtiyaçlardan kaynaklanan ve sosyal bir varlık olarak insanın toplumsal ilişkileri ile oluşan bir 

olgudur, başka bir deyişle, herhangi bir sosyal olgunun iş ya da çalışma olarak değerlendirilebilmesi için, 

öncelikle bir amaç doğrultusunda gerçekleşmesi ve karşılığında bir şeyler elde edilmesi gerekmektedir. Bir 

olgunun iş veya çalışma olarak yorumlanabilmesi için, boş zaman aktivitesi gibi amaçsız ve karşılıksız 

olamaması gerekmektedir. Dolayısı ile çalışma olarak değerlendirilecek olgunun gerçekleştiği zaman, mekân, 

toplumsal ve diğer şartların göz önünde bulundurulması gerekmektedir (Keith, 1998: 6). Çalışma eylemini 

yerine getiren birey olan “Çalışan” sözcüğü, Oxford sözlüğüne bakıldığında, “başkası için emek harcayan ve 

karşılığında ücret alan kişi” olarak tanımlanmaktadır (Oxford Dictionary, 1983). Türk Dil Kurumu sözlüğünde 

ise “Çalışma işini yapan kimse, Bir iş yerinde ücret karşılığında görev yapan kimse, personel, eleman” şeklinde 

tanımlanmıştır (TDK, 2022). Çalışma ortamındaki duygu boyutları birçok bilimsel araştırmada ele alınmaya 

çalışılmıştır. Genel olarak bir işte çalışma fiili, bireyin sosyal varlığının önde gelen bir belirleyicisi ve  dolayısı 

ile çeşitli duyguların hissedildiği ve yaşandığı bir alan olarak kabul edilebilir. Bu bağlamda iş tatmini ve iş 

motivasyonu gibi interdisipliner çalışma alanları, bireylerin çalışma yaşamındaki duygularını araştırırlar. 

(Seçer, 2005). Geçmişte çalışan psikolojisi üzerine yapılan çalışmalar çoğunlukla “iş güvencesizliği, işten 

çıkarma, iş ortamında duygusal taciz, işsizlik psikolojisi ve umutsuzluk, öğrenilmiş çaresizlik, işyeri 

devamsızlığı ve yabancılaşma ve bu olumsuzluklara bağlı gerilme ve tükenmişlik” gibi negatif konular 

üzerinde yoğunlaşmışken, zamanla pozitif psikoloji akımının da etkisi ile iş hayatına yansıyan pozitif çalışma 

psikolojisi bakış açısıyla incelenmeye başlamıştır (Akduman, 2015). 2000’li yıllardan başlayarak pozitif 

psikolojinin gelişimi ile iş yaşamının yükselen tarafı olarak iş ve çalışma hayatında pozitif duygusal 

deneyimler, iş tatmini ya da işe bağlılık veya işi benimseme gibi pozitif durumlara olan ilgi çoğalmıştır 

(Rodríguez Muñoz ve Sanz-Vergel, 2013). İlgili yazın incelendiğinde, pek çok yazarın mutluluk ifadesi ve iyi 

olma (well being) ifadesini birbirinin yerine kullandığı görülebilir. Bilim dünyasında pozitif psikoloji ve esenlik 

teorilerinin güçlü savunucularından birisi olan Amerikalı psikolog, eğitimci ve yazar Martin Seligman 

kişilerin en yüksek seviyede hayatlarından doyum almış olarak ifade edilebilmesi adına mutluluk (happiness) 

kelimesinin yetersiz kaldığını iddia etmiştir. Yazara göre bunun en başta gelen nedeni, mutluluğun çoğu 

zaman anlık veya en fazla dönemlik olarak neşeli (cheersful) duygu durumunu ifade etmesidir. Seligman, 

mutluluk ifadesi yerine iyi olma hali, esenlik anlamına gelen “well-being” kelimesini tercih etmiştir. Kjerulf’e 

(2014) göre iş yeri iyilik hali, çalışanların yaptıkları işleri önemli, eğlenceli, gurur verici bularak 

gerçekleştirmesi ve yaptığı eylemler sonunda kendini motive olmuş, enerjik hissetmesidir. Page ve Vella 

Bradick (2009) tarafından kaleme alınan “Çalışanların Refahının 'Ne', 'Neden' ve 'Nasıl’ Olduğu: Yeni Bir 

Model” başlıklı çalışmada, çalışan iyilik halini belirleme konusunda daha geniş çerçeveden bakılması 

gerektiği ifade edilmiştir. Yazarlar çalışan iyilik halinin (Employee Well-being) üç temel bileşenden oluştuğunu 

ve bunların “öznel iyilik hali; işyeri iyilik hali ve psikolojik iyilik hali” olduğunu dile getirmişlerdir. Zheng ve 

diğerleri (2005), konuyla ilgili kaleme aldıkları bir çalışmada çalışan mutluluğunu yapısal ve teorik boyutları 

ile ele almışlardır. O güne kadar kaleme alınan çalışmaların çoğunun çalışanların iş tatminini ölçmeye veya 

çalışma hayatının negatif yönlerine odaklandıklarını; dolayısı ile sınırlı olduğunu iddia eden yazarlar, nitel ve 

nicel (karma) yöntemleri kullanarak çalışan iyilik halinin üç alt boyutlu bir yapıyla ölçülmesinin uygun 

olacağını ortaya koymuşlardır. Bunlar; “yaşam iyilik hali”, “işyeri iyilik hali” ve “psikolojik iyilik hali” alt 

boyutları olarak ifade edilmiştir. İşle ilgili iyilik algısını farklı kavramlar altında araştıran muhtelif 

araştırmalar da mevcuttur. Bu çalışmalar içerisinde en fazla ön palana çıkanları; Warr (1987,1990,1994), Ryff 

(1989), Ryff ve Keyes (1995) tarafından gerçekleştirilen çalışmalardır (Horn vd., 2004). Schultz (2008) 
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tarafından kaleme alınan “İşe yönelik (occupational) İyilik Hali: Bir Teorinin Gelişimi ve Bir Ölçme” başlıklı 

çalışmada, işe yönelik (mesleki) iyilik halinin çoğu zaman yanlış tanımlandığı ve bu nedenle karmaşık 

araştırmalara neden olduğu ifade edilmiştir. Yazar, ilgili yazında var olan araştırmaların çoğunun iş yeri iyilik 

halini, stres ve gerginliğin yokluğu-mevcudiyeti veya iş tatmini gibi konulara odaklanarak belirlemeye 

çalıştığını belirtmiştir. Grawitch ve diğ. (2006) tarafından yapılan bir çalışmada, işyeri refahının şu unsurları 

kapsadığı ifade edilmiştir “…fiziksel sağlık, zihinsel sağlık, stres, motivasyon, bağlılık, iş tatmini, moral ve 

örgüt iklimi”. İlgili tanımlara son bir örnek olarak Grant vd. (2007) işyeri iyilik halini “bir çalışanın işteki 

deneyim ve çalışmasının genel kalitesi” olarak tanımlamışlardır.  

2.2. Duygusal Bağlılık 

Duygusal bağlılık örgütsel bağlılık kavramının alt boyutudur. Örgütsel bağlılık kavramı ise ilk defa Whyte 

tarafından 1956 yılında kaleme alınan “The Organization Man” başlıklı eserde literatüre dahil olan bir 

kavramdır (Işık ve Yasım, 2017). Kavram, sonraki yıllarda Allen ve Meyer, Porter, Mowday, Steers ve Becker 

gibi yazarlar tarafından incelenmiş ve detaylandırılmıştır. Örgütsel bağlılık kavramı aradan geçen yaklaşık 70 

yıl içerisinde örgütsel psikoloji, örgüt kültürü, örgütsel davranış ve sosyal psikoloji gibi kavramlar ile birlikte 

farklı bakış açıları ile incelenmiş ve kavramın tam olarak ne ifade ettiği açıklanmaya çalışılmıştır. Bununla 

birlikte, ilgili literatür incelendiğinde çok sayıda ve farklı bilim alanlarından yapılan çalışmalara rağmen, 

konunun interdisipliner bir özellik göstermesi ve araştırmacıların konuya kendi bakış açılarını getirmeleri gibi 

nedenlerle halen örgütsel bağlılık kavramının tanımlanmasıyla ilgili ortak bir anlayışın olmadığı söylenebilir 

(Sığrı, 2007; Aybar, 2018; Norşenli, 2021). Nitekim ilgili yazın incelendiğinde, örgütsel bağlılık kavramına 

ilişkin 30 civarında farklı tanımın olduğu ifade edilmektedir (Gül, 2002). Örgütsel bağlılık kavramının ne 

olduğu ile ilgili yapılan tanımlar incelendiğinde, kavramın önceleri salt duygusal bağlılık olarak tanımlandığı 

dikkat çekmektedir (Eğriboyun, 2014: 30). 1966 yılında yapılan bir tanımda Grusky (1966), örgütsel bağlılığı 

“bireyin örgüte olan bağının gücü” olarak açıklamıştır. Ritzer ve Trice (1969), örgütsel bağlılığı, “çalışanların 

örgüt ile ilişkilendirdiği anlama bağlı olarak değişebilen psikolojik bir durum” olarak açıklamışlardır. Yine 

benzer bir şekilde Mowday ve diğerleri (1982; 2013), örgütsel bağlılığı “çalışanların içinde yer aldığı örgüt ile 

özdeşleşmesi, bütünleşmesi ya da uyumu neticesinde organizasyon ile arasında meydana gelen tutumsal bağ” 

şeklinde tanımlamışlardır. İnce ve Gül’e (2005) göre örgütsel bağlılık; davranışsal, tutumsal ve sosyolojik bir 

zemine oturtularak veya bunların tamamı dikkate alınarak çoklu bağlılık yaklaşımı adı verilen bir yaklaşım 

ile tanımlanmaktadır. Bunlardan bazılarına değinilecek olursa, Allen ve Meyer (1990) örgütsel bağlılığı; 

duygusal bağlılık (ilişkiyi ortaya koyan psikolojik durum), devamlılık bağlılığı (ayrılmama tutumu) ve 

normatif bağlılık (kalma zorunluluğu) olarak açıklamışlardır. Tutumsal bağlılıkla ilgili olarak en çok ilgi 

gören, konunun tanımlanması ve sınıflandırılmasında en yaygın kullanılan yaklaşımlardan biri Allen ve 

Meyer’e (1990) aittir. Üç boyutlu bu yaklaşımın temelinde, örgütsel bağlılığın psikolojik bir durum olduğu 

inancı bulunmaktadır (Odabaşı, 2014). Dolayısıyla yazarlar tarafından “duygusal”, “devam” ve “normatif” 

olarak adlandırılan üç boyuttan oluşan bir bağlılık yaklaşımı geliştirilmiştir.  Duygusal bağlılık, çalışanlar ile 

örgüt arasında güçlü bir bağın oluşumuna katkı sağlayan en önemli bağlılık türü olarak düşünülmektedir 

(Demirel, 2022: 118) Duygusal bağlılık, temelde çalışanın kurum ile özdeşleşmesi ve katılım sağlayarak örgüt 

üyeliğini sürdürmeye çalışması olarak ifade edilmektedir (Yılmaz, 2022; Çalışkan, 2015). Eren’e (2017) göre 

duygusal bağlılık çalışanın örgütsel amaçları, stratejileri, politikaları, kuralları, ilkeleri, norm ve değerleri 

benimseme, onlarla özdeşleşme; faaliyetlerini ve işlerini yürütürken destekleme, içinde bulunduğu  

organizasyon ile kimlik özdeşliği oluşturma durumudur. Duygusal bağlılık, benlik özellikleri ve iş ile ilgili 

hususlarla ilgili tutumsal bir olgudur ve örgütsel amaçlara ulaşmada işgören gönüllülüğüne dayanmaktadır 

(Mir vd., 2002). Buraya kadar anılan tanımlardan da anlaşılacağı üzere duygusal bağlılık, örgütsel bağlılık 

türlerinin en güçlüsü ve istenilenidir. Çalışanın örgütün amaçlarını desteklemesi, örgütü benimsemesi ve 

desteklemesi, yöneticiler tarafından oluşturulmak istenen en güçlü davranış biçimleridir (Eren, 2017: 557). 

İkinci boyut olan devam bağlılığı ise aynı zamanda rasyonel bağlılık olarak da adlandırılmakta ve çalışanın 

örgütte bulunduğu süre içerisinde harcadığı zaman ve çabalar ile ilgili kazanımlarını örgütten ayrılma ile 

kaybedeceği düşüncesinde olması sonucunda örgütte çalışmaya devam etmesi durumu olarak 

açıklanmaktadır (Boylu ve diğ. 2007). Devam bağlılığında, işgörenlerin bir açıdan algıladıkları işten ayrılma 

maliyetleri sebebiyle mevcut işlerinde devam etmeye mecbur oldukları değerlendirilmektedir. Çünkü 

çalışanın örgütten ayrılma ile birlikte katlanılacak maliyetlerin farkındalığı bulunmaktadır (Yılmaz, 2022). 

Allen ve Meyer’e (1990) göre; eğitim, çalışanın sahip olduğu yetenekler, kreş desteği, emeklilik primi, sağlık 

desteği, yer değiştirme ve alternatifler gibi birtakım faktörler devam bağlılığını etkilemektedir.  Allen ve 
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Meyer’in örgütsel bağlılık yaklaşımında üçüncü boyut olan normatif bağlılık ise çalışanların örgüte karşı 

sorumluluğu ve yükümlülüğü olduğuna inanması ile kendinin örgütte devam etmeye mecbur olduğu 

düşüncesine dayanan bağlılık şeklidir (Gül, 2002). 

2.3. Örgüt Yararına Sessizlik 

Örgüt yararına sessizlik, örgütsel sessizlik kavramının alt boyutudur. Örgütsel sessizlik kavramı ise 1980’li 

yıllardan itibaren, adalet teorileri bağlamında ele alınmış daha sonra ise sadakat kavramı ile ilişkilendirilmiştir. 

Çalışanların sorun ve şikâyetler karşısında endişelerini dile getir(e)memesi, diğer bir deyişle “sessiz” kalması, 

örgütte her şeyin yolunda olduğu kanısını (yanılgısını) oluşturmuştur. İlerleyen dönemlerde ise örgüt açısından 

sessizlik, olumsuz bir gösterge olarak kabul edilmiş ve örgüt içerisindeki iş süreçlerinde çalışanların görüş 

bildirmemesi, önerilerde bulunmaması olarak kavramsal açıdan ortaya konulmuştur (Baghari, vd., 2012, 

Shojaie, vd., 2011, Dyne, vd., 2003, akt., Yıldırım, 2019). Örgütsel sessizliğin olumsuz olarak algılanması ve bu 

kavramın tersinin ise örgütsel ses olarak ifade edilmesi mümkündür. Örgütlerdeki güçlü bir değişimin ortaya 

çıkması için örgütsel ses oldukça önemlidir ve bunun oluşması için ciddi bir destek görmesi gerekmektedir aksi 

halde örgütsel sessizlik ortaya çıkabilir (Bowen ve Blackmon, 2003). Örgütsel sessizliğin çalışan ve örgüt 

açısından her durumda sonuçları olumsuzdur bu sebeple örgüt yöneticileri örgütsel sessizlik sebeplerini yok 

etmelidirler. Yöneticiler iletişim ve çözüm odaklı sorunu ifade edebilen sağlam bir örgüt yapısı 

oluşturmalıdırlar (Turunç ve Alkan, 2020: 91). Morrison ve Milliken (2000), ilk kez sessizlik davranışını örgütsel 

bakış açısı ile incelemiş ve çalışan sessizliğinin sesin sadece yokluğu ile ilgili olmadığını bunun ötesinde örgüt 

adına bir anlamı olabileceğini ifade etmişlerdir. Örgütsel sessizlik sorununun merkezinde ise “çalışanların örgüt 

ortamında ne zaman ve neden sessiz kalmayı tercih ettiği yatmaktadır” (Morrison ve Milliken, 2003). Sessizlik 

kavramı ilk olarak iletişime kapalı olma durumunu aklımıza getirse de aslında önemli bir iletişim biçimidir. 

Çalışan sessiz kalarak bir mesaj vermektedir. Bu mesaj ise iş arkadaşları, işi, yöneticileri veya kuruluşları ile 

ilgili olabilmektedir (Dyne vd., 2003: 1360-1361). Örgüt adına önemli bir iletişim şekli olan sessizlik aynı 

zamanda işgörenin örgüte karşı bir davranışı olarak düşünülmelidir (Atilla Gök, 2016). Örgütsel sessizlik ve 

çalışan sessizliği ile ilgili en önemli ayrımı Brinsfield (2009) tarafından “örgütsel sessizlik kollektif bir sessizliği 

ifade etmesinin yanı sıra çalışanların neden açıkça konuşmayı tercih etmedikleri sorusu yerine, daha çok neden 

kasıtlı olarak sessizliği sürdürmeyi devam ettirdikleri ile ilgilidir” şeklinde dile getirilmiştir (Brinsfield, 

2009’den akt. Şehitoğlu, 2010). Çalışanların bireysel olarak sessiz kalma kararlarında, şüphesiz ki onları sessiz 

kalmaya yönlendiren çeşitli faktörlerin varlığından söz edilebilir. Bireyler bir organizasyona katıldıklarında 

oyunun kurallarını öğrenmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu süreçte çalışanlar sessizliği yalnızca kendi 

deneyimleriyle değil, diğer çalışanlarla konuşmaları yoluyla da öğrenirler. (Milliken vd. 2003).  

Bu çalışmada, ilgili literatürde genel kabul gören Dyne, Ang ve Botero (2003) ve Briensfield‘ın (2009) yaptıkları 

çalışmalara dayandırılarak Şehitoğlu (2010) tarafından dilimize uyarlanan örgütsel sessizliğin üç boyutu 

irdelenmiştir. Bunlar; “kabul edilmiş sessizlik”, “savunma amaçlı sessizlik” ve “örgüt yararına sessizlik”tir. 

Kabul edilmiş sessizlik; Çalışanın fikirlerini söylemesinin anlamsız olacağı ya da fark yaratmayacağı inancıyla 

esirgemesini veya mevcut durumu değiştirmede etkisinin çok az olacağını düşünerek fikirlerini kendine 

saklamasıdır (Durak, 2018). Bir diğer ifade ile işgören konuşmanın anlamsız olduğu ve bir şeyleri 

değiştirmeyeceği inancı ile fikirlerini kendine saklayacaktır (Çakıcı, 2010). Savunma amaçlı sessizlik; dış 

çevredeki olumsuzluklardan kendini korumayı amaçlayan savunma amaçlı bir sessizliktir. Savunma amaçlı 

sessizliğin temelinde “korku” vardır. Çalışan korkuya bürünmekte, kendini korumak için savunma amaçlı 

sessizliği tercih etmektedir (Bildik, 2009). Savunma amaçlı sessizlik diğer bir anlatımla çalışanın var olan 

sorunlar karşısında kendini korumak adına konuşmaması, kişisel hatalarını gizleyebilmesi ve var olan 

fikirlerini beyan etmemeyi tercih etmesidir (Turgut ve Akpolat, 2017).  

Kişinin örgüte veya örgüt içindeki diğer kişilere faydalı olmak adına bilgi, fikir ve görüşlerini iş birliği ve 

fedakârlık anlamında saklaması veya ifade etmekten kaçınmasıdır (Van Dyne vd., 2003). Çalışanlar örgüt 

içindeki dayanışmayı, birlik ve beraberliği sağlamak adına farklı görüşlerini açıklamayabilir, arkadaşının işteki 

yetersizliği konusunda konuşmaz ya da örgütü olumsuz etkileyebilecek mahrem bir bilgiyi örgütü korumak 

amacıyla dillendirmez (Çakıcı, 2010: 34). Örgüt yararına sessizlik, örgüt adına oluşan sıkıntılı durumlarda, 

çalışan örgüt faydası adına sesiz kalmayı ve bu davranışı devam ettirmesi olarak ifade edilmektedir. Çalışan 

için sessiz kalmanın örgüt yararına faydalı olacağı düşüncesi hâkimdir ve örgüt düşüncesi baskındır. Böylece 

birey sessiz kalarak örgüt yararına hareket ettiğini düşünmektedir (Briensfield, 2009). 
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3. YÖNTEM 

3.1. Araştırma Modeli ve Hipotezler 

Bu çalışmada, sağlık çalışanlarının çalışan mutluluğu algılarının örgütsel sessizlik davranışları üzerine 

etkisinde örgütsel bağlılığın aracılık rolü araştırılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. 

Araştırma modeli Şekil 1’de sunulmuştur. 

 

  

                                      H1                                                             H2 

  

 

                                                                                   H3 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

Geniş kapsamlı bir araştırmanın bir makaleye dönüştürülmesi ve sayfa sayısı kısıtları gibi nedenlerle 

çalışmanın odak noktasını oluşturan her bir ölçekten birer alt boyut seçilerek araştırmanın kapsamı 

sınırlandırılmış ve bir makale formatına uygun hale getirilmiştir. Araştırma hipotezleri oluşturulmadan ilgili 

literatür taraması yapılmış ve alan yazında yer alan çalışmaların okumaları yapılmıştır. Çalışan mutluluğu 

ölçeği, yaşam iyilik hali; psikolojik iyilik hali ve işyeri iyilik hali alt boyutlarından oluşmaktadır. Örgütsel 

bağlılık ölçeği, duygusal bağlılık; devam bağlılığı ve normatif bağlılık alt boyutlarından oluşmaktadır. 

Örgütsel sessizlik ölçeği ise kabul edilmiş sessizlik; savunma amaçlı sessizlik ve örgüt yararına sessizlik 

ölçeklerinden oluşmaktadır. Araştırma hipotezleri oluşturulurken iş yeri iyilik hali olan sağlık çalışanlarının, 

duygusal bağlılığı yüksek ve aynı zamanda örgüt yararına sessiz kaldıkları düşünülmüştür. Çalışan iyilik hali 

ölçeğinden “İşyeri iyilik hali alt boyutu”; örgütsel bağlılık ölçeğinden “duygusal bağlılık alt boyutu” ve 

örgütsel sessizlik ölçeğinden “örgüt yararına sessizlik alt boyutu” alınarak hipotezler oluşturulmuştur. 

Araştırma konusu ile ilgili literatürde yer alan çalışma sayısı sınırlıdır. Bu çalışmalardan birinde Morsch ve 

diğerleri (2020), çalışan iyilik hali ile örgütsel sessizlik alt boyutları arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. 

Araştırma bulgularında, çalışan iyilik hali ile örgüt yararına sessizlik arasında negatif bir ilişkinin mevcudiyeti 

raporlanmıştır. Bireylerin işyerindeki çalışma koşulları, onların bazı durumlar ve gelişmelere karşı sessiz kalıp 

kalmama kararlarını etkilemektedir. Diğer bir anlatımla, duygular bir şeylerin söylenip söylenmemesi 

gerektiği düşüncesi üzerinde etkili olabilmektedir. Yazarların yapmış oldukları araştırmada “çalışan iyilik 

hali” alt boyutları bakımından ayrı ayrı ele alınmamış, bir bütün olarak incelenmiştir. Kaleme almış 

olduğumuz bu çalışmada ise çalışan iyilik halinin alt boyutlarından olan işyeri iyilik hali, psikolojik iyilik hali 

ve yaşam iyilik hali durumlarının örgüt yararına sessizlik üzerinde farklı etkiler doğuracağı ihtimali 

dışlanmamıştır. Kültürel ve sektörel farklılıkların, örgütsel sessizlik üzerinde muhtemel etkileri olabileceği 

ihtimaldir, çünkü örgüt bir üst sistemi olan ulusal kültürden etkilenmektedir. Ulusal kültür, çalışanların 

görev, davranış ve örgüt içindeki iletişimini etkileyen kural ve sınırları belirleyen önemli bir faktördür. 

Wasti’ye (2000) göre Türk çalışanlar kendilerini ait hissettikleri örgütlerin uyum ve sürdürülebilirliğini devam 

ettirme kaygıları ile de hareket etmekte, işten ayrılmanın yalnızca bireysel bir hesap olmadığını düşünmekle 

beraber ilişkileri bozmamak adına fedakârlıklarda bulunmak gerektiğini düşünmektedirler Bu bağlamda 

çalışanların örgütsel bağlılıkları da örgütsel sessizliği etkileme potansiyeline sahip diğer önemli bir konudur. 

Örgüt yararına sessizliği tercih eden bir çalışanın örgüt içerisindeki birlik beraberlik ve dayanışmayı 

bozmamak adına sessiz kalarak özel bir bilgiyi örgüt adına saklayabileceği ihtimali ifade edilmektedir (Çakıcı, 

2010). Gerçekleştirilen kapsamlı literatür taraması neticesinde elde edilen bulgular ve literatüre dayalı olarak 

çalışan işyeri iyilik hali alt boyutunun çalışanların örgüt yararına sessizlikleri üzerinde kültürel ve sektörel 

faktörler göz önünde bulundurularak farklı etkileri olabileceği düşüncesi ile bu çalışmanın hipotezleri şu 

şekilde oluşturulmuştur. 

H1: Sağlık çalışanlarının işyeri iyilik hallerinin, duygusal bağlılık düzeyleri üzerine istatistiksel olarak anlamlı 

ve pozitif yönlü etkisi vardır. 
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ÖRGÜT 
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H2: Sağlık çalışanlarının duygusal bağlılıklarının, örgüt yararına sessizlikleri üzerine istatistiksel olarak 

anlamlı ve pozitif yönlü bir etkisi vardır. 

H3: Sağlık çalışanlarının işyeri iyilik hallerinin, örgüt yararına sessizlikleri üzerine istatistiksel olarak anlamlı 

ve pozitif yönlü bir etkisi vardır. 

H4: Sağlık çalışanlarının işyeri iyilik hallerinin, örgüt yararına sessizlikleri üzerine etkisinde duygusal 

bağlılığın aracılık etkisi vardır. 

3.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Isparta ili Merkez ilçesinde faaliyet gösteren 2 kamu (Isparta Yunus Emre Devlet 

Hastanesi, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi), 3 özel (Özel Davraz Yaşam Hastanesi, Özel Isparta 

Hastanesi, Özel Meddem Hastanesi) ve 1 karma (Isparta Şehir Hastanesi) yapıdaki hastanelerde görev yapan 

sağlık çalışanları, idari personeller ve yöneticiler oluşturmaktadır. Örneklem sayısı belirlenirken yapısal eşitlik 

modellemesinde kabul edilen örneklem büyüklükleri ve alfa değerlerinin verildiği çalışmalardaki tahmini 

örneklem büyüklüğü tabloları incelenmiştir. Buna göre yapısal eşitlik modellemesinde istenilen sayı, her bir 

değişken için on kişi olarak belirlenmiştir (Gürbüz ve Şahin, 2015: 126, Kline, 2011: 12, akt. Gül, 2022: 89). 

Araştırma modelindeki değişkenler arasındaki ilişkilerin ölçülmesi için 54 ifadeden yararlanılmıştır. Bu 

sebeple verilerin güvenilir dağılabilmesi adına istenilen örneklemde yer alacak katılımcı sayısının en az 

51x10=510 bireyden oluşması gerektiği kabul edilmiştir. Bu araştırmanın yapısal eşitlik modelinde 

kullanılacak örneklemi ise 525 sağlık çalışanı oluşmaktadır. Dolayısı ile mevcut örneklem büyüklüğü yapısal 

eşitlik modeli için belirlenen rakamsal gerekliliği karşılamaktadır. Diğer bir anlatımla, elde edilen veri sayısı 

evreni temsil etmede yeterlidir.  

Araştırmada akademik/bilimsel etik ilkelere uygun şekilde hareket edilerek Süleyman Demirel Üniversitesi, 

etik kurul iznine başvurulmuştur. Gerçekleştirilen başvuru neticesinde üniversite “Sosyal Bilimler Etik 

Kurulu” 28.12.2020 tarihli ve 100/18 sayılı kararı ile araştırmanın gerçekleştirilmesini uygun bulmuştur. 

Üniversite Etik Kurul belgesi ile birlikte Isparta İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde de gerekli formalite ve süreçler 

tamamlanarak anketlerin uygulanmasına yönelik izinler yazılı şekilde alınmıştır. Müteakip olarak Isparta İl 

Sağlık Müdürlüğü’nün ilgili izin yazısı, Isparta Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne üst yazı 

ile gönderilmiş olup, tüm yasal ve hukuki süreçler eksiksiz yerine getirildikten sonra anket uygulanmaya 

başlanmıştır. Bu aşamada Isparta ili Merkez ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren “Özel Davraz Yaşam 

Hastanesi, Özel Isparta Hastanesi, Özel Meddem Hastanesi, Isparta Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet 

Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde” tesadüfi olmayan 

örnekleme yöntemlerinden “Kolayda Örnekleme” yöntemi kullanılarak, anket formları araştırmacı tarafından 

imkânlar dâhilinde yüz yüze, bunun mümkün olmadığı zamanlarda ise katılımcılara dağıtılarak 3 aylık bir 

süreçte uygulanmıştır. Kolayda örnekleme süreci kısaca, ana kütle içerisinden seçilecek örnek kesimin 

araştırmacının yargılarınca belirlendiği tesadüfî olmayan bir örnekleme yöntemidir. Kolayda örnekleme 

sürecinde veriler ana kütleden kolay, hızlı ve amaca dönük şekilde toplanabilmektedir.  

3.3. Veri Toplama Yöntemi 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmış olup, anket formu dört ana bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde, araştırmaya dâhil olan sağlık çalışanlarının ait yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, 

mesleki tecrübe, çalışılan alan vb. gibi demografik özelliklerini tespit etmeye dönük sorular yer almaktadır. 

İkinci bölümde, çalışan mutluluğu ölçeği, üçüncü bölümde örgütsel bağlılık ve son olarak dördüncü bölümde 

örgütsel sessizlik ölçeğine yönelik ifadeler yer almaktadır. Araştırmadan elde edilen verilerin istatistiksel 

analizlerinde SPSS (Sürüm: 26) ve IBM SPSS Amos (Sürüm:23) istatistik paket programlarından 

faydalanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçekler ve ölçeklere ilişkin öz bilgiler izleyen satırlarda verilmiştir.   

• Çalışan Mutluluğu Ölçeği: Çalışan iyilik halinin ölçülmesinde, Zheng vd.’nin (2015)’de geliştirdiği 

18 maddelik “Çalışan İyilik Hali Ölçeği / Employee Well-Being Scale (EWB)” kullanılmıştır. Ölçeğin 

Türkçeye uyarlanması Kahraman (2018) tarafından yapılmıştır. Anket üç alt boyuttan oluşmaktadır. 

1 ve 6. maddeler yaşam iyilik halini (life well-being), 7 ve 12. maddeler işyeri iyilik halini (workplace 

well-being) son olarak ise 13 ve 18. maddeler psikolojik iyilik hali (psychological well-being) alt 

boyutlarını ölçmeye yönelik olarak 18 ifadeden ibarettir.  
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• Örgütsel Bağlılık Ölçeği: Sağlık sektörü çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeyini ölçmeye yönelik 

olarak Allen-Meyer (1990) Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe güvenilirlik ve geçerliliği 

(Wasti, 2000) tarafından yapılmıştır ve ölçek 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Bunlar; duygusal, devam ve 

normatif bağlılık alt boyutlarıdır. Ölçeğin her bir alt boyutunda 6 ifade bulunmaktadır. Duygusal 

bağlılık boyutu 1 ve 6. İfadeler, 7 ve 12. İfadeler devam bağlılığı son olarak 13 ve 18. İfadeler normatif 

bağlılık boyutlarını oluşturmaktadır. Örgütsel bağlılık ölçeğindeki “3,4,5 ve 13.” İfadeler olumsuz 

anlam ifade ettiği için ters (1=5, 2=4, 5=1, 4=2) kodlanarak analiz yapılmıştır. 

• Örgütsel Sessizlik Ölçeği: Çalışanlarının örgütsel sessizlik düzeylerini ölçmek amacıyla Van Dyne 

ve diğerleri (2003) tarafından geliştirilen, Şehitoğlu (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan örgütsel 

sessizlik ölçeği kullanılmıştır. Ölçekteki ilk beş madde kabul edilmiş sessizlik, sonraki dört madde 

savunma amaçlı sessizlik ve nihayetinde beş  madde örgüt yararına sessizlik olmak üzere üç alt 

boyuttan oluşmaktadır. 

3.4. Veri Analiz Yöntemi 

Çalışmada kullanılan ölçekler beşli Likert düzenine göre (1: Kesinlikle katılmıyorum, 2: katılmıyorum, 3: ne 

katılıyorum ne katılmıyorum, 4: katılıyorum ve 5: kesinlikle katılıyorum) hazırlanmış ve katılımcılar 

tarafından cevaplandırılmıştır. Çalışmada öncelikle, doğrulayıcı faktör analizlerinin ve diğer sayısal 

analizlerin yapılabilmesinin ön koşulu olarak güvenilirlik analizi ve normallik sınamaları gerçekleştirilmiştir. 

Her bir alt boyutta yer alan ifadelerin ortalamaları alındıktan sonra alt boyutlar arasındaki doğrusal ilişkilerin 

varlığı, yönü ve kuvveti Pearson Korelasyon katsayıları hesaplanarak irdelenmiştir. Çalışmada, doğrulayıcı 

faktör analizi sonucunda elde edilen boyutların regresyon sonuçlarını tek model üzerinde uygulamak 

amacıyla Amos programı yardımıyla Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) gerçekleştirilmiştir. Çalışmada son 

olarak yapıların birbirleri ile olan ilişkilerinin yönünü ve kuvvetini etkileyen boyutlara yönelik oluşturulan 

hipotezlerin test edilmesi amacıyla aracılık etki analizi uygulanmıştır.  

4. BULGULAR 

4.1. Demografik Değişkenlere Yönelik Bulgular 

Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının çeşitli demografik özeliklerine göre dağılımları Tablo 1’de 

gösterilmiştir. Tablo 1’e göre katılımcıların cinsiyet dağılımlarına bakıldığında, %32,8’i erkek, %67,2’si 

kadınlardan oluşmaktadır. Katılımcıların yaş dağılımlarına bakıldığında, %2,5’i 20 yaş grubu ve altında, 

%40,4’ü 21-30 yaş grubunda, %31’i 31-40 yaş grubunda, %17,9’u 41-50 yaş grubunda, %6,1’i 51-60 yaş 

grubunda ve %2,1’i ise 60 yaş ve üzeri grupta yer aldığı gözlenmektedir. Eğitim düzeylerine bakıldığında 

%19’u lise, %33,1’i ön lisans mezunu, %39,6’sı lisans mezunu ve %8,2’i ise lisansüstü mezunudur. 

Katılımcıların %27,4’ü 0-5 yıl, %25,1’i 5-10 yıl, %23,8’i 10-15 yıl ve %23,6’sı ise 16 yıl ve daha fazla süredir 

çalışmaktadırlar. Katılımcıların çalıştıkları alanlara bakıldığında ise %14,7’si idari personel, %75,2’si sağlık 

personeli, %10,1’i sağlık yöneticisi olarak çalışmaktadırlar. 
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımları (n=525) 

 

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER FREKANS (f) YÜZDE (%) 

 

CİNSİYET 

Kadın 353 67,2 

Erkek 172 32,8 

 

 

YAŞ 

20 Yaş ve altı 13 2,5 

21-30 Yaş 212 40,4 

31-40 Yaş 163 31,0 

41- 50 Yaş 94 17,9 

51-60 Yaş 32 6,1 

61 ve üstü 11 2,1 

 

EĞİTİM DÜZEYİ 

Lise 100 19 

Ön lisans 174 33,1 

Lisans 208 39,6 

Yüksek Lisans 43 8,2 

 

ÇALIŞILAN ALAN 

İdari Personel 77 14,7 

Sağlık Personeli 395 75,2 

Yönetici 53 10,1 

 

 

MESLEKİ TECRÜBE 

0-5 Yıl 144 27,4 

5-10 Yıl 132 25,1 

10-15 Yıl 125 23,8 

16 Yıl ve üzeri 124 23,6 

 

4.2. Güvenilirlik Analizleri  

Araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin (çalışan mutluluğu, örgütsel bağlılık, örgütsel sessizlik) ve her 

bir ölçeğin 3 alt boyutu da dâhil olmak üzere, güvenilirliklerini test etmek için Cronbach Alfa katsayıları 

hesaplanarak içsel tutarlılık testi uygulanmış, normal dağılıma uygun dağılım sergileyip sergilemediklerini 

sınamak için ise verilere ait çarpıklık (Skewness) ve basıklık (Kurtosis) değerleri hesaplanmıştır. Hesaplanan 

Cronbach Alpha güvenilirlik katsayıları ve normallik testleri sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur.  

Tablo 2. Araştırmada Kullanılan Ölçeklere Yönelik Güvenilirlik ve Normallik Analizleri Sonuçları 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Çarpıklık 0,01 -0,13 -0,78 0,99 0,02 -1,08 0,24 0,36 -0,34 

Basıklık -0,89 -0,98 -0,39 -0,89 -0,99 0,48 -0,62 -0,44 -0,35 

Cronbach’Alfa (Boyutlar) 0,91 0,90 0,86 0,83 0,85 0,93 0,82 0,73 0,73 

Cronbach’Alfa (Ölçekler) 0,94 0,88 0,82 

 

Çarpıklık ve basıklık değerleri verilerin normal dağılıp dağılmadığı hakkında bilgi vermektedir. Verilerin 

normallik dağılım varsayımı için çarpıklık ve basıklık değerlerinin +1,5 ile -1,5 arasında olması gerekmektedir 

(Tabachnik ve Fidell, 2013). Araştırma ölçeklerinin boyutlarına ilişkin çarpıklık ve basıklık değerleri 

incelendiğinde, tüm boyutların +1,5 ile -1,5 aralığında yer aldığı görülmektedir. Tablo 2’de, çalışmada 

kullanılan ölçeklere ait çarpıklık ve basıklık değerlerine göre verilerin normal dağıldığı kabul edilmiştir. 

Çalışmada kullanılan ölçekler ve ölçeklere ait alt boyutların güvenilirliklerini test etmek amacıyla 

Cronbach’Alfa katsayıları hesaplanmıştır. Ölçüm aracının güvenilir olması, araştırma sonuçlarının sağlıklı 

yorumlanabilmesinde önemli bir önkoşuldur. Güvenilirlik, bilimsel çalışmalarda kullanılan ölçüm aracının 

zaman içindeki tutarlılığını ifade etmektedir. Sosyal bilimler alanında gerçekleştirilen çalışmalarda 

güvenilirliğin test edilmesinde kullanılan muhtelif yöntemler olmakla birlikte, içlerinden en fazla kullanılanı 

“İç Tutarlılık” testleridir (Sürücü, vd., 2021: 78). Ölçüm aracına ilişkin iç tutarlılığı test etmek amacıyla yaygın 

olarak Cronbach’s Alfa katsayı hesaplamaları kullanılmaktadır. Literatürde, hesaplanan Cronbach’Alfa 
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katsayı değerlerinin yorumlanmasına ilişkin farklı yaklaşımlar bulunmakla birlikte, bu çalışmada aşağıda 

verilen sınır değerler (Kalaycı, 2010: 405) referans alınarak yorumlanmıştır. 

• 0,00 < a < 0,40 durumunda ölçek güvenilir değildir,  

• 0,40 < a < 0,60 durumunda ölçeğin güvenirliği düşük,  

• 0,60 < a < 0,80 olması durumunda  ölçek oldukça güvenilir,  

• 0,80 < a < 1,00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir  

Gerçekleştirilen hesaplamalardan elde edilen sonuçlar incelendiğinde, bu çalışmada kullanılan ölçeklerin 

boyutları ve alt boyutlarına ilişkin hesaplanan tüm Cronbach Alpha katsayılarının tamamına yakını, yüksek 

düzeyde güvenilir olarak bulunmuştur. Bununla birlikte, sadece örgütsel bağlılık ölçeği alt boyutlarından olan 

normatif bağlılık ve devam bağlılığı Alpha katsayıları oldukça güvenilir düzeyde çıkmıştır.   

4.3. Doğrulayıcı Faktör Analizleri  

Çalışmada, Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA), hem Yapısal Eşitlik Modelinin (YEM) kurulabilmesi hem de 

çalışmadaki diğer test ve analizlerin sağlıklı biçimde uygulanabilmesi açısından her bir ölçek için ayrı ayrı 

gerçekleştirilmiştir. Yapısal eşitlik modellemesi sürecinde modelin toplanan veriler ile desteklenip 

desteklenmediği uyum iyiliği değerleriyle belirlenmektedir. Çeşitli kaynaklara bakıldığında yapısal eşitlik 

modellerinin değerlendirilmesinde bakılan özellikler farklılıklar gösterse de çalışmamızda en çok kullanılan 

“CMIN (χ2) /DF, GFI, NFI, CFI ve RMSEA” uyum iyiliği değerleri kullanılmıştır (Gül, 2022). Anket 

uygulaması kapsamında, Isparta ili merkez ilçe sınırları içerisinde sağlık kurumlarında çalışan sağlık 

çalışanları tarafından doldurulan Çalışan Mutluluğu, Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Bağlılık ölçekleri için 

uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, Şekil 2, Şekil 3. ve Şekil 4’te verilmiştir.  

  
Şekil 2. Çalışan Mutluluğu ölçeği DFA      Şekil 3. Örgütsel Sessizlik ölçeği DFA     Şekil 4. Örgütsel Bağlılık ölçeği DFA                                                    
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Literatürde farklı görüşler olmakla birlikte bu alanda gerçekleştirilen birçok çalışmada genel olarak kabul 

görmüş olan DFA Uyum İndekslerine ilişkin referans aralıkları Tablo 3’te verilmiş, çalışmanın analiz sonuçları 

bu değerlere göre yorumlanmıştır. 

Tablo 3. DFA Uyum İndeksleri Referans Aralıkları 

 

Kaynak: Schumacker, R. E., ve Lomax, R. G. (2004). 

 

Şekil 2‘de Çalışan Mutluluğu Ölçeğine birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Analiz 

neticesinde CMIN(χ2) /DF=4,969 ve RMSEA=0,08 değerlerinin istenilen değer aralıkları içerisinde olmaması 

nedeniyle modifikasyon indeksleri incelenerek ve CMIN(χ2) değerini yükselten B12 ve B16 kodlu ifadeler 

ölçekten çıkarılmıştır. Şekil 3’te verilen Örgütsel Sessizlik Ölçeğine birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi 

uygulanmıştır. Analiz neticesinde CMIN(χ2) /DF=4,563 ve RMSEA=0,08 değerlerinin istenilen değer aralıkları 

içerisinde olmaması nedeniyle modifikasyon indeksleri incelenmiş ve CMIN(χ2) değerini yükselten C11 ve C8 

kodlu ifadeler ölçekten çıkarılmıştır. Yapılan modifikasyon sonucunda Şekil 8’de yer alan ölçüm modeline ait 

uyum iyiliği değerleri CMIN(χ2) /DF=4,563; CFI=0,94; GFI=0,92; NFI=0,92; RMSEA=0,08 şeklinde gerçekleşmiş 

ve verinin yapı ile uyum sağladığını doğrulanmıştır. Şekil 4’te verilen Örgütsel Bağlılık Ölçeğine birinci düzey 

doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Analiz neticesinde CMIN(χ2) /DF=4,563 ve RMSEA=0,08 değerlerinin 

istenilen sınırlar içerisinde olmaması nedeniyle modifikasyon indeksleri incelenmiş ve CMIN(χ2) değerini 

yükselten D3, D4, D6, D10, D11, D12 ve D13 kodlu ifadeler ölçekten çıkarılmıştır. Yapılan modifikasyon 

sonucunda Şekil 8’de yer alan ölçüm modeline ait uyum iyiliği değerleri CMIN(χ2) /DF=3,704; CFI=0,94; 

GFI=0,93; NFI=0,93; RMSEA=0,07 şeklinde gerçekleşmiş ve verinin yapı ile uyum sağladığını doğrulanmıştır. 

Gerçekleştirilen analizler neticesinde, her üç ölçek için (CMIN/DF) X2/DF uyum katsayıları incelendiğinde “3 

<…….< 5” değerleri aralığında yer aldığı için kabul edilebilirdir. Aynı şekilde GFI ve CFI değerleri de 0.09 

değerinden büyük olduğu için yine kabul edilebilir bir uyum göstermiştir. 

4.4. Alt Boyutların Korelasyon Katsayıları 

Ölçeklerin her bir alt boyutunda sorulan ifadelerin ortalamaları alındıktan sonra alt boyutlar arasındaki 

doğrusal ilişkilerin varlığı ve derecesi “Pearson Korelasyon” katsayıları hesaplanarak incelenmiştir. Fakat 

çalışmamızın hipotezleri doğrultusunda araştırılan ilişkilerin yönü ve kuvvetinin ortaya çıkarılabilmesi adına 

her bir ölçekten araştırmaya konu olan alt boyutlar alınmış ve aralarındaki ilişki, yönü ve kuvveti Tablo 4’te 

verilmiştir. 

Tablo 4. Alt Boyutlara İlişkin Korelasyon Tablosu 

ALT BOYUTLAR İYİH DUYB OYS 

İYİH 1   

DUYB 0,692** 1  

OYS 0,308** 0,285** 1 

- (İYİH) İş Yeri İyilik Hali, (ÖYS) Örgüt Yararına Sessizlik, (DUYB) Duygusal Bağlılık  

- Korelasyon 0,01 önem düzeyinde (**) istatistiksel olarak anlamlıdır. 

 

İYİH ve ÖYS alt boyutları arasında hesaplanan Pearson korelasyon katsayısı 0,308 olarak hesaplanmış, 

istatistik olarak önemlidir (P<0,01).  Bu bulgu neticesinde iki alt boyut arasında pozitif yönlü doğrusal bir 

ilişkinin olduğu söylenebilir. İYİH ve DUYB alt boyutları arasında hesaplanan Pearson korelasyonu katsayısı 

0,692 olarak bulunmuş olup istatistiksel olarak anlamlıdır (P<0.01). Bu bulgu neticesinde iki alt boyut arasında 
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kuvvetli pozitif yönlü doğrusal bir ilişkinin olduğu söylenebilir. DUYB ve ÖYS alt boyutları arasında 

hesaplanan Pearson korelasyonu katsayısı 0,285 olarak hesaplanmış olup istatistiksel açıdan anlamlıdır 

(P<0,01). Bu bulgu neticesinde iki alt boyut arasında pozitif yönlü doğrusal bir ilişkinin olduğu söylenebilir. 

4.5. Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) 

Yapısal eşitlik modeli (YEM) “ölçme hatalarının modellere dâhil edildiği, yapı içerisinde yer alan değişkenler 

arasında sebep-sonuç ilişkilerinin görülebildiği ve geliştirilen modelin bir bütün olarak test edilmesine imkân 

sunan bir istatistiksel hesaplama sürecidir” (Raykov ve Marcoulides, 2006). Çalışmanın bu bölümünde, 

araştırma kapsamında incelenen tüm değişkenlerin etkilerini aynı anda görebilmek ve uygun bir model 

geliştirebilmek amacıyla Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) uygulanmıştır. Örgüt Yararına Sessizlik alt 

boyutunun açıklanmasında çalışan işyeri iyilik halinin etkileri ve duygusal bağlılığın aracılık etkisi, yapısal 

eşitlik modeli aracılığı ile analiz edilmiştir. Bu amaçla geliştirilen yapısal eşitlik modeli Şekil 5’te verilmiştir. 

 

Şekil 5. YEM Analizine İlişkin Modelleme 

Yapısal eşitlik modelinin kurulmasında gerçekleştirilen aşamalar şu şekildedir. İlk olarak yapısal model 

kurulmuştur. İkinci olarak modelde yer alan değişkenler arasındaki etki ve ölçme modelleri test edilmiştir.  

Üçüncü aşamada ise yol diyagramları elde edilmiş ve ilişkilere ait yol katsayıları tespit edilmiştir. Dördüncü 

olarak modele ait uyum iyiliği istatistikleri incelenmiş ve son olarak modele ait bulgular hipotezler göz 

önünde bulundurularak yorumlanmıştır. Kurulan modelde öncelikle işyeri iyilik hali (iyih), örgüt yararına 

sessizlik (oys) ve duygusal bağlılık (duyb) değişkenlerinden oluşan ölçüm modeli test edilmiştir. Veriler 

normal dağılım gösterdiği için “Maximum Likelihood” hesaplama yöntemi kullanılarak kovaryans matrisi 

oluşturulmuştur (Gürbüz, 2019: 105). Bu analiz neticesinde elde edilen uyum iyiliği indeks değerleri (X²= 163.9; 

x²/df= 2.644; CFI= .977; RMSEA= .055; SRMR= .048) ölçüm modelinin doğrulandığını göstermektedir.  

 

Doğrudan Etki, β= 0,212 

Dolaylı Etki, β= 0,095, %95, GA (0,093; 0,323) 

IYIH → DUYB; R2 =0,48 

IYIH → DUYB→ OYS; R2:0,10 
Şekil 6. YEM Aracılık Etki Model Sonuçları 

Ölçüm modelinin doğrulanmasından sonra yol diyagramları elde edilerek ilişkiler ait yol katsayısına H1 

hipotezini test etmek amacıyla “işyeri iyilik hali → duygusal bağlılık” etkisine bakılmıştır. YEM sonucuna göre 

işyeri iyilik halinin, duygusal bağlılık davranışını ((β=0.69; p<0.01) pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. 

Böylece H1 hipotezi kabul edilmiştir. Daha sonra H2 hipotezini test etmek amacıyla “duygusal bağlılık → 

örgüt yararına sessizlik” yol katsayısına bakılmıştır. YEM sonucuna göre duygusal bağlılık, örgüt yararına 

sessizlik davranışını (β=0.14; p<0.01) pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Bu sonuçla H2 hipotezi kabul 

 

 

  β= 0,306; p<0,05 İşyeri İyilik 
Hali 

Örgüt Yararına 
Sessizlik 

Duygusal 
Bağlılık 
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edilmiştir. Son olarak H3 hipotezini test etmek amacıyla “işyeri iyilik hali → örgüt yararına sessizlik” yol 

katsayısına bakılmıştır. YEM sonucuna göre işyeri iyilik hali, örgüt yararına sessizlik davranışını (β=0.21; 

p<0.01) pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Bu sonuca göre H3 hipotezi kabul edilmiştir. Araştırmanın 

son kısmında işyeri iyilik halinin, örgüt yararına sessizlik üzerine etkisinde duygusal bağlılığın aracılık 

etkisinin olup olmadığının tespit edilmesi adına “Bootstrap” yeniden örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

Aracılık etkisinin ölçülmesinde yaygın olarak kullanılan iki yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden ilki 

geleneksel yöntem olan Baron ve Kenny’nin nedensellik yaklaşımı, diğeri ise çağdaş yaklaşım olarak da ifade 

edilen Bootstrap yeniden örnekleme yöntemidir. Boostrap yönteminin, Baron ve Kenny’nin nedensellik 

analizine göre daha güvenilir sonuçlar verdiği ifade edilmektedir (Hayes, 2018; Gürbüz, 2019: 94; akt. Öztürk 

ve Çuhadar, 2021: 487). Baron ve Kenny’nin bağımsız bir değişkenin arabuluculuğu vasıtasıyla, bağımlı 

değişken üzerinde etkili olup olmadığının belirlenmesi prosedürü, yıllar içerisinde birçok araştırmacı 

tarafından kabul görmüş ve kullanılmıştır. Bununla birlikte, zamanla yöntemin kusurları ve istatistiki gücü 

vb. konularda eleştiriler gündeme gelmeye başlamıştır (Sürücü vd., 2021: 146). Dolayısı ile bu çalışmada 

Boostrap yeniden örnekleme yöntemi tercih edilmiştir.  

 

Tablo 5. YEM Analizine İlişkin Parametre Tahmin Değerleri (n=525) 

Boyutlar Tahmin p Sonuç 

DUYB <--- İYİH ,692 ,01 Anlamlı 

OYS <--- DUYB ,138 ,05 Anlamlı 

OYS <--- İYİH ,212 ,01 Anlamlı 

 

Ölçüm modelinin doğrulanmasından sonra boyutlar arasındaki ilişkilere ait diğer standartlaştırılmış, yol 

katsayıları Tablo 5’te verilmiştir. Diğer bir anlatımla hipotezlere ilişkin yapılan tüm yol katsayıları pozitif 

yönlü ve anlamlı şekilde birbirlerini yordamaktadır. Son olarak oluşturulan yapısal eşitlik modelinde aracılık 

analizleri sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde ise değişkenlerden işyeri iyilik hali ile örgüt yararına 

sessizlik arasındaki ilişkide duygusal bağlılığın aracılık etkisinin olduğu bulunmuştur. Bu ilişki 

incelendiğinde İşyeri iyilik halinin, duygusal bağlılık aracılığıyla örgüt yararına sessizliği β= 0,095 düzeyinde 

ve % 95 güven aralığında etkilediği görülmüştür (GA; 0,093; 0,323). Bootstrap yeniden örnekleme yöntemi 

kullanılarak gerçekleştirilen aracılık etki analizlerinde, araştırma hipotezlerinin desteklenebilmesi için %  95 

güven aralığında (0,05 önem düzeyinde) gerçekleştirilen analiz sonuçlarından elde edilen alt ve üst güven 

aralığı (0,093; 0,323) değerlerinin 0 (sıfır) değerini kapsamadığı görülmüştür. Bu bulgulara göre araştırmanın 

dördüncü hipotezi H4 hipotezi kabul edilmiştir. Genel olarak bakıldığında yapısal eşitlik modelinin kabul 

edilebilir olduğu söylenebilir. Yukarıda gerçekleştirilen analizler neticesinde H1, H2, H3, H4 hipotezlerinin 

sınanmalarına ilişkin sonuçlar, Tablo 6’da topluca sunulmuştur. 

Tablo 6. Araştırma Hipotezleri Sonuçları 

HİPOTEZLER 
ANALİZ 

YÖNTEMİ 
SONUÇ 

H1 

Sağlık çalışanlarının işyeri iyilik hallerinin, duygusal bağlılık 

düzeyleri üzerine istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü 

bir etkisi vardır. 

YEM Kabul Edildi 

H2 

Sağlık çalışanlarının duygusal bağlılıklarının, örgüt yararına 

sessizlikleri üzerine istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü 

bir etkisi vardır. 

 

YEM Kabul edildi 

H3 

Sağlık çalışanlarının işyeri iyilik hallerinin, örgüt yararına 

sessizlikleri üzerine istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü 

bir etkisi vardır. 

YEM Kabul edildi 

H4 

Sağlık çalışanlarının işyeri iyilik hallerinin, örgüt yararına 

sessizlikleri üzerine etkisinde duygusal bağlılığın aracılık 

etkisi vardır. 

YEM Kabul Edildi 



M. Demiralay – M. Çuhadar 14/4 (2022) 3158-3176 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3171 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Günümüzde çalışanların psikolojisini ve davranışlarını anlamlandırmak yönetim bilimi açısından giderek 

daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Çalışanların işyerindeki mutluluk halleri ve bunun davranışlarına 

olan yansıması yönetim bilimcilere, işyeri sahiplerine aynı zamanda yöneticilere göz ardı edilemez mesajlar 

vermektedir. Çalışma hayatında mutluluğun verimlilik, iletişim, odaklanma gibi birçok pozitif etkileri olduğu 

görülmektedir. Bellet vd. tarafından (2022) mutluluk ve üretkenlik ilişkisi üzerine yapılan uzun soluklu (6 

aylık) bir araştırmada çalışanların mutlu olduklarında %13’lük bir artışla daha üretken olduğu ortaya 

konmuştur (2022: 29).  Çalışanların fikir ve düşüncelerini rahatça dile getirebilmesi ise günümüz örgütlerinin 

arzuladığı bir durumdur ve işyerindeki mutlu çalışanlarının özgürce fikirlerini ifade edebileceği düşünülür. 

Örgütsel sessiz kalma davranışının ise bir anlam ifade ettiği ve çalışan mutluluğuna ilişkin bir fikir vermesi 

oldukça muhtemeldir. Öyle ki; mutluğu arttırmaya yönelik stratejilerin ortak bir noktası vardır ki, bu da 

kişilerin çevreyle etkileşime girerek mutlu olduklarıdır (Eryılmaz, 2020: 56).  Fakat çalışanların işyerindeki 

mutluluk halleri ve duygusal bağlılıkları örgüt yararı gözetildiği düşüncesi ile yanlışlar karşısında sessiz 

kalmalarına neden olmaktadır. Bu durum işletmeler ve yöneticiler açısından istenilen bir durum değildir. 

Çalışan mutluluğu ve duygusal bağlılığı yüksek çalışanlar, örgüt içerisindeki hatalar ve yanlışlar karşısında 

örgüt yararına sessiz kalma davranışı gösterirler. Oysa işyerinde mutlu ve duygusal bağlılığı yüksek 

çalışanları arzulayan iş dünyası, pozitif bir durumun negatif etkilerine maruz kalmaktadır. Ayrıca sağlık 

sektöründe çalışan mutluluğu ve örgütsel sessizlik gibi konularında gerçekleştirilen çalışmaların sınırlı sayıda 

olduğu görülmüştür. Bu çalışma, literatürde görülen bu boşluğu doldurmak ve alan yazına katkı sunmak 

amacıyla kaleme alınmıştır. 

Araştırmanın amacı doğrultusunda sağlık sektörü çalışanlarının işyeri iyilik halleri ile örgüt yararına 

sessizlikleri arasındaki ilişkilerin analiz edilmesi sonucunda çalışan mutluluğunun örgüt yararına sessizliği 

pozitif yönde etkilediği görülmüştür. Çalışan işyeri iyilik halinin örgüt yararına sessizlik üzerine etkisinin 

belirlenmesi amacıyla yapılan literatürdeki diğer araştırmalarda da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Kulualp ve 

Çakmak (2016) tarafından yapılan bir çalışmada örgütsel sessizlik türlerini etkileyen faktörler incelenmiş ve 

örgüt yararına sessizliğin iş tatmininden pozitif yönde etkilendiği tespit edilmiştir. Nitekim çalışan işyeri iyilik 

hali (mutluluğu) ve iş tatmini birbirlerine çok yakın iki kavram olarak ifade edilmektedir. Yine Karagöz ve 

Uzunbacak (2020) tarafından kaleme alınan “işte var olmama durumunun örgütsel sessizlik türleri üzerine 

etkisinin” araştırıldığı bir çalışmada, işte var olmama durumu yaşayan çalışanların (kendilerini ruhen ve 

bedenen rahatsız hissetmelerine rağmen, izin alıp evde dinlenmek yerine işlerinin başlarında bulunmaları 

fakat işlerine kendilerini verememeleri durumudur) koruma amaçlı yani örgüt yararına sessizliği negatif 

yönde etkilemektedir. Dolayısı mutsuz ama işte bulunmak zorunda olan bir kişinin örgüt yararına sessizlik 

davranışı göstermediği görülmüştür. Yazarların elde etmiş olduğu bu sonuç ise bu çalışmanın bulgularıyla 

tersine bir ifadeyle örtüşmektedir. 

Çalışmanın Teorik Katkıları 

Yapılan analizler neticesinde, çalışanların iş yeri iyilik halleri ile örgüt yararına sessizlik davranışları arasında 

pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bunun muhtemel sebepleri arasında, sağlık sektöründe yapılan 

hataların telafisinin zor, ayrıca hukuki yaptırımlarının ağır olması vb. unsurlar sayılabilir. Moçoşoğlu ve Kaya 

(2018) tarafından okul yöneticileri ve öğretmenlere yönelik olarak yapılan bir çalışmada, örgütsel sessizlik ve 

örgütsel mutluluk düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiş ve iki değişken arasında istatistiksel olarak anlamlı 

ve negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Dolayısı ile yazarların elde ettiği bulgular bu çalışmadan elde edilen 

bulguları destekler nitelikte değildir. Bu farklılaşma durumunun muhtemel sebepleri arasında sektörel 

farklılıklar, örgütsel kültür farklılıkları ve cezai yaptırımlar sayılabilir. Ayrıca yazarlar yapmış oldukları 

çalışmada, örgütsel bağlılık ve sessizlik arasındaki ilişki ve yönünü incelenmiştir. Bu çalışma ise örgütsel 

bağlılığın ve örgütsel sessizliğin alt boyutları olan çalışanların duygusal bağlılıkları ile örgüt yararına 

sessizlikleri incelenmektedir. Dolayısı ile bir karşılaştırma yapmak doğru olmayacaktır. Sağlık sektörü 

çalışanlarının birbirleri ile olan iletişim ve bağlılıklarının daha yüksek olması, çalışma koşulları ve mesai 

yoğunluğu göz önüne alındığında normal karşılanabilecektir. Örgütte işyeri mutluluğu (iyilik hali) yüksek 

çalışanların örgüt problemleri karşısında örgüt yararına sessiz kalma davranışını gösterdiği tespit edilmiştir. 

Böylece mutlu çalışanların örgüt yararını düşünerek bir sorun ve problem karşısında istenilen seslilik 

davranışını göstermediği görülmüştür. Çalışmamızda örgüt yöneticilerinin belki de görmeyi en fazla 

arzuladıkları bağlılık davranışı olan “Duygusal bağlılık” ile “Örgüt Yararına Sessizlik” davranışı arasındaki 



M. Demiralay – M. Çuhadar 14/4 (2022) 3158-3176 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3172 

ilişki anlamlı ve pozitif yönlü olarak bulunmuştur. Diğer bir anlatımla duygusal bağlılık düzeyi yüksek 

çalışanlar örgüt içerisindeki ilişkilerine zarar vermemek ve mevcut durumu korumak adına sessizlik davranışı 

sergilemektedir (Atilla Gök, 2016: 121). Ülker ve Kanten tarafından (2009) yılında kaleme alınan sessizlik 

iklimi, işgören sessizliği ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik bir çalışmada, işgören 

sessizliği ve duygusal bağlılık arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunmuştur. Yazarların elde ettiği 

bulgularla bu çalışmadan elde edilen bulgular benzerlik göstermektedir. Duygusal emek davranışı gösteren 

bir çalışan, çoğu zaman örgüt amaçlarını kendi amaçları gibi benimsemekte ve dolayısı ile örgütsel amaçlara 

ulaşmada örgüt çıkarlarını korumak adına bazı olumsuzluklara karşı sessiz kalabilmektedir (Gül, 2002; Eren, 

2017). Dolayısı ile örgüt yararına sessizlik davranışının duygusal bağlılığı yüksek çalışanlarda görülmesi 

muhtemel bir sonuç olarak kabul edilebilir. Çalışmamızda gerçekleştirilen analizler neticesinde elde edilen 

diğer bir bulgu olarak, ankete katılan sağlık sektörü çalışanlarının işyeri iyilik halleri ile duygusal bağlılıkları 

arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Bu bulgunun, normal koşullarda beklenilen 

ve gayet doğal bir sonuç olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü mutlu çalışanların örgüt amaçlarını 

benimsemesi ve bu doğrultuda duygusal bir bağ kurması, kendi amaçları ile örgüt amaçlarını bağdaştırması 

muhtemeldir. Bu bağlamda benzer bulguları raporlayan bir çalışma ise Sevimli (2015) tarafından kaleme 

alınmıştır. Öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları ile psikolojik iyilik halleri arasında pozitif yönde, ancak zayıf 

bir ilişki olduğu bildirilmiş olup, bu çalışmanın bulguları ile örtüşür niteliktedir. Bu çalışmadan elde edilen 

bir diğer bulgu ise, çalışanların işyeri iyilik hallerinin, örgüt yararına sessizlik davranışları üzerinde duygusal 

bağlılığın aracılık etkisinin tespit edilmiş olmasıdır. Literatürde, örgütsel bağlılığın “iş performansı ve 

psikolojik güçlendirme" (Erdem vd. 2016), "kişi örgüt uyumu ve örgütsel vatandaşlık" (Çalışkan ve Hazır, 

2012), "müşteri odaklılık ve örgütsel güven" (Uray, 2014) üzerinde aracılık rolünü inceleyen muhtelif 

çalışmaların olduğu görülmüş olmakla birlikte, “işyeri İyilik hali” ile “örgüt yararına sessizlik” ilişkisindeki 

aracılık etkisini araştıran bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu noktada, bu çalışmanın özgünlüğü ortaya 

çıkmaktadır.  

Çalışmanın Pratik Katkıları 

Yöneticilerin örgüt içi iletişimi güçlendirmesi ve çalışanlarla aralarındaki bağı dinamik tutması çalışanların 

örgüt yararına sessizlik davranışlarının önlenebilmesi adına elbette önemlidir; bu konuda işletme amaçlarının 

toplum yararına olmayan hiçbir fiili kapsamayacağı, etik ve sosyal hayata ters düşecek tüm durumların 

işletme aleyhine dahi olsa dile getirilmesi gerektiği yöneticiler ve işletme sahipleri tarafından çalışanlara ifade 

edilmelidir.  Üst yönetimin veya işyeri sahiplerinin toplum çıkarlarına ters düşecek faaliyetleri engelleme 

çabası çalışanlar adına rol model ve örnek teşkil edecektir. Adaletli ve toplum yararı gözeten bir işletmenin 

çalışanı kendini güvende hissederek örgüt içerisinde yapılan bir yanlışı dile getirmekten doğal olarak 

çekinmeyecektir. Örgüt zararına dahi olsa seslilik davranışı gösteren çalışanlara işten çıkarma, görevde 

düşürme, mobbing vb. gibi karşılıkların verilmediği işletmeler de tam anlamıyla toplumsal sorumluluktan 

bahsedilebilir. İşletmenin etik kodlarının ve ilkelerinin belirlenerek iş başlangıcında çalışana deklare edilmesi 

özellikle insan hayatının söz konusu olduğu sağlık kurumlarında oldukça önemlidir. Özet olarak örgüt 

yararına sessizlik davranışının önlenmesinde; Çalışan iletişiminin kuvvetlendirilmesi, her koşulda toplum 

yararının örgüt yararının önünde tutulması gerektiğinin çalışanlara deklare edilmesi, üst yönetimin adil bir 

yönetim anlayışını benimsemesi gibi önerileri sunulabilir. Çalışan mutluluğu ve duygusal bağlılığı yüksek 

sağlık çalışanlarının, topluma hizmet sunarken göz önünde bulundurduğu kamu yararı anlayışı, sağlık 

hizmetlerindeki ve işletme yönetimindeki kaliteyi arttıracaktır. Uluslararası alanda kamu ve özel sektörün 

gerçek başarıyı yakalayabilmesi ve gelişmiş ülkelerle rekabeti ancak doğru yönetimsel yaklaşımlarla 

mümkündür.  

Sonuç olarak gerek bu çalışmadan gerekse sınırlı sayıdaki önceki çalışmalardan elde edilen bulgular ışığında, 

yöneticilerin ve insan kaynakları uzmanlarının arzu edilen mutlu çalışan profiline ulaşmak ve örgüt içi 

sessizliğin önüne geçmek adına iletişim bağlarını kuvvetlendirecek uygulamaları geliştirmeleri önerilebilir. 

Örgüt yararına sessizliğin önüne geçilebilmesi örgütün değişim ve gelişimini pozitif yönde etkileyecektir. 

Yöneticilerin bu bağlamda çalışanlarla aralarındaki bağı güçlendirecek uygulamaları tercih etmesi oldukça 

önemlidir. Ayrıca otoriter baskıcı bir yönetim anlayışının çalışan mutluluk düzeyini düşüreceği ve örgütsel 

sessizliğini arttıracağı unutulmamalı, çalışanların her durum ve koşul altında doğruları ifade edebileceği bir 

örgüt kültürü ile güven ortamı oluşturulmaya çalışılmalıdır. Çalışanlar arasındaki yatay yönlü iletişim ağının 

kollektif bir sessizliği tetikleyeceği düşüncesi ile yukarı yönlü geribildirim mekanizmasının kurulması ve 
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işlerlik kazandırılması keza önerilebilir. Şüphesiz ki bu çalışmanın diğer çalışmalar gibi sınırlılıkları ve ileriye 

dönük olarak ilgili alanda kaleme alınacak çalışmalar için bazı önerileri vardır. Öncelikle bu çalışma Isparta 

İli Merkez ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren Özel, kamu ve karma yapıdaki hastanelerde görev yapan 

sağlık hizmetleri personelleri, idari personeller ve yönetici pozisyonundaki kişilere yönelik olarak 

gerçekleştirilmiştir. Dolayısı ile katılımcı sayısı sınırlıdır. İleriye yönelik olarak gerçekleştirilecek çalışmalarda 

uygulama alanı ve katılımcı sayıları genişletilebilir. İkinci olarak çalışmada kullanılan ölçeklerde ele alınan 

boyut sayısı elde edilecek bulgularda verimliliği ve anlaşılabilirliği arttırmak ve karışıklığın önüne geçmek 

adına sınırlandırılmıştır. Yukarıda sayılan sınırlılıkları olmakla birlikte bu çalışmanın övgüye değer olduğunu 

düşündüğümüz yönleri de mevcuttur. Çalışma modeli daha önce üzerinde çalışılmamış dolayısıyla özgün bir 

modeldir. İkinci olarak bu çalışma tüm Dünya’yı kasıp kavuran Covid-19 pandemisinin en yoğun yaşandığı 

sağlık hizmetleri çalışanlarına yönelik ve dolayısıyla insanlarla birebir temas kurmanın oldukça zor olduğu 

bir dönemde yüz yüze gerçekleştirilmiş ve 525 kişilik örneklem sayısına ulaşılmıştır. İleriye yönelik olarak 

benzer konudaki çalışmalar, farklı coğrafya ve sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personellerine yönelik 

olarak, daha geniş katılımlı bir şekilde yapılabilir. Gerçekleştirilecek çalışmalardan elde edilen istatistiksel 

bulgular, nitel araştırma yöntemleri ile derinlemesine analiz edilebilir. Sayılan bu önerilerin gelecekteki 

çalışmalara ve alan yazına katkı sunacağını söylemek mümkündür.  
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Amaç – Bu çalışmanın amacı sosyal medya pazarlaması konusunda yapılmış araştırmaları 

bibliyometrik analiz yöntemi ile inceleyerek konuya ilişkin genel çerçeve çizmektir. 

Yöntem – Çalışmada Scopus veri tabanından faydalanılmıştır. “social media marketing” ifadesi geçen 

çalışmalar taratılmıştır. Alan sınırlaması olarak  işletme , yönetim ve finans, sosyal bilimler ve multi 

disipliner seçilmiştir. Yıl sınırlaması yapılmamış ve 2009-2021 yılları arasında yayınlanmış toplam 1102  

çalışma tespit edilmiştir. Doküman türü ve yıl sınırlandırılmamıştır. Bu şekilde tespit edilen çalışmalar 

R paket programı aracılığıyla çeşitli bibliyometrik analizlerle irdelenmiştir. 

Bulgular – Sosyal medya pazarlaması konusuyla ilgili 1102 çalışma çeşitli 507 kaynakta yayınlanmıştır. 

Çalışmaların ortalama alıntısı 21,32 dir. 1102 yayında toplamda 56982 referans yer almaktadır. İlgili 

çalışmaların anahtar kelime sayısı 981, toplam yazar sayısı ise 2426dır. Çalışma başına ortalama yazar 

sayısı 2,20, çalışma başına ortak yazar sayısı 2,61 ve iş birliği endeksi ise 2.56 olarak tespit 

edilmiştir.Çalışmaların %79’u makalelerden oluşmaktadır.Konuya ilgili  en çok yayın yapan, en çok atıf  

alan ve en  fazla iş birliği gerçekleştiren ülke ABD’dir. Sosyal medya pazarlaması çalışmalarda marka 

ve sosyal ağ konularının ön plana çıktığı tespit edilmiştir. 

Tartışma –  Konuyla ilgili çalışmaların 2009’dan beri  daimi arttığı tespit edilmiştir. Trendin bu şekilde 

devam edeceği ve gelecek yıllarda konuya ilişkin çalışmaların daha da artacağı düşünülmektedir. 

Konunun kavramsal yapısı pazarlama alanında toplanmıştır. Gelecekteki çalışmalarda sosyal medya 

pazarlamasına ilişkin yeni araştırma alanları ve odakların oluşturulmasının konuya zenginlik katacağı 

düşünülmektedir. 
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Purpose – The aim of this study is to examine the researches on social media marketing with 

bibliometric analysis method and to create a general perspective on the subject. 

Design/Methodology/Approach – Scopus database was used in the study. Studies with the phrase 

“social media marketing” were scanned. Business, management and finance, social sciences and 

multidisciplinary were chosen as field limitations. No year limitation was made and a total of 1102 

studies published between 2009-2021 were identified. The document type and year are not limited. 

Studies identified in this way were examined with various bibliometric analyzes through the R package 

program 

Findings – 1102 studies on the subject of social media marketing have been published in various 507 

sources. The average citation of the studies is 21.32. There are a total of 56982 references in 1102 

publications. The number of keywords of the related studies is 981 and the total number of authors is 

2426. The average number of authors per study was 2.20, the number of co-authors per study was 2.61, 

and the collaboration index was 2.56. 79% of the studies were articles. The country that made the union 

is the USA. In social media marketing studies, it has been determined that brand and social network 

issues come to the fore. 

Discussion – It has been determined that the studies on the subject have increased continuously since 

2009. It is thought that the trend will continue in this way and studies on the subject will increase in the 

coming years. The conceptual structure of the subject is gathered in the field of marketing. It is thought 

that the creation of new research areas and focuses on social media marketing in future studies will 

enrich the subject. 
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1. GİRİŞ 

Teknlojik gelişmeler ve dünya genelinde intertnet kullanıcı sayısının son derece artmasıyla bireyler sanal 

platformlarında kullanıcısı haline gelmişlerdir. We Are Social Digital’in 2021 yılı raporuna göre  4.66 milyar 

internet kullanıcısının 4.20 milyarı sosyal medya kullanmaktadır 

(https://wearesocial.com/uk/blog/2021/01/digital-2021-uk/). Bu rakam da dünya nüfusunun %53’üne denk 

gelmektedir. Sosyal medyanın artan önemi ile birlikte sosyal medya konusu pazarlama alanında da geniş bir 

yer bulmuş ve sosyal medya pazarlaması ortaya çıkmıştır Sosyal medya geniş etki alanı, hızlı ve kolay 

ulaşılabilirliği, maliyetsizliği  ve milyonlarca kullanıcısı ile işletmelerin pazarlama stratejilerinde önemli bir 

yere sahip olmuştur. Bu platformlarda uzun sürelerin geçirilmesi ve bilgi paylaşımının daha kolay ve daha 

hızlı bir şekilde gerçekleşmesi işletmelerin tüketiciler ile iletişim ve etkileşimlerinde sosyal medyaya 

yönelmelerine neden olmuştur. 

Sosyal medya uygulamalarının kullanımının artması işletmelerin pazarlama etkinliklerinde de değişikliklere 

neden olmuştur. Bu uygulamaları kullanan markalar tüketicileri ile iletişimlerini iyileştirerek daha etkin 

ilişkiler kurmaya başlamışlardır (Trattner ve Kappe, 2013). 

Sosyal medya pazarlamasında sosyal medya teknolojilerinin, kanallarının ve yazılımlarının kullanımı ile 

organizasyonlar paydaşlarına  değer teklifleri oluşturmakta, iletmekte, sunmakta ve değiş tokuş etmektedir 

(Tuten ve Solomon, 2015). 

Bibliyometri, akademik literatüre nicel içgörü sağlayan yayınların istatistiksel analizinin bir biçimidir. 

(Benckendorff ve Zehrer, 2013; De Bellis, 2009). Bibliyometrik analizi, belirli bir alan içinde belirli bir süre 

boyunca bilgi akışı alıntılar, yazarlar, anahtar kelimeler veya danışılan dergilerin aralığı gibi veritabanında 

toplanan bilgileri analiz ederek literatürün büyümesine dair içgörü sağlar (Van Raan, 2005).Bu çalışmanın  

amacı sosyal medya pazarlaması konusunda yapılmış araştırmaları bibliyometrik analiz yöntemi ile 

inceleyerek konuya ilişkin genel bir çerçeve çizmektir . Bu amaçla Scopus veri tabanından faydalanılmıştır. 

Veri tabanında doküman türü ve çalışmanın yılı sınırlanmadan başlık özet ve anahtar kelime bazında “social 

media marketing” ifadesi taratılmış ve ilgili  çalışmalar da işletme , yönetim ve finans, sosyal bilimler ve multi 

disipliner şeklinde alan sınırlaması yapılarak toplam döküman sayısı 1102 olarak tespit edilmiştir. 2009-2021 

yılları arasında yayınlanmış bu dökümanlar R paket programı aracılığıyla çeşitli bibliyometrik analizlerle 

incelenmiş ve elde edilen bulgular tartışılmıştır. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Gelişen teknolojiler, internet, kişisel bilgisayarların varlığı ve e-ticaretin yaygınlaşması işletmelerin iş yapış 

biçimleri ve tanıtımları üzerinde büyük bir etkiye neden olmuştur. Bununla bereber sosyal medya 

teknolojilerinin ortaya çıkışı da hızlanmıştır. Bu durumun da günümüz işletmeleri  üzerinde benzer etkiye 

sahip olması beklenmektedir. 

Sosyal medya hemen hemen herkes tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır ve hatta şirketler, 

büyüklüklerine rağmen kendilerini tanıtmak ve reklamlarını yapmak  için sosyal medyayı kullanmaya 

başlamışlardır. Büyük markalar, güçlü varlıklarını ve dostane müşteri ilişkilerini iletmek için sosyal medyayı 

kullanmaktdırlar (Saravanakumar ve SuganthaLakshmi, 2012: 4445). 

Farklı ölçeklerdeki işletmelerin mevcut ve potansiyel müşterilerine ulaşmasında etkin bir yol olan sosyal 

medya; geliri ve müşteri sadakatini arttırma, müşteriye deneyim sunma (Woodall ve Colby, 2011), marka 

değeri yaratma (Ashley ve Tuten, 2015) marka gücünü arttırma, arama motorlarında üst sıralardayer alma ve  

müşteri görüşlerini zenginleştirme (Felix, Rauschnabel ve Hincsh, 2017) gibi bir takım katkılar sağlamaktadır. 

Pazarlamacılar, sosyal medya ortamında, ücretli görüntülü reklam yerleştirme, sosyal ağlara bir marka kişiliği 

olarak katılma, sosyal ağlarda müşteri katılımı için markalı katılım fırsatları geliştirme ve sosyal kanallarda 

markalı içerik yayınlama (içerik pazarlaması veya sosyal yayıncılık olarak bilinir) dahil olmak üzere  

markalaşmaya yönelik çeşitli seçeneklere sahiptir (Tuten ve Solomon, 2015). 

Pazarlamacılar görece kısa bir zamanda, markalaşma, araştırma, müşteri ilişkileri yönetimi, hizmet ve satış 

promosyonları dahil olmak üzere çeşitli pazarlama hedefleri için sosyal medya pazarlamasını benimsemiştir 

(eMarketer, 2013). 

https://wearesocial.com/uk/blog/2021/01/digital-2021-uk/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mar.20761#mar20761-bib-0019
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Sosyal medya pazarlaması öncelikle internet tabanlıdır, ancak ağızdan ağıza pazarlama gibi internet tabanlı 

olmayan pazarlama yöntemleriyle de benzerlikleri vardır. Sosyal medya pazarlaması, sosyal medya kanalları 

aracılığıyla mevcut veya potansiyel müşterilerle etkileşime girerek veya onların ilgisini çekerek bir web 

sitesini, markayı veya işletmeyi tanıtmanın yoludur. şirketler tarafından yaygın olarak kullanılan ve ünlülerin 

kendilerini ve markalarını tanıtmalarını sağlayan en popüler sosyal medya kanalları Facebook, Twitter ve 

Youtube’dur (Saravanakumar ve SuganthaLakshmi, 2012: 4451).  

Sosyal medya pazarlaması işletmelere bir takım avantajlar sağlar. Bunlar (Zimmerman ve Sahlin, 2010:16-20): 

• Günümüz tüketicilerinin sosyal medyadaki mevcudiyeti işletmelerin  hedef pazarlara erişimini 

kolaylaştırmıştır. 

• İşletmelerin sosyal medyada hedef kitlenin karşısına doğru zamanda ve sıklıkla çıkması markanın hatırlanır 

olmasını sağlayacaktır. 

• Sosyal medya pazarlaması işletmelerin mevcut ve potansiyel tüketicileri ile ilişkiler kurmasını ve 

sürdürmesini sağlamaktadır.  

• Sosyal medyanın işletmelerin iş yapış biçimlerini değiştirmesi işletmelerin müşteri memnuniyeti sağlamada 

yeni iş süreçleri geliştirmelerini gerekli kılmıştır. 

 • İnternet aramalarında sosyal medya platformlarının sonuçlarının daha fazla yer alması işletmeleri sosyal 

medyada var olmaya itmiştir. Böylece işletmeler de arama motorlarında ilk sıralarda yer alma fırsatı elde 

etmişlerdir.  

• Sosyal medya işletmelere tüketici geri bildirimlerine kolaylıkla yanıt vermeyi sağlayan yeni satış kanalları 

sunmuştur. 

• Sosyal medya ile işletmelerin tanıtım ve reklam maliyetleri asgari düzeye inmiştir. Bu sayede de işletmeler  

maliyet/yatırım avantajı elde etmişlerdir. 

Bunların yanı sıra sosyal medya işletmelerin pazarlama yaklaşımlarına yeni bir bakış açısı getirmiştir. 

İnternetin sunduğu yenilikler ve özellikler sayesinde işletmeler hedef kitle ile doğrudan ve sosyal içerikli 

iletişim ve ilişki kurma fırsatları da sağlamıştır. Bunun yanı sıra sosyal medya araçları satış tutundurma 

faaliyetlerinde de fırsatlar sağlamıştır. Örneğin hedef kitleyi belirlemede ve belirlenen hedef kitleye özel 

kampanyalar yaparak ulaşmada sosyal medya hız, kolaylık ve maliyet avantajı sağlamıştır (Köksal ve 

Özdemir, 2013:325). 

Sosyal medya tüketicilerin satın alma kararlarının temeli olarak bilgi arama şeklini değiştirmiştir. Sosyal 

medya kullanıcılarının sayısının artması, işletmelerin gelişen pazarlama kanallarından yararlanmaları ve 

müşterilerle etkin bir şekilde iletişim kurmaları gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. “Sosyal Medya Pazarlaması”, 

sosyal medya siteleri aracılığıyla web sitesi trafiği veya dikkat çekme sürecidir.Sosyal medya pazarlama 

programları çoğunlukla dikkat çekici ve takipçileri sosyal medya araçlarında paylaşım yapmaya özendiren 

içerik yaratma çabalarına odaklanır. Temel mesaj kullanıcıdan kullanıcıya yayıldığında ve muhtemelen 

markanın veya şirketin kendisinin aksine güvenilir bir üçüncü taraf kaynağından geldiği göründüğü için bu 

pazarlama biçimi ücretli medya yerine kazanılmış medya ile sonuçlanır. Sosyal ağ web siteleri, bireylerin ve 

işletmelerin birbirleriyle etkileşime girmesine ve çevrimiçi ilişkiler ve topluluklar oluşturmasına olanak tanır. 

Sosyal ağ siteleri, ağızdan ağza ya da daha doğrusu e-ağızdan ağza olarak hareket eder. Pazarlamacılar, yeni 

semantik analiz teknolojilerinin kullanılmasıyla, insanlar tarafından paylaşılan içerik ve çevrimiçi olarak 

gönderilen sorular gibi satın alma sinyallerini tespit etme olanağına sahip olur (Kaur, 2016). 

3.YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Kavram olarak bibliyometri ilk kez  Pritchard (1969) tarafından “matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin kitaplara 

ve diğer iletişim araçlarına uygulanması”o larak  tanıtıldı. Bibliyometri bir alandaki yayın modellerini incelemek 

için yayınlanmış literatürdeki ampirik verilerin nicel analizini kullanmaktadır(De Bellis, 2009). Böylece, 

bibliyometrik analizlerin uygulanmaya başlanması ile, araştırmacıların ilgi alandaki ana temaları tespit etmek 

için ilgili  alandaki literatürün  incelenmesi sağlanmıştır (Grant vd., 2000; Vogel ve Güttel, 2013).  

Bibliometrik yöntemler  son yıllarda bilim insanlarınca  ilgi görmüş ve belirli bir dergide veya veri tabanında 

yayınlanan çalışmaların özelliklerini ve etkisini analiz etme konusunda etkili olduğu ispatlanmıştır ( Eren ve 

Eren, 2021). Akademik araştırmaları ölçmek için bibliyometri kullanmak, günümüzün akademik 

araştırmalarının anahtarıdır. (Wang  vd., 2021:4). Bu tür bir analiz, belirli bir konu alanında literatür 
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külliyatının, yani en geniş anlamıyla yayınların belirlenmesine dayanır (Ellegaard ve Wallin, 2015:1810). 

Bibliyometrik analiz nicel ve algoritmik teknik içerir, böylece araştırmacının kişisel önyargısı riskini en aza 

indirir (Ali vd., 2021). 

3.2. Veri Seti 

Çevrimiçi veri tabanlarının yaygınlaşması ve elektronik makalelerin mevcudiyeti ile bibliyometrik analiz, 

araştırma odağındaki (Casprini vd., 2020; Vogel vd., 2020), yazarlardaki (Dynako vd., 2020) ve ulusal ve 

kurumsal katkıdaki (Ruiz-Pomeda vd., 2020) değişiklikleri incelemek için farklı disiplinlerdeki çalışmalarda 

kullanılmıştır . 

Bu çalışmada bibliyometrik analiz yönteminden faydalanılarak sosyal medya pazarlaması literatürü 

değerlendirilmiştir. Çalışmanın verileri  29 Aralık 2021 tarihinde binlerce bilimsel yayın içeren veri tabanı  

scopustan dan alınmıştır. Veri tabanında doküman türü ve çalışmanın yılı sınırlanmadan başlık özet ve 

anahtar kelime bazında “social media marketing” ifadesi taratılmış ve toplamda 1601 doküman tespit 

edilmiştir. Ardından  işletme , yönetim ve finans (business, managament and accounting), sosyal bilimler 

(social sciences) ve multi disipliner şeklinde alan sınırlaması yapıldığında toplam döküman sayısı 1102 olarak 

tespit edilmiştir. 

3.3. Verilerin Analizi 

Çalışmanın analzinde  için R praogramı için  Aria ve Cuccurullo (2017: 959) tarafından geliştirilmiş 

“bibliometrix” paketinden ve biblioshiny uygulamasından yararlanılmıştır. Bu uygulama ile literatürde yer 

alan çalışmalar kapsamlı şekilde incelenerek araştırmacıların herhangi bir alandaki gelişmeleri 

görebilmelerine olanak sağlanmaktadır. 

4. BULGULAR  

Çalışma kapsamında öncelikle analiz edilen çalışmalara ait genel bilgilere yer verilmiştir. Daha sonra sırasıyla; 

yayın türleri, yayınların yıllara göre dağılımı, en  fazla yayın yapan yazarlar, en fazla yayın yapan dergi, 

küresel ölçekte en fazla atıf alan çalışma, anahtar kelime bazında kelime bulutu, anahtar kelimelere göre 

çalışmaların kavramsal yapı haritası, anahtar kelimelerin yıllara göre değişimi başlıklarda en çok tekrar eden 

kelimeler, başlıklardaki kelimelere göre çalışma konularının kavramsal yapısı,en fazla yayın yapan ülkeler, 

ülke başına düşen atıf,uluslararası ortak yazarlar haritası , ortak atıf analizidir. 

Aşağıda yer alan tablo 1’de analize tabi tutulan 1102 çalışmaya ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. 

Tablo 1. Analiz edilen yayınlara ait genel bilgiler 

Sosyal medya pazarlamasına scopus veri tabanında yer alan ilk çalışma 2009 yılına aittir.Konuyla ilgli 1102 

yayın 507 farklı kaynakta yayınlanmıştır.1102 yayının ortalama alıntı sayısı 21,32 iken yıllık ortalama alıntı 

sayısı ise 3,24’dür. 1102 yayında toplamda 56982 referans vardır. Bu çalışmaların anahtar kelime sayısı 981, 

toplam yazar sayısı ise 2426dır. 2426 yazarın 199’u tek yazarlı olarak sosyal medya pazarlaması konusunu 

çalışmıştır.Ayrıca konuyla ilgili yapılan  çalışmalarda yazar bazında ortalama yayın 0,45, yayın bazında 

Zaman aralığı 2009-2022 

Toplam yayın sayısı 1102 

Kaynaklar (dergiler , kitaplar vb.) 507 

Yayın başına ortalama alıntı 21,32 

Doküman başına yıllık ortalama alıntılar  3,24 

Kullanılan kaynaklar(Referanslar)  56892 

Anahtar kelimeler (ID) 981 

Yazarlar (Toplam) 2426 

Tek yazarlı çalışmaların yazarları 199 

Çok yazarlı çalışmaların yazarları 2227 

Tek yazarlı çalışmalar 231 

Yazar başına düşen çalışma sayısı 0,45 

Çalışma başına düşen yazar sayısı 2,20 

Çalışma başına ortak yazarlar 2,61 

İşbirliği endeksi 2,56 
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ortalama yazar sayısı 2,20, yayın bazında ortak yazar sayısı 2,61 ve iş birliği endeksi ise 2.56 olarak tespit 

edilmiştir. 

Yapılan analiz sonucunda 2009-2022 yıllları arasında toplam 1102 çalışma olduğu tespit edilmiştir. Bunların 

çalışma türleri bazında dağılımı tablo 2’de gösterilmektedir.  

Tablo 2. Yayın türleri 

Yayın Türü Yayın sayısı 

Makale 874 

Kitap 24 

Kitap Bölümü 86 

Bildiri  63 

Diğer(Konferans incelemesi, editör yazısı, kitap  kritiği gibi) 55 

Toplam 1102 

Tablo 2’ye göre 1102 çalışmadan 874’ü makale, 24’ü kitap, 86’sıkitap bölümü, 63’ü ise bildiridir. 

 

Grafik 1.  Sosyal medya pazarlaması çalışmalarının  yıllara göre dağılımı 

Şekilde sosyal medya pazarlamasıyla ilgili çalışmaların  yıllar bazında dağılımları yer almaktadır. 

Çalışmaların 2009’dan bu yana sürekli artan bir ivmeye sahip olduğu görülmektedir.En az çalışma 2009 yılına 

ait olup bu yılda 2 çalışma yayınlanmıştır. En fazla çalışma sayısı ise 223 adet ile 2021 yılına aittir. 
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Grafik 2.  Sosyal medya pazarlamasına ilgili en çok yayın yapan yazarlar 

Grafik 2’de scopus veri tabanında yer alan sosyal medya pazarlamasıyla ilgili en çok yayın yapan ilk 20 yazar 

görülmektedir . En çok yayının Cambria, E. (9 Yayın)’a ait  olduğu görülmektedir. Son beşte yer alan beş 

yazarın ise yayın sayılarının 4  olduğu görülmektedir. 

Aşağıda yer alan grafik  3’de ise konuya ilişkin en fazla yayın yapan ilk 20 dergi yer almaktadır. 

 

Grafik  3. En fazla yayın yapan dergiler 

Sosyal medya pazarlamasıyla ilgili ortaya konulan yayınların yer aldığı 507 çeşitli kaynaktan ( dergi, kitap 

vb.) en çok yayının yer aldığı ilk 20 dergiye grafik 3’de yer verilmiştir.20 dergiden ilki 60 yayın sayısı ile Journal 

of Research in İnteractive Marketing dergisidir. İkinci sırada 27 yayın sayısı ile Journal of Business Research, üçüncü 

sırada ise 20 yayın sayısı ile Sustainability dergisi gelmektedir. 
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Tablo 3. Küresel bazdaen çok atıfa sahip ilk 20 çalışma 

Yayın Toplam 

Atıf 

Yıllara Göre Toplam 

Atıf 

Normalleştirilmiş 

Toplam Atıf 

Kozınets Rv, 2010, J Mark 1044 80,31 6,01 

De Vrıes L, 2012, J Interact Mark 963 87,55 8,87 

Kım Aj, 2012, J Bus Res 837 76,09 7,71 

Hoffman Dl, 2010, Mıt Sloan Manage 

Rev 

584 44,92 3,36 

Ashley C, 2015, Psychol Mark 489 61,13 13,08 

Mıchaelıdou N, 2011, Ind Mark Manage 476 39,67 10,77 

Smıth An, 2012, J Interact Mark 475 43,18 4,37 

Lıu Z, 2015, Tour Manage 424 53,00 11,34 

Hays S, 2013, Curr Issues Tour 400 40,00 6,06 

Malthouse Ec, 2013, J Interact Mark 398 39,80 6,03 

Pletıkosa Cvıjıkj I, 2013, Soc Netw 

Analysıs Mın 

392 39,20 5,94 

De Veırman M, 2017, Int J Advert 380 63,33 14,85 

Godey B, 2016, J Bus Res 329 47,00 13,58 

Enlı Gs, 2013, Inf Commun Soc 321 32,10 4,86 

Rıshıka R, 2013, Inf Syst Res 320 32,00 4,85 

Felıx R, 2017, J Bus Res 296 49,33 11,57 

Lıpsman A, 2012, J Advert Res 275 25,00 2,53 

Yu Y, 2013, Decıs Support Syst 273 27,30 4,13 

Kım Aj, 2010, J Glob Fash Mark 238 18,31 1,37 

Lee D, 2018, Manage Scı 237 47,40 16,10 

Tablo 3 küresel bazda en çok atıfa sahip  ilk 20 çalışmayı göstermektedir. En fazla atıf alan yayın Kozinets, R. 

V., De Valck, K., Wojnicki, A. C. ve  Wilner, S. J. (TC:1044) tarafından yayınlanan  Networked narratives: 

Understanding word-of-mouth marketing in online communities başlıklı makaledir.İkinci sırada De Vries, L., 

Gensler, S. ve  Leeflang, P. S. (TC:963)’nin yayınladığı Popularity of brand posts on brand fan pages: An investigation 

of the effects of social media marketing başlıklı makale yer alırken, üçüncü sırada Kim, A. J. ve  Ko, E. (TC:837)’ 

nin hazırladığı Do social media marketing activities enhance customer equity? An empirical study of luxury fashion 

brand başlıklı makale yer almaktadır. Yayınlardan en günceli ise 20. sırada yer alan  Lee, D., Hosanagar, K.ve 

Nair, H. S. (TC:237)’ın yayınladığı Advertising content and consumer engagement on social media: Evidence from 

Facebook başlıklı makeledir. 

 

Şekil 1. Anahtar kelimelere göre  kelime bulutu 
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Şekil 1’e göre,  Sosyal medya pazarlamasına ilişkin incelenen 1102 çalışmanın anahtar kelimelerinde en fazla  

sosyal medya ve  pazarlama ve sosyal medya pazarlamasının kullanıldığı görülmektedir. Çalışmanın ana 

konusu sosyal medya pazarlaması olduğu için en fazla kullanılan kelimelerin bunlardan oluşması  gözardı 

edilmelidir..  Bunların ardından ise sırasıyla sosyal ağlar (social networking(online)), ticaret (commerce), satış 

(sales) ve insan (human), facebook kelimelerinin sıklıkla kullanıldığı tespit edilmiştir. Ortaya çıkan bu 

kelimelerle, konuyla ilişkili  ile kavramsal çalışmaların sosyal ağlar ve ticarete yoğunlaştığı söylenebilir. 

Araştırmada çalışmalarda   kullanılan anahtar kelimelerin çoğunlukla bir arada kullanılıp kullanılmamasına 

göre birbirlerine yakınlık ve uzaklıkları faktör analizi ile kümelenerek çok boyutlu ölçekleme analizi sayesinde 

kavramsal yapı haritası ortaya konulmuştur. Bu analizle ortaya çıkan haritada, analiz edilen anahtar kelimeler 

düzlemde dağıtılır ve her anahtar kelimenin göreceli konumu, anahtar kelimeler arasındaki yakınlığı yansıtır. 

Birbirine daha çok yakın olan kelimeler birer küme oluşturur. Bir anahtar kelime, kümenin orta kısmına ne 

kadar yakınsa ilgili literatür bakımından o kadar temel teşkil eder (Hoffman ve Leeuw, 1992,267-268).  

 

Şekil 2. Kavramsal yapı haritası 

Şekilde alana ait yapılan çalışmaların kavramsal yapısının tek bir ana kümeden oluştuğu görülmektedir 

(kırmızı renkli bölge). Bu ana kümelenmenin daha çok pazarlama konularından oluştuğu görülmektedir 

ve pazarlama kavramı en merkezi konuma yer almaktadır. Bunların yanı sıra küme içerisinde 

sürdürülebilir gelişme, ekonomi, içerik analizi ve veri madenciliği gibi farklı konularında yer aldığı 

görülmektedir.  

Şekil 3’.de çalışmalarda kullanılan anahtar kelimelerin yıllara göre kullanım sıklıkları yer almaktadır. 
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Şekil 3. Anahtar Kelime Trendleri 
Şekil 3’ de yıllar itibariyle en sık kullanılan anahtar kelimelerden ilki; pazarlama, ikincisi  özellikle 2017 sonrası 

hızlı bir artış gösteren sosyal medya, üçüncüsü ise 2015’den itibaren düzenli bir artış gösteren sosyal ağlardır. 

Bu üç kelime 2010 yılından bu yana kullanılmaktadır. En az kullanılan iki kelime den biri olan ekonomik ve 

sosyal etkiler ise 2012 yılından itibaren kullanılmaktadır. 

Başlıklar bazında kelimelerin kullanım sıklıklarına ilişkin bilgiler ise tablo 4’ de yer almaktadır. 

Tablo 4. Başlıklar bazında kullanılan kelimelerin sıklıkları 

Kelime Sıklık 

Social 813 

Media 720 

Marketing 593 

Brand 197 

Study 97 

Facebook 94 

Engagement 87 

Digital 80 

Role 67 

Consumer 64 

Brands 60 

Content 58 

İmpact 57 

Customer 51 

Consumers 48 

Araştırmada analize tabi tutulan yayınların başlıklarında en sık tekrarlayan ilk 15 kelime tablo  4’de yer 

almaktadır. Tablo incelendiğinde sosyal, medya ve pazarlamadan sonra en fazla kullanılan kelimenin marka 

olduğu görülmektedir. 
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Araştırmada analiz edilen 1102 çalışmanın kavramsal yapılarını incelemek amacıyla co-occurence analiz 

yapılmıştır. Bu analizle  makale başlıklarında yer alan  kelimelerin birbirleri ile olan bağlantıları ortaya 

konulmuştur (Aria ve Cuccurullo, 2017: 968). 

 

Şekil 4.  Başlıklara göre çalışma konularının kavramsal yapısı 

Şekil 4’e göre ilgli konudaki çalışmaların  5 ana başlıkta kümelendiği görülmektedir. Kavramsal yapıdaki 

kelimelerin arasındaki çizgilerin kalınlığı (koyuluk)  ilgili kelimelerin birbirleri ile ilişkinin gücünü temsil 

etmektedir. İlk kümede sosyal, medya ve pazarlama kelimelerinin bağlarının güçlü olduğu 

görülmektedir.İkinci kümelemede marka, instagram, tüketici, sadakat ve satın alma kelimeleri dikkat 

çekerken üçüncü kümelemede (mor küme) facebook, iş birliği, içerik ve analiz; dördüncü kümelemede 

(turuncu küme) davranış, reklam, müşteriler ve etkiler, beşinci kümede (yeşil küme) ise endüstri, ampirik ve 

çalışma kelimeleri yer almaktadır. 
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Şekil 5. En fazla yayın yapan ülkeler  

En fazla yayın yapan ülkelerin haritası incelendiğinde sırasıyla ilk 5 ülke şu şekildedir: ABD (522), 

Hindistan(168), Birleşik Kırallık(128), Çin(127) ve Endozya (90). 

  

Grafik 4. Ülke bazında toplam atıf ve yayın başına ortalama atıf sayıları 

Grafik 4’de en fazla atıf alan 20 ülke ve bu ülkelerin yayın başına ortalama atıf sayıları yer almaktadır.Buna 

göre en fazla atıf 5704 sayısı ile ABD’dedir. Yayın başına ortalama atıf sayısı ise en yüksek 244 olup Hollandaya 

aittir. 
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Sosyal yapı ile herhangi bir bilimsel alandaki yazarların yaptıkları işbirlikleri;, yazarlara, bunların bağlı 

bulundukları kurumlara veya yazarların ülkelerine göre ortaya konulmaktadır (Peters ve Van Raan, 1991). 

Bibliyometrik açıdan incelenen çalışmaların sosyal yapısını ortaya koymak için yazarlar arası iş birliğini yani 

ortak yazarlar haritasını ortaya koymak gerekmektedir. Ortak yazar analizi ilgili alan etkili çalışma gruplarını 

ortaya koyması açısından önemlidir (Aria ve Cuccurullo, 2017). Bu çalışmada da öncelikle ortak yazarlı 

çalışmaların hangi ülkeler arasında gerçekleştiğini ortaya koymak amacıyla şekil 6.’da yer alan ülke bazında 

ortak yazarlar haritası çıkarılmış ardından tablo 5.’de yer alan en fazla çalışma yapan ilk 10 ülkenin ortak 

çalışma sayılarına yer verilmiştir. 

 

Şekil 6. Küresel anlamda ortak Yazarlar Haritası 

Tablo 5. Uluslarası ortak yazarların çalışma sayıları 

Ülke Adı Ülke Adı Çalışma Sayısı 

Amerika Birleşik Devletleri Çin 18 

Amerika Birleşik Devletleri Birleşik Krallık 11 

Amerika Birleşik Devletleri Kanada 10 

Amerika Birleşik Devletleri Avustralya 10 

Avustralya Hong Kong 9 

Amerika Birleşik Devletleri Almanya 8 

Amerika Birleşik Devletleri Hindistan 7 

Amerika Birleşik Devletleri Kore 7 

Birleşik Krallık Avustralya 6 

Birleşik Krallık Kanada 6 

Şekil 6 ve tablo 5’e göre en çok ortak çalışmanın ABD ile Çin arasında olduğu görülmektedir. En fazla ortak 

çalışma yapan ilk 10 ülkenin 7’sinde ABD’nin bulunması dikkat çekmektedir.  

 Bibliyometrik analiz, belirli bir araştırma alanının entelektüel yapsınıı görselleştirmek için genellikle bilim 

haritalama teknikleriyle birleştirilir (Cobo ve diğerleri, 2011). Son olarak araştırma kapsamında ele alınan 1102 

çalışmanın entelektüel yapısını ortaya koymak için ortak atıf analizi yapılmıştır. Ortak atıf analizi, en yaygın 

kullanılan bibliyometrik analiz yöntemidir (Ding vd., 2001). Ortak atof bir makalede birlikte atıf yapılan iki 

yayın  olarak tanımlanır (Small,1973). Bu analizle farklı iki çalışmanın farklı çalışmalarda birlikte atıf yapılma 

sıklığı ortaya konulmaktadır (Bellardo, 1980). Yani haritada yer alan yazarlar arasındaki ilişkinin kuvveti 

birlikte atıf yapılma sıklığı ile doğru orantılıdır. 
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Şekil 7. Ortak atıf analizi 

Şekilde 7’de yer alan ortak atıf analizi neticesine göre çalışmalar üç farklı kümede toplandığı görülmektedir. 

Kırmızı küme içerisinde en güçlü bağlantının Kaplan (2010) ile Mangold (2009)  arasında olduğu 

görülmektedir. Yani Kaplan (2010) ve Mangold  (2016)’un  farklı çalışmalarda birlikte atıf yapılma sıklıkları 

diğerlerine göre daha fazladır. Mavi kümede ise aynı durumun Godey (2016)  ile Kim (2012) arasında olduğu 

dikkat çekmektedir. 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada sosyal medya pazarlamasına ilişkin literatür bibliyometrik analiz yöntemiyle R-paket programı 

aracılığıyla analiz edilmiştir. Analiz kapsamında 2009-2021 yılları arasında 507 farklı kaynakta 

yayınlanan 1102 çalışmaya yer verilmiştir.Bu çalışmaların ilki 2009 yılında yayınlanmış olup  o 

tarihten 2021’e kadar olan ki süreçte çalışma sayıları doğrusal olarak artış göstermiştir. Mevcut 

artışın devam etmesi durumunda 2022 yılı ve sonrasında sosyal medya pazarlamasına ilişkin 

çalışmaların sayısında artıl olacağı sonucuna varilabilir.Konuya ilişkin çalışmalar en yoğun 2021 

yılında gerçekleştirilmiştir. Bu yılda gerçekleştirilen 223 çalışma toplam çalışma sayısının %20sine 

denk gelmektedir. 

Çalışmaların yayın türlerine bakıldığında araştırmacınların en fazla makale olarak çalışmalarını yayınladığı 

görülmektedir. Bu da toplam yayın sayısının %79’una denk gelmektedir. 

Konuya ilişkin çalışmalar yapan 2426 yazardan en fazla yayına sahip olan yazar en fazla yayın yapan yazarın 

Nanyang Technological Üniversitesinden Doç. Dr. Erik Cambria (9 Yayın) olduğu tespit edilmiştir. 
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Sosyal medya pazarlamasıyla ilgili gerçekleştirilen çalışmaların olduğu  507 çeşitli kaynaktan ( dergi, kitap 

vb.) en fazla yayına sahip dergiden ilki 60 yayın sayısı ile Journal of Research in İnteractive Marketing dergisidir. 

İkincisi 27 yayın sayısı ile Journal of Business Research, üçüncüsü ise 20 yayın sayısı ile Sustainability dergisi 

gelmektedir.İlk sırada yer alan Journal of Research in İnteractive Marketing dergisi emerald yayın grubuna ait 

2010 yılından bu yana online olarak yayınlanan etkileşimli, ilişkisel, elektronik, doğrudan ve çok kanallı 

pazarlama ve pazarlama yönetimindeki önemli konulara yer veren akademik yayın dergisidir. 

En fazla atıf alan yayın Kozinets, R. V., De Valck, K., Wojnicki, A. C. ve  Wilner, S. J. (TC:1044) tarafından 

yayınlanan  Networked narratives: Understanding word-of-mouth marketing in online communities başlıklı 

makaledir. Bu makalenin özetinde sosyal medya pazarlaması kelimesinin geçmesi  makalenin bu sıralamada 

yer almasını sağlamıştır.Makalede sosyal medya pazarlama metodu olan ewom’da blog yazarlarının etkisini 

ortaya koymak amacıyla yazılmıştır. 

Anahtar kelimeler yayınların içeriğine dair fikir verme ve daha görünür olmasını sağlamaktadır. İlgili konuya 

ilişkin sık kullanılan anahtar kelimeler  bu konularda en fazla çalışılan kavramları göstermektedir. sosyal 

medya pazarlamasına ilişkin yapılan çalışmalarda da en fazla çalışılan konuların  (sosyal, medya ve pazarlama 

dışında) sosyal ağlar, ticaret, satış, insan, ekonomik ve sosyal etkiler,facebook, bilgi yönetimi, e-ticaret, tüketici 

davranışları ve internet olarak belirlenmiştir.Anahtar kelime bazında yapılan çalışmaların kavramsal 

yapısının tek bir ana kümeden oluştuğu, bu ana kümelenmenin daha çok pazarlama konularını kapsadığı 

belirlenmiştir. Gelecekteki çalışmalarda sosyal medya pazarlamasına ilişkin yeni araştırma alanları ve 

odakların oluşturulmasının konuya zenginlik katacağı düşünülmektedir. 

En sık kullanılan anahtar kelimelerden ilki; pazarlama, ikincisi  özellikle 2017 sonrası hızlı bir artış gösteren 

sosyal medya, üçüncüsü ise 2015’den itibaren düzenli bir artış gösteren sosyal ağlardır. Bu üç kelime 2010 

yılından bu yana kullanılmaktadır. Başlıklar bazında kelimelerin kullanım sıklıklarına bakıldığında ise 

anahtar kelimelerden farklı olarak marka kelimesi dikkat çekmektedir. Bu durumda yapılmış çalışmaların 

konularının markaların sosyal medya pazarlamasına ilişkin olduğu düşünülmektedir. Başlıklara göre çalışma 

konularının kavramsla yapısı incelendiğinde ise beş küme tespit edilmiştir. İlk kümede sosyal, medya ve 

pazarlama kelimeleri,.İkinci kümelemede; marka, instagram, tüketici, sadakat ve satın alma kelimeleri, 

üçüncü kümelemede; facebook, iş birliği, içerik ve analiz; dördüncü kümelemede;davranış, reklam, müşteriler 

ve etkiler, beşinci kümede; ise endüstri, ampirik ve çalışma kelimeleri yer almaktadır. 

Gerek ortak çalışmalarda gerekse yayın sayısı bazında sosyal medya pazarlaması alanına en fazla katkı 

sağlayan ülkenin ABD olduğu tespit edilmiştir. ABD’den sonra gelen ilk ülke olan Hindistan ise ABD’nin üçte 

biri kadar yayın sayısına sahiptir. Yani ABD bu alana katı sağlama konusunda büyük bir farkla en ön sırada 

yer almaktadır.Yayın sayısına paralel şekilde atıf sayısında da ilk sırada ABD gelmektedir.ABD’nin hemen 

ardından gelen Birleşik Kırallığın atıf sayısı ise ABD’nin yarısı kadardır. Yayın başına ortalama atıf sayısı ise 

en yüksek 244 olup Hollandaya aittir. Yayın başına ortalama atıf ile toplam atıf oranı en yüksek olan ülke ise 

İsviçredir. Ülke işbirlikleri, yayın sayıları ve atıf sayılarına ilişkin bulgularda ilk 20 içerisinde Türkiyenin yer 

almaması dikkat çekmektedir. Son derece önemli ve popüler hale gelen sosyal medya pazarlamasına ilişkin 

konularda ülkemizdeki çalışmaların yabancı literatürde daha az yer aldığı düşünülmektedir. 

Son olarak yapılan ortak atıf  analizinde ise çalışmalar üç farklı kümede toplanmıştır. Bu kümeler içerisinde 

dikkat çeken en güçlü bağlantının Kaplan(2010) ile Mangold(2009)  arasında olduğu tespit edilmiştir. Yani 

Kaplan(2010) ve Mangold (2016)’un   farklı çalışmalarda birlikte atıf yapılma sıklıkları diğerlerine göre daha 

fazladır.  

Literatürde sosyal medya pazarlamasına ilişkin bibliyometrik analizin uygulandığı iki çalışmaya 

rastlanmıştır. Bunlardan ilkinde; Zengin ve Serdaroğlu (2020) sosyal medya pazarlaması konusundaki 

lisansüstü tezleri içerik analizi yöntemi ile incelemişlerdir. Bu çalışmada yalnızca ulusal yazın incelenmiştir. 

Diğer çalışmada ise  2009 yılından 2020 yılının ilk yarınsına kadarki süreçte yer alan  477 makale VOSviewer 

paket programı ile analiz edilmiştir. Hem uygulamada işletmeler için artık bir ihtiyaç haline gelmesi hem de 

popülaritesi ve kullanım alanlarının hızla artmasından dolayı sosyal medya pazarlaması konusunun 

akademik alanda bibliyometrik analizinin daha geniş kapsamlı ve daha güncel yapılması neredeyse bir 

gereklilik arz etmektedir. Bu çalışma kullanılan verilerin güncelliği, analize tabi çalışma sayısının zenginliği 

bakımından literatüre katkı sağlamaktadır. Ayrıca bu çalışma, ilgili araştırmanın bu konudaki en son literatür 
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eğilimlerini belirlemesine yardımcı olacak ve gelecek çalışmalar için de yeni araştırma alanları ve odakların 

oluşturulmasında yön gösterici olacaktır. 

Sosyal medya pazarlaması konusunun alanının resmini çizen ve bu büyük resmi, alanda çalışmalar yapacak 

olan potansiyel araştırmacıların kullanımına sunan bu çalışma sonuçlarının sosyal medya pazarlamasına 

ilişkin yapılacak yeni çalışmalar için konu ile ilgili anahtar kelimelerin, dergilerin ve referans gösterilecek 

kaynakların belirlenmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bu çalışma sosyal medya pazarlamasına ilişkin önemli noktaları ortaya koymaya çalışsa da çalışmaya ait bazı 

sınırlılıklar bulunmaktadır. Analiz sonuçları 29.21.2021 tarihinde scopus veri tabanında elde edilen 

çalışmalarla sınırlıdır. bu tarihten sonra yapılacak çalışmalarda farklı bulguların elde edilmesi mümkün 

olabilecektir. Çalışmada seçilen yayınlar; sosyal medya pazalaması anahatar kelimesiyle tüm çalışma 

türlerinde işletme , yönetim ve finans, sosyal bilimler ve multi disipliner alanlarında filtrelenerek analiz 

edilmiş olup, gelecekte yapılacak çalışmalarda araştırmacılar konuya ilişkin alan sınırı olmadan daha 

kapsamlı çalışmalar hazırlayabilirler.Ayrıca gelecekteki çalışmalar verilerin elde edilmesinde farklı veri 

tabanlarının kullanılması literatüre katkı sağlayacaktır. 
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Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi 

Amaç – Kurumların, hedeflerine ulaşabilmeleri ve performanslarını artırabilmeleri için kendilerine yüksek 

düzeyde bağlılık hisseden ve iş doyumu yüksek olan insan gücüne ihtiyaçları vardır. Kayırmacılık, 

kurumların hedeflere ulaşmasını engelleyen, varlığını tehlikeye atan etik dışı bir olgudur. Kayırmacı 

davranışlar akademisyenlerin örgütsel bağlılık ve iş doyumuna zarar vermektedir. Bu çalışma, Ankara ilinin 

vakıf ve devlet üniversitelerinde çalışan akademisyenlerin kayırmacılık algıları ile örgütsel bağlılık ve iş 

doyumu seviyelerinin demografik durumlardan etkilenip etkilenmeyeceğini saptamak amacıyla 

gerçekleştirilmiştir.  

Yöntem –  Araştırmada nicel ararştırma yöntemi olarak betimsel ilişkisel (korelasyonel) tarama modeli 

kullanılmıştır. Ankara ili kamu ve özel Üniversitelerde görev yapan akademisyenlere ait bu araştırmada 

üniversitelerin sahipliği esas alınarak Tabakalı Rastgele Örnekleme yöntemi ile akademisyenler 

tanımlanmıştır ve değerlendirmeye 518 (323 online,195 yüz yüze) anket katılmıştır. Araştırmaya dâhil olan 

akademisyenlerin sosyo-demografik özelliklerinin yanında ‘Kayırmacılık Ölçeği’, ’Örgütsel Bağlılık Ölçeği’  

ve ‘Minnesota İş Doyum Ölçeği’ değerlendirilmiştir. Temin edilen veriler istatistiksel paket programlar 

aracılığı ile analiz edilerek sonuçlar yorumlanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi, t testi, Tukey ve Anova 

testleri, tanımlayıcı istatistiksel yöntemler (frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma) ve korelasyon analizi 

gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular – Araştırma sonucunda, akademisyenlerin kayırmacılık algılarının (Ort.=2,67) düşük düzeyde, 

örgütsel bağlılıkları (Ort.=3,05) ve iş doyumlarının (Ort.=3,69) orta seviyede olduğu saptanmıştır. 

Araştırmanın bulgularına göre, akademisyenlerin yaş, üniversite statüsü, toplam çalışma süresi, yöneticilik 

yapma durumu, meslekte toplam çalışma süresi değişkenlerine göre kayırmacılık algılarında istatistiksel 

anlamda farklılık görülmüştür.  Buna ek olarak, akademisyenlerin yaş, aylık gelir durumu, üniversite statüsü, 

toplam çalışma süresi, mevcut üniversitede çalışma süresi, yöneticilik yapma durumu, meslekte toplam 

çalışma süresi durumları ile iş doyumu arasında etkili bir fark yarattığı tespit edilmiştir. Ayrıca, yöneticilik 

yapma durumu, mevcut üniversitede çalışma süresi durumlarına göre örgütsel bağlılık düzeylerinde 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmüştür. Bununla beraber yapılan korelasyon analizi neticeleri 

akademisyenlerin kayırmacılık algıları ile örgütsel bağlılık ve iş doyumu arasında olumsuz yönde bir ilişki 

olduğunu göstermiştir.  

Tartışma – Kayırmacılık, örgütsel bağlılık ve iş doyumunun hangi kurumsal etkileri ve sonuçları ortaya 

çıkarabileceğine dair daha fazla stratejilerin geliştirilebilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Ulusal 

ve uluslararası alanda bu çalışmalara genişletilmelidir.  

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Keywords:  
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Organizational 

Commitment 

Job satisfaction 

Academician 

 

 

 

Purpose – For organizations to gain their aim and increase their performance, they need a manpower 

borderline high commitment and job satisfaction. Nepotism is an unethical phenomenon that prevents 

institutions from reaching their goals and jeopardizes their existence. Nepotistic behaviors harm the 

organizational commitment and job satisfaction of academicians. This research was carried out to fix whether 

the understanding of favoritism, organizational commitment and job satisfaction levels of academics to strive 

in foundation and status universities in Ankara different according to demographic parameter. 

Design/method/approach – In this working, descriptive relational (correlational) survey model, which is one 

of the quantitative research methods, was used. In this research, which belongs to the academicians working 

in Ankara Public and Private Universities, academics were identified by Stratified Random Sampling method 

based on the ownership of the universities, and 518 (323 online, 195 face-to-face) questionnaires were included 

in the evaluation. In addition to the socio-demographic characteristics of the academics involved in the 
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research, the 'Nepotism Scale', the 'Organizational Commitment Scale' and the 'Minnesota Job Satisfaction 

Scale' were evaluated. The obtained data were analyzed through statistical package programs and the results 

were interpreted. Confirmatory factor analysis, t test, Tukey and Anova tests, descriptive statistical methods 

(frequency, percentage, mean and standard deviation) and correlation analysis were performed. 

Results – After all the research, it was determined that academicians' perceptions of favoritism (Mean=2.67) 

were low, and their organizational commitment (M=3.05) and job satisfaction (M=3.69) were moderate. 

Looking at the findings of the study, a statistically important distinction was observed in the perceptions of 

favoritism according to the variables of age, university status, all working time, being a manager, and all 

working time in the profession. In addition, it has been determined that there is an effective distinction 

between academicians' age, monthly income, university status, total working time, working time at the 

current university, being a manager, all working time in the profession and job satisfaction. In addition, a 

statistically significant distinction was observed in the levels of organizational commitment according to the 

status of being a manager and working time at the current university. However, the fates of the correlation 

analysis to indicated that there is a negative relationship between academicians' perceptions of favoritism, 

organizational commitment and job satisfaction. 

Discussion – More studies are requiremented to develop more plans on what institutional effects and results 

may reveal nepotism, organizational commitment, and job satisfaction. These studies should be expanded in 

the national and international arena. 

 

1. GİRİŞ 

Kayırmacılık, çalışma hayatında tanıdıkların tercih edilmesi şeklinde ya da maksatlı olarak görülebilmektedir. 

Çalışma ortamlarında yöneticiler görevde yükselme ve görev vermede ne yazık ki istememelerine rağmen 

kayırmacılık davranışında bulunmaktadırlar (Öztürk vd.,2021:156). Yeteneklerine bakmadan işe alınan ya da 

görevde yükseltilen kişiler, kabiliyet ve bilgi seviyeleri düşük olduğunda, beceri seviyeleri yüksek kişiler gibi 

başarılı olamayacaklardır. Bundan dolayı bu kişilerin işin gereği olarak eğitilmeleri bazı güçlükleri ortaya 

çıkaracaktır. Başka açıdan bakıldığında, görev yönünden vasıflı kişiler, kayırmacı davranışlarla işe alınan ya 

da görevde yükseltilen kişileri görünce örgütsel bağlılıkları zarar görmekte ve iş doyumları azalmaktadır 

(Öztürk ve Dizili,2019:148). 

Diğer yandan görevlendirme, görevde yükselme, diğer işlem ve uygulamalarda yeterli ve uygun kişilerin 

yerine akraba ve yakınlara ayrıcalık yapmak şeklinde ortaya çıkan kayırmacılık, çalışan kişilerin anksiyete 

düzeylerini ve görevi bırakma durumlarını yükseltmektedir. Ayrıca kayırmacılık davranışı, becerikli kişilerin 

ilerlemelerine, farkında olmalarına, kendilerini ifade etmelerine engel olmaktadır (Saracel ve Sarıboğa,2020:2). 

Alan yazında kayırmacılık ile nepotizm birbirinin yerine kullanılsa da nepotizm kayırmacılığa göre daha dar 

kapsamlıdır. Nepotizm soy bağı olan tanıdıkları içerirken, kayırmacılık kan bağı olan tanıdıklarla birlikte eş, 

dost ayrımcılığını da içerir (Uncu ve Türeli,2017:525). 

Bu çalışma, Ankara ili kamu ve özel Üniversiteleri’nde çalışan akademisyenlerin kayırmacılık algılarının 

örgütsel bağlılığa etkisinde iş doyumunun aracılık rolünü belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, 

akademisyenlerin kayırmacılık algıları, örgütsel bağlılık ve iş doyumu algılarının demografik değişkenler 

açısından farklılık oluşturup oluşturmadığı saptanmaya çalışılmıştır.  

Çalışma da genel bir kavramsal yapı ortaya konulmuştur. Bu yapının ilk bölümünde kayırmacılık, ikinci 

bölümünde örgütsel bağlılık, üçüncü bölümünde ise iş doyumu kavramı incelenmiştir. Çalışmanın dördüncü 

bölümünde ise araştırma yöntemi ve analiz sonuçları ortaya konulmuştur. Çalışmanın bu bölümünde 

araştırmanın amacına yönelik incelemeler neticesinde ortaya konulan bulgular, literatürde yer alan ulusal ve 

uluslararası benzer araştırmaların sonuçlarıyla kıyaslanarak tartışılmış ve daha sonra literatüre katkı 

sağlayacak öneriler getirilmiştir. 

Mülkiyeti farklı olan üniversitelerde çalışan akademisyenlerin, kayırmacılık algılarının örgütsel bağlılığa 

etkisinde iş doyumunun aracılık rolünün olup olmadığı, ilişki olması durumunda hangi yönde olduğu bu 

araştırmanın problemini oluşturmaktadır. 

Ayrıca literatürde kayırmacılık örgütsel bağlılık ve iş doyumu algısının değerlendirilmeye çalışıldığı 

çalışmaların var olduğu ancak üniversiteleri kapsayan çalışmaların ise sınırlı sayıda olduğu görülmüştür. Bu 

bağlamda ilgili araştırmanın literatürün zenginleşmesine fayda getireceği düşünülmektedir. Çalışmanın 

neticesi aynı konuda ileriki zamanlarda yapılacak olan çalışmalarda karşılaştırma imkanı sağlayabilecektir. 
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Bu bilgilere dayanarak yapılan araştırmanın sınırlılıkları şu şekildedir:  

1. Araştırma yalnızca Ankara bulunan sekiz devlet üniversitesinde (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi) 

ve Ankara’daki dokuz vakıf üniversitesinde (Atılım Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, İhsan Doğramacı 

Bilkent Üniversitesi, Lokman Hekim Üniversitesi, TED Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Yüksek İhtisas Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi) görev yapan 

akademisyenleri kapsamaktadır. Araştırma sonuçları başka illerde çalışan akademisyenleri 

kapsamamaktadır. Bu nedenle çalışma sonuçları, Yüksek Öğrenim Kurumu’na bağlı kuruluşlar için genelleme 

yapılamaz. 

2. Araştırma konusunun kurumlar açısından incelenmesinin istenmemesi ve çalışma için izin vermeleri 

konusunda kararsız olmaları veya geç hareket etmeleri ciddi bir kısıttır. Bu husus araştırmanın yalnızca izin 

veren kurumlarda yapılması sınırını ortaya koymuştur.  

3. Araştırma akademisyenlerin kayırmacılık algılarının örgütsel bağlılığa etkisinde iş doyumunun aracılık 

rolünü saptamak için gerçekleştirilmiş ölçek soruları ile kısıtlıdır. 

4. Ayrıca çalışmanın sonuçları Ankara’daki devlet ve vakıf üniversitelerde Nisan 2022-Haziran 2022 

tarihlerinde görev yapan akademisyenlerle sınırlıdır. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Kayırmacılık 

Alan yazında kayırmacılıkla ilgili tanımlar analiz edildiğinde, hepsi adaletsizliklere, haksızlıklara, kanunlara 

aykırılığa vurgu yapmakta ve kan bağı, arkadaşlık ilişkileri, cinsiyet, siyasi nedenler gibi birçok sebeplerden 

dolayı birey ya da grupların kayrılmasına, korunmasına ve ödüllendirilmesine olanak sağladığı 

görülmektedir (Sezenöz,2021:5). 

Kayırmacılık, çalışabilecek kişilerin seçiminde, bu iş için uygun olan elemanı almak yerine, akrabalık veya 

arkadaşlık, hemşehricilik vb. ölçütleri esas alarak eleman almaktır (Kurt ve Doğramacı,2014). Yıldırım ve 

Tokgöz, (2020:545) kayırmacılığı, kamusal alanda çalışan bir kişinin, beraber çalıştığı bir kişiyi yasalara uygun 

olmayacak şekilde şartsız kollaması veya hakkı olmadığı halde yetenek ve başarıları dikkate alınmadan 

görevde yükselmesini sağlaması biçiminde ifade etmişlerdir. Kayırmacılık kurumlar ve kamuda çalışanlar 

arasında ortaya çıkmakta ve iş hayatında olumsuz sonuçlara neden olmaktadır.  

Kayırmacılık kavramı ilk defa, 1828 senesinde, Amerika Birleşik Devletleri’nde başkanlığa seçilen General 

Jackson’ın kamu sektörüne yapılan istihdamlardan faydalanmasıyla yönetim alanında dünya literatüründe 

konuşulmuştur (Bulgan, 2017). Fakat burada sözü edilen kayırmacılık biçimi, kayırmacılığın çok katı ve doğal 

bir biçimde yerine getirildiğini ifade etmektedir (Yıldız, 2017:431). 

Çalışan bireylerin gereksiz yere ödüllendirilmesi, yükselme ve çalışanın görevlendirilmesinde şeffaf 

davranılmaması, belirli şartlar belirlenmeden görevlendirme yapılması, derece ve tecrübeleri aynı olan 

bireylerin farklı kişisel edinimler kazanması, verimliliğe bağlı mükafatlandırma gibi bazı koşullarda belirli 

ölçütlerin olmaması durumları kayırmacılığa örnek olarak belirtilebilir (Sezenöz,2021:5). 

Ahlak dışı bir hareket olarak belirtilen kayırmacılık yalnızca Türkiye’de değil dünyanın değişik toplumlarında 

da görülmekte ve evrensel bir ilişki şeklinde nitelendirilmektedir (Bulgan, 2017). Kayırmacılık gelişmiş 

ülkelerde yasal tedbirlerden dolayı gerilemiş, fakat gelişmekte olan ülkelerde varlığını devam ettirmektedir 

(Dilek vd.,2019:3190). Özellikle geri kalmış ülkelerdeki bireyler resmi olmayan davranışlar göstermeye 

meyillidirler (Topbaş,2021: 89).  

Ponzo ve Scoppa tarafından 2010 yılında İtalya’da gerçekleştirdikleri çalışmada, istihdam kararlarında 

kayırmacılığı incelemişlerdir. Eğitim düzeyi yetersiz bireylerin kayırmacı uygulamalarını tercih etme 

konusunda daha meyilli olduğu, fazla mesai ücreti veren kuruluşlarda kayırmacılığın daha fazla olduğu ve 

kuruluşların istihdamlarda beceri ve eğitimi daha az dikkate aldığı saptanmıştır. 

Aydoğan (2009) çalışmasını, Türk Millî Eğitim Bakanlığı’nda üst düzey yöneticilerin bazı kişileri kollayıp 

kollamadıklarını, faaliyetlerinde ve karar vermelerinde kayırmacılık davranışı sergileyip sergilemediklerini 
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belirlemek amacıyla yapmıştır. Çalışmanın neticesinde, Millî Eğitim Bakanlığı’nda görev alan öğretmenlere, 

üst düzey yöneticilerin göreve getirilmesi, kaynak dağıtımı, faaliyetlerde bulunma, motivasyon, terfi, izin, gibi 

hususlarda kayırmacılık davranışı gösterdikleri ortaya çıkarılmıştır. 

2.2. Kayırmacılık Türleri 

Literatüre göre kayırmacılığın değişik türleri vardır.  İlk türü olan ya da korumacılığa benzeyen sosyal iletişim 

biçimi olan aşiretçilik (tribalizm), akrabalık bağı, ulusal bağ, kültürel hiyerarşik bağ, ayrıca etnik-dinsel niteliği 

de ima eden bir kayırmacılık türüdür. Tribalizm, bir sosyal iletişim biçimi şeklinde yorumlansa da bilhassa 

Türkiye gibi siyasi ilişkilerin sık görüldüğü ülkelerde rastlanmaktadır (Özel,2021:81). 

İkinci kayırmacılık türü olan Nepotizm, kişinin (başarı, eğitim ve kabiliyeti gibi) özelliklerinin dikkate 

alınmayıp, kan bağı olması nedeniyle istihdam edilmesidir. Nepotizm tarihinde; Platon’un, yeğeni 

Speusippos’u maddi sıkıntılar yaşadığını ileri sürerek, kendisinden sonra yer alacak akademinin yöneticisi 

seçtiği bilgisi bulunmaktadır. Gibson’un 1987 senesinde verdiği bilgiye göre, 18. yüzyılda görev yapan 

Winchester piskoposu Benjamen Hoadly sırasıyla Bangor, Hereford, Salisbury’de görev yaptığı yerlerdeki 

katedral ve kiliselere oğlu John’u atamıştır. Rönesans döneminde papalar yeğenlerini daha üst mevkiye 

istihdam ederken niteliklerini, özelliklerini göz ardı etmiş ve bu, o dönemde yaşayan diğer bireyler için zarar 

verici olmuştur (Orhan ve Ergeç, 2021: 17-18). 

Kayırmacılığın üçüncü türü olan kronizm Chandler’a (2012: 1) göre, arkadaşlara imtiyazlı davranmaktır. 

Khatri ve Tsang (2003: 289) kronizmi, üstlerin bir kadın veya erkek asta, iletişimlerinden kaynaklı 

yetkinliklerinden daha çok kişisel sadakatinden dolayı gösterdiği kayırmacılık biçiminde ifade etmektedirler. 

Xin-zhi vd., (2010: 1049), ise kronizmi makro açıdan ele alarak, yakından tanıdığımız insanların meslek 

hayatlarında desteklenmesi şeklinde ifade etmişlerdir. 

Kayırmacılıkta dördüncü tür olan Hemşehrilik, benzer coğrafî alanda bulunma durumunda kurulan sosyal 

bağı ifade eder.  Bu tür sosyal bağ gerçek ya da kurgusal ortaya çıkabilir. Hemşehrilik gerçek ortaya çıktığında, 

aynı köy, kasaba, şehir, il ya da bölgede yerleşmiş, bu yerleri kendilerine yurt/memleket yapmış kişileri 

belirtir. Kurgusal olduğunda hemşehrilik bağlantısı, coğrafî olarak orayla ya da orada yerleşmiş kişi veya 

kişilerle bağlantı kurmakla ortaya çıkar (Kurtoğlu,2012:150). 

Beşinci kayırmacılık türü olan Partizanlık, siyasi kayırmacılık şeklinde de adlandırılmaktadır. Siyasi partilerin, 

devleti yönetme yetkisini elde ettiklerinde, kendilerine destek olan gruplara imtiyaz tanıyarak, adaletsiz bir 

şekilde yarar sağlamalarına ‘siyasi kayırmacılık’ denilmektedir. Partizanlık, bilhassa yerel kamu hizmetlerini 

yerine getiren kuruluşlarda sıklıkla ortaya çıkmaktadır (Özkanan ve Erdem,2014:192). Resmiyette patronaj 

vasıtasıyla işin özelliklerine uygun olmayan ya da yeterli tecrübesi bulunmayan bireylerin bilgi, tecrübe ve 

birikimleriyle uymayan başaramayacakları konuma geçirilmeleri, kaliteli hizmetlerin ortaya çıkmamasına 

neden olmaktadır (Kurtoğlu,2012:165). 

Kayırmacılığın altıncı türü olan Klientalizm, siyasi kurumların, kendisini destekleyen vatandaşlara kimi 

zaman ödül vererek onları kendilerine bağlamayı hedeflerken, kendilerini desteklemeyen vatandaşlarla 

ilgilenmeyerek ve gözlerini korkutma gibi süreçlerinde yer aldığı bir algı şeklinde yorumlanabilmektedir 

(Meydan ve Büyükbodur,2015:7). 

Yalnızca cinsiyetleri nedeniyle bireye ayrıcalıklı davranmaya ise cinsel kayırmacılık adı verilmektedir. Cinsel 

kayırmacılık da kayırmacılığın yedinci türüdür. Kurumda yetkili kişilerin, bireylerin beceri ve 

performanslarını dikkate almadan, bireylere menfaat sağlayacak biçimde ayrıcalık tanıması da cinsel 

kayırmacılığın bir diğer tanımıdır. Sekizinci kayırmacılık türü olan kamu gücünün, kişisel amaçlar için 

uygulanmasının bir başka biçimi olarak düşünülen hizmet kayırmacılığı, kamu görevlisinin tanıdıkları 

kişilere yasalara uygun olmayacak ve adaletsiz biçimde ayrıcalık tanıması şeklinde tanımlanabilir.  

2.3. Kayırmacılığın Etkileri 

Kayırmacılık; ülkenin ilerlemesini ve ekonomik olarak gelişmesini olumsuz yönde etkilemekte, milli 

güvenliğe zarar vermekte, kamu ve özel kurumda başarısızlığa sebebiyet vermekte, ülke ekonomisini makro 

yönden negatif yönde gerçekleştirmekte, özel kurumun rekabet gücünü kaybettirmekte, gelirdeki dağılımı 

engellemekte ve kurumun kendi yanlışlarını fark etmesine engel olmaktadır (Dilek vd.,2019:3205).  



Y. Cankurtaran – D. Tengilimoğlu 14/4 (2022) 3193-3208 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3197 

Bir kurumda, kayırmacılığın olduğu inancı kurum çalışanlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Çalışan kişilerin 

başarılarında düşme gözlenir, örgütsel bağlılıkları azalır, ruhsal sağlığı bozulabilir ve iş doyumunda azalma 

meydana getirebilir. Kamu ve özel sektörlerde kayırmacılığın çalışanda istenmeyen neticelerin varlığına 

yönelik çalışma bulguları mevcuttur. Büte’nin (2011) kamu bankalarına yönelik çalışma sonucuna göre, Türk 

kamu bankalarında nepotizm, favorizm ve kronizm davranışları çalışanlarda iş gerginliğini fazlalaştırırken; 

iş doyumu, güven duygusu, örgütsel bağlılık ve güdülenmeyi azaltmaktadır (Çelik ve Erdem, 2012: 28). 

Ayrıca birtakım kişilerin görevde yükselmek için yeteneklerini yükseltmeleri gerekmemektedir. Çünkü bu 

kişiler kayırmacılıkla yükselirler. Bu durum kayrılmayan kişilerin verimliliğini düşürerek, zihinsel 

yeteneklerini ve kabiliyetlerini yitirmelerine sebep olmaktadır (Turhan ve Erol, 2020: 875). Ayrıca kayırmacılık 

yapılmayan kişilerde, kaynakların eşit dağıtılmadığı düşüncesine bağlı olarak az iş yapma, işe devam etmeme, 

işten ayrılma, grev yapma ve üstelik hırsızlık ortaya çıkabilir. Kayrılan ve kayrılmayan kişilerin karşılıklı 

güvenleri yok olacak, yönetimde bulunan kişilere yakınlık veya uzak olma durumları görülecektir (Özkanan 

ve Erdem, 2015: 13). 

2.4. Örgütsel Bağlılık 

Örgütlerin amaç ve hedeflerine ulaşması, çalışanların örgütsel bağlılıklarına bağlıdır. Örgütsel bağlılıkta 

kişinin örgütün menfaatini kendi menfaatinden daha baskın tutması söz konusudur. Örgütsel bağlılık, bir 

kurumda çalışan kişilerin güven ve görev duygusu içinde, kurumla bütünleşmeleridir (Karahan ve 

Yılmaz,2014:128-129). 

Örgütsel bağlılıkta etkili olan bir diğer kavramda iş doyumudur. İş doyumuna erişmiş bireylerin moral düzeyi 

yüksek olur, moral düzeyi yüksek olan işini daha enerjik yapar, daha istekli çalışır, sağlıklı bir disiplin ortamı 

oluşur, kuruluşlarına faydaları artar, işe devamsızlık azalır, personel değişim oranı azalır, kişinin kuruluşuna 

karşı uyumu artar, verimlilik artar ve örgütsel bağlılık düzeyleri artar. Ayrıca kuruluşta bulunan gruplar arası 

koordinasyon artarak, tartışmalar ve kavgalar azalır, kuruluşun devamlılığı sağlanmış olur (Sevimli ve İşcan, 

2005: 58-59). 

2.5. İş Doyumu 

İş doyumu, bireylerin çalıştıkları işe karşı geliştirdikleri duygusal tepkidir (Avşaroğlu vd.,2005:117). Bunun 

tam tersi durumunda ise, yani kişinin işine ve çalışma şartlarına karşı olumsuz davranış geliştirmesi iş 

doyumsuzluğu şeklinde kendini gösterir. 

Çalışan bireylerin yerine getirdikleri işlerinden mutlu olmaları, onların kişisel ve ailevi memnuniyetlerini de 

olumlu yönde etkilemekte ve çalışanlar kendilerini huzurlu ve rahat hissedebilmektedirler. Ayrıca çalışanların 

iş doyumlarının yüksek olması yaşadıkları duygusal sorunları azaltarak, yanlış tutumlara yönelmelerini 

önlemektedir (Albayrak, 2020: 13-14-16). 

İşlerinden memnun olan çalışanlarda verim daha yüksektir ve aynı zamanda işletmeleri hakkında asla 

olumsuz bir şey söylemezler. İşletmelerde verimli bir çalışma ortamı için iş doyumu çok önemlidir. Sürekli 

olarak işlerinden memnun olmayan çalışanlar, işyerlerinde uzun süre çalışamazlar, hastalık nedeniyle rapor 

alarak işyerlerinden kaçma eğilimi gösterirler (Bute,2011:192). İş doyumu düşük olan bireylerde işine karşı 

soğuma, kayıtsızlık ve uyum sağlamada güçlük meydana gelebilir. Ayrıca iş doyumu düşük olan bireyler iş 

dışındaki etkinliklerde de mutsuz olurlar. Bu husus bireylerde fiziksel ve ruhsal hastalıkları ortaya 

çıkarmaktadır (Tekingündüz ve Tengilimoğlu, 2013:5-6). Buna ilaveten iş doyumsuzluğu yaşayan bireyler, 

çalıştıkları kuruluşa karşı kendilerini uzak hissederler. Artık yaptıkları iş onlara anlamsız gelmeye başlar, 

hatta agresif tutumlar kendini gösterebilir (Sevimli ve İşcan, 2005: 59). 

3. MATERYAL VE YÖNTEM 

3.1.Araştırmanın Modeli ve Hipotezler 

Bu çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca nicel araştırma yöntemlerinden betimsel ilişkisel 

(korelasyonel) tarama modeli kullanılmıştır. Betimsel araştırmalar bir durumu açıklamak, yorumlamak ve 

gelişme ihtimali olan ilişkileri göstermek için yapılırlar. İki ve ikiden fazla değişken arasındaki bağlantının 

ortaya çıkarılmasında ise ilişkisel tarama modeli kullanılır. Bu modelde değişkenleri etkilemeksizin sadece 

bağlantı düzeyini saptamak için korelasyonel test tekniği kullanılır. Korelasyon tekniği ile değişkenlerin 

beraber ve ayrı ayrı dengeli bir farklılık oluşturup oluşturmayacağı tespit edilir. 
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i.Araştırmanın Hipotezleri 

H1: Akademisyenlerin kayırmacılık algı düzeyleri ile örgütsel bağlılık algı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki 

vardır. 

H2: Akademisyenlerin kayırmacılık algıları ile iş doyumu düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H3: Akademisyenlerin iş doyumu ile örgütsel bağlılıkları arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H4: Akademisyenlerin kayırmacılık algılarının örgütsel bağlılığa etkisinde iş doyumunun aracılık rolü vardır. 

H5 Akademisyenlerin kayırmacılık algı düzeyleri demografik özelliklerine göre farklılık göstermektedir. 

H5.1. Kayırmacılık algı düzeyi yaşa göre farklılık göstermektedir. 

H5.2. Kayırmacılık algı düzeyi cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

H5.3. Kayırmacılık algı düzeyi medeni duruma göre farklılık göstermektedir. 

H5.4. Kayırmacılık düzeyi unvana göre farklılık göstermektedir. 

H5.5. Kayırmacılık düzeyi yönetsel pozisyonda bulunup bulunmadığına göre farklılık göstermektedir. 

H5.6. Kayırmacılık düzeyi üniversitelerin statüsüne göre farklılık göstermektedir. 

H6.  Akademisyenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri demografik özelliklere göre farklılık göstermektedir.  

H6.1.Örgütsel bağlılık düzeyi yaşa göre farklılık göstermektedir. 

H6.2. Örgütsel bağlılık düzeyi cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

H6.3. Örgütsel bağlılık düzeyi medeni duruma göre farklılık göstermektedir. 

H6.4. Örgütsel bağlılık düzeyi unvana göre farklılık göstermektedir. 

H6.5. Örgütsel bağlılık düzeyi yönetsel pozisyonda bulunup bulunmadığına göre farklılık göstermektedir. 

H6.6. Örgütsel bağlılık düzeyi üniversitelerin statüsüne göre farklılık göstermektedir. 

H7. Akademisyenlerin iş doyum düzeyi demografik özelliklere göre farklılık göstermektedir. 

H7.1. İş doyumu düzeyi yaşa göre farklılık göstermektedir. 

H7.2. İş doyumu düzeyi cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

H7.3. İş doyumu düzeyi medeni duruma göre farklılık göstermektedir. 

H7.4. İş doyumu düzeyi unvana göre farklılık göstermektedir. 

H7.5. İş doyumu düzeyi yönetsel pozisyonda bulunup bulunmadığına göre farklılık göstermektedir. 

H7.6. İş doyumu düzeyi üniversitelerin statüsüne göre farklılık göstermektedir. 

3.2.Evren ve Örneklem 

Ankara ili kamu ve vakıf üniversiteleri’nde görev yapan 17752 (kamu12812-vakıf 4440) akademisyen 

araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklem grubu ise, Ankara ili kamu ve vakıf 

üniversiteleri’nde görev yapan 376 akademisyenden oluşmaktadır. Örneklem yönteminde tabakalı örneklem 

kullanılarak kamu ve vakıf üniversiteleri şeklinde iki tabakaya ayrılmıştır. Çalışma için Atılım Üniversitesi 

etik kurulundan izin alınmış ve anket uygulaması için üniversitelere yazı ile başvurulmuş, 259 kamu ve 259 

vakıf üniversitesinde görev yapan 518 kişiye ulaşılmıştır. 

3.3.Veri Toplama Aracı 

Çalışmada, online (323 kişi) yüz yüze (195 kişi)’ye anket formu uygulanarak veriler toplanmıştır. Anket, dört 

bölümden meydana gelmektedir. Anketin birinci bölümünde demografik değişkenleri saptamaya yönelik 

sorular sorulmuştur. İkinci bölümünde, akademisyenlerin kayırmacılık algısını tespit etmek amacıyla 

Asunakutlu ve Avcı’nın (2009) tarafından geliştirilmiş Kayırmacılık Ölçeği, üçüncü bölümünde, örgütsel 

bağlılık düzeyinin belirlenmesi amacıyla, Allen, Smith ve Meyer’e (1993) ait olan ve Wasti’nin 2000 yılında 

Türkçeye uyarladığı Örgütsel Bağlılık Ölçeği, dördüncü ve son bölümünde ise iş doyumu düzeyinin 

saptanması için, Weiss, Davis, England ve Lofguist’e (1967) ait ve Baycan’ın (1985)’de Türkçe’ye uyarladığı, 

Minnesota İş Doyum Ölçeği kullanılmıştır. Anketin her üçü de beşli Likert tipinde bir ölçektir ve önermelerde 

“kesinlikle katılmıyorum” (1), “katılmıyorum” (2), “kararsızım” (3), “katılıyorum” (4), “kesinlikle 

katılıyorum” (5) biçiminde ölçümleme gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan Kayırmacılık, Örgütsel 

Bağlılık ve Minnesota İş Doyum Ölçeğinin geçerliliğinin saptamak için her bir ölçek için doğrulayıcı faktör 

analizi kullanılmış ve modelin uyum değerleri analiz edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi (DFA), 

değişkenlerin etkenlerle bağlantısını, etkenlerin modele uygunluğunun belirlenmesini, etkenlerin 

bağımsızlığını ortaya koyan bir yöntemdir. DFA, ortaya konulan model aracılığıyla, ölçeklerin ve verilerin 

geçerlilik ve güvenirliğini ölçen kolay bir uygulamadır. YEM, doğrulayıcı faktör analizine benzeyen bir 

istatistiksel yöntemdir. YEM gizli (gözlenemeyen) değişkenlerin gözlenebilen değişkenler üzerindeki ve gizli 

değişkenler arasındaki etkilerini inceler. Buna ek olarak YEM, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki 
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ilişkilerin modellenmesinde kullanılır.  Buna ilaveten, ölçeklerin güvenirliğini ölçmek için her bir ölçeğin 

güvenirlik analizleri ve Cronbach Alpha katsayısı değeri analiz edilmiştir.  

Tablo 1. Araştırmada kullanılan ölçekler 

Kayırmacılık 14 madde Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliği Avcı ve Asunakutlu (2000) tarafından tarafından 
yapılmıştır. 

Örgütsel bağlılık 18 madde Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliği Wasti (2000) tarafından yapılmıştır. 

İş doyumu 20 madde Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliği Osman Akkamış (2010) tarafından yapılmıştır. 

3.4. Verilerin Analizi 

Elde ettiğimiz veriler istatistiksel paket programlar aracılığıyla incelenmiştir. Katılımcılara özgü demografik 

değişkenlerin frekans dağılımları ve yüzdelik ifadeleri verilmiştir. Yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, 

gelir durumu, üniversitenin statüsü, görev unvanı, mesleğinde toplam çalışma süresi, şu anda çalıştığı 

üniversitedeki toplam çalışma süresi, şu anda çalıştığı üniversitenin kaçıncı görev yeri olduğu ve yönetici 

olarak görev alıp almadığı gibi değişkenlerin kayırmacılık algısı, örgütsel bağlılık ve iş doyumu düzeyine göre 

istatistiksel olarak etkili fark oluşturup oluşturmadığını saptamak amacıyla tek yönlü varyans (ANOVA) testi 

uygulanmıştır. Anova testi sonucu belirlenen farklılığın saptanmasında TUKEY testi kullanılmıştır. Ki-kare 

istatistiği, GFI, CFI ve RMSEA gibi istatistikler uyum iyiliğini ölçmek amacıyla sık kullanılmaktadır. Ki-kare 

istatistiği, χ2/df<2 ise mükemmel uyumu ve χ2/df<3 ise kabul edilebilir bir uyumu belirtir (Kelloway, 1998); 

Uyum iyiliği indeksi (GFI) ve Karşılaştırmalı uyum indeksi (CFI); 0,90 ya da daha üstü değerler kabul edilebilir 

uyumu belirtir. Yaklaşık hataların ortalama karekökü (RMSEA) 0,05’ten azsa mükemmel uyum iyiliğini, 0,05 

ile 0,10 arasındaysa kabul edilebilir uyum iyiliğini belirtir. Sıklıkla kullanılan bu dört uyum iyiliği istatistikleri 

çalışmada kullanılmıştır.  

4. BULGULAR 

Tablo 2. Kayırmacılık Ölçeği DFA (Doğrulayıcı faktör analizi) modelinin geçerliliği için uyum istatistiği 

değerleri 

 CMIN/DF GFI CFI RMSEA 

Düzey 1 2,493 0,955 0,986 0,054 

Düzey 2 2,527 0,953 0,985 0,054 

Kabul Edilebilir Uyum ≤5 ≥0,90 ≥0,90 ≤0,080 

Çalışmada kullanılan kayırmacılık ölçeğinin örneklem uygunluğu ve yapı geçerliliği açısından desteklenmesi 

için faktör analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar Doğrulayıcı Faktör Analizinde (DFA) kabul edilmiştir. 

Tablo 3. İş Doyumu Ölçeği DFA modelinin geçerliliği için uyum istatistiği değerleri 

 CMIN/DF GFI CFI RMSEA 

Düzey 1 2,99 0,914 0,942 0,062 

Kabul Edilebilir Uyum ≤5 ≥0,90 ≥0,90 ≤0,080 

Çalışmada kullanılan minnesota iş doyum ölçeğinin örneklem uygunluğu ve yapı geçerliliği açısından 

desteklenmesi için faktör analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar Doğrulayıcı Faktör Analizinde (DFA) kabul 

edilmiştir. 

Tablo 4. Örgütsel Bağlılık Ölçeği DFA modelinin geçerliliği için uyum istatistiği değerleri 

 CMIN/DF GFI CFI RMSEA 

Düzey 1 3,257 0,917 0,944 0,066 

Düzey 2 3,579 0,939 0,91 0,071 

Kabul Edilebilir Uyum ≤5 ≥0,90 ≥0,90 ≤0,080 

Çalışmada kullanılan örgütsel bağlılık ölçeğinin örneklem uygunluğu ve yapı geçerliliği açısından 

desteklenmesi için faktör analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar Doğrulayıcı Faktör Analizinde (DFA) kabul 
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edilmiştir. Çalışmaya katılan akademisyenlerin demografik değişkenler açısından dağılımı 

değerlendirildiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir:  

Araştırmaya katılan akademisyenlerin büyük çoğunluğunu %56,4(n=292) kadınlar oluşturmaktadır. Yaş için 

yapılan değerlendirmede akademisyenlerin büyük bir kısmının 31-40 yaş arasında %34,7 (n=180) olduğu 

belirlenmiştir. Medeni durum için yapılan değerlendirmede, çoğunluğunun %64,3 (n=333) evli olduğu 

görülmektedir. Eğitim durumu bakımından yapılan incelemede doktora derecesine sahip %70,3 (n=364) 

akademisyen örneklem içerisindeki en yüksek paya sahiptir. Akademisyenlerin gelir durumuna göre 

dağılımları incelendiğinde ise, %31,9 (n=165) kişi 10001-12500 TL gelir elde etmektedir. Akademisyenlerin 

görev unvanları değerlendirildiğinde en fazla %26,4 (n=137) kişinin öğretim görevlisi unvanında yer aldığı 

belirlenmiştir. Akademisyenlerin mevcut kurumlarındaki çalışma süresine göre yapılan değerlendirmede, 

çoğunluğunun %40,7 (n=211) 1-5 yıl mevcut kurumlarında hizmet verdiği tespit edilmiştir.  Akademisyenlerin 

meslekte toplam çalışma sürelerine göre dağılımları incelendiğinde çoğunluğunun %36,5 (n=189) 6 yıl ve daha 

az bir mesleki deneyim edindikleri görülmektedir. Örneklemde bulunan akademisyenlerden gelen yanıtlara 

göre en fazla %41,1 (n=213) birinci görev yerinde çalışıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Üniversitede yönetici olarak 

çalışıp çalışmadığı yönünden yapılan incelemede, akademisyenlerin çoğunluğunun %78,4 (n=406) yönetici 

olmadığı ve %71,8 (n=372)’sının önceden yöneticilik yapmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. 

Tablo 5. Ankette kullanılan ölçeklerin yaş grubu değişkeni bakımından incelenmesi 

  Yaş Grubu n Ortalama ss F p 
Farklılığın 

Kaynağı 

Kayırmacılık 

20-30 Yaş 93 2,548 0,96 4,318 0,002 
31-40 Yaş ile 61 ve 

üstü Yaş, 41-50 

Yaş ile 61 ve üstü 

Yaş 

31-40 Yaş 180 2,773 1,047 
41-50 Yaş 122 2,874 1,101 
51-60 Yaş 66 2,564 1,016 
61 ve üstü Yaş 57 2,274 0,84 
Toplam 518 2,675 1,034 

Örgütsel 

bağlılık 

20-30 Yaş 93 3,001 0,554 1,981 0,096 

  

31-40 Yaş 180 3,047 0,493 
41-50 Yaş 122 3,026 0,596 
51-60 Yaş 66 2,994 0,51 
61 ve üstü Yaş 57 3,225 0,496 
Toplam 518 3,046 0,534 

İş doyumu 

20-30 Yaş 93 3,687 0,667 3,516 0,008 
20-30 Yaş ile 61 ve 

üstü Yaş, 31-40 

Yaş ile 61 ve üstü 

Yaş, 41-50 Yaş ile 

61 ve üstü Yaş 

31-40 Yaş 180 3,629 0,646 
41-50 Yaş 122 3,672 0,693 
51-60 Yaş 66 3,674 0,463 
61 ve üstü Yaş 57 3,979 0,465 
Toplam 518 3,694 0,63 

Katılımcıların kayırmacılık, örgütsel bağlılık ve iş doyumunun yaş grubu değişkeni açısından farklılık 

gösterip göstermediğine dair bulgular Tablo 1’de yer almaktadır. Bu bulgulara göre, kayırmacılık ile iş 

doyumu ölçeklerinde yaş grubu değişkeni açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0,05). 

Farklılığa neden olan yaş grupları TUKEY testiyle analiz edilmiştir. Buna göre, çalışmaya katılan 61 ve üstü 

yaş grubunda bulunan akademisyenlerin iş doyumu düzeyi en fazla, 41-50 yaş grubunda yer alan 

akademisyenlerin ise kayırmacılık algısı en fazladır. 

Tablo 6. Ankette kullanılan ölçeklerin aylık gelir durumu değişkeni bakımından incelenmesi 

 Cinsiyet n Ortalama ss t p 

Kayırmacılık Erkek 226 2,649 1,033 -0,509 0,611 

Kadın 292 2,695 1,035   

Örgütsel 

bağlılık 

Erkek 226 3,013 0,537 -1,244 0,214 

Kadın 292 3,072 0,532   

İş doyumu Erkek 226 3,73 0,605 1,16 0,247 

Kadın 292 3,666 0,648   
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Katılımcıların kayırmacılık, örgütsel bağlılık ve iş doyumunun aylık gelir durumu değişkeni açısından 

farklılık gösterip göstermediğine dair bulgular Tablo 2’te yer almaktadır. Saptanan bulgulara göre yalnızca iş 

doyumu ölçeğinde aylık gelir durumu değişkeni açısından istatistiksel olarak etkili fark ortaya çıkarılmıştır 

(p<0,05).  Tablo 2’ye göre, çalışmaya katılan akademisyenler arasında aylık geliri 20000 TL’den fazla olanların 

iş doyumu en yüksektir. 

Tablo 7. Ankette kullanılan ölçeklerin üniversite statüsü değişkeni bakımından incelenmesi 

 Cinsiyet n Ortalama ss t p 

Kayırmacılık Erkek 226 2,649 1,033 -0,509 0,611 

Kadın 292 2,695 1,035   

Örgütsel 

bağlılık 

Erkek 226 3,013 0,537 -1,244 0,214 

Kadın 292 3,072 0,532   

İş doyumu Erkek 226 3,73 0,605 1,16 0,247 

Kadın 292 3,666 0,648   

Katılımcıların kayırmacılık, örgütsel bağlılık ve iş doyumunun üniversite statüsü değişkeni açısından farklılık 

gösterip göstermediğine dair bulgular t testiyle incelenmiştir. Bulgulara göre yalnızca Kayırmacılık Ölçeği’nde 

üniversite statüsü değişkeni açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05).  Farklılığın 

kaynağı, kayırmacılık algısının kamu üniversitesinde çalışan akademisyenlerde vakıf üniversitelerinde 

çalışan akademisyenlere göre daha fazla olmasıdır. 

Tablo 8. Ankette Kullanılan Ölçeklerin Meslekte Toplam Çalışma Süresi Durumu Değişkeni Bakımından 

İncelenmesi 

 Cinsiyet n Ortalama ss t p 

Kayırmacılık Erkek 226 2,649 1,033 -0,509 0,611 

Kadın 292 2,695 1,035   

Örgütsel 

bağlılık 

Erkek 226 3,013 0,537 -1,244 0,214 

Kadın 292 3,072 0,532   

İş doyumu Erkek 226 3,73 0,605 1,16 0,247 

Kadın 292 3,666 0,648   

Katılımcıların kayırmacılık, örgütsel bağlılık ve iş doyumunun meslekte toplam çalışma süresi değişkeni 

açısından farklılık gösterip göstermediğine dair bulgular Tablo 4’te yer almaktadır. Bulgulara göre 

kayırmacılık ve iş doyumu ölçeklerinde meslekte toplam çalışma süresi durumu değişkeni açısından 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0,05). Farklılığa neden olan gruplar TUKEY testi ile 

tanımlanarak tabloda belirtilmiştir. Bu sonuçlara göre, çalışmaya katılan akademisyenler arasında meslekte 

toplam çalışma süresi 7-13 yıl olanların kayırmacılık algılarının en fazla, 26 yıl veya daha fazla olanların ise iş 

doyumu en fazladır.  

Tablo 9. Ankette Kullanılan Ölçeklerin Bulunduğu Üniversitede Çalışma Süresi Değişkeni Bakımından 

İncelenmesi 

  Bulunduğu Üniversitede 

Çalışma Süresi 
n Ortalama ss F p Farklılığın 

Kaynağı 
Örgütsel 

bağlılık 
1 yıldan az 46 2,949 0,39 2,522 0,04 6-10 yıl ile 11-15 yıl 
1-5 yıl 211 3,018 0,577 
6-10 yıl 102 2,984 0,521 
11-15 yıl 65 3,175 0,497 
15yıldan fazla 94 3,137 0,516 
Toplam 518 3,046 0,534 

İş doyumu 1 yıldan az 46 3,668 0,635 4,081 0,003 1-5 yıl ile 11-15 yıl 
1-5 yıl 211 3,601 0,683 
6-10 yıl 102 3,662 0,628 
11-15 yıl 65 3,928 0,523 
15yıldan fazla 94 3,787 0,523 
Toplam 518 3,694 0,63 
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Katılımcıların kayırmacılık, örgütsel bağlılık ve iş doyumunun mevcut üniversitede çalışma süresi değişkeni 

açısından farklılık gösterip göstermediğine dair bulgular Tablo 5’te yer almaktadır. Bu bulgulara göre örgütsel 

bağlılık ve iş doyumu ölçeklerinde mevcut üniversitede çalışma süresi durumu değişkeni açısından 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0,05). Farklılığın kaynağı olan gruplar TUKEY testi ile analiz 

edilmiştir. 

Tablo 10. Ankette Kullanılan Ölçeklerin Yöneticilik Yapma Durumu Değişkeni Bakımından İncelenmesi 

Yöneticilik yapma durumu Sayı Yüzde 
Evet 112 21,6 
Hayır 406 78,4 
Toplam 518 100 

Katılımcıların kayırmacılık, örgütsel bağlılık ve iş doyumunun yöneticilik yapma değişkeni bakımından 

farklılık gösterip göstermediğine dair bulgular t testiyle analiz edilmiştir. Bu bulgulara göre kayırmacılık, 

örgütsel bağlılık ve iş doyumu ölçeklerinde akademisyenlerin yöneticilik yapma durumu değişkeni açısından 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0,05). Buna göre, kayırmacılık algısının yöneticilik yapmamış 

olan akademisyenlerde yöneticilik yapmış olan akademisyenlere göre daha fazla, örgütsel bağlılık ve iş 

doyumu algılarının ise yöneticilik yapmış olan akademisyenlerde, yöneticilik yapmamış olan 

akademisyenlere göre daha fazladır.  

Tablo 11. Kamu Üniversitelerinde Kayırmacılığın Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisinde İş Doyumunun 

Aracılık Rolü İçin YEM Bulguları 

  Örgütsel Bağlılık İş Doyumu 

Direkt Etki  0,620 (p=0,000) 

-0,221 (p=0,000) 

-0,669 

(p=0,000) 

Dolaylı Etki İş doyumu 

Kayırmacılık 

0,414  

Toplam Etki İş doyumu 

Kayırmacılık 

0,62 

-0,635 

-0,669 

Kamu Üniversitelerinde kayırmacılığın örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinde iş doyumunun aracılık rolü için 

YEM bulguları Tablo 7’de yer almaktadır. Tablo 7’ye göre kayırmacılık ile iş doyumunun örgütsel bağlılık 

üzerine etkisi ve kayırmacılığın iş doyumu üzerine etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. YEM 

modeline göre kayırmacılığın örgütsel bağlılık üzerinde sadece doğrudan etkisi vardır ve bu etki 0,221 

şeklinde hesaplanmıştır. İş doyumunun örgütsel bağlılık üzerinde doğrudan etkisi 0,620, kayırmacılığın 

değişkeninin iş doyumu değişkeni üzerinden kaynaklanan dolaylı etkisi 0,414 ve toplam etkisi 0,635 olarak 

hesaplanmıştır. Ortaya çıkarılan etki katsayıları analiz edildiğinde, kayırmacılığın örgütsel bağlılık ve iş 

doyumu üzerinde etkili ve hatta iş doyumu üzerindeki etkisinin daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Tablo 12. Vakıf Üniversitelerinde Kayırmacılığın Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisinde İş Doyumunun 

Aracılık Rolü İçin YEM Bulguları 

  Örgütsel Bağlılık İş Doyumu 

Direkt Etki İş doyumu 

Kayırmacılık 

0,530 (p=0,000) 

-0,389 (p=0,000) 

-0,337 

(p=0,000) 

Dolaylı Etki İş doyumu 

Kayırmacılık 

-0,179  

Toplam Etki İş doyumu 

Kayırmacılık 

0,53 

-0,568 

-0,337 

Kayırmacılığın örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinde iş doyumunun aracılık rolü için YEM bulguları Tablo 

12’de yer almaktadır. Tabloya göre kayırmacılık ile iş doyumunun örgütsel bağlılık üzerine etkisi ve 

kayırmacılığın iş doyumu üzerine etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. YEM modeline göre 

kayırmacılığın örgütsel bağlılık üzerinde sadece doğrudan etkisi vardır ve bu etki 0,389 olarak hesaplanmıştır. 

İş doyumunun örgütsel bağlılık üzerinde doğrudan etkisi 0,530, kayırmacılık değişkeninin iş doyumu 

değişkeni üzerinden kaynaklanan dolaylı etkisi 0,179 ve toplam etkisi 0,568 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen 
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etki katsayıları incelendiğinde kayırmacılık hem örgütsel bağlılık hem de iş doyumu üzerinde etkili olduğu  

görülmektedir. 

Tablo 13. Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Kendi Aralarındaki İlişkileri İçin Korelasyon Katsayıları 

  Kayırmacılık Örgütsel bağlılık İş doyumu 

Kayırmacılık Korelasyon katsayısı 

p 

1 -,248 -,471 

Örgütsel 

Bağlılık 

Korelasyon katsayısı 

p 

-,248 ,000 ,471 

İş Doyumu Korelasyon katsayısı 

p 

-,471 ,471 1,000 

Kayırmacılık, örgütsel bağlılık ve iş doyumu arasındaki ilişkiyi gösteren korelasyon katsayıları Tablo 8’de yer 

almaktadır. Bütün korelasyon katsayılarının istatistiksel açıdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir.  Kayırmacılık 

ölçeği ile iş doyumu ölçeği ve kayırmacılık ölçeği ile örgütsel bağlılık ölçeği arasında negatif yönlü bir ilişki 

vardır. Yani kayırmacılık algısı artarsa örgütsel bağlılık ve iş doyumu algısı düşmektedir ya da örgütsel 

bağlılık ve iş doyumu düzeyi artarsa kayırmacılık algısı düşmektedir. Örgütsel bağlılık ile iş doyumu ölçeği 

arasında ise pozitif yönlü bir ilişki vardır. Yani değişkenlerden birisi artarsa, diğer değişkende de artış 

beklenir. Korelasyon katsayılarına göre en düşük ilişki kayırmacılık ile örgütsel bağlılık değişkenleri arasında 

iken, en yüksek ilişki örgütsel bağlılık değişkeni ile iş doyumu ve kayırmacılık değişkeni ile iş doyumu 

değişkeni arasındadır. 

Tablo 14. Hipotezlerin Kabul/Red Durumları 

H1 Akademisyenlerin kayırmacılık algı düzeyleri ile örgütsel bağlılık algı 

düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

KABUL 

H2 Akademisyenlerin kayırmacılık algıları ile iş doyumu düzeyleri arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. 

KABUL 

H3 Akademisyenlerin iş doyumu ile örgütsel bağlılıkları arasında anlamlı bir 

ilişki vardır. 

KABUL 

H4 Akademisyenlerin kayırmacılık algılarının örgütsel bağlılığa etkisinde iş 

doyumunun aracılık rolü vardır. 

KABUL 

H5 Akademisyenlerin kayırmacılık algı düzeyleri demografik özelliklerine göre 

farklılık göstermektedir 

KISMEN KABUL 

H5.1 Kayırmacılık algı düzeyi yaşa göre farklılık göstermektedir. KABUL 

H5.2 Kayırmacılık algı düzeyi cinsiyete göre farklılık göstermektedir. RED 

H5.3 Kayırmacılık algı düzeyi medeni duruma göre farklılık göstermektedir. RED 

H5.4 Kayırmacılık düzeyi unvana göre farklılık göstermektedir. RED 

H5.5 Kayırmacılık düzeyi yönetsel pozisyonda bulunup bulunmadığına göre 

farklılık göstermektedir. 

KABUL 

H5.6 Kayırmacılık düzeyi üniversitelerin statüsüne göre farklılık göstermektedir. KABUL 

H6 Akademisyenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri demografik özelliklere göre 

farklılık göstermektedir. 

KISMEN KABUL 

H6.1 Örgütsel bağlılık düzeyi yaşa göre farklılık göstermektedir. RED 

H6.2 Örgütsel bağlılık düzeyi cinsiyete göre farklılık göstermektedir. RED 

H6.3 Örgütsel bağlılık düzeyi medeni duruma göre farklılık göstermektedir. RED 

H6.4 Örgütsel bağlılık düzeyi unvana göre farklılık göstermektedir. RED 
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H6.5 Örgütsel bağlılık düzeyi yönetsel pozisyonda bulunup bulunmadığına göre 

farklılık göstermektedir. 

KABUL 

H6.6 Örgütsel bağlılık düzeyi üniversitelerin statüsüne göre farklılık 

göstermektedir. 

RED 

H7 Akademisyenlerin iş doyum düzeyi demografik özelliklere göre farklılık 

göstermektedir.  

KISMEN KABUL 

H7.1 İş doyumu düzeyi yaşa göre farklılık göstermektedir. KABUL 

H7.2 İş doyumu düzeyi cinsiyete göre farklılık göstermektedir RED 

H7.3 İş doyumu düzeyi medeni duruma göre farklılık göstermektedir. RED 

H7.4 İş doyumu düzeyi unvana göre farklılık göstermektedir. RED 

H7.5 İş doyumu düzeyi yönetsel pozisyonda bulunup bulunmadığına göre 

farklılık göstermektedir. 

KABUL 

H7.6 İş doyumu düzeyi üniversitelerin statüsüne göre farklılık göstermektedir. RED 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Kayırmacılık ve örgütsel bağlılık kavramları kurumların çekimser davrandıkları, aynı zamanda da ilgi 

duydukları ve birçok sektörde (eğitim gibi) araştırmak istedikleri olgulardır. Bu ilgi yönünde 

akademisyenlerin kayırmacılık algılarının örgütsel bağlılığa etkisinde iş doyumunun aracılık rolünü 

saptamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmadan sonuçlarına göre, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, 

akademik unvan, önceden yöneticilik yapma durumu değişkenlerine göre kayırmacılık algısı, örgütsel 

bağlılık ve iş doyumunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 

Çalışmanın sonuçlarına göre, Ankara ilinde bulunan üniversitelerde görev yapan akademisyenlerin 

kayırmacılık algılaması ortalamasının düşük düzeyde, örgütsel bağlılık ve iş doyumu algılaması 

ortalamasının ise, orta düzeyde olduğu saptanmıştır.  

Araştırmada, gruplar kendi içerisinde değerlendirildiğinde ise şu sonuçlara ulaşılmıştır: Katılımcıların gelir 

düzeyine göre iş doyumu düzeyi karşılaştırıldığında, aylık geliri 20000 TL’den fazla olanların diğer gruplara 

göre iş doyumunun daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmaya 61 ve üstü yaş grubunda yer alan 

kişilerin iş doyumu düzeylerinin diğer gruplara göre yüksek bulunmasına; yeni bir kuruma alışmaya yönelik 

problemler yaşayacaklarına yönelik algıları sebep olmuş olabilir. 41-50 yaş grubunda yer alan kişilerin ise 

kayırmacılık algısının diğer gruplara göre en fazla olduğu saptanmıştır. 

Çalışmaya katılanlar arasında üniversitede çalışma süresine göre örgütsel bağlılık ve iş doyumu düzeyi 

karşılaştırıldığında, üniversitede çalışma süresi 11-15 yıl olanların diğer gruplara göre örgütsel bağlılık ve iş 

doyumu düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Katılımcıların üniversite statüsüne göre 

kayırmacılık algıları karşılaştırıldığında, kamu üniversitesinde çalışanların özel üniversitelerde çalışanlara 

göre daha yüksek bulunmuştur.  

Katılımcıların yöneticilik yapma durumuna göre kayırmacılık algıları karşılaştırıldığında, kayırmacılık 

algısının yöneticilik yapmamış olan katılımcılarda yöneticilik yapmış olan katılımcılara göre daha yüksek, 

Örgütsel bağlılık ve iş doyumu algılarının ise yöneticilik yapmış olan katılımcılarda, yöneticilik yapmamış 

olan katılımcılara göre daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.  

Konya’da bir gıda işletmesinde çalışan yöneticilerin, faaliyetlerinde kayırmacılık yapıp yapmadıklarını ve 

kayırmacılığın örgütsel bağlılıklarını nasıl etkilediğini araştıran Kara (2019), örgütsel bağlılığın kayırmacılığı 

yordayan önemli bir değişen olduğunu saptamıştır. Araştırmanın evrenini, Konya’da bulunan bir gıda 

işletmesinde 150 beyaz yakalı personel ile 150 mavi yakalı personel, toplamda 300 personelden oluşmaktadır. 

Çalışmanın sonuçlarına göre, katılımcıların kayırmacılık algı düzeyleri yüksek, örgütsel bağlılık algı düzeyleri 

ise düşük olarak tespit edilmiştir. Benzer şekilde Karahan ve Yılmaz (2014) ise, nepotizm ve örgütsel bağlılık 

arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını saptamak için yaptıkları çalışmalarında, Afyon Kocatepe 

Üniversitesi Hastanesinde farklı unvanlara sahip toplam 272 sağlık çalışanına anket uygulamışlardır. 



Y. Cankurtaran – D. Tengilimoğlu 14/4 (2022) 3193-3208 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3205 

Araştırma sonuçlarına göre, nepotizm ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. 

Buna ilaveten nepotizmin çalışanların örgütsel bağlılığını azalttığı, kurumları ve toplumu da negatif yönde 

etkilediği sonuçları elde edilmiştir. 

Araştırmada ise, kayırmacılık algısı ile iş doyumu ve kayırmacılık algısı ve örgütsel bağlılık düzeyi arasında 

negatif yönlü bir ilişki varken, örgütsel bağlılık düzeyi ve iş doyumu düzeyi arasında pozitif yönlü bir ilişki 

vardır. Araştırmamızın bulgularına göre, çalışanların iş doyumu düzeylerinin yaşa ve toplam çalışma süresi 

ve bulundukları kurumda çalışma sürelerine göre farklılık göstermektedir. Benzer şekilde bulgular, 

çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerinin toplam çalışma süresi ve bulundukları kurumda çalışma sürelerine 

göre farklılık göstermektedir. Ayrıca çalışanların kayırmacılık algılarının yaşa göre farklılık gösterdiği tespit 

edilmiştir. Zeyrek ve Akın, (2018), Kamu kurumları çalışanlarında kayırmacılık algısı, iş tatmini ve örgütsel 

bağlılık arasındaki ilişkileri analiz etmek için gerçekleştirdiği çalışmanın sonuçlarına göre, algılanan yolsuzluk 

düzeyi ile iş doyumu düzeyi, yolsuzluk algısı ile örgütsel bağlılık düzeyi arasında ve iş doyumu ile örgütsel 

bağlılık düzeyi arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. Bulgular, çalışanların iş doyumu düzeylerinin 

medeni duruma, eğitim durumuna, işyerlerinin bulunduğu bölgelere, kamu kurumlarında ve bulundukları 

kurumda yaşa ve çalışma sürelerine göre farklılık göstermektedir. Benzer şekilde bulgular, çalışanların 

örgütsel bağlılık düzeylerinin medeni duruma, eğitim durumuna, işyerlerinin bulunduğu bölgelere, yaşa, 

kamu kurumlarında ve bulundukları kurumda çalışma sürelerine göre farklılık gösterdiğini göstermektedir. 

Ayrıca çalışanların yolsuzluk algılarının yaşa göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bu sonuçlar 

araştırmayı destekler niteliktedir. 

Kurnaz (2019) Turizm sektöründe bulunan konaklama işletmelerinin mutfak bölümünde çalışanların 

kayırmacılık algısı ile iş doyumu ve işten ayrılma niyeti arasında nasıl bir ilişki olduğunu ortaya çıkarmak için 

gerçekleştirdiği bir diğer araştırmada, kayırmacılığın işten ayrılma niyeti ile anlamlı bir ilişkisi olduğu ve iş 

doyumu ile negatif ve anlamlı bir ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırma sonuçları araştırmamızı 

destekler niteliktedir. 

İş doyumunun örgütsel bağlılığı olumlu etkilediğine dair güçlü kanıtlar bulunmaktadır. Literatüre göre, iş 

doyumu ve örgütsel bağlılık, yapılan işle alakalı iki davranıştır ve iş doyumu örgütsel bağlılığın önemli bir 

yordayıcısıdır. Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumu İlişkisinin Meta Analiz Yöntemiyle İncelenmesi konulu Ülbeği 

ve Yalçın (2016) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, örgütsel bağlılık-iş doyumu, duygusal bağlılık-iş 

doyumu ve normatif bağlılık-iş doyumu arasında yüksek düzeyde, devam bağlılığı ile iş doyumu arasında ise 

zayıf düzeyde ilişki olduğu saptanmıştır. 

Sivas ili devlet liselerinde çalışan 52 kimya öğretmeniyle gerçekleştirilen Seyhan’ın (2015) çalışmasında, kimya 

öğretmenleriyle alakalı demografik değişkenlerin iş doyumu, örgütsel bağlılık üzerinde %95 düzeyinde 

anlamlı bir etkisinin olmadığı; öğretmenlerin sadece iş doyumu ve iş stresi arasında orta düzeyde, negatif ve 

anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur.  

İzmir’in iki büyük devlet üniversitesinde, toplam 25 fakültede görev yapan 243 araştırma görevlisinden elde 

edilen veriler doğrultusunda analizi yapılan bir başka araştırma ise, yapısal ve psikolojik güçlendirmeyi 

duygusal bağlılık ve iş doyumu ile ilişkilendirmeyi amaçlamıştır. Araştırmanın bulgularına göre, yapısal 

güçlendirme psikolojik güçlendirmeyi doğrudan ve pozitif yönden etkiler, psikolojik güçlendirme iş doyumu 

ve duygusal bağlılığı doğrudan ve pozitif yönde etkilemektedir (Tolay vd,2012). 

Sonuç olarak, yasal prosedürler ayrıntılı bir şekilde gözden geçirilerek, kayırmacılığın ortadan kaldırılması 

için yeniden düzenlenmelidir. Bu durum sadece kâğıt üzerinde kalmayıp bir an önce yürürlüğe konulmalıdır. 

Her sektörde olduğu gibi eğitim sektöründe de akademisyenlerin motivasyonunu artırmak için çalışanlara 

yönelik finansal ve finansal olmayan politika ve stratejiler belirlenmelidir. Özellikle karar vericilerin bu 

konuyu titizlikle ele alması gerekmektedir. 

Kayırmacılık algısının azaltılması ve örgütsel bağlılığın arttırılması için insan kaynakları yönetiminin ve 

yöneticilerin liyakata ve hakkaniyete uygun şekilde davranması gerektiği söylenebilir. Eğitim sektöründe 

yöneticilerin işletme bilimi konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir. Kişilerin işe alımlarda 

özgeçmişlerinin dikkate alınarak kararların verilmesi kurumun başarısını artıracaktır. Kurumlar mensuplarını 

seçerken bağlantıyı değil de niteliklerini dikkate alınmalıdır. Şüphe yaratmayacak biçimde, performans 

değerlendirme sistemi sağlıklı bir şekilde oluşturulmalıdır. 
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Kayırmacılığın engellenmesiyle aynı zamanda örgütsel bağlılığın da iyileştirildiği düşünülmektedir. Çalışana 

yönelik plan ve ilkeler belirlenmeli, ekip çalışmasına özendirilmeli, görev tanımlamaları açık bir şekilde 

belirlenmelidir. Herhangi bir olumsuz durum yaşandığında çalışanlar arasında taraf tutulmamalı, kim olursa 

olsun hiçbir şekilde kayrılmamalıdır. Böylece çalışanların kuruma olan örgütsel bağlılıkları artacak ve kurum 

hedefine ulaşacaktır.  

Kayırmacılık, örgütsel bağlılık ve iş doyumunun hangi kurumsal etkiler ve sonuçları ortaya çıkarabileceğine 

dair daha fazla stratejilerin geliştirilebilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Bu araştırmamız sadece 

bir ilin verileriyle yapılmıştır. Ulusal ve uluslararası alanda bu çalışmalara genişletilmelidir. Böylece 

kayırmacılığın benimsenmesi engellenerek örgütsel bağlılık ve iş doyumu yükseltilecektir. 

Literatürde kayırmacılık algısının örgütsel bağlılığa etkisinde iş doyumunun aracılık rolüne odaklanan sınırlı 

sayıda çalışma sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmanın alanda gerçekleştirilecek gelecek araştırmaları teşvik 

edeceği beklenmektedir. 
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Purpose – Feasibility Study or Business Plan (B-Plan) is inseparable component of many 

entrepreneurship programs at higher education level. In parallel, B-Plan is weighted component of The 

Entrepreneurship Module which has been offered commonly at all higher education institutions past 8 

years in Oman. In this study, it is aimed to analyze perception and experiences of B-Plan by the 

perspectives of the students who studied Entrepreneurship and prepared B-Plan. 

Design/method/approach – Accordingly, the research has been designed to analyze B-Plan perceptions 

and experiences of the students from various programs and major at higher education level. As research 

method, the survey has been conducted with 562 students from Medicine, IT, Business, Engineering, 

Nursing majors and programs which commonly offering same Entrepreneurship Module at public and 

private HEIs in Oman. 

Findings – Some findings have confirmed significant differences of perceptions and experiences by 

gender and program. Regardless of gender and program, all participants were agree on that the most 

difficult part of B-Plan is financial management. What the most liked of B-Plan are teamwork, 

innovating, creating revenues. What the most disliked of B-Plan are financial management, business 

entitle, fundraising. Bigger team size negatively affects B-Plan perceptions/experiences. Males are 

capitalizing their B-Plan relatively higher than females. Females are more positive than males any 

perception and experiences on B-Plan. 

Discussion – There are considerable outcomes to revise and restructure B-Plan in Entrepreneurship 

Module in Oman and similar contexts as well. The students are not fully persuaded about why B-Plan 

required and confident enough to prepare B-Plan. 

 

1. Introduction 

The Entrepreneurship Module has been developed by a joint committee established by Ministry of Higher 

Education (hereafter MoHE) -currently Ministry of Higher Education and Research and Innovation, MoHERI-  

in cooperation with Public Authority of SMEs Development, Injaz Oman, and Sharakah in 2013. The 

uniformed syllabus, materials and assessment structure has been disseminated through all higher education 

institutions (hereafter HEIs) in Oman. By the Directive of MoHE, the module was started to be offered for 3rd 

year students at bachelor programs and 2nd year at diploma programs in 2014. Initially, the module was 

named as Entrepreneurship and Business Plan, then converted to Entrepreneurship: Creativity and Innovation. 

However, there was no radical changes in content, materials and assessment structure. The assessment 

structure of MoHE mandatory Entrepreneurship and Business Plan Module in Oman, is given on Table 1. 

The business plan (hereafter B-Plan) is a central part of the module which has been offered commonly at all 

higher education institutions since 2014 in Oman. Its` development and execution is a critical applied 

component.   One of the learning objectives of the module is develop clear and structured B-Plan, while one of 

the learning outcomes has been defined as articulate and write up a basic B-Plan. Learning strategy of the course 

has been developed by course developers as , `B-Plan can be linked to student activities at the educational 

institutions such that best plan will be awarded an opportunity to compete in local, national and international programs` 

(MoHE, 2015: 35). 
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There are different forms of B-Plans. One of the most common includes a cover sheet, a table of contents, an 

executive summary, an organizational plan, a marketing plan, and a financial plan (Pinson, 2008: 23). In MoHE 

guidebook for Entrepreneurship Module, there is no strict B-Plan form. This is divided into two main areas; 

a) the written business plan presented in a professional format and template, b) an oral presentation to an 

audience that includes professionals (where possible) and peers.  The distribution of grades may vary 

marginally between some components. However, emphasis should still remain on the business plan as a 

critical and central component (MoHE, 2015:35).   

Table 1 Assessment Structure of MoHE Mandatory Entrepreneurship Module in Oman 

Component  Weight 

Business Idea/Discussion 10% 

Case Study 15% 

Sit-in Assessment/Tutorials 15% 

Business Plan 60% 

Write-up 40% 

Presentation  20% 

Total 100% 

Source: (MoHE, 2015, pp. 36) 

In this study, it is aimed to analyze B-Plan perceptions and experiences of the students who studied 

Entrepreneurship Module and prepared B-Plan from various programs. 

2. Background of the Study 

The several studies have concluded that entrepreneurship education effectively contributes to developing 

entrepreneurial intentions (Belwal et al., 2015; Shah et al., 2019) and positive attitudes (Al-Harrasi and Al-Salti, 

2014; Ammal and Mathi, 2014; Ibrahim et al, 2017) toward self-employment and entrepreneurship in Oman. 

However, Bilal and Hussien (2019:7-8) found that the relationship between entrepreneurship education and 

student’s career intentions at their university was insignificant. 

According to Belwal et al. (2015:945), university students in Oman were positive thinkers about 

entrepreneurship and interested in owning business, even if they haven’t got knowledge about how to start. 

Shah et al., (2019) said that Entrepreneurship education strengthens and canalizes the entrepreneurial attitude 

toward entrepreneurial intentions as well as self-efficacy and entrepreneurial intentions in Oman. Ammal and 

Mathi (2014:659) concluded that there is positive relationship between family and personal experience in 

entrepreneurship and attitude toward entrepreneurship. Ibrahim et al (2017: 14-15) found that, while graduate 

students have a positive attitude towards entrepreneurship, comparatively female students scoring a higher 

average than males. 

Early initiatives on developing entrepreneurial skills has started in 2003. However, Strategy of Education 

(2006–2020) which was developed jointly by the Ministry of Education and the Ministry of Higher Education, 

has fostered and systematized entrepreneurship education at different levels in which schools, vocational 

education and training centers, and higher education institutions (Ghassani, 2010: 90). It has stated that the 

new approach to education should meet international standards and ensure that all Omanis have the necessary 

skills and competencies for life and for the workforce (Ministry of Higher Education/Ministry of Education, 

2006:24).  

As suggested by Khan and Moharby (2007:389), in order to increase social acceptability of taking 

entrepreneurial path and to overcome cultural barriers, Oman has taken action and encouraged Universities 

and Colleges to design and offer short courses/programs.  In parallel with other Arab and Gulf Countries,  

Omani macro perspectives and priorities have stimulated governmental bodies (SANAD, The National Career 

Guidance Centre etc.) and non-governmental organizations (INJAZ Oman) those have taken action on 

developing entrepreneurial skills by some intense and/or lifelong training programs in early times of Omani 

entrepreneurship education. 

One of the earlier higher education program on entrepreneurship education was the Know About Business 

(KAB) program which has been implemented in more than thirty countries worldwide and supported by the 
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International Labor Organization, ILO. The KAB program has been implemented in Vocational Training 

Centers and Colleges of Technology (Ghassani, 2010:68).  

In 2014, Ministry of Higher Education (currently MoHERI, Ministry of Higher Education, Research and 

Innovation) has ordered compulsory Entrepreneurship Module to all Higher Education Institutions in Oman. 

In order to investigate the effectiveness of this module Syed et al (2021) conducted a case study at the same 

college. They have found insignificant difference between the entrepreneurial perspective indicators 

accomplished by the students during three years (Syed et al, 2021:131). Ibrahim et al (2017:14) concluded that 

in order to enhance graduates’ interest in becoming potential entrepreneurs, Omani HEIs should strengthen 

their entrepreneurial educational programs with creativity and innovation. 

The KAB program used to have nine modules those representing an area of business life. The ninth module 

was how to develop one’s own B-Plan (Jemni, 2010:45). So, the Omani learners of entrepreneurship program 

have met B-Plan within the KAB program in 2009.  

B-Plan is listed as one key topic in the MOHE (now MOHERI) guidebook’s learning objectives (MoHE, 2015) 

as well as in entrepreneurship education programs in the US (Bewayo, 2015). According to Shabibi (2020:68) 

the topic most frequently mentioned as key for the entrepreneurship education program curriculum was 

creating a B-Plan. In parallel, like the students, more than half of the lecturers and managers agreed that the 

B-Plan was the key topic of entrepreneurship education program (Shabibi, 2020:72). 

Although there are many studies which emphasize the key role of B-Plan in any entrepreneurship module and 

priorities preparing B-Plan as entrepreneurial skill, there is no study which focused on B-Plan experiences 

and/or analyzed the students` perceptions.  

3. Research Design 

It is aimed to describe B-Plan by the perspectives of the students who studied Entrepreneurship and prepared 

B-Plan. Accordingly, the research has been designed to analyze B-Plan perceptions and experiences of the 

students from various programs and major at higher education level. The research questions are: 

• How do the students` B-Plan perceptions/experiences vary by gender? 

• How do the students` B-Plan perceptions/experiences vary by program? 

Data collection is accompanied by survey method (e-questionnaire + questionnaire). There were nominal and 

ordinal scale questions for categorical variables as well as interval questions for experiences, perceptions and 

opinions of the participant with five-scale (1 for strongly disagree to 5 strongly agree) questions.  The data has 

been collected from 2016 to 2021. The sampling frame was all HEIs which offering Entrepreneurship Module 

in Oman. The convenient sampling method which is one of the non-probability sampling method, has been 

employed to collect data. 562 students have participated from 8 different programs and 5 HEIs (UTAS-Suhar, 

UTAS-Ibri, University of Nizwa, National University of Science and Technology, North Al Batinah Nursing 

College) in Oman. The higher authorities of respective HEIs have been informed about data collection and 

asked for permission. The consents of participations signed by participants have been taken before 

administrating questionnaire. The data has been analyzed by using IBM SPSS® 22.0 version.  

4. Findings 

The details of participants by gender, program and type pf HEI, are given on the Table 2.  

Table 2 The Respondents by Gender, Program and Type of HEI 

      Program 

Type of HEI  

Public Private  

Male Female Male Female Total 

 Business 3.2% 5.0% 1.5% 4.8% 14.5% 

Chemical Eng. 3.2% 7.1% 0.0% 0.0% 10.3% 

Communication 4.1% 6.6% 1.1% 2.0% 13.8% 

Electrical Eng. 3.6% 5.2% 0.0% 0.0% 8.8% 

IT 5.9% 12.5% 0.0% 3.4% 21.8% 

Mechanical Eng. 4.1% 6.2% 0.0% 1.5% 11.8% 

Medicine 0.0% 0.0% 3.2% 7.1% 10.3% 

Nursing  0.0% 8.7% 0.0% 0.0% 8.7% 

 Total 24.10% 51.30% 5.80% 18.80% 100% 
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How Gender Differs: As seen on Table 3, there aren’t significant differences between male and female students’ 

responses about: 

• B-Plan is necessity of start-up.  

• B-Plan made you more confident to think about your own business. 

• B-Plan can make your dream true. 

• B-Plan improved your teamwork skills. 

However, gender significantly differs responses about: 

• The most difficult part in B-Plan (see Figure 1). 

• You are ready to start-up with your B-Plan.   

• If you were alone, your B-Plan would be better.  

• You thought this was my dream when you completed your B-Plan. 

• B-Plan is all-in-one to start-up. 

• Do you sell your B-Plan to who pays for it?  

• What would be the price of your B-Plan, if you sell? 

• Did you get help while you were preparing your B-Plan? (See Figure 2).  

• If yes, from who? (See Figure 2).  

• Did you share/show your B-Plan with someone else after completing? (See Figure 3).  

• If yes, to who? (See Figure 3). 

Table 3 Perceptions and Experiences by Gender 

 

N = 562 

Pearson 

Chi-

Square 

Df Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Phi Cramer`s 

V 

Contngy 

Coef. 

Appro

x. 

Signf. 

Difference 

What is the most difficult chapter 16.788 4 0.002 0.173 0.173 0.170 0.002 See Figure 1 

Are you ready to start your business 28.379 4 0.000 0.225 0.225 0.219 0.000 males ready to start 

B-PLAN is the necessity of startup 7.566 4 0.109 0.116 0.116 0.115 0.100 Insignificant 

B=Plan improves teamwork skills 5.287 4 0.259 0.970 0.970 0.970 0.259 Insignificant 

Your B-Plan would be better if you 

were alone  

47.414 4 0.000 0.290 0.290 0.279 0.000 males prefer alone 

 You feel more confident after 

preparing B-Plan 

7.420 4 0.115 0.115 0.115 0.114 0.115 Insignificant 

Your B-Plan is your dream 4.316 4 0.365 0.880 0.880 0.890 0.365 Insignificant 

V12.Your B-Plan made you’re your 

dream  

22.614 4 0.000 0.201 0.201 0.197 0.000 males are positive 

B-Plan covers whatever required all-

in-One 

27.031 6 0.000 0.219 0.219 0.214 0.000 males are negative 

Do you sell your B-Plan? 107.535 2 0.000 0.437 0.437 0.401 0.000 males are ready to sell 

What would be price of your B-PLAN 238.619 10 0.000 0.652 0.652 0.546 0.000 males are asking 

higher price than 

females 

What is the most liked in B-Plan 

experience 

       
See Table 4 

What was the most disliked in B-plan 

experience 

       
See Table 4 

Did you get help from others? 40.400 1 0.000 0.268 0.268 0.259 0.000 males tend to ask help 

(see Figure 2)  

If yes, who did help? 160.344 4 0.000 0.534 0.534 0.471 0.000 males from business 

people, females from 

friends (see Figure 2) 

Did you show your B-Plan to others? 45.081 1 0.000 -0.223 0.223 0.223 0.000 males show to others 

more than females 

(see Figure 3) 

If yes, to who? 262.280 4 0.000 0.683 0.683 0.564 0.000 females show to 

friends, males to 

teacher (see Figure 3) 
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Figure 1.                 Figure 2                                        Figure 3 

The Most Difficult Part of B-Plan by Gender       Help from Others by Gender   Show to Others by Gender 

 

Table 4 Top Ten the Most Liked/Disliked Within B-Plan by Gender 

The Most Liked  (n= 562) The Most Disliked (n=562) 

Rank       Female Students Male Students Female Students Male Students 

1  Teamwork Logo- poster design  Financial management Partnership structure 

2  Innovating something To create venue Nothing (15%) Nothing (4%) 

3  Nothing    (16%) Nothing     (5%) Fundraising Financial management 

4 
 
Everything 

Wisely and well-

organized work 
Specific and Complex  Supply Chain 

5 
 Product and/or service 

development 
Teamwork Omani ecosystem Business Entitles 

6 
 
To make dream truth  To make dream truth 

Uncertainties in future 

planning 
Marketing Strategies 

7  To plan how to success Exciting experience Time constraints  Product details 

8  Skill development To plan how to success Customer Typologies Sale program 

9 
 
Customer relationship plan Thinking 

Too long and detailed 

work 
Omani Ecosystem 

10  Clarification of ideas Skill development Market  Segmentation Customer typologies 

Test Value df 

Asymptotic Significance  

(2-sided) Value df 

Asymptotic 

Significance  

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 520.390 27 .000 397.771a 21 .000 

Likelihood Ratio 597.653 27 .000 453.298 21 .000 

Phi .962  .000 .841  .000 

Cramer's V .962  .000 .841  .000 

Contingency 

Coefficient 

.693 
 

.000 .644  .000 

On Table 4, the responses ranked by the students to the question for `what the most liked and disliked within B-

Plan` are being shown. In the questionnaire, the items have been given as fixed choice multiple response 

questions by designer as well as open-ended options for the respondents. Open-ended responses have been 

compiled by the researcher based on similarities. As seen on Table 4, the responses of the participants are 

significantly different for what the most liked/disliked within B-Plan by gender. While female participants 

liked the idea, feelings and the dream of owning business, the males liked skill-based measurable components 

of B-Plan. On the other side, while the female respondents disliked money related matters and the structure 

of B-Plan, the makes disliked legal and contextual details of B-Plan. 

Capital
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r
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s and
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Male 2.669% 3.203% 9.964% 2.669% 9.075%

Female 3.737% 14.057% 32.028% 7.829% 14.769%

Total 6.406% 17.260% 41.993% 10.498% 23.843%
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Table 5 Measures of Associations 

N = 562 

The Number 

of Learners 

in the Team 

B-Plan 

Experience 

Improved 

Teamwork 

Skills 

Alone 

Would Be 

Better 

More 

Confident to 

Consider Start-

up 

My B-Plan is 

My Dream 

Business 

The Number of Learners 

in the Team 

Pearson Corr. 1 -.129** .093* -.126** -.041 

Sig. (2-tailed)  .002 .028 .003 .330 

B-Plan Experience 

Improved Teamwork 

Skills 

Pearson Corr. -.129** 1 -.226** .083* .147** 

Sig. (2-tailed) .002 
 

.000 .048 .000 

Alone Would Be Better Pearson Corr. .093* -.226** 1 .124** .211** 

Sig. (2-tailed) .028 .000  .003 .000 

More Confident to 

Consider Start-up 

Pearson Corr. -.126** .083* .124** 1 .409** 

Sig. (2-tailed) .003 .048 .003  .000 

My B-Plan is My Dream 

Business 

Pearson Corr. -.041 .147** .211** .409** 1 

Sig. (2-tailed) .330 .000 .000 .000  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

The results of some correlation tests are given on the Table 5. As seen on the Table 5, there is significant 

relationship between the number of the learners in the team and the student attitudes. While the number of 

learners is increasing, the student’s positive attitudes are weakening. Besides, there is unsurprisingly a 

negative relationship between opinions about `how B-Plan improve teamwork skills` and opinions about `alone 

would be better.` On the other side, there is significant positive relationship between feelings about `more 

confident to consider start-up   and  `my B-Plan is my dream business.`   

How Program Matters: As seen on Table 6, the respondents` program insignificantly differs about:  

• The most difficult part in B-Plan. 

• You are ready to start-up with your B-Plan. 

• Business Plan improved your teamwork skills? 

However, the responses to following statements were significantly differed by program about:    

• B-Plan is necessity of start-up  

• B-Plan made you more confident to think about your own Business 

• You thought this was my dream when you completed your B-Plan. 

• B-Plan can make your dream true 

• B-Plan is all-in-one to start-up. 

• If you were alone, your B-Plan would be better.  

Table 6 Perceptions and Experiences by Program 
 

N Pearson 

Chi-

Square 

df Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Phi Cramer`s 

V 

Contingency 

Coefficient 

Approximate 

Significance 

Difference 

V4.most difficult 562 19.618 32 0.958 0.187 0.093 0.184 0.958 insignificant 

V6.readytostart 562 25.986 32 0.764 0.215 0.108 0.210 0.764 insignificant 

V7.B-Plannecessity 562 71.504 32 0.000 0.357 0.178 0.336 0.000 See Figure 4 

V8.teamworkskills 562 24.645 32 0.820 0.209 0.105 0.205 0.820 insignificant 

V9.alonebetter 562 67.94 32 0.000 0.348 0.174 0.328 0.000 See Figure 9 

V10.moreconfident 562 153.049 32 0.000 0.522 0.261 0.463 0.000 See Figure 5 

V11.B-PLAN dream 562 166.371 32 0.000 0.544 0.272 0.478 0.000 See Figure 6 

V12.madetruedream 562 120.683 32 0.000 0.463 0.232 0.420 0.000 See Figure 7 

V13.allinOne 562 94.14 48 0.000 0.409 0.167 0.379 0.000 See Figure 8 
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Figure 4 Opinions on B-Plan is necessity to Start-up                Figure 5.  Opinions on With B-Plan Experience More 

                                                                                                                             Confident to Start-up  

 

Figure 6. Responses to My B-Plan is My Dream           Figure 7. Responses to B-Plan Made My Dream Truth  

Figure 8. Opinions on B-Plan is All-in-One to Start-up   Figure 9. Responses to Alone Would Be Better 

 

On Table 7, the responses have been ranked of the students to the question for `what the most liked within B-

Plan` are being shown. In the questionnaire, the items have been given as fixed choice multiple response 

questions by designer as well as open-ended options for the respondents. Open-ended responses have been 

compiled by the researcher based on similarities. The responses of the participants are insignificantly different 

for what the most liked/disliked within B-Plan by program.  
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Table 7 The Most Liked Within B-Plan by Program 

Ran

k Business 

Chemical 

Eng. Comm. 

Electrical 

Eng. IT Mech. Eng. Medicine Nursing 

Overall 

Responses 

Overall  

% 

1 Innovating 

something 

Teamwork Teamwork Teamwork Teamwork Innovating 

something 

Teamwork Teamwork Teamwork 15% 

2 Teamwork Product and 

Services 

To create 

revenue 

Everything Logo/poster 

design 

Teamwork Thinking Everything Innovating 

something 

10% 

3 Everything Innovating 

something 

Thinking Product and 

Services 

Product and 

Services 

Everything Product and 

Services 

Market 

Segmentati

on 

Everything 9% 

4 To create 

revenue 

Thinking Logo/poster 

design 

To create 

revenue 

To create 

revenue 

Self-

confidence 

improved 

Innovating 

something 

Customer 

relationship 

plan 

Product 

and 

Services 

8% 

5 Customer 

relationshi

p plan 

Everything Everything Innovating 

something 

Everything Product and 

Services 

Clarification 

of ideas 

To plan 

how to 

success 

To create 

revenue 

7% 

6 To plan 

how to 

success 

To plan 

how to 

success 

Product and 

Services 

Clarification 

of ideas 

To plan how 

to success 

Customer 

relationship 

plan 

Skill 

developmen

t 

Innovating 

something 

Thinking 7% 

7 Product 

and 

Services 

Self-

confidence 

improved 

Innovating 

something 

Skill 

developmen

t 

Working 

wisely and 

organized 

To plan how 

to success 

Everything Logo/poste

r design 

Logo/poste

r design 

6% 

8 Working 

wisely and 

organized 

Clarification 

of ideas 

Clarification 

of ideas 

Market 

Segmentatio

n 

Innovating 

something 

Market 

Segmentatio

n 

Customer 

relationship 

plan 

Product 

and 

Services 

To plan 

how to 

success 

6% 

9 Self-

confidence 

improved 

Skill 

developmen

t 

Skill 

developmen

t 

Thinking Thinking Working 

wisely and 

organized 

Self-

confidence 

improved 

To create 

revenue 

Clarificatio

n of ideas 

5% 

10 Thinking Logo/poster 

design 

To plan 

how to 

success 

Working 

wisely and 

organized 

Market 

Segmentatio

n 

To create 

revenue 

Market 

Segmentatio

n 

Thinking Skill 

developme

nt 

5% 

Others and Nothing 22% 

Total 100% 

On Table 8, the responses ranked of the students to the question for `what the most disliked within B-Plan` are 

being shown. In the questionnaire, the items have been given as fixed choice multiple response questions as 

well as open-ended options to the respondents. Open-ended responses have been compiled by the researcher 

based on similarities. The responses of the participants are insignificantly different for the question of ‘what 

the most disliked within B-Plan’ by program.  

Table 8 Top Ten The Most Disliked Within B-Plan by Program 

Rank Business Chem. Eng. Comm. Electrical 

Eng. 

IT Mech. Eng. Medic. Nursing Overall 

Responses 

Overall 

percentage 

1 Fin. mgmt. Fin. mgmt. Fin. mgmt. Fin. mgmt. Nothing Fin. mgmt. Fin. mgmt. Fin. mgmt. Fin. mgmt. 22% 

2 Nothing Nothing Nothing Nothing Fin. mgmt. Nothing Nothing Nothing Nothing 19% 

3 Ecosystem Ecosystem Ecosystem Partner. 

structure 

Anything Anything Anything Anything Anything 7% 

4 Partnership 

structure 

Partner. 

Structure 

Partner. 

structure 

Specific 

and 

complex 

Uncertain. 

in future 

planning 

Specific 

and 

complex 

Specific 

and 

complex 

Specific 

and 

complex 

Specific and 

complex 

7% 

5 Business 

Entitles 

Specific 

and 

complex 

Specific 

and 

complex 

anything Customer 

Typologies 

Ecosystem Ecosystem Ecosystem Omani ecosystem 7% 

6 Too long and 

detailed work 

Anything anything Ecosystem Specific 

and 

complex 

Partnership 

structure 

Partnership 

structure 

Partnership 

structure 

Partnership 

structure 

6% 

7 Time 

constraints  

Time 

constraints  

Time 

constraints  

Time 

constraints  

Omani 

ecosystem 

Customer 

Typologies 

Customer 

Typologies 

Customer 

Typologies 

Time constraints 4% 

8 Fundraising Fundraisin

g 

Fundraisin

g 

Fundraisin

g 

Fundraisin

g 

Fundraisin

g 

Fundraisin

g 

Fundraisin

g 

Fundraising 4% 

9 product 

details 

product 

details 

product 

details 

product 

details 

product 

details 

product 

details 

product 

details 

product 

details 

Customer 

Typologies 

4% 

10 Anything Uncertain. 

in future 

planning 

Uncertain. 

in future 

planning 

Uncertain. 

in future 

planning 

Marketing 

Strategies 

Uncertain. 

in future 

planning 

Uncertain. 

in future 

planning 

Uncertain. 

in future 

planning 

Uncertainties in 

future planning 

4% 

Others 17% 

TOTAL 100% 
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5. Discussion  

B-Plan perceptions of the students have been collected by: 

• Teamwork skills 

• Selling B-Plan to others 

• B-Plan is a necessity of start-up 

• My B-Plan is my dream 

• Ready to start-up with my B-Plan.  

• B-Plan can make my dream true 

• B-Plan is all-in-one to start-up.   

B-Plan experiences of the students have been collected by: 

• What the most liked/disliked of B-Plan 

• If I was alone, my B-Plan would be better.  

• B-Plan made me more confident to think about my own business 

• The most difficult part of B-Plan. 

• Asking helps from others 

• Showing to others 

Gender of the students insignificantly differentiates perceptions on teamwork skills, selling B-Plan to others, B-

Plan is a necessity of start-up, my B-Plan is my dream. On the other side, gender of the students significantly 

differentiates perceptions on ready to start-up with my B-Plan, B-Plan can make my dream true, B-Plan is all-in-one 

to start-up. 

Gender of the students insignificantly differentiates experiences of if I was alone, my B-Plan would be better, B-

Plan made me more confident to think about my own business. On the other side, gender of the students significantly 

differentiates experiences of what the most liked/disliked of B-Plan, the most difficult part of B-Plan, asking helps from 

others, showing to others. 

Program of the students insignificantly differentiates perceptions on ready to start-up with my B-Plan, teamwork 

skills, selling B-Plan to others. On the other side, program of the students significantly differentiates perceptions 

on B-Plan is a necessity of start-up, my B-Plan is my dream, B-Plan can make my dream true, B-Plan is all-in-one to 

start-up. 

Program of the students insignificantly differentiates experiences of the most difficult part of B-Plan, what the 

most liked of B-Plan, what the most disliked of B-Plan, asking helps from others showing to others. Program of the 

students significantly differentiates experiences of if I was alone, my B-Plan would be better, B-Plan made me more 

confident to think about my own business. 

6. Limitations of Study 

The limitations of the study are listed below: 

• Non-probability sampling method has been employed.  

• Software programs use (like B-PlanPro) was ignored. 

• A few instructors could be involved. 

• Public HEIs made up the majority of the sample.  

• Female students made up the majority of the sample. 

• Other and/or previous entrepreneurship courses experiences could not be compared. 

7. Conclusion 

Regardless of gender and program, all participants were agree on that the most difficult part of B-Plan is 

financial management. What the most liked of B-Plan are teamwork, innovating, creating revenues. What the 

most disliked of B-Plan are financial management, business entitle, fundraising. Bigger team size negatively 

affects B-Plan perceptions/experiences. Males are capitalizing their B-Plan relatively higher than females. 

Females are more positive than males any perception and experiences on B-Plan.  
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Male participants are seemed that they are ready to start-up with their B-Plan. Male respondents prefer to be 

alone while preparing B-Plan. Males are more positive than female respondents about B-Plan is their dream 

while are more negative than females about B-Plan is all-in-One to start-up. Comparatively males are willing 

to sell their B-Plan and asking higher price than females. Males tend to get help from others comparatively 

than females and males get help from business people while females from their friends. Males tend to show 

their B-Plan after completing comparatively than females. Males prefer to show teachers while females to their 

friends. 

The students are not fully persuaded about why B-Plan is required and confident enough to prepare B-Plan. 

The students are poor to critically analyze business ideas. The material and lectures are not learner-friendly, 

self-explanatory, and well-guiding for non-Business students to prepare B-Plan. That is why, the students are 

wasting time with details and they cannot approach holistically. Due to biasing students, non-systematic 

errors have been observed.  

8. Recommendations  

After all, in any entrepreneurship module or program development process especially for non-business 

students, feasibility study can be considered instead of B-Plan. Alternatively, shortening B-Plan chapters 

and/or simplifying B-Plan requirements are recommended. Idea generation and evaluation process should be 

critically improved as well as situation analysis skills of the learners before starting B-Plan. Program/module 

developers can give priority to design thinking to improve analytical skills. The financial management chapter 

in the module should be revised and teaching methods should be adapted for non-business students.  During 

B-Plan endeavor, encouraging the students to incorporate with a mentor from business world, should be one 

of the most important role of the educator. Educators can encourage mixed-gender and/or program teams as 

well as smaller number of teammates in groups. 
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Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi 

Amaç – Bu çalışmanın amacı sosyal baltalama, iş stresi, profesyonel etik standartlar ve kategorik 

değişkenlerden olan cinsiyet değişkenin arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır.  

Yöntem – Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. 

Araştırmanın verileri Türkiye’nin doğusunda yer alan bir devlet üniversitesinde halen görev yapmakta 

olan 229 akademik personelden online anket yöntemiyle elde edilmiştir. Elde edilen veriler orijinal 

SPSS 22.0, SPSS uzantısı olan Process Macro ve AMOS 25.0 paket programları yardımı ile analiz 

edilmiştir.  

Bulgular – Araştırma sonucunda sosyal baltalama ile iş stresi arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Sosyal baltalama ile profesyonel etik standartlar arasında negatif ve anlamlı, profesyonel 

etik standartları ile iş stresi arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı 

sıra sosyal baltalama ile iş stresi arasındaki ilişkide profesyonel etik standartların kısmı aracılık rolü 

bulunduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca kategorik değişken olan cinsiyet değişkeninin, sosyal 

baltalama ile profesyonel etik standartlar aracılığıyla iş stresi üzerindeki aracılık etkisinde düzenleyici 

bir rol üstlendiği tespit edilmiştir. 

Tartışma – Çalışmada sosyal baltalamanın neden olacağı olumsuz sonuçlara dikkat çekilmiştir. 

Örgütlerde sosyal baltalamanın engellenmesi için gerekli önemler alındığı taktirde ortaya çıkması 

muhtemel problemlerin önlenmesi sağlanabilir. Alan yazında sosyal baltalama, iş stresi ve profesyonel 

etik standartlar konularını birlikte ele alan başka bir çalışma ulaşılamadığından alana ciddi bir katkı 

sunması beklenmektedir. 
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Purpose – The aim of this study is to reveal the relationships between social undermining, job stress, 

professional ethical standards and gender, which is one of the categorical variables.  

Design/methodology/approach –  Structural equation modeling, one of the quantitative research 

methods, was used in the research. The data of the research were obtained from 229 academic staff who 

are still working at a state university located in the east of Turkey by online survey method. The 

obtained data were analyzed with the help of the original SPSS 22.0, SPSS extension Process Macro and 

AMOS 25.0 package programs.  

Findings – As a result of the research, a positive and significant relationship was found between social 

undermining and job stress. It has been determined that there is a negative and significant relationship 

between social undermining and professional ethical standards, and a positive and significant 

relationship between professional ethical standards and job stress. In addition, it was concluded that 

professional ethical standards have a partial mediating role in the relationship between social 

undermining and job stress. In addition, it was determined that the categorical variable, gender, played 

a moderator role in the mediating effect of social undermining and professional ethical standards on 

job stress. 

Discussion – In the study, attention was drawn to the negative consequences of social undermining. If 

necessary measures are taken to prevent social undermining in organizations, possible problems can 

be prevented. Since there is no other study in the literature that deals with social undermining, work 

stress and professional ethical standards together, it is expected to make a serious contribution to the 

field. 
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1. Giriş  

Organizasyon bünyesindeki çalışanlarla olumlu ilişkiler kurmak ve sürdürmek, günümüzün rekabetçi 

dünyasında başarıya ulaşmanın temelidir. Bu noktada liderler ve yöneticiler örgüt içinde ılımlı, etik ve 

paylaşılan bir kültür ve iklim oluşturmak, adalet ve güveni sağlamak, çalışanları motive etmek ve desteklemek 

gibi daha birçok sorumluluğu yerine getirirler. Bu sorumlulukların yerine getirilmesinde kişilerarası ilişkiler 

önemli olmakla birlikte (Duffy vd., 2002), yöneticiler ve çalışanlar arasındaki ilişkiler büyük önem 

taşımaktadır (Eisenberger vd., 2002; Shanock ve Eisenberger, 2006). Psiko-sosyal yapıya sahip örgütlerde farklı 

şekillerde ortaya çıkan ve ciddi bir maliyet unsuru oluşturan olumsuz davranışları bilim insanları uzun 

süredir araştırılmaktadır. Hershcovis'in (2011) işaret ettiği gibi, işyeri baltalama kavramsal olarak diğer işyeri 

kabalığı (Andersson ve Pearson, 1999), işyeri zorbalığı (Einarsen, 2000; Rayner, 1997), mobbing (Leymann, 

1996) ve tacizci yönetim (Tepper, 2000) kavramlarından farklı olmakla beraber iş yerindeki şiddetin, niyetin 

ve davranışların odak noktasını ifade etmektedir. 

Organizasyonların uzun vadeli başarısı için etkili bir yönetici-çalışan etkileşimi ve uyumu gereklidir. Konuya 

çalışan açısından bakıldığında, özellikle yönetici desteği iş tatmininin (Dirks ve Ferrin, 2002), motivasyonun 

ve performansın artmasına (Shanock ve Eisenberger, 2006) katkıda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra yönetici 

desteği, çalışanların örgütsel bağlılıklarına, güvenlerine ve psikolojik iyi oluşlarına olumlu katkı 

sağlamaktadır (Dirks ve Ferrin, 2002). Ancak örgütlerde yönetici ile ilişkilerin pek çok yönü (örneğin güç 

eşitsizliği ve düşük performans) yöneticiyi çalışanlara karşı olumsuz tutum ve davranışlara 

yöneltebilmektedir (Tepper, 2007; Tepper vd., 2011). Bu noktada yönetici baltalaması, yöneticinin olumsuz 

davranış, eleştiri ve çalışanların araçsal hedeflerine ulaşma yeteneklerini olumsuz yönde etkileyen 

davranışları olarak tanımlanmaktadır (Vinokur ve Van Ryn, 1993). Sosyal baltalamanın çalışan sağlığını, 

refahını ve örgütsel bağlılığı olumsuz etkileyebileceğini bilsek de (Duffy vd., 2002; Nahum-Shani vd., 2014), 

hala bu baltalama davranışının organizasyondaki astların davranışını nasıl etkilediği hakkında çok az şey 

bilinmektedir (Eissa vd., 2020).  

Yapılan bu çalışmanın amacı, üniversitede görev yapmakta olan akademik personellerin sosyal baltalama 

düzeylerinin iş stresleri düzeyleriyle ilişkisini irdelemektedir. Ayrıca bu ilişkide profesyonel etik standartların 

ve demografik faktörlerden olan cinsiyet değişkeninin üstlendiği rolü ortaya koymaktır. Literatüre göre bu 

değişkenlerin birlikte ele alındığı bir araştırmaya ulaşılamamıştır. Bu sebeple çalışmanın literatüre özgün katkı 

sunacağı düşünülmektedir.  

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Sosyal Baltalama 

Sosyal baltalama kavramını tarihte ilk kez Rook’un incelediği söylenebilir. Rook’a göre sorunlu etkileşimlerde 

etkileşimin merkezinde bulunan bireyler sıkıntı yaşarken, diğer grup üyeleri bu duruma karşı çekinik tavır 

göstermektedirler. Bu gelişmeler ışığında daha sonra yapılan araştırmalarda, değişim kalitesi üzerine etkisi 

olduğu düşünülen alay, duyarsızlaşma ve kasıtlı müdahale gibi konulara daha fazla ilgi duyulduğu 

görülmektedir (Ruehlman ve Karoly, 1991). 

Abbey vd., (1985) de sosyal baltalama kavramını Rook (1984) gibi sosyal iletişimin  negatif bir türü olarak ele 

almış, destekleyici olmayan sosyal etkileşimleri anlamak ve açıklamak için kullanmıştır. Sosyal baltalama 

kavramının, bireyin araçsal hedeflerine ulaşmasını engelleyen davranışları barındırdığı belirtilmiştir. Ayrıca, 

sosyal baltalama kavramının tiksinme veya hoşlanmama gibi olumsuz etkileri içerdiği savunulmuştur (Abbey 

vd., 1985). Sosyal baltalama davranışı, kişilerin hedeflerine ulaşmasını engellediği gibi kişilere karşı oluşan 

nefret, eleştiri ve öfke gibi olumsuz duyguların tümünü kapsamaktadır (Vinokur vd., 1996). 

Alan yazında sosyal sorunların daha fazla çalışılması gerektiği yönündeki önerilerin (Fiore vd., 1983; Rook, 

1984) ardından sosyal baltalama kavramı ilk kez Duffy vd., (2002)  tarafından iş yerleri açısından incelenmiştir. 

Çalışmada sosyal baltalama kavramı, bir başkasının yeteneklerini ve olumlu ilişki kurma becerisini engelleme, 

işlerini geciktirme ve olumlu itibarını zaman içinde zayıflatmayı amaçlayan davranışlar şeklinde 

tanımlanmaktadır. Bu davranışa örnek olarak, önemli veya gerekli bilgileri saklamak, birinin arkasından 

konuşmak ve kasıtlı olarak bireye kendini yetersiz hissettirmek gibi davranışlar içinde bulunmak gösterilebilir 

(Duffy vd., 2002). Yapılan çalışmada özellikle yönetici ve iş arkadaşı baltalaması konuları üzerine vurgu 

yapılmıştır. Yönetici baltalaması kavramı tıpkı sosyal baltalama gibi olayın içinde yer alan hedef bireye 
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yönelik negatif davranış ve yaklaşımlardan meydana gelmektedir. Yönetici tarafından işgörene yöneltilen her 

türlü olumsuz etki, eleştiri ve buna benzer davranışları kapsamaktadır. Bunun yanı sıra yönetici baltalaması, 

işgörenin hedeflerine ulaşmasını zorlaştıracak tüm davranış biçimlerini içine almaktadır (Vinokur ve Van 

Ryn, 1993). Yönetici baltalamasıyla karşılaşan çalışanların, sosyal baltalama davranışıyla karşılaşan 

çalışanlarda olduğu gibi performanslarında azalma (Duffy vd., 2002; Hershcovis ve Barling, 2010), tükenmişlik 

düzeylerinde, depresyon düzeylerinde, stres düzeylerinde ve işten ayrılma niyetlerinde artışlar (Gant vd., 

1993; Nahum-Shani vd., 2014; Ülbeği vd., 2019) olacağı tespit edilmiştir. 

Sosyal baltalamanın boyutlarının ortaya çıkarılması adına Yoo ve Franwick (2013), tarafından yapılan 

çalışmada, sosyal baltalamanın yönetici baltalaması ve çalışan baltalaması alt boyutlarına bir başka alt boyut 

olarak müşteri baltalaması boyutunun eklenmesi gerektiğini iddia etmiştir. Müşteri baltalaması kavramı, 

işgörenlerin sadece iş arkadaşları ve yöneticileri tarafından değil aynı zamanda müşterileri tarafından da 

baltalanabileceğini belirtmektedir. Müşteri baltalaması boyutunun diğer boyutlara oranla kişilere daha fazla 

zarar verdiği iddia edilmektedir. Bu bilgilere ek olarak müşteri baltalamasının duygusal tükenmeyi artırdığı 

görülmüştür (Grandey vd., 2007).   

Baltalama davranışına maruz kalan ve bu davranışı gerçekleştiren kişilerin algıları ve niyetleri farklı olmasına 

karşın, baltalama kavramının tanımı gereği davranışlar kasıtlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bilgiler 

neticesinde baltalama kavramının örgütlerdeki diğer negatif davranışlardan ayıran en önemli özelliğinin 

kasıtlı olarak yapılması ve zaman içinde hedef kişiyi engellemek üzerine tasarlanması olduğu söylenebilir 

(Duffy vd., 2002). 

Sosyal baltalama davranışı hem çalışanların birbirleri ile hem de yöneticileri ile olan ilişkilerinde önemli bir 

etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişilerarası ilişkilere bakıldığı zaman olumsuz olarak değerlendirilen 

etkileşimlerin olumlu olarak değerlendirilen etkileşimlere kıyasla daha az ortaya çıktığı fakat bu ortaya çıkış 

gerçekleştiği zamanda, sosyal destek kavramına oranla daha yüksek etkilere neden olduğu gözlemlenmiştir 

(Hodges, 1974). 

2.2. İş Stresi 

İş stresi, bireylerin bedensel ve zihinsel baskı oluşturan uyarıcılara karşı gösterdikleri bir tepkidir (Jamal, 

2005). İş stresi üzerine çalışmalar yapan bilim insanları tarafından sıklıkla benimsenen yaklaşımlardan biri 

olan sosyal rol kuramı, çalışma şartlarına dair işgörenlerin objektif çalışma koşullarıyla subjektif algılarını 

birlikte ele almakta ve karmaşık örgütsel yapılarda iş stresinin kaçınılmaz olduğunu savunmaktadır. İş stresini 

anlamak için kullanılan bir diğer yaklaşım ise sistem kuramıdır. Sistem kuramına göre, işgörenler yetkinlik, 

beceri ve yetenek gibi yetki ve kaynaklarında var olan eksiklikleri nedeniyle kendilerine yöneltilen iş 

taleplerini karşılayamadığından iş stresi ortaya çıkmaktadır (Folkman vd., 1986: 993). 

Bireyler, işlerinin zihinsel ve fiziksel kaynaklarını aştıklarında, bu durumu zararlı ve tehdit edici olarak 

algılandıklarından işlerinde stres yaşamaktadırlar. İşten kaynaklanan stres hem kişinin refahını ve sağlık 

durumunu olumsuz etkilemekte hem de kişinin iş performansını düşürmektedir. İş stresinin toplumsal 

maliyetleri de oldukça önemlidir. Bu bağlamda toplumsal ve kişisel giderleri düşürmek için stresin bağıntı ve 

nedenlerine ilişkin bilgi sahibi olmak önem arz etmektedir (Hessels vd., 2017). 

İş stresi, işgörende davranışsal, psikolojik ve fizyolojik sorunlara yol açmakta, çalışanların motivasyonu ve 

performansı aracılığı ile örgütsel sonuçlara katkısını olumsuz yönde etkilemektedir. İş stresinden yüksek 

düzeyde etkilenen işgörenin işten ayrılma niyeti artmakta iş tatmini ise düşmektedir (Beehr ve Newman, 

1978). İş stresinin etkileri üzerine yapılan araştırmalar, kavramın örgütsel bağlılıkta azalma, tükenmişlik, iş 

tatminsizliği 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). Organizasyonun sağlayacağı esnek 

çalışma ve sosyal destek gibi iş-yaşam dengesinin kurulmasına yönelik gayretler, çalışanın yaşadığı iş stresini 

azaltma yönünde fayda sağlamaktadır (Beehr ve Newman, 1978: 674; Cooper ve Marshall, 1976: 25; Danna ve 

Griffin, 1999: 377). 

2.3. Profesyonel Etik Standartlar 

Etik kodlar, organizasyonların iç ve dış hissedarlarına yönelik mesajlarını ve işgörenler açısından tercih edilen 

davranış kalıplarını ortaya koyan, biçimsel nitelikteki yazılı beyanlardır (Fennel ve Malloy, 2007). Profesyonel 
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etik standartları ise, çalışanların birbirlerine karşı olan sorumluluklarını iç ve dış çevreye karşı nasıl davranış 

sergilemeleri gerektiğini ayrıca bu ilişkinin doğruluğunu belirlemeyi amaçlayan yazılı prensipleri 

kapsamaktadır (Battal, 2019: 3144). Bu tanımlar ve ilgili alanyazın incelendiğinde profesyonel etik standartları 

etik kodlar ile benzer olgular olarak görülmüş ve araştırmalarda eş anlamlı olarak kullanılmıştır (Battal ve 

Karabey, 2020: 609). Stroh vd., (2002)’e göre ise bazı örgütler, etik olgusunun kurumsallaşması ve etik 

politikaların geliştirilmesi için bu yönde önceden belirlenmiş bazı temel etik standartlara ulaşılması, politika 

ihlallerinin araştırılması, şirket ve çalışan eylemlerinin değerlendirilmesi gibi süreçler için görevli komiteler 

bünyesinde barındırırken bazıları da örgütün amaçlarını ve genel değerler sistemini tanımlayan ve verilen 

kararların bu ilkelere uygunluğu için yol gösteren etik standartlara sahiptir. 

Yapılan bu araştırmada etik kodlar ve profesyonel etik standartları birbirinden bazı noktalarda ayrı 

tutulmuştur. Yazılma amacı bakımından kodlar büyük ölçüde birbirinden farklı olsalar bile profesyonel 

dürüstlük, sosyal adalet, insan refahını geliştirme, hizmet kullananların özerkliğine saygı ve kişilere saygı gibi 

etik ilkeleri vurgulamaktadır (Demirci, 2005).  

Bu bilgilerin yanı sıra ulusal ve uluslararası literatür incelendiğinde bu kavramın oldukça az araştırıldığı ve 

kavramla ilgili ulaşılabilen kaynakların kısıtlı olduğu görülmüştür (Karabey ve Battal, 2018; Valentine ve 

Fleischman, 2008). 

3. Yöntem 

3.1. Araştırmanın Hipotezleri ve Modeli 

3.1.1. Sosyal Baltalamanın Profesyonel Etik Standartlar Üzerindeki Etkisi 

Araştırmanın genel modeline göre sosyal baltalama bağımsız değişken olarak ele alınırken iş stresi bağımlı 

değişen olarak ele alınmıştır. Ayrıca profesyonel etik standartlar aracı değişken olarak ele alınmış, 

katılımcıların cinsiyetleri ise düzenleyici etkisi yönüyle incelenmiştir. Modelin oluşturulmasında (Baron ve 

Kenny, 1986) teorik yol modeli esas alınırken ayrıca Hayes (2013) tarafından geliştirilen ve araştırmacılar için 

birçok model önerisini SPSS formatında öneren modeller incelenerek (Model-58) çalışmaya uygunluğu 

dikkate alınıp kullanılmıştır. 

Ulusal ve uluslararası alan yazın incelendiğinde sosyal baltalama ile profesyonel etik standartlar arasındaki 

ilişkiyi konu alan herhangi bir çalışmaya rastlanamamıştır. Buna karşın alan yazında sosyal baltalamanın 

incelendiği birçok çalışma yer almaktadır. Bu çalışmalara bakıldığında sosyal baltalamanın organizasyonlar 

veya çalışanlar açısından olumlu algı ve davranışlar olarak belirtilen çalışan performansı (Ülbeği vd., 2019), 

öz yeterlilik (Karagonlar ve Öztürk 2015) , sosyal destek (Duffy vd., 2002), örgütsel adalet (Zahed, 2015), kişi-

iş uyumu (Scott vd., 2014) gibi değişkenlerle negatif yönde bir ilişki gösterdiği görülmektedir. Ayrıca sosyal 

baltalamayla organizasyon ve çalışanlar için olumsuz durumlar olarak görülen işten ayrılma niyeti 

(Karagonlar ve Öztürk 2015), savunmacı ve kabullenici sessizlik (Üstün ve Ersolak, 2020),  makyavelist 

düşünce tarzı (Smith ve Webster, 2017) tükenme duyguları (Yoo ve Franwick, 2013; Ülbeği vd., 2019), sinir, 

stres, kaygı, depresyon ve duyarsızlaşma (Gant vd., 1993), kendini beğenme ve nevrotiklik (Duffy vd., 2002) 

gibi değişkenlerle pozitif yönde ilişkisi olduğu anlaşılmıştır. Bu bilgilerin yanı sıra profesyonel etik 

standartları kavramının örgütler açısından olumlu bir değişken olarak algılandığı bilinmektedir. Profesyonel 

etik standartların örgütler için olumlu davranış ve algılar olarak adlandırılan değişkenlerle pozitif yönde bir 

ilişki içinde bulunduğu tespit edilmiştir (Battal, 2019; Karabey ve Battal, 2018; Battal ve Karabey, 2020; 

Valentine ve Fleischman, 2008). Bu çalışmaların sonucuna dayanılarak profesyonel etik standartların örgütler 

için olumsuz olarak değerlendirilen davranışlarla negatif yönde bir ilişki göstermesi beklenmektedir. Bu 

bilgilerden hareketle çalışmanın ilk hipotezi aşağıda göstertilmiştir: 

H1: Sosyal baltalama, profesyonel etik standardını negatif yönde ve anlamlı bir şekilde etkilemektedir. 

3.1.2. Profesyonel Etik Standartlarının İş Stresi Üzerindeki Etkisi 

Lazarus ve Folkman (1984: 84) yaptığı çalışmasında stresi, çevre ile değerlendirirken, yetersiz başa çıkma 

kaynakları nedeniyle refaha zarar veren kişi arasında psikolojik bir olgu olarak tanımlamıştır. İşle ilgili stres 

ise, çalışanları organizasyon içerisinde üzerlerine uygulanan aşırı baskılara ve buna benzer durumlara karşı 

gösterdikleri olumsuz tepkidir (Leka vd., 2005: 52). Bu tepki çalışanların baskı ve taleplere uyum sağlamaya 

veya başa çıkmaya çalışmasıyla ortaya çıkan olumsuz fizyolojik, davranışsal, duygusal ve bilişsel bir süreç 
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olarak görülmektedir (Bernstein vd., 2008). Stres faktörleri, kişilerin gündelik işleyişini bozan veya bozma 

durumu olan ve bireylerin bazı planlar yapmalarına neden olan durumlar olarak tanımlanmaktadır 

(Auerbach ve Gramling, 1998: 42). İş stresi birçok işgören için büyük bir tehlike olarak algılanmaktadır. Artan 

iş yükleri, düşmanca çalışma ortamları, küçülme, vardiyalı çalışma ve fazla mesai gibi faktörler stresli çalışma 

ortamının nedenleri arasında gösterilmektedir (Rabin vd., 2010: 159-160). 

Yapılan alan yazın taramasında profesyonel etik standartlar ile iş stresi arasındaki ilişkiyi inceleyen herhangi 

bir araştırmaya rastlanamamıştır. Bu çalışma örgütler açısında önemli olan iki değişkenin birbirleri ile olan 

ilişkisini açıklayarak alan yazına önemli katkı sunması beklenmektedir. Alan yazın incelendiğinden 

profesyonel etik standartların var olmasının organizasyon için olumlu bir durum olarak düşünüldüğü  

(Valentine ve Fleischman, 2008) iş stresinin varlığının ise organizasyonlar ve işgörenler açısından olumsuz bir 

durum olarak algılandığı anlaşılmıştır (Karcioğlu ve Akbaş, 2010; Chen ve Silverthorne, 2008). Bu bilgiler 

ışığında aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur. 

H2: Profesyonel etik standartları, iş stresini pozitif yönde ve anlamlı bir şekilde etkilemektedir.  

3.1.3. Sosyal Baltalamanın İş stresi Üzerindeki Etkisi 

Weiss ve Cropanzano (1996)'nın Duygusal Olaylar Kuramı, bireylerin işyeri olaylarında duygusal olarak 

tepkisel olduklarını öne sürmektedir. İşyerinde olumlu bir olay olumlu duygular getirebilir (Greenglass ve 

Fiksenbaum, 2009; Nielsen vd., 2000), tacizci yöneticilerle karşılaşmak gibi olumsuz olaylar ise bireylerde 

olumsuz duygulara yol açtığı görülmektedir (Harvey vd., 2007).  

Kişiler arası kötü muamelelerin olumsuz bir olay olması, bireylerde olumsuz duygusal tepkiler doğurduğu 

tespit edilmiştir (Feshbach, 1990; Pearson vd., 2001). Kötü muameleye maruz kalan kişi, örgüte ait olma 

duygusunu zedeleyen ve moralini bozan düşmanlık ve kendini örgütsel soyutlayan davranışlar içine 

girmektedir (Hornstein, 2003; Hutchinson vd., 2006; Pearson vd., 2001). Geçmiş araştırmalar sosyal baltalama 

mağdurlarının stres düzeylerini artırdığını ve nihayetinde iş tatminini ve refahını düşürdüğünü 

belirtmektedir (Bowling ve Beehr, 2006; Nahum-Shani vd., 2014). Bu ilişki, kötü muameleye maruz kalanların 

olumsuz duygular açısından yüksek düzeyde psikolojik sonuçlar göstererek tepki verdiğini varsayan Stres 

Süreç Teorisi (SST) ile de açıklanabilir. Bu nedenle, hem geçmiş çalışmalar hem de teoriler, kötü muamelenin 

stres,  iş tutum ve davranışları açısından iş yerindeki duygularla ilişkilendirilmesi gerektiğini öne sürmektedir 

(Anwar ve Sidin, 2016:88 ). 

Kötü muamelenin çalışanların zihinsel ve duygusal refahı üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu bilinmektedir. 

Kötü muamelenin mağdurların psikolojik iyilik halini azalttığı ve bunun sonucunda iş tatmini ve bağlılığında 

azalmaya neden olduğu bildirilmektedir (Luo ve Waite, 2011). Ülbeği vd., (2019) hemşireler üzerine yaptığı 

çalışmada sosyal baltalama davranışının çalışan performansı ile negatif, iş stresi ve duygusal tükenmişlik ile 

ise pozitif ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Allen vd., (2005) de işyerinde kötü muamele nedeniyle 

bireylerin yüksek düzeyde stresle karşı karşıya kaldıklarını bulmuştur. Bowling ve Beehr (2006) bir meta-

analiz yapmış ve kişilerarası kötü muamelelerin kaygı, iş tatminsizliği, depresyon ve düşük benlik saygısı gibi 

istenmeyen iş sonuçları ve tepkileriyle ilişkili olduğunu sonucuna ulaşmıştır (Bowling ve Beehr, 2006). Bu 

nedenle, kişilerarası kötü muamelelerin çeşitli olumsuz duygusal tepkilerin önemli bir öncülü olduğu 

sonucuna varılmıştır (Feshbach, 1986). Bu nedenle, hem teori hem de geçmiş çalışmaların, kötü muamelenin 

bireyin duygularıyla olumsuz bir şekilde ilişkili olması gerektiği fikrini desteklediği (Gallus vd., 2014) ve aynı 

şeyin sosyal refah ve stres için varsayılabileceği sonucuna varılmıştır. Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki 

hipotezler oluşturulmuştur: 

H3: Sosyal baltalama, iş stresi düzeyini pozitif yönde ve anlamlı bir şekilde etkilemektedir. 

3.1.4. Profesyonel Etik Standartların Aracılık Rolü 

Çalıma yaşamında etik kurallara aykırı uygulamaların neden olduğu negatif sonuçlar arttıkça etik 

faaliyetlerin ve etik kararların gerekli olduğu anlaşılmıştır. Bu bağlamda etik standartlara verilen önem de 

artmaya başlamıştır. Zamanla birçok meslek grubunda kültürel değerlerin de etkisiyle çalışanların işlerini 

yaparken davranışlarına yön göstermesi ön görülen profesyonel etik standartlar oluşturulmuştur (Hill, 1976: 

59). 
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Profesyonel etik standartlar, belirli bir iş ortamında veya meslek grubunda entelektüel geleneği, güvene dayalı 

ilişkileri ve kurumsal amacı vurgulayan, çalışanların etik kurallar çerçevesinde karar vermelerini sağlayan 

yazılı ilkelerdir (Higgs-Kleyn ve Kapelianis, 1999: 363; Lennertz, 1991; Valentine ve Fleischman, 2008: 658). 

Yukarıda bahsedilen ve hipotezler aracılığıyla örnek gösterilen çalışmalardan anlaşılacağı üzere sosyal 

baltalama ile iş stresi arasındaki ilişkiye yönelik yapılmış bazı araştırmalar bulunmaktadır (Schwepker ve 

Dimitriou, 2022; Ülbeği vd., 2019). Ancak bu araştırmaların çok fazla olmadığı görülmektedir. Yapılan bu 

çalışma yöneticilerin iş ortamlarındaki olumsuz tutum ve davranışlara daha geniş bir perspektiften bakmasını 

sağlayacaktır. Ayrıca ilgili alan yazın incelendiğinde sosyal baltalama ile iş stresi arasındaki ilişkide 

profesyonel etik standartlarının aracı rolüne ilişkin herhangi bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Dolayısıyla 

çalışmanın bu kısmında alan yazındaki boşluğu doldurmak ve kavramlar arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak 

amacıyla aşağıdaki hipotez incelenecektir. 

H4: Sosyal baltalamanın iş stresi üzerindeki etkisinde profesyonel etik standartları aracı etkiye sahiptir. 

3.1.5. Cinsiyetin Düzenleyici Rolü  

Alan yazın incelendiğinde demografik değişkenlerin düzenleyici rol üstendiği birçok çalışma bulunduğu 

görülmektedir (Erdoğan, 2021; Kim vd., 2009; Scott vd., 2015). Demografik değişkenlerin düzenleyici rolüne 

bakılan araştırma sayısı da fazladır. Bu demografik değişkenlerden birisi cinsiyet değişkenidir. Cinsiyet 

değişkeninin düzenleyici rol oynaması aslında kadın ve erkeklerin bireysel farklılıklarının bulunması, 

bireylerin üzerlerine yüklenen ekstra rol oranlarının değişkenliği (Erdoğan, 2021: 231), sosyal olma 

düzeylerinin farklı olması, empati kurabilme yeteneğinin farklılığı, insanları değerlendirme konusundaki 

farklılıkları nedeniyle aynı olaylar karşısında farklı duygularla tepkide bulunmak ve kişilik özelliğine 

(utangaçlık vb.) ve yapısal farklılıklarına bağlı olarak da açıklanabilmektedir (Kır vd., 2020: 16). Yukarıdaki 

araştırmalardan da anlaşılacağı üzere kadın ve erkeklerin farklılıklarından dolayı sosyal baltalama, iş stresi 

ve profesyonel etik standartları değişkenlerini birbirlerine oranla farklı algılama ve bu algılama neticesinde 

farklı davranışlar göstermesi gayet doğal karşılanmalıdır. Sonuç olarak bütün hipotezlerin bir arada test 

edilebilmesi amaçlanarak bu aracı ve düzenleyici ilişkileri gösteren temel model ve son üç hipotezde aşağıdaki 

gibi ortaya koyulmuştur. 

H5: Cinsiyet durumu, sosyal baltalama ile profesyonel etik standartları arasındaki ilişkide moderatör etkiye 

sahiptir. 

H6: Cinsiyet durumu, profesyonel etik ile iş stresi arasındaki ilişkide moderatör etkiye sahiptir. 

H7: Sosyal baltalamanın profesyonel etik standartları aracılığıyla iş stresi üzerindeki etkisinde cinsiyet 

durumunun düzenleyici etkisi bulunmaktadır. 

 

 Şekil 1. Temel model 
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3.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren bir kamu 

üniversitesinin 496 akademik personeli oluşturmaktadır. Bu kapsamda söz konusu çalışmaya ilişkin veriler 

akademik personel aracılığıyla karşılanmıştır. Üniversitede çalışma yapabilmek amacıyla alınan etik kurul 

izni ile birlikte üniversite kadrosunda istihdam edilen akademik personel sayısı ilgili birimlerden 

öğrenilmiştir. Araştırmanın demografik verilerine bakıldığında cinsiyetlere göre çoğunluğun erkeklerden 

(%76),medeni durumlarının (%73) evli, yaşlara göre (%53) 31-45 aralığında, eğitim düzeyine göre (%68) 

lisansüstü eğitime sahip oldukları görülmektedir. 

Araştırma verileri için Covid-19 pandemi süreci devam ettiği için ve dünyada olduğu gibi ülkemizde de 

akademisyenlerin online olarak eğitim öğretime devam etmeleri durumu göz önüne alınmış ve çalışanların 

tam sayıları bilindiği için elektronik posta yöntemi ile anketler ilgili kişilere e- posta aracılığıyla gönderilmiştir. 

Bu yöntemin tercih edilmesindeki amaç veri güvenliğinin maksimum düzeylerde olmasını sağlayabilmektir. 

Veriler tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak alınmıştır. Evreni temsilen akademisyenlerin kurum 

maillerine 300 online anket gönderilmiş ve geri dönüşü olan  (219) anket takip edilmiştir, eksik ve hatalı veriler 

çalışmaya dahil edilmemiştir. Tavşancıl (2010)’a göre araştırmalarda örneklem sayısı madde sayısının 5 

katından az olmamak kaydıyla 5 ila 7 katı arasında olmasının yeterli olacağı ön görülmüştür. Ayrıca 

Yazıcıoğlu ve Erdoğan (2014) evren büyüklüğü 500 olan bir araştırmada örneklem sayısının 217 ile 

sınırlandırılabileceğini belirtmiştir. Yapılan araştırmada 30 madde kullanılmıştır. Bu bilgiler ışığında verilerin 

%5 önem düzeyinde temsili için gerekli olan sayıya (217) ulaşıldığı gözlemlenmiştir. 

Araştırmanın etik kurul izni, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulunun 

25.02.2021 tarih ve 57 sayılı karar ile alınmıştır. 

3.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın ölçekleri incelendiğinde ilk olarak sosyal baltalama algısını ölçmek amacıyla orijinali Duffy vd., 

(2002), tarafından geliştirilen “Sosyal Baltalama Ölçeği’nin”  Türkçeye uyarlaması Ersolak (2021)  tarafından 

kullanılmıştır. Bu haliyle ölçeğin orijinal formu iki  boyut ve 26 maddeden oluşmaktadır. Birinci boyut 

yöneticilerin baltalaması (13 madde) ikinci boyutu ise (13 madde)  iş arkadaşlarının baltalaması şeklindedir. 

Bu araştırmada  çalışanların (akademisyenlerin)  sosyal baltlama düzeyi ele alınmıştır. Bu sebeple 

akademisyenlerin sosyal baltalama düzeylerini belirlemeye yönelik toplam 13 madde (iş arakadaşları ) tercih 

edilmiştir. 

İş stresi durumunun ölçümünde ise orijinali House ve Rizzo (1972) tarafından geliştirilen, Türkçeye 

uyarlanması ise (Efeoğlu, 2006) tarafından gerçekleştirilen ölçek kullanılmıştır. Bu ölçekte tek boyutlu ve 

orijinalinde olduğu gibi 7 maddeden oluşmaktadır. 

Çalışmada kullanılan son ölçeğe bakıldığında profesyonel etik standartlarını değerlendirmek için Valentine 

ve Fleischman (2008) geliştirdiği 5 maddelik ölçek kullanılmıştır. Yine bu ölçeğinde Türkçeye uyarlaması 

Battal ve Karabey, (2020) tarafından yapılmıştır.   

3.4. Verilerin Analizi 

Akademisyenlere gönderilen anketlerin geri dönüşü sağlandıktan sonra çalışmadan elde edilen veriler SPSS, 

Macro istatistik ve AMOS paket programı yardımıyla incelenmiştir. Araştırma hipotezleri test edilirken üç 

aşama tercih edilmiştir. İlk olarak temel modele göre (Hipotez 1-4) aracılık etkisi dikkate alınarak analiz 

edilmiştir. İkinci aşamada ise düzenleyici (cinsiyet) değişken modele eklenmiş ve bu değişkenin şartlı dolaylı 

etkisi incelenmiştir. (Hipotez 5-6). Son adımda ise modelin tümü üzerinden aracılık etkisi ve moderatör 

etkilerin durumuna bakılmıştır. (Hipotez -7).  

Aracı Etkinin Gösterilmesi: Araştırmanın genel modeline bakıldığında Baron ve Kenny (1986)’nın aracılık 

şartları dikkate alınmıştır (Baron ve Kenny, 1986). Ayrıca araştırmada Sobel test sonuçları gösterilmemiştir. 

Bunun nedeni ise Sobel testin sadece normal dağılım gösteren veri setleri için uygun olmasındandır. Diğer bir 

ifadeyle bağımsız ve bağımlı değişkenlerin normal dağılmış olması aracılık etkisine neden olan değişkenin 

modele eklenmesiyle bozulabilmektedir (Edwards ve Lambert, 2007). Buradan hareketle artık daha modern 

ve kabul gören bir yaklaşım olan Bootstrap metodunun kullanılması ve belirlenen güven aralıkları sayesinde 

daha doğru veri dağılımları tespiti yapılabilecektir (MacKinnon vd., 2004). Bu bilgilerden hareketle (Hipotez1-
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4) için Preacher ve Hayes (2004) tarafından geliştirilen ve her yıl düzenli olarak güncellemeleri yapılan (SPSS 

Macro ) uygulamasından yararlanılmıştır. 

Şartlı Dolaylı Etkinin Gösterilmesi: İlk adımda cinsiyet durumunun, sosyal baltalama algısının profesyonel 

etik standartlar üzerindeki doğrudan etkisinde düzenleyici etkisi incelenmiştir (Hipotez-5).İkinci adımda 

profesyonel etik standart davranışlarının iş stresi üzerindeki doğrudan etkisinde yine cinsiyetin düzenleyici 

etkisine bakılmıştır (Hipotez-6).Son adımda ise sosyal baltalama ve iş stresi arasındaki ilişkide profesyonel 

etik standartlarının aracı etki üzerinden cinsiyet durumuna göre değiştiği (şartlı dolaylı etki) ortaya 

koyulmuştur. (Hipotez-7).  

Araştırmada şartlı dolaylı etkinin ortaya koyulması için yukarıda belirtilen amaçlara uygun olarak ölçekler 

arasındaki ilişkilerin anlamlı olması gerekmektedir (Muller vd., 2005). Başka bir ifadeyle çalışmada öncelikli 

amaç akademisyenlerin çalıştığı eğitim kurumundaki sosyal baltalama algısı ile iş stresi düzeyleri arasında 

ilişkinin olup olmadığı ve bu etkide profesyonel etik standartların rolünün hangi düzeyde olduğunu ortaya 

çıkarmaktır. Ayrıca araştırmanın diğer amacı çalışanların sosyal baltalama algısının profesyonel etik 

standartları aracılığıyla iş stresi üzerindeki etlisinde cinsiyet durumlarının düzenleyici etkisinin olup 

olmadığını ortaya koymaktır.  

4. Bulgular  

Araştırmada ele alınan ölçeklere ilişkin güvenirlik testi uygulanmıştır. Bu analiz için alan yazında sıkça 

kullanılan ve iç tutarlılık düzeyini ortaya koyan Cronbach Alpha düzeyleri incelenmiştir. Bu sonuçlara göre 

sırasıyla sosyal baltalama (α=.822), iş stresi (α=.810), profesyonel etik standartları (α=.855) kabul edilebilir 

aralıkta olduğu görülmüştür (Tavakol ve Dennick, 2011; Battal vd., 2017). Ayrıca araştırmanın ölçeklerinde 

ortak varyans sapmalarının bulunup bulunmadığına bakılmıştır. Ortak yöntem varyansı sorunun olması için 

iki temel şart bulunmaktadır: (A) faktörlerden ilkinin varyansın neredeyse tümünü açıklaması gerekmektedir. 

(B) tek faktörlü bir yapının ortaya çıkması gerekmektedir (Sharma vd., 2009). Bu bilgilerden hareketle 

değişkenler analiz edilmiş ve bu amaçla sosyal baltalama (%20), iş stresi (%19) ve profesyonel etik standartlar 

(%17)   eigen value değeri (1) üzerinde olan 3 boyutlu düzeyde açıkladığı görülmüştür. Böylece ortak yöntem 

varyansının bulunmadığını söylemek mümkündür. 

Hipotezlerin yönünü ve şiddetini ortaya koyabilmek için öncelikle korelasyon analizi yapılmıştır. Bu analize 

göre sosyal baltalama, iş stresi, profesyonel etik standartlar arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Verilerin normal 

dağılmadığı yapılan histogram ve yaprak testleri aracılığıyla gözlemlenmiş olduğundan ölçekler arasındaki 

ilişkiyi ortaya koyabilmek için Spearman tercih edilmiştir. Değişkenlerin cronbach alpha değerleri parantez 

ile verilmiştir.  Buna göre ölçekler arasındaki ilişki Tablo 1’de verilmiştir: 

Tablo 1. Değişkenler arasındaki korelasyon analizi 

 X
 

SS 1 2 3 

Sosyal Baltalama 2,101 1,28 (,82)   

İş stresi 2,387 2,47 263** (,81)  

Profesyonel Etik Standartlar 4,263 2,56 -,254** ,291** (,85) 

 p< ,01**;  p< ,05* 

Tablo 1’e göre akademisyenlerin genel olarak sosyal baltalama algısı ile iş stresi algılarının (ort.=2,101; 

ort.=2,387)  düşük olduğu görülmektedir. Ayrıca yine akademisyenlerin profesyonel etik standartlarına uyum 

düzeylerinin (ort.=4,263 ) oldukça yüksek olduğu görülmektedir.  

Tablo 1’e göre akademisyenlerin sosyal baltalama algıları ile iş stresleri arasında %99 önem düzeyinde anlamlı 

ve pozitif yönde ilişki bulunmaktadır. İkinci olarak akademisyenlerin sosyal baltalama ile profesyonel etik 

standartlara uyum düzeyleri arasında %99 önem düzeyinde anlamlı ve negatif yönde ilişkili olduğu 

görülmüştür. Dolayısıyla akademisyenlerin sosyal baltalama algısı arttıkça iş stresleri artarken profesyonel 

etik standartlarına uyumları azalmaktadır. 

Son olarak akademisyenlerin iş stresi algısı ile profesyonel etik standartlara uyumları arasındaki ilişki 

incelendiğinde ise %99 önem düzeyinde anlamlı ve (pozitif) yönde ilişkili olduğu görülmektedir. Buradan 

hareketle akademisyenlerin iş streslerinde meydana gelen artış onların profesyonel etik kurallara uyumunu 

artırmaktadır. Başka bir ifadeyle iş yerindeki etik kurallar çalışanlar üzerinde zayıf olan bir strese neden olsa 
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bile etik kurallara uyumu da teşvik etmektedir.   Araştırmaya ait bir diğer bulgu ise doğrulayıcı faktör 

analizlerinden hareketle modele ilişkin uyum indeks değerleridir. Bu değerlerin elde edilmesi amacıyla 

AMOS programı tercih edilmiştir. Son olarak DFA analizinin yapılması esnasında ölçekleri temsil eden her 

bir ifadenin regresyon katsayılarının en az 0,50 ya da bu oranın üzerinde olmasına dikkat edilmiştir (Yaşlıoğlu, 

2017). Değişkenlere ait uyum iyiliği ölçütleri  (χ2/df, RMSEA, CFI, GFI, NNFI ve SRMR) Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Değişkenlere İlişkin Uyum İyiliği Değerleri 

 χ2/df RMSEA CFI GFI NNFI SRMR 

SOS. B 1.986 0.067 0.989 0.980 0.979 0.0263 

I.S 2.467 0.072 0.975 0.967 0.960 0.0360 

PES 2.581 0.075 0.983 0.977 0.973 0.0269 

Tablodaki değerlere bakıldığında her değişken için kabul edilebilir düzeyde oldukları görülmektedir, 

dolayısıyla verilerin model ile uyumlu olduğunu söylemek mümkündür (Hooper vd., 2008). 

4.1. Aracı Etkinin Test Edilmesi 

Araştırmada (Hipotez1-4) arasındaki sonuçlara ilişkin veriler Tablo 3’de gösterilmiştir. Tablodaki sonuçlar 

incelendiğinde,  ilk adımda sosyal baltalamanın profesyonel etik standartları üzerinde negatif yönlü bir 

etkisinin olduğu (B= -0.23, p<0.01) görülmektedir. Buna göre Hipotez 1’in desteklendiği söylenebilir. İkinci 

adımda profesyonel etik standartlarının iş stresi üzerinde pozitif etkisinin olduğu görülmüştür. Hipotez 2’nin 

de desteklendiği gözlemlenmiştir (B= 0.43, p<0.01). 

Tablo 3. Aracı Etkiye İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları 

       B      SE t      p 

SOSB’nin PES aracılığıyla IS üzerindeki doğrudan etkisi 0.25 0.0892 10.80 0.000 

SOSB’nin PES üzerindeki etkisi -0.23 0.1046 -3.57 0.000 

PES’in IS üzerindeki etkisi 0.43 0.0560 7.23 0.000 

SOSB’nin IS üzerindeki toplam etkisi 0.26 0.9640 4,10 0.000 

 Etki SE EDGA%95 EYGA%95 

SOSB’nin IS üzerindeki dolaylı etkisi 0.15      0.048 0.089 0.32 

 M        SE EDGA%99 EYGA%99 

Bootstrap edilmiş dolaylı etki   0.10   0.030 0.030 0.16 

(N=219; Bootstrap örneklem büyüklüğü= 5.000. EDGA=En Düşük Güven Aralığı; EYGA= En Yüksek Güven 

Aralığı; SOSB=Sosyal Baltalama; PES=Profesyonel Etik Standartları; IS=İş stresi) 

Üçüncü adımda ise sosyal baltalamanın iş stresi üzerindeki toplam etkisine bakıldığında pozitif yönde ve 

anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. (B=0.26, p<0.01). Dolayısıyla Hipotez 3’ünde desteklendiği 

söylenebilir. Son olarak profesyonel etik standardın, sosyal baltalama ile iş stresi arasındaki ilişkide aracı 

etkisinin olup olmadığına bakılmış (B= 0.15, p<0.05) Hipotez 4’ün de desteklendiği görülmüştür. Aynı 

zamanda Hipotez 4 için Baron ve Kenny (1986)‘dan farklı olarak yukarıda bahsedildiği gibi daha net sonuçlar 

verdiği gerekçesiyle Bootstrap sonuçları (EDGA=0.03, EYGA=0.16) incelenmiş ve verilerin ilgili güven 

aralıklarda sıfırın üzerinde yâda altında oldukları tespit edilmiştir. Bu haliyle aracı etkininde kısmi ve anlamlı 

olduğunu söylemek mümkündür (Danielsson vd., 2001). 

4.2. Şartlı Dolaylı Etkinin Test Edilmesi   

Hipotez 5 ‘e ilişkin sonuçlar Tablo 4’te ele alınmıştır. Tabloya göre sosyal baltalama algısının profesyonel etik 

standartları üzerindeki etkisinde cinsiyetin düzenleyici etkisinin ortaya çıktığı görülmektedir. Bu sebeple 

akademisyenlerin sosyal baltalama ile profesyonel etik standartlara uyum düzeyleri arasındaki etki cinsiyet 

durumuna göre değişkenlik göstererek kadınlarda daha güçlüyken erkeklerde daha zayıftır. 

Ayrıca sosyal baltalama ile cinsiyet etkileşiminin (SOSB x Cinsiyet) anlamlı olmasından ötürü (B=-0.53, t=-1.84, 

p<0.05) düzenleyici etkinin anlamlı olduğu gözlemlenmiştir. Son olarak temel modelin bu kısmında 

etkileşimin tam olarak ortaya koyulabilmesi açısından bu etkileşimin varsayılan desene uyum göstermesi 

beklenmektedir (Preacher ve Hayes, 2004; Preacher vd., 2007). Bu uygunluğun tespit edilmesi için cinsiyet 
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kategorik değişkenine ait ortalamanın alt ve üst sınırlarına ait değerler kullanılarak Şekil 2’deki grafik 

çizilmiştir. 

Tablo 4. Şartlı Dolaylı Etkiye İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları 

Yordayıcı B SH t p   

 Bağımlı Değişken: (PES)    

SOSB -0.23 0.1046 -3.57 .000   

 Bağımlı Değişken: PES    

SOSB 1.39 0.5476 2.55 0.011   

Cinsiyet 2.20 1.058 2.08 0.038   

SOSB x Cinsiyet -0.53 0.29 -1.84 0.045   

 Şartlı Dolaylı Etki = M ±1 SS    

Cinsiyet  Etki SH t p EDGA%99 EYGA%99 

Kadın (1.00) 0.86 0.2679 3.21 0.0015 0.4162 0.8005 

Erkek (2.00) 0.32 0.1134 2.85 0.0047 0.1844 0.4501 

 

 

Şekil 2. Cinsiyetin Sosyal Baltalama ve Profesyonel Etik Standartlar Üzerindeki Etkisi 

Şekil 2’ye göre sosyal baltalama düzeyi ile profesyonel etik standartları arasındaki ilişkide cinsiyet değişkeni 

düzenleyici etkiye sahiptir. Ayrıca bu etkide kadınların profesyonel etik standartlara uyma eğilimi artarken 

erkeklerin profesyonel etik standartlarına uyum düzeyleri azalmaktadır. Dolayısıyla kadınların sosyal 

baltalama algısı erkeklere göre daha düşük seviyelerdedir. Buradan hareketle Hipotez 5’inde kabul edildiği 

söylenebilir. 

Hipotez 6 ‘ya ilişkin sonuçlar ise Tablo 5’te verilmiştir. Tabloya göre profesyonel etik standartlara uyumun iş 

stresi üzerindeki etkisinde cinsiyetin moderatör rolünün olduğu görülmektedir. Aynı zamanda 

akademisyenlerin profesyonel etik standartları ile iş stresi düzeyleri arasındaki ilişkide cinsiyet durumunun 

şartlı dolaylı etkisinin olduğu; kadınlarda daha güçlüyken erkeklerde daha zayıf olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 5’e göre profesyonel etik standartları ile cinsiyet etkileşiminin (PES x Cinsiyet) anlamalı olması sebebiyle 

(B=--0.29, t=--2.49, p<0.05) moderatör etkininde anlamlı olduğunu söylemek mümkündür. Yukarıda olduğu 

gibi bu noktadaki etkileşimler aşağıdaki Şekil 3’ün yardımıyla daha açık bir şekilde gösterilmiştir. 
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Tablo 5. Şartlı Dolaylı Etkiye İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları 

 

 

Şekil 3. Cinsiyetin Profesyonel Etik Standartlar ve İş stresi Üzerindeki Etkisi 

Şekil 3’e göre erkeklerin başlangıçta iş stresi düzeyleri daha güçlüyken belirli bir noktadan sonra kadınların iş 

stresi düzeyleri ile eşit hale gelmektedir. Sonrasında ise erkeklerin iş stresi düzeyi azalma eğilimdeyken 

kadınların iş stresi düzeyleri ile birlikte profesyonel etik standartlarına uyum düzeyleri güçlenmektedir. Başak 

bir ifadeyle kadınların erkeklere göre daha fazla iş stresine maruz kaldıkları; ancak profesyonel etik 

standartlara uyuma daha açık oldukları görülmektedir. Bu bilgiler ışığında profesyonel etik standartlar ile iş 

stresi arasındaki ilişkide cinsiyetin düzenleyici etkisinin olduğunu ve Hipotez 6’nın da kabul edilebileceği 

söylenebilir. 

Çalışmanın son hipotezi olan sosyal baltalamanın profesyonel etik standartları aracılığıyla iş stresi üzerindeki 

etkisinde cinsiyet durumunun düzenleyici etkisinin olup olmadığına bakılmıştır. Bunun için aşağıdaki Tablo 

6’ya bakıldığında verilerin Bootstrap edilmiş aralıkları ile birlikte anlamlılık düzeyleri gösterilmiştir. 

Tablo 6. Şartlı Dolaylı Etkiye İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları 

Şartlı dolaylı etki indeksi 

SOSB X PES X IS İndeks BootSE BootEDGA BootEYGA 

Cinsiyet -0.42 0.19     -0.86            -0.07 
Kadın   0.52 0.19      0.19              0.95 

Erkek  0.10 0.04      0.02              0.20 

 Yordayıcı B SH t p   

  Bağımlı Değişken: (IS)    

 PES 0.43 0.0560 7.23 0.000   

  Bağımlı Değişken: IS    

 SOSB -0.55 0.0898 -6.18 0.000   

 PES 0.89 0.2043 4.40 0.000   

 Cinsiyet 0.91 0.3972 2.29 0.022   

 PES x Cinsiyet -0.29 0.1168 -2.49 0.013   

  Şartlı Dolaylı Etki = M ±1 SS    

 Cinsiyet  Etki SH t p EDGA%99 EYGA%99 

 Kadın (1.00) 0.60 0.0975 6.24 0.0000 0.4162 0.8005 

 Erkek (2.00) 0.31 0.0674 4.70 0.0000 .1844 .4501 
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Yukarıdaki Tablo 6’ya göre akademisyenlerin sosyal baltalama algıların profesyonel etik standartları 

aracılığıyla iş stresi üzerindeki etkinde, cinsiyetinde düzenleyici etkisinin anlamlı olduğu görülmüştür. Buna 

göre Hipotez 7’ninde kabul edildiği görülmüştür. 

5. Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmanın amacı sosyal baltalama ile iş stresi arasındaki ilişkide profesyonel etik standartların aracılık 

etkisi ve cinsiyetin düzenleyici etkisinin Hayes’in (Model 58) teorisi ile ortaya koyabilmektir. Aynı zamanda 

bu çalışma sosyal baltalama ile iş stresi arasındaki doğrudan ilişkinin, diğer çalışmaların aksine (Ülbeği vd., 

2019; Simms ve Nicholas, 2014) daha karmaşık olabileceğinin ortaya koyulmasını sağlamıştır. Dolayısıyla bu 

çalışmada sosyal baltalama ve iş stresi arasındaki ilişki daha ayrıntılı ve geniş bir çerçeveden ele alarak alan 

yazına katkı sunmuştur. 

Çalışmanın teorik sonuçları incelendiğinde, elde edilen analizler sonucunda tüm hipotezlerin kabul edildiği 

gözlemlenmiştir. Çalışmanın ilk hipotezi olan sosyal baltalama ile profesyonel etik standartlar arasındaki ilişki 

(Hipotez-1)  incelenmiştir. Buna göre çalışanların algıladıkları sosyal baltalama düzeyi azaldıkça profesyonel 

etik standartlara uyum düzeylerinin arttığı görülmüştür. Başka bir ifade ile çalışanlar etik kuralların varlığını 

ne kadar güçlü hissederlerse buna paralel olarak da sosyal baltalama gösterme eğilimleri azalacaktır. Bu 

sebeple iş yerinde önceden yazılı bir şekilde ortaya koyulan etik kuralların varlığı çalışanların işlerini 

ertelemesinde ve geciktirmesinde önemli bir etki yaratmaktadır. Çalışmanın ikinci hipotezine bakıldığında 

profesyonel etik standartlar ile iş stresi arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Bulgulara göre çalışanlar iş yerindeki 

profesyonel etik kurallara uyma zorunluluğunu hissettikleri için işleriyle ilgili stres yaşadıkları ortaya 

çıkmaktadır. Bu haliyle bakıldığında (Hipotez-2) ‘nin kabul edildiği söylenebilir. Ek olarak çalışanların sosyal 

baltalama düzeyleri ile iş stresleri arasındaki ilişkide incelenmiştir. Analiz sonucunda sosyal baltalamanın iş 

stresi düzeyini pozitif yönde ve anlamlı olarak etkilediği görülmektedir. Bu noktada ilişkinin sonucunu 

‘Duygusal olaylar teorisine ‘ göre yorumlamak gerekmektedir. Bu teoriye göre bireyler iş yerlerinde 

belirsizlik, adaletsizlik hissederlerse işi kaytarmaya ya da sosyal baltalama eğilimine doğru tepki 

gösterebilirler. Bu teoriye göre (Hipotez-3)’de desteklendiği görülmektedir. Ek olarak araştırmada sosyal 

baltalama ile iş stresi üzerindeki pozitif yönlü etkisinde profesyonel etik standartlarının aracılık rolü analiz 

edilmiştir. Bu analiz sonucunda profosyenel etik standartların kısmi aracılık etkisinin olduğu ve (Hipotez-

4)’ünde kabul edilebileceği ortaya çıkmıştır.  

Sonraki adımda cinsiyet kategorik değişkeninin, sosyal baltalama ve profesyonel etik arasındaki düzenleyici 

(Hipotez-5) etkisi ile profesyonel etik standartlar ile iş stresi arasındaki (Hipotez-6) düzenleyici etkisine 

bakılmıştır. Bu kısımda çalışanların sosyal baltalama düzeylerinin profesyonel etik standartları üzerindeki 

negatif yönlü etkisinde kadınlarda daha güçlü olduğu görülürken erkeklerde bu ilişkinin daha zayıf olduğu 

görülmüştür. Aynı şekilde profesyonel etik standartlar ile iş stresi arasındaki pozitif yönlü ilişkide cinsiyet 

kategorik değişkenin iş stresi düzeylerine bakıldığında erkeklerde başlangıçta daha yoğun hissedildiğinin; 

ancak belirli bir noktadan sonra azaldığı görülmüştür. Bu haliyle erkek çalışanların kadınlara göre profesyonel 

etik kurallara uyum noktasında iş stresi algısına sahip oldukları ancak belirli bir düzeyden sonra etik kurallara 

uyumlarının azalmasıyla birlikte iş stresi düzeylerinde de azalmanın gerçekleştiği görülmüştür. Kadın 

çalışanlarda ise erkek çalışanların aksine iş stresi düzeyleri ile birlikte profesyonel etik kurallara uyum 

eğilimlerinde artış gösterdiği ortaya çıkmıştır. Son olarak modelin tümüne bakıldığında çalışanların sosyal 

baltalama düzeyleri ile profesyonel etik standartlar aracılığıyla iş stresi düzeyleri arasındaki ilişkide 

kadınların daha fazla etkilendiği, erkeklerin ise daha zayıf düzeylerde etkilendiği ortaya çıkmıştır.(Hipotez-

7) Bu sonuçlardan hareketle düzenleyici etkileri içeren (Hipotez 5,6,7) ‘nin kabul edilebileceği görülmüştür. 

Bu araştırmada sosyal baltalama ile iş stresi üzerinde yapılan diğer çalışmaları desteklemekte ve buna ek 

olarak alan yazına özgün ve geniş bir çerçevede çizmektedir. Bu yönüyle bakıldığında araştırmanın doğrudan 

ilişkilerin yanı sıra arabuluculuk etkileriyle birlikte cinsiyetin düzenleyici etkisini ele alması oldukça 

önemlidir.  

Çalışmanın pratik sonuçlarına bakıldığında sosyal baltalama iş yerlerinde istenmeyen bir durum olarak 

görülürken, çalışanlar üzerinde iş stresi oluşturmaktır. Bu sorunun ortadan kaldırılması için araştırmada 

profesyonel etik kodlarının olması bu ilişkiyi kadınlarda erkeklere kıyasla daha anlamlı ve etkili bir hale 

getirmektedir. Ayrıca kadın çalışanların daha fazla kurallara uyma eğiliminde oldukları ortaya çıkmaktadır. 

Bu sonuçlara göre gelecekteki potansiyel yöneticiler bu çalışmanın verileri ışığında kadın ve erkek çalışanlara 
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yönelik iş yerlerindeki profesyonel etik kuralları homojen ve eşit hale getirebilirse çalışanların iş stresi ve 

sosyal baltalama düzeylerinin azaltılabileceği söylenebilir. 

Bu çalışmada sosyal bilimler alanındaki diğer çalışmaların sahip olduğu bazı kısıtlara ve sınırlara sahiptir. İlk 

olarak çalışma verilerinin katılımcıların anlık duygularının ölçülmesine yarayan anket tekniği ile alınması ve 

sonrasında test tekrar yönteminin uygulanmamış olması, regresyon (neden-sonuç) ilişkisini içinde barındırsa 

bile yine de daha güvenilir sonuçlar vermesi açısından kısıtlı olduğu söylenebilir (Lewin, 2006). İkinci olarak 

çalışmanın farklı kültürler arasındaki durumuna bakılarak ülkeler düzeyinde bir kıyaslama yapılmamış 

olması çalışmanın bir diğer eksikliği olarak sunulabilir. Gelecekte bu çalışmaya yukarıda bahsedilen düzeyde 

çerçeveler çizilerek çalışmanın geçerlilik ve güvenirliği artırılabilir. 
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Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi 

Amaç –  Bu çalışmanın amacı KOBİ’lerde örgütsel çift yönlülüğün ve dijital dönüşümün rekabet avantajına 

etkilerini çevresel olumsuzluk ve stratejik çevikliğin düzenleyici rolleri altında ortaya koymaktır. 

Yöntem – Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma evreni, Türkiye İstatistik Kurumu 

(TUİK) 2020 yılı sonu verilerine göre İstanbul il sınırları içerisindeki 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam 

eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 Milyon Türk Lirasını aşmayan ve toptan ve 

perakende ticaret sektöründe yer alan 17451 küçük ölçekli KOBİ’lerin girişimci ve yöneticileridir. Bu 

kesitsel araştırmada, kolayda örnekleme yöntemiyle ulaşılan 450 küçük ölçekli KOBİ’lerin girişimci ve 

yöneticilerine online anket gönderilmiş ve geçerli sayılan 366 anketten elde edilen veriler Smart PLS 

programı aracılığıyla analiz edilmiştir.  

Bulgular –  Araştırmanın sonuçları örgütsel çift yönlülük ile dijital dönüşümün rekabet avantajı üzerindeki 

pozitif etkilerini doğrularken, aynı zamanda stratejik çevikliğin düzenleyici rolü olduğu fakat çevresel 

olumsuzluğun bu değişkenler arasındaki ilişkiyi düzenlemediğini göstermektedir. Diğer bir deyişle, bu 

çalışmanın sonuçları, dijital dönüşüm uygulamalarından üst seviyede yararlanabilen 

girişimcilerin/yöneticilerin sahip oldukları beceri ve yetkinlikleri aynı anda kullanabilme yetisine haiz 

olduklarında örgütlerine rekabet üstünlüğü kazandırdıklarını göstermektedir.  

Tartışma – Araştırma bulguları, KOBİ’lerin çift yönlülüklerinin dijital dönüşümlerini kolaylaştırarak 

arttırdığını, aynı zamanda hem çift yönlülüklerinin hem de dijital dönüşümlerinin rekabet avantajlarını 

arttırdığını göstermektedir. Buna ilaveten KOBİ’lerin çift yönlülüklerinin dijital dönüşümleri aracılığıyla 

da rekabet avantajlarını arttırdığını ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçları, stratejik çevikliğe sahip 

KOBİ’lerin, dinamik süreçleri ve çevreye uyum sağlayarak dönüşebilme becerileri sayesinde çift 

yönlülüklerinin rekabet avantajlarına olumlu etkilerini daha da arttırdığına işaret etmektedir. Buna karşın, 

yaşanan çevresel olumsuzlukların, KOBİ’lerin çift yönlülüklerinin rekabet avantajlarına olumlu etkilerini 

azaltmadığı tespit edilmiştir. Bu durum, çevresel olumsuzlukların olduğu pazarların aynı zamanda yeni 

radikal değişimleri gerçekleştirmeyi zorunlu kılması, daha proaktif, etkin ve güncel stratejileri teşvik etmesi 

sebebiyle doğal olarak rekabet avantajına dönüşümün sağlanabilmesi şeklinde açıklanabilir.   
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Purpose –  The aim of this study is to reveal the impacts of organizational ambidexterity and digital 

transformation on competitive advantage under the moderating roles of environmental hostility and 

strategic agility. 

Design/methodology/approach –  In the study, quantitative research method is used. The research 

population is 17451 small-scaled SME’s entrepreneurs and managers in the wholesale and retail trade 

sector, which have less than 50 employees per year, with an annual net sales revenue or financial balance 

sheet not exceeding 25 million Turkish Liras according to the data of the Turkish Statistical Institute (TUIK) 

for the end of 2020. In this cross-sectional study, online questionnaires were sent to entrepreneurs and 

managers of 450 small-scale SMEs, which were reached by convenience sampling method, and the data 

obtained from 366 valid questionnaires were analyzed through the Smart PLS program. 

Findings – While research results confirm the positive impacts of organizational ambidexterity and digital 

transformation on competitive advantage, they also show that strategic agility has a moderating role, but 

environmental hostility does not moderate the relationship between these variables. In other words, the 
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results of this study indicate that entrepreneurs/managers, benefit from digital transformation applications 

at a high level, help their organizations gain competitive advantage when they have the ability to use their 

skills and competencies at the same time. 

Discussion –  Research findings show that SMEs’ ambidexterity increases by facilitating their digital 

transformation, while at the same time, both their ambidexterity and digital transformation increase their 

competitive advantages. In addition, it reveals that the ambidexterity of SMEs increases their competitive 

advantage through their digital transformation. Results indicate that SMEs with strategic agility further 

increase the positive impacts of their ambidexterity on their competitive advantages owing to their dynamic 

processes and ability to transform by adapting to the environment. On the other hand, it has been 

determined that environmental hostility do not decrease the positive impacts of SMEs' ambidexterity on 

their competitive advantages. This situation can be explained as a natural transformation into competitive 

advantage, as markets with environmental problems necessitate new radical changes and encourage more 

proactive, effective and up-to-date strategies. 

1. Giriş 

Pandeminin etkisiyle birlikte günümüzde işletmeler ve özellikle küçük ölçekli KOBİ’ler ayakta kalabilmek için 

değişime en iyi ve en hızlı şekilde adapte olabilme arayışı içerisine girmişlerdir. Özellikle ekonomik 

dinamikler arasında küçük ölçekli KOBİ’ler, yapıları ve sayıları bakımından büyük önem arz etmektedir. 

Gelişmekte olan ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, kalkınma seviyeleri ve makroekonomik parametrelerin 

sağlıklı bir şekilde oluşturulabilmesinde bu yapılar kilit rol üstlenmektedir. Değişimi yakalama ve bunu 

toplumun geneline yaymada öncü rol yine KOBİ’lerdedir. Dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi ve işletme 

bünyesindeki iş süreçlerinde uygulanabilmesi son derece zor bir süreçtir ve işletmelerin yaklaşık olarak %70’i 

bunu gerçekleştirme noktasında sıkıntı yaşamışlardır (McKinsey, 2021). 

Her bir KOBİ’nin içerisinde yer aldığı pazarda oluşan fırsata karşı verdiği tepki ve özümseme süresi farklılık 

göstermektedir. Bu süreyi azaltmak ve fırsatı öncelikli değerlendirebilmek rekabet avantajı yaratmada önem 

arz etmektedir. Sahip olduğu beceri, yetenek ve teknoloji tek başına bu hususta yeterli olmayabilmektedir. 

Hangisinin veya hangilerinin kullanılacağı hangi teknolojinin bir adım öne çıkaracağını bilmek çok önemlidir. 

Stratejik akıl bu noktada devreye girmekte ve işletmenin nasıl reaksiyon göstereceğini, neyi nasıl ne zaman 

kullanacağının kararını vermektedir. Fakat sadece strateji belirleme tek başına yeterli değildir, bu stratejilerin 

ve sahip olunan üstünlüklerin uygulanabilmesinde ki beceri, rekabet avantajı yaratma konusunda kritik bir 

öneme sahiptir. (Rosing ve Zacher, 2017). 

Örgütsel çift yönlülük, işletmenin yönetim konusunda uyumlu ve verimli olarak hedefleri yakalama 

noktasında becerileri aynı anda kullanabilme yeteneği olarak tanımlanmıştır (Moreno-Luzon ve Pasalo,2011). 

Yazında örgütsel çift yönlülüğün dijital dönüşüm üzerindeki etkisini araştıran birçok çalışma olduğu 

görülürken (Marlene, Elisabeth ve Breunig, 2021), örgütsel çift yönlülüğün ve dijital dönüşümün çeşitli 

düzenleyici değişkenler vasıtasıyla bir bütün olarak tek bir modelde rekabet avantajı üzerinde etkisinin 

araştırıldığı herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır.  Bu bakımdan bu çalışmada, küçük ölçekli KOBİ’lerde 

örgütsel çift yönlülüğün ve dijital dönüşümün rekabet avantajı üzerinde etkilerinin stratejik çevikliğin ve 

çevresel olumsuzluğun düzenleyici rolleri altında araştırılması ile yazındaki bu boşluğun doldurulacağı 

düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, örgütsel çift yönlülüğün ve dijital dönüşümün rekabet avantajına 

etkilerini ve bu ilişkide çevresel olumsuzluk ile stratejik çevikliğin düzenleyici rollerini bütüncül bir modelle 

ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında yanıtları aranılan araştırma soruları şunlardır: İşletmenin çift 

yönlülüğü ile dijital dönüşümü rekabet avantajını nasıl etkiler? İşletmenin dijital dönüşümünün çift 

yönlülüğü ile rekabet avantajı ilişkisinde aracı rolü var mıdır? Çevresel olumsuzluk ve işletmenin stratejik 

çevikliğinin, çift yönlülüğü ile rekabet avantajı ilişkisinde düzenleyici rolleri var mıdır? Bu itibarla, çalışmanın 

araştırma sorularının kavramsal ve kuramsal çerçeveleri ortaya koyularak, yanıtları analizler vasıtasıyla 

irdelenmiştir. 

2. Kavramsal ve Kuramsal Çerçeve 

2.1.Örgütsel Çift Yönlülük 

Çift yönlülük yazında ilk başlarda örgütün yürüttüğü operasyonlarda uyumlu ve verimli olma yeteneği 

olarak tanımlanmıştır (Rosing ve Zacher, 2017:696). Daha sonraları konuyla ilgili yapılan araştırmalar 

neticesinde bu kavram genişletilerek örgütlerin ayna anda iki ayrı işi yapabilme becerisi olarak 

güncellenmiştir (Moreno-Luzon ve Pasalo, 2011:928). 
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Örgütsel çift yönlülük ile ilgili yazın detaylı olarak incelendiğinde iki boyuttan oluşan bir kavram olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu iki boyuttan birincisi keşfedici stratejiler diğeri ise yararlanıcı stratejiler boyutudur. Çift 

yönlülüğün örgütsel boyutta ifade edilebilmesi, bu iki boyutun dengelenmesi ile mümkün olmaktadır 

(Lavikka vd, 2015:1145; Fourne vd., 2019:568). Yararlanıcı boyutun örgüte sağladığı olumlu etkiler diğer 

boyuta nazaran daha öncelikli ve nettir. Keşfedici boyutun olumlu yansımaları daha riskli ve uzun vadeli 

olarak örgüte geri dönmektedir (Sethi ve Sethi, 2009:208). Fakat örgütler, bu iki boyuttan sadece birine daha 

odaklandıklarında hedefe ulaşmada bazı sorunlarla karşılaşabileceklerdir. Örneğin sadece yararlanıcı 

stratejilere öncelik veren örgütler içe kapalı kalarak sadece sahip oldukları beceri ve kaynaklara odaklanarak 

değişimin ve dış dünyada gerçekleşen fırsatların getireceği faydayı göz ardı edebilmektedir. Ya da tam tersini 

düşündüğümüzde keşfedici stratejiler ön plana alındığında bu sefer değişim ve inovasyonun bitmeyen 

döngüsü içerisinde örgütler diğer avantajları göz ardı edebilmektedir. 

Birkinshaw ve Gupta (2013:290)’ya göre örgütsel çift yönlülük kavramıyla ilgili yazın incelendiğinde ilk olarak 

1976 yılında Duncan tarafından kullanıldığı anlaşılmaktadır. Çift yönlülük, örgüt içerisinde yer alan 

çalışanların sahip oldukları becerileri tıpkı iki ellerini de aynı oranda kullanabilmeleri metaforundan yola 

çıkılarak tanımlanmaktadır. Buna ek olarak sadece becerileri aynı zamanda ve oranda kullanmak değil aynı 

zamanda örgütün içerisinde bulunduğu sektörde gerçekleşen değişikliklere de uyarlama olarak 

tanımlanmaktadır (Birkinshaw ve Gupta, 2013:290). 

Çift yönlü olmanın amacı örgütlerin kısa vadeli olduğu kadar uzun vadeli olarak da rekabet gücünü güvence 

altına almaktır (Rosing ve Zacher, 2017:696). Liderlik edebilme becerisi örgütün sahip olduğu beceri ve 

yetenekleri aynı anda ve oranda kullanabilme noktasında önemli bir role sahiptir. Güçlü ve etkili bir liderlik 

örgütlerin çift yönlülüğüne olumlu olarak katkı sağlamaktadır (Lubatkin vd, 2006:669). Örgütsel çift yönlülük 

iki boyutu arasındaki denge bireysel anlamda örgütteki bireylerin sahip oldukları yetenekleri de 

açıklamaktadır. Bir başka ifade ile bağlamsal çok yönlülük tüm bireylerin çok yönlü olarak eş zamanlı olarak 

düşünüp harekete geçebilmesini ifade etmektedir (Gibson ve Birkinshaw, 2004:214). 

2.2. Dijital Dönüşüm 

Dijital dönüşüm ile birlikte yediden yetmişe bütün endüstriler değişirken örgütler de bu değişime uyum 

sağlamaya çalışmaktadır. Yazında yer alan çalışmalar, örgütsel becerilerin dijital dönüşümün 

gerçekleştirilmesinin merkezinde yer aldığı noktası üzerinde durmaktadır. Dijital dönüşüm kısaca, örgütlerin 

ürün ve hizmet üretme süreçlerinde dijital teknolojilerden faydalanması demektir. Dijital teknolojiler, ürün ve 

hizmet üretiminde tasarruf elde edilerek örgütlerin ortalama üzerinde kar etmeleri ve rekabet avantajı 

sağlamalarına ön ayak olmaktadır. 

Bir başka tanıma göre dijital dönüşüm, dijital teknoloji ve gelişmelerin iş yapış süreçlerine entegre edilerek 

maksimum verim alınma gayretidir (Liu vd., 2011:1728). Deloitte (2018) ise dijital dönüşümü, bir işletmenin 

performansını ve ulaştığı kitleyi artırmak için teknolojiyi kullanması olarak tanımlamıştır. Schuchmann ve 

Seufert (2015:31), dijital dönüşüm için dijital teknolojileri kullanan tüketiciye en üst etkileşim seviyesinde 

ulaşmak için teknoloji ve iş modellerinin yeniden düzenlenmesi ifadesini kullanmışlardır. 

Dijital dönüşüm sadece mal ve hizmet üretim süreçlerindeki değişimi ifade etmez aynı zamanda tüm örgüt 

ve hatta örgüt kültüründeki değişim ve dönüşüm ile de ilgilidir. Günlük hayatımızın artık vazgeçilmez 

parçaları olan akıllı telefonlar, sosyal medya ve internet uygulamalarının yanı sıra nesnelerin interneti, bulut 

veri ve en popüler metaverse gibi dijital teknolojilerin yaygınlaşması ile birlikte önceleri bilgisayar ve endüstri 

4.0 ile dijitalleşme olarak adlandırılan süreç artık dijital dönüşüm olarak ifade edilmektedir. 

Dijital dönüşüm ve dijitalleşme kavramları yazında incelendiğinde birbirleri ile karıştırılıp birbirlerinin 

yerlerine kullanıldıkları durumlara rastlanmakla beraber bu durum aslında yanlış anlaşılmalara yol 

açabilmektedir. Dijitalleşme ve doğal sonucu olarak gelişen yeni teknolojiler, örgütlerin dijital dönüşümlerini 

gerçekleştirmelerini kolaylaştırıp katkı sağlayan olgulardır. 

Bütün bu faydaları göz önüne alındığında dijital dönüşümün örgüt yöneticileri tarafından faaliyetler ve değer 

zincirleri üzerindeki etkilerinin analizinin en kapsamlı şekilde yapılması gerekmektedir. Dijital dönüşümün 

ne zaman ne şekilde hangi kademede nasıl gerçekleştirileceği ile ilgili verilecek kararlar örgütün rekabet 

avantajı yaratması ve başarıya ulaşması noktasında kilit derecede öneme sahiptir.  
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2.3. Rekabet Avantajı 

Rekabet avantajı elde etmek, özellikle yenilikçi firmalar için çok önemlidir. Artan rekabet nedeniyle firmalar 

kendilerini rakiplerine karşı konumlandırmak için çeşitli inovasyon ve ar-ge faaliyetleri yürütürler. 

 Kurumsal değer elde etmek için tasarlanmış bir strateji olduğu için stratejik yönetimde başarının anahtarı 

rekabet avantajıdır (Sigalas, 2015: 2009). Karlılığı sektördeki rakiplerinden daha fazla olan şirketler rekabet 

avantajına sahip şirketler olarak tanımlanmaktadır. Rekabet avantajı kavramının temelinde şirketlerin diğer 

şirketlerde olmayan bir değer ya da beceriye sahip olması ve pazardaki başarının anahtarına sahip olması ve 

bunu sürdürebilme yeteneğidir. Rekabet avantajı bir örgütün rekabet ettiği pazardaki rakiplerine karşı elde 

ettiği eşsiz pozisyon olarak tanımlanmıştır (Hofer, 1978:64). Rekabet avantajı örgütlerin sektörde yer alan 

rakipleri karşısında avantajlı hale gelmeleri için sahip olmaları gerekli olan yeterliliklerin başında gelmektedir. 

Bu avantaj, örgütlerin pazarda yer alan rakiplerinin elde ettikleri ortalama karın üstünde ve aynı zamanda 

sürdürülebilir karı da ifade etmektedir (Fleisher, 2003:2). 

Rekabetin yaşanmadığı bir sektör ya da pazar günümüz koşullarında hemen hemen imkansızdır. Bu sebeple 

şirketler ürün ve hizmet üretiminde sonsuz kalite yakalama noktasında yönetim faaliyetlerini düzenlemeleri 

gerekmektedir. Yaratıcılık ve yenilik kavramları, rekabet avantajı elde etmek isteyen şirketler için olmazsa 

olmaz kavramlar arasındadır. Bu kavramları özümseyen şirketler ürün ve hizmet yaratmada kaliteyi 

yakalamada bir adım öne geçeceklerdir. Rekabet avantajına sahip şirketler; modern, yenilikçi bakış açısına 

sahip, bilgiyi geliştirip yayılmasını sağlayan, öğrenen çalışma ortamını destekleyen bilgi ve yenilik odaklı 

yapıları içermektedir (Gil-Gomez vd.,2020:2735). 

Şirketlerin başarısı sürdürülebilir rekabet avantajı kazanıp kazanmadıkları ile ilintilidir. Bir şirketin 

rakiplerinden daha iyi performansa sahip olması ve bu avantajı nerede nasıl kullandığı onu hedeflerine daha 

da yakınlaştırıcı bir unsurdur. Şirketlerin bu performans farklılıklarının nereden nasıl kaynaklandığına ve 

nedenlerine odaklanmaları öncelikli görevleri arasında yer almak zorundadır. Porter’a göre (1979:140) bu 

performans farklılıkları ürün ya da hizmetin sunulduğu pazardaki kusur ve eksikliklerinden 

kaynaklanmaktadır. Bazı pazarlara giriş ve çıkışlarda çeşitli engellerin olması o pazarda yer alan firmalara 

adeta kalkan olmakta ve ortalama üstü kar elde edip rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olmaktadır. 

Böyle pazarlarda konumlanmış firmalar sürdürülebilir rekabet avantajı ve ortalama üstü kar noktasında ürün 

ve hizmet kalitesinden bağımsız olarak avantaja sahiptirler (Barney, 1986). 

Örgütlerin rekabet avantajı elde etme ihtiyacı (Porter,1979:141) ve bunu sürdürebilir kılma noktasında yol 

alması gerektiği (Rumelt, 1980:63) yazında genel kabul görmüş kavramlar arasında yer almaktadır. Örgüt 

içerisinde yaratılan bilginin tekrar iş süreçlerinde uygulanmak için revize edilmesi örgütsel gelişim sürecini 

ifade etmektedir ve bu durum rekabet avantajı elde etmede pozitif katkı sağlamaktadır (Ståhle, ve Grönroos, 

2000). 

 2.4.Stratejik Çeviklik 

Stratejik çevikliğe sahip işletmeler kendi iş bağlamlarındaki öngörülemeyen dalgalanmalar ve değişimlere 

karşı duyarlı olurken, aynı zamanda hedeflerine odaklanarak rekabetçi kalma kapasitesine sahiptir. Bu 

nedenle stratejik çeviklik, bir örgütün değişen gereksinimlere, fırsatlara ve eğilimlere hızla uyum sağlayarak 

stratejik planları hızla değiştirme ve yeniden düzenleme yeteneğini tanımlamaktadır (Battistella, De Toni ,De 

Zan, Pessot, 2017:71). 

Stratejik çeviklik örgütlerin belirsizliklere hızla uyum sağlayabilme yeteneğini ifade etmektedir. Bazı 

araştırmacılar stratejik çevikliği, örgütün kaynaklarını değer yaratmak için bir plan dahilinde yeniden 

yönlendirme kapasitesi olarak tanımlamıştır. Ahammad (2020:1) ise, kavramı dış değişimden etkilenen 

stratejiyi yeniden keşfetme yeteneği olarak ifade etmiştir. Özünde stratejik çeviklik, stratejik algılama 

geliştirmeyi ve hızlı karar almayı gerektirmektedir (Brannen ve Doz, 2012:90). Stratejik çeviklik örgütlerin 

değişime yanıt vermesini, uyum sağlamasına ve aynı zamanda uygulamasına izin verir. Bunun doğal sonucu 

olarak finansal performansta yükseliş ve rekabet avantajı elde etme sağlanabilir. Yazında konu ile ilgili yapılan 

çalışmalar incelendiğinde özellikle çevresel belirsizliklerin çok olduğu uluslararası pazarlarda, hızlı 

adaptasyonun gerekli olduğu yerel pazarlarda rekabet içerisinde olunan rakiplere karşı stratejik çeviklik çok 

önemli bir silah olmaktadır. 
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Ayrıca stratejik çeviklik bir örgütün durgunluğa girmesini, değişiklikleri ıskalamasının da önüne geçer 

(Arbussa vd., 2017:285), ve örgütlerin dinamik pazarlardan ve değişen rekabetten kaynaklanan gelişmelere 

esnek bir şekilde tepki vermesini sağlar (Junni vd, 2015:598). Stratejik çeviklik birkaç örgütsel yetenek ve 

boyuta dayanmaktadır. Yazında tanımlanan stratejik çevikliğin bu temel bileşenleri stratejik duyarlılık, 

liderlik birliği ve kaynak akışkanlığıdır (Clauss, 2019:208). 

Stratejik çeviklik farklı bağlamlarda ve yazın akışlarında araştırılmıştır. Turizm sektörü özelinde yapılan 

araştırmalar stratejik duyarlılığın iç ve dış çevreye bağlı olduğu noktası üzerinde durmuş ve bu çevikliği 

sağlayabilmek için stratejik ortaklıklar kurulabileceğinden bahsetmiştir (Kale vd., 2019:280).  

Stratejik çeviklik yerel iş modellerinde yenilikçi yaklaşımı fırsatları yakalama ve özelleştirilmiş ürünler 

geliştirme yolu ile teşvik etmektedir (Hock vd.,2016:438). Ayrıca stratejik çeviklik ittifak ve satın almalar ile 

ortak hedeflere ulaşılmasını da teşvik ederek bilgi transferini kolaylaştırır (Junni vd, 2015:602). 

Genel olarak, stratejik çeviklik, sadece örgütlerin yerel pazardaki değişiklikleri zamanında yakalamalarını 

sağlamaz aynı zamanda örgütlerin uluslararası başarı yakalamalarında kilit rol oynar (Meyer ve Su, 2015:152). 

Çeviklikten kast edilen, tüm yukarıdaki bilgiler doğrultusunda, kaynakları düzenleme ve çevresel 

beklenmedik durumlara uyum sağlama olarak ifade edilmektedir. Stratejik çeviklik örgütlerin gitmesi 

gereken yönü koordineli ve değişikliklerin farkında olarak yönetsel eylemler ile belirlemesidir. 

Stratejik çevikliğin en kilit özelliği esnek olmaktır (Sherehiy, 2007:447). Bir örgüt bir pazara dâhil olmak 

istediğinde, o pazarda oluşan kültüre, rakiplerin kendilerini ne şekilde konumlandırdığına adapte olması ve 

stratejilerini bu doğrultuda oluşturması gerekmektedir. Esneklik örgüt içerisinde yer alan çalışanların 

tutumları ile birebir ilintilidir. Liderlik tarzları, örgüt içerisinde hâkim olan kültür esnekliğe olumlu ya da 

olumsuz olarak tesir edebilmektedir. 

2.5. Çevresel Olumsuzluk 

Çevre, içerisinde pek çok olayı barındıran ve aynı zamanda açıklayan bir terimdir. Ar-Ge faaliyetleri, 

teknolojik gelişmeler ve inovasyon ile sürekli etkileşim halinde olan çevre, rekabet davranışına, fiyat rekabeti 

ve farklı hizmet/ürün pazarlarının sayısına sürekli maruz kalmaktadır.  

Çevre ile ilgili yazında yapılan çalışmalar genelde olumsuzluk, dinamizm, karmaşıklık gibi kavramlar ile ele 

alınmıştır. Çevresel olumsuzluk ise genellikle kaynak bağımlılığı kuramı ile ilişkilendirilmektedir. Çevre, 

birbirleri ile etkileşim ve rekabet içerisinde olan örgütlerin ihtiyacı olan sınırlı kaynakları onlara temin eden 

kaynağı oluşturmaktadır (Litschert, 1994:2). Çevresel olumsuzluk, özellikle günümüz dünyasının acımasız 

rekabet derecesi içerisinde örgütlerin yaşadıkları ya da yaşayabilecekleri tehdit yani olumsuz durumları ifade 

etmektedir. Çevresel olumsuzluğun hâkim olduğu tüm pazarlarda; rekabetin yoğun, kuralların ve giriş ve 

çıkış engellerinin fazla, kaynak temininin sıkıntılı ve olumsuz göstergelerin olduğu görülmektedir. Bir başka 

ifadeyle çevresel olumsuzluk; dış çevrede mevcut olan yoğun rekabet, belirsizlikler barındıran sektör yapısı, 

pazara giriş ve çıkıştaki zorluklar, katı mevzuat kuralları ve ortalamanın altındaki kar oranlarını içermektedir 

(Ürü Sanı vd., 2016:451). Bu açıdan çevresel olumsuzluk, örgütlerin bütününü ilgilendiren stratejik kararların 

alınmasına, hedeflerin yakalanarak amaçların gerçekleştirilmesine önemli derecede etki eden bir kavramı 

ifade etmektedir. 

Çevresel olumsuzlukta değişimi yakalamak, uyum sağlamak, uzun dönemli planlar yapmak ve gelecekle ilgili 

öngörülerde bulunmak, sürekli bir değişim olması sebebiyle zor olmaktadır. Ayrıca yöneticiler böyle 

ortamlarda risk alıp yeniden yapılanma gibi kararlar almakta da zorlanmaktadırlar. Ancak başarıya ulaşmış 

örgütler bu durumu tersine çevirerek dinamik ve hızlı uyum sağlama zorunluluğunun etkisiyle fayda 

sağlamaktadır.  

Rakiplerden önce pozisyon alabilmek için çevresel olumsuzluğun yarattığı belirsizlik ortamından değişimi 

hızla yakalama yoluyla rekabet avantajı elde edilebilmektedir. Buna karşılık örgütler çevresel olumsuzluk 

yerine daha durağan pazarlarla karşılaştıklarında değişime yönelmede istekli olmamakta, mevcut durumu 

koruma yoluna gidip durağan stratejiler üretme yolunu seçebilmektedirler (Lindelof, 2005:728). İlgili yazın 

detaylı incelendiğinde çevresel olumsuzluk ve belirsizliğin arttığı durumlarda örgütlerin ar-ge faaliyetlerine 

ve teknolojik gelişmeleri yakalamaya daha eğilimli oldukları görülmektedir. 
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2.6. Hipotezlerin Oluşturulması 

Literatür incelendiğinde örgütsel çift yönlülük ile ilgili yapılan çalışmalar her ne kadar son yıllarda artsa da 

de nitelik ve nicelik olarak istenen seviyede olmadığı görülmektedir. İçerisinde bulunduğumuz çevrede 

yaşanan olaylar doğrultusunda belirsizlikler ve riskler artmış ve dijital teknolojilere olan talep aynı 

doğrultuda yükselmiş bulunmaktadır. Örgütsel çift yönlülük, dijital dönüşüm ve rekabet avantajı 

değişkenlerinin tek bir modelde yer aldığı ve günümüz koşullarına uygun düzenleyici değişkenler ile bu 

ilişkilerin araştırıldığı bir çalışmaya olan ihtiyacın yüksekliği bakımından araştırmanın hem kuramsal olarak 

yazındaki boşluğu dolduracağı hem de pratikte firmalara yön göstereceği öngörülmektedir. 

İlgili yazın incelendiğinde, konu ile ilgili Preda (2014)’nın çalışmasında örgütsel çift yönlülüğün rekabet 

avantajına olumlu etkisinin olduğu saptanmıştır. Junni vd.’nin (2015) yaptıkları araştırmada örgütsel çift 

yönlülük ile rekabet avantajı arasında olumlu bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca Clauss (2021) örgütsel çift 

yönlülük ve rekabet avantajı ile ilgili bir model ortaya koyarak, örgütsel çift yönlülüğün keşfedici ve 

düzenleyici boyutları ile rekabet avantajı arasında olumlu bir ilişki olduğunu belirlemiştir. Tüm bu çalışmalar 

doğrultusunda araştırma hipotezlerinden birincisi aşağıdaki gibi oluşturulmuştur; 

H1: İşletmenin çift yönlülüğü, rekabet avantajını anlamlı ve olumlu yönde etkiler. 

Yazın detaylı incelendiğinde örgütsel çift yönlülük pek çok kavram ile ilişkilendirilmiş fakat özellikle pandemi 

sonrası günlük hayatımızın önemli bir parçası haline gelen dijital dönüşüm ile olan ilişkileri göz ardı 

edilmiştir. Özellikle çift yönlülük kavramının iki elini de kullanabilme metaforu olma özelliğinin dijital 

dönüşümün olmazsa olmazı dijital teknolojiler ile olan ilişkisinin ortaya konulması ve yazında mevcut olan 

boşluğun doldurulması ve aynı zamanda araştırma modelinde hem ara hem de bağımsız değişken olan dijital 

dönüşüm kavramının farklı kavramlarla olan ilişkilerinin derinlemesine analizinin yapılabilmesi için 

araştırma hipotezlerinden ikincisi aşağıdaki gibi oluşturulmuştur: 

H2: İşletmenin çift yönlülüğü, dijital dönüşümünü anlamlı ve olumlu yönde etkiler. 

Dijital dönüşümü gerçekleştirenler, dijital dönüşümün teknoloji güdümlü olduğunu düşünmekte; yapay 

zekâ, büyük veri, metaverse gibi kavramlara yoğun ilgi göstermektedir. Ancak bu, sadece teknoloji odaklı 

görüşü, vizyonu, kültürü, kişisel yetenek ve beceriler üzerine daha derin, kapsamlı bir dönüşümü ifade eden 

dijital dönüşüm için son derece sınırlı kalmaktadır. Dijital dönüşümün bir zorunluluk, hayatta kalabilmek için 

uygulanması zaruri bir öncelik olduğunu göz ardı edip sadece popüler bir trend olarak gören ve bu amaçla 

uygulamak isteyen örgütler en sonunda büyük bir hayal kırıklığı ile karşılaşmaktadır (Kane, Palmer, Phillips, 

ve Kiron, 2015:41). Söz konusu sebepler dâhilinde araştırma hipotezlerinden üçüncüsü aşağıdaki gibi 

oluşturulmuştur; 

H3: İşletmenin dijital dönüşümü, rekabet avantajını anlamlı ve olumlu yönde etkiler. 

Örgütsel çift yönlülüğün rekabet avantajı üzerindeki etkisi tek başına değil dijital dönüşüm üzerinden 

gerçekleşmesini analiz edebilmek için diğer bir araştırma hipotezi aşağıdaki gibi ifade edilmiştir; 

H4: İşletmenin dijital dönüşümü, çift yönlülüğü ile rekabet avantajı ilişkisinde aracılık rolü üstlenir. 

Çevresel olumsuzluk içeren pazarlarda kıt kaynaklar, pazar fırsatlarının azlığı, değişime olan talebin fazlalığı, 

yenilik gereksinimine cevap verebilmek için hızlı, ani kararlar alma mecburiyeti gibi nedenler doğrultusunda 

örgütsel çift yönlülüğün birden çok şeyi aynı anda yapabilme becerisinin rekabet avantajı üzerindeki olumlu 

etkisini azaltacağı öngörülebilir. Bu bakımdan, örgütsel çift yönlülüğün çevresel olumsuzluk bağlamında 

rekabet avantajını arttırıp azaltmadığı ya da ilişkinin yönünü irdeleme açısından aşağıdaki araştırma hipotezi 

oluşturulmuştur: 

H5: Çevresel olumsuzluk, işletmenin çift yönlülüğü ile rekabet avantajı ilişkisinde düzenleyici rol üstlenir. 

Şöyle ki; çevresel olumsuzluk, işletmenin çift yönlülüğünün rekabet avantajına olumlu etkisini azaltır. 

Çevresel olumsuzluğun sürekli değişime yol açması, taleplerin ani şekilde değişebilmesi dijital dönüşün 

rekabet avantajına olan etkisini olumsuz anlamda etkileyebilir. Bir teknolojiyi uygulamaya koyan örgütün 

pazarda oluşan ani bir müşteri talebi değişikliği sebebiyle bünyesine dâhil ettiği yeni dijital teknoloji işlevini 
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kaybedebilir ve yenisi ile değiştirmek zaman alabileceğinden bu durum rekabet avantajının kaybolmasına 

neden olabilir. Bu görüşler ışığında dijital dönüşümün çevresel olumsuzluk bağlamında rekabet avantajını 

arttırıp azaltmadığı ya da ilişkinin yönünü irdeleme bağlamında diğer oluşturulan araştırma hipotezi 

aşağıdaki gibidir: 

H6: Çevresel olumsuzluk, işletmenin dijital dönüşümü ile rekabet avantajı ilişkisinde düzenleyici rol üstlenir. 

Şöyle ki, çevresel olumsuzluk işletmenin dijital dönüşümünün rekabet avantajına olumlu etkisini azaltır. 

Stratejik çevikliğin, kolay adapte olabilmeyi sağlaması örgütsel çift yönlülüğün rekabet avantajına olan 

olumlu etkisini arttırabilir. Stratejik çeviklik, hedefi yakalayabilmek için bir stratejiden diğerine kolay 

geçebilmeyi sağladığı için çift yönlülüğün rekabet avantajına etkisini olumlu olarak etkileyebilir. Bu görüşler 

ışığında stratejik çevikliğin, örgütsel çift yönlülüğün rekabet avantajına olumlu etkisini arttırıp azaltmadığı 

ya da ilişkinin yönünü irdeleme noktasında aşağıdaki araştırma hipotezleri oluşturulmuştur: 

H7: İşletmenin stratejik çevikliği, çift yönlülüğü ile rekabet avantajı ilişkisinde düzenleyici rol üstlenir. Şöyle 

ki, işletmenin stratejik çevikliği, çift yönlülüğünün rekabet avantajına olumlu etkisini daha da arttırır. 

H8: İşletmenin stratejik çevikliği, dijital dönüşümü ile rekabet avantajı ilişkisinde düzenleyici rol üstlenir. 

Şöyle ki; işletmenin stratejik çevikliği, dijital dönüşümünün rekabet avantajına olumlu etkisini daha da arttırır. 

3. Yöntem 

3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 
Örgütsel çift yönlülüğün ve dijital dönüşümün rekabet avantajına etkilerinin çevresel olumsuzluk ve stratejik 

çevikliğin düzenleyici rolleri altında incelenmesini amaçlayan bu çalışmada, Şekil 1’de yer alan araştırma 

modeli oluşturulmuştur. Bu model çerçevesinde bağımlı değişken rekabet avantajı, bağımsız değişken ise 

örgütsel çift yönlülük ve dijital dönüşümdür. Dijital dönüşümün ayrıca örgütsel çift yönlülüğün rekabet 

avantajı üzerindeki etkisini açıklayabileceği düşünülerek, bu değişken ara değişken olarak modelde yer 

almaktadır. Çevresel olumsuzluk ve stratejik çeviklik ise modelin düzenleyici değişkenleridir. Bu çalışmanın 

Etik Kurul Onayı, İstanbul Arel Üniversitesi’nden 07.09.2021 tarihinde E-69396709-050.06.04-183723 sayılı 

kararı ile alınmıştır.  

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

Araştırmanın amacı doğrultusunda, kavramsal ve kuramsal çerçevede gerekçeleriyle açıklanan aşağıdaki  

hipotezler ileri sürülmüştür:  

H1: İşletmenin çift yönlülüğü rekabet avantajını anlamlı ve olumlu yönde etkiler. 

H2: İşletmenin çift yönlülüğü dijital dönüşümünü anlamlı ve olumlu yönde etkiler. 

H3: İşletmenin dijital dönüşümü rekabet avantajını anlamlı ve olumlu yönde etkiler. 

H4: İşletmenin dijital dönüşümü çift yönlülüğü ile rekabet avantajı ilişkisinde aracılık rolü üstlenir. 

H5: Çevresel olumsuzluk, işletmenin çift yönlülüğü ile rekabet avantajı ilişkisinde düzenleyici rol üstlenir. 

Şöyle ki; çevresel olumsuzluk, işletmenin çift yönlülüğünün rekabet avantajına olumlu etkisini azaltır. 
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H6: Çevresel olumsuzluk, işletmenin dijital dönüşümü ile rekabet avantajı ilişkisinde düzenleyici rol üstlenir. 

Şöyle ki, çevresel olumsuzluk işletmenin dijital dönüşümünün rekabet avantajına olumlu etkisini azaltır. 

H7: İşletmenin stratejik çevikliği, çift yönlülüğü ile rekabet avantajı ilişkisinde düzenleyici rol üstlenir. Şöyle 

ki, işletmenin stratejik çevikliği, çift yönlülüğünün rekabet avantajına olumlu etkisini daha da arttırır. 

H8: İşletmenin stratejik çevikliği, dijital dönüşümü ile rekabet avantajı ilişkisinde düzenleyici rol üstlenir. 

Şöyle ki; işletmenin stratejik çevikliği, dijital dönüşümünün rekabet avantajına olumlu etkisini daha da arttırır. 

3.2. Evren ve Örneklem 

Araştırma evreni, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2020 yılı sonu verilerine göre İstanbul il sınırları 

içerisindeki 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 Milyon 

Türk Lirasını aşmayan ve toptan ve perakende ticaret sektöründe yer alan 17451 küçük ölçekli KOBİ’lerin 

girişimci ve yöneticileridir. Bu çalışma, kesitsel bir araştırmayı içermekte olup araştırmada zaman-maliyet ve 

pandemi koşulları gibi nedenlerle kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Bu çerçevede, Krejcie and 

Morgan (1970:607-610) ve Yazıcıoğlu ve Erdoğan’ın (2004:49-50) önerdikleri şekliyle %95 güven aralığında 

evren büyüklüklerinden çekilmesi gereken örneklem büyüklükleri dikkate alınarak 2021 Ağustos ve Kasım 

tarihleri arasında her bir girişime bir anket gönderilecek şekilde toplam 450 girişime online anket 

gönderilmiştir. Böylelikle araştırmanın örneklemini, kolayda örnekleme yöntemi ile ulaşılan 450 küçük ölçekli 

KOBİ’lerin girişimci ve yöneticileri oluşturmaktadır. Muhtelif sebeplerle geçersiz sayılan anketler 

çıkartıldıktan sonra analize dâhil edilen anket sayısı 366 olmuştur. TUİK verilerinden, Türkiye’deki küçük 

ölçekli KOBİ’lerin illere göre girişim sayıları incelendiğinde; en fazla girişim merkezinin bulunduğu ilin 

İstanbul ve küçük ölçekli girişimlerde de en fazla girişimin %34,2 ile toptan ve perakende ticaret sektöründe 

olması nedeniyle bu araştırmanın evreni belirlenmiştir. 

3.3. Veri Toplama Araçları 

Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış ve araştırma ilişkisel tarama modeli çerçevesinde 

yürütülmüştür. Araştırmada örgütsel çift yönlülük, dijital dönüşüm, rekabet avantajı, çevresel olumsuzluk ve 

stratejik çeviklik ile ilgili geniş bir yazın incelemesi yapılmıştır. Veri toplama yönetimi olarak anket 

tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmada örneklem grubundaki tüm katılımcılarla yüz yüze görüşme, telefon 

ve/veya e-posta aracılığıyla ulaşılarak elektronik ortamda anketler iletilmiştir. Araştırmada kullanılan anket 

formu altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıları ve KOBİ’leri sınıflandırmak amacıyla yaş, 

cinsiyet, eğitim düzeyi, işletmedeki unvanı, işletmenin sektördeki faaliyet süresi, çalışan sayısı ve yıllık ciro 

tutarı gibi demografik özelliklerle ilgili 7 soru, ikinci bölümde örgütsel çift yönlülük ile ilgili 12 ifade, üçüncü 

bölümde dijital dönüşüm ile ilgili 26 ifade, dördüncü bölümde rekabet avantajı ile ilgili 6 ifade, beşinci 

bölümde stratejik çeviklik ile ilgili 9 ifade ve son olarak altıncı bölümde çevresel olumsuzluk ile ilgili 3 ifade 

olmak üzere toplam 63 ifade yer almaktadır.  

Veriler toplanmadan önce, anket formu için okunabilirlik ve şekil bakımında uzman görüşü alınmıştır. Giriş 

bölümünde yer alan sorular şekil, anlaşılabilirlik, netlik, okuma süresi bakımından tesadüfi olarak seçilen 

konu ile ilgili kişilere sorulmuş, alınan geri bildirimlere göre gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmada, örgütsel çift yönlülüğü ölçmek için Lubatkin vd. tarafından (2006:669) geliştirilen, Türkçe 

uyarlaması, geçerliliği ve güvenilirliği Akdoğan vd. (2019) tarafından yapılan Lubatkin Örgütsel Çift Yönlülük 

Ölçeği; dijital dönüşümü ölçmek için Westerman vd. (2017) tarafından Capgemini Consulting ve MIT Sloan 

Management işbirliğiyle geliştirilen, Türkçe uyarlaması, geçerliliği ve güvenilirliği yazarlar tarafından yapılan 

Dijital Dönüşüm Ölçeği; rekabet avantajını ölçmek için Schilke (2014:191) tarafından geliştirilen, Türkçe 

uyarlaması, geçerliliği ve güvenilirliği yazarlar tarafından yapılan Rekabet Avantajı Ölçeği; stratejik çevikliği 

ölçmek için Hock vd. tarafından (2019:15) geliştirilen, Türkçe uyarlaması, geçerliliği ve güvenilirliği Yaşar 

Uğurlu vd. (2019) tarafından yapılan Stratejik Çeviklik Ölçeği ve çevresel olumsuzluğu ölçmek için Ürü Sanı 

vd. (2016:451) tarafından geliştirilen çevresel olumsuzluk ölçeği kullanılmıştır. 

 

 



F. O. Ürü – A. A. Ünsal 14/4 (2022) 3238-3258 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3246 

3.4. Verilerin Analizi 

Çalışmada, anket yöntemiyle elde edilen tüm veriler SPSS 26.0 ve Smart PLS 3.3.3 istatistiki paket programları 

aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırma, açıklayıcı araştırma modeliyle gerçekleştirilmiştir. Buna göre, 

İstanbul il sınırları içerisindeki 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali 

bilançosu 25 Milyon Türk Lirasını aşmayan ve toptan ve perakende ticaret sektöründe yer alan 366 küçük 

ölçekli KOBİ’lerde örgütsel çift yönlülüğün rekabet avantajına etkileri açıklanıp, tespit edilmiştir. Araştırma 

öncesinde İstanbul ili içerisinde yer alan 125 küçük ölçekli KOBİ’lerdeki girişimci ve yöneticiyle 

yapılandırılmış anket uygulaması yürütülerek pilot çalışma yapılmıştır. Ana çalışmada ise nihai olarak 366 

küçük ölçekli KOBİ’lerdeki girişimci ve/veya yöneticilerden elde edilen geçerli veriler analizlere dâhil 

edilmiştir. Araştırmada, öncelikle örneklemin demografik özelliklerini ortaya koymak için frekans analizleri 

yapılmıştır. Buna göre, araştırmaya katılan katılımcıların yaklaşık %66’sının erkek, yaklaşık %30’unun 31 yaş 

üstü ile 38 yaş aralığında, yaklaşık %47’sinin lisans mezunu, yaklaşık %24’ünün müdür olduğu 

görülmektedir. Ardından geçerlilik ve güvenilirlik analizleriyle veri seti, hipotezlerin test edilmesi ve 

araştırma modelinin yapısal eşitlik modeliyle testi edilmesi için uygun hale getirilmiş ve gerekli analizler 

yapılmıştır. Yapılan analizlerin neticesinde elde edilen bulgular, yazında yer alan araştırmaların bulguları ile 

karşılaştırılarak önerilerde bulunulmuştur. 

4.Bulgular 

4.1.Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri 
Araştırmada ilk olarak, örgütsel çift yönlülük ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri kapsamında bu 

ölçeğe ilişkin madde analizi yapılmıştır (Bkz. Tablo 1). Ölçekteki her madde için kendisi dışındaki maddelerle 

olan korelasyonun 0,30'un altında bir değer almaması beklenmektedir (Büyüköztürk, 2009). 

Tablo 1. Örgütsel Çift Yönlülük Ölçeğinin Faktör Yükleri, Öz Değerleri ve Açıkladıkları Varyans Düzeyleri 

 Faktör Yükleri Gözlem 

Değeri 

Varyans 

% 
Güvenirlik 

Maddeler 1 2 

12.İşletmemiz mevcut müşteri odaklı faaliyetler 

sürdürür. 
0,808  

5,558 46,313 0,988 

11.İşletmemiz mevcut müşterilerini elde tutabilmek 

için onların davranışlarını inceler ve onları analiz eder. 
0,820  

10.İşletmemiz düzenli olarak mevcut müşterilerin 

memnuniyetini ölçer. 
0,828  

8.İşletmemiz sürekli olarak mevcut ürün ve hizmetlerin 

güvenilirliğini artırır. 
0,839  

7.İşletmemiz kaliteyi geliştirirken maliyetleri 

düşürmeye de odaklıdır. 
0,850  

9.İşletmemiz faaliyetlerini gerçekleştirirken otomasyon 

düzeyini artırmayı hedefler. 
0,850  

5.İşletmemiz yeni pazarlara girmek için agresif 

stratejiler geliştirir. 
 0,789 

5,493 45,775 0,975 

4.İşletmemiz müşterilerimin ihtiyacını karşılamak için 

yaratıcı yollar arar. 
 0,796 

2.İşletmemizin başarısı yeni teknolojiler keşfetme 

yeteneği üzerine kuruludur. 
 0,818 

6.İşletmemiz sürekli olarak yeni müşteri gruplarına 

ulaşmayı hedefler. 
 0,821 

3.İşletmemiz yeni ürün ve fikirler yaratarak yenilikçi 

olmayı amaçlar. 
 0,826 

1.İşletmemiz sürekli olarak alışılmışın dışında (farklı) 

teknolojik fikir arayışı içindedir. 
 0,838 
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Tablo 1 incelendiğinde örgütsel çift yönlülük ölçeğinin öz değerleri 1’in üzerinde iki faktörlü bir yapıda 

oluştuğu belirlenmiştir. Ölçeğin iki faktörlü yapıda olması nedeniyle temel bileşenler analizlerinden varimax 

dik döndürme tekniği uygulanmıştır. Ölçeğin birinci faktörü tek başına ölçeğin %46,313’ünü, ikinci faktör tek 

başına %45,775’ini açıkladığı belirlenmiştir. İki faktörün tamamının ise ölçeğin %92,087’sini açıkladığı 

görülmüştür. Açıklanan varyans değerinin %40-%60 arasında olması yeterli görülmektedir (Scherer 

vd.,1988:765). Faktör yük değerlerinin 0,789-0,850 arasında değiştiği belirlenmiştir. Ölçekteki faktör 1, faktör 

2’ye, orijinal ölçekteki gibi sırası ile “Yararlanıcı” ve “Keşfedici” isimleri verilmiştir. Faktörlerin sırası ile 

güvenirlik düzeylerinin, 0.988 ve 0.975 olduğu ve bu değerlerin yeterince yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 2. Dijital Dönüşüm Ölçeğinin Faktör Yükleri, Öz Değerleri ve Açıkladıkları Varyans Düzeyleri 

Maddeler 
Faktör Gözlem 

Değeri 

Varyans 

% 1 

1.Mümkün olduğunca dijital çözümlerden yararlanıyoruz. 0,897 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,425 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86,248 

2.Çalışanlar gelişmenin, iyileştirmenin yollarını düşününce, dijital 

teknolojileri düşünüler. 
0,913 

3.Temel operasyonel süreçlerimiz otomatikleştirilir ve dijitalleştirilir. 0,921 

4.Faaliyetlerimizi gerçek zamanlı olarak izliyoruz. 0,906 

5.Tedarikçilerle olan işletmelerimiz dijitalleştirilir. 0,922 

6.İnsan girdisi gerektiren süreçleri standart hale getiriyoruz. 0,922 

7.Verilere ve analitiğe dayalı kararlar alıyoruz. 0,914 

8.Rol ve sorumluluklar için net beklentiler ve ölçütler tanımlarız. 0,941 

9.Çalışma şeklimizi iyileştirmek için sistematik olarak süreç verilerini 

topluyor ve analiz ediyoruz. 
0,928 

10.Liderimiz iş birliğine dayalı problem çözmeye teşvik eder. 0,895 

11.İnsanlar disiplinlidir, uzamanlar arasında sorunsuz bir şekilde işbirliği 

yapar. 
0,911 

12.Liderlerimiz deney ve öğrenme kültürünü teşvik eder. 0,930 

13.Karar alma sorumluluğu uygun şekilde merkezileştirilir veya ilgili 

kişilere verilir. 
0,929 

14.Kültürümüz bilgi şeffaflığına ve açıklığına değer verir. 0,916 

15.Kuruluşumuz mobil cihazlar ve uygulamalar konusunda deneyime 

sahiptir. 
0,922 

16.Kuruluşumuz sosyal medya araçları ve verileriyle ilgili deneyime 

sahiptir. 
0,933 

17.Kuruluşumuz büyük veri ve gelişmiş analitik konusunda deneyime 

sahiptir. 
0,941 

18.Kuruluşumuz yapay zekâ ve makine öğrenimi konusunda deneyime 

sahiptir. 
0,943 

19.Kuruluşumuz nesnelerin interneti konusunda deneyime sahiptir. 0,942 

20.Dijital beceriler kuruluşumuz genelinde yaygın olarak dağıtılmıştır. 0,938 

21.İşletmemiz dijital girişimleri yürütmek için gerekli becerilere sahiptir. 0,947 

22.Çalışanlarımız kendi kendini motive eder. 0,933 

23.İş gücümüz oldukça yetkindir. 0,947 

24.Güçlü bir girişimcilik içgüdümüz vardır. 0,950 

25.Üretken olmayı kolaylaştıran iletişim geribildirim ve işbirliği 

araçlarımız vardır. 
0,945 

26.Esnek bilgi işlem gücüne ve depolamaya erişebiliriz. (Ör: bulut 

hizmetleri ve harici varlıklar aracılığıyla) 
0,958 
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Tablo 2 incelendiğinde, dijital dönüşüm ölçeğinin öz değerleri 1’in üzerinde tek faktörlü bir yapıda oluştuğu 

belirlenmiştir. Ölçeğin tek faktörlü yapıda olması nedeniyle herhangi bir döndürme tekniği uygulanmamıştır. 

Tek faktörün tamamının ise ölçeğin %86,248’ini açıkladığı görülmüştür. Ölçekten bir maddenin kalmasına 

karar vermek için faktör yükünün 0,45’in üzerinde bir değer olması ölçütü kullanılmıştır (Büyüköztürk, 2009). 

Faktör yük değerlerinin 0,895-0,958 arasında değiştiği belirlenmiştir. Ölçeğin tek faktörlü olması nedeniyle 

ilgili faktöre ölçeğin kendi ismi verilmiştir. 

Tablo 3. Stratejik Çeviklik Ölçeğinin Faktör Yükleri, Öz Değerleri ve Açıkladıkları Varyans Düzeyleri 

Maddeler 

Faktörler Gözlem 

Değeri 

Varyans 

% Güvenirlik 1 2 3 

2.Stratejik gelişmelerden erken haberdar 

olmak için farklı mekanizmalardan 

yararlanıyoruz. 

0,793   

3,458 38,427 0,993 

3.Stratejik adaptasyon gereklilikleri örgüt 

aracılığıyla hızlı ve kapsamlı bir şekilde 

iletilir. 

0,797   

1.Dış değişikliklere (müşteriler, rakipler, 

teknolojiler vb.) karşı çok duyarlıyız ve 

bunların işletmemizin stratejik 

planlamasına entegre ediyoruz. 

0,800   

8.Çalışanlarımız ve yetkinlikleri 

örgütümüz içinde son derece hareketlidir. 
 0,765  

3,407 37,857 0,984 

9.Örgüt yapımız kaynaklarımızın esnek bir 

şekilde dağıtımına izin verir. 
 0,765  

7.Sermaye kaynaklarını akıcı bir şekilde 

yeniden tahsis edebiliyor ve 

kullanabiliyoruz. 

 0,766  

6.Stratejik sorular, üst düzey ''kazan-

kaybet'' politikasında takılıp kalmadan 

yönetimimiz tarafından toplu olarak 

çözülür. 

  0,522 

1,938 39,546 0,986 
4.Üst yönetimimiz cesur ve hızlı stratejik 

kararlar verebilir. 
  0,608 

5.Yönetimimiz stratejik kararlar için iş 

birliği yapar. 
  0,665 

Tablo 3 incelendiğinde stratejik çeviklik ölçeğinin öz değerleri 1’in üzerinde üç faktörlü bir yapıda oluştuğu 

belirlenmiştir. Ölçeğin üç faktörlü yapıda olması nedeniyle temel bileşenler analizlerinden varimax dik 

döndürme tekniği uygulanmıştır. Ölçeğin birinci faktörü tek başına ölçeğin %38,427’sini, ikinci faktör tek 

başına %37,857’sini ve üçüncü faktörün tek başına ölçeğin %21,553’ünü açıkladığı belirlenmiştir. Üç faktörün 

tamamı ise ölçeğin %97,816’sını açıkladığı belirlenmiştir. Ölçekten bir maddenin kalmasına karar vermek 

için faktör yükünün 0,45’in üzerinde bir değer olması ve maddelerin binişik (kararsız madde) olmaması için 

faktör yük değerleri arasındaki farkın en az 0,10 olması ölçütü kullanılmıştır (Büyüköztürk, 2009). Faktör 

yük değerlerinin 0,533-0,800 arasında değiştiği belirlenmiştir.  Tabloya göre, ölçekteki faktör1, faktör 2 ve 

faktör 3’e orijinal ölçekteki gibi sırası ile “Stratejik Duyarlılık”, “Kaynak Akışkanlığı”  ve “Liderlik Birliği” 

isimleri verilmesi uygun görülmüştür. Faktörlerin sırası ile güvenirlik düzeylerinin, 0.993, 0.984 ve 0.986 

olduğu ve bu değerlerin yeterince yüksek olduğu belirlenmiştir. 
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Tablo 4. Rekabet Avantajı Ölçeğinin Faktör Yükleri Öz Değerleri ve Açıkladıkları Varyans Düzeyleri 

  Faktörler Gözlem 

Değeri 

Varyans 

% Güvenirlik Maddeler 1 2 

1.İşletmemiz rakiplerimize göre stratejik 

avantajlar kazanmıştır. 
 

0,770 

3,137 52,227 0,963 2.İşletmemizin büyük bir pazar payı vardır.  0,830 

3.Genel anlamda işletmemiz ana rakiplerinden 

daha başarılıdır. 
 

0,550 

4.İşletmemizin karı sürekli olarak sektör 

ortalamasının üzerindedir. 0,807   

2,613 43,546 0,979 
5.İşletmemizin yatırım getirisi sürekli olarak 

sektör ortalamasının üzerindedir. 0,730  
6.İşletmemizin satış geliri sürekli olarak sektör 

ortalamasının üzerindedir. 0,812   

Tablo 4 incelendiğinde rekabet avantajı ölçeğinin öz değerleri 1’in üzerinde iki faktörlü bir yapıda oluştuğu 

belirlenmiştir. Ölçeğin iki faktörlü yapıda olması nedeniyle temel bileşenler analizlerinden varimax dik 

döndürme tekniği uygulanmıştır. Ölçeğin birinci faktörü tek başına ölçeğin %52,227’sini, ikinci faktör tek 

başına %43,546’sını açıkladığı belirlenmiştir. İki faktörün tamamı ise ölçeğin %95,823’ünü açıklamıştır. 

Ölçekten bir maddenin kalmasına karar vermek için faktör yükünün 0,45’in üzerinde bir değer olması ve 

maddelerin binişik (kararsız madde) olmaması için faktör yük değerleri arasındaki farkın en az 0,10 olması 

ölçütü kullanılmıştır (Büyüköztürk, 2009). Faktör yük değerlerinin 0,550-0,830 arasında değiştiği 

belirlenmiştir.  Tabloya göre, ölçekteki faktör 1 ve faktör 2’ye orijinal ölçekteki gibi sırası ile “Stratejik 

Avantaj”, “Finansal Avantaj” isimleri verilmesi uygun görülmüştür. Faktörlerin sırası ile güvenilirlik 

düzeylerinin, 0.993, 0.979 olduğu ve bu değerlerin yeterince yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 5. Çevresel Olumsuzluk Ölçeğinin Faktör Yükleri Öz Değerleri ve Açıkladıkları Varyans Düzeyleri 

  Faktör Gözlem 

Değeri 
Varyans % 

Maddeler 1 

1.İşletmemizin faaliyette bulunduğu dış çevre çok risklidir; yanlış bir 

adım işletmenin felaketi anlamına gelir. 
0,991 

2,936 97,863 

2.İşletmemizin faaliyette bulunduğu dış çevre çok streslidir, 

olumsuzdur, ayakta durmak çok zordur. 
0,987 

3.İşletmemizin faaliyette bulunduğu dış çevre baskın/hükmeden bir 

çevredir; iş ve siyasi çevrenin muazzam kuvvetlerine karşı 

işletmemizin girişimleri pek önemli değildir. 

0,990 

Tablo 5 incelendiğinde çevresel olumsuzluk ölçeğinin öz değerleri 1’in üzerinde tek faktörlü bir yapıda 

oluştuğu belirlenmiştir. Ölçeğin tek faktörlü yapıda olması nedeniyle temel bileşenler analizlerinden varimax 

dik döndürme tekniği uygulanmamıştır. Ölçeğin tek faktörü ölçeğin %97,863’ünü açıkladığı belirlenmiştir. 

Ölçekten bir maddenin kalmasına karar vermek için faktör yükünün 0,45’in üzerinde bir değer olması ölçütü 

kullanılmıştır (Büyüköztürk, 2009).  

Değişkenlerden örgütsel çift yönlülük, rekabet avantajı ve stratejik çeviklik için yapılan Harman testleri 

sonucunda bu ölçekler tek boyutlu olarak ele alınmıştır. Örgütsel çift yönlülük ölçeğine Harman Tek Faktör 

testi için yapılan analiz sonucunda tek bir faktör (%71,588) değişkenin çoğunu açıklamaktadır. Yine aynı 

şekilde bu oran rekabet avantajında (%67,404) ve stratejik çeviklik ölçeğinde (%58,678) olarak belirlenmiştir. 

4.2. Değişkenlerin Normallik Ölçütleri 

Araştırma verilerinin analize hazırlanması aşamalarından biri de verilerin normal dağılıp dağılmadığının 

kontrol edilmesidir. İstatistiksel bir çalışmada birçok testin yapılabilmesi için verilerin dağılımının normal ya 
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da normale yakın dağılması gerekmektedir. Çünkü verilerin normalden uzak olması analiz sonuçlarının 

yanlış çıkmasına dolayısı ile yapılan yorumların yanlış olmasına neden olmaktadır (Kalaycı, 2010) 

Tablo 6. Verilerin Dağılımlarına Ait Normallik Testi Sonuçları 

Ölçüm Araçları 

Merkezi Eğilim Ölçümleri 

�̅� Medyan Çarpıklık Basıklık 

Keşfedici 3,61 4,00 -0,89 -0,56 

Yararlanıcı 3,64 4,00 -1,01 -0,25 

Örgütsel Çift Yönlülük GENEL 3,63 4,00 -1,01 -0,38 

Dijital Dönüşüm Genel 3,84 4,00 -1,72 0,13 

Stratejik Duyarlılık 3,99 4,00 -1,28 1,75 

Liderlik Birliği 3,86 4,00 -1,18 1,30 

Kaynak Akışkanlığı 3,84 4,00 -1,41 1,99 

Stratejik Çeviklik Genel 3,90 4,00 -1,34 1,58 

Finansal Avantaj 3,91 4,00 -1,41 2,00 

Stratejik Avantaj 3,91 4,00 -1,37 1,99 

Rekabet Avantajı Genel 3,91 4,00 -1,40 1,97 

Çevresel Olumsuzluk  3,75 4,00 -0,75 -0,69 

Verilerin dağılımını incelerken merkezi eğilim ölçüleri baz alınmıştır. Merkezi eğilim ölçülerinden ortalama 

değeri ile medyan değerinin yakınlığı ve basıklık ile çarpıklık değerlerinin ±2 değerleri arasında olması 

verilerin dağılımının normal dağılımdan geldiğini göstermektedir.  

4.3. Ölçümler Arasındaki İlişkiye Ait Korelasyon Analizi 

Araştırmada kullanılan ölçekler arasındaki ilişkinin incelenmesi için pearson korelasyon analizi yapılmıştır. 

Yapılan korelasyon analizi sonucuna göre tüm değişkenler arasındaki ilişkilerin istatistiki olarak anlamlı 

olduğu belirlenmiştir (p<0.01). Bu sonuç araştırma modeli için kurulan direkt ve dolaylı etkilerin 

incelenmesini mümkün kılmaktadır. 

Tablo 7. Ölçümler Arasındaki İlişkiye Ait Korelasyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Çev. Ol.  (1) 1            

Rek. Av. (2) ,361** 1           

Str. Av.   (3) ,987** ,342** 1          

Fin. Av.  (4) ,951** ,988** ,370** 1         

Str. Çev. (5) ,718** ,713** ,724** ,407** 1        

Kay. Ak. (6) ,956** ,706** ,709** ,716** ,392** 1       

Ldr. Bir.  (7) ,913** ,966** ,693** ,684** ,697** ,367** 1      

Str. Duy  (8) ,854** ,825** ,938** ,654** ,648** ,660** ,403** 1     

D.D.G.     (9) ,563** ,584** ,597** ,610** ,611** ,591** ,609** ,186** 1    

Ö.Ç.Y.   (10) ,702** ,573** ,613** ,615** ,630** ,640** ,639** ,648** ,199** 1   

Yararlanıcı (11) ,979** ,685** ,542** ,587** ,595** ,602** ,612** ,610** ,618** ,176** 1  

Keşfedici (12) ,918** ,979** ,689** ,580** ,614** ,610** ,631** ,641** ,643** ,650** ,214** 1 

(1)Çevresel Olumsuzluk, (2)Rekabet Avantajı Genel, (3)Stratejik Avantaj, (4)Finansal Avantaj, (5)Stratejik Çeviklik Genel, 

(6)Kaynak Akışkanlığı, (7)Liderlik Birliği, (8)Stratejik Duyarlılık, (9)Dijital Dönüşüm Genel, (10)Örgütsel Çift Yönlülük Genel, 

(11)Yararlanıcı, (12) Keşfedici 

Araştırmada kullanılan ölçüm araçları ile kontrol değişkenleri arasındaki ilişkinin anlamlı olmadığı 

belirlendiğinden araştırma modellerine kontrol değişkenlerinin eklenmemesine karar verilmiştir ( 

p>0,05). 
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4.4. Model ve Etki Katsayıları  

Değişkenler arasındaki VIF değeri incelendiğinde bu değerin 10’un altında olması doğrusallık konusunda bir 

problem olmadığını göstermektedir (Hair vd., 2017).  R2 değeri incelendiğinde rekabet avantajının %44,5 

oranında örgütsel çift yönlülük tarafından açıklandığı belirlenmiştir. 

Tablo 8. Araştırmanın Birinci Hipotezine Ait Model Katsayıları 

Değişkenler VIF R2 f2 Q2 

Rekabet Avantajı 1 
0.445 0.806 0.363 

Örgütsel Çift Yönlülük 1 

Etki büyüklüğü katsayısının (f2) 0.02 ve üzerinde olması düşük, 0.15 üzeri olması orta, 0.35 ve üzerinde olması 

yüksek etki olarak değerlendirilmektedir (Cohen, 1988). Etki büyüklüğü değeri incelendiğinde 0.806 ile etki 

büyüklüğünün yüksek olduğu belirlenmiştir.  

Tahmin gücü değerlerinin (Q2) sıfırdan büyük olması araştırma modelinin bağımsız değişkenlerin tahmin 

gücüne sahip olduğunu göstermektedir (Hair vd., 2017).  Bu model için tahmin gücü değerinin sıfırdan büyük 

olduğu tabloda görüldüğünden bağımsız değişkenin bu model için tahmin etme gücüne sahip olduğunu 

göstermektedir. 

Tablo 9. Araştırmanın Birinci Hipotezine Ait Etki Katsayıları 

Yol 

Etki Katsayıları Güven Aralığı 

Standarize β s.s t p 2.5% 97.5% 

Örgütsel Çift Yönlülük ➔ Rekabet Avantajı 0.668 0.036 18.447 0.000** 0.591 0.733 

**p<0.01       

Tablo 9 incelendiğinde örgütsel çift yönlülüğün rekabet avantajı üzerinde pozitif yönlü anlamlı bir etkisi 

olduğu (β=0.668) belirlenmiştir (t=18.447; p<0.01). Bu sonuç işletmelerin çift yönlülüğünde bir birimlik artışın 

rekabet avantajını 0.668 birimlik bir etki ile artıracağı anlamına gelmektedir. Tüm sonuçlar incelendiğinde 

araştırmanın birinci hipotezi doğrulanmıştır. 

Tablo 10. Araştırmanın İkinci ve Üçüncü Hipotezine Ait Model Katsayıları 

Değişkenler VIF R2 f2 Q2 

Dijital Dönüşüm 1 0.516 0.632 0.371 

Rekabet Avantajı 1 0.387 0.989 0.321 

Değişkenler arasındaki VIF değeri incelendiğinde bu değerin 10’un altında olması doğrusallık konusunda bir 

problem olmadığını göstermektedir (Hair vd. 2017).  R2 değeri incelendiğinde rekabet avantajının %38,7 

oranında dijital dönüşüm tarafından, dijital dönüşümünde %51,6 oranında örgütsel çift yönlülük tarafından 

açıklandığı belirlenmiştir. 

Etki büyüklüğü değerleri incelendiğinde 0.632 ve 0.989 ile etki büyüklüğünün yüksek olduğu belirlenmiştir.  

Tahmin gücü değerinin sıfırdan büyük olduğu tabloda görüldüğünden bağımsız değişkenin bu model için 

tahmin etme gücüne sahip olduğunu göstermektedir. 

Tablo 11. Araştırmanın İkinci ve Üçüncü Hipotezlerine Ait Etki Katsayıları 

Yol 

Etki Katsayıları Güven Aralığı 

Standarize β s.s t p 2.5% 97.5% 

Örgütsel Çift Yönlülük ➔ Dijital Dönüşüm 0.718 0.036 20.226 0.000** 0.269 0.511 

Dijital Dönüşüm ➔ Rekabet Avantajı  0.622 0.050 12.446 0.000** 0.408 0.611 

**p<0.01       

Tablo 11 incelendiğinde örgütsel çift yönlülüğün dijital dönüşüm üzerinde pozitif yönlü anlamlı bir etkisi 

olduğu (β=0.718) belirlenmiştir (t=20.226; p<0.01). Bu sonuç işletmelerin çift yönlülüğünde bir birimlik artışın 
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dijital dönüşümde 0.718 birimlik bir etki ile artıracağı anlamına gelmektedir. Dijital dönüşümün rekabet 

avantajı üzerinde pozitif yönlü anlamlı bir etkisi olduğu (β=0.622) belirlenmiştir (t=12.446; p<0.01). Bu sonuç 

işletmelerin dijital dönüşümlerinde bir birimlik artışın rekabet avantajlarında 0.622 birimlik bir etki ile 

artıracağı anlamına gelmektedir. Tüm sonuçlar incelendiğinde araştırmanın ikinci ve üçüncü hipotezi 

doğrulanmıştır. 

Araştırma kapsamında cevabı aranan sorulardan dördüncüsü, işletmenin dijital dönüşümünün çift yönlülüğü 

ile rekabet avantajı ilişkisinde aracı rolü olup olmadığıdır. Bu amaçla, Şekil 2’de gösterilen model 

kurgulanarak analizler yapılmıştır. 

 

Şekil 2. Örgütsel Çift Yönlülüğün Rekabet Avantajı Üzerindeki Etkisinde Dijital Dönüşüm Değişkeninin 

Aracı Rolünün Belirlenmesi İçin Kurulan Model 

Şekil 3 ve Tablo 12 incelendiğinde örgütsel çift yönlülüğün dijital dönüşüm üzerinde pozitif yönlü anlamlı 

bir etkisi olduğu (β=0.718) belirlenmiştir (t=20.008; p<0.01). Dijital dönüşümün rekabet avantajı üzerinde 

pozitif yönlü anlamlı bir etkisi olduğu (β=0.295) belirlenmiştir (t=3.427; p<0.01). Aynı zamanda örgütsel çift 

yönlülüğün rekabet avantajı üzerindeki etkisi olduğu (β=0.455) belirlenmiştir (t=5.929; p<0.01).  

 

Şekil 3. Örgütsel Çift Yönlülüğün Rekabet Avantajı Üzerindeki Etkisinde Dijital Dönüşüm Değişkeninin 

Aracı Rolüne Ait Yol Diyagramı 

Örgütsel çift yönlülüğün rekabet avantajı üzerindeki etkisinde dijital dönüşüm değişkeninin aracı rolü 

üstelenip üstlenmediğini incelemek için yapılan aracılık modeli incelendiğinde, a (Örgütsel Çift Yönlülük ➔ 

Dijital Dönüşüm) ve b (Dijital Dönüşüm ➔ Rekabet Avantajı) yolunun anlamlı olduğu, buna ek olarak c 

yolunun (Örgütsel Çift Yönlülük ➔Rekabet Avantajı) bakıldığında bu yolunda anlamlı olduğu 

görülmektedir. C yolunun anlamlı olması sonucu a,b ve c yollarındaki kat sayıların çarpımına bakıldığına bu 

çarpımların (0.718*0.295*0.455=96,37) pozitif olduğu belirlenmiştir. Bu çarpımların pozitif olması kısmı 

aracılık olduğu anlamına gelmektedir. 
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Tablo 12: Araştırmanın Dördüncü (Aracılık) Hipotezine Ait Etki Katsayıları 

Yol 

Etki Katsayıları Güven Aralığı 

Standarize β s.s t p 2.5% 97.5% 

Dijital Dönüşüm ➔ Rekabet Avantajı 0.295 0.086 3.427 0.000** 0.106 0.456 

Örgütsel Çift Yönlülük ➔ Dijital Dönüşüm 0.718 0.036 20.008 0.000** 0.639 0.788 

Örgütsel Çift Yönlülük ➔Rekabet Avantajı 0.455 0.077 5.929 0.000** 0.312 0.612 

**p<0.01       

Buna ilaveten, aracılık etkisinin gücünün tespitinde varyansın nedeni (VAF) (Variance-Accounted-For) değeri 

de incelenmiştir (Wong, 2016). VAF değeri 0.20’nin altındaysa aracılık etkisinin olmadığından, 0.20-0.80 

arasındaysa kısmı aracılıktan ve 0.80’in üzerindeyse tam aracılıktan söz edilmektedir. VAF değerinin 

hesaplanması için a’*b’/a’*b’+c formülü kullanılmıştır. Buna göre VAF değeri 0,718*0,295/ (0,718*0,295)+0,668 

= 0,241 olarak hesaplanmıştır. Bu değer 0.20-0.80 arasında olduğu için görece kısmı aracılıktan bahsedilebilir. 

Tüm bu sonuçlar, işletmelerin çift yönlülüklerinin rekabet avantajları üzerindeki etkilerinde dijital 

dönüşümlerinin kısmı aracı rolü olduğunu ve araştırmanın dördüncü hipotezinin doğrulandığını 

göstermektedir. 

Araştırmanın düzenleyici hipotezlerini test etmek amacıyla Smart PLS programı ile yapılan yapısal eşitlik 

modeli Şekil 4’te gösterilmektedir. 

 
Şekil 4. Düzenleyicilik Etkilerine Ait Kurulan Yapısal Eşitlik Modeli 

Tablo 13. Araştırmanın Düzenleyici Hipotezlerine Ait Model Katsayıları 

Değişkenler VIF R2 f2 Q2 

Çevresel Olumsuzluk 1.270 

0.658 

0.027 

0.534 
Dijital Dönüşüm 3.251 0.026 

Stratejik Çeviklik 3.421 0.080 

Örgütsel Çift Yönlülük 3.095 0.041 

Değişkenler arasındaki VIF değeri incelendiğinde bu değerin 10’un altında olması doğrusallık konusunda bir 

problem olmadığını göstermektedir (Hair vd. 2017).  R2 değeri incelendiğinde rekabet avantajının %65,8 

oranında açıklandığı belirlenmiştir. 
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Etki büyüklüğü değerleri incelendiğinde 0.02’nin üzerinde ama 0.15’in altında olması nedeniyle ile etki 

büyüklüğünün düşük olduğu belirlenmiştir.  Tahmin gücü değerinin sıfırdan büyük olduğu tabloda 

görüldüğünden bağımsız değişkenin bu model için tahmin etme gücüne sahip olduğunu göstermektedir. 

Tablo 14. Araştırmanın Düzenleyici Hipotezine Ait Etki Katsayıları 

Yollar 
Etki Katsayıları Güven Aralığı 

Standarize β s.s t p 2.5% 97.5% 

Cevresel Olumsuzluk -> Rekabet Avantajı 0.108 0.037 2.881 0.004** 0.034 0.183 

Cevresel Olumsuzluk*Örgütsel Çift Yönlülük -> 

Rekabet Avantajı 
0.208 0.119 1.749 0.080 -0.009 0.453 

Dijital Dönüşüm -> Rekabet Avantajı 0.170 0.072 2.356 0.019* 0.032 0.318 

Stratejik Çeviklik -> Rekabet Avantajı 0.307 0.069 4.461 0.000** 0.174 0.440 

Stratejik Çeviklik*Dijital Dönüşüm -> Rekabet 

Avantajı 
0.123 0.089 1.370 0.171 -0.055 0.299 

Stratejik Çeviklik*Örgütsel Çift Yönlülük -> 

Rekabet Avantajı 
-0.301 0.101 2.989 0.003** -0.492 -0.103 

Çevresel Olumsuzluk*Dijital Dönüşüm -> 

Rekabet Avantajı 
-0.148 0.107 1.380 0.168 -0.377 0.044 

Örgütsel Çift Yönlülük -> Rekabet Avantajı 0.207 0.078 2.664 0.008** 0.051 0.357 

Etkileşim terimlerinin hesaplanmasında Smart PLS ile two stage yöntemi kullanılmıştır. İlgili tablolar 

incelendiğinde; düzenleyicilik etkisinden bahsedebilmek için etkileşim terimleri ile bağımlı değişken 

arasındaki yol katsayısının anlamlı olması gerekmektedir. Tablo 15’de sadece Stratejik Çeviklik*Örgütsel Çift 

Yönlülük etkileşim teriminin rekabet avantajı üzerindeki etkisinin anlamlı olduğu (β=-0.301) belirlenmiştir 

(t=2.898; p<0.01). Normalde örgütsel çift yönlülüğün rekabet avantajı üzerindeki etkisi 0.207 iken stratejik 

çeviklik değişkeni modele dâhil edildiğinde etkileşim değerinin beta katsayısı negatife dönmektedir. 

Çevresel Olumsuzluk*Örgütsel Çift Yönlülük, Stratejik Çeviklik*Dijital Dönüşüm ve Çevresel 

Olumsuzluk*Dijital Dönüşüm etkileşim terimlerinin rekabet avantajı üzerindeki etkisinin anlamlı olmadığı 

belirlendiğinden (p>0.05) bu etkileşim terimlerin düzenleyici rol üstlenmediği görülmüştür. Bu durumda 

araştırmanın 7. Hipotezi doğrulanmış, 5., 6. ve 8. Hipotezler yanlışlanmıştır. 

5. Sonuç ve Tartışma 

Geleneksel yöntemlerden bağımsız olarak KOBİ’lerin stratejik olarak kendilerini konumlandırmaları ve 

yönlendirmeleri çift yönlülük kuramı bağlamında rekabet avantajı üzerinde son derece önemlidir. Bu 

çalışmada, iki görevi doğru şekilde dengeleyebilen; yani mevcut kaynak, rutin ve yeteneklerini iyileştirirken 

eş zamanlı olarak yeni kaynak ve rutinler geliştirebilen, yeni yetenekler edinebilen “çift yönlü” örgütlerin 

sahip oldukları bu dinamik yeteneklerin rekabet avantajlarına etkileri düzenleyici değişkenler üzerinden 

incelenmiştir.  

Bu amaçla yapılan analizlerde ilk olarak işletmenin çift yönlülüğünün rekabet avantajını nasıl etkilediği 

araştırılmıştır. Araştırma bulguları incelendiğinde, işletmelerin çift yönlülüğün, rekabet avantajlarını %66,8 

oranında olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Buna göre farklı stratejileri aynı anda kullanabilen küçük 

ölçekli KOBİ’ler rakiplerinden ayrışarak bir adım öne geçebilmektedir. Belirsizliklerle dolu bir pazarda 

uygulanan stratejinin bırakılıp yerine yenisinin uygulanmaya konabilmesindeki hız ve bu doğrultuda 

alınacak stratejik kararlar doğrudan rekabet avantajı üzerinde etkili olmaktadır. Bu bulgu, yazında çok kısıtlı 

sayıda yer alan çalışmalardan Amniattalab ve Ansari’nin (2016) ve Jurksiene ve Pundziene’nin  (2016) 

araştırma bulgularını destekler niteliktedir. Çalışma kapsamında yanıtı aranan ikinci soru, işletmenin çift 

yönlülüğünün dijital dönüşümü nasıl etkilediği; üçüncü soru ise, işletmenin dijital dönüşümünün rekabet 

avantajını nasıl etkilediğidir.  

Araştırma bulguları, işletmelerin çift yönlülüğün dijital dönüşümlerini %71,8 oranında olumlu yönde 

etkilediğini ve dijital dönüşümlerinin de rekabet avantajları üzerinde %62,2 oranında olumlu bir etkisinin 

olduğunu göstermektedir. Bu bulgular, küçük ölçekli KOBİ’lerin dijital dönüşümleri gerçekleştirmelerinde 

çift yönlü olmalarının önemli bir rolü olduğunu göstermekte ve yazındaki kısıtlı araştırmalardan Bråthen ve 
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Doan’nın (2021) ve Belhadi vd.’nin (2021) araştırma bulgularıyla paralellik göstermektedir. Bu araştırmanın 

bulguları, aynı zamanda farklı birçok operasyonel ve yönetsel süreçlerinde dijital dönüşümlerini 

gerçekleştiren küçük ölçekli KOBİ’lerin rakiplerine kıyasla büyük ölçüde rekabet avantajları elde ettiklerini 

göstermekte ve yazında bunu konu edinen kısıtlı çalışmalardan Adamik ve Nowicki’nin (2018) ve Leão ve da 

Silva’nın (2021) araştırma bulgularını desteklemektedir. Araştırma kapsamında cevabı aranan sorulardan bir 

diğeri, işletmenin dijital dönüşümünün çift yönlülüğü ile rekabet avantajı ilişkisinde aracı rolünün olup 

olmadığıdır.  

Araştırmanın bulgularına göre örgütsel çift yönlülüğün rekabet avantajı üzerinde 0.668’lik bir etkisi olduğu 

ama ara değişken olan dijital dönüşüm modele dâhil edildiğinde örgütsel çift yönlülüğün rekabet avantajı 

üzerindeki etkisinin 0.455’e düştüğü ve bu etkinin hala anlamlılığını koruduğu görülmüştür. Bu sonuç 

örgütsel çift yönlülüğün rekabet avantajı üzerindeki etkisinde dijital dönüşümün kısmi aracı rolü olduğunu 

göstermektedir. Çevresel olumsuzluğun, işletmenin çift yönlülüğü ile rekabet avantajı ilişkisinde düzenleyici 

rolünün olup olmadığı da incelenmiş ve araştırma bulguları, çevresel olumsuzluğun bu ilişkide düzenleyici 

rolünün olmadığını göstermiştir. Bu sonuçla, çevresel olumsuzluğun, işletmenin çift yönlülüğünün rekabet 

avantajına olumlu etkisini azaltması şeklinde daha açık olarak ifade edilen hipotez doğrulanmamıştır. 

Yazındaki çalışmalarda elde edilen sonuçların aksine bu durum, çevresel olumsuzlukların olduğu pazarların 

aynı zamanda yeni radikal değişimleri gerçekleştirmeyi zorunlu kılması, daha proaktif, etkin ve güncel 

stratejileri teşvik etmesi sebebiyle doğal olarak rekabet avantajına dönüşümün sağlanabilmesi şeklinde 

açıklanabilir.  

Araştırmada ayrıca çevresel olumsuzluğun, işletmenin dijital dönüşümü ile rekabet avantajı ilişkisinde 

düzenleyici rolü olup olmadığı da incelenmiş ve sonuçlar çevresel olumsuzluğun bu ilişkide düzenleyici 

rolünün olmadığına işaret etmiştir. Çevresel olumsuzluğun, işletmenin dijital dönüşümümün rekabet 

avantajına olumlu etkisini azaltacağını ifade eden hipotezin yanlışlanmasının, dijital dönüşümümün de aynı 

zamanda çevresel olumsuzluktan beslenmesi bir nevi biri arttıkça diğerine olan gereksinimin daha fazla 

çoğalması ve rekabet avantajına olan olumlu etkisini yazındaki diğer çalışmalara paralel olarak 

artırabileceğinden bahsedilebilir. Araştırmada, işletmenin stratejik çevikliğinin, çift yönlülüğü ile rekabet 

avantajı ilişkisinde düzenleyici rolü olup olmadığı da incelenmiş ve bulgular, stratejik çevikliğin bu ilişkide 

düzenleyici rolünün olduğunu göstermiştir. Buna göre, işletmenin stratejik çevikliği çift yönlülüğün rekabet 

avantajına olumlu etkisinin daha da arttırmaktadır. Bir başka ifadeyle, stratejik çevikliğe sahip örgütler, 

dinamik süreçleri ve uyum sağlayarak dönüşebilme becerileri sayesinde çift yönlülüğün rekabet avantajına 

olumlu etkisini daha da arttırmaktadır. Stratejik çeviklikten yoksun örgütler, daha katı, uzun süreçleri olan, 

statik yapıları ifade etmekte ve bu özellikleri bakımından örgütsel çift yönlülüğün, becerileri aynı anda 

kullanma karakterine ters düşmekte ve rekabet avantajı sağlama da geri planda kalmaktadır. Bu bulgular, 
Clauss vd.’nin (2021) araştırma bulgularıyla paralellik göstermektedir. Araştırmada son olarak, işletmenin 

stratejik çevikliğinin, dijital dönüşümü ile rekabet avantajı ilişkisinde düzenleyici rol üstlenip üstlenmediği 

incelenmiş ve bulgular, stratejik çevikliğin bu ilişkide düzenleyici rolünün olmadığını göstermiştir. Böylelikle, 

işletmenin stratejik çevikliğinin, dijital dönüşümünün rekabet avantajına olumlu etkisini daha da artıracağını 

öngören hipotezimiz yanlışlanmıştır. Bu durumun sebebi halen bir geçiş dönemi olarak düşünülebilecek bu 

dönemde, dijital teknolojilerden yeteri kadar haberi olmayan veya haberi olsa da seçim, satın alma ve 

uygulama aşamalarında sorunlar yaşayan işletmelerin mevcudiyetiyle açıklanabilir. Şöyle ki, buradaki sorun 

esasen dijital teknolojilerin satın alınmasında değil, işletmedeki diğer faktörlerle bütünsel olarak ele alınıp 

kullanılamamasından kaynaklanabilir. 

Bu çalışmanın kuramsal katkısı, örgütsel çift yönlülüğün rekabet avantajı üzerindeki etkisinin dijital dönüşüm 

aracılığıyla ilk kez bir modelde incelenmesi, bu ilişkilerde yeni düzenleyici değişkenlerin önerilmesi ve bu 

alandaki boşluğu doldurması olarak açıklanabilir. Çalışmanın uygulamadaki katkısı ise; İstanbul il sınırları 

içerisindeki 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 beş 

milyon Türk Lirasını aşmayan, toptan ve perakende ticaret sektöründe yer alan küçük ölçekli KOBİ’lerin çift 

yönlülüğünün ve dijital dönüşümlerinin rekabet avantajlarına etkilerinin çevresel olumsuzluğun ve stratejik 

çevikliğin düzenleyici rolleri altında Türkiye’de ilk kez test edilerek bu alandaki boşluğu doldurmasıdır. 

Çalışmanın bu katkılarının yanında bir takım kısıtları da vardır. Araştırmada, zaman ve finansal kısıtlar 

nedeniyle kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış ve bu yüzden araştırmanın sonuçları seçilen örneklem 

düzeyinde değerlendirilmiş ve genelleme yapılamamıştır. Ayrıca Türkiye genelinde pek çok ilde başka 
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KOBİ’ler bulunmasına rağmen çalışmanın süre ve pandemi koşulları gözetilerek sadece tek bir ilde yapılmış 

olması bir diğer kısıtı oluşturmaktadır.  

Gelecekte yapılacak çalışmalarda örneklem sayısı arttırılarak farklı sektörler özelinde küçük işletmelerde 

değişkenler arasındaki ilişkiler karşılaştırmalı olarak incelenebilir. Daha farklı kademelerde ve statülerdeki 

üst düzey yöneticilere yönelik olarak araştırmanın anket soruları uygulanabilir. Ayrıca daha sonraki 

araştırmacılar bu araştırma modelinden yola çıkarak, dijital dönüşüm ile ilgili farklı düzenleyici değişkenler 

eşliğinde modellemelerde bulunabilir. Bütün bunlara ilaveten, bu çalışmada olduğu gibi kesitsel bir araştırma 

yerine gelecek çalışmalarda boylamsal bir araştırma da yürütülerek araştırma modelindeki değişkenlerin 

zamanın geçişi ile doğrudan ilişkili değişim süreçleri ortaya koyulabilir.   

İçerisinde bulundukları pazarın yapısına göre KOBİ’lerin dijital dönüşümden ve örgütsel çift yönlülükten 

nasıl faydalanacağı, rekabet avantajı elde edebilme, rakiplerinden bir adım öne geçebilme noktasında bu 

kavramlardan nasıl yararlanmaları gerektiği çalışmada analizler aracılığıyla ortaya konmuştur. Buna göre, 

dijital dönüşümü süreçlerinde uygulamaya koyan KOBİ’ler stratejik çevikliğin getirdiği hız ile birlikte 

örgütsel çift yönlülük becerileri ile maliyet avantajı elde etmekte, değişen müşteri taleplerine hızlı ve doğru 

cevap verebilmekte, kısa orta uzun vadede stratejiler geliştirip bunları duruma göre güncelleyebilmekte ve 

ortalama üstü kar elde edebilmektedir. 

Bu bağlamda günümüzde küçük ölçekli KOBİ’lerin başarılı olabilmesi sahip oldukları finansal büyüklük ya 

da fiziksel sermayeye değil; yaratıcı düşünce, yenilikçi uygulamalar ve rakiplerinden farklı düşünme tarzına 

bağlıdır. Dolayısıyla başkaları tarafından taklit edilemeyen, ikame edilemeyen, nadir ve değer yaratan 

kaynaklar ve yetenekler, işletmelere rekabet avantajı sağlamaktadır. Bu yetenekleri kullanma örgütsel çift 

yönlülük ile desteklenmekte, hangi yeteneğin ya da yeteneklerin nasıl kullanılması gerektiği özellikle dijital 

teknolojiler vasıtasıyla kolaylıkla analiz edilebilmekte ve hızlı kararlar alınarak rekabet avantajı elde 

edilebilmektedir. 
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Amaç - Bu çalışmanın amacı Covid-19 pandemisinin turizm sektöründeki etkisini Şanlıurfa’da 

bulunan otel işletmeleri özelinde incelemektir.  

Yöntem - Araştırmada Şanlıurfa ilinde bulunan 7 otel işletmesi ile görüşülerek Covid-19 

pandemisinin etkisi nitel yöntemlerden görüşme tekniği ile otel yöneticilerinden bilgiler alınmıştır. 

Alınan bilgiler ışığında veriler kodlanarak incelenmiştir.  

Bulgular - Araştırmada Covid-19 pandemisinin işletmeleri kapasite, karlılık, işgücü ve satışlar 

konusunda olumsuz etkilediği sonucuna varılmıştır. İşletmelerin tamamı “Güvenli Turizm 

Sertifikası” almıştır. İşletmeler öz sermayeleri ve bütçe konusunda da bütçelerinde oldukça fazla 

sapma yaşandığını ifade etmişlerdir. Ancak alınan tedbirler ve planlamalar konusunda da 

öngörülemezlik nedeniyle belirsizlik yaşandığı görülmektedir. Covid-19 pandemisinin işlemelere 

fırsat sunmadığı ifade edilmiştir. Genel olarak kenti turizm açısından avantajlı buldukları ve 

pandemi sonrasında turizm açısından büyük bir gelişim beklendiği ifade edilmektedir.  

Tartışma - Covid-19 pandemisi bir kriz olarak kabul edilmekle birlikte turizm sektörünü ve 

ekonomiyi uzun dönem olumsuz etkileyeceği düşünülmektedir. Özellikle ekonomik olarak 

işletmeleri etkilediği, bütçelerinde sapma yaşandığı düşünüldüğünde, sadece bu durum değil genel 

olarak birçok kriz yaşanma olasılığına karşı sektörde karar alıcılar, işletmeler, yöneticiler, yatırımcılar 

hazırlıklı olmalı ve önlemleri almalıdırlar. 
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Purpose - The aim of this study is to examine the impact of the Covid-19 pandemic on the tourism 

sector in the context of hotel enterprises in Şanlıurfa.  

Design/methodology/Approach - In the research, 7 hotel enterprises in Şanlıurfa were interviewed 

and information was obtained from hotel managers by interview technique, which is one of the 

qualitative methods of the impact of the Covid-19 pandemic. In the light of the information received, 

the data were coded and analyzed.  

Findings - In the study, it was concluded that the Covid-19 pandemic negatively affected enterprises 

in terms of capacity, profitability, workforce and sales. All of the enterprises have received the "Safe 

Tourism Certificate". Enterprises have stated that there is a lot of deviation in their budgets in terms 

of their own capital and budget. However, it is seen that there is uncertainty about the measures and 

plans taken due to the unpredictability. It has been stated that the Covid-19 pandemic does not 

provide an opportunity for processing. In general, it is stated that they find the city advantageous in 

terms of tourism and a great development is expected in terms of tourism after the pandemic.  

Discussion - Although Covid-19 pandemi is accepted as a crisis, it is thought that it will adversely 

affect the tourism sector and the economy for a long time. Especially considering that it affects 

enterprises economically and deviating in their budgets, decision -makers, businesses, managers, 

investors should be prepared and take measures against the possibility of many crisis in general, not 

only this situation. 
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1. GİRİŞ 

Pandemi “bir hastalığın veya enfeksiyon etkeninin ülkelerde, kıtalarda, hatta tüm dünya gibi çok geniş bir 

alanda yayılım göstermesi” olarak tanımlanmaktadır (Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 2021). Bir 

hastalığın tüm dünyayı etki altına alması ve hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla bir dizi önlem 

alınmaktadır. Bu önlemelerin başında da hareketliliği azaltmak amacıyla seyahat kısıtlaması gelmektedir. Bu 

kısıtlamalar da turizmin olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır.   

Pandemi dönemlerinde yaşanan krizler birçok sektörü olumsuz etkileyebilmektedir. Pandeminin yayılmasını 

önlemek için hareketliliğin azaltılması amacıyla seyahat etme yasaklarının uygulanması başta turizm 

sektörünü etkilemektedir. Turizm sektöründe önemli olan seyahat etme ve yer değiştirme pandemi 

dönemlerinde gerçekleşmediğinden veya kısıtlı bir şekilde gerçekleştiğinden üretim sektörlerine nazaran 

daha fazla olumsuz etkisi yaşanabilmektedir. Bu da özelde turizmi genelde ekonomiyi olumsuz 

etkilemektedir.  

Turizm endüstrisi, dünyanın dört bir yanındaki insanlar için önemli bir iş, eğlence ve değişken biçimi olarak 

hizmet etmenin yanı sıra, milyonlarca kişiye istihdam yaratmaktadır. Bununla birlikte turizm, insanların 

harcanabilir gelirinde artışa neden olur ve ekonomik büyümeye neden olur. Bu nedenle, endüstrinin sürekli 

işleyişini ve büyümesini sağlamak esastır (Taneja ve Mandal, 2022:1). 

Turizm, ekonomiye olumlu etkisi, döviz girdisi sağlaması, emek yoğun olması nedeniyle istihdam yaratma 

olanağı, sosyo-kültürel etkisi, bölgesel kalkınmaya faydası ve çarpan etkisi ile günümüzün önemli 

sektörlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Turizm, önemli bir sektör olarak kabul edilmesi yanı sıra hassas 

ve kırılgan bir sektördür. Turizmin bu özelliğinden dolayı, kriz durumlarında hem kamu hem de özel sektör 

yöneticilerinin kriz yönetimine özen göstermelerini zorunlu kılmaktadır (Toktaş, 2021:158). 

Turizm sektöründe farklı nedenlerle krizler yaşanabilmektedir. Krizlerin nedenleri, ekonomik nedenlerle, 

politik nedenlerle, sağlık açısından pandemi nedenleriyle olabilmektedir. Önemli olan yaşanan krizlerin 

gerçek nedenlerinin ortaya konulması, bu kriz başlamadan sinyallerinin iyi okunması, kriz esnasında alınacak 

önlemlerin belirlenmesi, önlemlerin uygulanması ve kriz sonrasında bu krizlerin etkilerinin ortaya konularak 

gelecekte karşılaşılacak krizler için bilgi sahibi olunması yani ders çıkarılması gerekmektedir.  

Turizmde gelişme gösteren destinasyonlar açısından da ülke genelinde alınan önlemlere ek yerelde 

önlemlerin uygulanması önem kazanmaktadır. Özellikle karar alıcılar tarafından belirlenen kurallara uyma 

konusuna dikkat edilmelidir. Bu kapsamda özellikle turizm işletmelerinin alması gerektiği önlemler turist 

sağlığı açısından ele alınarak incelenmelidir. Araştırmada Türkiye’nin önemli kültür destinasyonlarından biri 

olan Şanlıurfa ilinde hizmet veren Turizm Belgeli Otellerin pandemiden genel olarak etkilenme durumları ve 

özelde finansal açıdan etkilenme durumlarının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Literatürde Şanlıurfa 

özelinde bu amaçlar çerçevesinde yapılan çalışmaya rastlanmamış olması çalışmanın önemini ortaya 

koymaktadır. Bu araştırma giriş bölümü, covid-19 ve turizm ile özelde Şanlıurfa ilinin turizm açısından 

değerlendirildiği alt başlıklardan oluşan kavramsal çerçeve, literatür taraması, araştırmanın yöntemi, bulgular 

ve değerlendirme ile sonuç şeklinde planlanmıştır. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

Araştırmanın bu kısmında Covid-19 ve turizm ele alınmış olup, pandeminin turizme etkisi, özelde Şanlıurfa 

ilinin turizmi incelenmiştir.  

2.1. Covid-19 ve Turizm  

2020 yılında yaşanmaya başlayan ve dünyada etkisini gösteren Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), ilk 

olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) olan, yapılan 

araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de virüs olarak tanımlanmıştır (Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 

2021). Pandemi nedeniyle de Dünya genelinde karantina uygulanmıştır. İnsanların hareketliliği ve özellikle 

ülkeler arası hareketliliği kısıtlanmış veya ortadan kalkmıştır.  

Karantina sürecinde her ülke kendi şartlarını ve dinamiklerini dikkate alarak kendi karantina kararlarını 

vermiştir. Pandeminin konaklama endüstrisi üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için doğru karantina 

kararlarının alınması konusunda farklı uygulamalar yapılmıştır (Altuntas ve Gök, 2021:2).  
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Hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde karantina önlemlerinin uygulanması ile işletmeler iş ve gelir 

kaybı yaşamışlardır. Covid-19 karantina ile pandeminin yayılmasının engellenmesi amaçlanmaktadır. Bunun 

yanında üretim ve tüketim de sınırlandırılmış, bunun sonucunda pazarda durgunluğa ve işletmelerde 

performansın düşmesine neden olmuştur (Özcan, 2021:3558).  

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından yayınlanan verilere göre; Covid-19 

pandemisinin turizm sektörüne olumsuz etkisi 2009 yılında yaşanan küresel ekonomik krizin 3 katına 

çıkmıştır (TÜRSAB, 2020a:5). 

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ortaklığı ile hazırlanan otel doluluk oranlarına göre Ocak-Ağustos 2020 

döneminde Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması, yüzde 60.5’den yüzde 28,3’ düşmüş; ortalama oda 

fiyatı yüzde 13,7 düşüşle 97 Euro, oda geliri yüzde 65,9 düşüşle 27,4 Euro olarak tespit edilmiştir (TÜRSAB, 

2020b:11). Covid-19 pandemisi, seyahat ve turizm sektörünü önemli ölçüde etkileyerek 2020'de turizm 

gelirlerinde bir önceki yıla göre %42'lik bir düşüş yaşanmıştır (Popsa, 2022:97).  

Turizm alanında, turistlerin hizmet alacakları işletmeler ile ilgili karar vermelerini kolaylaştıracak ortamın 

oluşturulması önem kazanmaktadır. Bu amaçla konaklama işletmeleri ve seyahat acentelerinin kendilerine ait 

web sitelerinin olması ve buradan bilgi paylaşmaları karşılaştırma imkanı sunmaktadır (Demirhan, 2021:82). 

Özellikle pandemi sürecinde konukların kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak önlemler konusunda 

bilgilendirilmeleri önem kazanmaktadır.  Bu kapsamda otel işletmeleri aldıkları önlemleri ve Turizm 

Bakanlığı tarafından kendilerine verilen Güvenli Turizm Sertifikası (GTS) bilgilerini de sayfalarında 

paylaşmaktadırlar.  

“Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı”, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma, 

İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliği ve katkısıyla hazırlanmıştır. 

Bu sertifika programı ile konaklama, yeme-içme tesisleri, tur ve transfer araçları, kongre ve sanat tesisleri, 

temalı parklar, mekanik hatlar ve deniz turizm işletmeleri ile ilgili ayrı ayrı kriterler çerçevesinde uluslararası 

standartlarda denetlenmesi sağlanmıştır. Güvenli Turizm Sertifikasını vermeye yetkili olan akreditasyon 

firmaları ile gerçekleştirilen denetimler ile hijyen ve sağlık denetimi ve uygunluk değerlendirmesi yapılarak 

bunlara ilişkin raporlar düzenlenmekte ve başvuruda bulunan tesislere düzenli olarak denetçi gönderilip 

kriterlere uygun hizmet verilip verilmediği denetlemektedir (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, 

2021).  

Covid-19 pandemisiyle turizm işletmeleri olumsuz etkilenmiş ve zarar görmüş, bu da hisse senedi 

fiyatlarında, gelirde ve karlarda düşüşler meydana gelmesine sebep olmuştur. Turizm ve yiyecek içecek 

sektörü olmak üzere tüm sektörler pandemiden olumsuz etkilenmiştir. Özellikle hizmet sektöründe faaliyet 

gösteren işletmelerde insanların bir arada olması söz konusu olduğundan karantina önlemlerinin 

uygulanması bu işletmelerde iş ve gelir kayıplarına neden olmuştur (Özcan, 2021:3558). Alınan önlemler her 

ne kadar turizmi geliştirmeyi amaçlasa da pandeminin yoğun olarak yaşandığı dönemlerde birçok sektör 

olumsuz etkilenmiştir.  

Covid-19 ile seyahat ve hareket yasakları ile insanların günlük yaşamlarının etkilenmesinin yanında ekonomi 

üzerinde de pek çok etkisi olmuştur. Pandemi ile insanların sağlığı bozulmuş, iş hayatları olumsuz etkilenmiş 

ve yaşam standartlarına zarar vermiş ve ciddi ekonomik durgunluğa sebebiyet vermiştir (Büyük ve Can, 

2020:318).  

2.2. Şanlıurfa Turizmi 

2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde kendine yer bulan, insanlık tarihinin dönüm noktası tarihin 

sıfır noktası olarak kabul edilen, 12000 yıllık geçmişe sahip olan Göbeklitepe, Şanlıurfa ilinin turizminde öne 

çıkan en önemli değer olarak kabul edilmektedir (TÜRSAB, 2020b:27). Bu nedenle de Şanlıurfa, kültür turizmi 

açısından gelişmekte olan ve önemi gittikçe artan bir destinasyon olmaktadır.  

Tablo 1’de Şanlıurfa’nın turizm verileri incelendiğinde konaklamalar 2017 ve 2018 yıllarında artarak devam 

etmiştir, ancak 2019 yılının ilk çeyreğinde başlayan pandemi nedeniyle düşüş yaşanmıştır. Özellikle 2020 

yılındaki kısıtlamalar ve insanların seyahat endişeleri nedeniyle konaklamada ciddi düşüşler görülmektedir. 

2021 yılında ise kısmen de olsa toparlanma yaşanmıştır.  
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Tablo 1. Şanlıurfa İli Konaklama İstatistikleri 

Yıl Tesise Geliş Sayısı Geceleme Ortalama Kalış Süresi 
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2021 11885 181943 193828 21374  275277  296651 1,80 1,51 1,53 

2020 4419 96268 100687 7946 159788  167734 1,80 1,66 1,67 

2019 13474 259292 272766 21028 395339 416367 1,56 1,52 1,53 

2018 13319 294505 307824 21146 447872 469018 1,59 1,52 1,52 

2017 12891 197362 210253 24855 291732 316587 1,93 1,48 1,51 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı (2022). İstatistikler. https://yigm.ktb.gov.tr/TR-201123/onceki-

donemlere-ait-istatistikler.html 

Covid-19 döneminde seyahatlerdeki kısıtlamalar ile turizmde duraksama yaşanmış ve özellikle konaklama 

işletmelerinin doluluk oranları düşmüştür. Turizm açısından gelişmekte olan destinasyonlar için de oldukça 

olumsuz sonuçlar yaşanmasına neden olmuştur. Konaklama işletmeleri için uygulanan önlemler 

ağırlaştırılmış ve “Güvenli Turizm Sertifikası” sahibi olmayan işletmeler tercih edilmemiştir. Küresel ve ulusal 

olarak etkilenen konaklama sektörünün bu durumu Şanlıurfa’da da yaşanmıştır.  

Pandemi sırasında turizm ve konaklama işletmesinin gerçek durumunu ve performansını anlamak için, 

birden fazla alandan kaynaklanan aşırı stres ve olumsuz etkiler nedeniyle potansiyel turistlerin algılarını, 

düşüncelerini ve tepkilerini dikkate almak kritik öneme sahiptir (Tasnim, 2022). Turistlerin hangi nedenle 

seyahat etmedikleri ortaya konulduğunda buna yönelik önlemlerle tekrardan turizm faaliyeti içerisinde 

olmaları sağlanabilir.  

3. LİTERATÜR TARAMASI 

Covid-19 pandemi süreciyle ilgili çok farklı alanda ve çeşitli sektörlerde farklı araştırma yöntemleri 

kullanılarak araştırmaların yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmanın kapsamı bağlamında turizm sektörü 

üzerinde yapılan çalışmalar aşağıda özet olarak sunulmaktadır.  

Akduru (2020) Bodrum/Muğla’da 5 yıldızlı otellerin üst düzey yöneticileriyle covid-19 pandemisinin otel 

işletmelerinden beklentileri ne yönde değiştirdiğini araştırmıştır. Derinlemesine mülakat şeklinde 

gerçekleştirilen araştırmada müşterilerin en çok aile odası kullanma/villa kiralama, alakarte yemek hizmeti 

alma ve flyboard gibi güvenliği önceleyen hizmetleri tercih ettiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Batman ve diğerleri (2020) Antalya ve Muğla’daki 5 yıldızlı 2 otelin çalışanlar ve müşteriler bazında covid-19 

pandemi kurallarına uyup uymadığını araştırmıştır. Araştırma sonucunda her iki ildeki çalışanların covid-19 

pandemi kurallarına titizlikle uyduğu, Antalya’daki müşterilerin bu kurallara uyumunun düşük, Muğla’da 

ise çok daha yüksek olduğunu tespit etmiştir. 

Cinnioğlu (2021) covid-19 pandemi sürecinde otel yöneticilerinin sergiledikleri liderlik davranışlarını 

araştırmak amacıyla İstanbul’da faaliyet gösteren 5 yıldızlı 8 otel işletmesinin müdürleriyle görüşmüştür. 

Genel olarak müdürlerin ekip çalışmasını önceleyen, strateji geliştiren ve vizyon oluşturan bir liderlik ortaya 

koydukları sonucuna varılmıştır. 

Demir ve diğerleri (2020) Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde turizm sektöründe faaliyet gösteren 32 işletme 

sahip/yöneticileriyle online olarak mülakat gerçekleştirmiştir. Araştırmada covid-19 öncesi, covid-19 dönemi 

ve covid-19 sonrasına dönük değerlendirmeler yapılmıştır. 

https://yigm.ktb.gov.tr/TR-201123/onceki-donemlere-ait-istatistikler.html
https://yigm.ktb.gov.tr/TR-201123/onceki-donemlere-ait-istatistikler.html
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Dündar ve diğerleri (2020) Antalya’da faaliyet gösteren 13 üst düzey otel müdürüyle covid-19 pandemi 

döneminde alınabilecek önlemler konusunda yöneticilerin görüşlerini tespit etmek amacıyla bir araştırma 

yapmıştır. Araştırma görüşme tekniği kullanılarak online olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada alınabilecek 

önlemler otellerin tüm operasyonel süreçlerinde ve 43 başlıkta toplanmıştır. 

Düzgün ve Kurt (2020) covid-19 pandemisinin turist rehberleri üzerindeki etkisini araştırmıştır. Ankara turist 

rehberleri odasına kayıtlı 16 kişi ile yapılan görüşmelerde pandemi sürecinde ekonomik olarak ciddi sıkıntılar 

yaşadıkları ve gelecekte başka meslek alanlarına yönelmeyi düşündükleri görülmüştür. 

Güler Özçalık ve Eren (2022) covid-19 pandemisinin dünyadaki 4 farklı turizm endeksleri üzerindeki etkisini 

araştırmıştır. Çalışma sonucunda en yüksek kayıpların Avrupa turizm endeksinde görüldüğü bulgusuna 

ulaşılmıştır.  

Gümüş ve Hacıevlıyagıl (2020) covid-19 pandemisinin Borsa İstanbul’daki turizm ve ulaştırma endeksleri 

üzerindeki etkisini araştırmıştır. Araştırma sonucunda vaka sayıları ile endeks serileri arasında anlamlı bir 

ilişki bulunamamıştır.  

Kılıç Karamahmutoğlu (2022) covid-19 pandemisinin Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren ulaştırma ve turizm 

işletmelerinin finansal performansına olan etkisini oran analizi yöntemini kullanarak araştırmıştır. Çalışma 

sonucunda pandeminin işletmelerin likidite oranları dışında diğer finansal oranları önemli ölçüde etkilediği, 

finansal risklerini arttırdığı ve karlılıklarını düşürdüğü bulguları elde edilmiştir. 

Kılıç (2020) covid-19 pandemisinin Borsa İstanbul sektör endeksleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Sektör 

bazında genel olarak tüm sektörlerde negatif bir etkilenme görülmüştür. Ticaret sektör endeksi pozitif 

anlamda en yüksek derecede etkilenirken turizm ve tekstil sektörleri negatif anlamda en çok etkilenen 

sektörler olmuştur. 

Kutay ve Tektüfekçi (2021) Borsa İstanbul turizm endeksindeki 7 işletmenin finansal tabloları ve bağımsız 

denetçi raporlarına covid-19 pandemisinin etkisini araştırmıştır. İşletmelerin 2019 ve 2020 yılı finansal 

tabloları içerik analiziyle incelenmiş ve covid-19 pandemisinin bu 7 işletmeyi önemli ölçüde etkilediği 

bulgusuna ulaşılmıştır. 

Özaltın ve Türker (2020) covid-19 pandemisinin turizm sektörünü nasıl etkileyeceğini turizm alanında eğitim 

veren akademisyenlerin bakış açısıyla incelemiştir. Çalışma sonucunda hijyen, sosyal mesafe, bireysel turizm, 

doğa turizmi yeni standartlar ve dijitalleşme kavramları ön plana çıkmıştır.  

Özşahin Koç ve Özkan (2022) Borsa İstanbul’da halka açık 11 turizm işletmesinin 2013 – 2020 yıllarına ait 

finansal tablolarını içerik analizi yöntemiyle inceleyerek bu işletmelerin risk açıklamalarını ortaya koymuştur. 

Çalışma sonucunda işletmelerin covid-19 pandemi sürecinde daha fazla riskle karşı karşıya kaldığı, risk 

açıklama sayısının arttığı ve pandemi öncesi-süreci dönemlerinde risk türlerinde farklılaşma olduğu tespit 

edilmiştir. 

Yazıcı Ayyıldız (2020) covid-19 pandemi döneminde otellerin pazarlama stratejilerini araştırmıştır. Bu 

kapsamda Kuşadası’nda faaliyet yürüten 5 yıldızlı 13 işletmenin yöneticileriyle görüşmeler yapmıştır. 

Çalışma sonucunda otel işletmelerinin satış-pazarlama faaliyetlerinde farklı pazarlara yöneldiği, sosyal 

medya reklamlarına ağırlık verdiği ve temassız QR kod uygulamaları gibi dijitalleşmeyi önceleyen stratejiler 

benimsediği görülmüştür. 

Yapılan çalışmalar incelendiğinde birçok şehirdeki otel işletmeleri üzerinde özellikle turizm 

destinasyonlarında covid-19 pandemi sürecinin etkileri araştırılmıştır. Ancak Türkiye’nin önemli kültür 

destinasyonarından biri olan Şanlıurfa ilinde yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu araştırmada 

Şanlıurfa’da faaliyet gösteren otellerin covid-19 sürecinden hem genel etkilenme düzeyleri hem de finansal 

açıdan etkilenme düzeyleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bakımdan araştırmanın literatüre katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir.   

4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırma nitel bir çalışma olarak birincil veri toplama yöntemlerinden biri olan mülakat yöntemi kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Veri toplamak amacıyla oluşturulan yarı-yapılandırılmış görüşme formunun 

uygulanması için Mardin Artuklu Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu’ndan 13.04.2022 
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tarihli ve 2022/4-17 sayılı kararı ile izin alınmıştır. Çalışmanın ana kütlesi Şanlıurfa’da faaliyet gösteren otel 

işlemeleri, örneklemi Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı turizm işletme belgeli otel 

işletmeleridir. Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı Şanlıurfa merkezinde 7 otel (3 yıldızlı 3, 4 

yıldızlı 1 ve 5 yıldızlı 3), ilçelerinde ise tümü 3 yıldızlı 5 otel (Bozova 1, Siverek 2, Halfeti 1 ve Viranşehir 1) 

olmak üzere toplamda 12 otel bulunmaktadır. Olasılığa dayalı olmayan örnekleme tekniğinden kasti 

örnekleme tekniği kullanılarak Şanlıurfa merkezde faaliyet gösteren 7 otel işletmesi seçilmiştir. Bunun nedeni, 

merkezdeki otel işletmelerinden elde edilecek bilgilerin yeterli olacağı ve çalışmanın amacını karşılayacağı 

düşüncesidir. Yarı-yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılarak Şanlıurfa merkezdeki 7 otelin genel 

müdürüyle 18.04.2022 – 27.04.2022 tarihleri arasında daha öncesinde randevu alınarak yaklaşık 60-90 dk. 

arasında bir zamanda yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. Çalışma sırasında otel işletmeleri verecekleri 

bilgilerin gizli kalmasını istemiş, bu nedenle katılımcıların her birine K-1, K-2, K-3, K-4, K-5, K-6 ve K-7 

şeklinde kodlar verilmiştir. Araştırma covid-19 pandemisinin Türkiye’deki ilk vaka tarihi olan 11.03.2020 ile 

2021 yılının ilk çeyreği arasındaki ilk bir yıllık dönemi kapsamaktadır. 

Çalışma kapsamında genel hatları aşağıda sunulan 6 araştırma sorusu ve mülakatın içeriğine göre konuyu 

açmak, yönlendirmek ve derinleştirmek için çok sayıda alt soru sorulmuştur. Sorulara verilen cevaplar elle 

not alınmış; ancak iletişimin kesintiye uğramaması, mülakatın akışkanlığının bozulmaması ve katılımcıların 

dikkatinin dağılmaması için cevaplar kısa kısa kodlanmıştır. Daha sonra mülakat bitiminde geniş notlar 

alınmıştır.  

1. Covid-19 pandemi süreci 2020 yılında sizi nasıl etkiledi? 

2. Bu süreçte Mart 2020’den sonra ne tür tedbirler aldınız? 

3. Covid-19 pandemi sürecinde karlılığınız ve öz sermayeniz nasıl etkilendi? Bütçe hazırlama sürecinizde 

değişiklik oldu mu? 

4. 2021 yılı için ne tür tedbirler aldınız? Nasıl planlamalar yaptınız? 

5. Covid-19 pandemisi bazı olumsuzluklarla beraber bazı fırsatlarda sundu mu? 

6. Şanlıurfa için turizm sektörünün geleceğini nasıl görüyorsunuz?   

5. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

Araştırma kapsamında amaca uygun olarak işletme yöneticileri ile görüşülerek verilen cevaplar 

değerlendirilmiştir. Mülakatta yöneticilere yöneltilen sorulara karşı değerlendirmeleri aşağıda yer almaktadır.  

1. Covid-19 pandemi süreci 2020 yılında sizi nasıl etkiledi? 

Bu soruyla ilgili mülakat yapılan tüm oteller Türkiye’de açıklanan ilk vaka tarihi olan 11.03.2020’den itibaren 

daha önce yapılan rezervasyonların hemen hemen tamamında iptallerin olduğunu ifade ederek genel olarak 

kapasite, işgücü, karlılık, satışlar vb. gibi konularda olumsuz etkilendiklerini ifade ettiler. Ayrıca otellerin 4’ü 

farklı sürelerde olmak üzere hizmet vermemiş 3 otel ise sürekli açık tutulmuştur. Bu soruyla ilgili olarak K-1 

“aktif oda sayımız % 80, personel sayımız % 83 civarında düştü. Doğal olarak bazı kalemlerde elektrik, su, personel, 

servis, yemek vb. tasarruf edildi”, K-2 “kapasitemiz % 85’den % 32’ye düştü, personel sayımız % 70 civarında düştü. 2 

kişilik odaları 1 kişiye sattık. Fiyatları düşürdük. 3 ay süreyle oteli kapattık”, K-3 “2020 Nisan ve Mayıs aylarında tam 

kapanma, normal kapasite % 70 iken % 23 ile kapattık. Personel sayımız 53’den 20’lere düştü” K-4 “bizim için kötü bir 

yıl oldu, tüm rezervasyonlarımız iptal oldu. 2020 Nisan ve Mayıs aylarında 45 gün oteli tamamen kapattık. Kapasitemiz 

% 95’lerden % 20’ler civarına düştü, bu süreçte personelimizin % 40’ını işten çıkarttık. Elektrik, yemek, servis, personel 

gibi bazı kalemlerde doğal olarak tasarruf sağlandı”, K-5 “turların tamamı iptal oldu. Otelimizi hiç kapatmadık. 

Kapasitemiz % 30 bazı günlerde % 10’lara kadar düştü. Personel sayımız % 50 azaldı”, K-6 “kapasitemiz % 30’un altına 

düştü. Otelimizi 15 gün kapattık. Personel sayımız % 65 civarında düştü. Piyasadaki fiyat artışlarından dolayı tasarruf 

sağlayamadık”, K-7 “personel sayısı 43’ten 20’ye düştü. Kapasitemiz % 80-90’lardan % 20’ye düştü. Otelimizde 

tamamen kapanma olmadı” şeklinde görüş bildirmiştir. 

2. Bu süreçte Mart 2020’den sonra ne tür tedbirler aldınız? 

Tedbirler kapsamında tüm oteller bu konuyla ilgili çalışmalar yapmıştır. Öncelikle araştırmaya konu 7 otel de 

“Güvenli Turizm Sertifikası” belgesi almıştır. Bu belgede yaklaşık 250 standart belirlenmiş olup, T.C. Kültür 

ve Turizm Bakanlığından işletme ve yatırım belgesi almış işletmeleri ve Bakanlık tarafından uygun görülecek 
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işletmeleri kapsamaktadır. Covid-19 ve hijyen uygulamaları değerlendirme formuyla misafirin otele 

girişinden, personel için alınacak önlem ve uygulamalara, otel içerisindeki genel alanların temizliğinden, 

güvenlik, otel taşıtı, depo, covid-19 testi ve numune alma işlemleri, atık yönetimi ve haşere ve zararlılarla 

mücadeleye kadar tüm alanlarda standart getirmiştir. Tüm otel işletmeleri temizlik, sosyal mesafe, maske, 

ilaçlama, karantina odaları, dezenfektan makineleri, ateş ölçer, HES kodu uygulaması gibi faaliyetler 

konusunda gerekli hassasiyeti titizlikle yerine getirdiklerini ifade etmiştir. Ayrıca K-1 “temizlik personellerine 

eğitim ve seminerler verildi”, K-4 “bu süreçte daha önce yapmadığımız post cihazlarını ve oda kartlarını temassız hale 

getirdik, 6 kişilik asansöre en fazla 2 kişi binecek şekilde düzenleme yaptık. Fiyatlarımızda indirime gittik. Rezervasyonla 

ilgili 3 online satış kanalını 8’e çıkarttık” K-5 “odaları ardı ardına gelen günlerde satmadık, bir gün beklettik”, K-7 “bir 

zincir otel olduğumuzdan yurtdışındaki genel merkezimizden sadece bizim otellerimiz için üretilen dezenfektan 

makineleri geldi. Ayrıca genel merkezimizden pandemi sürecinin her safhasında destek aldık” şeklinde görüş bildirdi.  

3. Covid-19 pandemi sürecinde karlılığınız ve öz sermayeniz nasıl etkilendi? Bütçe hazırlama sürecinizde 

değişiklik oldu mu? 

Bir işletmenin temel amacı kar elde etmektir. Kar elde edemeyen işletmeler kısa ve orta vadede belki öz 

kaynaklarını kullanarak belli bir süre daha ayakta kalmayı başarabilirler, ama uzun vadede varlıklarını devam 

ettirmeleri çok zordur. Bu anlamda, araştırma konusu otel işletmeleri ile yapılan mülakatlarda karlılık ve 

özsermaye ile ilgili farklı görüşler dillendirilmiştir. 5 otel işletmesi 2020 yılı mart ayından itibaren beklenen 

turist sayısında covid-19 etkisindeki radikal düşüşten dolayı zarar ettiklerini, ancak 2020 kasım ayından 

itibaren tedbirlerin biraz gevşemesiyle 2020 kasım-aralık ile 2021 ocak-şubat-mart aylarında bir dengelenme 

sürecine girdiklerini hatta bir miktar kara geçtiklerini ifade etmişlerdir. 2 otel işletmesi ise, genel olarak 2020 

yılı ve 2021 ilk çeyreği kar ile kapattıklarını ifade etmişlerdir. Diğer taraftan, 4 otel işletmesi yıllık bütçe 

hazırladıklarını 3 otel işletmesi ise, bütçe hazırlamadıklarını ifade etti. Bütçe hazırlayanlardan 3’ü bütçelerini 

aylık ve üç aylık olarak revize ettikleri, 1’i ise yılın başında hazırladıkları bütçeyi yıl içinde tekrar gözden 

geçirmediklerini ifade etti. Hepsi de bu pandemi sürecinde bütçelerde çok fazla sapmanın olduğunu, aylık ve 

yıllık planlamadan günlük hatta saatlik planlamaya geçtiklerini dolayısıyla da bir öngörülebilirlikten çok 

uzaklaştıklarını ifade etti. K-1 “gelir-gider dengesi bozuldu, sürekli cepten tüketiyoruz, öz sermaye ve yedekler 

kullanıldı, tasarruflardan dolayı kar yok ancak zararı minimize etme var, 2020 yılını 5 milyon zararla kapattık, 2021 yılı 

ilk çeyreğinde kar-zarar eşitliğini sağladık”, K-2 “toplamda 1 milyon zarar ettik, 2020 aralık ayı ile 2021 yılı ilk çeyreği 

gelir-gider açısından başabaş oldu”, K-3 “3 milyon yedek akçe kullanıldı, 2021 mart ayı başabaş, önceki aylar zarar var”, 

K-4 “bazı kalemlerde tasarruf sağlanmasına rağmen 2020 yılı olumsuz bir yıldı, 2020 yılını 400.000 TL zararla kapattık, 

2020 kasım-aralık ile 2021 yılı ilk çeyreğinde çok düşük tutarda bir kara geçiş oldu”, K-5 “genel olarak şuana kadar 2 

milyon zararımız oluştu”, K-6 “zarar yok, kar var”, K-7 “2 ay dışında 10 ay karlılığımız devam etti, sağlık çalışanları 

sürekli bizi tercih ettiklerinden zarar yok, karlılık var” şeklinde görüş bildirdi. 

4. 2021 yılı için ne tür tedbirler aldınız? Nasıl planlamalar yaptınız? 

Otel işletmelerinin tümü “Güvenli Turizm Sertifikası” belgesine göre tedbirlerini devam ettirmektedir. 

Bununla ilgili olarak sertifikada belirtilen tüm adımları hassasiyetle uyguladıklarını ve bu standartların 

dışında herhangi bir ekstra tedbir almadıklarını ifade ettiler. Yapılan mülakatlarda katılımcıların ifade ettiği 

en önemli kavram “öngörülemezlik” olmuştur. Geleceği öngörememe durumu Covid-19 sürecinin işletmeler 

üzerinde bıraktığı derin bir etki olarak gözlenmiştir. İşletmeler geleceği öngörememekte ve gelecekle ilgili 

planlama yapamamaktadır. Bütün katılımcılar 2021 yılıyla ilgili özellikle yaz sezonu için bir planlama 

yapamadıklarını günlük, haftalık en fazla aylık olarak bazı tahminlerde bulunduklarını ifade etmiştir. Vaka 

sayılarındaki oynaklığa dayalı olarak kısıtlamalardaki sürekli değişimler planlama yapmaya engel 

olmaktadır. Bu kadar olumsuzluğa rağmen katılımcıların geneli kısıtlamaların biraz gevşediği zamanlarda iç 

turizmin az da olsa canlandığını ifade etmişlerdir.   

5. Covid-19 pandemisi bazı olumsuzluklarla beraber bazı fırsatlarda sundu mu?  

Her kriz kendi içinde fırsatlar da barındırmaktadır. Krizi fırsata dönüştürebilen işletmeler hem rekabet 

avantajı sağlayabilir hem de varlıklarını daha uzun süre devam ettirebilirler. Covid-19 pandemi süreci bazı 

sektörlerin daha aktif hale gelmelerine yol açarken, bazı sektörlerin ciddi ekonomik kriz ve hatta iflasa kadar 

gidecek bir sürecin tetikleyicisi olmuştur. Otel işletmeleri sektör olarak insanların bazı temel ihtiyaçlarını 

karşılandıktan sonra deneyimleyebilecekleri dolayısıyla ertelenebilir bir alan olduğu için en küçük bir sosyal, 

siyasi ve ekonomik olumsuzluktan hemen etkilenmektedir. Bu anlamda, katılımcılarla yapılan mülakatlarda 



M. M. Gutnu – G. Özaltaş Serçek 14/4 (2022) 3259-3269 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3266 

tümü covid-19 pandemisinin fırsat sunmadığını ifade ettiler. Ancak bu süreçte otel işletmelerinin bir kısmı 

post cihazları ve oda kartlarını temassız hale getirdiklerini ifade ettiler. Sadece K-3 otel işletmesi otel içindeki 

teması sıfırlamak için bir uygulama geliştirdiklerini ve bu uygulamayı misafirlerin telefonlarına yükledikten 

sonra tüm işlemlerini temassız olarak yapabileceklerini ifade etti. K-7 ise ilk defa bu süreçte dijital reklam 

verdiklerini ifade etti. Bunun dışındaki otel işletmeleri yenilikçi herhangi bir adım atmadıklarını ve dijitale 

yönelik yatırım ve çalışma içerisinde olmadıklarını ifade ettiler.  

6. Şanlıurfa için turizm sektörünün geleceğini nasıl görüyorsunuz?   

Katılımcılarla yapılan mülakatlarda özelde Şanlıurfa’nın genelde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin turizm 

açısından büyük bir potansiyel barındırdığını ifade ettiler. Bu konuda K-1 “gelecekte paket tur yerine insanların 

münferit olarak aile veya geniş aile tarzı gezilerin ön plana çıkacağını düşünüyorum”,  K-2 “ekonomi ve dış politikaya 

bağlı, herhangi bir öngörüde bulunamıyorum”, K-3 “geleceğin lokomotifi olarak görüyorum. Bu süreçte Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi’ndeki bir ilimizde 5 yıldızlı bir otel inşaatı için proje hazırladık”, K-4 “Göbeklitepe, Balıklıgöl ve diğer 

tarihi güzellikleriyle önümüzdeki yıllarda daha iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Şanlıurfa bugün en az 5-6 

tane 5 yıldızlı otel ihtiyacı olan bir şehir, yatırıma muhtaç bir şehir, özellikle kongre otelleri bakımından gelişmeye müsait 

bir şehir”, K-5 “Şanlıurfa’nın 5-6 yıldır turizmden aldığı pay arttı. Yatırım, reklam ile birlikte turizm sektörü 

gelişecektir”, K-6 “geleceği çok güzel, pandemi sonrası patlama bekliyoruz. Şuan inşaat halinde olan otellerin yapılıyor 

olması da bunun bir kanıtı”, K-7 “Şanlıurfa’nın potansiyeli çok yüksek, bunu gördüğümüz için ikinci bir otelin inşaatına 

başladık” şeklinde görüş bildirdi. 

Görüşmeler sonucunda el edilen bazı bilgilerin toplu gösterimi Tablo 2’de görülmektedir.  

Tablo 2. Bazı Bilgilerin Toplu Gösterimi 

 K-1 K-2 K-3 K-4 K-5 K-6 K-7 

Kapasite yüzde kaça düştü? 20 32 23 20 30 30 20 

Personel sayısı yüzde kaç 

düştü? 
83 70 63 40 50 65 54 

Kapanma var mı? 
Yok 

Var 

(90 gün) 

Var 

(60 gün) 

Var 

(45 gün) 
Yok 

Var 

(15 gün) 
Yok 

“Güvenli Turizm Sertifikası” var 

mı? 
Var Var Var Var Var Var Var 

Kar – zarar durumu Zarar Zarar Zarar Zarar Zarar Kar Kar 

Bütçe hazırlıyor musunuz? Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet 

Pandemi fırsat sundu mu? Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır 

Yenilikçi yaklaşım var mı? Yok Yok Var Yok Yok Yok Var 

Görüşmelerde elde edilen tüm bilgiler özet olarak değerlendirilecek olursa işletmelerin kapasite ve personel 

sayısı açısından düşüş yaşandığı ifade edilmektedir. Ayrıca pandeminin fırsatlar sunmadığı ancak iki işletme 

yöneticisi özellikle dijitalleşme açısından yenilik yaptıklarını ifade etmişlerdir. 7 işletmenin 3’ü covid-19 

pandemi sürecinde hiç kapanmamıştır. İşletmelerin tümü güvenli turizm sertifikasına sahip ve yöneticiler 

covid-19 pandemi sürecinin kendilerine hiçbir şekilde fırsat sunmadığı görüşündedir. 3 işletme bütçesi 

hazırlamadığını, 4 işletme ise işletme bütçesi hazırlamalarına rağmen covid-19 pandemi sürecindeki 

belirsizliklerden dolayı bütçede sürekli revizyona gittiklerini ifade etmişlerdir. 
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6. SONUÇ 

Pandemilerin etkileri incelendiğinde sağlıklı yaşam, insan hayatı gibi konular yanında olumsuz ekonomik 

etkilerinin olduğu görülmektedir. Özellikle ekonomik olarak turizme dayalı bir gelişim ortaya koymaya 

çalışan ülkeler bu konuda daha fazla olumsuz etkilenmektedir. Bu olumsuz etkiler ziyaretçi sayılarının 

azalması sonucu turizm gelirlerinin azalması sonucunu beraberinde getirmektedir. Bu nedenle de genel olarak 

krizlerden ve özel olarak pandemi krizlerinden önce ülkelerin gerekli önlemleri alması önem arz etmektedir.  

Skare, Soriano ve Porada-Rochon, (2021) tarafından yapılan araştırmada Covid-19 pandemi krizlerinin turizm 

sektörü ve ekonomisi üzerinde uzun süreli olumsuz etkileri olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmada ayrıca 

turizm sektöründeki karar alıcılar ve uygulayıcılar, mevcut Covid-19 pandemi krizinin yanı sıra gelecekteki 

karşılaşabilecekleri pandemik krizlerle mücadele etmek için krize hazırlık mekanizması geliştirmeleri 

gerektiği vurgusu da yapılmaktadır.  (Skare, Soriano ve Porada-Rochon, 2021:13). Krize hazırlık amacıyla 

işletmelerin krizler ile ilgili senaryolar geliştirerek önlemleri belirleme ile başarılı olabileceği söylenebilir.  

Brozović ve Saito (2022), Covid-19 pandemi döneminde risk algısı ve kriz yönetimi açısından turizm 

işletmelerinin gelecekte risk farkındalık düzeylerini arttırmaları, organizasyonel ve operasyonel açıdan 

esneklik sağlayabilecek önlemler almaları, kamu sektörüne güven sağlamaları ve güvenmeye devam etmeleri 

gerektiğini vurgulamaktadırlar. Ancak bunların maliyetli olarak algılandığını, uzun dönemde faydalarının 

maliyetlerden daha fazla olduğu da belirtilmektedir. 

Turizmde gelişme gösteren destinasyonlar açısından da ülke genelinde alınan önlemlere ek yerelde 

önlemlerin uygulanmasına dikkat edilmelidir. Bu kapsamda özellikle turizm işletmelerinin alması gerektiği 

önlemler turist sağlığı açısından ele alınarak incelenmelidir. Araştırmada Türkiye’nin önemli kültür 

destinasyonlarından biri olan Şanlıurfa ilinde hizmet veren Turizm Belgeli Otellerin pandemiden genel 

etkilenme durumları ve finansal açıdan etkilenme durumları incelenmiştir. 

Araştırma kapsamında Covid-19 pandemisinin işletmeleri kapasite, karlılık, işgücü ve satışlar konusunda 

olumsuz etkilediği sonucuna varılmıştır. İşletmelerin tamamı “Güvenli Turizm Sertifikası” almıştır. İşletmeler 

öz sermayeleri ve bütçe konusunda da bütçelerinde oldukça fazla sapma yaşandığını ifade etmişlerdir. Ancak 

alınan tedbirler ve planlamalar konusunda da öngörülemezlik nedeniyle belirsizlik yaşandığı görülmektedir. 

Covid-19 pandemisinin işlemelere fırsat sunmadığı ifade edilmiştir. Genel olarak kenti turizm açısından 

avantajlı buldukları ve pandemi sonrasında turizm açısından büyük bir gelişim beklendiği ifade edilmektedir.  

Pandeminin etkileri küresel anlamda ekonomik bir krize neden olmuştur. Söz konusu krizden en çok etkilenen 

sektörlerde biri olarak turizm sektörünün mali tablolarında görülen etkilerin incelenmesi önemlidir. Bu 

amaçla, araştırmanın üçüncü sorusu olan “Covid-19 pandemi sürecinde karlılığınız ve öz sermayeniz nasıl etkilendi? 

Bütçe hazırlama sürecinizde değişiklik oldu mu?” ifadesi örneklemde yer alan işletmelere yöneltilmiştir. Elde 

edilen cevaplar göstermiştir ki; incelenen otellerden beşi olumsuz ve ikisi olumlu olmak üzere tüm 

işletmelerin mali tablolarında ve ekonomik durumlarında pandemiden kaynaklı ve önemli değişikler 

gerçekleşmiştir. Hasılatın düşmesi, maliyetlerin karşılanamaması, atıl kapasite ile faaliyet, emek-iş gücü 

azaltımına gidilmesi gibi finansal durumlar işletmelerin mali tablolarını ve faaliyet sonuçlarını etkilemiştir. 

Bu araştırma ile pandeminin getirdiği tecrübenin ardından, turizm işletmelerinin özellikle mali yönden 

tedbirlerini artırmaları, gelecekte yaşanması muhtemel başta ekonomik kriz, savaş ve pandemi gibi 

olağanüstü durumlara hazırlıklı olmaları, mali yapılarını güçlendirmeleri konularına dikakt çekilmek 

istenmektedir. 

Tüm bu bilgiler ışığında Covid-19 pandemisinin turizm sektörünü ve özelde konaklama sektörünü olumsuz 

etkilediği ancak, bunun bir kriz olarak algılanması gerektiği, kriz yönetiminin mekanizmasının oluşturulması 

gerektiği, işletmelerin kriz dönemlerinde bazı esneklikler için hazırlıklı olmaları ve bu esnekliklerin neler 

olabileceği konusunda tedbir almaları gerekmektedir.  
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Amaç – Bu çalışmada Trabzon’da faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı konaklama işletmeleri 

işgörenlerinin sosyal zekâ düzeylerinin örgütsel sosyalleşme ve hizmet verme yatkınlıkları 

üzerindeki etkisini incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem – Trabzon’daki dört ve beş yıldızlı konaklama işletmelerinde çalışan 401 işgörenden anket 

yardımıyla veriler toplanmıştır. Araştırmaya dâhil olan işgörenlerin sosyal zekâ, örgütsel 

sosyalleşme ve hizmet verme yatkınlığı kavramına yönelik ifadelerinin bireysel niteliklerine göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği bağımsız örneklem için t testi ve varyans analizi ile 

çözümlenmiştir. Bununla birlikte katılımcıların sosyal zekâ, örgütsel sosyalleşme ve hizmet verme 

yatkınlığı arasındaki ilişki korelasyon ve çoklu doğrusal regresyon analizi ile incelenmiştir. 

Bulgular – Elde edilen bulgular göre; katılımcıların sosyal zekâya yönelik görüşlerinin sadece yaş 

grubuna göre anlamlı bir farklılık gösterdiği, örgütsel sosyalleşme ve hizmet verme yatkınlığına 

ilişkin görüşlerinin ise cinsiyet haricinde diğer bireysel özelliklere göre anlamlı bir farklılık gösterdiği 

tespit edilmiştir. Çalışmada sosyal zekâ ile örgütsel sosyalleşme arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir ilişki bulunmaz iken sosyal bilgi süreci ve sosyal farkındalık boyutunun örgütsel sosyalleşme ve 

alt boyutları ile arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkinin olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte 

sosyal zekâ ile hizmet verme yatkınlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit 

edilmiştir. Buna ek olarak regresyon analizi sonuçlarına göre sosyal zekâyı en çok etkileyen hizmet 

verme yatkınlığı boyutunun ihtiyaçları karşılama yeteneği boyutu olduğu sonucuna varılmıştır. 

Tartışma – Konaklama işletmelerindeki işgörenlerin sosyal zekâsı sosyal bilgi süreci kapsamında 

işletme açısından örgütsel sosyalleşmeyi bireysel açıdan ise hizmet verme yatkınlığını önemli 

derecede etkilemektedir. 
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Purpose – In this study, it is aimed to examine the effect of social intelligence levels of employees of 

four- and five-star accommodation establishments operating in Trabzon on organizational 

socialization and service-giving predispositions. 

Design/methodology/approach – In this direction, data were collected from 401 employees working 

in four- and five-star accommodation establishments in Trabzon with the help of a questionnaire. 

Whether the opinions of the employees involved in the study regarding the concept of social 

intelligence, organizational socialization and service orientation differed significantly according to 

their individual characteristics was tested by t-test and variance (one-way ANOVA) analysis for an 

independent sample. In addition, the relationship between the social intelligence, organizational 

socialization and service orientation was examined by correlation and multiple linear regression 

analysis. As a result of the results obtained, it was found that the opinions of the participants 

regarding social intelligence differed significantly only according to the age group 

Findings – According to the findings, compared to the age group of participants showed a significant 

difference only visions of social intelligence, organizational socialization, and gender regarding the 

susceptibility to serve the views of other individual characteristics, it was identified that showed a 

significant difference according to. There is not a statistically significant relationship between social 
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intelligence and organizational socialization in the study, while the dimension of social information 

processing and social awareness, it is revealed that there is a statistically significant relationship 

between organizational socialization and child sizes. However, it has been determined that there is a 

statistically significant relationship between social intelligence and Decisiveness to serve. In October, 

according to the results of the regression analysis, it was concluded that the service-giving 

predisposition dimension, which affects social intelligence the most, is the ability to meet the needs 

dimension. 

Discussion – The social intelligence of the employees in the accommodation establishments 

significantly affects the organizational socialization from the point of view of the enterprise and the 

predisposition to provide services from the individual point of view within the scope of the social 

information process.  

1. GİRİŞ 

Turizm sektörü, insan kaynağını temel unsur olarak kullanmasından dolayı emek yoğun bir sektör 

olarak adlandırılmakta (Tutar vd., 2013: 17) ve kaliteli bir hizmetin sunulmasında nitelikli işgücü ön 

planda tutulmaktadır. Özellikle rekabetin yoğun ve zor şartlarda olduğu piyasa koşullarında hizmet 

sektörüne bağlı işletmeler, varlıklarını koruyabilmek, sürdürülebilir başarı sağlayabilmek ve 

piyasadaki hâkimiyetlerini arttırabilmek için nitelikli işgücüne odaklanmaktadırlar (Kılıç, 2014: 

420). Bununla birlikte insan kaynağına yeterli önemin verilmemesi durumunda işletmelerin 

olumsuz etkilendiğinin (Pelit ve Gülen, 2016: 205) vurgulanması, hizmet kalitesinin birebir insanla 

ilgili olması  (Tuyluoğlu, 2003: 2) ve istihdam kalitesi ile doğru orantıda seyrettiğinin (Kılıç, 2014: 

419) ifade edilmesi söz konusu durumun önemini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla diğer sektörlere 

kıyasla turizmde işgücünün farklı özelliklere sahip olması (Akoğlan, 1998: 26) işgörenlerin 

seçiminde hem fiziksel hem de zihinsel niteliklerinin ön plana çıkarıldığını söylemek mümkündür. 

Bu çerçevede bireylerin zihinsel ve fiziksel becerilerini destekleyen ve performans, başarı ve 

yeteneklerinin şekillendirilmesinde en önemli nitelik olan sosyal zekâ (Hançer ve Tanrısevdi, 2003: 

211) kavramı ön plana çıkmaktadır. 

Bireyin gerek özel yaşamında gerekse iş hayatında olumlu ilişkiler kurmasında, diğer bireyleri 

anlayabilmesinde (Dursun ve Yücefaydalı, 2020: 539), bulunduğu ortama ait hissetmesinde ve 

dengeli bir sistem içerisinde bütünlük sağlayabilmesinde yakından ilişkili olan sosyal zekâ kavramı, 

kısaca insan ilişkileri yeteneği (Doğan vd., 2009: 236) olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla 

tanımından da anlaşılacağı üzere sosyal zekâ, bireyin özel hayatından sosyal yaşamına, iş yerindeki 

iş ilişkilerine kadar birçok alanı etkilemekte ve yönlendirebilmektedir (Çavuş vd., 2019: 260). 

Özellikle insanın insana hizmet ettiği bir sektör olan turizmde (Işık vd., 2015: 31) iletişim, etkileşim 

ve sosyalleşme kavramlarının büyük bir öneme sahip olması ve bu kavramların bireylerin sosyal 

zekâları ile yakından ilişkilendirilmesi dikkate aldığında, sosyal zekâ düzeyinin turizm sektöründe 

ön plana çıktığını söylemek mümkündür. Dolayısıyla sosyal zekâ hem bireysel hem de örgütsel 

açıdan oldukça önem arz eden bir beceri olarak görülmekte ve giderek önemini arttırmaktadır.  

Sosyal zekâ, araştırmacılar tarafından bireyin genel zekâsından ayrı bir zekâ türü olarak kabul 

görmektedir (Doğan ve Çetin, 2009: 695). Bu çerçevede bireyin bulunduğu ortamda hem kedini ifade 

etmesinde hem de karşı tarafın istek ve ihtiyaçlarını doğru şekilde anlayabilmesinde sosyal zekânın 

önemli bir yetenek olduğunu söylemek mümkündür. Bununla birlikte sosyal bir varlık olan insanın, 

duygu, düşünce ve fikirlerini karşı tarafa aktarmasında en etkili unsur olan iletişimin (Ertekin vd., 

2018: 299) sosyal zekayla sağlandığı ve bireyin sosyalleşmesinde temel unsur olarak görüldüğü 

vurgulanmaktadır. Buradan hareketle sosyal zekânın bireyin hem özel hem iş hayatında belirleyici 

bir konumda yer aldığını söylemek mümkündür. Özellikle iş hayatında bireyin, ait olduğu 

işletmenin amaç ve hedeflerini benimsemesinde, iş birliği ve iş ilişkileri oluşturmasında, örgütsel ve 

bireysel sosyalleşmenin sağlanmasında, görev ve sorumluklarının yerine getirilmesinde sosyal zekâ 

düzeyinin etkili olduğu söylenebilir. Nitekim bu noktada bireyin iş hayatının hizmet sektörü olan 

turizmde yer aldığı varsayılırsa, insan odaklı ve emek yoğun nitelikteki söz konusu sektörde, sosyal 

zekâ düzeyinin diğer sektöreler kıyasla daha ön planda olacağını söylemekte mümkündür. 
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Dolayısıyla sosyal zekâ turizm işletmelerinde hem bireysel (işgören) hem de örgütsel açıdan ele 

alınması gereken bir kavramdır. Bu yaklaşımlar neticesinde turizm sektöründe sosyal zekânın 

örgütsel açıdan değerlendirdiğinde, işgörenlerin özelliklerinin örgütle uyum sağlaması süreci 

(Dönmez, 2016: 9) olarak ifade edilen örgütsel sosyalleşme ile bireysel açıdan değerlendirildiğinde 

müşterilere hizmet verme istekliliği (Kuşluvan ve Eren, 2011: 141) olarak ifade edilen hizmet verme 

yatkınlığı üzerinde etkisi olduğu düşünülmektedir. Daha geniş bir ifade ile sosyal zekânın 

tanımlarında sıklıkla ifade edilen iletişim, sosyalleşme ve etkileşim kavramlarının örgütsel 

yansımasının karşımıza örgütsel sosyalleşme olarak çıkması sosyal zekâ ile aralarındaki ilişkinin 

varlığını belirtmektedir. Bununla birlikte son yıllarda araştırmacıların örgütsel davranış alanında, 

işgörenlerin zekâ düzeylerini, eğilimlerini, tutum ve davranışlarını incelemeye yöneldikleri 

bilinmekte ancak kültürel ve duygusal zekâ türlerine yoğunlaşmalarından dolayı sınırlı bir 

çerçevede kaldıkları gözlemlenmektir (Çavuş vd., 2019: 260). Bu çevrede araştırmanın ikincil 

kavramını oluşturan örgütsel sosyalleşmenin, sosyal zekâ perspektifinden ele alınarak 

incelenmesinin ve etkilerinin detaylı şekilde açıklanmasının örgütler açısından önemli olacağı 

düşünülmektedir. Öte yandan sosyal zekâ bireysel yönden değerlendirildiğinde, işgörenlerin 

müşteri ile aralarındaki iletişim ve ilişki kurabilme becerisi (Serçeoğlu, 2013: 5257) olarak ifade 

edilen hizmet verme yatkınlığı kavramıyla bağlantılı olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra 

müşterilerin aldıkları hizmet kalitesine göre işletmeleri değerlendirmesi ve davranışlarını 

şekillendirmesinden (Çullu Kaygısız ve Eren, 2017: 76) kaynaklı işletmeler; rekabet avantajı elde 

edebilmek, piyasa koşullarında başarı sağlayabilmek, müşteri tatmini oluşturarak tüketici kitlesini 

genişletebilmek gibi çeşitli amaçlardan dolayı işgörenlerin tamamen kişilik özellikleri etrafında 

şekillenen hizmet verme yatkınlığını önemsemektedirler (Boşoda, 2016: 77). Dolayısıyla bireylerin 

hizmet vermeye olan yetkinlikleri işletmeler tarafından dikkate alınmakta ve arttırılmasına yönelik 

davranışlar desteklenmektedir. Bu sebeple işgörenin kişilik özelliklerini, yeteneklerini ve sosyal 

becerilerini yansıtan sosyal zekânın, hizmet verme yatkınlığı üzerinde etkisi olduğu düşünülmekte 

ve araştırmanın üçüncü kavranmanı oluşturmaktadır. 

Görüldüğü üzere araştırmanın temel kavramı olan sosyal zekânın, örgütsel sosyalleşme ve hizmet 

verme yatkınlığının oluşumunda, yönetiminde, süreçlerinde ve sonuçlarında etkisinin olduğunu 

belirtmek mümkündür. Sosyal zekânın etkilediği bu iki kavramın sosyal zekâdan bağımsız olarak 

değerlendirilmesinin olası olmayacağı söylenebilir. Bu noktada sosyal zekâ düzeyi yüksek olan 

işgörenlerin örgütsel sosyalleşmede ve hizmet verme yatkınlığı süreçlerinde daha kolay uyum 

sağlayarak başarılı olacağı düşünülmektedir. Başka bir ifade ile sosyal zekâsı düşük olan 

işgörenlerin örgütsel sosyalleşme süreçlerinde ve hizmet verme yatkınlığı becerisinin 

yansıtılmasında zor ve negatif bir eğilim göstereceği öngörülmektedir. Bütün bu yaklaşımlar 

neticesinde de araştırmanın temel amacı sosyal öğrenme teorisi kapsamında; turizm sektörünün 

yapı taşlarından biri olan konaklama işletmeleri işgörenleri baz alınarak, işgörenlerin sosyal zekâ 

düzeylerinin örgütsel sosyalleşme ve hizmet verme yatkınlığı üzerindeki etkisinin incelenmesi ve 

tüm özelliklerinin irdelenerek ortaya konulmasıdır. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

2.1. Sosyal Zekâ  

Literatürde sıklıkla kültürel ve duygusal zekâ gibi farklı zekâ tipleri ile birlikte kullanılan sosyal 

zekânın, aslında diğer zekâ tiplerinden daha kapsamlı ve daha önemli bir konumda yer aldığı 

savunulmaktadır (Çavuş vd., 2019: 260-261). Nitekim söz konusu karışıklığın giderilmesine yönelik 

yapılan çalışmalar sonucunda, duygusal zekâ ile sosyal zekanın farklı anlamlar ifade ettiği 

anlaşılmış (Bar-On vd., 2003: 1790) ve sosyal zekâ ayrı bir zekâ tipi olarak araştırılmaya başlanmıştır. 

Sosyal zekâ ilk olarak Edward L. Thorndike tarafından ortaya atılmış ve bireyin diğer bireylerle olan 

ilişkilerinde akıllıca davranışlar sergileyebilme becerisi olarak ifade edilmiştir (Dursun ve 

Yücefaydalı, 2020: 540). Thorndike’a göre, sosyal zekâ bireylerin diğer bireyleri anlamasından ve 
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idare edebilmesinden geçmektedir (Yıldız, 2021: 16) ancak 1920’lerde yapmış olduğu bu çıkarım 

literatürde yeterince ilgi görememesinden dolayı gelişme kaydedememiştir. Bu durum 1980’li 

yıllara kadar devam etmiş ve 1983 yılında Howard Gardner’ın “Zihin Çerçeveleri” projesinde çoklu 

zekâ kuramını önermesiyle sosyal zekâ kavramı anlamlılık kazanarak birçok araştırmacının ilgisini 

çekmiştir (Kalmaz, 2020: 6). Son otuz yılda söz konusu zekâ türü üzerine gerçekleştirilen 

araştırmaların artması ve kavramın popülerlik kazanması da bu durumunun bir yansıması olarak 

kabul edilmektedir. Bu bağlamda sosyal zekânın, yıllar içinde pek çok bilim insanın farklı bakış 

açılarından incelenmesinden kaynaklı çeşitli tanımları bulunmaktadır (Bacanlı, 1999: 5’ten akt. 

Kazu, 2019: 27).  

Thorndike en temel haliyle zekâyı; soyut, mekanik ve sosyal olmak üzere üç türe ayırarak incelemiş 

ve soyut zekanın düşünceleri, mekanik zekanın bireyin çevresinde yer alan gözle görülür 

materyalleri anlama ve kavrama becerisini, sosyal zekanın ise insan ilişkilerindeki kabiliyetini 

yansıttığını ifade etmiştir (Thorndike, 1920: 228). Bu doğrultuda literatürde yer alan birçok tanım 

Thorndike’nin ifadesi üzerine inşa edilmiştir ancak yıllar içinde yaşanan gelişmeler ve değişimler 

sonucu araştırmacılar sosyal zekânın tanımlanmasına ilişkin henüz ortak bir fikre varamamışlardır 

(Doğan ve Çetin, 2008: 3). 

1927 yılında Moss ve Hunt sosyal zekâyı, bireyin etrafında yer alan diğer insanlarla geçinebilmesi 

(s. 109) olarak ifade ederken, Strang (1930) söz konusu zekâ türünü, bilgi ve fonksiyon şeklinde iki 

boyuttan oluşan bireyin diğer bireylerle anlaşabilme beceresi (s. 263) şeklinde tanımlamıştır. Bunun 

beraberinde Vernon 1933’te Stragn’in (1930) tanımının sınırlarını genişleterek sosyal zekanın, diğer 

bireylerle anlaşabilme becerisinin yanı sıra onların ruh hallerini anlayabilme, empati kurabilme, 

sosyal olaylarda duyarlı davranabilme, sosyal ortamlarda rahat ve aktif hareket edebilme 

yeteneklerini de kapsadığını ileri sürmüştür (Vernon, 1933: 44-45). Bununla birlikte sosyal zekâ 

kavramının bireysel ifadesinin genişlediği görülmekte ve sosyal platformları da içeriğine dâhil 

edildiği düşünülmektedir. Nitekim Wedeck’in (1947), sosyal zekânın, güdü ve motivasyonla 

yakından alakalı olduğunu ifade etmesi sonucu, 1958 yılında Weschsler, sosyal zekâyı, genel 

zekânın sosyal konulara ve durumlara yansıması, uygulanması ve kullanılması olarak ifade etmiştir 

(İlhan ve Çetin, 2014: 6; Doğan ve Çetin, 2008: 3). 

Sosyal zekânın tanımlanmasında ve geliştirilmesinde büyük katkıları olan bir diğer bilim insanı 

Gardner ise, söz konusu zekâ türünü çoklu zekâ kuramının bir parçası olarak ele almış ve en basit 

tanımıyla, insanın diğer insanların içinde bulunduğu ruh halini, duygularını, amaç ve niyetini 

anlamak olarak açıklamıştır (Şenkal, 2019: 18). Gardner’ın tanımını destekleten Marlowe (1986) 

benzeri bir ifadeyle, kişinin kendi de dâhil olmak üzere insanların duygu ve düşüncelerini 

anlayabilme kıvraklığının sosyal zekâ becerisi olarak ifade edildiğini ileri sürmüştür (Marlowe, 

1986: 52). Goleman ise sosyal zekânın; sosyal beceri ve sosyal farkındalık kavramları olarak 

isimlendirilen iki boyuttan oluştuğunu; sosyal farkındalığın başkalarının hislerini anlamak, sosyal 

becerinin ise bu anlamlandırdığı hislere uygun davranışlar sergilemesi olarak tanımlamıştır 

(Goleman, 2006: 84’ten akt. Özaslan, 2017: 24). Bunun birlikte kavramı daha geniş bir açıdan ele alan 

Crowne’e göre sosyal zekâ, kişinin deneyimler sonucu edindiği bilgi ve tecrübeye göre 

davranışlarını şekillenmesi ve çevresine yansıtmasıdır (Crowne, 2009: 157). Dolayısıyla kavramla 

ilgili tanımlar göz önünde bulundurulduğunda, kişinin hayatının herhangi bir aşamasının sosyal 

zekânın şekillenmesinde ve gelişmesinde önemli olduğunu söylemek mümkündür.  

Sosyal zekâ, bireyin çevresiyle olan bütün iletişiminde ve etkileşiminde önemli bir unsur olarak 

kabul edilmektedir (Kömeçoğlu, 2022: 3). Yüksek sosyal zekâya sahip bireyler, insanların 

duygularını ve düşüncelerini, üzüntü ve kaygılarını, sinir ve kırgınlıklarını, istek ve arzularını, iniş 

ve çıkışlarını fark edebilmekte ve bu durumlar karşısında oluşan beklentiye uygun 

davranabilmektedirler (Doğan, 2006: 16-17). Dolayısıyla kendileri ve başkalarıyla iyi geçinebilmekte 

ve sağlam iletişim kuramlarından kaynaklı ait oldukları gruplarda öne çıkabilmektedirler. Bu 
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çerçevede bireyin özel hayatını yönetebilecek ve yönlendirebilecek etkiye sahip olduğu ileri sürülen 

sosyal zekânın, aynı zamanda bireyin çalışma hayatında da etkili olacağı düşünülmektedir. 

Özellikle iş hayatı göz önünde bulundurulduğunda bireyin fikirlerini aktarmasında, 

uygulamasında veya uygulatmasında etkin bir rol oynayacağını ifade etmek mümkündür. Buradan 

hareketle sosyal zekâsı yüksek bireylerin iş hayatında başarılı olabilme ihtimallerinin yüksek 

olabileceği çıkarımını yapmak da doğru olacaktır. Nitekim sosyal zekânın iş dünyasında, başarının 

temellerini oluşturan bir adım olarak görülmesi bu çıkarımın doğruluğu kuvvetlendirmektedir 

(Liberty ve Kida, 2017: 24). Bununla birlikte rekabetin yoğun olduğu piyasa koşullarında, bireylerin 

başarılı olabilmesi ve söz konusu bu başarılarını örgüte yansıtabilmesi konusunda sosyal zekâ 

seviyesinin önemli bir rol oynadığı vurgulanmaktadır (Kalmaz, 2020: 9). 

2.2. Örgütsel Sosyalleşme 

Örgütler karmaşık sosyal bir sistem olarak ifade edilmekte ve bu durumun hem bireylerin hem de 

örgütlerin farklı tutum ve davranışları benimsemesinden kaynaklı olduğu belirtilmektedir 

(Sökmen, 2007: 171). Dolayısıyla karmaşıklığın giderilerek örgütlerin amaç ve hedeflerini 

gerçekleştirilebilmesi için işgörenlerine değer ve normlarını aktarmaları, örgüt içinde rollerini 

belirtmeleri ve görev ve sorumluluklarını öğretmeleri gerekmektedir (Gencer, 2018: 49). Bu noktada 

söz konusu öğretme/öğrenme süreci örgütsel sosyalleşme olarak tanımlanmakta ve örgütün amaç 

ve hedeflerini, tarihçesini, politikalarını, iklimini, ilke ve inançlarını, dilini, değer yargılarını, 

işgörenler arasındaki ilişkileri, uygun davranış kuralları gibi birçok unsuru içerdiği ifade 

edilmektedir (Yıldırım ve Keskinkılıç Kara, 2018: 45). Bununla birlikte, ortak hedefler 

doğrultusunda bir araya gelen bireylerden oluşan örgütler, toplumsal sistemin bir parçası olarak 

kabul edilmekte ve en küçük yapı taşının birey olmasından kaynaklı sosyalleşmenin kapsamında 

değerlendirilmektedirler.  

Örgütsel sosyalleşme literatürde, sosyalleşme kavramında da karşılaşıldığı gibi farklı ifadelerle de 

(örgütsel toplumsallaşma, örgütsel sosyalizasyon) kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada ise 

sosyalleşmenin örgüt yönetimi kapsamında değerlendirmesinde örgütsel sosyalleşme kavramı 

tercih edilmiştir. Bunun yanı sıra örgütsel sosyalleşme birçok araştırmacı tarafından araştırılarak 

tanımı yapılmıştır. Buradan hareketle yıllar içinde literatürdeki yer alan bazı tanımlar Tablo 1’deki 

gibidir. 

Tablo 1. Örgütsel Sosyalleşmenin Tanımları 

Yıllar Örgütsel Sosyalleşmenin Tanımı 

1979 

Örgütsel sosyalleşme, bireyin örgütteki kendi rolünü yerine getirebilmek için iş ortamının 

kültürünü, değer yargılarını ve davranış kalıplarını öğrendiği süreçtir (Van Maanen ve Schein, 

1979: 211). 

1980 

Bireyin örgüt üyesi olarak kendini görmesi ve bu üyeliğin rollerini üstlenebilmesinde gerekli olan 

sosyal bilgiyi, ilkeleri, becerileri ve davranışları benimsemesi örgütsel sosyalleşme olarak ifade 

edilir (Louis, 1980: 228-232). 

1985 

Örgüt tarafından işgörene, grubun bir parçası haline gelmesinin, ipuçlarını öğrenmesinin, işlerin 

nasıl ilerlemesine yönelik düzenin aktarılmasının ve iletişime olanaklarına yönelik bilgilerin 

kazandırılmasıdır (Pascale, 1985: 27). 

2000 

Örgütsel sosyalleşme, işgörenin yeni görevler, roller ve iş yeri kültürü hakkında bilgileri 

edindikleri ve bu bilgiler neticesinde uyum sağlamaya çalıştıkları süreçtir (Klein ve Weaver, 2000: 

47). 

2013 
Örgütsel sosyalleşme, işgörenlerin örgüt içinde olduğu her an gerçekleşen, örgüt kültürüne 

uyulmasını sağlayan bütün ögelerin öğrenilmesi sürecidir (Araza vd., 2013: 5559). 
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Örgütsel sosyalleşme kavramına ilişkin farklı tanımların olmasına karşın, söz konusu tanımların 

ortak noktasının, bireyin çalıştığı iş yerine ait olabilmesi ve yeterli verimliliği göstererek adaptasyon 

sağlayabilmesi için örgüte ait unsurların (kültürü, iklimi, tarihi, davranış kalıpları vb.) birey 

tarafından içselleştirilmesi gerektiğini söylemek mümkündür. Bununla birlikte örgütsel 

sosyalleşmenin, işgören ile örgüt arasındaki iletişime ve etkileşime dayandığı görülmektedir. 

Dolayısıyla bireyin söz konusu etkileşim yoluyla, işinin gereklerini daha hızlı bir şekilde 

kavrayacağı, takımına uyum sağlayacağı ve kendini iş ortamında rahat hissedeceği göz önünde 

bulundurulursa, bu olumlu durumun performansını da pozitif yönde etkileyeceği söylenebilir. 

Ayrıca örgütsel sosyalleşme iş ortamına yeni dâhil olan bireylerin üzerinden değerlendirmesinin 

yanı sıra mevcutta var olan ve uzun yıllar aktif olarak çalışan işgörenleri de kapsamaktadır. Bunun 

nedeni ise sosyalleşme kavramının tanımında sıklıkla bahsedilen bireyin doğumundan itibaren 

başlayan ve sürekli bir şekilde devam eden öğrenme sürecidir. Bundan dolayı örgütsel sosyalleşme 

iş yerine dâhil olan bütün işgörenleri ve geniş bir zaman dilimini kapsamaktadır (Robert, 2004: 77). 

Araştırmacılar örgütsel sosyalleşmenin temel amacını, örgüte yeni katılan işgörenin, örgüt hakkında 

donanımlı bilgi sahibi olan işgören sıfatına dönüştürülmesi olarak belirtmektedir (Yıldırım, 2017: 8; 

Demirbilek, 2009: 355). Bundan dolayı örgütsel sosyalleşme örgütün değişiminden çok işgörenlerin 

değişmesine ve örgütün değerlerine uygun hale gelmesini ifade eden bir süreç olarak görülmektedir 

(Aydın ve Sezgin Nartgün, 2015: 16). Bu bağlamda söz konusu kavramın temelde beş özelliğe sahip 

olduğu belirtilmekte (Küçüksipahioğlu, 2019: 7) ve bu özellikler şu şekilde sıralanmaktadır 

(Sökmen, 2007: 171-172; Özçelik, 2008: 7-9; Özer, 2019: 26-27; Küçüksipahioğlu, 2019: 7-8; Feldman 

ve Arnold, 1983: 79’dan Özkan, 2005: 13-14): 

- Değer tutum ve davranışların değişimi: Örgütsel sosyalleşme bir değişim ve öğrenim süreci 

olmasından dolayı alışılmış olan davranış, tutum ve değerleri sürekli değiştirmeyi ve yeniliğe 

uyum sağlamayı içerisinde bulundurmaktadır. Bununla birlikte örgütün amaçlarına yönelik yeni 

ilişkiler kurulmasını, imajının anlaşması ve yenilenmesini, görev sorumlukların öğrenilmesini, 

performansın arttırılmasına ilişkin gerekli olan model davranışlarının işgören tarafından 

benimsenmesini de içermektedir. 

- Sosyalleşme sürecinin sürekliliği: Sosyalleşme anında oluşabilen bir sürecin aksine yavaş yavaş 

ilerleyen ve sürekliliği olan bir kavramı ifade etmektedir. Bundan dolayı örgütsel sosyalleşme 

zaman alan ve her daim devamlılığı olan bir süreci kapsamaktadır. 

- Yeni iş, iş grubuna ve örgütsel uygulamalara uyum: Örgütsel sosyalleşme işgörenlerin örgütün değer 

yargılarına uyum sağlamasının yanı sıra iş ortamına, iş arkadaşlarına ve grubuna, iş ilişkilerine 

de adapte olmasını içerisine alan bir kavramdır.  

- Yeni işgörenlerle yöneticiler arasındaki iki yönlü etkileşim: Örgüt içinde yaşanan değişikliler bazen 

işgörenlerin istek ve ihtiyaçlarına uyumlu olmayacak şekilde gelişebilmektedir. Bu bağlamda 

yöneticiler işgörenlerinin isteklerini ve beklentilerini analiz ederek dezavantajı avantaja 

çevirmeye çalışmakta ve bu analiz süreci örgütsel sosyalleşme kapsamında 

değerlendirilmektedir.  

- Başlangıç döneminin analiz edilmesi: İşgörenlerin örgütlerdeki ilk yıllarında hayal kırıklığına 

uğradıkları ve tatminsizlik içinde oldukları bilinmektedir. Bu çerçevede örgütsel sosyalleşme 

sayesinde denetim ve kontrol edilerek olumsuz duygu ve durumların minimize edilmesi 

sağlanabilmektedir. 

Örgütsel sosyalleşme kapsamında verilen tüm bu özellikler dikkate alındığında söz konusu 

kavramın çok yönlü, sürekli iyileşmeyi sağlayan, öğreten ve gelişmeyi destekleyen bir yapıya sahip 

olduğunu söylemek mümkündür. Bununla birlikte örgütsel sosyalleşmenin bireyin kişilik 

özellikleriyle de yakından ilgili olduğu görülmektedir. Bunun nedeni bireyin örgüt içine katıldıktan 

sonra karşılaştığı sosyal ortamı ile bu ortamdaki kurduğu iletişimler sonucu yaşadığı değişimlerin 
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bireyin kendi kişilik özellikleri etrafında şekillenmesidir. Dolayısıyla bu araştırmasının amacı 

bakımından incelendiğinde bireyin sosyal zekâ seviyesinin örgütsel sosyalleşmesi üzerinden bir 

etkisinin olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim sosyal zekânın direk sosyal ortamlarla 

ilgilenmesi ve örgütsel sosyalleşmenin de özünün sosyalleşmeye bağlanması iki kavram arasındaki 

bağlantıyı göstermektedir. Dolayısıyla bireyin sosyal zekânın örgütsel sosyalleşme üzerinde 

belirleyici bir etkisinin olduğunu söylemek yanlış bir yargı olmayacaktır.  

2.3. Hizmet Verme Yatkınlığı 

Literatür incelendiğinde hizmet verme yetkinliği olarak da isimlendirildiği görülen hizmet verme 

yatkınlığı, ilk kez 1980 yılında Schneider ve arkadaşları (1980) tarafından kavramsallaştırılarak, 

işgörenlerin müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılama ve kaliteli hizmet verme konusunda 

istekliliği olarak ifade etmişlerdir (Schneider vd., 1980: 253). Bununla birlikte yıllar içinde yaşanan 

gelişmeler sayesinde araştırmacılar, hizmet ve hizmet verme yatkınlığı kavramı üzerine 

çalışmalarını genişletmiş ve farklı açılardan ele alınarak tanımlanması konusuna ağırlık 

vermişlerdir. Bundan dolayı literatürde hizmet verme yatkınlığı kavramına ilişkin çeşitli tanımlar 

bulunmakta ve hizmet odaklılık, tüketici odaklılık, hizmet verme ön eğilimi ve müşteri odaklılık 

gibi benzer anlamı taşıyan farklı ifadelerle birlikte anıldığı görülmektedir (Saxe ve Weitz, 1982; 

Hogan vd., 1984; Lee-Ross, 2000; Baydoun vd., 2001; Homburg vd., 2002). Ayrıca hizmet verme 

yatkınlığına yönelik çeşitli yaklaşımların ve tanımlamaların olmasının, kavramın farklı bakış 

açılarından değerlendirilmesine imkân sağladığı ve içeriğinin zenginleşmesine yardımcı olduğu 

görülmektedir. Bu çerçevede hizmet verme yatkınlığı bir grup araştırmacı tarafından bireysel açıdan 

değerlendirilerek kişilik özelliklerine dayandırılırken (Hogan vd., 1984; Donavan, 1999; Brown vd., 

2002) başka bir grup tarafından örgütsel açıdan değerlendirerek öğrenilebilir tutum, davranış ve 

kültürel etkenlere dayandırılmıştır (Hennig-Thurau, 2004; Lytle vd., 1998; Gil Saura vd., 2005). Bu 

bağlamda çalışmalar yapan Eren ve arkadaşlarına (2015) göre ise söz konusu kavram, işgörenin 

maksimum seviyede hizmet sunmasını sağlayan ve kişilik özelliklerini de içinde bulunduran 

örgütsel yaklaşımı ifade etmektedir (Eren vd., 2015: 394-395). Buradan hareketle hizmet verme 

yatkınlığı ile ilgili literatürde yer alan bazı yaklaşımlar ve tanımlar şu şekildedir:  

• Örgütsel açıdan hizmet verme yatkınlığı: Günümüzde ekonomik katkısından dolayı hizmet 

sektörü ülkeler tarafından önemli bir kalkınma aracı olarak görülmekte ve rekabette üstünlük 

sağlanmasında müşteri memnuniyetinin kritik önem taşıdığı ifade edilmektedir. Bunun 

düşünsenin oluşmasındaki en önemli etken ise hizmet sunan işletmelerin kaliteleri ancak 

müşterilerinin geri dönüşlerinin anlaşılmasıyla mümkün olabilmesidir. Dolayısıyla müşterinin, 

hizmetin kalitesini işletmenin kalitesi olarak gördüğünü ve değerlendirdiğini söylemek 

mümkündür. Bu nedenle işletmelerin hizmet kalitelerini arttırmak, pazarda rekabet avantajı elde 

etmek, müşteri tatmini sağlamak ve iyi bir gelişim gösterebilmek gibi pek çok nedenden hizmet 

verme yatkınlığına odaklandıkları görülmektedir. Buradan hareketle örgütsel açıdan hizmet 

verme yatkınlığı: 

- Mükemmel hizmetin oluşturulması ve sunulmasına yönelik davranışların destelenmesi ve 

ödüllendirilmesini amaçlayan, nispeten kalıcı örgütsel uygulamaların, politikaların ve 

işlemlerin işletme kapsamında benimsenmesi (Lytle vd., 1998: 469), 

- Yüksek kalite hizmet sunumunun sağlanması için işgörenin eylemlerini ve kazanımlarını 

yansıtan bir kültürün oluşturulmasında örgütsel değişkenlere odaklanılması (Dienhart vd., 

1992: 332-333) olarak tanımlanmaktadır.  

Örgütsel açıdan hizmet verme yatkınlığı, örgütün iklimi, kültürü ve yapısı gibi çeşitli özelliklerini 

kapsamakta ve bu çerçevede incelemeler yapmaktadır (Homburg vd., 2002: 87-88). Bu doğrultuda 

söz konusun özelliklerin hizmet verme yatkınlığını etkilediğini ve şekillendirdiğini söylemek 

mümkündür. Nitekim bu konu kapsamında araştırmalar yapan Lytle ve arkadaşları (1998), örgütsel 
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açıdan hizmet yatkınlığının ölçülmesine yönelik yaptığı çalışmasında söz konusu kavramın örgütsel 

yönden boyutlarını (s. 464): 

- Hizmet liderliği uygulamaları: hizmet liderliği ve hizmet vizyonu, 

- Tüketicilerle temas uygulamaları: müşterilere karşı tutum ve davranış ve personel 

güçlendirme, 

- İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları: hizmet eğitimi ve hizmet ödülü, 

- Hizmet sunma sistemleri uygulamaları: hizmet sorunlarının engellenmesi, hizmet 

sorunlarının düzeltilmesi, hizmet teknolojisi ve hizmet standartları iletişimi şeklinde ifade 

etmiş ve boyutun örgütsel açıdan hizmet kalitesi üzerinde etkisi olduğunu vurgulamıştır. 

Bunun yanı sıra araştırmacılar, örgütsel açıdan hizmet verme yatkınlığının, örgüt ikliminin 

benimsenerek müşteri beklentilerinin nasıl karşılanacağını, geliştirileceğini ve pazarlama 

stratejilerinin ne şekilde oluşturulacağını incelediği ve açıklanmasına katkı sağladığını ifade 

etmişlerdir (Robinson JR ve Williamson, 2014:157). 

• Bireysel açıdan hizmet verme yatkınlığı: Hizmet verme yatkınlığı en genel haliyle işgörenlerin 

başkalarına yardımcı olabilmesi ve iş birliği sağlayabilmesi amacıyla, bilinçli bir şekilde gayret 

göstererek hem müşterilere hem de diğer işgörenlere iyi bir hizmet sunmak için gösterdiği 

isteklilik ve eğilim (Çullu Kaygısız, 2016: 23) şekline tanımlanmaktadır.  Bununla birlikte söz 

konusu kavram örgütsel bir perspektiften ele alındığı gibi bireysel bir açıdan da incelenmiş ve 

bu doğrultuda farklı tanımlar ileri sürülmüştür. Bu tanımlardan bazıları şu şekildedir: 

- Hizmet verme yatkınlığı, yüksek standartlarda bir hizmet sunulması ve oluşturulmasında 

emeğini ortaya koyacak işgörenlerin gösterdiği tutum ve davranışlardır (Yoon vd., 2007: 

375). 

- İşgörenler hizmet verme hususunda içinde oluşan istek ve hizmeti müşteriye sunmaktan 

duyduğu memnuniyet hizmet verme yatkınlığını ifade etmektedir (Bektaş, 2019: 28). 

- Hizmet verme yatkınlığı, işgörenlerin müşterilerle ve işletmedeki diğer çalışan 

arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurmasını, kibar davranışlar sergilemesini ve üstün bir hizmet 

sunmasını sağlayan bireysel özelliklerden oluşan bir grup eğilimdir (Cran, 1994: 36).  

- Hizmet verme yatkınlığı, bir iş kapsamında işgörenlerin müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını 

karşılama yetkinliği veya eğilimini gösteren kişilik unsurudur (Brown vd., 2002: 111), 

şeklinde ifade edilmektedir. Bu bağlamda yapılan tanımlar dikkate alındığında hizmet 

verme yatkınlığının işgörenin kişilik özellikleri ile ilişkilendirildiği ve bu kişiliğin 

özelliklerine göre şekillendiği ileri sürülmektedir. Nitekim Kuşluvan ve Eren (2011) 

işgörenlerin kişilik özelliği olan hizmet verme yatkınlığının ölçülmesine yönelik 

gerçekleştirdikleri çalışmasında, hizmet verme yatkınlığının doğuştan gelen kalıtsal 

özelliklerle ile nispeten öğrenme, kültür ve sosyalleşmenin etkileşmesi neticesinde 

oluştuğunu ifade etmektedir (Kuşluvan ve Eren, 2011: 142). Buna yaklaşıma göre 

araştırmanın kavramlardan biri olan sosyal zekânın hizmet verme yatkınlığı eğilimi 

üzerinde bir etkisinin olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca sosyal ortamlarda rahat 

hareket edebilmenin, bireyin diğer bireylerin duygu ve düşüncelerini anlayabilmesinin ve 

gerek özel gerekse iş hayatında iyi ilişkileri kurabilmesinin temelinde sosyal zekâ dayandığı 

göz önünde bulundurulduğunda, sosyal zekânın hizmet verme yatkınlığını etkilediğini ve 

şekillendirdiğini ifade etmek yanlış bir düşünce olmayacaktır. 

Bireysel açıdan yapılan tanımlamalardan hizmet verme yatkınlığının işgörenin kişilik özelliklerine 

dayandırdığı görülmektedir. Bu konu hakkında özellikle turizm sektörü üzerine yaptıkları 

çalışmalarla dikkat çeken Donavan ve Hocutt (2001), bireysel perspektiften hizmet verme 

yatkınlığının ölçülmesinde önemli olan boyutları (s. 295-295): 

- Müşteriye önemli ve özel olduğunu hissettirme, 



F. Çilingir – E. Erkılıç 14/4 (2022) 3270-3292 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3278 

- Müşterilerin beden dilini incelemek ve dikkatli dinlemek, 

- Hizmetleri en iyi bir şekilde aktarma, 

- Kişisel ilişki kurma, şeklinde ifade etmişler ve işgören ile müşteri arasındaki ilişkinin 

kalitesini hizmet verme yatkınlığının belirlediğini ileri sürmüşlerdir. 

Genel olarak her iki perspektiften de hizmet verme yatkınlığı hem örgüt hem de işgören için önemli 

bir konumda yer aldığı görülmektedir. Nitekim bu kapsamda yapılan araştırmalar sonucunda 

hizmet verme yatkınlığının bireysel açıdan işgörenin performansı ve örgütsel vatandaşlık 

(Donavan, 1999), örgütsel bağlılık ve iş tatmini (Rod ve Ashill, 2010; Kim vd., 2005), işe uyum ve 

işten ayrılma niyeti (Donavan vd., 2004), tükenmişlik (Babakus vd., 2009) gibi pek çok sonucu 

olduğu, örgütsel açıdan ise müşteri memnuniyeti, hizmet kalitesi, işgören-müşteri ilişkisi gibi 

faktörleri de etkilediği tespit edilmiştir (Boşoda, 2016: 49). Dolayısıyla hizmet verme yatkınlığı 

özellikle hizmet sektörü kapsamında kritik bir rol oynadığını söylemek mümkündür. Bu noktada 

insanlarla direkt olarak iletişime girmeyi ve yüz yüze bakmayı gerektiğinden turizm sektörü 

işletmelerinin işgörenlerinin sosyal zekâlısıyla hizmet verme yatkınlığının arasında bir bağlantının 

olduğu ifade edilebilir.  

3. YÖNTEM 

3.1. Araştırma Modeli ve Hipotezleri  

Bu araştırmanın amacı konaklama işletmeleri işgörenlerinin sosyal zekâ düzeylerinin örgütsel 

sosyalleşme ve hizmet verme yatkınlığı üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve söz konusu 

değişkenlerle olan ilişkisinin ortaya konulmasıdır. Bununla birlikte bu araştırma, bilişsel-davranışçı 

bir yordam ile bireyin düşünceleri doğrultusunda eylemler gerçekleştirdiğini temel alan sosyal 

öğrenme teorisine dayandırılmaktadır. Julian Robert ve Albert Bandura tarafından geliştirilen 

sosyal öğrenme teorisi, davranışın kişinin ve çevresindekilerinin etkileşimi sonucunda oluştuğunu 

ve bu oluşumda kişinin bilişsel yönlerinin dikkat çekici bir etken olduğu savunmaktadır (Bahn, 

2001: 110). Diğer bir ifade ile bireyin hem kendi hem de çevresindeki etkileşimler kapsamında nasıl 

düşündüğü ve buna uygun olarak nasıl hareket ettiğini temel almaktadır. Bu kapsamda sosyal 

öğrenme teorisinde ifade edilen öğrenmenin kişisel etkenler ve çevresel gözlemler sonucu oluşması 

dikkate alındığında, işgörenlerin ne düşündüğü ve buna karşılık nasıl hareket ettiği konusunda 

sosyal zekâ-örgütsel sosyalleşme ve sosyal zekâ-hizmet verme yatkınlığı arasındaki olası ilişkisinin 

varlığına destek verdiği görülmektedir. Buradan hareketle söz konusu yaklaşımlar neticesinde bu 

araştırma sosyal öğrenme teorisi kapsamında değerlendirilmiş ve amaca yönelik şu hipotezler 

oluşturulmuştur. 

Hipotez 1: Sosyal zekânın örgütsel sosyalleşme üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

Hipotez 2: Sosyal zekânın hizmet verme yatkınlığı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

3.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Trabzon ili sınırları içerisinde yer alan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı 

tarafından verilen Turizm İşletme Belgesi sahibi 4 ve 5 yıldızlı toplam 20 konaklama işletmesinin 

işgörenlerinden oluşmaktadır. Araştırmada 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinin tercih 

edilmesinin sebebi; bulundukları konum itibariyle müşteri ağlarının kapsamlı olması, geniş hizmet 

içeriği sunmaları ve diğer yıldız sınıflarına dâhil olan konaklama işletmelerine göre işgören 

sayısının daha yüksek olmasıdır. Bu çerçevede Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı “Otelcilik ve 

Turizm Sektöründe İşgücü Araştırması” (1989) istatistiklerine göre yıldızlı ve diğer tesisleri içeren 

genel ortalama üzerinden yatak başına personel sayısının 0.35, oda başına düşen personel sayısının 

ise 0.70 şeklinde hesapladığı görülmektedir (Turizm Bakanlığı, 1989: 61’den akt. Erkılıç, 2017: 79). 

Burandan hareketle araştırma evrenini oluşturan 4 ve 5 yıldızlı toplam 20 konaklama işletmesinin, 

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verileri göre; toplam oda sayısının 2259, toplam yatak 
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sayısının ise 4624 olduğu tespit edilmiştir (trabzon.ktb.gov.tr). Bu bağlamda söz konusu evrenin oda 

sayına göre personel sayısı hesaplandığında (2259 x 0.70) 1581,3 personel; yatak sayısına göre 

personel sayısı hesaplandığında (4624 x 0.35) 1681,4 personele ihtiyaç duyulduğu görülmüştür. 

Yapılan hesaplamalar nezdinde araştırma evreni, yatak sayısına göre personel sayısı dikkate 

alınarak hesaplanan 1681 personel olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte araştırma evrenini 

oluşturan birimlerin fazla olması, zaman ve maliyet sınırlılığından dolayı bu çalışmada örneklem 

alma yoluna gidilmiştir.  

Kapsamı 10.000 birimden az olan evrenleri sınırlı evren olarak nitelendiren Özdamar (2001), 

araştırmanın değişkenlerinin türünü (nicel) dikkate alarak oluşturduğu örneklem büyüklüğünün 

hesaplanmasına ilişkin formülde, güven düzeyi “0.05” dikkate alınarak bu araştırmanın evrenine 

uygulanmıştır ve araştırma evrenini temsil edecek minimum örneklem hacminin 321,85 olduğuna 

ulaşılmıştır. Bu bağlamda basit tesadüfi örneklem yöntemi kullanılarak (Gazeloğlu ve Erkılıç, 2020: 

27-31) hatalı, eksik veya geri dönmeyen anket olabileceği düşünülerek araştırmada, 650 adet anket 

dağıtılmış ve 450 tanesinden geri dönüş alınmıştır. Ancak anketlerin 49 tanesinin eksik şekilde 

doldurulmasından dolayı değerlendirmeden çıkarılmıştır. 401 anket değerlendirmeye uygun 

görülerek araştırma kapsamındaki analizlere tabi tutulmuştur. 

3.3. Veri Toplama Araçları ve Verilerin Analizi 

Nicel bir araştırma olma özelliği gösteren bu çalışmada veriler Eylül 2021 ile Aralık 2021 tarihleri 

arasında anket tekniğinden yararlanılarak toplanmıştır. Araştırma kapsamında hazırlanan anket 

toplam dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmesi 

işgörenlerinin demografik ve diğer bazı bireysel özelliklerine yer verilmiştir. Anketin diğer 

bölümleri ise sırasıyla sosyal zekâ, örgütsel sosyalleşme ve hizmet verme yatkınlığı kavramlarının 

ölçülmesine yönelik ölçeklerden oluşmaktadır. Buradan hareketle Tablo 2’de araştırmanın amacına 

yönelik seçilen ölçekler ve bu ölçeklerin detaylarına yönelik bilgiler sunulmaktadır. Buna ek olarak 

anketlerde yer alan ifadeler 5’li Likert tipi ölçek kullanılarak derecelendirilmiştir. 

Tablo 2. Araştırmada Kullanılan Ölçeklere Yönelik Bilgiler 

Ölçekler Kaynak Türkçe çeviri Boyutlar 
İfade 

sayısı 

Sosyal zekâ Silvera vd. (2001) 
Doğan ve Çetin 

(2009) 

Sosyal bilgi süreci 

Sosyal beceri 

Sosyal farkındalık 

21 

Örgütsel sosyalleşme Erdoğan (2012) - 

Mesleki yeterlilik 

Kişilerarası ilişkiler 

Örgüt tarihi ve dili 

Örgütsel amaç ve değerlere uyum 

Örgüt politikası 

24 

Hizmet Verme 

Yatkınlığı 
Brown vd. (2002) Öncü (2019) 

Hizmet sunumundan zevk alma 

İhtiyaçları karşılama yeteneği  
12 

Araştırmada kapsamında yer alan verilerin analizinde ilk olarak işgörenlerin sosyal zekâ, örgütsel 

sosyalleşme ve hizmet verme yatkınlığı ile ilişkili görüşlerinin demografik özelliklerine göre 

karşılaştırılmasında iki grup olan (cinsiyet, medeni durum) bağımsız örneklem için t-testi, ikiden 

fazla grup içeren değişkenler (yaş, aylık gelir düzeyi, eğitim durumu, turizm eğitimi alma 

durumları, işletmedeki görev ve işletmedeki çalışma süresi) için ise tek faktörlü varyans (One-Way 

Anova) analizi kullanılmıştır. Bununla birlikte işgörenlerin görüşlerine göre, sosyal zekâsı ile 

örgütsel sosyalleşme ve sosyal zekâ ile hizmet verme yatkınlığı arasındaki ilişkiyi belirlemek 

amacıyla basit korelasyon analizi uygulanmıştır. Ayrıca sosyal zekânın örgütsel sosyalleşme ve 

hizmet verme yatkınlığı arasındaki sebep-sonuç ilişkisinin açıklanmasına yönelik çoklu doğrusal 
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regresyon modeli oluşturulmuştur. Araştırmada sosyal zekâ, örgütsel sosyalleşme ve hizmet verme 

yatkınlığı ölçeklerinin güvenirliliğini test etmek amacıyla Cronbach’s Alpha katsayıları 

hesaplanmıştır. Son olarak araştırmada elde edilen veriler SPSS paket programıyla analiz edilmiştir. 

3.3.1. Ölçeklerin güvenirliliği  

Araştırmada, sosyal zekâ, örgütsel sosyalleşme ve hizmet verme yatkınlığına ilişkin ölçeklerin 

güvenirlilik analizine yönelik Cronbach’s Alpha değerleri hesaplanmış ve Tablo 3’te sunulmuştur. 

Ölçeklerin Cronbach’s Alpha katsayısının tabloda verilen değerlere göre 0,75 ve 0,94 arasında 

değişiklik gösterdiği görülmektedir. Bu bağlamda Özdamar’a (1999) göre Cronbach’s Alpha 

katsayısı 0,60<α<0,80 arasında ise oldukça güvenilir ve 0,80<α<1 arasında ise yüksek derece 

güvenilir olduğu şeklinde değerlendirilmektedir (Özdamar, 1999’dan akt. Çakanel, 2018: 60). 

Buradan hareketle araştırmadaki değişkenlere ilişkin kullanılan ölçekleri güvenilir olarak 

yorumlamak mümkündür. 

Tablo 3. Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Güvenirlilik Analizi 

Ölçek Madde Sayısı Cronbach’s Alpha 

Sosyal Zekâ 21 0,759 

Örgütsel Sosyalleşme 24 0,940 

Hizmet Verme Yatkınlığı 12 0,922 

Cronbach’s Alpha: α 

Araştırmanın birden fazla ölçekten oluşması ve katılımcıların bu ölçekleri eş zamanlı olarak 

değerlendirmesinden dolayı oluşabilecek sapmanın hesaplanması için yapılan faktör analizi 

sonucunda, verilerde sapma sorununun olmadığı görülmüştür. Ayrıca verilerin karşılaştırmalı 

analizi gerçekleştirilmeden önce normallik analizi yapılmış ve çarpıklık ve basıklık değerlerinin -2 

ile +2 arasında değer aldığı hesaplanmıştır. Bu bağlamda George ve Mallery (2010) tarafından kabul 

edilen aralıkta yer almalarından dolayı araştırma verilerinin normal dağılım gösterdiği kabul 

edilmiştir (akt. Eraslan vd., 2017: 407). Dolayısıyla araştırmada parametrik test yöntemlerini 

kullanılarak analizler yapılmıştır.  

4. BULGULAR 

Araştırmaya dâhil olan konaklama işletmesi işgörenlerinin demografik özelliklerine (cinsiyet, yaş, 

medeni durum, aylık gelir düzeyi, eğitim durumu, turizm eğitimi alma durumları, işletmedeki 

görev ve işletmedeki çalışma süresi) ilişkin istatistikler Tablo 4’te yer almaktadır. 

Tablo 4. İşgörenlerin Demografik Özelliklerine Göre Dağılımları 

Gruplar Sayı 
Yüzde 

(%) 
Gruplar 

Sayı 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Cinsiyet 
Kadın 212 52,9 Medeni 

Durum 

Evli 201 50,1 

Erkek 189 47,1 Bekar 200 49,9 

Yaş  

20 yaş ve altı 38 9,5 

Aylık 

gelir 

2825 TL ve altı 124 30,9 

21-30 arası yaş 135 33,7 2826- 3826 TL arası 147 36,7 

31-40 arası yaş 143 35,7 3827-4827 TL arası 81 20,2 

41 yaş ve üzeri 85 21,2 4828 TL ve üzeri 49 12,2 

Eğitim  

İlköğretim ve altı 42 10,5 

Görev 

Üst kademe yönetici 30 7,5 

Ortaöğretim 189 47,1 Orta kademe yönetici 87 21,7 

Yükseköğretim 170 42,4 Alt kademe yönetici 71 17,7 

Turizm 

Eğitimi  

Almadım 161 40,1 Personel 213 53,1 

Turizm ve otel 

meslek lisesi 
95 23,7 

Çalışma 

Süresi 

1-2 yıl arası 134 33,4 

Turizm ön lisans 61 15,2 3-5 yıl arası 97 27,7 

Turizm lisans 37 9,2 6-10 yıl arası 100 28,6 

Turizm lisansüstü 47 11,7 11 yıl ve üzeri 70 20.0 
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Araştırmaya katılan konaklama işletmesi işgörenlerin demografik özellikleri incelendiğinde 

çoğunun; cinsiyetinin kadın (%52,9), yaş aralığı 31-40 (%35,7) olan, medeni durumu evli (%50,1), 

gelir düzeyi 2826-3826 TL arasında seyreden (%36,7), eğitim durumu ortaöğretim mezunu olan 

(%47,1), işletmedeki görevi personel düzeyinde çalışan (%53,1) ve turizm eğitimi almayan (%40,1) 

bireylerden oluştuğu görülmektedir. Buna ek olarak araştırma kapsamında yer alan işgörenlerin 

çalıştıkları işletmekteki görev sürelerinin 1-2 arasında (%33,4) yoğunlaştığı saptanmıştır. Bunun 

yanı sıra işgörenlerin sosyal zekâ, örgütsel sosyalleşmeye ve hizmet verme yatkınlığına ilişkin 

görüşlerinin bireysel özelliklerine göre anlamlı bir farklılık olup olmadığının tespit edilmesi 

amacıyla yapılan t-testi ve varyans analizi sonuçlarına göre; sosyal zekâ ile sadece yaş ve çalışma 

süresi değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunurken örgütsel sosyalleşme 

ve hizmet verme yatkınlığında ise  yaş, medeni durum, aylık gelir, eğitim durumu, turizm eğitimi, 

işletmedeki görev ve çalışma süresi arasında değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

4.1. Değişkenler Arası Korelasyon ve Regresyon Analizi 

Sosyal zekâ ile örgütsel sosyalleşme değişkenlerinin birlikte değişme yönlerini, büyüklüklerini, 

gücünü ve şiddetini belirlemek için yapılan Korelasyon Analizi (Pearson Korelasyon Katsayısı) 

Tablo 5’te sunuluştur. Tablo 5’teki bulgulara göre, sosyal zekâ ile örgütsel sosyalleşme arasında 

anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p<0,05).  

Tablo 5. Sosyal Zekâ İle Örgütsel Sosyalleşme İlişkisine Yönelik Korelasyon Katsayısı 

Ölçek Örgütsel Sosyalleşme 

Sosyal Zekâ 

r -0,014 

p 0,391 

n 401 

**p<0,01 *p<0,05 r: Pearson Korelasyon Katsayısı n: Katılımcı sayısı 

Korelasyon katsayısı -0,014 olarak hesaplanmış ve negatif yönlü bu değere göre araştırma 

kapsamında elde edilen veriler kapsamında sosyal zekâ ile örgütsel sosyalleşme arasında anlamlı 

bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. Ancak söz konusu değişkenlerin boyutlarına ilişkin Tablo 

6’daki korelasyon analizi sonuçlarına bakıldığında sosyal bilgi süreci boyutu ile örgütsel 

sosyalleşmenin bütün boyutları arasında (mesleki yeterlilik, kişilerarası ilişkiler, dil ve tarih, politika 

ve örgütün amaç ve hedeflerine uyum) anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır 

(p<0,001 ve 0,05). 

Tablo 6. Sosyal Zekâ ile Örgütsel Sosyalleşme Boyutlarının İlişkilerine Yönelik Korelasyon 

Katsayıları 

Boyutlar 
Mesleki 

Yeterlilik 

Kişilerarası 

İlişkiler 
Dil ve Tarih Politika 

Amaç ve 

Değerlere Uyum 

Sosyal 

Bilgi Süreci  

r 0,460** 0,440** 0,502** 0,541** 0,422** 

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Sosyal 

Beceri 

r -0,39 -0,118* -0,52 -0,100* -0,43 

p 0,440 0,018 0,303 0,046 0,388 

Sosyal 

Farkındalık 

r -0,282** -0,283** -0,219** -0,310** -0,204** 

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

**p<0,01 *p<0,05 r: Pearson Korelasyon Katsayısı 

Tablo 6’daki bulgular detaylıca incelendiğinde sosyal zekânın sosyal beceri boyutu ile örgütsel 

sosyalleşmenin kişilerarası ilişkiler ve politika boyutu arasında %95 güvenilirlikle anlamlı ve negatif 

yönlü bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Buna göre işgörenlerin sosyal becerileri arttıkça 

kişiler arası ilişkilerinin ve örgütün politikalarını benimsemelerinin azaldığını söylemek 

mümkündür. Bunun yanı sıra sosyal zekânın sosyal farkındalık boyutu ile örgütsel sosyalleşmenin 
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bütün boyutları arasında (mesleki yeterlilik, kişilerarası ilişkiler, dil ve tarih, politika ve örgütün 

amaç ve hedeflerine uyum) anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p<0,01 

ve 0,05). Diğer bir ifadeyle işgörenlerin sosyal farkındalıkları azaldıkça örgütsel sosyalleşmelerinin 

arttığını söylemek mümkündür. Ayrıca sosyal farkındalık boyutu ile en yüksek düzeyde ilişki olan 

boyutun örgütsel sosyalleşmenin politika boyutu olduğu tespit edilmiştir (r=-0,310).  

Sosyal zekâ ile hizmet verme yatkınlığı değişkenlerinin birlikte değişme yönlerini ve şiddetini 

belirlemek için yapılan Korelasyon Analizi (Pearson Korelasyon Katsayısı) sonuçları Tablo 7’de yer 

almaktadır. Bu bağlam tablodaki bulgulara göre sosyal zekâ ile hizmet verme yatkınlığı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Söz konusu ilişkiye yönelik 

Pearson Korelasyon Katsayısına -0,095 olarak hesaplanmış ve buna göre iki değişkenin arasında 

anlamlı ve negatif yönlü bir ilişkinin olduğu sonucuna varılmıştır.  

Tablo 7. Sosyal Zekâ ve Hizmet Verme Yatkınlığı İlişkisine Yönelik Korelasyon Katsayısı 

Ölçek Hizmet Verme Yatkınlığı 

Sosyal Zekâ 

R -0,095 

P 0,028* 

n 401 

**p<0,01 *p<0,05 r: Pearson Korelasyon Katsayısı n: Katılımcı sayısı 

Tablodaki verilere yönelik diğer bir ifade ile değişkenlerden birinin artmasının diğerinin azalmasına 

neden olacağı yorumunu yapmak mümkündür. Bu bağlamda sosyal zekâ ile hizmet verme 

yatkınlığının daha detaylıca incelenmesine yönelik söz konusu değişkenlerin boyutları arasındaki 

ilişkiye açıklamak amacıyla yapılan Korelasyon Analizi sonuçları Tablo 8’de sunulmuştur. 

Tablo 8. Sosyal Zekâ ve Hizmet Verme Yatkınlığı Boyutlarının İlişkisine Yönelik Korelasyon 

Katsayıları 

Boyutlar Sunumdan Zevk Alma İhtiyaçları Karşılama Yeteneği 

Sosyal Bilgi Süreci 
r 0,375** 0,400** 

p 0,000 0,000 

Sosyal Beceri 
r -0,103* -0,082 

p 0,039 0,100 

Sosyal Farkındalık  
r -0,304** -0,301** 

p 0,000 0,000 

**p<0,01 *p<0,05 r: Pearson Korelasyon Katsayısı 

Tablo 8’deki değerlere bakıldığında sosyal beceri ile ihtiyaçları karşılama yeteneği arasındaki ilişki 

haricinde (p=0,100>0,05) sosyal zekânın büyün boyutları ile hizmet verme yatkınlığının bütün 

boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir (p<0,001 ve 0,05). 

Diğer bir ifade ile sosyal bilgi süreci boyutu ile sunumdan zevk alma (r=0,375) ve ihtiyaçları karşıma 

boyutu (r=0,400) arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki, sosyal beceri boyutu ile sunumdan zevk 

alma boyutu arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki (r=-0,103) ve son olarak sosyal farkındalık 

boyutu ile sunumdan zevk alma (r=-0,304) ve ihtiyaçları karşıma boyutu (r=-0,301) arasında ise 

anlamlı ve negatif yönlü bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte sosyal zekâyı 

oluşturan boyutlar ile en yüksek düzeyde ilişkili olan hizmet verme yatkınlığı boyutunun 

“ihtiyaçları karşılama yeteneği” boyutu olduğu sonucuna varılmıştır.  
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Tablo 9. Sosyal zekâ ve örgütsel sosyalleşme boyutlarına ilişkin çoklu regresyon analizi sonuçları 

Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken β S(β) R2 t p F 

Sosyal Bilgi Süreci 

Örgütsel Sosyalleşme 

0,540 0,526 

0,371 

12,664 0,000** 

78,208 Sosyal Beceri 0,103 0,091 1,848 0,065 

Sosyal Farkındalık -0,121 -0,231 -4,549 0,000** 

Sosyal Bilgi Süreci 

Mesleki Yeterlilik 

0,470 0,403 

0,252 

8,891 0,000** 

44,631 Sosyal Beceri 0,188 0,147 2,735 0,007** 

Sosyal Farkındalık -0,154 -0,258 -4,650 0,000** 

Sosyal Bilgi Süreci 

Kişilerarası İlişkiler 

0,541 0,390 

0,223 

8,458 0,000** 

38,016 Sosyal Beceri 0,044 0,029 0,527 0,598 

Sosyal Farkındalık 0,137 -0,193 -3,420 0,001** 

Sosyal Bilgi Süreci 

Dil ve Tarih 

0,682 0,473 

0,262 

10,508 0,000** 

46,979 Sosyal Beceri 0,102 0,064 1,209 0,227 

Sosyal Farkındalık -0,095 -0,128 -2,326 0,021* 

Sosyal Bilgi Süreci 

Politika 

0,520 0,488 

0,324 

11,332 0,000** 

63,522 Sosyal Beceri 0,082 0,069 2,365 0,173 

Sosyal Farkındalık -0,119 -0,218 -4,130 0,000** 

Sosyal Bilgi Süreci 

Amaç ve Değerlere 

Uyum 

0,510 0,390 

0,190 

8,270 0,000** 

31,002 
Sosyal Beceri 0,104 0,072 1,298 0,195 

Sosyal Farkındalık 

 
-0,094 -0,140 -2,429 0,016* 

**p<0,01 *p<0,05 β: Beta değeri S(β): Standardize edilmiş beta katsayısı R2: Belirlilik katsayısı 

Yapılan analizler neticesinde elde edilen veriler doğrultusunda araştırmanın ilk hipotezi olan 

“sosyal zekanın örgütsel sosyalleşme üzerinde etkisi vardır” savı yapılan parametrik testler 

sonucunda (p=0,391>0,05) reddedilmiştir. Daha kapsamlı bir ifade ile konaklama işletmesi 

işgörenlerinin sosyal zekalarının örgütsel sosyalleşme üzerinde bir etkisi olmadığı saptanmıştır. 

Ancak yapılan çoklu regresyon analizi sonuçlarında; sosyal zekânın sosyal bilgi süreci boyutu ile 

örgütsel sosyalleşme ve örgütsel sosyalleşmenin bütün boyutları (mesleki yeterlilik, kişilerarası 

ilişkiler, dil ve tarih, politika ve örgütün amaç ve değerlerine uyum) arasında anlamlı ve pozitif 

yönde bir etki, sosyal beceri boyutunun mesleki yeterlilik üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir 

etkisi ve sosyal farkındalık boyutu ile örgütsel sosyalleşme ve örgütsel sosyalleşmenin bütün 

boyutları arasında anlamlı ve negatif yönlü bir etki olduğu tespit edilmiştir (Tablo 9). 

Tablo 10. Sosyal zekâ ve hizmet verme yatkınlığı boyutlarına ilişkin çoklu regresyon analizi 

sonuçları 

Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken β S(β) R2 t p F 

Sosyal Bilgi Süreci 

Hizmet Verme Yatkınlığı 

0,337 0,341 

0,222 

7,391 0,000** 

37,689 Sosyal Beceri 0,104 0,096 1,750 0,081 

Sosyal Farkındalık -0,143 -0,284 -5.017 0,000** 

Sosyal Bilgi Süreci 

Sunumdan Zevk Alma 

0,350 0,310 

0,189 

6,569 0,000** 

30,794 Sosyal Beceri 0,097 0,078 1,399 0,163 

Sosyal Farkındalık -0,153 -0,265 -4,592 0,000** 

Sosyal Bilgi Süreci 

İhtiyaçları Karşılama 

0,325 0,336 

0,207 

7,206 0,000** 

34,596 Sosyal Beceri 0,111 0,104 1,890 0,059 

Sosyal Farkındalık -0,134 -,270 -4,734 0,000** 

**p<0,01 *p<0,05 β: Beta değeri S(β): Standardize edilmiş beta katsayısı R2: Belirlilik katsayısı 

Araştırmanın ikinci hipotezi olan “sosyal zekanın hizmet verme yatkınlığı üzerindeki etkisi vardır” 

savı yapılan parametrik testeler sonucunda (p=0,028<0,05) kabul edilmiştir. Diğer bir ifade ile 

konaklama işletmesi işgörenlerinin sosyal zekalarının hizmet verme yatkınlığı üzerinde bir etkisi 
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olduğu neticesine ulaşılmıştır. Bu bağlamda Tablo 10’daki çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre; 

sosyal zekânın sosyal bilgi süreci boyutu ile hizmet verme yatkınlığı ve hizmet verme yatkınlığının 

tüm boyutları (sunumdan zevk alma ve ihtiyaçları karşılama yeteneği) arasında anlamlı ve pozitif 

yönde bir etkinin olduğu ve sosyal farkındalık boyutu ile hizmet verme yatkınlığı ve hizmet verme 

yatkınlığının tüm boyutları arasında anlamlı ve negatif yönde bir etkinin olduğu tespit edilirken 

sosyal zekânın sosyal beceri boyutu ile hizmet verme yatkınlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir etkinin olmadığı sonucuna varılmıştır. 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Hizmet sektörünün en önemli yapı taşlarından biri olan konaklama işletmelerinde, ekonomik, 

sosyal ve teknolojik alanlarda yaşanan gelişmelerden dolayı nitelikli işgücünü duyulan ihtiyaç gün 

geçtikçe artmakta ve konaklama işletmesi yöneticileri nitelikli işgücünün temin edilmesinde farklı 

stratejiler sergilemektedir. Özellikle bu durum son zamanlarda bireylerin sosyal alanlardaki 

başarısının bir simgesi olarak görülen sosyal zekâ kavramının önem kazanmasını sağlamış ve sosyal 

zekânın etkilediği alanları ve kavramların açıklanması ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Sosyal 

zekâ bireyin gerek iş hayatı gerekse özel yaşamanı etkisi altına alması ve söz konusu bu ortamlarda 

oluşan bütün iletişim ve etkileşimi içeren sosyal bağları etkilemesi ve yönlendirmesinden dolayı 

emek yoğun sektör olan turizmde işgören-müşteri ilişkini kapsamında kilit rol oynadığı 

düşünülmektedir. Dolayısıyla söz konusu bu durumun, nitelikli işgörenlerin kısa bir sürede 

örgütün istek ve amaçları doğrultusunda hareket eden bir üyesi haline gelmesi sürecini 

hızlandırdığı düşünülmekte ve dolayısıyla sahip olduğu potansiyelden dolayı örgütsel sosyalleşme 

üzerinde bir etkisi olduğu düşünülmektedir. Daha basit bir anlatım ile konaklama işletmesinde 

çalışan işgörenlerin sosyal zekâsının yüksek olmasının örgütün arzu ettiği bir üye konumuna 

gelmesini ifade eden örgütsel sosyalleşme üzerinde kuvvetli bir etkisinin olacağı varsayılmaktadır. 

Bununla birlikte konaklama işletmelerinde hizmet kalitesinin işletmelerin varlıklarını 

korunmasındaki en önemli unsur olmasından dolayı sosyal zekâsı yüksek olan bireylerin hizmet 

verme eğilimlerinin daha yüksek olacağı ve böylelikle motivasyon, iş tatmini, işe doyum, 

performans artışı gibi birçok olumlu gelişmelerle konaklama işletmelerine katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Özellikle emek yoğun ve hizmet odaklı sektör olan konaklama işletmelerinin 

birçok bölümden ve çok sayıda işgörenden oluşması dikkate alındığında sosyal zekânın hem 

örgütsel sosyalleşmeyi hem de hizmet verme yatkınlığını etkileyerek söz konusu işletmelere yarar 

sağlayabileceği öngörülmektedir. Dolayısıyla söz konusu sebepler göz önünde bulundurulduğunda 

konaklama işletmeleri açısından sosyal zekâ ile örgütsel sosyalleşme ve hizmet verme yatkınlığı 

arasındaki ilişkinin ne ölçüde olduğunun ortaya konulması büyük önem taşımaktadır. 

Buradan hareketle konuyla ilgili bahsedilen etkenlerden dolayı bu araştırma, Trabzon ilinde yer 

alan 4 v 5 yıldızlı konaklama işletmesi işgörenleri üzerine gerçekleştirilerek sosyal zekânın örgütsel 

sosyalleşmeye ve hizmet verme yatkınlığına olan etkisi incelenmiştir. Araştırmanın verileri 

Trabzon’daki söz konusu yıldız sınıflandırmasına dahil olan 401 işgörenden dört bölümden oluşan 

anket yardımıyla toplanmıştır. Araştırmada sosyal zekâ kavramı sosyal bilgi süreci, sosyal beceri ve 

sosyal farkındalık olarak üç boyuttan, örgütsel sosyalleşme kavramı mesleki yeterlilik, kişilerarası 

ilişkiler, dil ve tarih, politika ve örgütün amaç ve değerlerine uyum olmak üzere beş boyuttan 

incelenirken hizmet verme yatkınlığı sunumdan zevk alma ve ihtiyaçları karşılama yeteneği olarak 

isimlendirilen toplan iki boyutta ele alınarak incelenmiştir. 

Sosyal zekâ ile örgütsel sosyalleşme ve hizmet verme yatkınlığı arasındaki ilişkiyi açıklamak 

amacıyla yapılan bu araştırmada, sosyal zekâ ile örgütsel sosyalleşme arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmaz iken sosyal zekâ boyutları ile örgütsel sosyalleşme boyutları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki olduğu ve sosyal zekâ ile hizmet verme yatkınlığı arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. İlk olarak sosyal zekâ ile örgütsel sosyalleşme 
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arasındaki ilişkiye detaylıca bakıldığında; sosyal beceri boyutu ile örgütsel sosyalleşme arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadığı sosyal farkındalık boyutu ile ise aralarında anlamlı 

ve negatif yönlü bir ilişkinin olduğuna ulaşılmıştır. Diğer bir ifade ile araştırma kapsamına dahil 

olan işgörenlerin görüşleri kapsamında sosyal farkındalık arttığında işgörenin örgütsel sosyalleşme 

sürecinin düşük bir düzeyde de olsa azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bunun aksine sosyal zekânın 

sosyal bilgi süreci boyutu ile örgütsel sosyalleşme ve örgütsel sosyalleşme bütün boyutları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Daha kapsamlı bir 

ifade ile konaklama işletmesi işgörenlerinin sosyal ortamlarda edindiği bilgi birikimi arttığında 

işgörenin mesleki yeterliliğinim, kişilerarası ilişkilerinin, örgüte ait dil, tarih, politika, amaç ve 

değerlerin öğrenmesinin ve benimsenmesinin artacağı sonucuna varılmıştır. Ayrıca çalışmada 

örgütsel sosyalleşmenin %37,7 düzeyinde sosyal bilgi sürecine bağlı olduğu saptanmıştır. 

İkinci olarak sosyal zekâ ve hizmet verme yatkınlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

bulunan değişkenlerin boyutlarına yönelik bulgulara detaylıca bakıldığında; sosyal beceri boyutu 

hizmet verme yatkınlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadığı ve sosyal 

farkındalık boyutu ile ise aralarında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. 

Diğer bir ifade ile araştırma kapsamına dahil olan işgörenlerin görüşleri kapsamında sosyal 

farkındalık arttığında işgörenin hizmet verme yatkınlığı az bir değerde azaldığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Bunun aksine sosyal zekânın sosyal bilgi süreci boyutu ile hizmet verme yatkınlığı ve 

ile hizmet verme yatkınlığının bütün boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü 

bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. Yani konaklama işletmesi işgörenlerinin sosyal ortamlara 

hakimiyeti arttığında müşterilere karşı olan hizmet sunma istekliliğin ve söz konusu müşterilerin 

ihtiyaçlarının giderme dürtüsünün de doğru oranda artış gösterdiği tespit edilmiştir. Son olarak 

araştırmada hizmet verme yatkınlığının %22 düzeyinde sosyal bilgi sürecine bağlı olduğu sonucuna 

varılmıştır. 

Genel olarak bakıldığında araştırmaya katılan işgörenlerin görüşlerine yönelik elde edilen veriler, 

konaklama işletmelerinde nitelik işgücünün temin edilmesinde işgörenlerin sosyal zekâsının önemli 

bir kriter olduğunu ve örgütsel sosyalleşme ve hizmet verme yatkınlığı üzerinde yadsınamaz bir 

etkisinin bulunduğunu ortaya koymaktadır. Diğer yandan sosyal zekânın sosyal bilgi süreci 

boyutunun örgütsel sosyalleşme, hizmet verme yatkınlığı ve bu değişkenlerin boyutları ile 

arasındaki istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü ilişkini detaylıca açıklamak ve yorumlamak 

mümkündür. Konaklama işletmeleri sosyal ortamlar olarak görülmekte ve bu ortamlarda işgörenin 

gösterdiği performansın birçok yönden işletmeyi etkilediği ve farklı sonuçların ortaya çıkmasını 

sağladığı bilinmektedir. Bunun en büyük nedeni ise hizmet sektörüne bağlı olan konaklama 

işletmelerinde sunulan malın soyut, stoklanamaz, eş üretim-tüketim ve heterojen özelliklere sahip 

olmasıdır. Dolayısıyla işgörenlerin müşteriler ile yan yana geldiği esnada gerçekleştirdiği iletişim 

hem işgörenin kariyeri hem de işletmenin geleceği için hayati önem taşımaktadır. Buradan hareketle 

bu iletişim, gerçekleştiği sosyal ortama yönelik işgörenin bütün bilgilere sahip olmasında kilit rol 

oynamakta ve bu süreç ancak sosyal zekâsı yüksek bireyler sayesinde maksimum verimlilik 

gösterebilmektedir. Bundan dolayı konaklama işletmelerindeki işgörenlerin sosyal zekâsı sosyal 

bilgi süreci kapsamında işletme açısından örgütsel sosyalleşmeyi bireysel açıdan ise hizmet verme 

yatkınlığını önemli derecede etkilemektedir. Bu da nitelikli işgücünü temin ederek kaliteli hizmet 

sunmak, müşteri memnuniyetini arttırmak, piyasaya hâkim olabilmek, rekabet gücü elde edebilmek 

ve işgörenin örgütün istek ve çıkarları doğrultusunda hareket etmesini sağlayabilmek gibi birçok 

nedenden dolayı örgütsel sosyalleşme ve hizmet verme yatkınlığı üzerinde etkisi olan sosyal 

zekânın işletmeler tarafından işgörenlerde aranan bir özellik olarak yorumlanabilir. 

Daha önceden de belirtildiği üzere araştırmanın konusu literatür kapsamında daha önceden 

incelememesinden dolayı bu çalışma tek olma özelliği göstermektedir. Özellikle turizm kapsamında 
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ele alındığında konuya ilişkin literatürde büyük bir eksikliğin olduğu gözlemlenmektedir. Bu 

bağlamda bu araştırma kapsamında elde edilen bulgular neticesinde turizm sektörüne, konaklama 

işletmelerine ve yöneticilerine yönelik önerileri şu şekilde sıralamak mümkündür: 

- İşgörenlerin yaşı sosyal zekâ, örgütsel sosyalleşme ve hizmet verme yatkınlığı üzerinde 

anlamlı bir etkiye sahip olmasından dolayı konaklama işletmeleri yöneticileri nitelikli 

işgörenlerin temin edilmesinde bu kriterleri göz önünde bulundurmalıdır. Nitekim 

konaklama işletmelerinde sıklıkla genç ve aktif çalışanlara ihtiyaç olduğu ifade edilse de yaş 

arttıkça sosyal zekânın, örgütsel sosyalleşmenin ve hizmet verme yatkınlığının arttığı 

görülmektedir. Dolayısıyla yöneticilerin işletmeye yarar sağlayacak en uygun işgöreni tercih 

etmesi önemlidir. 

- İşgörenlerin gelir düzeyleri artıkça örgütsel sosyalleşme ve hizmet verme yatkınlığı 

düzeylerinin de arttığı görülmektedir. Bu bağlamda işletme yöneticileri iş ve işin gerekleri, 

piyasa koşulları, ülke ekonomisi ve alım gücü kapsamında detaylıca incelemeler yaparak 

işgörenlere en uygun koşulları sunulmasını sağlamalıdır.  

- İşgörenlerin hem eğitim düzeyleri hem de turizm eğitimi alma durumları örgütsel 

sosyalleşme hizmet verme yatkınlığı düzeylerini etkilemekte ve doğru orantılı bir şekilde 

artış göstermektedir. Diğer bir ifade ile konaklama işletmesi yöneticileri işgörenlerin 

seçiminde eğitim ve turizm eğitimi alma durumunu değerlendirmeli ve bu doğrultuda iki 

alanda da eğitim seviyesi yüksek olan işgörenleri işe alarak hizmet kalitesi ve işletme 

yararlarına destek sağlamalıdır.  

- Özellikle konaklama işletmesi kapsamında işgörenlerin çalıştığı konum ve sürenin örgütsel 

sosyalleşme ve hizmet verme yatkınlığını önemli derece etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Personel konumunda çalışan işgörenler ile kısa vadeli çalışma süresine sahip olan 

işgörenlerin örgütsel sosyalleşme ve hizmet verme yatkınlıklarının düşük olduğunu 

gözlemlenmekte bu kapsamda konaklama işletmesi yöneticileri, işgörenlerin işletmede 

kalması ve hak edilen mevkide çalışması için gerekli çalışmaları yapmalı ve önlemleri 

almalıdır.  

- Diğer yandan sosyal zekânın sosyal bilgi süreci boyutuna ilişkin, işgörenin işletmedeki 

görevine yönelik gerekli bilgi ve becerileri öğrenmesine destek verilerek söz konusu görevi 

en iyi şekilde ortaya konması sağlanmalıdır. 

- Kişilerarası boyutuna ilişkili olarak, konaklama işletmesi yöneticileri sosyal zekâsı yüksek 

olan işgörenleri işletmeye kazandırmalı ve bu sayede örgütsel sosyalleşme sağlanarak işten 

ayrılma, iş tatminsizliği, iş yerinde dışlanma, işe ve iş yerine yabancılaşma, iş doyumsuzluğu 

ve performans düşüklüğü gibi olumsuz sonuçların önüne geçilmelidir. 

- Dil ve tarih boyutuna yönelik işgörenlerin ait oldukları işletmeye yönelik önemli değerlerin 

daha hızlı benimsenmesi için sosyal zekâsı yüksek bireyler tercih edilmeli ve böylelikle 

işgörenin örgütsel sosyalleşmesi hızlandırılarak işletmeye yöneticilerin istediği gibi bir üye 

kazandırılmalıdır. 

- Örgütsel sosyalleşmenin politika boyutuyla ilgili olarak konaklama işletmesi yöneticileri, 

işgörenlerin sosyal zekâsını dikkate alarak seçimler yapmalı ve böylelikle işgörenin 

işletmedeki çalışanlara hâkim olması, sosyal etkileşim ve ilişkileri anlayabilmesi ve 

işletmede kabul görmüş norm ve kurallara kolayca uyum sağlanması desteklenmelidir.  

- Konaklama işletmesi yöneticilerinin örgütün amaç ve değenlerine uyum boyutu 

kapsamında işgörenlerin gerekli sosyal bilgi ihtiyacını karşılayarak örgütsel sosyalleşme 

sürecine destek olmaları sağlanmalı ve bu sayede işgörenin işletmenin bir parçası haline 

gelmesi sürecini hızlandırmaları beklenmektedir. 

- Diğer yandan hizmet verme yatkınlığına ilişkin, konaklama işletmesi yöneticileri sosyal 

zekâsı yüksek bireyleri işgören olarak tercih etmesi sağlanmalıdır. Özellikle işgörenin 
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hizmet eğitimini arttırmasında yöneticiler, işgörenin çalışacağı sosyal ortamla ilgili gerekli 

tüm bilgileri aktarmalı ve sağlıklı bir hizmet ortamının oluşması sağlanmalıdır. 

- Sunumdan zevk alma boyutu kapsamında işgörenlerin, sosyal ortamlardaki yetenekleri ve 

sosyal zekâsı dikkate alınmalı ve bu bağlamda en uygun işgörenin müşteri ile temasa 

geçmesi sağlanmalıdır. Bununla birlikte ihtiyaçları karşılama yeteneği boyutuna yönelik, 

konaklama işletmesi yöneticileri müşteri memnuniyetini arttırmak ve oluşan arz ve talep 

ilişkinin en verimli şekilde karşılanması için sosyal zekâsı yüksek işgörenleri bünyesinde 

bulundurmaları ve nitelikli işgücü kapsamında söz konusu kriterlere dikkat etmeleri 

önerilmektedir. 

Genel olarak değerlendirildiğinde bu araştırma ve bu araştırma kapsamında elde edilen bulgular 

Trabzon’daki 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinde çalışan işgörenlerin, sosyal zekânın örgütsel 

sosyalleşme ve hizmet verme yatkınlığına etkisine yönelik görüşleri üzerinden değerlendirilmiş ve 

literatürdeki eksikliğin giderilmesine ilişkin sağlayacağı yarar göz önünde bulundurularak 

yürütülmüştür. Buradan hareketle, bu araştırmanın konusuyla ilgili olarak ileriki yıllarda çalışma 

yürütecek araştırmacılara veya akademisyeneler şu hususlar önerilmektedir: 

- Bu araştırma Trabzon’daki 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmesi işgörenlerini kapsamaktadır 

ve elde edilen bulgular neticesinde konu bazında farklı illerin, yıldız sınıflandırmalarının ve 

turizme bağlı diğer hizmet işletmelerinin de dahil edilerek incelemeler yapılmasına ihtiyaç 

duyulduğu görülmüştür. Özellikle gerek diğer sektörlere kıyasla daha karmaşık bir yapıya 

sahip olması gerekse ülkemizin ekonomisi açısından büyük bir öneme sahip olması 

nedeniyle turizm sektörüne bağlı konaklama işletmelerinde hem örgüt hem de işletme 

açısından sosyal zekânın öneminin tespit edilmesi büyük katkılar sağlayacağı 

düşünülmektedir. Ayrıca sosyal zekâ, örgütsel sosyalleşme ve hizmet verme yatkınlığı 

değişkenlerine ilişkin farklı evrenlere yapılacak çalışmalar ile söz konusu kavramların farklı 

ortamlara göre karşılaştırılmasına sağlayarak literatürdeki eksikliğin doldurulmasına destek 

vereceği öngörülmektedir. 

- Konaklama işgörenlerin sosyal zekâlarının örgütsel sosyalleşme ve hizmet verme 

yatkınlığına etkisinin bir arada incelendiği bu çalışmada, kavramlar ilgili ayır ayrı yapılan 

literatür araştırması sonucunca hizmet verme yatkınlığının sosyal zekâ ile örgütsel 

sosyalleşme arasında aracı rolü olabileceği görülmüştür. Bu bağlamda gelecekte farklı evren 

ve örneklemler dikkate alınarak sosyal zekânın örgütsel sosyalleşme üzerindeki etkisinde 

hizmet verme yatkınlığının aracı rolü araştırılarak alana farklı bakış açısı sunarak katkı 

sağlayacaktır. 

- Hizmet verme yatkınlığı ve örgütsel sosyalleşme kavramına ilişkin farklı değişkenlerle 

birlikte turizm sektörü üzerine yapılan çokça araştırma olmasının aksine sosyal zekâ ile ilgili 

söz konusu sektör kapsamında büyük bir eksikliğin olduğu gözlemlenmiştir. Dolayısıyla 

turizm kapsamında sosyal zekâ örgütsel bağlılık, iş tatmini, örgütsel stres, motivasyon, 

liderlik, performans, iş doyumu, örgütsel yabancılaşma, inovasyon ve yönetim şekilleri gibi 

birçok değişken ile incelenmesi kavramın derinleşmesine katkı sağlayacaktır.   

Son olarak, sürekli gelişen dünya düzeninde konaklama işletmelerinin nitelikli işgücüne duyduğu 

ihtiyaç günden güne artmakta ve yöneticileri bu konuda en uygun seçimleri yapmak için çeşitli 

stratejiler geliştirmektedirler. Dolayısıyla konaklama işletmelerinde en önemli unsur, üretilen 

hizmeti müşteriye sunma sorumluğunu üstlenen işgörenler olarak görülmektedir. Bu sebeple 

işletmeye kazandırılacak işgörenden her bakımda yarar sağlanmasına imkân tanıyan sosyal zekâ, 

hizmetin en iyi şekilde sunulmasından işgörenin işletmenin yararları doğrultusunda hareket eden 

bir üyesi haline gelmesine kadar her anlamda destek sağlayabilecektir. 
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Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute, (36), 259-272. 

Çullu Kaygısız, N. (2016). Otel işletmelerinde içsel pazarlama uygulamalarının işgörenlerin hizmet verme 

yatkınlığı ve olumlu sosyal davranışları üzerine etkisi: Nevşehir örneği, (Doktora Tezi). Nevşehir: 

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Çullu Kaygısız, N. ve Eren, D. (2017). Otel is ̧letmelerinde ic ̧sel pazarlama uygulamalarının 
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Amaç – Bu araştırmanın amacı Türkiye’de faaliyet gösteren iki lider online alışveriş sitesine yöneltilen 

şikayetlerin incelenerek sınıflandırılması ve hangi konularda yoğunlaştığının tespit edilmesidir. 

Yöntem – Araştırmada Türkiye’de faaliyet gösteren ve hemen her türlü ürün grubunda satış yapan 

iki online alışveriş sitesine yönelik çevrimiçi şikayetler incelenmiş ve yorumlanmıştır. İncelenen 

veriler www.sikayetvar.com sitesinden belge incelemesi yolu ile elde edilmiş ve MAXQDA 2020 

programı ile analiz edilmiştir. 

Bulgular – Araştırma sonucunda iki online alışveriş sitesine yönelik şikayetlerin hangi konularda 

odaklandığı ve müşterilerin hangi konuda en fazla sorun yaşadıkları tespit edilmiştir. Bu doğrultuda 

tespit edilen başlıca sorunların her iki online alışveriş sitesi için de ürün temelli olduğu, şikayet 

konusu olarak ise şikayetlerle ilgili yeterli çözümün sunulmaması ve iade talebinin reddi olduğu  

bulgularına ulaşılmıştır.  

Tartışma – Araştırma bulguları genel olarak değerlendirildiğinde online alışveriş sitesi 

yöneticilerinin müşterilerin yaşamış olduğu memnuniyetsizliklerin kaynaklarını tespit etmeleri ve 

müşteri memnuniyetini sağlayacak stratejiler izlemeleri gerekmektedir. Bazı müşteri şikayetlerinin 

birden fazla konu ile ilişkilendirildiği düşünüldüğünde hizmet sağlayıcı işletmenin söz konusu 

konularda iyileştirme yapması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu araştırmada Türkiye’de faaliyet 

gösteren lider iki online alışveriş sitesine yöneltilen şikayetler incelenmiştir. Daha sonra yapılacak 

olan araştırmalara farklı online alışveriş sitelerinin de eklenmesi ile araştırma geliştirilmiş olacaktır. 

Araştırmanın bu doğrultuda gelecekteki araştırmalara yol göstermesi hedeflenmektedir. 
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Purpose – The aim of this study is to examine and classify the complaints directed to the two leading 

online shopping sites operating in Turkey and to determine on which subjects they are concentrated. 

Design/methodology/approach – In the research, online complaints against two online shopping 

sites operating in Turkey and selling almost all kinds of product groups were examined and 

interpreted. The analyzed data were obtained through document review from www.sikayetvar.com 

and analyzed with the MAXQDA 2020 program. 

Findings – As a result of the research, it was determined on which subjects the complaints against 

the two online shopping sites focused and on which subjects the customers had the most problems. 

In this respect, it has been found that the main problems identified are product-based for both online 

shopping sites, and that the complaint is the lack of adequate solutions for the complaints and the 

rejection of the return request. 

Discussion – When the research findings are evaluated in general, online shopping site managers 

need to identify the sources of customer dissatisfaction and follow strategies to ensure customer 

satisfaction. Considering that some customer complaints are associated with more than one issue, it 

becomes clear that the service provider company needs to improve on these issues. In this research, 

complaints directed to two leading online shopping sites operating in Turkey were examined. The 

research will be developed by adding different online shopping sites to future studies. It is aimed that 

the research will guide future studies in this direction. 
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1. GİRİŞ 

1990’lı yıllardan itibaren işletmelere önemli katkı sunan internet, küreselleşme açısından tüm dünyayı bir ağ 

ile sararak mesafelerin azalmasını sağlayan önemli bir işleve sahiptir. Değişen dünyada önemli teknolojik 

gelişmelerden biri olan internet, işletmelere önemli rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. İnternet aracılığı ile bilgi 

ve fikirlerin paylaşımı artmış, iletişim ise hız kazanmıştır. İşletmeler internet aracılığı ile pazarlama 

faaliyetlerini daha hızlı ve küresel boyutlarda gerçekleştirmeye ve daha fazla müşteriye ulaşarak tüketici 

odaklı pazarlama stratejileri uygulamaya başlamışlardır.  

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte bilgi teknolojilerinin sahip olduğu üstünlük işletmelere bilginin 

elde edilmesi, işlenmesi ve yönetilmesi imkanını da sağlamıştır. Bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler 

pazarlama disiplinini de etkilemiş, işletmelerin tüketicilere ulaşmaları konusunda dijital teknolojiler 

kullanılmaya başlanmıştır. Dijitalleşme ile uygulanmaya başlayan yeni teknolojiler geleneksel pazarlama 

yöntemlerine internet teknolojisinin de eklenmesi ile çok sayıda iletişim aracını işletmelere kazandırmıştır.  

Farklı alanlarda yaygın olarak kullanılmaya başlanan internet insanların yaşam kalitelerinde artışa neden 

olmuş, tüketicilerin değer yargılarını ve alışverişe yönelik tutum ve davranışlarını önemli ölçüde 

değiştirmiştir. Bilişim alanında yaşanan söz konusu gelişmeler aynı zamanda tüketicilerin ticaret şekillerini 

de değiştirmiştir. İnternetin giderek yaygın olarak kullanılmaya başlanması ile birlikte e-ticaret tüketicilerin 

sıklıkla tercih ettikleri bir alışveriş seçeneği haline gelmiştir.  

Tüm dünyada her geçen gün giderek artış gösteren online alışveriş olarak da adlandırılan e-ticaret; işletme ve 

tüketicilere zaman ve mekan kısıtı bulunmaksızın ticari işlem yapabilme imkanı sağlamaktadır. Aynı 

zamanda tüketicilere talep ettikleri mal ve hizmetler hakkında daha fazla bilgi sağlama, alternatifler ile 

kıyaslama, indirimlerden faydalanma, hızlı ve kolay alışveriş yapabilme imkanı da sunmaktadır. Ürünlere ait 

görseller ve bilgi paylaşımları ile tüketicileri bilgilendirmeyi esas alan e-ticarette avantajlar kadar 

dezavantajlar da bulunmaktadır. Ürün, tedarik süreci ve sonrası ve iade süreçlerinde yaşanan sorunlar e-

ticaretin dezavantajlarını oluşturmaktadır.  

İşletmeler açısından öncelikli olarak ihtiyaçların tespit edilerek karşılanması e-ticarette de başarının kaynağını 

oluşturmaktadır. Bu nedenle işletmelerin müşterilerin ihtiyaçları ve önem verdikleri unsurları belirlerken 

oldukça dikkatli davranmaları gerekmektedir. Ürüne yönelik gösterilen özenin dağıtım ağı ve iade sürecinde 

de gösterilmesi e-ticaretin başarısında ayrıca önem taşımaktadır (Güven, 2020). E-ticarete konu mal veya 

hizmetlerle ilgili müşterilerin yaşamış olduğu sorunlar şikayetlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Müşteri şikayetlerinin çözümü ise yeniden satın alma eylemi ve müşteri sadakati oluşturmada kilit rol 

oynamaktadır.  

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de faaliyet gösteren iki lider online alışveriş sitesine yöneltilen şikayetlerin 

incelenerek sınıflandırılması ve hangi konularda yoğunlaştığının tespit edilmesidir. Araştırmada söz konusu 

online alışveriş sitelerine yönelik çevrimiçi şikayetlerin paylaşıldığı www.sikayetvar.com isimli internet 

sitesinden 25/10/2021 tarihinden geriye dönük olarak yayınlanan son 100’er şikayet esas alınarak içerik analizi 

ile incelenmiştir. Söz konusu şikayetlerin hangi konularda yoğunlaştığının tespiti online alışveriş sitelerinde 

yaşanan aksaklıkların giderilmesini sağlayarak, sunulan hizmetin kalitesini artıracaktır.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Online Alışveriş 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişimler pazarlama disiplininde de etkili olmuştur. İnternetin 

her alanda yaygın olarak kullanılmaya başlanması tüketici davranışlarında da önemli değişiklikler meydana 

getirmiştir. Son yirmi yılda büyük gelişme gösteren internet girişimciliği internet tabanlı hizmet sağlayıcıların 

sayılarının giderek artmasını ve e-ticaretin yaygınlaşmasını sağlamış, yeni bir pazarlama ve satış kanalı olarak 

online alışveriş kavramı ortaya çıkmıştır. Kullanıcılarına zaman ve mekan kısıtı bulunmaksızın alışveriş 

yapma imkanı sağlayan online alışveriş siteleri aynı zamanda alternatif ürünler arasında karşılaştırma 

yapabilme, tüketicilerin deneyimlerini paylaştıkları mecralar üzerinden yorumları değerlendirebilme ve 

parasal avantaj gibi pek çok kolaylık sunmaktadır. Bu özelliklerin yanı sıra işletmelere tüketicilerin istek ve 

ihtiyaçlarına uygun hizmet sunabilme imkanı sağlamakta ve mal ve hizmetlerin daha düşük maliyetler ile 

daha kısa sürede müşteriye teslimini kolaylaştırmaktadır (Uğur, 2016). Kullanıcılarına büyük kolaylıklar 

http://www.sikayetvar.com/
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sağlamasına rağmen müşterilerin bir kısmı hala internet üzerinden alışveriş yapmayı güvenli bulmamakta ve 

geleneksel alışveriş yöntemlerini tercih etmektedirler (Lin, 2007).  

Elektronik ticaret türleri içerisinde önemli paya sahip olan işletmeden tüketiciye elektronik ticaret; 

perakendeci işletmenin internet üzerinden sanal mağazalar açarak faaliyet gösterdiği bir ticaret türüdür. 

Perakendeci işletme kendisi doğrudan sanal mağaza açabileceği gibi, çok sayıda perakendeci işletmeyi bir 

araya getiren tek bir işletmeye ait, küçük ve orta ölçekli işletmelere fırsat sağlayan online alışveriş siteleri de 

bulunmaktadır. 

Giderek büyüyen ve gelişen online alışverişte işletmeler, müşterilerin online alışveriş sitelerine güven 

duymalarını sağlayacak ve onları online alışverişe alıştıracak farklı yöntemlere başvurmaktadırlar. Bu amaçla 

özellikle bankalar tarafından geliştirilen sanal kart uygulamaları müşterilerin kredi kartı bilgilerine yönelik 

çekincelerini ortadan kaldırmakta ve işletmelerin web sitelerinin özel güvenlik önlemleri ile korunuyor olması 

müşteri güveni oluşturmada etkindir. Online alışverişe yönelik güvenlik kaygısının yanı sıra tüketicilerin 

sipariş verilen üründen farklı bir ürün ile karşılaşma, satın alınmak istenilen ürüne ilişkin detaylı bilgiye 

ulaşamama, ürün ile fiziksel temas sağlanmadan satın almak istememe, ürün kalitesinden emin olmama, 

teslimat giderlerinin fazla olması ve ürünün iade sürecine yönelik kaygıları da bulunmaktadır (Tekinay, 2000).  

Tüketicilerin yaşam tarzlarındaki değişmeler ve zaman kısıtı gibi faktörler onları geleneksel alışverişe 

alternatif olan online alışverişe yönlendirmiştir. Kullanıcılarına zaman tasarrufu sağlayan, geniş ürün 

seçenekleri sunan, sıra beklemeden 7/24 alışveriş yapabilme imkanı sağlayan çevrimiçi alışveriş siteleri 

finansal risk, performans riski, sosyal risk, zaman riski ve gizlilik riskleri de taşımaktadır (Cheng ve Liu, 2013; 

Hsu ve Bayarsaikhan, 2012).  

Geleneksel alışveriş yöntemlerinde olduğu gibi online alışverişte de işletmelerin başarısının temelinde müşteri 

ihtiyaç ve isteklerinin tespit edilmesi yer almaktadır. Bu nedenle işletmelerin müşterilerin önem verdikleri 

hususları dikkate almaları ve ihtiyaçlarını anlamayı kolaylaştıracak stratejiler geliştirmeleri gerekmektedir. 

Online alışveriş olarak tanımlanan e-ticarette başarının sağlanabilmesinde ayrıca mal hizmetlerde çeşitlilik, 

kalite, güvenli internet ortamı ve dağıtım kanalının etkinliği faktörleri de önem taşımaktadır. Bu faktörlerin 

herhangi birinden kaynaklanan aksaklık müşterilerin şikayet etmelerine neden olmaktadır.  

2.2. Müşteri Şikayetleri 

Müşterilerin mal veya hizmetlerden satın alma davranışı öncesi beklentileri ile satın alma davranışı sonrası 

gerçekleşen performans arasındaki olumsuz fark memnuniyetsizliği oluşturmaktadır. Şikayet ise yaşanan 

memnuniyetsizlik sonucu ortaya konulan duygusal tepkiyi ifade etmektedir. Bir başka tanıma göre ise şikayet; 

bireylerin memnuniyetsizliklerini gidermek amacıyla giriştikleri bir müdahale olarak nitelendirilmiştir 

(Richins, 1983). Her iki tanım dikkate alındığında şikayet; bireylerin yaşadıkları memnuniyetsizlik halleri 

sonucunda yaşadıkları duygu durumlarını yansıtmak amacıyla başvurdukları eylemler olarak 

tanımlanmaktadır.  

İşletmeler açısından hizmet ve ürün performansını artırmaya yönelik bir fırsat olan şikayet, aynı zamanda 

işletmeler ile müşteriler arasında yeniden ilişki kurmayı da sağlamaktadır. Yaşadıkları deneyim sonucu 

memnuniyetsizlik yaşayan müşterilerin iki tür davranış gösterdikleri bilinmektedir. Bu davranışlardan ilki 

müşterilerin yaşadığı memnuniyetsizliği dile getirmesi, diğeri ise bir şey söylemeden işletmeden 

vazgeçmesidir. Şikayet yöntemine başvuran müşteriler işletmelere hatalarını telafi etmeleri için şans vermekte 

iken, şikayetini dile getirmeyen müşteriler işletmeye hatalarını düzeltmeleri için herhangi bir fırsat 

vermemektedirler. Bu nedenle şikayetler işletmelerin açısından kalite ve hizmet performanslarının 

artırılmasını sağlaması nedeniyle oldukça değerlidir.  

Memnuniyetsizlik yaşayan müşteriler, yeniden söz konusu işletme ile alışveriş yapmama ya da yaşadıkları 

kötü deneyimi işletmeye ya da diğer müşteriler ile paylaşma eğilimindedir. Memnuniyetsiz müşterilerin 

yaşadıkları kötü deneyimleri oldukça kısa bir sürede diğer tüketiciler ile paylaşmaları işletmelerin başarısını 

olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle işletmelerin müşterilerin memnuniyetsizliklerini dile getirmeleri sonucu 

ortaya çıkan şikayetlere karşı verecekleri tepkiler işletmeler açısından kritik önem taşımaktadır. Bu noktada 

işletmelerin kendilerini sinik tüketici olarak nitelendirilen kandırılmış ve aldatılmış hisseden ve hayal kırıklığı 

yaşayan müşteri yerine koyarak şikayetlere cevap vermeleri gerekmektedir. Şikayetlerin 

cevaplandırılmasında işletmelerin yaşanan olumsuzlukları fırsata çevirebilmeleri ve şikayetlere doğru 
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çözümler sunarak şikayetçi müşteriden memnun müşteri yaratmaları mümkündür.  

İşletmeler, sürekli değişen ve gelişen piyasa koşullarında rekabet edebilmeleri için müşterilerin talep ve 

isteklerine uygun mal ve hizmet sunmayı amaçlarken, aynı zamanda yaşanan başarısızlık ve olumsuzlukları 

da gidermeye yönelik tatmin edici çözümler bulmayı amaçlamaktadırlar (Çakıcı ve Güler, 2015). 

Müşterilerden gelen şikayetlerin mükemmel müşteri yaratmada önemli rol üstlendiğini vurgulayan Heppell 

(2006), şikayet almayan işletmelerin mükemmel müşteri memnuniyetine sahip olmadıklarını aksine 

memnuniyetsizlik yaşayan müşterilerin memnuniyetsizliklerini dile getirmediklerini vurgulamaktadır. 

İşletmelerin müşterilerin kendilerinden uzaklaşmamaları adına denedikleri pek çok yöntem bulunmaktadır. 

Ancak bu yöntemler arasında en yaygın olanlar şikayet içeren geri bildirimlerin dikkate alınması ve 

şikayetlerin zamanında ve doğru cevaplandırılmasıdır. Memnuniyetsizlik yaşayan müşterilerin dile getirdiği 

şikayetlerin ilgi gösterilerek çözüme kavuşturulması müşteri ile işletme arasındaki bağın güçlenerek memnun 

müşteri yaratılmasında önemli rol üstlendiği unutulmamalıdır. Müşteri şikayetlerini dikkate alarak izleyeceği 

yeni stratejileri belirleyen işletmelerin rakiplerine karşı daha başarılı olduğu ve memnuniyetsizlik kavramını 

ortadan kaldırmaya yönelik girişimlerde bulundukları bilinmektedir.   

Memnuniyetsizlik yaşayan müşteriler şikayetlerini doğrudan ya da dolaylı şikayet kanalları aracılığı ile 

iletmektedirler. Doğrudan şikayet müşterilerin şikayetlerini işletme içerisinde yer alan birimlere ilettiği 

şikayet türüdür. Dolaylı şikayet ise memnuniyetsizlik yaşayan müşterilerin şikayetlerini doğrudan işletme ya 

da işletmedeki ilgili birime değil, çevresindeki insanlara, şikayet sitelerine, tüketici hakem heyetine ya da 

başka işletmelere iletmeleri olarak ifade edilmektedir. İnternet teknolojisi sayesinde hızlı, kolay ve daha az 

emek gerektirmesi nedeniyle müşteri şikayetlerinde dolaylı kanallar olarak adlandırılan sosyal paylaşım 

siteleri, online şikayet siteleri ve işletme web sayfaları daha sık kullanılmaya başlanmıştır.  

Müşteri şikayetleri ile ilgili literatür incelendiğinde elde edilen bulguların işletme yöneticileri ile aynı yönde 

olduğu görülmektedir. Singh ve Wilkes (1996) yaptıkları araştırmada şikayetlerin çözümünün müşteri 

sadakati oluşturma ve müşteri zihninde kalma olasılığını artırdığını savunmaktadır.  Matilla ve Mount (2003) 

müşteri şikayetlerini işletmeler açısından bir iyileştirme unsuru olarak görürken, Barlow ve Moller (2009) 

müşteri şikayetinin sadık müşteri yaratmada oldukça etkili olduğunu ifade etmişlerdir. Goodman (1999) 

araştırmasında şikayetlerin işletmelere bir hediye olduğunu, Estorilio ve Posso (2010) ise şikayetlerin 

işletmelerin başarısı için bir fırsat niteliği taşıdığını vurgulamışlardır. 

Müşterilerin geleneksel yöntemler ile işletmeye ulaşmasında yetkili birime ulaşamama ya da sorunu  tam 

açıklayamama gibi yaşanan çeşitli zorluklar şikayetlerin online platformlardan iletilmesini gerekli kılmıştır. 

Şikayetlerini sosyal mecralardan hızlı ve kolaylıkla ileten müşteriler, online şikayet kavramının doğmasına 

neden olmuştur. Web 2.0 ile birlikte ortaya çıkan sosyal ağlar, iletişim dünyasına yeni bir boyut getirmiş ve 

şikayetlere online özelliği kazandırmıştır. Literatürde e-şikayet olarak da tanımlanan online şikayet, internet 

üzerinden mal ve hizmetlere yönelik sorunların diğer tüketicileri bilgilendirmek amacıyla aktarılması olarak 

tanımlanmaktadır.  

Araştırmada Türkiye’de kurulmuş iki lider  online alışveriş sitesine yönelik müşteri şikayetlerinin incelenmesi 

ve sınıflandırılması amaçlanmıştır. Şikayetlerin hangi konularda yoğunlaştığının tespit edilmesi söz konusu 

alışveriş sitelerinde yaşanan aksaklıkların ortadan kaldırılması ve hizmet kalitesinin artırılması konularında 

önem taşımakta olup araştırmanın ilgili alana ışık tutması beklenmektedir. 

3. YÖNTEM 

Geleneksel alışverişin yerini internet üzerinden alışverişe bıraktığı son 20 yılda online alışveriş siteleri aracılığı 

ile yapılan satışlarda belirgin artışlar gözlemlenmiştir (Akbar ve James, 2014).  Müşteri şikayeti geleneksel 

alışverişte olduğu gibi online alışverişte de önem taşımaktadır. İşletme başarısızlıklarını çözüme 

kavuşturmada etkili olan müşteri şikayetleri, geleneksel yöntemler yerine internet ortamında iletilmeye 

başlanmıştır. Çevrimiçi olarak da adlandırılan internet ortamındaki şikayet sitelerinde müşterilerin 

kendilerini daha kolay ve rahat ifade ettikleri bilinmektedir (Argan, 2014; Tyrell ve Woods, 2004).  

Özellikle 2019 yılı sonunda tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını sonrasında yaşanan ekonomik 

değişmeler e-ticaret dünyasında da önemli gelişmelere neden olmuş, sokağa çıkma yasakları ve salgına 

yakalanma çekincesi yaşayan tüketiciler için online alışveriş cazip hale gelmiştir. Online alışverişin giderek 
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artması, eş zamanlı artan tüketici talebinin karşılanmasında güçlük yaratmış, online alışveriş sitelerine yönelik 

şikayetlerin oluşmasına neden olmuştur. İşletmeler tarafından söz konusu online şikayetlerin dikkate alınarak 

çözüme kavuşturulması müşteri sadakati oluşturmada oldukça etkilidir. Bu nedenle şikayet hem yaşanılan 

memnuniyetsizliğin telafisi hem de işletmeler açısından başarısızlıkların giderilmesi adına bir fırsat olarak 

nitelendirilmektedir. İşletmelerin özellikle son dönemlerde çevrimiçi şikayetler üzerine yoğunlaşmaları, söz 

konusu şikayetleri değerlendirmeleri ve bu durumu bir fırsat haline dönüştürmeleri gerekmektedir. Bu 

doğrultuda araştırmada özellikle salgın sürecinde artış gösteren online alışverişlere bağlı olarak ortaya çıkan 

şikayetlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında online alışveriş sitelerini 

kullanan online tüketicilerin yaşadıkları memnuniyetsizliklerin kaynakların tespit edilmesi ve hizmet 

sağlayıcıların bu aksakları gidermeye yönelik stratejiler izlemesi yönünde fayda sağlaması beklenmektedir.  

Araştırmada Türkiye’de faaliyet gösteren ve hemen her ürün grubunda satış yapan iki lider online alışveriş 

sitelerine yönelik çevrimiçi şikayetler incelenmiş ve sınıflandırılmıştır. Nitel olarak kurgulanan araştırmada 

incelenen veriler belge incelemesi yöntemi ile elde edilmiş ve MAXQDA 2020 programı ile analiz edilmiştir. 

İncelemek istenilen konu ile ilgili yazılı bilgilerin analizini kapsayan belge incelemesinde söz konusu belgeler 

web sayfaları, bloglar ve haber grupları gibi elektronik platformlardan elde edilmektedir (Baş ve Akturan, 

2008). Araştırmada elde edilen verilerin düzenlenmesi ve açıklanan sınıflandırmaların tespitinde, 

belgelerdeki değişkenleri ölçmeyi amaçlayan, sistematik ve nesnel bir sayısal analiz olan içerik analizinden 

faydalanılmıştır (Wimmer ve Dominick, 2000). 

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). 

3.1. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 

Araştırmanın kapsamını 25 Ekim 2021 tarihinden geriye doğru Türkiye’de faaliyet gösteren lider iki online 

alışveriş sitesine yöneltilen son 100’er şikayet oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında incelenen veriler 

Türkiye’de çevrimiçi şikayet sitesi olarak bilinen www.sikayetvar.com sitesi üzerinden toplanmıştır. Belirli 

zaman aralığında elde edilen şikayetlerden oluşan verilerin doğru olduğu varsayılması araştırmanın önemli 

sınırlılıklarını oluşturmaktadır.  

2020 yılından itibaren yapılan anketi mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney ve görüşme teknikleri 

kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel araştırmalarda etik kurul 

zorunluluğu getirilmiştir. Fakat bu araştırmanın ilgili niteliklerde bir araştırma olmaması nedeniyle etik kurul 

izni alınmamıştır.  

3.2. Kodlama ve Analiz 

Araştırmada elde edilen veriler MAXQDA 2020 programı ile analiz edilmiştir. Bu kapsamda elde edilen 

şikayetlerin oluşturduğu metinler incelenmiş, her bir şikayet için kodlama yöntemi uygulanmış ve şikayetler 

sınıflandırılmıştır. Şikayet metinleri incelenerek uygulanan kodlamada her bir şikayet ayrı ayrı incelenerek 

sınıflandırılmış ve alt başlıklara ayrılmıştır. Temalandırma ve alt temalandırmada Güven (2020)’e ait yapı 

kullanılmıştır.  
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Tablo 1. Şikayetlere ait kodlama temaları 

Ürüne Yönelik Şikayetler 

Orijinal Olmayan Ürün 

Ürün İle İlgili Yanlış Bilgi Paylaşımı 

Kullanılmış Ürün 

Hatalı Ürün 

Yanlış Ürün 

Eksik Parçalı Ürün 

Bozuk Ürün 

Sipariş Sürecine Yönelik Şikayetler 

Kupon/Hediye Çeki/Puan Kullanımı 

Stokta Bulunmayan Ürün 

Müşteri Bilgisi Dışında Sipariş İptali 

Sipariş Takibi İle İlgili Sorunlar 

Sipariş Faturasının Paylaşılmaması 

Teslimata Yönelik Şikayetler 

Haksız Taşıma Bedeli Alınması 

Yanlış Adrese Sipariş Gönderimi 

Siparişlerin Ulaşmaması 

Ürünün Zamanında Taşıyıcıya Teslim Edilmemesi 

Müşteri Hizmetlerine Yönelik Şikayetler 

Müşteri Hizmetlerinin Kaba Davranışları 

Şikayetlere Çözüm Bulunamaması 

Mesajlara Dönüş Yapılmama 

İletişim Kurulacak Birimlere Ulaşamama 

Mağaza İlgisizliği 

İade Sürecine Yönelik Şikayetler 
İade Talebi Reddi 

Ücret İadesinin Yapılmaması 

Tablo 1’de araştırmada kullanılan temalar ve alt temalar yer almaktadır. Araştırmada kullanılan temalar 

ürüne, sipariş sürecine, teslimata, müşteri hizmetlerine ve iade sürecine yönelik olmak üzere 5 başlık altında 

toplanmıştır. Her bir tema ayrıca alt temalara ayrılmış ve araştırma bu doğrultuda kodlanmıştır.  

Nitel araştırmalarda geçerlilik ve güvenirlik gerçekçilik, tutarlılık ve inandırıcılığa bağlıdır. Ancak 

araştırmada elde edilen verilerin doğruluğunu desteklemek amacıyla farklı kaynaklardan elde edilen 

şikayetler incelenmiş ve araştırmada yer alan şikayetler ile örtüştüğü gözlemlenmiştir. Bu durum araştırma 

verilerinin geçerliliğini ve güvenirliğini güçlendirmektedir.  

3.3.  BULGULAR ve YORUM  

Araştırmada belirlenen temalandırma esas alınarak 200 şikayet incelenmiştir. Analiz kapsamında şikayet 

metinlerinde ye alan ifadeler analize tabi tutulmuş, bazı şikayetlerin tek bir tema ya da alt temaya yönelik 

olduğu bazı şikayetlerin ise birden çok tema ve alt temaya yönelik olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 2. Şikayetlerin sınıflandırılması 

 
X İşletmesi Y İşletmesi   TOPLAM 

Ürüne yönelik şikayetler       

orijinal olmayan ürün 6 1 7 

ürün ile ilgili yanlış bilgi paylaşımı 13 4 17 

kullanılmış ürün 4 4 8 

hatalı ürün 7 12 19 

yanlış ürün 5 5 10 

eksik parçalı ürün 4 5 9 

bozuk ürün 12 5 17 

Sipariş sürecine yönelik şikayetler 
   

kupon/hediye çeki/puan kullanımı 5 5 10 
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stokta bulunmayan ürün 4 5 9 

müşteri bilgisi dışında sipariş iptali 15 10 25 

sipariş takibi ile ilgili sorunlar 0 0 0 

sipariş faturasının paylaşılmaması 4 3 7 

Teslimata yönelik şikayetler 
   

haksız taşıma bedeli alınması 2 5 7 

yanlış adrese sipariş gönderimi 3 5 8 

siparişlerin ulaşmaması 10 5 15 

ürünün zamanında taşıyıcıya teslim edilmemesi 7 11 18 

Müşteri hizmetlerine yönelik şikayetler 
   

müşteri hizmetlerinin kaba davranışları 0 2 2 

şikayetlere çözüm bulunmaması 19 12 31 

mesajlara dönüş yapılmama 1 2 3 

iletişim kurulacak birimlere ulaşamama 3 2 5 

mağaza ilgisizliği 2 2 4 

İade sürecine yönelik şikayetler 
   

iade talebi reddi 14 14 28 

ücret iadesinin yapılmaması 17 14 31 

TOPLAM 157 133 290 

Tablo 2’de; online alışveriş sitelerine gelen şikayetlerin tema ve alt tema kategorilerindeki dağılımları 

görülmektedir. Buna göre en fazla şikayetin sırası ile ürüne ve iade sürecine yönelik şikayetler olduğu tespit 

edilmiştir. En yoğun şikayet konusunu oluşturan ürüne yönelik şikayet temasında en çok şikayet alt boyutunu 

sırası ile ürün ile ilgili yanlış bilgi paylaşımı ve bozuk ürün oluşturmaktadır. Sipariş sürecine yönelik şikayet 

temasında en sık şikayet alt teması müşteri bilgisi dışında sipariş iptali oluştururken, teslimata yönelik 

şikayetler konusunda en yoğun şikayet alt boyutlarını siparişlerin ulaşmaması ve ürünün zamanında 

taşıyıcıya teslim edilememesi oluşturmaktadır. Müşteri hizmetlerine ilişkin şikayetler konusunda en yoğun 

şikayet alt temasını şikayetlere çözüm bulunmaması ve iade sürecine yönelik şikayetlerin alt boyutları 

arasında en yoğun şikayet alt temasını ise ücret iadesinin yapılmaması oluşturmaktadır.  

Online alışveriş hizmeti sağlayan lider işletmeler için yöneltilen şikayetler ana temalar ve alt temalar boyutu 

ile incelenmiş ve şikayetlerin genel görünümünü belirlemek adına MAXQDA 2020 programı ile kelime 

bulutları oluşturulmuştur. Kelime bulutu, ana temadan oluşan ana kod ve alt temalardan oluşan alt kodların 

sıklıklarına göre oluşmakta ve en sık tekrar eden ifadeler kalın ve ön planda olacak şekilde kelime bulutunda 

yer almaktadır.  
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Şekil 1. X işletmesine ait kod kelime bulutu 

Şekil 1’de X işletmesine ait kod kelime bulutu incelendiğinde şikayet ana temalarından sırası ile ürüne ve iade 

sürecine yönelik şikayetlerin diğer şikayet temalarına göre daha yoğun olduğu görülmektedir. Araştırmada 

ayrıca alt temalardan oluşan bir diğer kod bulutu daha oluşturulmuştur.  

 

Şekil 2. X işletmesine ait alt tema kod kelime bulutu 

Şekil 2’de aynı zamanda X işletmesine ait alt temalardan oluşan kod kelime bulutu oluşturulmuştur. Buna 

göre alt temalardan en sık şikayet alt temaları sırası ile şikayetlerle ilgili yeterli çözümün sunulmaması, ücret 

iadesinin yapılmaması, müşteri bilgisi olmadan sipariş iptali, iade talebinin reddi, ürün ile ilgili hatalı/yanlış 

bilgi paylaşımı ve bozuk ürün oluşturmaktadır.  
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Şekil 3. Y işletmesine ait kod kelime bulutu 

Şekil 3’te Y işletmesine ait ana temalardan oluşan kod kelime bulutu oluşturulmuştur. Buna göre en sık şikayet 

ana temalarının sırası ile ürün, iade, teslimat, sipariş ve müşteri hizmetlerine yönelik şikayetler olduğu 

görülmektedir.  

 
Şekil 4. Y işletmesine ait alt kod kelime bulutu 

Şekil 4’te Y işletmesine ait alt temalardan oluşan kod kelime bulutu oluşturulmuş ve en sık şikayet alt 

temalarını iade talebinin reddi, şikayet ile ilgili yeterli çözümün sunulmaması, ürünün zamanında taşıyıcıya 

teslim edilmemesi, hatalı ürün ve müşteri bilgisi olmadan sipariş iptalinin oluşturduğu bulgularına 

ulaşılmıştır.  

 



 N. Çağlar Çetinkaya 14/4 (2022) 3293-3305  

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3302 

 
 

Şekil 5. X işletmesine ait kodlar arası ilişki 

Araştırmada ayrıca her iki online alışveriş sitesine ait kodlar arası ilişkiler incelenmiştir. Şekil 5’te X 

işletmesine ait kodlar arası ilişki incelendiğinde çizgisel yoğunluğa sahip olan kodlar arası ilişkinin varlığı 

görülmektedir. Buna göre iade talebinin reddi ve şikayetler ile ilgili yeterli çözümün sunulmaması arasında, 

iade talebinin reddi ve arızalı/kırık ürün arasında, siparişlerin ulaşmaması ve müşteri bilgisi olmadan 

siparişlerin iptali şikayetleri arasında ilişki tespit edilmiştir.  

 

 
Şekil 6. Y işletmesine ait kodlar arası ilişki 

Şekil 6’da Y işletmesine ait kodlar arası ilişki incelenmiş, stokta bulunmayan ürün ve hatalı ürün arasında, 

müşteri bilgisi olmadan sipariş iptali ile hatalı ürün arasında, mağaza ilgisizliği ve müşteri hizmetlerinin kaba 

davranışları arasında ve ücret iadesinin yapılmaması ve şikayetlere çözüm bulunmaması şikayetleri arasında 

ilişki tespit edilmiştir.  
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4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

İnternetin günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi ile birlikte geleneksel alışveriş yerini 

çevrimiçi olarak da nitelendirilen online alışverişe bırakmıştır. Zaman ve mekan kısıtı bulunmaksızın günün 

her saati alışveriş yapabilme imkanına sahip olan tüketiciler aynı zamanda kolaylıkla fiyat karşılaştırması, 

ürün ile ilgili bilgilere ulaşma ve sosyal mecralardan kullanıcı deneyimlerine de erişebilme imkanına sahip 

olmaktadır.  

Farklı işletmelere ait hemen her türden mal grubunu kapsayan, genellikle küçük ve orta ölçekli işletmeleri bir 

araya getiren ve tek bir işletme bünyesinde kullanıcılarına hizmet sağlayan e-ticaret sitelerinde ürüne yönelik 

fiyat ve kalite konuları kadar teslim ve iade süreci de önem taşımaktadır. Bu nedenle söz konusu online 

alışveriş sitelerinin bu faktörleri de göz önünde bulundurarak kullanıcılarına hizmet sağlaması 

gerekmektedir. Aksi takdirde yaşanacak olan aksaklıklar müşteri şikayetlerine yol açmaktadır.  

İşletmeler açısından online alışverişten sağlanan memnuniyet müşteri bağlılığı ve müşteri sadakatinin kilit 

noktasını oluşturmaktadır. Söz konusu durumun tam tersi müşteri memnuniyetsizliği olarak 

nitelendirilmektedir. Bir üründen beklenen performans ile satın alma eylemi sonrası gerçekleşen performans 

arasındaki olumsuz fark memnuniyetsizliği oluşturmaktadır. Memnuniyetsizlik yaşayan müşterilerin 

şikayetçi yaklaşım ya da işletmeden/markadan vazgeçtikleri görülmektedir. Ancak şikayetçi müşterilerin 

işletmeye fayda sağladığı da yadsınamaz bir gerçektir. Zira şikayetçi müşteri işletmeden henüz vazgeçmiş 

müşteri olmamakla birlikte, işletmeye hatasını telafi etmesi için fırsat veren müşteri statüsündedir. Bu durum 

işletmeler için fırsat niteliğinde olup memnuniyetsiz müşterilerden sadık müşteriler oluşturulabilmektedir.  

Araştırmada Türkiye’de lider iki online alışveriş sitesine yöneltilen şikayetler incelenmiş ve sınıflandırılmıştır. 

Bu doğrultuda elde edilen bulgulara göre her iki online alışveriş sitesinde yer alan şikayetlerin ürün ve iade 

konularında yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda online alışveriş sitelerine yöneltilen şikayetlerin alt 

temaları da incelendiğinde şikayetler ile ilgili yeterli çözümün sunulmaması, iade talebinin reddi, arızalı ya 

da bozuk ürün gönderimi ve müşteri bilgisi olmadan sipariş iptali şikayetleri üzerinde yoğunlaştığı 

bulgularına ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar Kayabaşı (2010), Bal (2014), Güven (2020) 

tarafından yapılan araştırmalar ile örtüşmektedir.  Literatürde şikayet ile ilgili araştırmalara sıklıkla rastlanılsa 

da çevrimiçi alışveriş sitelerine yönelik şikayetler ile ilgili araştırmalara nadiren rastlanılmaktadır. Konu ile 

ilgili Uzun (2018) tarafından yapılan bir araştırmada memnuniyetsizliğin kaynağının genellikle satın alınan 

ürün olduğunu sonrasında ise alışveriş mağazası ve kargo hizmetleri ile ilgili şikayetler olduğu tespit 

edilmiştir. Bu durum araştırmadan elde edilen sonuçlar ile örtüşmekte ve aynı memnuniyetsizliğin aynı 

konularda yoğunlaştığı görülmektedir.  

Araştırmada çevrimiçi alışveriş sitelerine yönelik şikayetlerin yoğunlaştığı bir diğer tema müşteri hizmetleri 

ve teslimat sürecidir. Müşterilerin ürün teslimatında karşılaştıkları sorunlar ve hizmetlerin zamanında söz 

verildiği gibi gerçekleşmemesi şikayetlere yönelik içerik analizinde önemli bir diğer temayı oluşturmaktadır. 

Bu durum Yanar Günce ve Tosun (2017) tarafından yapılan araştırma ile örtüşmektedir. Araştırma döneminin 

salgın dönemine denk gelmesi neticesinde bireylerin e-ticarete yönelmeleri ve e-alışverişte yaşanan artış 

sonucu ürün tedariğinde yaşanan gecikmeler sebebiyle ürünlerin gönderim sürecinin uzaması olasıdır. Ayrıca 

taşıma hizmeti sunan işletmelerde yaşanan yoğunluk nedeniyle teslimatta yaşanan gecikmeler söz konusu 

şikayetlerin oluşmasına neden olmaktadır. Çevrimiçi alışveriş sitelerinin sevkiyat alanında düzenleme ve 

iyileştirmeye yönelmesi, lojistik hizmeti sağlayan işletmeler ile sıkı ve canlı iletişimin sağlanması şikayet 

yoğunluğunun azalmasına neden olacaktır. 

 Şikayetlerin yoğunlaştığı bir diğer alan müşteri hizmetleri ve hizmet yetkililerinin sağlamış oldukları sınırlı 

hizmetlerdir. Bu durum Güven (2020) tarafından yapılan araştırmadan elde edilen sonuç ile örtüşmektedir. 

İşletmeler çalışanlar ile ilgili müşteri hizmetlerine yönelik şikayetleri azaltmak amacıyla ilgili alanda çalışan 

sayısı artırımına yönelmeli ve çalışan yetkililere daha geniş yetkilerin verilmesi ile müşteri hizmetlerine 

yönelik şikayetlerin yoğunluğu azaltılmaya çalışılmalıdır.  

Araştırma bulguları genel olarak değerlendirildiğinde online alışveriş sitesi yöneticilerinin müşterilerin 

yaşamış olduğu memnuniyetsizliklerin kaynaklarını tespit etmeleri ve müşteri memnuniyetini sağlayacak 

stratejiler izlemeleri gerekmektedir. Bazı müşteri şikayetlerinin birden fazla konu ile ilişkilendirildiği 

düşünüldüğünde hizmet sağlayıcı işletmenin söz konusu konularda iyileştirme yapması gerektiği ortaya 
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çıkmaktadır. Bu araştırmada Türkiye’de faaliyet gösteren lider iki online alışveriş sitesine yöneltilen şikayetler 

incelenmiştir. Araştırma bu yönüyle kısıt taşımaktadır. Daha fazla çevrimiçi alışveriş sitesine yönelik 

çevrimiçi şikayetlerin incelenmesi araştırmaya derinlik katacaktır. Ayrıca şikayetlerin sınıflandırılarak ana 

temalarda ayrı ayrı incelenmesi şikayetlerin alt temalarının neler olduğunun tespit edilmesini sağlayarak 

şikayetlerin temeline daha kolay ulaşılmasına neden olabilecektir. Daha sonra yapılacak olan araştırmalara 

ilgili eklemelerin yapılması ile araştırma geliştirilmiş olacaktır. Araştırmanın bu doğrultuda gelecekteki 

araştırmalara yol göstermesi hedeflenmektedir. 
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Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi 

Amaç – Bu araştırmanın amacı, duyusal pazarlama kapsamında uygulanan mağaza kokusunun 

tüketici algısı ve satın alma davranışındaki etkisinin araştırılmasıdır. 

Yöntem – Bu araştırma Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) kullanılarak tasarımı gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın evrenini Kırşehir ilinde yaşamakta olan 18 yaş üzeri katılımcılardan oluşturulmuştur. 

Örneklemi kolayda örneklem yöntemiyle belirlenen, 470 katılımcıdan edilen veriler,  SMARTPLS 4 

programı ile analiz edilmiştir. Bu bağlamda oluşturulan ölçüm modeliyle araştırmada kullanılan 

yapıların geçerlik ve güvenirlik sonuçları test edilmiştir. Geçerlik ve güvenirlik için doğrulayıcı faktör 

analizi yapılmıştır. Yapılan faktör analiziyle yapıların birleşme ve ayrışma geçerliği ile iç tutarlık 

güvenirliği araştırılmıştır. Birleşme geçerliği için yapıları ölçen ifadelerin faktör yükleriyle açıklanan 

ortalama varyansların aldığı  (AVE=Average Variance Extracted) katsayıları hesaplanmıştır. İç 

tutarlık güvenirliği içinde Cronbach’s Alfa ve birleşik güvenirlik (CR=Composite Reliability) 

değerleri kontrol edilmiştir. 

Bulgular – Verilerin analizi sonucunda; tüketicilerin duygusal ve bilişsel algılarının mağaza 

kokularından etkilenerek satın alma davranışı üzerinde pozitif yönlü etkiye sahip olduğu bulgusu 

görülmüştür. Mağaza kokusunun tek başına tüketiciyi satın alma davranışına yönlendirmede 

yetersiz kalması sebebiyle   algıyı uyaran faktörlerin aracı rolü incelenmiştir. Tüketicinin algısını 

etkilemeyen mağaza kokusu satın alma davranışına yönlendirmediği, tüketicinin duygusal ya da 

bilişsel algısını  etkileyen mağaza kokusunun   satın alma davranışını yönlendirdiği,  bulgusuna 

ulaşılmıştır 

Tartışma – Yapılan analizler tüketicilerin mağaza kokusu tarafından tetiklenen algıları 

doğrultusunda mağazalardan satın alma davranışı gerçekleştirdiklerini göstermiştir. Mağaza kokusu 

başlı başına tüketiciyi satın almaya yönlendirmemekte olduğu görülmüştür. Buna ek olarak mağaza 

kokusu ve satın alma davranışı konulu yapılmış çalışmalardan farklı olarak bu araştırma mağaza 

kokusunu duygusal ya da bilişsel olarak algılayan tüketicilerin satın alma davranışlarında mağaza 

kokusunun aracı rolünün pozitif yönlü gerçekleştiği bulgusuna ulaşılmıştır. 
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Purpose –  The aim of this research is to investigate the effect of store scent applied within the scope 

of sensory marketing on consumer perception and purchasing behavior. 

Design/methodology/approach –  This research was designed using the Structural Equation Model 

(SEM). The universe of the research was composed of participants over the age of 18 living in Kırşehir. 

The data obtained from 470 participants, whose sample was determined by the convenience sampling 

method, were analyzed with the SMARTPLS 4 program. With the measurement model created in this 

context, the validity and reliability results of the structures used in the research were tested. 

Confirmatory factor analysis was performed for validity and reliability. The convergent and 

divergent validity and internal consistency reliability of the constructs were investigated by factor 

analysis. For convergent validity, the coefficients of the mean variances (AVE=Average Variance 

Extracted) explained by the factor loadings of the expressions measuring the constructs were 

calculated. Cronbach's Alpha and CR=Composite Reliability values were checked for internal 

consistency reliability. 

Finding –  As a result of the analysis of the data; It was found that consumers' emotional and cognitive 

perceptions were affected by store scents and had a positive effect on purchasing behavior. The 

mediating role of the factors stimulating the perception was examined, since the smell of the store 

alone is insufficient in directing the consumer to the purchasing behavior. It was found that the store 
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odor, which does not affect the consumer's perception, does not lead to the purchasing behavior, 

while the store odor, which affects the emotional or cognitive perception of the consumer, directs the 

purchasing behavior.                                      

Discussion – The analyzes have shown that consumers perform purchasing behavior from stores in 

line with their perceptions triggered by store odor. It has been observed that the smell of the store 

itself does not lead the consumer to purchase. In addition, unlike the studies on store odor and 

purchasing behavior, this research found that the mediating role of store odor in the purchasing 

behavior of consumers who perceive store odor emotionally or cognitively is positive. 

1- GİRİŞ 

Tüketiciler kokulara karşı algısal olarak duyusal uyaranlardan etkilenmektedir. Yapılan pek çok araştırma 

tüketicinin bu uyaranlardan etkisini duyusal pazarlama kapsamında ele almaktadır. Tüketicilerin koku 

unsuruyla birlikte algılamasında; mağazayı ve satılan ürünlerin prestiji, mağazayı tekrar ziyaret etme ve belirli 

ürünleri satın alma eğilimini gerçekleştirmektedir (Soars, 2003, s. 631). Çünkü duyusal pazarlama tüketicinin 

çevrelerine ilişkin algılarını yöneterek farkında olmadan gerçekleşecek davranışları ele almaktadır. Böylece 

mağazalar tüketicinin davranışlarını, tercihlerini ve tepkilerini bilmekte ve yönetmektedirler. Bu durum 

mağazalara tüketici ve tüketicinin davranışını etkileyerek daha çok satış yapabilme şansı sağlamaktadır. Bu 

şansa ihtiyaçları olan mağazaların her geçen gün değişen tüketici ihtiyaçları, tercihleri, teknoloji, fiziksel 

mağazacılık, deneyimler gibi pek çok alternatifi hesaba katarak hareket etmek durumunda olduğu 

düşünülmektedir. Özellikle perakendede rekabet yoğunlaştıkça, yöneticiler ürün odağının ötesine geçerek 

müşteri deneyimine odaklanmak zorunda kalmışlardır (Puccinelli vd. 2009 ). Buradan hareketle mağaza içi 

deneyimlerin şiddetli rekabetinde üstünlük sağlamak için bazı firmalar hoş ortam kokuları sağlamaya 

odaklanmaktadır. Tüketicilere görsel memnuniyet sağlayan farklı renk, tat, koku, doku ve benzeri özelliklere 

sahip pek çok ürün tüketicilerin beklentilerini karşılamak amacıyla üretilmektedir (Çetinkaya, 2022).Bu 

sebeple ortam kokularının insan davranışlarını etkilediği ve de özellikle hoş kokuların insanların duygularına 

aracılık ederek duygusal tepkilerini yönlendirdiği söylenebilmektedir (Bosmans, 2006, s.33). Buradan 

hareketle ortam kokusunun duyguları etkilediğini görülebilmektedir. Araştırma yaparken, müşterilerin 

neden alışveriş yaptıkları, ne aldıkları, ne zaman, nerede ve ne sıklıkla alışveriş yaptıklarını analiz etmek ve 

cevap aramak çok önemlidir. Bir ürün veya hizmeti satın alma kararı, yalnızca kültürel, sosyal, psikolojik 

değil, aynı zamanda kişisel faktörler de dahil olmak üzere birçok faktörden etkilenir. Satın alma niyeti 

tüketicilerin öngörülebilir davranışlarını göstermekte, hangi ürün ve markaları satın alacaklarını 

tahminlemede kullanılmaktadır (Çetinkaya, 2020). İlk etkilendiği konulardan biri duyu olarak bilinmektedir. 

Ayyıldız (2020)’ e göre duyusal pazarlama, müşteri algılarını (bilişsel ve duygusal algılar dahil) ve davranışları 

olumlu yönde etkilemeyi amaçlayan duyusal bilgi biçiminde pazarlama uyaranlarının (ipuçlarının) 

kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Görerek, hissederek, koklayarak, duyarak ya da tadarak karşı karşıya 

kaldığımız etkiler duyu olarak ifade edilmektedir. Duyusal pazarlamanın avantajından yararlanmak isteyen 

işletmeler araştırmalar yapmakta ve algıyı tetikleyerek biliş ve duyguyu etkileyen koku uygulamaları ile 

ortam kokuları oluşturmaktadır. 

Duyuların en güçlüsü koku alma duyusu olduğundan, bireylerle duygusal olarak en iyi şekilde bağlantıyı 

koku kurmaktadır. Bu yüzden özellikle büyük ölçekli işletmeler, ürün ve hizmetlerine değer katarken 

tüketiciler için daha iyi ve daha akılda kalıcı deneyimler yaratmak adına kokuyu kullanmaktadırlar. Son 

yıllarda tıpkı Starbucks gibi pek çok marka gittikçe müşterilerine daha duyusal deneyimler sunarak rekabet 

avantajını elinde tutmaya çalışmaktadır(Pine ve Gilmore, 1999 ). 

Biliş, duygu ve ortamsal değişkenler koku sayesinde müşterilerin algısını etkileyerek hizmet ortamıyla ilgili 

düşünceler oluşturduğu ve çeşitli tüketici davranışına dönüşerek sunulan hizmetlerin üzerinde bir etki 

yarattığı uzun süredir kabul edilmektedir ( Kotler, 1973 ).Günümüzde pek çok mağaza da her geçen gün 

bunun farkına varmaktadır. Müşterilerin kokusunu hoş buldukları ortamlarda daha fazla zaman harcadıkları 

gösterilmiştir (Donovan, vd.. 1994 ).   

Tüketicide duyusal,  fiziksel ve psikolojik etki uyandıran mağaza atmosferi tüketicinin alış veriş yapma 

eğilimini artırmak amacıyla kullanılmaktadır.(Çetinkaya, 2021).  Duyusal uyaranlar algılarımızla işlendiği için 

iki farklı algı literatürde yerini Perval Ölçeği olarak almıştır ve algıları ölçmüştür. Tüketicinin algısını 

etkileyecek mağaza kokusu ile satın alma davranışını etkilemek pazarda fark yaratmak adına mükemmel bir 

fikir olarak kullanılmaya başlamıştır. Tüketicilerin kokunun olduğu mağazalarda geçirdikleri süre ile koku 

olmayan mağazalarla geçirdikleri süre karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak kokuyu hisseden tüketicinin ürünü 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mar.20709?casa_token=VnQxb-vrd3gAAAAA%3A9Jpmwkmqpzs2z4SN-jI5Mpsapw81tpTcbZOTeUcvzlo5nzHtHIC0GQthufH7XnPdWyJ5sg9ncEmEz-qr#mar20709-bib-0151
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mar.20709?casa_token=VnQxb-vrd3gAAAAA%3A9Jpmwkmqpzs2z4SN-jI5Mpsapw81tpTcbZOTeUcvzlo5nzHtHIC0GQthufH7XnPdWyJ5sg9ncEmEz-qr#mar20709-bib-0147
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967070X21000846?casa_token=R8mFC12s0ioAAAAA:-LYYr0j07Sj4n38z4AAbakktAOugch-w8rnMPJLw2oh4Q10sNzObFFFhOLyZ6UJCytm9U0pfQ9U#bib77
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mar.20709?casa_token=VnQxb-vrd3gAAAAA%3A9Jpmwkmqpzs2z4SN-jI5Mpsapw81tpTcbZOTeUcvzlo5nzHtHIC0GQthufH7XnPdWyJ5sg9ncEmEz-qr#mar20709-bib-0043
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inceleme, satın alma kararı ve davranışı gerçekleştirme süresinin daha kısa olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Mağazalar için bu sonuçların yol gösterici nitelikte olduğu düşünülmektedir. (Levy, Weitz ve Beitelspacher, 

2012). 

Müşteriler hizmet alanlarını bütünsel olarak algılamaktadır (Bitner, 1990 ; Mattila ve Wirtz, 2001 ), bu nedenle 

birden fazla mağaza ortamı muhtemelen onların değer algılarını ve sonraki davranışlarını etkilemektedir 

(Baker vd.. 2002 ). Mağaza kokularını etkin bir şekilde yönetebilmek için perakendecilerin mağaza kokularını, 

tüketiciler için perakende ortamlarını daha eğlenceli hale getirmeye çalışmalıdırlar.  Böylece tüketicileri daha 

uzun süre mağazada kalmaya ve nihayetinde daha fazla harcamaya ve/veya daha sık geri dönmeye teşvik 

etmektedir. 

Sweeney ve Soutar (2001) tarafından geliştirilen PERVAL ölçeği özellikle dayanıklı ürünlerin algılanan 

değerini ölçmek için kullanılmıştır. Ölçeğe göre; fonksiyonel değer olarak nitelendirilen (kalite ve 

performans), fonksiyonel değer (fiyat), duygusal değer ve sosyal değer olmak üzere 4 boyut bulunmaktadır. 

Sheth vd..(1991) geliştirdikleri tüketim değeri teorisinin fonksiyonel, duygusal ve sosyal değer boyutu 

PERVAL ölçeğine zemin oluşturmuştur(Sweeney ve Soutar, 2001). Mağaza kokusu tüketicinin biliş temelli ve 

duygu temelli algısını etkileyerek satın alma davranışına yönlendirmektedir. Bu araştırmada tüketicilerin 

mağaza kokusu etkisiyle satın alma davranışı gösterip göstermedikleri ayrıca mağaza kokusunun duygu veya 

bilinç temelli algısını uyararak satın alma davranışına olan etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Mağaza 

kokusu ve tüketicinin satın alma davranışına etkisi üzerine literatürde pek çok çalışma yer almaktadır. Ancak 

duygu ve biliş temelli algının mağaza kokusundan etkilenerek satın alma etkisini değerlendiren çalışmaların 

oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Bu açıdan çalışmanın özgün olacağı ve literatüre önemli katkılar 

sunacağı düşünülmektedir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Duyusal Pazarlama ve Koku Pazarlaması 

Pazarlama alanındaki pek çok araştırma mağazalarda bulunan görsel-işitsel uyaranlara odaklanmaktadır. 

Ancak modern toplumun aşırı bilgi yüklemesinin bir sonucu olarak, mağazalar geleneksel pazarlama 

kanalları aracılığıyla rakiplerinden farklılaşmayı noktasında yetersiz kalmaktadır. Buna ek olarak günümüz 

tüketiciler de, bilişsel olarak kabul etme ve satın alma sürecinde duygusal bir bağ arama eğilimine 

girmektedir. Bu sebeple mağazalar tüketicinin hem bilişsel hemde duygusal olarak etkileneceği, görerek, 

duyarak, dokunarak, koklayarak ya da tadarak bir bağ kurabileceği alternatifler geliştirmektedir. Buradan 

hareketle tüketicilerin algılarını duyularını, yargılamalarını ve davranışlarını etkileyen pazarlama olarak 

tanımlanan kavram duyusal pazarlama olarak bilinmektedir. Krishna (2012)’ e göre; duyusal pazarlama, insan 

duyularının, görme, ses, koku, tat ve dokunma, pazarlama sürecinde dikkate alınarak mağaza ile tüketiciler 

arasındaki ilişkiyi daha derin bir düzeyde güçlendirmeyi amaçlamaktadır   

Ward vd., (2003) ‘ a göre duyusal uyaranlar;  bireylerdeki lezzet algısını oluşturmak için, duyusal koku alma 

sistemiyle birleşerek bütünleşmektedir. Koku bu yönüyle bireydeki gerçek davranışı etkileyen bir anımsatıcı, 

uyarıcı veya bir ipucu etkisi yaratabilmektedir. Bu etki beraberinde davranışı tetikler denilebilmektedir. 

Koku, duyusal pazarlamanın çok önemli bir yönüdür ve hizmetin fiziksel ortamının temel unsurlarından biri 

olarak kabul edilir (Hultén vd.. 2009 ). Pazarlamacılar, tüketici bilişini ve davranışını etkilemek için uzun 

süredir kokuyu çeşitli bağlamlarda kullanmışlardır. Bu uygulamalardan bazıları kokunun etkilerine ilişkin 

güçlü kanıtlara dayanaktadır; bazıları daha çok sezgisel inançlara ve varsayımlara dayanmaya devam 

etmektedir. Pazarlama uygulamaları duyuların etkilenmesiyle farklı bir evrilme eğiliminde 

olmuştur. Mağazalar pazarlama faaliyetlerini, tüketicilerin kokuyu belirli tanıtıcı hatırlatıcı bir çağrışım  

olarak kullanma eğilimlerinden yararlanmaktadırlar. Örneğin;  tüketicilerin bu kokudan ekstra temizleme 

gücü çıkardığı bilgisine dayanarak, temizleyiciler bir çam kokusuyla kokulandırılabilir. Burada koku, 

tüketicilerin olumlu ürün özelliklerini anlama ve böylece ürünü daha yüksek değerlendirme olasılığını 

artırmak için eklenen fiziksel bir özellik olarak görülmektedir(Deborah, 1994). 

Günümüzde; mağazalar, kendilerine özgü kokular geliştirerek müşterileriyle duyusal bir bağ kurmaya 

çalıştıkları pazarlama faaliyetlerine doğru evrilmektedir (Fettahlıoğlu, 2008).Bu bağ beraberinde tüketicilerin 

müşteri olarak anılabilmesi içinde oldukça önem arz etmektedir. Bu sebeple mağazalar algıyı olumlu yönde 

etkileyecek mağaza kokusu çalışmaları yapmaktadır. Bu kokular da algıyı olumlu yönde etkileyerek tüketiciyi 

satın almaya yönlendirmektedir. Ortam kokusunun alışveriş yapanların davranışları üzerindeki etkisi, bilinçli 

farkındalığın dışında gerçekleşebilir ancak yine de onların davranışlarını ve algılarını değiştirebilir Wardvd.. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mar.20709?casa_token=VnQxb-vrd3gAAAAA%3A9Jpmwkmqpzs2z4SN-jI5Mpsapw81tpTcbZOTeUcvzlo5nzHtHIC0GQthufH7XnPdWyJ5sg9ncEmEz-qr#mar20709-bib-0020
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mar.20709?casa_token=VnQxb-vrd3gAAAAA%3A9Jpmwkmqpzs2z4SN-jI5Mpsapw81tpTcbZOTeUcvzlo5nzHtHIC0GQthufH7XnPdWyJ5sg9ncEmEz-qr#mar20709-bib-0113
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mar.20709?casa_token=VnQxb-vrd3gAAAAA%3A9Jpmwkmqpzs2z4SN-jI5Mpsapw81tpTcbZOTeUcvzlo5nzHtHIC0GQthufH7XnPdWyJ5sg9ncEmEz-qr#mar20709-bib-0013
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijcs.12206#ijcs12206-bib-0029
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2003 ).Bilinçsiz ya da bilinçli olarak gerçekleşen farkındalık algıyı da davranışı da pozitif olarak 

etkileyebilmektedir. Tüketicinin etkilenen algı ve davranışı satın alma davranışının arzu edilen düzeye 

ulaşması için bir seçenek olarak görülmektedir. 

2.2. Tüketici Satın Alma Davranışı ve Algı 

Ürün veya hizmetleri satın alan ve kullanan kişi tüketici olarak tanımlanmaktadır. (Ivanovic, 2003:55) 

Kokuların tüketicilerin ürünlere ve ortamlara karşı davranışsal, bilişsel ve duygusal tepkilerini etkilediğini 

göstermektedir. Duyusal ve koku araştırmaları, tüketici tepkilerinin öncelikle kokulara karşı duygusal 

tepkiler olduğu duygusal bir yaklaşıma öncelik vermiştir. Bununla birlikte, bireylerin çevrelerine ilişkin 

algıları, sıklıkla rasyonel düşünmeyi gerektirmeyen bilinçsiz bir mekanizma tarafından düzenlenir. Bu 

nedenle kokulara tepkileri, farkında olmadan gerçekleşen otomatik ve bilinçsiz bilişsel süreçlerden 

kaynaklanabilir (De Luca ve Batello, 2021). 

Hawkins ve Mothersbaugh'a (2010) göre; tüketici davranışları açısından algılama, tüketicilerin pazarlama 

uyarıcılarına maruz kalması, uyarıcıya dikkat etmesi ve yorumlaması ile tamamlanan süreç olarak ifade edilmektedir. 

Bu sebeple; tüketici algılarını pazarlama uyaranlarıyla etkilemek, bu uyarana dikkat çekmek için pek çok 

yöntem kullanmak oldukça önemli hale gelmektedir. Böylece uyaranların tüketici tarafından yorumlanması 

ve hoşuna giden sonuçların pozitif yönlü olarak etkilenmesi sağlanabilmektedir.  

Arslan ve Basmacı (2020), algıyı, “bireylerin içinde bulunduğu çevreyi nasıl fark ettiği ve bunu nasıl 

anlamlandırdığıdır” şeklinde tanımlamaktadır. Tüketicilerin, çevresinde fark ettiği veya bir şekilde varlığından 

haberdar olduğu bir ürünün zihninde yarattığı farkındalığın o ürüne karşı algısını etkileyerek satın alma 

davranışını etkilediğini ifade etmiştir. 

2.3.Magaza Kokularının Tüketicinin Satın Alma Davranışına Etkisi 

Dünya da yaşanan pek çok gelişme beraberinde tüketici istek ve beklentilerinin her geçen gün 

değiştirmektedir. Değişen tüketici, değişen teknolojik yapılar mağaza içi deneyimin etkisini azaltmaya 

başlamaktadır. Bu sebeple mağazalar tüketiciyi mağazada daha uzun süre tutabilmek için çeşitli stratejiler 

belirlemektedir.  Tüketicinin farklı ve yeri doldurulamaz bir mağaza içi deneyim yaşamasını arzu eden 

yöneticiler ortam kokusuna odaklanmıştır (Minskey vd.. 2018 ). Mağaza kokusu aracılığıyla uyaranların 

oluşturulması tüketiciyi mağazada daha uzun süre tutmayı amaçlamaktadır. Duygusal kararlar alınmasında 

etkili olduğu bilinen kokular özellikle insan beynindeki kalıcılığı sebebiyle tüketicilerin mağaza içindeki 

kalma sürelerini de etkilediği gibi satışların  da pozitif yönde etkilenmesini sağlamaktadır. (Ak, 2012).  

Temelde tüketicinin satın alma davranışını olumlu etkilemeyi amaçlayan mağazalar için bu uygulama bir can 

simidi haline gelmektedir. Koku uyaranına ek olarak kullanılan her uyaran bu amaca daha fazla hizmet etmek 

üzere planlanmaktadır. Mattila ve Wirtz (2001), tarafından yapılan çalışmada mağaza içi ortam kokusu ve ek 

olarak müzik kullanımı incelenmesi neticesinde tüketicinin davranışı üzerinde olumlu etkileri olduğu 

saptanmıştır. Tüketicinin olumlu etkilemesini destekleyen her uyaran oldukça önem arz etmektedir. Ancak 

koku diğerlerinden farklı ve özel olarak uyaran olmanın yanında dolaylı olarak etkileme gücüyle de 

mağazalar tarafından tercih edilmektedir. Çünkü; kokunun uyarıcı ve hatırlatıcı özelliği tüketicinin duyusal 

koku alma sistemini ve lezzet algısını etkileme yeteneği ile diğer duyularla bütünleşerek davranışı etkileyen 

bir etki yaratabilmektedir. (Ward vd., 2003).  

Mağazalarda koku uygulaması tüketici davranışı açısından pek çok araştırmaya konu olmaktadır. Tüketicinin 

mağaza kokusu uyaranıyla etkilenerek ürün değerlendirmeleri yapması  açısından da önem arz etmektedir 

Spangenberg vd.. (2006), araştırmalarında; mağaza kokusunun tüketiciler üzerinde etkisi araştırmış ve  sonuç 

olarak mağaza kokusu kullanımının ürün değerlendirmelerini de  olumlu etkilediği belirlenmiştir.. 

Acevedo ve Fairbanks (2017), duyusal pazarlamanın etkilerini araştırdıkları çalışmada kullanılan koku 

uygulamalarının markaları da birbirinden ayrıştırma etkisi belirlenmiş, böylece marka-tüketici arasındaki 

ilişki için kokunun önemi vurgulanmıştır. 

3. YÖNTEM 

Çalışmanın bu kısmında; araştırmanın amacı, modeli, hipotezleri, örneklemi, veri toplama yöntemi ve 

kullanılan ölçeklere dair bilgilere yer verilmektedir.   

3.1. Araştırmanın Amacı Modeli ve Hipotezleri 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mar.20709?casa_token=VnQxb-vrd3gAAAAA%3A9Jpmwkmqpzs2z4SN-jI5Mpsapw81tpTcbZOTeUcvzlo5nzHtHIC0GQthufH7XnPdWyJ5sg9ncEmEz-qr#mar20709-bib-0194
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0022242919881137
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Pazarlamaya yön veren tüketici davranışını etkileyen algı oldukça önemli bir seviyeye ulaşmıştır. Tüketici 

davranışlarına kaynak oluşturmak amacıyla tüketicilere ait algıların mağaza kokusundan etkilenerek satın 

alma davranışına olan etkisinin değerlendirilmesi araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmada 

tüketicilerin satın alma davranışına etkisinde mağaza kokusunun tüketicinin duygusal ve bilişsel algısı 

arasındaki etkisinin olup olmadığı araştırılarak, satın alma kararı konusunda tüketicilerin algılarının mağaza 

kokusu kapsamında değerlendirerek işletmelere yol göstermesi ve farkındalık 

oluşturabilmesi amaçlanmaktadır. Veri toplama formundan elde edilen veriler SMARTPLS 4 veri analizi 

programı ile analiz edilmiştir 

Tüketicileri satın alma davranışına yönlendiren sebepler arasında mağaza kokusunun tüketici algısında 

meydana getirdiği etkinin de yer aldığı düşünülmektedir. Mağaza kokusunun direkt olarak tüketicinin satın 

alma davranışına etkileyip etkilemediği ya da tüketicinin duygusal ya da bilişsel algısını etkileyerek satın alma 

davranışına yönlendirip yönlendirmediği araştırmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Bir yandan 

araştırmada koku hassasiyetine sahip olan tüketicilerin mağaza kokusundan etkilenip etkilenmedikleri 

araştırılarak bunu satın alma davranışına yönlendirip yönlendirmediği ilişkilendirerek test edilmektedir. 

Diğer yandan mağaza kokusu tüketicinin bilinç temelli ve duygu temelli algısını etkileyerek de satın alma 

davranışına yönlendirme sürecindeki aracılık rolü belirlenmeye çalışılacaktır. Buradan hareketle mağaza 

kokusundan etkilenen tüketicilerin ve tüketici algılarının satın alma davranışına yöneleceği görüşünden 

etkilenerek araştırma modeli Şekil 1’deki gibi oluşturulmuştur. 

 
 Şekil 1. Araştırma Modeli 

Kaynak: Impact of point-of-purchase olfactory cues on purchase behavior(Kivioja, 2017). 

Araştırmanın hipotezleri aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 

H1: Mağaza kokusunun duygu temelli algı üzerinde etkisi vardır. 

H2 Mağaza kokusunun bilinç temelli algı üzerinde etkisi vardır. 

H3 Mağaza kokusunun davranış üzerinde etkisi vardır. 

H4:  Mağaza kokusunun davranışa etkisinde duygu temelli algının aracı etkisi vardır. 

H5 Mağaza kokusunun davranışa etkisinde bilinç temelli algının aracı etkisi vardır. 

3.2. Araştırmanın Evreni, Örneklemi 

Araştırma evrenini mağazalardan alışveriş yapmış 18 yaş üzeri katılımcılar oluşturmaktadır. Koku 

pazarlaması mağaza kokusu kullanarak tüketicinin satın alma davranışı etkilenmek istenmiştir. Özellikle 

dijital imkânların sunmuş olduğu kolay alışveriş fiziki mağazaların tercih edilirliğini azaltmış olmakta bu 

durumda mağazalar tüketicileri mağazaya çekme, tercih etme ve satın alma davranışına yönlendirecek etkiyi 

yaratmak adına yapılan uygulamalar özellikle son yıllarda hızla gelişme göstermiştir. Bu uygulamalar hızla 
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gelişerek Türkiye’de kullanılmaktadır. Tüketiciler için son derece önemli olan hoş koku mağaza hakkında 

tüketicilere mesaj verir niteliktedir. Tüketicilerin hijyen beklentisi konfor, ucuzluk, pahalılık, prestij ve ihtiyaç 

gibi pek çok nedenle hoş kokusu olan mağazaların ürünleri satın aldıkları görülmektedir. Mağazalar 

tarafından kullanılan kokuların hoş algılanması sonucu tüketicilerin duygusal ya da bilişsel olarak etkilenerek 

hoş kokusu olan mağazadan tüketicilerin satın alma davranışları üzerindeki belirli etkisi araştırmanın 

yapılması gerekli görülmüştür. 

3.3. Veri Toplama Yöntemi ve Ölçekler 

Kırşehir ilinde uygulanan anket formu katılımcıları kolayda örnekleme yöntemi ile 

seçilmiştir. Araştırmanın anket uygulama tarihleri 16/03/2022 ve 15/05/2022 arasında gerçekleştirilmiştir. 

Katılımcılardan 470 kullanılabilir anket araştırmaya dahil edilmiş ve değerlendirilmiştir.  Kırıkkale 

Üniversitesi Etik Kurulu’nun 18/02/2022 tarih ve 02 sayılı kararı ile çalışmanın etik ilkelere uygun olduğu 

kararı sonrasında araştırma gerçekleştirilmiştir  

Anket formunun oluşturulmasında; Satın alma davranışı ölçeği için Coyle ve Thorson (2001) ve Prendergast 

ve Yuen (2010) çalışmalarında yer alan ölçeklerden uyarlanarak yararlanılmıştır. Anket formu 3 bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik hepsi çoktan 

seçmeli (cinsiyet, yaş, medeni durum, öğrenim durumu, meslek, gelir) olmak üzere altı adet soru yer 

almaktadır. İkinci bölümünde mağaza kokusunun etkileri belirlenmek amacıyla sorular hazırlanmış, üçüncü 

bölümde ise katılımcıların kokuya yönelik algılarının hem bilinç hem de duygu temelli olarak belirlenmesine, 

satın alma davranışı bağlamında incelenmesine yönelik ifadelerin yer aldığı sorular yöneltilmiş beşli Likert 

ölçeği ile katılımcıların cevaplaması istenilmiştir.  

Mağazaya ait uyarıcılardan mağaza kokusunun etkilerini ölçmek amacıyla uyarlanan Baker ve diğerleri 

(1994), ait 10 sorulu ölçek kullanılmıştır. 

 Mağaza ve ürün kokularının tüketicilerin bilinç ve duygu temelli algılarını ölçmek amacıyla algılanan değerin 

çok boyutlu yapısını ölçen ve literatürde yaygın olarak kullanılan PERVAL (Sweeney ve Soutar, 2001) 

ölçeğinden uyarlanan mağaza ve ürün kokularında bilinç ve duygu temelli algının uyarlandığı 36 sorulu ölçek 

kullanılmıştır. Mağaza ve ürün kokularının satın alma davranışı üzerindeki bilinç ve duygu temelli algının 

aracılık rolü incelenmiştir. Tüm ölçekler 5’li Likert tipindedir. 

4. BULGULAR 

Araştırmaya katılan katılımcılardan elde edilen demografik özellikler incelendiğinde elde 

edilen veriler Tablo 1’de yer almaktadır. Katılımcıların büyük çoğunluğunu kadın tüketiciler (%61,5) 

oluşturmaktadır. Katılımcıların %47’si bekar ve %41’inin yaş aralığının 18-24 olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 

araştırmaya katılan tüketicilerin %35,7’sinin ön lisans eğitimi aldıkları ve %50,6’sinin gelir durumunun 0-4250 

TL arasında olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 1. Demografik Özellikler 

   (N)  (%)   (N)  (%) 

Cinsiyet     Medeni Durum     

Kadın 289 61,5 Evli  221 53 

Erkek 181 38,5 Bekar 249 47 

Yaş     Meslek     

18-24  193 41,1 Kamu Çalışanı 145 30,9 

25-31 53 11,3 Serbest Meslek Sahibi 24 5,1 

32-38 86 18,3 Özel Sektör Çalışanı 45 9,6 

39-45 68 14,5 Ev Hanımı/İşsiz 45 9,6 

46 ve üzeri 70 14,9 Öğrenci 179 38,1    
Emekli 13 2,8    

Çalışmıyor 19 4 

Aylık Gelir     Öğrenim Durumu     

0-4250 TL 238 50,6 İlköğretim 11 2,3 

4251-8500 TL 106 22,6 Lise 85 18,1 

8501-12750 TL 83 17,7 Önlisans 168 35,7 
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12751-17.000 TL 30 6,4 Lisans 157 33,4 

17.001 TL ve üzeri 13 2,8 Lisansüstü 49 10,4 

4.1. Tanımlayıcı İstatistikler 

  Araştırmanın değişkenlerine ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 2 – Tablo 8 arasında gösterilmiştir 

Tablo 2.  Mağaza Kokusu Değişkeninin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

İfadeler Ortalama 
Standart 

Sapma 

Mağaza içindeki kokunun hoşuma gitmesi önemlidir. 3,93 1,28 

Mağaza içinde koku düzeyinin rahatsız etmeyecek seviyede olması 

önemlidir. 
4,01 1,29 

Mağaza içinde hissedilen kokunun mağazanın konseptine uygun olması 

önemlidir. 
3,75 1,26 

Mağaza içindeki kokunun yeterli düzeyde olması önemlidir. 3,86 1,25 

Mağazada kullanılan koku sayesinde ürünlerin daha dikkat çekici görünmesi 

önemlidir.  
3,59 1,27 

Mağaza Kokusu 3,83 1,16 

Mağaza kokusu değişkeninin genel ortalaması 3,83 olup en yüksek değer 4,01 ile “Mağaza içinde koku 

düzeyinin rahatsız etmeyecek seviyede olması önemlidir.” ifadesinde gerçekleşmiştir. Mağaza kokusu 

değişkeninin ortalama değerden genel olarak daha yüksek bir değer aldığı gözlemlenmiştir. 

Tablo 3.  Duygusal Algı Mağaza Kokusu Değişkeninin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

İfadeler Ortalama 
Standart 

Sapma 

Hoş kokan mağazada alışveriş yaparken keyif alırım. 3,75 1,26 

Hoş kokan mağaza bana alışveriş yapma isteği verir. 3,62 1,28 

Hoş kokan mağaza kendimi rahat hissettirir. 3,66 1,26 

Hoş kokan mağazada alışveriş yaparken kendimi iyi hissederim. 3,68 1,25 

Hoş kokan mağazada alışveriş yapmak beni memnun eder.  3,67 1,25 

Hoş kokan mağazadan alışveriş yapmak kendimi ifade etmemde bana yardımcı 

olur. 
3,20 1,33 

Hoş kokan mağazadan alışveriş yapmak sosyal çevremde kabul görülmemi 

sağlar. 
2,97 1,33 

Hoş kokan mağazadan alışveriş yapmak benim için prestij sembolüdür. 3,02 1,31 

Hoş kokan mağazadan alışveriş yapmak benim kişiliğimi yansıtır. 3,00 1,37 

Duygusal Algı Mağaza Kokusu 3,40 1,12 

Duygusal algı mağaza kokusu değişkeninin genel ortalaması 3,40 olup en yüksek değer 3,75 ile “Hoş kokan 

mağazada alışveriş yaparken keyif alırım.” ifadesinde gerçekleşmiştir. Duygusal algı mağaza kokusu 

değişkeninin genel olarak ortalama değerden yüksek bir değer aldığı gözlemlenmiştir. 

Tablo 4.  Bilişsel Algı Mağaza Kokusu Değişkeninin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

İfadeler Ortalama 
Standart 

Sapma 

Hoş kokan mağaza tutarlı bir kaliteye sahiptir. 3,15 1,27 

Hoş kokan mağaza iyi ürün üretir. 2,99 1,29 

Hoş kokan mağaza kabul edilebilir bir kalite standardına sahiptir. 3,20 1,27 
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İfadeler Ortalama 
Standart 

Sapma 

Hoş kokan mağazanın hizmet kalitesinin yüksek olduğuna inanıyorum. 3,20 1,29 

Hoş kokan mağazanın ürünlerinin dayanıklı olduğuna inanıyorum. 2,92 1,28 

Hoş kokan mağazada hizmet devamlılığı vardır. 3,13 1,30 

Hoş kokan mağazada ürünler uygun şekilde fiyatlandırılmıştır. 2,79 1,28 

Hoş kokan mağaza kendisi için algılanan kaliteye değer. 3,13 1,27 

Hoş kokan mağazada ekonomik ürünler yer almaktadır. 2,80 1,29 

Hoş kokan mağazada ürün fiyatları makuldür. 2,75 1,27 

Bilişsel Algı Mağaza Kokusu 3,01 1,13 

Bilişsel algı mağaza kokusu değişkeninin genel ortalaması 3,01 olup en yüksek değer 3,20 ile “Hoş kokan 

mağaza kabul edilebilir bir kalite standardına sahiptir.” ve “Hoş kokan mağazanın hizmet kalitesinin yüksek 

olduğuna inanıyorum.” ifadelerinde gerçekleşmiştir. Bilişsel algı mağaza kokusu değişkeninin genel olarak 

ortalama değer seviyesinde bir değer aldığı gözlemlenmiştir. 

Tablo 5.  Satın Alma Davranışı Değişkeninin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

İfadeler Ortalama 
Standart 

Sapma 

Hoş kokuya sahip olan ürün/mağazadan tekrar alışveriş yapmak isterim. 3,55 1,31 

En son alışveriş yaptığım ürün/mağazayı hoş kokusundan dolayı tekrar tercih 

etmeyi düşünüyorum. 
3,41 1,33 

En son alışveriş yaptığım ürün/mağazayı hoş kokusundan etkilendiğim için 

çevremdeki insanlara tavsiye ederim. 
3,33 1,33 

Ürün/Mağaza hoş koktuğu için alışveriş yapmayı tekrar tercih ederim. 3,47 1,31 

Satın Alma Davranışı 3,44 1,23 

Satın alma davranışı değişkeninin genel ortalaması 3,44 olup en yüksek değer 3,55 ile “Hoş kokuya sahip olan 

ürün/mağazadan tekrar alışveriş yapmak isterim.” ifadesinde gerçekleşmiştir. Satın alma davranışı 

değişkeninin genel olarak ortalama değer yüksek bir değer aldığı gözlemlenmiştir. 

Oluşturulan ölçüm modeliyle araştırmada kullanılan yapıların geçerlik ve güvenirlik sonuçları test edilmiştir. 

Geçerlik ve güvenirlik için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Yapılan faktör analiziyle yapıların birleşme 

ve ayrışma geçerliği ile iç tutarlık güvenirliği araştırılmıştır. Birleşme geçerliği için yapıları ölçen ifadelerin 

faktör yükleriyle açıklanan ortalama varyansların aldığı  (AVE=Average Variance Extracted) katsayıları 

hesaplanmıştır. İç tutarlık güvenirliği içinde Cronbach’s Alfa ve birleşik güvenirlik (CR=Composite 

Reliability) değerleri kontrol edilmiştir. Hair vd. (2006; 2022)’ne göre; ifadelerin faktör yüklerinin ≥0,70; 

değişkenlerin Cronbach’s Alfa ve CR katsayılarının ≥0,70; AVE değerinin de ≥0,50 eşik değerlerine ulaşması 

gerekmektedir. Tablo 6’da mağaza kokusu ölçüm modeli sonuçlarına yer verilmiştir. 

Tablo 6.  Mağaza Kokusu Ölçüm Modeli Sonuçları 

Yapı 
İfadeye 

Verilen Kod 
Faktör Yükü 

Cronbach’s 

Alfa 

Birleşik 

Güvenirlik 

(CR) 

Açıklanan 

Ortalama 

Varyans 

Mağaza Kokusu 

MK1 0,930 

0,951 0,962 0,836 
MK2 0,923 

MK3 0,907 

MK4 0,945 
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Yapı 
İfadeye 

Verilen Kod 
Faktör Yükü 

Cronbach’s 

Alfa 

Birleşik 

Güvenirlik 

(CR) 

Açıklanan 

Ortalama 

Varyans 

MK5 0,864 

Duygusal Algı 

Mağaza Kokusu 

DAMK1 0,915 

0,955 0,964 0,792 

DAMK2 0,918 

DAMK3 0,939 

DAMK4 0,953 

DAMK5 0,935 

DAMK6 0,818 

DAMK7 0,726 

Bilişsel Algı 

Mağaza Kokusu 

BAMK1 0,857 

0,969 0,973 0,781 

BAMK2 0,850 

BAMK3 0,896 

BAMK4 0,901 

BAMK5 0,890 

BAMK6 0,917 

BAMK7 0,905 

BAMK8 0,876 

BAMK9 0,894 

BAMK10 0,845 

Satın Alma 

Davranışı 

SAD2 0,941 

0,942 0,963 0,896 SAD3 0,953 

SAD4 0,946 

Tablo 6’daki sonuçlara göre, Cronbach’s Alpha katsayıları 0,942 ile 0,969; CR katsayıları da 0,962 ile 0,973 

arasında hesaplanmıştır. Dolayısıyla araştırmada kullanılan değişkenlerinin iç tutarlık güvenirliğinin 

sağlandığı tespit edilmiştir (Hair vd., 2022). 

Değişkenleri ölçen ifadelerin faktör yüklerinin 0,726 ile 0,953 arasında olduğu Tablo 4.16’da görülmektedir. 

AVE katsayıları da 0,781 ile 0,896 arasında gözlemlenmiştir. Bu bulgular ışığında araştırmada kullanılan 

değişkenlerinin birleşme geçerliğinin sağlandığı anlaşılmıştır (Hair vd., 2022). 

Değişkenlerin ayrışma geçerliğinin araştırılması için HTMT katsayıları hesaplanmıştır. Henseler vd. (2015)’ne 

göre HTMT katsayıları; teorik anlamda birbirine yakın yapılarda 0,90’ın, uzak yapılarda ise 0,85’in altında 

olmalıdır. Mağaza kokusu modelinde hesaplanan HTMT katsayılarında duygusal algı mağaza kosusu ile satın 

alma davranışı arasında katsayının 0,93 olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir. Belirtilen iki değişken arasında 

ayrışma geçerliğinin gerçekleşmesine engel olan faktör yükleri arasında 0,1’de az fark olan DAMK8, DAMK9 

ve SAD1 kodlu ifadeler ölçüm modelinden çıkartılmıştır. Çıkarılan ifadelerden sonra hesaplanan HTMT 

katsayıları Tablo 7’de gösterilmiştir. 
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Tablo 7.  HTMT Katsayıları (Mağaza Kokusu Modeli) 

 Bilişsel Algı Mağaza 

Kokusu 

Duygusal Algı 

Mağaza Kokusu 

Mağaza 

Kokusu 

Satın Alma 

Davranışı 

Bilişsel Algı Mağaza 

Kokusu 
    

Duygusal Algı 

Mağaza Kokusu 
0,788    

Mağaza Kokusu 0,611 0,826   

Satın Alma Davranışı 0,764 0,893 0,696  

Araştırmaya ait model kısmi en küçük kareler yol analizi (PLS-SEM) kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler 

SmartPLS 4 istatistik programı kullanılmıştır. (Ringle vd., 2022; Yıldız, 2021). Araştırma modeline ilişkin; 

doğrusallık, R2 ve etki büyüklüğünü (f2’) hesaplamak için PLS algoritması; tahmin gücünü (Q2) hesaplamak 

için de PLSpredict analizi çalıştırılmıştır. PLS yol katsayılarının anlamlılıklarını değerlendirmek için yeniden 

örnekleme (bootstrapping) ile örneklemden 5000 alt örneklem alınarak t değerleri hesaplanmıştır. 

 Araştırma sonuçlarına ilişkin; VIF, R2, f2 ve Q2 değerleri mağaza kokusu modeli için Tablo 8’de sunulmuştur.  

Tablo 8.  Araştırma Modeli Katsayıları (Mağaza Kokusu Modeli) 

Değişkenler VIF R2 f2 Q2 

Mağaza Kokusu 

Satın Alma 

Davranışı 

2,684 

0,731 

0,000 

0,433 
Duygusal Algı 

Mağaza Kokusu 
4,032  0,435 

Bilişsel Algı Mağaza 

Kokusu 
2,310 0,081 

Mağaza Kokusu 

Duygusal Algı 

Mağaza Kokusu 
1,000 0,627 1,683 0,627 

Bilişsel Algı Mağaza 

Kokusu 
1,000 0,349 0,537 0,348 

Aracı etkilerin tespit edilmiş olması nedeniyle aracı etki türleri, Yıldız (2021: 132)’ın aracı etki karar ağacı 

doğrultusunda incelenmiştir: 

Tablo 8’deki sonuçlar incelendiğinde, satın alma davranışı değişkeni üzerinde duygusal algı mağaza kokusu 

(β=0,678; p<0,01) ve bilişsel algı mağaza kokusu (β=0,225; p<0,01) değişkenlerinin, üzerindeki pozitif yönlü 

etkilerin istatistiksel açıdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir 

Mağaza kokusu değişkeninin duygusal algı mağaza kokusu değişkeni (β=0,792; p<0,01) ve bilişsel algı mağaza 

kokusu (β=0,591; p<0,01) değişkenleri, üzerindeki pozitif yönlü etkilerin istatistiksel açıdan anlamlı olduğu 

tespit edilmiştir.  

Mağaza kokusu değişkeninin satın alma davranışı değişkeni üzerindeki etkisinin ise istatistiksel açıdan 

anlamsız olduğu (p>0,05) anlaşılmıştır. 

Yeniden örnekleme yöntemi ile hesaplanan dolaylı etki katsayıları mağaza kokusu modeli için Tablo 9’da, 

sunulmuştur. 
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Tablo 9. Yol Analizi Dolaylı Etki Katsayıları (Mağaza Kokusu Modeli) 

Yol β 
Standart 

Sapma 
t değeri p değeri 

Mağaza 

Kokusu 

Duygusal Algı 

Mağaza Kokusu Satın Alma 

Davranışı 

0,544 0,054 10,158 0,000 

Bilişsel Algı Mağaza 

Kokusu 
0,133 0,028 4,740 0,000 

Mağaza kokusu değişkeninin satın alma davranışı değişkeni üzerinde duygusal algı mağaza kokusu (β=0,544; 

p<0,01) ve bilişsel algı mağaza kokusu (β=0,133; p<0,01) değişkenleri üzerinden dolaylı etkilerin istatistiksel 

açıdan anlamlı olduğu Tablo 9’daki değerlerden tespit edilmiştir. 

Mağaza Kokusu → Duygusal Algı Mağaza Kokusu → Satın Alma Davranışı yolundaki dolaylı etkinin anlamlı 

olması, Mağaza Kokusu → Satın Alma Davranışı yolundaki direkt etkinin anlamsız olması nedeniyle mağaza 

kokusu değişkeni ile satın alma davranışı değişkeni arasındaki ilişkide duygusal algı mağaza kokusu 

değişeninin tam aracılık rolüne sahip olduğu, 

Mağaza Kokusu → Bilişsel Algı Mağaza Kokusu → Satın Alma Davranışı yolundaki dolaylı etkinin anlamlı 

olması, Mağaza Kokusu → Satın Alma Davranışı yolundaki direkt etkinin anlamsız olması nedeniyle mağaza 

kokusu değişkeni ile satın alma davranışı değişkeni arasındaki ilişkide bilişsel algı mağaza kokusu 

değişeninin tam aracılık rolüne sahip olduğu, gözlemlenmiştir. 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Mağaza kokusunun tüketicilerin satın alma davranışlarında önemli bir etkiye sahip olmasının yanı sıra olan 

aynı zamanda tüketiciler üzerinde algısal bir etkiye de sahip olduğu görülmüştür. Mağazanın kokusunu 

duygusal ya da bilişsel olarak beğenen tüketiciler bunu diğer ürünlerin satıldığı mağazaların kokusu ile 

karşılaştığında hoş kokusu olan mağazalardan satın alma davranışı gösterdikleri bilinmektedir. Mağaza 

kokusunu algısal olarak bilişsel ya da duygusal olarak gruplandıran tüketicilerin koku hassasiyetlerinin 

olduğu görülmektedir. Özellikle rekabetin etkin olduğu pazarlarda işletmelerin yoğun olarak uyguladıkları 

mağaza kokusu stratejisi tüketicilerin satın alma davranışına yönlendirmekte ve satın alma davranışını 

gerçekleştirmelerini sağlamaktadır. Mağaza kokusu tüketiciyi satın almaya yönlendiren ancak koku 

hassasiyetine sahip tüketiciler için önemli bir unsurdur. 

Araştırma sonuçlarına göre; Katılımcıların; %61,5’i kadın (N=289), %38,5’i erkek, %47’si evli ve %53’ü 

bekardır. Katılımcıların; %41,1’i 18-24 yaş %35,7’si önlisans mezunu %50,6’sı 0-4250 TL gelir aralığında ve 

%38,1’i öğrenci olduğu belirlenmiştir. 

Mağaza kokusu tüketicinin duygu temelli algısını etkileyerek satın alma davranışına yönlendirmektedir. 

Duygusal algı mağaza kokusu değişkeninin genel ortalaması 3,40 olduğundan en yüksek değer 3,75 ile “Hoş 

kokan mağazada alışveriş yaparken keyif alırım.” ifadesinde gerçekleşmiş olması duygusal algı mağaza 

kokusu değişkeninin genel olarak ortalama değerden yüksek bir değer aldığı gözlemlenmesiyle tespit 

edilmiştir. Bu sonuçtan hareketle mağaza kokusu duygu temelli algıyı etkilemektedir. Tüketici hoş kokan 

mağazadan keyif almakta, kendisini rahat hissetmekte ve alış veriş yaparken iyi hissetmektedir. Hoş kokan 

mağaza tüketicinin alış veriş yapma isteğini tetiklemekte ve prestij sağladığını düşündürmektedir. Hoş kokan 

mağazadan alış veriş yapan tüketicinin duygu temelli algısı ayrıca çevresinde kabul görmesini, kendisini ifade 

etmesini ve kişiliğini yansıtmasını sağladığını hissettirmektedir. Bu algıyı oluşturan mağaza tüketicisi satın 

alma davranışı göstermektedir. Bu sebeple mağaza kokusu uygulamalarının tüketicinin duygusal algısını 

yönetecek şekilde düzenlenmesi satış artırma avantajı sağlamaktadır. 

Yeniden örnekleme yöntemi ile hesaplanan doğrudan etki katsayıları mağaza kokusu modeli için Satın alma 

davranışı değişkeni üzerinde duygusal algı mağaza kokusu (β=0,678; p<0,01) ve bilişsel algı mağaza kokusu 

(β=0,225; p<0,01) değişkenleri elde edilmiştir. Yapılan tespitler sonucunda araştırma modeli doğrultusunda 

test edilen hipotez sonuçlarına göre; 

Mağaza kokusu değişkeninin duygusal algı mağaza kokusu değişkeni üzerinde pozitif etkisi varlığı hipotezi 

desteklenmiştir. Sonuçlara bakıldığında elde edilen bulgular mağaza kokusu (β=0,792; p<0,01) göstermektedir 

Mağaza kokusu kişilerin duygusal algılarına hitap etmektedir. Tüketici hoş kokan mağazada alış veriş 
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yaparken keyif almaktadır. Ayrıca alışveriş yapma isteği, keyif alma, rahat hissetme ve bu esnada kendini 

prestijli hissetmektedir. Satın davranışının hemen öncesinde tüketici de arzu edilen durumlardandır 

denilebilmektedir. Duyusal algının mağaza kokusuyla etkilenen tüketici sosyal çevresinden kabul göreceği 

algısıyla yaptığı alış veriş sonucunu kişiliğini yansıtma yolu olarak değerlendirmektedir.  

Mağaza kokusu değişkeninin bilişsel algı mağaza kokusu değişkeni üzerinde pozitif etkisi varlığı hipotezi 

desteklenmiştir. Sonuçlarına bakıldığında elde edilen bulgular bilişsel algı mağaza kokusu (β=0,591; p<0,01)  

göstermektedir. Uygulanan mağaza kokusu tüketicinin bilişsel algısını etkilemektedir. Sonuç olarak bu 

hipotez bize mağaza kokusu bilişsel algısı etkilenen tüketicinin mağaza konusunda; tutarlı kalitesi, iyi ürün 

üreteceği, hizmet kalitesinin yüksek olduğunu, ürünlerinin dayanıklı olduğunu, mağaza hizmetinde 

devamlılık sağlanabileceğini fiyatlamanın uygun şekilde yapıldığını ve algılanan kaliteye değeceğini 

algıladığını ifade etmektedir.  

Mağaza kokusu değişkeninin satın alma davranışı değişkeni üzerinde pozitif etkisi varlığı hipotezi 

desteklenmemiştir. Mağaza kokusu değişkeninin satın alma davranışı değişkeni üzerindeki etkisinin ise 

istatistiksel açıdan anlamsız olduğu (p>0,05) anlaşılmıştır. Sadece mağaza kokusunun satın alma davranışına 

yönlendirmeyeceği bulgusuna ulaşılmıştır. Tüketicinin mağaza içindeki kokunun hoşuma gitmesi, koku 

düzeyinin rahatsız etmeyecek seviyede olması önemlidir, hissedilen kokunun mağazanın konseptine uygun 

olması, kokunun yeterli düzeyde olması, mağazada kullanılan koku sayesinde ürünlerin daha dikkat çekici 

görünmesi önemlidir ancak satın alma davranışı için yeterli değildir denilebilmektedir. Bu güne kadar 

yazında karşılaşılan mağaza kokusu ve tüketici satın alma davranışı bulgularında algıyı tetikleme 

araştırmaları yapılmadığı için mağaza kokusunun etkisinin varlığından söz edilmektedir. Algı tetiklenmediği 

sürece mağaza kokusunun tüketicinin satın alma davranışına bir etkisi olmadığı bulgusuna ulaşılmaktadır.  

Mağaza kokusu değişkeninin satın alma davranışı değişkeni üzerindeki etkisinde duygusal algı mağaza 

kokusu değişkeninin aracılık etkisi varlığı hipotezi desteklenmektedir. Bulgular duygusal algı mağaza kokusu 

(β=0,544; p<0,01) şeklindedir. Ayrıca Mağaza Kokusu → Duygusal Algı Mağaza Kokusu → Satın Alma 

Davranışı yolundaki dolaylı etkinin anlamlı olması, Mağaza Kokusu → Satın Alma Davranışı yolundaki direkt 

etkinin anlamsız olması nedeniyle mağaza kokusu değişkeni ile satın alma davranışı değişkeni arasındaki 

ilişkide duygusal algı mağaza kokusu değişeninin tam aracılık rolüne sahip olduğu belirlenmiştir. Mağaza 

kokusu uyaranları tüketicide duygusal algıyı tetiklediğinde satın alma davranışı gerçekleşmektedir. 

Mağaza kokusu değişkeninin satın alma davranışı değişkeni üzerindeki etkisinde bilişsel algı mağaza kokusu 

değişkeninin aracılık etkisi varlığı hipotezi desteklenmiştir. Bulgular bilişsel algı mağaza kokusu (β=0,133; 

p<0,01) tespit edilmiştir. Mağaza Kokusu → Bilişsel Algı Mağaza Kokusu → Satın Alma Davranışı yolundaki 

dolaylı etkinin anlamlı olması, Mağaza Kokusu → Satın Alma Davranışı yolundaki direkt etkinin anlamsız 

olması nedeniyle mağaza kokusu değişkeni ile satın alma davranışı değişkeni arasındaki ilişkide bilişsel algı 

mağaza kokusu değişeninin tam aracılık rolüne sahip olduğu belirlenmiştir. Bilişsel algıyı tetikleyen mağaza 

kokusu uyaranları tüketicinin satın alma davranışında bulunmasını sağlamaktadır. 

Mağaza kokusu tüketicinin biliş temelli algısını etkileyerek satın alma davranışına yönlendirmektedir. Bilişsel 

algı mağaza kokusu değişkeninin genel ortalaması 3,01 olup en yüksek değer 3,20 ile “Hoş kokan mağaza 

kabul edilebilir bir kalite standardına sahiptir.” ve “Hoş kokan mağazanın hizmet kalitesinin yüksek 

olduğuna inanıyorum.” ifadelerinde gerçekleşmiştir. Bilişsel algı mağaza kokusu değişkeninin genel olarak 

ortalama değer seviyesinde bir değer aldığı gözlemlenmiştir. Bu algı ile tüketici satın alma davranışına 

yönelmektedir. Bu ifadeden hareketle mağaza kokusunun biliş temelli algıyı etkilemektedir diyebiliriz. Hoş 

kokan mağaza tüketicide mağazanın tutarlı bir kaliteye ve kalite standardına sahip olduğu, iyi ürünleri 

olduğu ve ödenecek olan fiyata değeceği algısı oluşturmaktadır. Bu algı da tüketiciyi satın alma davranışına 

yönlendirmektedir. Koku uygulaması yapan mağazaların biliş temelli algıyı uyaran kokulara özen göstermesi 

tüketicide oluşturmak istediği ürün algısını destekleyecektir. Biliş temelli algıyı artırmak açısından da koku 

uygulaması mağazacılık için önerilmektedir. 

Mağaza kokusunu hisseden tüketici direk satın alma davranışına yönelmemektedir. Hoş kokan mağaza 

tüketicinin algısını tetiklemez ise satın alma davranışı ile sonuçlanmamaktadır.  Hoş kokan mağazanın duygu 

temelli ve bilinç temelli algı üzerindeki etkilerini incelediğimizde bu sonucu daha net görebilmekteyiz. O 

yüzden mağazanın koku uygulamasına yönelik yapılan araştırmalar bu noktada pozitif yönlü gösterilmesinin 
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altına yatan sebebin algıyı etkileyerek gerçekleştiğinin bir ispatı şeklinde olduğu düşünülmektedir. Odabaşı 

ve Barış’ın (2015), araştırmasında alışveriş ortamında güzel kokular kullanılmasının tüketicilerin duygularını 

etkileyip etkilemediğini inceledikleri çalışmalarında, mağaza ortam kokusunun müşteriyle bağ kurmayı 

sağlayan önemli özelliklerden birisi olarak görülmektedir. Mağazalarda bilinçli yapılan koku uygulamasının 

belirlenen algıları tetikleyecek şekilde profesyonelce yapılması önerilmektedir. 

Mağaza kokusu tüketicinin algısını etkilediğinde satın alma davranışına dönüştürdüğüne göre; koku 

kullanmayan işletmelerin koku kullanmak suretiyle tüketiciyi etkileyebileceği için koku kullanması rekabetçi 

ortamda fark yaratmak ve satışları artırmak açısından önemli görülmektedir. Yine mağazaya ait kokunun 

etkisi ile satın alma davranışı gerçekleştiren tüketicilerin en çok etkilendiği kokuların araştırılmasında da 

fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca koku çalışması yaparak gerek algıyı etkilemek gerekse işletmelere 

koku imajı oluşturmaktan hareketle girişimcilere çalışma alanlarını koku uygulamaları seçeneğini bir alan 

alternatifi olarak düşünmelerinin fayda sağlayabilmektedir. En temel sonuç olan mağaza kokusu algıları 

yöneltmeyi sağlar şekilde düzenlenmesi işletmelerin başarısını etkilemektedir. Araştırma yalnızca Kırşehir 

ilinde bulunan fiziksel mağazalar açısından incelenmiştir. Farklı şehirlerde faaliyetlerini sürdüren işletmeler 

için de rekabetçi piyasada fark edilmek açısından yol gösterici nitelikte olması düşünülmektedir. Aynı 

zamanda araştırmaya marka imajı ve marka sadakati,  güven, alışkanlık, kişisel özellikler gibi unsurların 

eklenmesi ile zenginleştirilebilir ve farklı bir örneklem grubu üzerinde sınanarak yorumlanabilir.  

Yine bu araştırma nitel yöntemler ile de analiz edilerek literatüre farklı katkılar sunabilmektedir. Araştırmanın 

bu özellikleri ile literatürdeki boşlukları belirlemek ve gelecekteki araştırmalar için önerilerde bulunmak 

amaçlanmıştır.  Bu makale, kokunun algıya ve satın almaya olan etkilerini kapsaması bakımından alandaki 

mevcut literatüre ve mevcut literatür incelemelerine katkıda bulunarak ileriki çalışmalara ışık tutabileceği 

düşünülmektedir. 
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Amaç – İç girişimcilik işletme içerisindeki kendi yeteneklerini kanıtlamış çalışanların, birbirleriyle iş 

birliği gerçekleştirerek yenilikçi davranma, proaktif olabilme, risk alabilme ve kendini her daim 

dinamik tutabilme çabalarıyla gerçekleştirdikleri iş faaliyetlerinin bütünü olarak 

değerlendirilebilmektedir. İç girişimcilik faaliyetlerinin sürdürüldüğü işletmeler, rakipleri karşısında 

avantaj elde ederken işletme içerisindeki çalışanların da yaşam kalitesine katkı sunmaktadır. Bu 

bağlamda iç girişimciliğin önemi göz önünde bulundurularak mevcut araştırma, Alanya 

destinasyonundaki 4 ve 5 yıldızlı otel işletmesi yöneticilerinin iç girişimciliğe dair algılarının 

değerlendirilmesini amaçlamaktadır. 

Yöntem – Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır.  Araştırmanın 

verileri Eylül 2017 - Kasım 2017 tarihleri arasında Alanya destinasyonundaki dört ve beş yıldızlı otel 

yöneticilerinden elde edilmiştir. Elde edilen anketlerin kullanılabilir durumda olan 350’si analiz 

edilmiştir. Anket verileri güvenilirlik analizi, açımlayıcı faktör analizi, ifade ortalamaları ve standart 

sapma kullanılarak değerlendirilmiş ayrıca elde edilen veriler korelasyon, regresyon ve farklılık 

analizlerine tabi tutulmuştur.  

Bulgular – Araştırmanın güvenilirlik ölçümü Cronbach’s Alpha ile değerlendirilmiş ve bu değerinin 

0,98 olduğu tespit edilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucuna göre ortaya çıkan boyutlar; ürün ve pazar 

yenilikçiliği, kendini yenileme, proaktiflik ve teknolojik yenilikçilik olmak üzere 4 faktörde toplanmıştır. 

Otel yöneticilerinin ifade ortalamalarına göre, x=3,25 ile x=4,10 arasında genel olarak iç girişimciliği 

yüksek düzeyde algıladıkları saptanmıştır.  

Tartışma – İç girişimcilik algısı yüksek düzeyde çıkan otel yöneticilerinin (bölüm müdürü/şefi) 

yetkilerinin gözden geçirilmesi ve arttırılması yönünde planlamalar yapılması iç girişimcilik 

yeteneklerinin kullanılmasına fırsat sağlayabilir. Bu araştırmanın otel işletmelerinde yaratıcı fikir ve 

faaliyetlerin gerçekleşmesi açısından turizm sektöründe yol gösterici olacağı, yeni strateji ve politika 

oluşturulmasında fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Purpose – Intrapreneurship can be evaluated as the whole of the business activities that employees, 

who have proven their abilities in the management, perform with the efforts to try to be innovative 

and proactive, take risks and keep themselves dynamic by cooperating with each other. While 

intrapreneurship managements enjoy advantages over their competitors, they also contribute to the 

quality of life of employees in the management. Considering the importance of intrapreneurship in 

this context, the current research aims to evaluate the perceptions of 4 and 5 star hotel management 

businesses in Alanya destination regarding intrapreneurship. 

Desing/method/approach – A quantitative research method is used in the study. A questionnaire 

was applied to managers in four and five star hotels in the Alanya destination which was selected as 

the research area between September 2017 and November 2017. The ones that have missing or 

inaccurate information were sorted out and analysis was performed over 350 questionnaires. 

Questionnaire data were evaluated using reliability analysis, explanatory factor analysis, expression 

averages and standard deviation, and the obtained data were subjected to correlation, regression and 

difference analyzes.  

Findings – The Cronbach's Alpha value of the whole scale was found to be 0.98 in the reliability 

measurement of the study. The dimensions that emerged according to the result of factor analysis 

were collected in four factors as product and market innovation, self-renewal, proactiveness and 

mailto:cansuguripek@gop.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-7809-3097


C. Uzun Güripek 14/4 (2022) 3321-3343 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3322 

technological innovation. According to the average expressions of the hotel managers, it was found that 

they generally perceived high levels of intrapreneurship x = 3.25 and x = 4.10.  

Discussion – Doing planning toward reconsidering and increasing the powers of the hotel managers 

(department manager / chief) who have a high level of intrapreneurship perception can provide the 

opportunity to use their intrapreneurship skills. It is also thought that this study will provide 

guidance in the tourism sector in terms of the realization of creative ideas and activities in hotel 

managements and will contribute to their establishing new strategies and policies. 

 

1.Giriş 

Günümüzde piyasa ekonomisi üzerinde önemli bir etkiye sahip olan küreselleşme, işletmelerin yapılarını, 

faaliyetlerini ve fonksiyonlarını hızla değiştirmektedir. Turizm sektöründe faaliyette bulunan işletmeler de 

küresel piyasalarda rekabet edebilmek için bu değişim sürecine ayak uydurmak zorundadırlar (Gürel, 2012: 

57; Ağca ve Kurt, 2007: 83; İnce ve Güripek, 2016: 166). Turizm sektöründe yer alan işletmeler, döviz girdisi 

sağlayarak ve istihdam imkânları yaratarak ekonomik gelişmelere ivme kazandırmaktadır. Ayrıca bu 

işletmeler faaliyetleriyle ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik yapılarına değer katmalarının yanı sıra uluslararası 

alanda ülkelerin iletişimlerini kolaylaştırıp birbirleriyle yakınlaşmalarını sağlayarak turizm ekonomisinin 

arzını oluşturan en önemli yapılardan birisi olma özelliğine de sahiplerdir. Turizm işletmelerini diğer 

işletmelerden ayıran özelliklerden birisi makineleşmenin çok sınırlı kullanılabilmesi ve itici gücün insan 

unsuru olmasıdır. Bu nedenle turizm sektörü arz faktörlerinden olan işletmelerin yaşamsal faaliyetlerini 

sürdürebilmeleri, rekabet edebilmeleri ve mevcut küresel sisteme uyum sağlayabilmeleri işletmedeki 

işgücünün yani insan unsurunun iç girişimciliğe atfettikleri değerle yakından ilgilidir (Ünüvar, 2009: 376).   

Turizm sektörü dinamik ve sürekli değişime uğrayan bir yapıya sahiptir. Bu nedenle turizm işletmelerinde 

çalışanların girişimci özelliklere sahip olabilmeleri rekabeti kolaylaştırmaktadır (Meydan, 2011: 26). Turizmin 

doğası gereği işletmelerin risk almaması, yenilik yapmaması ve pasif kalması mevcut durumun korunması 

için yeterli olmamaktadır. Küresel ve bölgesel rekabette başarılı olmanın anahtarı değişimlere uyum 

sağlayarak mevcut çalışanların atılımcı ve yenilikçi ruha sahip olmalarına, ayrıca daha agresif rekabet 

stratejileri uygulayabilmelerine bağlıdır (Alpkan, vd., 2005: 175). Bu bağlamda pek çok araştırmacı mevcut 

işletmede çalışanlara özerklik ve kaynak kullanma fırsatı sağlayan aynı zamanda özgün düşünce ve yenilikçi 

yaklaşımlar sunan bir metot olarak “iç girişimciliği” önermektedir (Ağca ve Kurt, 2007: 84). İç girişimcilik, en 

genel anlamıyla girişimciliğin işletme içinde var olması olarak (Antoncic ve Hisrich, 2001: 496) 

tanımlanmaktadır.  

Turistler destinasyon merkezlerini ziyaret etmek istediklerinde doğal olarak öncelikle konaklama 

işletmelerine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu bağlamda otel işletmelerinde iç girişimcilik algısının ölçülmesi 

Türkiye’deki otel işletmelerinin rekabet gücünün ve kalitesinin ortaya konması açısından kanıt oluşturacağı 

düşünülmektedir. Türkiye’nin turizm sahasında bulunan Alanya, %33,3 oran ile otel işletmelerinin en yoğun 

olduğu destinasyon alanıdır (Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, erişim tarihi: 22.08.17). Buradan 

hareketle mevcut araştırma, Alanya’daki otel işletmesi yöneticilerinin iç girişimciliğe dair algılarının 

değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu araştırmanın sonuçlarının iç girişimcilik ile ilgili yapılacak akademik 

araştırmalara ve özel sektörde yer alan otel işletmeleri ile diğer benzer işletmelerin kararlarına ve politika 

uygulamalarına yol gösterici olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca araştırmanın ülke çapında iç girişimciliğin 

özendirilmesi, iç girişimcilik sayesinde ülkenin ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanması, sosyo-kültürel 

gelişimine katkısı ve iç girişimcilik eğitimi konularında neler yapılması gerektiğine dair tartışma platformu 

oluşturması beklenmektedir.  

 2. Kavramsal Çerçeve 

 2.1. Otel İşletmeleri ve Önemi   

Konaklama, kişilerin kendi konutlarının dışında turisttik faaliyetlere katılma ya da iş seyahati, sağlık, ziyaret 

ve dinlenme gibi sebeplerle yapılan yapı ve tesislerden yararlanmayı ifade etmektedir (Usta, 2002: 7). Turizm 

sektörünün önemli bir alt kolunu oluşturan konaklama işletmeleri, turizm çekicilikleri oluşturarak müşterilere 

gecelemenin yanı sıra yiyecek-içecek ve kısmi olarak eğlence hizmetleri sunan tesislerdir (Doğancili, 2018: 

169). Otel işletmeleri genellikle konaklama işletmelerinin uzmanlaşmış bir kolu olarak bilinmektedir. Oteller, 
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ürün/hizmet ve teknoloji yöntemlerini kullanan, emek-yoğun özelliğiyle geniş çapta pazarlara satış için 

ürünler satan, üretim ve satışı aynı kulvar altında bir araya getiren işletmelerdir (Batman, 2008: 25). 

Otel işletmelerinin kalite ve hizmet bilincine sahip olmaları, rekabet edilebilirlik açısından önemlidir. Bu 

sayede çevredeki değişikliklere tepki verebilir, durumlar karşısında çabuk değişkenlik gösterebilir, 

rakiplerine göre farklı ürün/hizmet üretebilir ve pazar nişleri yaratabilir. Ayrıca daha az hiyerarşik 

organizasyon yapısına sahip olmaya ve işletme içerisinde eğitim seviyesi yüksek,  esnek davranabilen 

çalışanları barındırmaya katkı sunabilir (Efil, 2006: 3). Oteller, harcama yapabilme olanakları ile konukları 

kendine çeken önemli yerlerdir (Aktaş, 2002: 24).  

Bu bağlamda oteller, toplumlar için çeşitli mal ve hizmet dağıtım sistemlerinin, ulaşımın ve iletişimin 

gelişmesinde pay sahibidirler. Otel işletmeleri, ülkelere yabancı ziyaretçiler aracılığıyla döviz kazandırarak 

ödemeler dengesine dolayısıyla toplumların maddi refahına katkıda bulunurlar. Öte yandan, bölgelerde 

istihdam sağlamakta ve kalkınmada rol oynarlar. Aynı zamanda diğer sektörlerin de önemli bir pazarıdır. 

Çünkü otel işletmeleri inşaat ve imalat endüstrisinden, tüketim maddeleri için çiftliklerden, elektrik, su ve 

yakıt ile ilgili işletmelerden tedarik sağlayarak bu sektörlerde çalışanlar için hem dolaylı yönden istihdam 

sağlamış olurlar hem de ülke içindeki ekonomiye katkı sağlarlar (Medlik, 1997: 4-5). 

2.2.Otelcilik Sektörünü Etkileyen Faktörler 

Geçmişte seyahat eden ve yorgun gezginlere han olarak hizmet veren işletmeler, günümüzde giderek artan 

sayıda turiste hizmet eden ve dünyanın daha fazla bölgesinde faaliyette bulunan devasa organizasyonlara 

dönüşmüştür. Dolayısıyla geçmişten günümüze misafirperverlik anlayışı da önemli ölçüde gelişmiş ve daha 

fazla turistin daha fazla konaklama ihtiyacına gereksinim duyması önemli bir hal almıştır. Bu durumda 

konaklama sektörünün artan talebe uyum sağlaması gerekmektedir. Gee (1994), bu uyumun yakalanabilmesi 

ve uluslararası işletmelerin büyüme ve başarısının olumlu yönde ilerlemesi için reklam, merkezi rezervasyon 

sistemleri, küresel promosyonlar, toplu satın alma, tasarım ve yapım konusunda uzmanlık bilgisi ve 

operasyonel standartlaştırma gibi olayların gerçekleşmesi gerektiğini vurgulamıştır (BBP Learning Media, 

2011: 33). Son yıllarda otelcilik sektörünün gelişimini sosyo-kültürel, teknolojik, ekonomik, çevresel ve politik 

etkenler etkilemektedir. 

Sosyo-kültürel çevrede insanların yaşam biçimleri, değer yargıları, olaylara bakış açıları, kültürel 

alışkanlıkları, davranış biçimleri, dini inanışları gibi faktörler yer almaktadır (Ülgen ve Mirze, 2013: 86; 

Sökmen, 2014: 100). Turizm işletmeleri açısından ise sosyo-kültürel çevre unsurları, işletmelerin faaliyetlerini 

ve dolayısıyla turizm sektörünü diğer sektörlere göre daha fazla etkilemekte ve geliştirmektedir. Uluslararası 

ilişkiler, kültürel alışkanlıklar ve davranış şekilleri turizm sektörünü yönlendiren önemli faktörlerdir.  

Üretim faktörü olan doğal kaynaklar, sermaye, girişimci ve iş gücünün yanı sıra teknoloji de otel işletmeleri 

için oldukça önemlidir. Sürekli olarak değişen ve gelişen teknolojik sistemlere işletmelerin uyum sağlaması 

işletmenin sürdürülebilirliği açısından önem arz etmektedir (Uçkun, 2004: 5). İleri teknolojiyi işletme içinde 

kullanabilmek üretim hacimlerinde daha düşük maliyetler ile çalışılması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla 

daha düşük maliyetlerle çalışılması rekabet gücünü de arttırmaktadır (Aksu, 2000: 273). Turizm sektörünün 

özelliklerine bakıldığında emek yoğun bir sektör olduğu ve çok fazla otomasyona gidilemediği görülmektedir. 

Ancak turizm sektörü her ne kadar bu özelliklere sahip olsa da otel işletmeleri, pazarlama faaliyetleri başta 

olmak üzere kullandıkları makineler ve sistemlerde bu teknolojik yeniliklere uyum sağlamak zorunda 

kalmaktadır (Kurgun vd., 2007: 262).  

İşletmeleri etkileyen ekonomik faktörler, milli gelir, üretim faktör maliyetleri, para ve maliye politikaları, 

enflasyon, gelir dağılımı, kişi başına düşen milli gelir, döviz kurları gibi unsurlardan oluşmaktadır (Ülgen ve 

Mirze 2013: 84; Bahar ve Kozak, 2005: 28). Turizm sektörü açısından ekonomik faktörlerin etkileri arz ve talep 

şeklinde iki açıdan incelenmelidir. Otel işletmelerinin büyük boyutlu yatırımlar olduğu ve yatırımın büyük 

bir bölümünü sabit sermaye yatırımlarının oluşturduğu görülmektedir (Kandır vd., 2007: 82). Bu bağlamda 

otel yöneticileri, işletmenin finansman olanaklarını göz önünde bulundurarak yatırım kararlarında değer 

yaratma konusunda daha fazla fırsat yakalamaya çalışmaktadırlar.  

Destinasyonların birincil çekim gücü unsuru doğal çevredir. İkincil çekim unsuru ise yapay çevredir. Turizm 

açısından çevre fiziki çevre olarak ele alınmakta  (Kahraman ve Türkay, 2006, 35) ve turizm sektörü varlık 

sebebi olan fiziksel çevreyi korumak zorundadır (Demir ve Çevirgen, 2006: 133). İnsanlar, ikamet ettikleri 
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büyük şehirlerde, yeşile ve doğaya uzak kalmaları, yapay ve insanları sıkan şehir hayatı ve iş yaşamının 

hızlılığı karşısında tatil ve dinlenme amacıyla doğaya kaçış ve sakinlik aramaktadırlar. Bu nedenle turizm 

sektörü fiziki çevreye ve fiziki çevrenin bir alt unsuru olan doğal çevreye son derece bağımlıdır. Dolayısıyla 

turizm işletmelerinin çevre yönetim sistemini kullanmaları ya da bu sistem ve benzerlerine uyumlu olmaları 

gerekmektedir. Çevre yönetim sistemi, işletmenin sahip olması gereken çevresel sorumlulukların etkin bir 

şekilde yapılandırılması ve devamlı olarak geliştirilen çevresel performansın, kanunlara ve tüzüklere 

uygunluğun sağlanmasını tanımlayan standartlara dayanmaktadır. Çevresel farkındalığın artması, çevreci 

oteller ve tatil köyleri gibi konaklama tesislerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur (Aslanertik ve Özgen, 

2007: 167). Çevreye duyarlı olan turizm işletmeleri, gelişimlerinde, faaliyetlerinde ve yaptıkları her şeyde 

sürdürülebilirliği öncelikli olarak düşünmektedir.  

Bir ülkedeki politik faktörler doğrudan turizm hareketlerini etkileyebilmektedir. Turizm işletmesinin 

faaliyette bulunduğu ülkenin ve turist gönderen ülkenin yönetim şekilleri, ikili politik ilişkileri, hukuki 

düzenlemeleri, serbest seyahat hakkı, güç kaynakları, iktidar muhalefet ilişkileri, politik istikrar, politik 

saygınlık gibi unsurlar politik faktörler kapsamında değerlendirilmektedir (Ülgen ve Mirze, 2013: 82). 

Hükümetler, insanların turizm davranışlarını düzenlemek ya da ülkelerin turizmden sağladığı faydayı en üst 

seviyeye çıkarmak için turizm politikaları oluşturmaktadır. Aynı zamanda hükümetler turizmin gelişimine 

katkı sağlamak amacıyla girişimcilere turizm kredileri vererek ve tesis açmalarını sağlayarak destek 

olabilmektedir. Turizmin önemini topluma anlatmak için tanıtıcı reklam faaliyetlerinde de bulunabilmektedir 

(Doğan, 2004: 40). 

Bir destinasyonda turizm sektörünün gelişmesinde politik faktörler önemli bir rol oynamaktadır. Devletin 

korumacı yapısı, sektörü destekler nitelikte görünürken, aynı zamanda bürokratik işlemlerin artması ile 

birlikte olumsuz yönde de etkileyebilmektedir (Bahar ve Kozak, 2005: 148-149). Örneğin turizm sektöründe 

çok sayıda kamu otoritesinin olması, aşırı bir kontrol mekanizması olduğunu ve otorite karmaşıklığını 

göstermektedir.  Turizm sektörü, yoğun bir rekabetin yaşandığı ve bu nedenle girişimciler üzerinde baskıların 

olduğu sektörlerden biridir. Sürekli değişken bir yapıda olan turizm alanında destinasyonların gelişebilmesi 

için girişimcilere gereksinim vardır (Kozak ve Yılmaz, 2010: 86). 

Destinasyonlar arasında sürekli bir rekabetin olduğu göz önünde bulundurulursa, sadece yatırım yapmanın 

yeterli olmadığı, bununla birlikte destinasyonlar arasında rekabet avantajı elde edebilmek için işletme içi 

değişiklik ve yenilik faaliyetlerinin yapılması gerekliliğe de vuku bulmaktadır. Otel işletmelerinin arzı 

şekillendirmek ve rekabet avantajı elde edebilmek için sosyo-kültürel, teknolojik, ekonomik, çevresel ve 

politik faktörleri dikkate almaları gerekmektedir. Bu faktörlerin olumsuz etkileri ancak iç girişimcilik 

faaliyetleriyle olumlu hale dönüştürülebilir. Otel işletmelerinin yönetimleri, yenilikçi ve iç girişimci 

faaliyetlere önem verdiklerinde rekabet gücünü artırmakla beraber çeşitliliği ve kaliteyi de artırmış 

olacaklardır (Dilsiz ve Kölük, 2005:5). 

2.3.İç Girişimcilik ve İç Girişimciliğin Boyutları 

İç girişimcilik kavramını ilk kez kullanan Pinchot, iç girişimciliği “büyük işletmelerde nitelikli insanların ve 

yeterli kaynakların var olduğu aynı zamanda girişimcilik ruhunun da kullanıldığı bir metottur” şekilde 

yorumlamıştır (Pinchot, 1985). Zahra (1991)’ya göre iç girişimcilik, gelişen pazarlar tarafından işletmenin ürün 

ve hizmetlerinin yeniden tanımlanarak yeni iş başlatılmasına yol açması ve işletmenin yeni ürün, hizmet veya 

teknolojiler geliştirerek veya içselleştirerek mevcut iş kavramını revize etmesidir. Covin ve Slevin (1991), iç 

girişimcilik için gereken unsurları şu şekilde ortaya koymuşlardır; işletmeler yenilikler ortaya koyma 

konusunda risk almadan, teknolojiyi ve ürün serisini doğrudan doğruya rakiplerini taklit ederek 

değiştirirlerse nitelikli iç girişimcilik faaliyetlerinde bulunamazlar. Rakipler karşısında daha cesur bir şekilde 

risk almak iç girişimcilikte gerekli bir unsurdur. Aynı şekilde, işletmelerin finansal gücünün yüksek seviyede 

olması iç girişimcilik faaliyetleri gerçekleştiriyor olmaları anlamına gelmemektedir. Çünkü iç girişimcilik 

faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesinde gerekli olan ürün ve teknoloji geliştirebilecek özveri, yetenek, 

isteklilik ve yenilikçi fikirlerdir. Kısaca, iç girişimcilik duruşuna sahip olan işletmeler risk alır, yenilik yapar 

ve proaktif davranırlar çünkü bu duruşa sahip işletmeler yüksek getiri şansıyla yüksek risk almak için istekli 

olup, fırsatlar karşısında cesur davranmaktadır. İç girişimci işletmeler, genellikle rakiplerinin eylemlerine 

karşılık vermekte ve sıklıkla yeni ürün sunumu ile pazarda ilk sırada bulunmaktadır. Bu stratejik yönü 
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destekleyen iç girişimci işletmeler karakteristik olarak teknolojik liderliği, araştırmayı ve gelişmeyi 

vurgulamaktadır.  

Antoncic (2007), iç girişimciliği, işletmenin karşısına çıkan zorluklarda yaratıcı ve yeni çözümler sunan, eski 

ve yeni ürün/hizmetlerin gelişimini destekleyen, piyasalarda işletme işlevlerinin yerine getirilmesi için idari 

teknik ve teknolojiler, stratejik değişiklikler ve düzenlemeler sağlayan, rakiplerle mücadele eden yani en geniş 

anlamda işletmelerin ve kurumların yenilikçi faaliyetler ortaya koyması olarak açıklamaktadır. İşletme ve 

küresel tabanlı ekonominin sürdürülebilmesi için iç girişimciliğe ihtiyaç her geçen gün artmaktadır 

(Antoncic,2007:309).  

İç girişimcilik, işletmeleri gerek kârlılık gerekse ekonomik gelişim açısından yeniden canlandırmakta ve 

işletmelerin performanslarını daha iyi hale getirmektedir. Aynı zamanda iç girişimcilik sadece belirli sektörde 

faaliyet gösteren bir olgu değil her türlü sektörde faaliyet gösteren organizasyonlara yönelik de olabilmektedir 

(Ağca ve Yörük, 2006: 162-163). Başarılı iç girişimcilik çabaları, yeniliklerin gelişeceği bir çevre tasarlarken 

işletmelerin rekabet etme gücü ve etkinliğini artırmakta aynı zamanda dış çevredeki değişim hızına yetişmede 

rakiplerine oranla daha avantajlı olmalarına olanak sağlamaktadır. Bu bağlamda iç girişimcilik, işletmenin ana 

fikrini yenilemeyi ve işletmeyi iç girişimci davranış şekillerine dönüştürmeyi kapsamaktadır (Uçar, 2011: 40). 

İç girişimcilik faaliyetlerine yer vermek isteyen bir işletmenin, işletme kültürünün ve liderlik özelliklerinin 

yaratılması için öncelikle genel bir kültür oluşturması gerekmektedir. İşletme tarafından çalışanların fikir ve 

projelerinin desteklenmesi ve herhangi bir hatada işletme yönetiminin şeffaf ve çalışanları kapsayıcıyı 

davranması önemlidir. Aynı zamanda sorumlu yöneticilerin çalışanlarla deneyimlerini paylaşması ve onlara 

iç girişimcilik konusunda eğitim vermesi iç girişimcilik faaliyetlerinin koşullarındandır. İşletmenin çalışanlara 

karar verebilme inisiyatifi tanıması, işletme çalışanlarının önündeki engelleri kaldırması ve onları özverileri 

nedeniyle kesinlikle ödüllendirmesi iç girişimciliğin temellerindendir (Hisrich, vd., 2017: 46-47). Çünkü 

çalışanların yeteneklerinin fark edilmesi ve başarısının takdir edilmesi onları motive ederek çalıştıkları 

işletmeyi sahiplenmelerini sağlar ve sadık çalışanlar haline gelirler (Açıkalın, 2000: 19). 

2.3.1.Yeni İş Başlatma Boyutu 

Yeni iş başlatma boyutu, iç girişimciliğin en temel özelliklerinden biridir (Antoncic ve Hisrich, 2003: 16). Yeni 

iş başlatma, mevcut bir organizasyonda yeni bir iş kurma, işletmenin ürün/hizmetlerini yeniden tanımlaması 

ya da yeni pazarlar geliştirmesi olarak açıklanmaktadır (Antoncic ve Hisrich, 2001: 498). Pazar ve ürünün 

geliştirilmesi yoluyla yeni bir iş kurmak, işletmenin rekabetçi duruşunu veya rekabet kurallarını değiştirerek 

risk almasını ve dikkatli olmasını gerektirmektedir (Zahra, 1991: 261). Aynı zamanda yeni iş başlatmak, 

kaynakların yaratıcı bir şekilde yeniden düzenlenmesi, organizasyonel yapıların geliştirilmesi veya 

benimsenmesini gerektirmekte ve yaratıcı öğrenme ve problem çözme gibi sistemi genişleten değişiklikleri de 

kapsamaktadır (Jarna ve Kaisu, 2014: 4). Birçok araştırma, gelişen sektörlerde yer alan yeni iş başlatmanın 

olgunluk veya çöküş aşamasında yer alan işletmelere göre daha yüksek performans ortaya koyduğunu 

desteklemektedir (Park ve Bae, 2004: 86). 

2.3.2.Yenilikçilik Boyutu 

Yenilikçilik iç girişimcilik için temel ve önemli bir araçtır (Knight, 1997: 213). Mevcut bir işte veya bir kamu 

hizmetinin sunulduğu kurumda bir birey veya grup tarafından başlatılan girişimciliğin özel bir durumudur. 

Bir işletmenin ekonomik veya sosyal potansiyel amacına yönelik odaklı bir değişim yaratma çabası yenilikçilik 

olarak nitelendirilmektedir (Drucker, 2002). Rakipleriyle proaktif bir şekilde rekabet etme zorunda olan 

işletmeler, ürün ve hizmetleri sürekli yenileştirmek ve yaygınlaştırmak durumundadırlar (Covin ve Slevin, 

1991: 10). Yenilikçilik, teknolojiyle birlikte gelişim ve yenilikçiliğe vurgu yaparak yeni ürün geliştirme, hizmet 

yenileştirme, yeni üretim yöntemleri ve prosedürleridir (Antoncic ve Hisrich, 2001: 498). Aynı zamanda 

yaratıcılığın ortaya çıkması, ürünlerin tanıtılması, ürün süreçleri ve işletme sistemine katkı sunmaktır (Zahra, 

1996: 1715). Yenilikçi süreçler işletmeler için düşük maliyet, hızlı üretim, daha hızlı dağıtım, daha fazla kalite 

ve daha iyi müşteri hizmetleri avantajı sağlamaktadırlar (Ağca ve Kandemir, 2008: 215). Çalışanlarının 

yenilikçilik faaliyetlerini gerçekleştirmesine olanak sağlayan işletmeler, rekabet avantajı elde ettikçe iç 

girişimciliğe olan bağımlılıkları da artmaktadır (Kuratko, 2007: 2). 
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2.3.3.Kendini Yenileme Boyutu 

Kendini yenileme boyutu, birçok yönden iş kavramının yeniden tanımlanması, organizasyonel yapıların 

geliştirilmesi, yenilik için yaratıcı organizasyon öğrenimi, temel fikirlerin yenilenmesi, sistem çapında 

değişiklik yaratmak ve sistemi güçlendirmek olarak tanımlanmaktadır (Zahra, 1993: 321; Covin ve Miles, 1999: 

52; Antoncic ve Hisrich, 2001: 498). Guth ve Ginsberg (1990) bu boyutu, işletmenin kaynaklarını yeniden 

kombine ederek eskiden yeniye doğru önemli farklılıklar ve yenilikler dönüşümü gerektiren girişimci bir 

davranış olarak tanımlamaktadır. Stopford ve Baden-Fuller (1994)’e göre mevcut işletmelerin yenilenmesi 

faaliyetleri, iç girişimciliğin vazgeçilmez bir unsurudur. İşletmelerin çevrelerindeki değişime uyum 

sağlamalarının yanı sıra rekabette üstünlük sağlayabilmesi, yönetim, üretim ve pazarlama alanlarında 

rakiplerinden farklı yönler geliştirmesi işletmenin kendini yenilemesi olarak belirtilmektedir (Demirel ve 

Özbezek, 2015: 122). Sürekli olarak değişen içsel ve dışsal talepler işletmeyi, mevcut stratejilerini sürekli olarak 

yenilemeye zorlamaktadır. Bu açıdan bakılınca “kendini yenileme” evrimsel bir süreç gibi görünmektedir 

(Ağca ve Kurt, 2007: 98). 

2.3.4.Proaktiflik Boyutu 

İç girişimciliğin bir bileşeni ve diğer boyutların tamamlayıcısı olan proaktiflik, stratejik açıdan olgunluk ya da 

düşüş aşamasındaki ürünleri eleyerek, yeni ürünlerin pazara sunulmasına yönelik yeni fırsatların aranmasıdır 

(Altuntaş ve Dönmez, 2010: 55). Proaktiflik, rakipleri takip etmek yerine öncü davranma (Antoncic ve Hisrich, 

2001: 499) ve problem çözme aracıdır (Knight, 1997: 214). Diğer bir ifadeyle, mevcut müşterilerin gelecekteki 

ihtiyaçlarını tespit ederek hareket etmeye istekli olması, talepteki değişiklikleri veya yeni girişime yol 

açabilecek sorunları önceden tahmin etmesi ve bu işlevlere yönelik öncelikli davranmasıdır (Dess ve Lumpkin, 

2005: 150). Zahra (1996)’ya göre proaktiflik, yeni ürün ve teknolojilerin pazarda ilk defa tanıtılmasıdır. 

Antoncic ve Hisrich (2001)’de proaktif işletmelerin cesur, direktifli, rekabetçi ve risk almaya eğilimli 

olduklarını vurgulamaktadır. Bu tanımlardan hareketle, iç girişimci bir işletmenin proaktiflik davranışları, 

fırsatları araştırma, rekabet düzenini ve çevresini şekillendirme, talepleri karşılamak amacıyla uygun 

stratejileri geliştirebilme, pazar değişimi sürecinde aktif rol oynayabilme, yeni ürün/hizmet ve teknolojileri 

pazara ilk sunabilme olarak betimlenebilmektedir (Bulut vd., 2008: 509; Jarna ve Kaisu, 2014: 4). 

2.3.5.Risk Alma Boyutu 

Dess ve Lumpkin (2005)’e göre, risk almak karar vermek ya da olası sonuçlara dair belli bir bilgi olmadan 

harekete geçmek, ileriye doğru süreçte önemli kaynak taahhütlerini de içerebilen teşebbüsler 

gerçekleştirmektir. Covin ve Slevin (1991)’e göre belirsizlikler karşısında yatırım kararlarında stratejik hareket 

etmektir. Tüm işletme faaliyetlerinde etkileri bulunan risk alma, iç girişimcilik süreçleri için önemlidir. İç 

girişimcilik açısından yeni ürün/hizmet, yeni pazar veya yeni süreçlere yönelik alınacak kararların tümü 

proaktif olarak birtakım riskler içermektedir (Çetin, 2011: 72). İşletmeler büyümek için stratejik planlar 

yapmalı, yenilikçi davranışlar sergilemeli ve risk almaya teşebbüs etmelidirler. Böylece işletme 

performansında artış mümkün olabilmektedir (Alpkan, vd., 2005: 177). Risk, kaybetme olasılığına rağmen 

belirsizlik ortamında yatırım kararları almak için yeni fırsatların değerlendirilmesidir (Zeren, 2012: 101). 

İşletmelerin yenilikçilik faaliyetleri, yeni girişimler başlatma ve proaktif davranışlarının ayrılmaz bir parçası 

olarak görülmektedir. Risk alma ile iç girişimciliğin diğer boyutları arasında da güçlü bir ilişki bulunmaktadır 

(Ağca ve Kurt, 2007: 94). İşletmeler sahip oldukları kültürel değerler ve kurallar ile çalışanların risk 

alabilmelerinde belirleyici olabilmektedir (Ağca, 2005: 93). İşletmelerde hesapsız risklerin alınması zarar 

getirebileceğinden dolayı iç girişimciler büyük riskleri almaktan kaçınabilmektedir. Ancak belirli bir ölçüde 

risk almadan hareket etmek, işletmenin yenilikçi davranışlar sergilemesini engelleyebilmektedir. Bu nedenle 

işletmeler belirli bir düzeyde kaybı ya da olumsuzlukları göze almalıdır(Meydan, 2011: 28). 

2.3.6.Rekabetçi Girişkenlik Boyutu 

Küreselleşmenin her geçen gün arttığı bir ekonomide işletmelerin başarısı, ulusal ve uluslararası pazardaki 

rekabetçi davranışlarına bağlıdır (Ağca, 2005: 115). Rekabetçi girişkenlik bir işletmenin pazardaki mevcut 

pozisyonunu güçlendirmesinde doğrudan rakiplerine karşı meydan okuması olarak görülmektedir 

(Erkocaoğlan, 2005: 22; Ağca ve Kurt, 2007: 99; Zeren, 2012: 101). Birçok işletme, dinamik pazarlarda 

rakiplerinin eylemlerine karşılık verecek şekilde tehditlerin üstesinden gelerek eylemlerini sürdürebilmek için 

rekabetçi davranışlar sergilenmektedir. Bu durumda işletmeler rakiplerine karşı fiyat rekabeti, yeni bir 
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ürün/hizmet ile pazara giriş ve müşteri farkındalığı yaratma gibi rekabet unsurlarına odaklanmaktadır. Bu 

nedenle işletmeler, yüksek reklam maliyetlerine katlanma, kâr paylarından fedakârlık etme ve taktikler 

geliştirme gibi yollara başvurur (Altuntaş ve Dönmez, 2010: 56). Rekabetçi girişkenliğin özünde, rekabet ettiği 

sektördeki rakipleri devre dışı bırakma çabası vardır. Bu noktada işletmelerin rakiplerin zayıf yönleri 

hakkında bilgi biriktirmesi ve bu doğrultuda hedefler belirlemesi önemlidir (Arat, 2013: 75). Rekabette tek bir 

amaç vardır ki o da pozitif ekonomik kâr elde etmektir. Rekabet hangi şekilde olursa olsun tüketicilere fayda 

sağlamaktadır. Çünkü tüketiciler istedikleri ürün ve hizmetleri satın alırken mümkün olan en uygun fiyatı 

ödemek istemektedir (Güney, 2013: 107). Uzun süreli bir rekabet avantajı elde etmenin en etkili yollarından 

biri de işletme içerisindeki insan kaynakları uygulamalarıdır. Rakipler için hızlı ve etkin yanıtlar 

oluşturabilmek için insan kaynakları yoluyla avantaj kazanacak yollar aranması oldukça önemlidir (Çetin, vd., 

2014: 4). 

2.3.7.Özerklik Boyutu 

Özerlik, bir kişi veya grubun bir fikri ya da vizyonu ortaya koyması ve bu fikirleri uygulamaya geçirirken 

bağımsız hareket edebilmesidir. Genel olarak fırsatları takip etmede bireyin kendisini yönlendirmesine 

yönelik imkân ve istekliliği anlamına da gelmektedir (Şeşen, 2010: 65). Buna ek olarak özerklik, çalışanların 

işlerini nasıl yaptıkları, ne zaman neyi yapacakları, kullanacakları prosedürleri konusunda karar almalarında 

serbest davranmalarını tanımlamaktadır. Özerklik olumlu bir sorumluluk hissi getirerek motivasyonu 

artırmaktadır. Ayrıca özerklik ile beraber çalışanlara yetkilendirme verilerek sorumluluk kazandırmak 

çalışanların sürekli takip edilmesi ihtiyacını da ortadan kaldırmaktadır (Çetin, vd., 2014: 35). İşletmelerde yeni 

fikir ve yaratıcılığın gelişmesi yani iç girişimcilik hareketlerinin oluşabilmesi için işletme içerisindeki 

çalışanların özgürlüklerinin kısıtlanmaması gerekmektedir. Yeni girişim çabalarının gerçekleşebilmesi için 

çalışanların kendilerini rahat hissetmesi ve işletmenin gereken esnekliği sağlaması oldukça önemlidir (Kayış, 

2017: 73). İşletmelerde özerklik artırıldıkça, yaratıcılık derecesinin de artacağı bilimsel olarak kanıtlanmıştır 

(Saraçoğlu ve Duran, 2009: 144). İç girişimciliğin kilit noktası yenilikçilik ise, yenilikçiliğin de kilit noktası 

özerk davranabilen çalışanların olduğu kabul edilmektedir (Şeşen, 2010: 66). 

3.Yöntem 

Bu araştırma, 4 ve 5 yıldızlı otel işletmesi yöneticilerinin iç girişimciliğe dair algılarının değerlendirilmesini 

amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir.  

3.1.Araştırmanın Hipotezleri 

H1: Otel işletmelerindeki yöneticilerin iç girişimcilik algıları demografik özelliklere “(H1a) cinsiyet, (H1b) yaş, 

(H1c) eğitim düzeyi ve (H1d) medeni duruma ” göre anlamlı farklılık göstermektedir. 

H2: Otel işletmelerindeki yöneticilerin iç girişimcilik algıları işletmede çalıştıkları süreye göre anlamlı farklılık 

göstermektedir. 

H3: Otel işletmelerindeki yöneticilerin iç girişimcilik algıları mesleki tecrübelerine göre anlamlı farklılık 

göstermektedir. 

H4: Otel işletmelerindeki yöneticilerin iç girişimcilik algıları işletme statüsüne göre anlamlı farklılık 

göstermektedir. 

H5: Otel işletmelerindeki yöneticilerin iç girişimcilik algıları işletmenin sahiplik şekline göre anlamlı farklılık 

göstermektedir. 

H6: Otel işletmelerindeki yöneticilerin iç girişimcilik algıları işletmenin faaliyet süresine göre anlamlı farklılık 

göstermektedir. 

H7: Otel işletmelerindeki yöneticilerin iç girişimcilik algıları işletmedeki yönetim düzeyine göre anlamlı 

farklılık göstermektedir. 

H8: Otel işletmelerindeki yöneticilerin iç girişimcilik algıları işletmede çalışılan bölüme göre anlamlı farklılık 

göstermektedir. 

H9: Otel işletmelerindeki yöneticilerin iç girişimcilik algıları işletmenin yönetim tarzına göre anlamlı farklılık 

göstermektedir. 
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H10: Otel işletmelerindeki yöneticilerin iç girişimcilik algıları bireysel yönetim tarzına göre anlamlı farklılık 

göstermektedir. 

3.2.Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Alanya’daki 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinin yöneticileri oluşturmaktadır. Alanya’da 

92 adet dört yıldızlı ve 66 adet beş yıldızlı olmak üzere toplam 158 otel işletmesi bulunmaktadır (Antalya İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü, erişim tarihi: 21.08.17). Araştırma verilerinin toplanma sürecinde tam sayım 

yapılmaya çalışılmıştır. Ancak, veri elde etme sürecinde 30/Eylül/2017 ile 03/Kasım/2017 tarihleri arasında 

bütün otel işletmelerine dolayısıyla yöneticilerine ulaşılmaya çalışılmış fakat 20 otel işletmesi kayıtlı olduğu 

adresinde bulunamamış, 39 otel işletmesi sezon sonu yoğunluklarından dolayı görüşmeyi kabul etmemiş ve 

27 otel işletmesiyle bilinmeyen nedenlerden ya da sezon sonu kapatmalarından dolayı görüşme 

sağlanamamıştır. Görüşme sağlanamamış ve ulaşılamamış otel işletmeleri araştırmaya dâhil edilemediğinden 

geriye kalan 72 otel işletmesinde otel yöneticileriyle yüz yüze görüşme yapılarak 600 orta ve üst düzey 

yöneticinin olduğu tespit edilmiştir. Otel işletmeleri özel sektör yapısı altındadır. Bu nedenle resmi bir kurum 

ya da kuruluştan bilgi edinilemediği için yöneticilerin tam sayısına ulaşmak mümkün olmamıştır. Bu 

bağlamda 72 otel işletmesinde 600 yöneticiye ulaşılabilmiştir. Araştırma uygulamasına katılabilen 72 otel 

işletmesinde 600 orta ve üst düzey yöneticiye anket dağıtılmış ve dağıtılan anketler geri toplandığında 404 

anket ile %67 oranında geri dönüş alınmıştır. Elde edilen anketlerin, doğru şekilde ve eksiksiz doldurulup 

doldurulmadığı kontrol sorusu aracılığıyla belirlenmiştir. Bu işlemin sonucunda 54 anketin yanlış 

doldurulduğu tespit edilmiştir. Yanlış doldurulan anketlerin analize dâhil edilmemesi sonucunda araştırma 

kapsamında toplam 350 anket formu değerlendirilmeye alınmıştır. Söz konusu örneklem sayısı evreni temsil 

etme yeterliliğine sahiptir (Altunışık vd. 2004:125). 

3.3. Araştırmanın Veri Toplama Araçları  

Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Anket formu Alanya’daki 4 ve 5 

yıldızlı otel işletmelerindeki orta ve üst düzey yöneticilere uygulanmıştır. Anket formunun birinci bölümünde 

demografik değişkenlere yönelik 13 ifadeye yer verilmiştir. İkinci bölümünde ise iç girişimcilik algısını 

belirlemeye yönelik 37 ifadeye yer verilmiştir. Soruların cevaplandırılmasında  “1: Kesinlikle Katılmıyorum 

ile 5:Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde olmak üzere 5’li Likert Tipi Ölçek kullanılmıştır. Anket formunun ikinci 

bölümünde yer alan iç girişimcilik algısını belirlemeye yönelik olan ifadeler, Antoncic ve Hisrich (2001)’in İç 

Girişimcilik Ölçeğinden (Internal Entrepreneurship Scale) alınmış ve ifadeler araştırmacı tarafından 

İngilizceden Türkçeye çevrilmiştir. Ölçek Türkçe’ ye çevrildikten sonra 1 İngilizce okutmanı tarafından 

kontrolünün yapılması sağlanmıştır. Anket formundaki ifadelerin, araştırmanın amacına uygunluğunun 

tespit edilmesi amacıyla 2 öğretim üyesinden ifadeler hakkında görüş alınmıştır. Bu görüşler neticesinde anket 

formuna son hali verilmiştir. Anket formu, 2017 yılının Eylül-Kasım aylarında Alanya’da faaliyet gösteren 4 

ve 5 yıldızlı 72 otel işletmesinde orta ve üst düzey pozisyonda çalışan 600 yöneticiye uygulanmıştır.   

3.4.Verilerin Analizi 

Anket formunda yer alan sorular kodlanarak veri seti oluşturulmuş ve paket programı aracılığıyla verilerin 

istatistiki analizi yapılmıştır. Araştırma verileri güvenilirlik analizi, açımlayıcı faktör analizi, ifade 

ortalamaları ve standart sapma kullanılarak değerlendirilmiş ayrıca elde edilen veriler korelasyon, regresyon 

ve farklılık analizlerine tabi tutulmuştur.  

4. Bulgular 

Bu bölümünde araştırmanın bulgularına yer verilmiş olup;  öncelikle anket sorularının güvenirliliğini tespit 

edebilmek amacıyla otel işletmelerinde iç girişimcilik algısını ölçen 37 ifadeden oluşan tüm ölçek ve ayrıca iç 

girişimcilik boyutlarının ayrı ayrı Crobach’s Alpha katsayıları hesaplanmıştır. İç girişimcilik ölçeğinin 

boyutlarından olan Ürün/Pazar Yenilikçiliğini ölçmeye yönelik soruların güvenilirlik değeri 0,95 olarak, 

Teknolojik Yenilikçiliği ölçmeye yönelik soruların güvenilirlik değeri 0,94 olarak, Kendini Yenilemeyi ölçmeye 

yönelik soruların güvenilirlik değeri 0,96 olarak ve Proaktifliği ölçmeye yönelik soruların güvenilirlik 

değerinin ise 0,93 olduğu tespit edilmiştir. Tüm ölçeğin Cronbach’s Alpha değerinin ise 0,98 olduğu ve elde 

edilen bu değerler neticesinde ölçümlerin yüksek derecede güvenilir olduğu tespit edilmiştir. 
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4.1.Demografik Bulgular 

Araştırmaya katılan yöneticilerin cinsiyete göre %29,7’si kadın ve %70,3’ünün erkek, medeni duruma göre 

%34’ü bekâr, %66’sı ise evlidir. Yaş aralığına göre %7,1’i 18-25 yaş, %24,9’u 26-33 yaş, %29,1’i 34-41 yaş, %27,1’i 

42-49 yaş, %10,6’sı 50-57 yaş ve %1,1 ise 58 yaş ve üzerindedir. Eğitim durumlarına göre %11,1’i ilköğretim, 

%39,4’ü lise ve dengi, %14,6’sı ön lisans, %30,9’u lisans, %4’ü lisansüstü olduğu gözlemlenmiştir. Yöneticilerin 

bulundukları işletmede çalıştıkları süre incelendiğinde, %49,7’si 1-5 yıl, %22,3’ü 6-10 yıl, %14,6’sı 11-15 yıl, 

%13,4’ü 16 yıl-üzeri olarak tespit edilmiştir. Mesleki tecrübelerine bakıldığında, %11,7’si 1-5 yıl, %20,3’ü 6-10 

yıl, %19,4’ü 11-15 yıl, %48,6’sı 16 yıl-üzeri olarak gözlemlenmiştir. Katılımcıların çalıştıkları bölümlere göre 

dağılıma bakıldığında %20,6’sı yiyecek içecek, %19,7’si ön büro, %12,6’sı muhasebe, %11,1’i kat hizmetleri, 

%8,3 yönetim, %8,3 insan kaynakları, %7,4’ünün teknik servis, %4’ünün müşteri ilişkileri, %3,1’i güvenlik, 

%2,3’ü satış-pazarlama, %0,6 ise SPA olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmaya katılanların %85,4’ü bölüm 

müdürü/şefi, %5,4’ü genel müdür, %5,1’i işletme sahibi ve %4’ü genel müdür yardımcısıdır. Katılımcıların 

kendilerinin yönetim tarzı dağılımında ise %44,6’sının demokratik, %27,7’sinin babacan-otoriter, %23,4’ünün 

otoriter ve %4,3’ünün tam serbestlik tanıyan olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırmaya katılanların bulundukları işletme özelliklerine yönelik bulguların; %29,7 oranıyla dört yıldızlı 

otel yöneticilerinden, %70,3’in ise ile beş yıldızlı otel yöneticilerinden oluştuğu görülmüştür. Yöneticilerin 

çalıştığı işletmenin sahiplik şekli incelendiğinde, %54’ü aile işletmesi, %16,6’sı sahip işletici, %15,1’i bağımsız 

işletme, %11,7’si ulusal zincir otel, %2,6 uluslararası zincir otel olduğu tespit edilmiştir. İşletmenin faaliyet 

süreleri 1-5 yıl %9,4, 6-10 yıl %16,6, 11-15 yıl %20, 16 yıl ve üzeri %54 şeklindedir. İşletmede uygulanan 

yönetim şekli dağılımına bakıldığında %34,6’sı demokratik, %30’unun babacan-otoriter, %25,7’sinin otoriter 

ve %9,7’sinin tam serbestlik tanıyan olduğu ortaya konulmuştur.  

4.2.İç Girişimcilik Boyutlarının Belirlenmesine Yönelik Bulgular 

Otel işletmelerinde yönetim düzeyinde çalışan yöneticilerin iç girişimcilik algısını oluşturan boyutların ortaya 

konulması için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Yapılan faktör analizinde KMO Bartlett’s 0,958 olarak 

bulunmuştur (p: 0,000). Tablo 1’de İç girişimcilik algısına yönelik boyutlar ve boyutları oluşturan ifadelerin 

faktör yükleri gösterilmektedir.  

Tablo 1. İç girişimcilik algılarını oluşturan boyutların belirlenmesine yönelik faktör analizi 

İfade 

No 
İç Girişimcilik Algısına Yönelik İfadeler 

Faktörler 

1 2 3 4 

Ü
rü

n
 v

e 
P

az
ar

 Y
en

il
ik

çi
li

ği
 

S.5 İşletmemiz yeni ürünlerle yeni iş alanlarına girmeye çabalar. ,762    

S.4 
İşletmemiz mevcut pazarda ürünlere yeni pazarlar bulmak için çaba sarf 

eder. 
,742    

S.3 İşletmemiz yeni sektör ve işletmeleri takip eder. ,723    

S.6 İşletmemiz yeni ürünlerin geliştirilmesine yoğunlaşmaktadır. ,696    

S.7 İşletmemiz pazara girerken yeni ürünlerin sayısını artırır. ,681    

S.2 İşletmemiz faaliyet gösterdiği sektörde iş alanını genişletmeye çalışır. ,672    

S.1 
İşletmemiz güncel piyasalarda mevcut ürünlerin talebini artırmak için 

yoğun bir reklam ve pazarlama çalışması yapmaktadır. 
,658    

S.10 İşletmemiz yeni ürünlerin sayısını artırmak için girişimde bulunur. ,644    

S.9 İşletmemiz yeni ürünlerin sayısını artırmaya çabalar. ,593    

S.8 İşletmemiz yeni ürünler geliştirmek için yatırım yapar. ,586    

S.21 İşletmemiz iş faaliyetlerini zaman zaman kontrol eder. ,508    

K
en

di
n

i 
Y

en
il

em
e 

S.22 İşletmemizin faaliyet alanları zaman zaman yeniden belirlenmektedir.  ,453   

S.31 İşletmemizde resmi fikir ( proje veya girişim) liderleri belirlenir.  ,701   

S.32 İşletmemiz deneysel projeler için uygulanabilir kaynaklar sunar.  ,680   

S.17 
İşletmemiz son 3 yılda süreçlerde (ürün hattında) önemli değişiklikler 

gerçekleştirmiştir. 
 ,677   

S.18 İşletmemiz son 3 yılda ürünlerde önemli değişiklikler gerçekleştirmiştir.  ,661   

S.27 İşletmemiz çalışanlarını yenilik ve yaratıcılık konusunda eğitmektedir.  ,633   
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S.28 
İşletmemiz çalışanları yenilik ve yaratıcılıkta bulunduklarında işletme 

tarafından ödüllendirilmektedir. 
 ,611   

S.26 
İşletmemizde yeniliği artırmak için esnek örgüt yapısı 

benimsenmektedir. 
 ,608   

S.30 İşletmemizde oluşturulan süreçlerde yeni fikirler incelenmektedir.  ,583   

S.20 İşletmemizin misyonu zaman zaman yeniden tanımlanmaktadır.  ,576   

S.16 
İşletmemiz 3 yıl öncesine göre geliştirilen ürünlerin gelirler içindeki 

oranı ciddi şekilde artmıştır. 
 ,574   

S.19 İşletmemiz Ar-Ge çalışmalarıyla sektörde lider olmaya çalışmaktadır.  ,563   

S.29 
İşletmemizdeki oluşturulan süreçlerde çalışanlardan yenilik talep 

edilmektedir. 
 ,562   

S.23 
İşletmemizde yenilik çabalarını artırmak için bölüm ve birimler yeniden 

organize edilmektedir. 
 ,509   

S.25 
İşletmemizdeki birimler kendileriyle ilgili yenilik konusunda bağımsız 

hareket edebilir. 
 ,469   

P
ro

ak
ti

fl
ik

 

S.36 
İşletmemiz belirlenen amaçları gerçekleştirmek için cesur ve geniş 

kapsamlı adımlar atmaktadır. 
  ,723  

S.37 İşletmemiz karar verirken cesur bir duruş sergiler.   ,711  

S.34 
İşletmemiz rakipleriyle mücadele ederken rakiplerine göre daha 

rekabetçi bir duruş sergiler. 
  ,703  

S.35 İşletmemiz rakipleriyle mücadele ederken risk almaktadır.   ,702  

S.33 
İşletmemiz rakipleriyle mücadele ederken yeni ürün, hizmet, yönetim 

tekniği ve işletim teknolojileri kullanır. 
  ,570  

T
ek

n
ol

oj
ik

 

Y
en

il
ik

çi
li

k 

S.14 İşletmemiz alanında teknolojik gelişmelere yoğunlaşır.    ,744 

S.12 İşletmemiz yeni teknolojiler geliştirmeye çalışır.    ,720 

S.11 İşletmemiz yeni gelişen özel teknolojilere yatırım yapar.    ,706 

S.13 
İşletmemiz diğer işletmeler ve sektörlerdeki teknolojik gelişmeleri 

benimser. 
   ,665 

S.15 İşletmemiz sektördeki teknolojik gelişmelerde öncü olmaya yoğunlaşır.    ,618 

Toplam Varyansın Açıklanma Oranı (%) 71,2 

Tablo 1’de gösterilen açımlayıcı faktör analizi sonucuna göre otel işletmelerinin yönetim düzeyinde çalışan 

yöneticilerin iç girişimcilik algısının dört boyuta ve bu boyutlara bağlı 36 ifadeye sahip olduğu tespit 

edilmiştir. Faktör analizinde ortaya konulan boyutların toplam varyansı açıklama oranının %71,2 olduğu ve 

ifadelerin faktör yük değerlerinin ise 0,453 ile 0,762 arasında değişim gösterdiği görülmüştür. Yapılan faktör 

analizi sonucunda iç girişimciliğe yönelik 37 ifadeden 1’i (24. ifade) düşük faktör yük değerine sahip olduğu 

için (0,40’dan düşük) ölçekten çıkartılmıştır (bkz: Yaşlıoğlu, 2017: 78). Faktör boyutlarının literatürdeki 

boyutlara uygun olduğundan literatürde daha önce yapılan çalışmalardaki boyutlarda kullanılan 

isimlendirilmeler kullanılmıştır. Yapılan işlemlerin neticesinde iç girişimciliği oluşturan birinci boyutta 

bulunan 11 ifade ürüne ve pazara yönelik yenilikçilikle ilgili olması nedeniyle bu boyut “Ürün ve Pazar 

Yenilikçiği” şeklinde adlandırılmıştır. İkinci boyutta yer alan 15 ifade “Kendini Yenileme” boyutu olarak 

adlandırılmıştır. Üçüncü boyutta yer alan 5 ifade “Proaktiflik” boyutu olarak adlandırılmıştır. Dördüncü 

boyutta yer alan 5 ifade ise teknolojiye yönelik yenilik ifadelerini kapsaması nedeniyle bu boyut “Teknolojik 

Yenilikçilik” olarak adlandırılmıştır. 

4.3.İç Girişimcilik Algısının Belirlenmesine Yönelik Bulgular 

Katılımcıların iç girişimcilik algılarının belirlenmesine yönelik ifade ve standart sapma ortalamaları analiz 

edilmiştir.  
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Tablo 2. İfade ve Standart Sapma Ortalamaları 

  �̅� s.s. 

S1.İşletmemiz güncel piyasalarda mevcut ürünlerin talebini artırmak için yoğun bir reklam ve 

pazarlama çalışması yapmaktadır. 
3,83 1,13 

S2. İşletmemiz faaliyet gösterdiği sektörde iş alanını genişletmeye çalışır. 4,09 1,02 

S3. İşletmemiz yeni sektör ve işletmeleri takip eder. 4,05 1,04 

S4. İşletmemiz mevcut pazarda ürünlere yeni pazarlar bulmak için çaba sarf eder. 4,10 1,08 

S5. İşletmemiz yeni ürünlerle yeni iş alanlarına girmeye çabalar. 3,70 1,16 

S6. İşletmemiz yeni ürünlerin geliştirilmesine yoğunlaşmaktadır. 3,59 1,18 

S7. İşletmemiz pazara girerken yeni ürünlerin sayısını artırır. 3,53 1,12 

S8. İşletmemiz yeni ürünler geliştirmek için yatırım yapar. 3,71 1,19 

S9. İşletmemiz yeni ürünlerin sayısını artırmaya çabalar. 3,64 1,12 

S10. İşletmemiz yeni ürünlerin sayısını artırmak için girişimde bulunur. 3,75 1,09 

S11. İşletmemiz yeni gelişen özel teknolojilere yatırım yapar. 3,62 1,17 

S12. İşletmemiz yeni teknolojiler geliştirmeye çalışır. 3,49 1,16 

S13.İşletmemiz diğer işletmeler ve sektörlerdeki teknolojik gelişmeleri benimser. 3,67 1,13 

S14.İşletmemiz alanında teknolojik gelişmelere yoğunlaşır. 3,59 1,13 

S15.İşletmemiz sektördeki teknolojik gelişmelerde öncü olmaya yoğunlaşır. 3,47 1,17 

S16.İşletmemiz 3 yıl öncesine göre geliştirilen ürünlerin gelirler içindeki oranı ciddi şekilde 

artmıştır. 
3,63 1,15 

S17.İşletmemiz son 3 yılda süreçlerde (ürün hattında) önemli değişiklikler gerçekleştirmiştir. 3,65 1,17 

S18.İşletmemiz son 3 yılda ürünlerde önemli değişiklikler gerçekleştirmiştir. 3,62 1,14 

S19.İşletmemiz Ar-Ge çalışmalarıyla sektörde lider olmaya çalışmaktadır. 3,43 1,23 

S20.İşletmemizin misyonu zaman zaman yeniden tanımlanmaktadır. 3,55 1,19 

S21. İşletmemiz iş faaliyetlerini zaman zaman kontrol eder. 3,99 1,02 

S22.İşletmemizin faaliyet alanları zaman zaman yeniden belirlenmektedir. 3,66 1,15 

S23. İşletmemizde yenilik çabalarını artırmak için bölüm ve birimler yeniden organize 

edilmektedir. 
3,83 1,12 

S24.İşletmemiz yenilik çabalarını artırmak için farklı birimler arasındaki faaliyetleri koordine 

etmektedir. 
3,81 1,09 

S25.İşletmemizdeki birimler kendileriyle ilgili yenilik konusunda bağımsız hareket edebilir. 3,53 1,26 

S26.İşletmemizde yeniliği artırmak için esnek örgüt yapısı benimsenmektedir. 3,60 1,25 

S27.İşletmemiz çalışanlarını yenilik ve yaratıcılık konusunda eğitmektedir. 3,63 1,22 

S28.İşletmemiz çalışanları yenilik ve yaratıcılıkta bulunduklarında işletme tarafından 

ödüllendirilmektedir. 
3,29 1,38 

S29.İşletmemizdeki oluşturulan süreçlerde çalışanlardan yenilik talep edilmektedir. 3,70 1,12 

S30.İşletmemizde oluşturulan süreçlerde yeni fikirler incelenmektedir. 3,65 1,17 

S31.İşletmemizde resmi fikir ( proje veya girişim) liderleri belirlenir. 3,35 1,22 

S32.İşletmemiz deneysel projeler için uygulanabilir kaynaklar sunar. 3,25 1,19 

S33.İşletmemiz rakipleriyle mücadele ederken yeni ürün, hizmet, yönetim tekniği ve işletim 

teknolojileri kullanır. 
3,57 1,23 

S34.İşletmemiz rakipleriyle mücadele ederken rakiplerine göre daha rekabetçi bir duruş 

sergiler. 
3,71 1,16 

S35.İşletmemiz rakipleriyle mücadele ederken risk almaktadır. 3,67 1,16 

S36.İşletmemiz belirlenen amaçları gerçekleştirmek için cesur ve geniş kapsamlı adımlar 

atmaktadır. 
3,72 1,15 

S37.İşletmemiz karar verirken cesur bir duruş sergiler. 3,78 1,22 

ÜRÜN ve PAZAR YENİLİKÇİLİĞİ 3,80 0,93 
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TEKNOLOJİK YENİLİKÇİLİK 3,57 1,04 

KENDİNİ YENİLEME 3,59 0,94 

PROAKTİFLİK 3,69 1,06 

Yöneticilerin İç Girişimcilik Algısına Yönelik Genel Ortalama 3,66 0,993 

Geçerli n (listeye göre) 

* 1,00-1,79: Oldukça Düşük Düzey; 1,80-2,59: Düşük Düzeyde; 2,60-3,39: Orta Düzeyde; 3,40-4,19: Yüksek Düzeyde; 4,20- 5,00: Çok 

Yüksek Düzeyde 

Tablo 2’ye göre; genel olarak katılımcıların iç girişimcilik algılarının “yüksek” düzeyde (�̅�: 3,66; s.s: 0,993) 

olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte yöneticilerin iç girişimcilik algıları boyutlara göre incelendiğinde , 

“Ürün ve Pazar Yenilikçiliği” boyutu (�̅�:3,80; s.s: 0,93), “Teknolojik Yenilikçilik” boyutu (�̅�: 3,57; s.s: 1,04), 

“Kendini Yenileme” boyutu (�̅�: 3,59; s.s: 0,94) ve “Proaktiflik” boyutunda (�̅�: 3,69; s.s: 1,06) “yüksek” düzeyde 

iç girişimciliği algıladıkları ifade edilebilir.   

4.4.Korelasyon Analizi Bulguları 

Katılımcıların iç girişimcilik algısını oluşturan boyutlar arasında ilişkinin olup olmadığının tespit edilmesi 

amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. 

Tablo 3. İç Girişimciliğin Boyutları Arasında Korelasyon Analizi 

 
Ürün ve Pazar 

Yenilikçiliği 

Teknolojik 

Yenilikçilik 

Kendini 

Yenileme 
Proaktiflik 

Ürün ve Pazar 

Yenilikçiliği 

Pearson Korelasyon 1    

Anlamlılık     

n 350    

Teknolojik 

Yenilikçilik 

Pearson Korelasyon ,776** 1   

Anlamlılık ,000    

n 350 350   

Kendini Yenileme 

Pearson Korelasyon ,828** ,836** 1  

Anlamlılık ,000 ,000   

n 350 350 350  

Proaktiflik 

Pearson Korelasyon ,783** ,763** ,851** 1 

Anlamlılık ,000 ,000 ,000  

n 350 350 350 350 

**. Korelasyon %99 anlamlılık düzeyinde (İki yönlü). 

Tablo 3’te görüldüğü üzere, iç girişimciliğin tüm boyutları arasında yüksek bir korelasyon bulunmuştur. Ürün 

ve pazar yenilikçiliği boyutu ile teknolojik yenilikçilik boyutu arasında yüksek düzeyde (r: 0,776- p: 0,01 ) ilişki 

bulunmuştur. Ürün ve pazar yenilikçiliği boyutu ile kendini yenileme boyutu arasında yüksek düzeyde (r: 

0,828- p:0,01 ) ilişki bulunmuştur. Ürün ve pazar yenilikçiliği boyutu ile proaktiflik boyutu arasında yüksek 

düzeyde (r: 0,783- p:0,01 )  ilişki bulunmuştur. Teknolojik yenilikçilik boyutu ile kendini yenileme boyutu 

arasında yüksek düzeyde (r: 0,836- p:0,01 ) ilişki bulunmuştur. Teknolojik yenilikçilik boyutu ile proaktiflik 

boyutu arasında yüksek düzeyde (r: 0,763- p:0,01 )  ilişki bulunmuştur. Kendini yenileme boyutu ile proaktiflik 

boyutu arasında yüksek (r: 0,851- p:0,01 ) düzeyde ilişki bulunmuştur. 

4.5.Regresyon Analizi Bulguları 

Katılımcıların iç girişimcilik algısını oluşturan boyutlar arasındaki ilişkinin nedenselliğinin açıklanmasına 

yönelik %99 güven aralığında Regresyon analizi yapılmıştır. Analiz bulgularına göre ürün/pazar yenilikçiliği 

boyutu, teknolojik yenilikçilik boyutunun toplam varyansının % 60’ını açıklamaktadır (R: 0,776 / R2: 0,600 / 

Sig.: 0,000). Ürün/pazar yenilikçiliği boyutu, kendini yenileme boyutunun toplam varyansının % 68,5’ini 

açıklamaktadır (R: 0,828 / R2: 0,685 / Sig.: 0,000).  Ürün/pazar yenilikçiliği boyutu, proaktiflik boyutunun 

toplam varyansının % 61,2’ünü açıklamaktadır (R: 0,783 / R2: 0,612 / Sig.: 0,000).   Teknolojik yenilikçilik 

boyutu, kendini yenileme boyutunun toplam varyansının % 69,7’sini açıklamaktadır (R: 0,836 / R2: 0,697 / Sig.: 

0,000). Teknolojik yenilikçilik boyutu, proaktiflik boyutunun toplam varyansının % 58,1’ini açıklamaktadır (R: 
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0,763 / R2: 0,581 / Sig.: 0,000). Kendini yenileme boyutu, proaktiflik boyutunun toplam varyansının % 72,3’ünü 

açıklamaktadır (R: 0,851 / R2: 0,723 / Sig.: 0,000). 

4.6.Farklılık Analizleri Bulguları ve Hipotezlerin Testi 

Katılımcıların iç girişimcilik algılarını belirlemek amacıyla gruplar arasında bir farklılık olup olmadığını tespit 

etmeye yönelik farklılık analizleri yapılmıştır. İşletme statüsüne, cinsiyete ve medeni duruma göre farklılığı 

test etmeye yönelik t testleri yapılmıştır. Eğitim durumuna, mesleki tecrübeye, işletmenin sahiplik şekline, 

işletmenin faaliyet süresine, işletmedeki yönetim düzeyine, işletmede çalışılan bölüme, işletmenin yönetim 

tarzına ve bireysel yönetim tarzına göre farklılığı test etmeye yönelik varyans analizi(F testi-Anova testi) 

yapılmıştır. 

H1: Alanya otel işletmelerindeki yöneticilerin iç girişimcilik algılarının demografik özelliklerine göre; 

Tablo 4. Cinsiyete göre t testi sonuçları 

  Levene Testi t Testi 

  F Anlamlılık T df Anlamlılık 

Ürün ve Pazar 

Yenilikçiliği 

Varyansların Eşitliği Varsayımı 10,274 ,001 1,037 348 ,300 

Varyansların Eşitsizliği Varsayımı   1,172 260,288 ,242 

Teknolojik 

Yenilikçilik 

Varyansların Eşitliği Varsayımı 1,992 ,159 -1,128 348 ,260 

Varyansların Eşitsizliği Varsayımı   -1,186 218,024 ,237 

Kendini 

Yenileme 

Varyansların Eşitliği Varsayımı 2,958 ,086 -,213 348 ,831 

Varyansların Eşitsizliği Varsayımı   -,230 230,312 ,819 

Proaktiflik 
Varyansların Eşitliği Varsayımı ,145 ,703 ,175 348 ,861 

Varyansların Eşitsizliği Varsayımı   ,181 210,395 ,856 

(H1a) cinsiyete yönelik anlamlı bir farklılık bulunamamış ve hipotez reddedilmiştir.  

Tablo 5.Yaşa göre varyans analizi (F testi-Anova testi) sonuçları 

  Kareler Toplamı Df Ortalama Kare F Anlamlılık 

Ürün ve Pazar 

Yenilikçiliği 

Gruplar Arası 3,852 5 ,770 ,900 

 

,481 

 Grup İçi 294,548 344 ,856 

Toplam 298,400 349  

Teknolojik 

Yenilikçilik 

Gruplar Arası 6,328 5 1,266 1,167 

 

,325 

 Grup İçi 373,231 344 1,085 

Toplam 379,559 349  

Kendini Yenileme 

Gruplar Arası 4,559 5 ,912 1,027 

 

,401 

 Grup İçi 305,300 344 ,887 

Toplam 309,858 349  

Proaktiflik 

Gruplar Arası 11,877 5 2,375 2,149 ,059 

Grup İçi 380,298 344 1,106 

Toplam 392,174 349  

(H1b) yaşa yönelik anlamlı bir farklılık bulunamamış ve hipotez reddedilmiştir. 
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Tablo 6. Eğitim durumuna göre varyans analizi (F testi-Anova testi) sonuçları 

  Kareler Toplamı df Ortalama Kare F Anlamlılık 

Ürün ve Pazar 

Yenilikçiliği 

Gruplar Arası 6,167 4 1,542 1,820 

 

,124 

 Grup İçi 292,233 345 ,847 

Toplam 298,400 349  

Teknolojik 

Yenilikçilik 

Gruplar Arası 7,262 4 1,815 1,682 

 

,154 

 Grup İçi 372,297 345 1,079 

Toplam 379,559 349  

Kendini Yenileme 

Gruplar Arası 10,399 4 2,6 2,995 

  

0,019 

  Grup İçi 299,459 345 0,868 

Toplam 309,858 349  

Proaktiflik 

Gruplar Arası 8,416 4 2,104 1,891 

 

,111 

 Grup İçi 383,759 345 1,112 

Toplam 392,174 349  

(H1c) eğitim düzeyine yönelik ürün ve pazar yenilikçiliği, teknolojik yenilikçilik ve proaktiflik boyutlarında 

anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Kendini yenileme boyutunda ise gruplar arasında anlamlı farklılık 

olduğu tespit edilmiştir (p≤ 0,05). Bu bağlamda hipotez kısmen red kısmen kabul edilmiştir.  

Tablo 7. Medeni duruma göre t testi sonuçları 

  Levene Testi t Testi 

  F Anlamlılık T df Anlamlılık 

Ürün ve Pazar 

Yenilikçiliği 

Varyansların Eşitliği Varsayımı ,519 ,472 -,658 348 ,511 

Varyansların Eşitsizliği Varsayımı   -,644 224,436 ,520 

Teknolojik 

Yenilikçilik 

Varyansların Eşitliği Varsayımı 3,965 ,047 -,216 348 ,829 

Varyansların Eşitsizliği Varsayımı   -,207 214,661 ,836 

Kendini Yenileme 
Varyansların Eşitliği Varsayımı 4,790 ,029 ,143 348 ,886 

Varyansların Eşitsizliği Varsayımı   ,137 211,773 ,891 

Proaktiflik 
Varyansların Eşitliği Varsayımı ,631 ,428 ,666 348 ,506 

Varyansların Eşitsizliği Varsayımı   ,660 232,429 ,510 

(H1d) medeni duruma yönelik anlamlı bir farklılık bulunamamış ve hipotez reddedilmiştir.  

Tablo 8. İşletmede çalışılan süreye göre varyans analizi (F testi-Anova testi) sonuçları 

  Kareler Toplamı Df Ortalama Kare F Anlamlılık 

Ürün ve Pazar 

Yenilikçiliği 

Gruplar Arası 4,375 3 1,458 1,716 

 

,163 

 Grup İçi 294,025 346 ,850 

Toplam 298,400 349  

Teknolojik 

Yenilikçilik 

Gruplar Arası 5,864 3 1,955 1,810 

 

,145 

 Grup İçi 373,694 346 1,080 

Toplam 379,559 349  

Kendini 

Yenileme 

Gruplar Arası 2,987 3 ,996 1,123 

 

,340 

 Grup İçi 306,871 346 ,887 

Toplam 309,858 349  

Proaktiflik Gruplar Arası 8,651 3 2,884 2,602 ,052 

Grup İçi 383,523 346 1,108 

Toplam 392,174 349  
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H2: Alanya otel işletmelerindeki yöneticilerin iç girişimcilik algılarında işletmede çalıştıkları süreye göre 

anlamlı farklılık bulunamamış ve hipotez reddedilmiştir. 

Tablo 9. Mesleki tecrübe durumuna göre varyans analizi (F testi-Anova testi) sonuçları 

  Kareler Toplamı Df Ortalama Kare F Anlamlılık 

Ürün ve Pazar 

Yenilikçiliği 

Gruplar Arası 6,771 3 2,257 2,678 

 

,047 

 Grup İçi 291,629 346 ,843 

Toplam 298,400 349  

Teknolojik 

Yenilikçilik 

Gruplar Arası 4,520 3 1,507 1,390 

 

,246 

 Grup İçi 375,039 346 1,084 

Toplam 379,559 349  

Kendini Yenileme 

Gruplar Arası 8,627 3 2,876 3,303 

 

,020 

 Grup İçi 301,232 346 ,871 

Toplam 309,858 349  

Proaktiflik 

Gruplar Arası 4,271 3 1,424 1,270 

 

,285 

 Grup İçi 387,903 346 1,121 

Toplam 392,174 349  

H3: Alanya otel işletmelerindeki yöneticilerin iç girişimcilik algılarının mesleki tecrübelerine göre; proaktiflik 

ve teknolojik yenilikçilik boyutlarında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Ürün ve pazar yenilikçiliği boyutu 

(p: 0,047) ile kendini yenileme boyutunda ise (p: 0,020) gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu tespit 

edilmiştir (p≤ 0,05). Bu bağlamda hipotez kısmen kabul kısmen reddedilmiştir. 

Tablo 10. İşletme statüsüne göre t testi sonuçları 

  Levene Testi t Testi 

  F Anlamlılık T df Anlamlılık 

Ürün ve Pazar 

Yenilikçiliği 

Varyansların Eşitliği Varsayımı 8,691 ,003 -6,159 348 ,000 

Varyansların Eşitsizliği Varsayımı   -5,630 161,257 ,000 

Teknolojik 

Yenilikçilik 

Varyansların Eşitliği Varsayımı 8,382 ,004 -5,825 348 ,000 

Varyansların Eşitsizliği Varsayımı   -5,417 166,597 ,000 

Kendini 

Yenileme 

Varyansların Eşitliği Varsayımı 4,916 ,027 -6,065 348 ,000 

Varyansların Eşitsizliği Varsayımı   -5,598 164,193 ,000 

Proaktiflik 
Varyansların Eşitliği Varsayımı 2,084 ,150 -4,585 348 ,000 

Varyansların Eşitsizliği Varsayımı   -4,367 174,714 ,000 

H4: Alanya otel işletmelerindeki yöneticilerin iç girişimcilik algılarının işletme statüsüne göre, ürün ve pazar 

yenilikçiliği boyutunda anlamlı farklılık (p: 0,00), teknolojik yenilikçilik boyutunda anlamlı farklılık (p: 0,00), 

kendini yenileme boyutunda anlamlı farklılık ve proaktiflik boyutunda anlamlı farklılık olduğu (p: 0,00) tespit 

edilmiş ve hipotez kabul edilmiştir.  
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Tablo 11. Sahiplik şekline göre varyans analizi (F testi-Anova testi) sonuçları 

  Kareler Toplamı Df Ortalama Kare F Anlamlılık 

Ürün ve Pazar 

Yenilikçiliği 

Gruplar Arası 20,308 4 5,077 6,049 ,000 

Grup İçi 289,550 345 ,839 

Toplam 309,858 349  

Teknolojik Yenilikçilik 

Gruplar Arası 11,485 4 2,871 3,452 ,009 

Grup İçi 286,915 345 ,832 

Toplam 298,400 349  

Kendini Yenileme 

Gruplar Arası 19,628 4 4,907 4,703 ,001 

Grup İçi 359,931 345 1,043 

Toplam 379,559 349  

Proaktiflik 

Gruplar Arası 12,861 4 3,215 2,924 ,021 

Grup İçi 379,313 345 1,099 

Toplam 392,174 349  

H5: Alanya otel işletmelerindeki yöneticilerin iç girişimcilik algıları işletmenin sahiplik şekline göre, ürün ve 

pazar yenilikçiliği boyutu (p: 0,000), teknolojik yenilikçilik boyutu (p: 0,009), kendini yenileme boyutu (p: 0,001) 

ve proaktiflik boyutunda (p: 0,021) gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir (p≤ 0,05) ve 

hipotez kabul edilmiştir. 

Tablo 12. İşletme faaliyet süresine göre varyans analizi (F testi-Anova testi) sonuçları 

 Kareler Toplamı Df Ortalama Kare F Anlamlılık 

Ürün ve Pazar 

Yenilikçiliği 

Gruplar Arası 12,620 3 4,207 

5,093 ,002 Grup İçi 285,780 346 ,826 

Toplam 298,400 349  

Teknolojik 

Yenilikçilik 

Gruplar Arası 19,614 3 6,538 

6,285 ,000 Grup İçi 359,945 346 1,040 

Toplam 379,559 349  

Kendini Yenileme 

Gruplar Arası 8,948 3 2,983 

3,430 ,017 Grup İçi 300,910 346 ,870 

Toplam 309,858 349  

Proaktiflik 

Gruplar Arası 15,113 3 5,038 

4,623 ,003 Grup İçi 377,061 346 1,090 

Toplam 392,174 349  

H6: Alanya otel işletmelerindeki yöneticilerin iç girişimcilik algıları işletmenin faaliyet süresine göre, ürün ve 

pazar yenilikçiliği boyutu (p: 0,002), teknolojik yenilikçilik boyutu (p: 0,000), kendini yenileme boyutu (p: 0,017) 

ve proaktiflik boyutunda (p: 0,003) gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiş (p≤ 0,05) ve hipotez 

kabul edilmiştir. 
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Tablo 13. İşletmedeki yönetim düzeyine göre varyans analizi (F testi-Anova testi) sonuçları 

 Kareler Toplamı Df Ortalama Kare F Anlamlılık 

Ürün ve Pazar 

Yenilikçiliği 

Gruplar Arası 2,610 3 ,870 
1,018 

 

,385 

 
Grup İçi 295,790 346 ,855 

Toplam 298,400 349  

Teknolojik 

Yenilikçilik 

Gruplar Arası 1,922 3 ,641 
,587 

 

,624 

 
Grup İçi 377,637 346 1,091 

Toplam 379,559 349  

Kendini Yenileme 

Gruplar Arası 1,021 3 ,340 
,381 

 

,767 

 
Grup İçi 308,837 346 ,893 

Toplam 309,858 349  

Proaktiflik 

Gruplar Arası ,251 3 ,084 

,074 ,974 Grup İçi 391,923 346 1,133 

Toplam 392,174 349  

H7: Alanya otel işletmelerindeki yöneticilerin iç girişimcilik algıları işletmedeki yönetim düzeyine göre, ürün 

ve pazar yenilikçiliği boyutu (p: 0,385), teknolojik yenilikçilik boyutu (p: 0,624), kendini yenileme boyutu (p: 

0,767) ve proaktiflik boyutunda (p: 0,974) anlamlı bir farklılık bulunamamış (p≤ 0,05) ve hipotez reddedilmiştir. 

Tablo 14. İşletmede çalışılan bölüme göre varyans analizi (F testi-Anova testi) sonuçları 

 Kareler Toplamı Df Ortalama Kare F Anlamlılık 

Ürün ve Pazar 

Yenilikçiliği 

Gruplar Arası 20,886 11 1,899 
2,313 

 

,060 

 
Grup İçi 277,514 338 ,821 

Toplam 298,400 349  

Teknolojik 

Yenilikçilik 

Gruplar Arası 18,948 11 1,723 
1,615 

 

,093 

 
Grup İçi 360,611 338 1,067 

Toplam 379,559 349  

Kendini Yenileme 

Gruplar Arası 16,958 11 1,542 
1,779 

 

,056 

 
Grup İçi 292,900 338 ,867 

Toplam 309,858 349  

Proaktiflik 

Gruplar Arası 16,433 11 1,494 

1,344 ,199 Grup İçi 375,741 338 1,112 

Toplam 392,174 349  

H8: Alanya otel işletmelerindeki yöneticilerin iç girişimcilik algıları işletmede çalışılan bölüme göre, ürün ve 

pazar yenilikçiliği boyutu (p: 0,060), teknolojik yenilikçilik boyutu (p: 0,093), kendini yenileme boyutu (p: 0,056) 

ve proaktiflik boyutunda (p: 0,199) anlamlı bir farklılık bulunamamış (p≤ 0,05) ve hipotez reddedilmiştir. 
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Tablo 15. İşletme yönetim tarzına göre varyans analizi (F testi-Anova testi) sonuçları 

 Kareler Toplamı Df Ortalama Kare F Anlamlılık 

Ürün ve Pazar 

Yenilikçiliği 

Gruplar Arası 12,619 3 4,206 
5,093 

 
,002 Grup İçi 285,781 346 ,826 

Toplam 298,400 349  

Teknolojik 

Yenilikçilik 

Gruplar Arası 14,447 3 4,816 

4,564 ,004 Grup İçi 365,112 346 1,055 

Toplam 379,559 349  

Kendini 

Yenileme 

Gruplar Arası 15,768 3 5,256 

6,184 ,000 Grup İçi 294,090 346 ,850 

Toplam 309,858 349  

Proaktiflik 

Gruplar Arası 8,483 3 2,828 

2,550 ,056 Grup İçi 383,692 346 1,109 

Toplam 392,174 349  

H9: Alanya otel işletmelerindeki yöneticilerin iç girişimcilik algıları işletmenin yönetim tarzına göre, 

proaktiflik boyutunda (p: 0,056) anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Ürün ve pazar yenilikçiliği boyutu (p: 

0,002), teknolojik yenilikçilik boyutu (p: 0,004), kendini yenileme boyutu (p: 0,000) ile gruplar arasında anlamlı 

farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda H9 kısmen kabul kısmen reddedilmiştir. 

Tablo 16. Bireysel yönetim tarzına göre varyans analizi (F testi-Anova testi) sonuçları 

  Kareler Toplamı Df Ortalama Kare F Anlamlılık 

Ürün ve Pazar 

Yenilikçiliği 

Gruplar Arası 6,957 3 2,319 2,753 

 

,043 

 Grup İçi 291,443 346 ,842 

Toplam 298,400 349  

Teknolojik 

Yenilikçilik 

Gruplar Arası 1,679 3 ,560 ,512 

 

,674 

 Grup İçi 377,880 346 1,092 

Toplam 379,559 349  

Kendini 

Yenileme 

Gruplar Arası 2,306 3 ,769 ,865 

 

,460 

 Grup İçi 307,553 346 ,889 

Toplam 309,858 349  

Proaktiflik 

Gruplar Arası 2,263 3 ,754 ,669 ,571 

Grup İçi 389,911 346 1,127 

Toplam 392,174 349  

H10: Alanya otel işletmelerindeki yöneticilerin iç girişimcilik algıları bireysel yönetim tarzına göre, teknolojik 

yenilikçilik boyutu (p: 0,674), kendini yenileme boyutu (p: 0,460) ve proaktiflik boyutunda (p: 0,571) anlamlı 

bir farklılık bulunamamıştır. Ürün ve pazar yenilikçiliği boyutunda (p: 0,043) gruplar arasında anlamlı bir 

farklılık olduğu tespit edilmiştir (p≤ 0,05). Bu bağlamda hipotez kısmen kabul kısmen reddedilmiştir. 

5.Sonuç ve Tartışma 

İşletmelerin, dış çevredeki rakipleriyle mücadeleye geçmeden önce işletme içerisinde bazı niteliklere sahip 

olması öngörülmektedir. Bu iç girişimci faaliyetlerin mevcut işletme bünyesinde sergilenmesi ile yakından 

ilgilidir. Yenilik yapabilen işletmeler rekabet avantajı elde ederek piyasa paylarını ve kârlılıklarını 

arttırabilirler. Her geçen yıl birbirinden farklı niteliklere sahip otel işletmeleri hizmete girmektedir. Bu durum 

otel işletmelerinin birbiriyle rekabet etme koşullarını zorlaştırmakta ve işletmelerin rekabet için farklı 

yöntemlere başvurmasına yol açmaktadır. Otel işletmeleri yöneticilerinin iç girişimcilik algılarını tespit etmek 
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bu araştırmanın amacı olmuş ve araştırmanın sonuçları şu şekilde ortaya çıkmıştır. Araştırmaya katılan 

yöneticilerin çoğunluğu erkeklerden oluşmaktadır.  Katılımcıların çoğunluğunun 34-41 yaş aralığında olduğu 

tespit edilmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğu lise ve dengi eğitim seviyesindedir. Katılımcıların 

çoğunluğu ise evlidir. Araştırmanın bu verileri bazı araştırma verileriyle benzerlik göstermektedir (Koyuncu 

ve Yılmaz 2002; Birdir 2000; Kozak vd. 2000; Kozak ve Yılmaz, 2010). Yöneticilerin bulundukları işletmede 

çalışma süresi bakımından en yüksek oranın 1-5 yıl arası olduğu tespit edilmiştir. Yarıya yakını ise 16 yıl ve 

üzeri mesleki tecrübeye sahiptir. Katılımcıların en fazla yiyecek-içecek bölümünde ve onu takiben ön büro 

bölümünde çalıştıkları izlenmiştir. Katılımcılara bireysel yönetim tarzları sorulduğunda yarıya yakınından 

demokratik oldukları cevabı alınmıştır. Bu sonuç Kozak ve Yılmaz’ın (2010) araştırmasıyla benzerlik 

göstermektedir. İşletmedeki yönetim şekline bakıldığında çok yüksek oranın bölüm müdürlerinden oluştuğu 

görülmüştür. İşletme sahiplerinin %5,1 oranında katılım göstermesi ise işlerinin yoğunluğundan dolayı 

işletmede bulunmamalarına bağlanabilir. İşletme özelliklerine yönelik bulgular incelendiğinde, yüksek 

oranda 5 yıldızlı olduğu tespit edilmiştir. Yarıdan fazla işletme bağımsız işletmedir. İşletmenin faaliyet 

süresine bakıldığında, yarıdan fazla işletmenin 16 yıl ve üzerinde hizmet verdikleri saptanmıştır. Katılımcılara 

işletmenin yönetim tarzı sorulduğunda yüksek oranla babacan otoriter cevabı alınmış ve en düşük oranında 

tam serbestlik tanıyan yönetim tarzı olduğu dikkat çekmiştir.  

Diğer taraftan soru formunda bulunan ifadelerin faktör dağılımına göre “ürün ve pazar yenilikçiliği”, 

“kendini yenileme”, “proaktiflik” ve “teknolojik yenilikçilik” boyutu olmak üzere 4 boyutta ve 36 ifadede 

toplandığı görülmüştür. Faktör analizinde ortaya konulan boyutların toplam varyansının açıklama oranının 

yüksek düzeyde olduğu ve ifadelerin faktör yük değerlerinin 0,453 ile 0,762 arasında değişim gösterdiği 

görülmüştür. Yararlanılan Antoncic ve Hisrich (2001)’in ölçeğine göre veriler farklı faktörlerde toplanmış ve 

boyutlandırma isimleri yeniden yapılandırılmıştır. Araştırmaya katılanların iç girişimcilik algılarının 

“yüksek” düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda Alanya destinasyonunda otel işletmelerinin yoğun 

olarak bulunduğu dolayısıyla rakipleriyle rekabet etmek için iç girişimci faaliyetlerde bulundukları 

söylenebilir.  

Öte taraftan iç girişimciliğin tüm boyutları arasında genel olarak yüksek bir korelasyon olduğu tespit 

edilmiştir. Bu durum, literatüründe desteklediği gibi bütün iç girişimcilik boyutlarının birbirine bağlı yenilikçi 

faaliyetler içerdiğinden kaynaklıdır. Katılımcıların iç girişimcilik algılarını belirlemek amacıyla gruplar 

arasında bir farklılık olup olmadığını tespit etmeye yönelik farklılık analizlerinin sonuçları ve hipotezler 

incelendiğinde; cinsiyete, yaşa ve medeni duruma göre anlamlı bir farklılık saptanamamıştır. Öktem ve 

diğerlerinin (2003) araştırma sonuçları elde edilen bu sonucu destekler niteliktedir.  Eğitim durumuna göre 

ürün ve pazar yenilikçiliği, teknolojik yenilikçilik ve proaktiflik boyutlarında anlamlı bir farklılık tespit 

edilemez iken kendini yenileme boyutunda ise gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. En 

yüksek ortalamanın ise ilköğretim düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Yapılan analiz sonuçlarında, eğitim 

seviyesi yükseldikçe kendini yenileme boyutunda algı düzeyinin genel olarak azaldığı görülmüştür. Bu 

sonucun eğitim seviyesi yüksek çalışanların iç girişimcilik faaliyetlerinde daha temkinli davranmalarından 

kaynaklı olduğu söylenebilir. İşletmede çalışılan süreye anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Mesleki 

tecrübe durumuna göre proaktiflik ve teknolojik yenilikçilik boyutlarında anlamlı bir farklılık tespit edilemez 

iken ürün ve pazar yenilikçiliği boyutu ile kendini yenileme boyutunda gruplar arasında anlamlı farklılık 

olduğu tespit edilmiştir. Ürün ve pazar yenilikçiliği boyutunda mesleki tecrübe arttıkça algı düzeyi de 

artmaktadır. Ancak mesleğin ilk yıllarında çalışanların işletmede ürün ve pazar yenilikçiliği konusunda daha 

cesur davrandığı görülmüştür. Bunun sebebinin çalışanların ilk yıllarında kendilerini yenilikçilik yapma 

konusunda daha özgür hissetmelerinden kaynaklı olduğu söylenebilir. Kendini yenileme boyutunda mesleki 

tecrübe artıkça kendini yenileme faaliyetlerinin azaldığı görülmüştür. Bu azalmanın çalışanların uzun dönem 

çalışma sürelerinde tükenmişlik düzeylerinden kaynaklı olduğu söylenebilir. Mesleğe yeni başlayan 

çalışanların ise kendilerini yenileme konusunda daha istekli adımlar attığı düşünülebilir. İşletme statüsüne 

göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. İç girişimciliğin bütün boyutlarında 5 

yıldızlı otel işletmelerinin algılarının daha yüksek olduğu ortaya konulmuştur. 5 yıldızlı otel işletmelerinin 

daha donanımlı personel ve ekip ruhuyla çalıştıkları aynı zamanda yönetimde işletme sahiplerinin daha az 

olduğundan dolayı karar verme aşamasında daha özgürce davranabildikleri söylenebilir. Sahiplik şekline 

göre bütün boyutlarda uluslararası zincir otellerin diğer tüm otellere göre algı düzeylerinin daha yüksek 

olduğu saptanmıştır. Uluslararası zincir otellerin rekabet avantajı elde etme amaçlarından dolayı iç 

girişimcilik faaliyetlerine önem verdikleri söylenebilir. Bu otellerin çalışanlarını işletmenin faydasına olacak 
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şekilde ürün ve pazar yenilikçiliği, teknolojik yenilikçilik ve kendini yenileme faaliyetleri konusunda daha 

fazla desteklediği, proaktif davranışlar konusunda cesaretlendirdiği söylenebilir. İşletme faaliyet süresine 

göre gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ürün ve pazar yenilikçiliği, kendini yenileme 

ve teknolojik yenilikçilik boyutlarında 6-10 yıl arası faaliyet gösteren işletmelerde iç girişimciliğin daha yüksek 

düzeyde algılandığı görülmüştür. Bunun nedeninin işletmelerin genel olarak ilk beş yıl kuruluş aşamasında 

pazarda ilk kez yer aldığı ve satışların çok az, kârlılığın negatif olduğu aşamadan dolayı tanıtım için çaba 

gösterdikleri, beş yıl sonrasında ise sektörde yenilikçilik faaliyetleri gerçekleştirerek büyümek için rekabet 

üstünlüğü kazanmaya çalışmalarından kaynaklı olduğu düşünülebilir. Proaktiflik boyutunda ise 1-5 yıl ve 6-

10 yıl faaliyet süreleri olan grupların diğerlerine göre daha yüksek düzeyde algılandığı saptanmıştır. Yeni 

kurulan işletmelerin sektörde tutunabilmek için daha girişken karar verdikleri söylenebilir. 

İşletmedeki yönetim düzeyine ve işletmede çalışılan bölüme göre göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

saptanamamıştır. Bireysel yönetim tarzına göre teknolojik yenilikçilik boyutu kendini yenileme boyutu ve 

proaktiflik boyutunda anlamlı bir farklılık tespit edilemez iken ürün ve pazar yenilikçiliği boyutunda gruplar 

arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bireysel yönetim tarzına göre ürün ve pazar yenilikçiliği 

boyutunda tam serbestlik tanıyan yönetim tarzının diğer yönetim tarzlarına göre daha yüksek düzeyde 

algılandığı tespit edilmiştir. İşletmelerde iç girişimciliğin ortaya çıkabilmesi için tam serbestlik tanıyan 

yönetim sisteminin olması beklenmektedir. Bu bağlamda işletmelerde çalışanların tam serbest yönetim 

anlayışında ürün ve pazarda daha yenilikçi davranabildikleri ve yenilikçi faaliyetler gerçekleştirdikleri ve de 

çalışanlara iç girişimci faaliyetler için yeterli seviyede imkân sağlandığı söylenebilir. 

Sonuç olarak bu araştırma kapsamında Alanya otel işletmelerindeki yöneticilerin iç girişimcilik algılarının 

yüksek düzeyde olduğu ortaya konulmuştur. Bunun yanı sıra iç girişimcilik faaliyetlerinde bazı demografik 

özelliklere göre farklı görüşlerin olduğu saptanmıştır. İç girişimcilik konusuyla ilgilenen araştırmacılara, farklı 

destinasyonlardaki otel işletmelerinin iç girişimcilik algılarının tespit edilmesine yönelik araştırmalar 

yürütülmesi önerilebilir. Çünkü bu araştırma Alanya otel işletmelerinin yöneticilerine uygulanarak sınırlı 

kalmıştır. Sonuçların daha genellenebilir olması, nitelik ve nicelik bakımdan farklı örneklemlerle yapılacak 

araştırmalarla mümkün olabilecektir. Bu durumda yapılan bu araştırma ile yapılacak olan araştırmalarda 

destinasyonlar arasındaki iç girişimcilik algısının kıyaslanması mümkün olabilecektir.  
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Amaç –  Psikolojik şiddet işgörenler üzerinde birçok olumsuz etkiye sahiptir. Toksik liderlik 

davranışına maruz kalan çalışanlarda zehirleyici etkiler görülebilmektedir. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde psikolojik şiddet ve toksik liderlik davranışına maruz kalan işgörenlerin 

örgütsel güven niyetleri olumsuz yönde etkileneceği düşünülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın 

amacını toksik liderlik ile psikolojik şiddetin örgütsel güven düzeyine etkisinin tespit edilmesi 

oluşturmaktadır. 

Yöntem –  Araştırma kapsamında bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkilerin ve etkilerin 

tespit edilmesi amacıyla kullanılan ilişkisel tarama modeli ile araştırmanın modeli ve hipotezleri 

belirlenmiştir. Araştırmanın evrenini Ankara ilinde hizmet sektöründe faaliyet gösteren işgörenler 

oluşturmaktadır. Örneklem hesaplaması sonucunda yeterli sayının üstünde olan 390 işgören, orta ve 

üst kademe yöneticinin katılımı ile araştırmanın saha çalışması tamamlanmıştır. Nicel veri toplama 

yöntemleri içerisinde yer alan anket tekniği ile veriler toplanmıştır. 

Bulgular –  Psikolojik şiddet örgütsel güveni negatif yönde ve anlamlı olarak etkilemektedir. Toksik 

liderlik örgütsel güveni olumsuz yönde ve anlamlı olarak etkilemektedir ve toksik liderlik ve 

psikolojik şiddet örgütsel güven üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu araştırma kapsamında 

belirlenmiştir.  

Tartışma –  Toksik liderliğe maruz kalınması neticesinde psikolojik şiddet algılarında kalıcı etkiler 

ortaya çıkabilecektir ve işgörenler psikolojik anlamda olumsuz etkilenebilmektedir. Ortaya çıkan bu 

sonuçlar kuramsal yapıyı desteklemektedir ve toksik liderliğin örgütler açısından olumsuz sonuçlar 

doğurduğu görülmektedir. Örgütlerin bu tür davranışlara engel olabilecek denetim ve eğitim 

politikalarını geliştirmesi ve bu tür davranışlara engel olması gerekmektedir. 
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Purpose – Psychological violence (mobbing) has many negative effects on employees. Toxic effects 

can be seen in employees who are exposed to toxic leadership behavior. From this point of view, it is 

thought that the organizational trust intentions of the employees who are exposed to psychological 

violence and toxic leadership will be negatively affected. In this context, the aim of the study is to 

determine the effect of toxic leadership and psychological violence on the level of organizational trust. 

Design/methodology/approach –Within the scope of the research, the model and hypotheses of the 

research were determined with the relational survey model used to determine the relationships and 

effects between dependent and independent variables. The universe of the research consists of 

employees operating in the service sector in Ankara. As a result of the sample calculation, the field 

study of the research was completed with the participation of 390 employees, mid level and senior 

managers, who were above the sufficient number. Data were collected with the questionnaire 

technique, which is one of the quantitative data collection methods. 

Findings – Psychological violence affects organizational trust negatively and significantly. Toxic 

leadership affects organizational trust negatively and significantly, and it has been determined within 

the scope of the research that toxic leadership and psychological violence have a significant effect on 

organizational trust. 
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Discussion – As a result of exposure to toxic leadership, permanent effects may occur in perceptions 

of psychological violence and employees may be negatively affected psychologically. These results 

support the theoretical structure and it is seen that toxic leadership has negative consequences for 

organizations. Organizations should develop supervision and training policies that can prevent such 

behaviors and prevent such behaviors. 

 

1. Giriş 

İş yaşamında çalışma arkadaşları ve yöneticiler arasındaki ilişki, organizasyonlarda çalışanın sosyal ilişkilerini 

oluşturmaktadır (Aylan ve Koç, 2016). Bu ilişkiler bazen olumlu bazen de olumsuz etkiler yaratabilmektedir. 

Örgütte çalışan bireyin, bir veya daha fazla kişi tarafından olumsuz ve yıpratıcı davranışlara, sistematik ve 

sürekli bir şekilde maruz kalması birey üzerinde çeşitli olumsuz fizyolojik ve psikolojik etkiler yaratmaktadır. 

Bu tür olumsuz etki ortaya çıkaran davranışlar psikolojik şiddet yada mobbing durumu olarak 

tanımlanmaktadır. Psikolojik şiddet bir örgütte çalışan bireyin dayanma gücünü ve örgütte çalışma isteğini 

kırarak, onu örgütten ayrılmaya iten kötü niyetli bir eylemdir. Bu kötü niyetli eylemin rakipleri eleyerek daha 

kolay ve çabuk yükselmeyi amaçlayan kişiler tarafından ortaya koyulduğu görülmektedir. Bu bağlamda 

psikolojik şiddetin bireyler ve örgütler üzerinde birçok sonuç doğurmaktadır. Psikolojik şiddet ile toksik 

liderlik kavramı birbirine benzer ve ortak sonuçlar doğurmaktadır (Ayık vd., 2020) ve güven kaybına sebep 

olacağı düşünülmektedir.   

Toksik liderlik örgütlerde liderlik davranışları örgütsel performans açısından büyük önem taşımaktadır. 

Liderlik davranışları her ne kadar bireylerin performanslarını arttırıcı nitelikte olsa da bazı liderlik 

davranışları bireyleri olumsuz yönde etkiler görülmektedir. Toksik kelimesi “zehirleyici” davranışlar 

göstermek anlamına gelmekle birlikte, toksik liderlik kavramı literatürde ilk kez Whicker (1996) tarafından, 

liderlerin gösterdikleri olumsuz davranışları ve toksiklik derecelerine göre sınıflandırarak açıklamıştır. 

Whicker bu açıklamasında sınıflandırma yaparken göz önünde bulundurduğu kavramları şu şeklide 

nitelemektedir; uyumsuz olan, huzursuzluk yaratan, bencil, kötü niyetli ve kötü davranışlar sergileyerek 

örgütteki bireylere zarar vermesi olarak tanımlamıştır. Bu bağlamda toksik liderlik ve psikolojik şiddet 

arasında birçok ortak faktör bulunmaktadır. Bu iki değişkenin birbirlerine etkilerinde ve ortaya çıkan olumsuz 

durumlarda örgütsel güvenin yıpranacağı düşüncesi ortaya çıkmaktadır. Çünkü örgütsel güven, örgütlerin 

başarılarının sürdürülebilirliğini sağlayan önemli unsurlardan biridir.  

Örgütsel güven çalışanlar açısından; örgütün kendisine sağladığı desteğe ve faydaya ilişkin düşünceleri, 

liderin kendilerine karşı doğru sözlü olacağına ve sözlerinin arkasında duracağına olan inançları ile örgüte 

güçlü bir bağlılık duyarak örgütün amaçlarını ve değerlerini benimseyip, örgütte sürekli olarak çalışmaya 

istek duymasına örgütsel güven denir. İşgören üzerinde örgütsel güvenin sonucunda, verimlilik ve 

performans (Koçak ve Koç, 2018) gibi faktörlerde olumlu etkiler meydana getirebilmektedir. Ancak psikolojik 

şiddet ve toksik liderlik davranışlarının ortaya çıkardığı olumsuz etkilerin örgütsel güven algısı üzerinde 

ortaya çıkaracağı etki yapılacak nicel çalışma ile ortaya konması çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. 

Bu açıdan çalışmanın amacı kapsamında yapılan saha araştırması ile birlikte elde edilen veriler ışığında 

değişkenlerin ilişkileri ve etkileri tespit edilmiştir ve bulgular bölümünde gerekçeleri ile yer verilerek 

literatürdeki diğer sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. 

2. Literatür İncelemesi 

2.1. Örgütsel Güven 

Örgütsel güveni açıklamadan önce konuda bütünlük sağlamak amacıyla güven kavramına açıklık getirmekte 

fayda vardır. İnsanlığın ortaya çıkışından itibaren, bireylerin sosyal ilişkileri açısından önemi büyük olan 

güvenin sağlanamaması, sosyal yapıda bozulmalara neden olacak ve insanlar arasında sağlanan ilişkinin 

devam ettirilememesini beraberinde getirecektir. Sosyal ilişkilerin olumlu bir şekilde sürdürülebilmesi 

açısından önemli bir yere sahip olan güven, soyut bir kavramdır ve bu özelliği sebebiyle bireyler tarafından 

hissedilerek sağlanır. İnsanlar arasında karşılıklı olarak sağlanan güven, insan davranışları, değer yargıları ve 

tutumları, sosyal ilişkileri ve birbirlerinden beklentileri doğrultusunda şekillenir (Naktiyok, 2015:39). Aynı 

durum organizasyonlar ve topluluklar açısından da geçerlidir. Dolayısıyla güven organizasyonlar içinde 

devamlılığın bir faktörü olarak görülmektedir (Koç ve Yazıcıoğlu, 2011:48). Mayer, Davis ve Schoorman ise 

güveni bireylerin kontrollerinde olmadan, karşısındaki bireyden beklentisinin yerine getirileceğine inanarak, 
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toplumda güven duyulmayan kişilere bile inanç duyup karşısındaki kişinin kendisine karşı olan eylemlerine 

savunma gereği duymaması ve açık oluşu olarak ifade etmişlerdir (Halis vd., 2007; Bozkurt vd., 2020; 

Naktiyok, 2015).  

Güven kavramı örgütler içerisinde de önemli bir yere sahiptir. Örgütsel güven, yönetim alanında her zaman 

çalışma konusu olmuştur. Klasik dönem yönetim anlayışında bürokratik yapı söz konusu olması sebebiyle 

katı kuralların uygulandığı ve bu yapının da çalışanlara güvensizlik yarattığı söylenir. Özellikle klasik, neo-

klasik dönem yönetim anlayışıyla yönetilen örgütlerde sıklıkla ahlaki problemlerle karşılaşılmakta ve güven 

hissi neredeyse hiç duyulmamaktadır. Çünkü bu örgütler, çalışanlarına sunacakları olanaklar ve çalışma 

ortamı açısından 21. yüzyıl insanının ihtiyaçlarına ve beklentilerine karşılık veremez durumdadır (Bozkurt 

vd.,2020:4).  

Örgütsel güven, örgütsel başarının ön koşulu olarak görülmektedir. Bu nedenle belirsizliklerin olduğu hızlı 

bir şekilde değişime uğrayan çalışma koşullarıyla mücadele edilmesinde örgütsel güvenin rolü oldukça 

büyüktür (Özgür, 2018:64). Luhmann’s örgütsel güveni, örgüt çalışanlarının örgüte güçlü bir bağlılık ile 

bağlanarak örgütün amaçlarının ve değerlerinin benimsenmesi şeklinde açıklamıştır (Demirel, 2008:181; 

Özgür, 2018:52). Greenberg, bu tanımlamaya ek olarak örgütte sürekli olarak çalışmaya istek duymaları 

şeklinde açıklamıştır (Demirel, 2008:181). Mishra ve Morrissey örgütsel güveni çalışanın; örgütün kendisine 

sağladığı desteğe ve faydaya ilişkin düşünceleri, liderin kendilerine karşı doğru sözlü olacağına ve sözlerinin 

arkasında duracağına olan inançları” şeklinde tanımlamaktadırlar. Bu bağlamda örgütsel güven yatay ve 

dikey tüm örgüt içi ilişkilerin zeminini oluşturmaktadır (Halis vd., 2007; Bozkurt vd.,2020; Naktiyok,2015; 

Kalemci Tüzün, 2007).  

Whitener ve arkadaşları geliştirdikleri modelde güveni oluşturacak kişinin yöneticiler olduğunu, onların 

tutarlı, dürüst ve çalışan sorunlarına karşı ilgili davranışlar sergilemesi, etkili iletişim kurması, denetim 

paylaşımı ve dağılımıyla çalışanlar üzerinde güvenin oluşmasını ve gelişmesini sağlamaktadır (Özgür, 

2018:58; Naktiyok, 2015:44). Örgütsel güven, örgüt içinde karşılıklı ilişkilere dayanarak oluşmaktadır. Güven 

bireysel iken, örgütsel güven örgütün tümünü içine almaktadır. Gilbert ve Tang (1998) örgütsel güvenin dört 

faktörle ilişkili olarak oluşabileceğini savunmaktadır. Bunlardan ilki, örgüt içinde açık bir iletişim sağlanması, 

ikincisi, çalışanların karar alma süreçlerinde etkin bir şekilde rol alması, üçüncüsü, örgüt çalışanlarıyla bilgi 

ve enformasyon paylaşımı yapılması, sonuncusu ise beklentiler, hislerin açık ve doğru bir şekilde 

paylaşılmasıdır (Demirel, 2008:181).  

Örgütsel güvenin, örgütlerdeki denetim mekanizmalarını ve örgüt yapısından kaynaklanan işlem 

maliyetlerini azalttığı, faydacı davranış sergileme eğilimlerini an alt seviyelere düşürdüğü, bilgi paylaşımını 

arttırdığı ve örgüt içi bölünmeleri büyük oranda ortadan kaldırıp, alınan kararla ilgili belirsizlikleri 

engelleyerek uyum sağladığı söylenebilir (Kalemci Tüzün, 2007:105). 

Örgütsel güven; örgüte güven, çalışma arkadaşlarına güven ve yöneticiye güven olmak üzere üç boyutta ele 

alınmıştır. Bunlar; 

2.1.1. Örgüte Güven 

Örgüt içerisinde yatay ve dikey ilişkilerin temeli olan örgüte güven; çalışanların, örgütün desteğini algılaması 

ve yöneticilerinin sözlerinin ve vaatlerinin arkasında durarak çalışanların istek ve ihtiyaçlarına duyarlı 

olacağına inanmalarıyla geliştirdikleri güven olarak tanımlanabilir (Naktiyok, 2015:26). 

2.1.2. Yöneticiye Güven 

Yöneticiye güven, çalışanların yöneticisinin verdiği sözleri tutacağı, tutarlı olacağı, herkese karşı adil 

davranacağına inanç duyarak, yöneticisinin kontrol edemediği davranış ve eylemlere maruz kalmaya gönüllü 

olması olarak açıklanabilir (Ergun Özler ve Bozkurt Yıldırım, 2015:165). 

2.1.3. Çalışma Arkadaşlarına Güven 

Çalışma arkadaşlarına güven, karşı tarafın tutumları ve davranışlarıyla kendisine zarar vermeyeceğine 

inanması, bireyin çalışma hayatında iş arkadaşının etik ve güvenilir davranışlar sergileyeceğine, yeterli 

olacağına olan inanç olarak tanımlanabilir (Özgür, 2018:59). 
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2.2. Psikolojik Şiddet 

“Mob” kavramı, “kanunlara aykırı olarak şiddet uygulayan düzensiz kalabalık” anlamına gelmektedir. Bu 

terim ilk defa İsviçreli Dr. Peter-Paul Heinemann tarafından çocukların birbirlerine karşı sergiledikleri kaba 

davranışlardan yola çıkarak bireyler arası iletişimi açıklamak amacıyla kullanılmıştır. Örgütsel bir kavram 

olarak 1980’li yılların başlarında psikiyatrisiler tarafından incelenmiştir (Aslan ve Akarçay, 2013:27). İşyerinde 

mobbing kavramı, ilk kez Alman çalışma psikoloğu Heinz Leymann tarafından 1980 yıllarda tanımlanmıştır. 

Leymann, iş yerinde mobbing’ kavramını “bir veya nadiren birkaç kişinin, her gün devam edecek şekilde 

birkaç ay süreyle sistemli olarak duygusal anlamda zarar verecek davranışlara maruz bırakılmasıdır” şeklinde 

tanımlamıştır (Aslan ve Akarçay, 2013; Tengilimoğlu ve Akdemir Mansur, 2009; Gücenmez, 2007; Şentürk, 

2014).  

Psikolojik şiddet kavramı, iş yerinde zorbalık, sosyal dışlama, devamlı olarak uygulanan düşmanca ve agresif 

davranışlar, küçük düşürücü ve saldırgan hareketler, damgalama gibi kavramlarla eş anlamlı olarak 

kullanılmaktadır (Gücenmez, 2007:1). 

Psikolojik şiddet, insanlar üzerinde sistematik bir şekilde baskı uygulayarak, ahlak dışı yaklaşımlarla baskı 

uygulanılan bireyin performansını ve dayanma gücünü yok eden, bireyi duygusal olarak çöküntüye götüren, 

yıpratan, korkutan bir taciz şeklidir ve uygulandığı kişinin, statüsünü, değerini yok ederek onu örgütten 

ayrılmaya iten kötü niyetli bir eylemdir (Çekin, 2014:7). Tutar (2005), psikolojik şiddete uğrayan kişinin, 

kendisine karşı sergilenen saldırgan tavır ya da hakaret içeren davranışlar sebebiyle kendisini aşağılanmış 

hisseder. Baykal (2005) ise psikolojik şiddeti, rakiplerini elemek ve onların önüne geçmek için kullanılan bir 

araç olarak tanımlar (akt: Şentürk, 2014: 13). Çalışanların maruz kaldığı psikolojik şiddet olumsuz bazı 

sonuçlar doğurmaktadır. Bunlar bireysel sonuçlar ve örgütsel sonuçlar olarak ikiye ayrılır. 

Bireysel sonuç: Mağdur kişide fizyolojik ve psikolojik sorunlara yol açar. Sinirlilik ve psikosomatik ağrılar 

fizyolojik sorunlara örnek olarak verilebilir. Saldırganlık, yalnızlık hissi, mutsuz olmak, stres ve tükenmişlik 

gibi sorunlar ise psikolojik sorunlara örnek olarak verilebilir (Karakuş ve Çankaya, 2012:226).  

Örgütsel sonuç: Psikolojik şiddet, mağduru olumsuz etkilediği kadar uygulandığı örgütü de olumsuz 

etkilemektedir. Örgütler psikolojik şiddet sonucunda kilit niteliğinde olan önemli elemanlarını kaybederler, 

işgücü devir oranı artış gösterir, anlaşmazlıklar oluşur, çalışanların moralleri bozulur ve verimlilik azalır 

(Tengilimoğlu ve Akdemir Mansur, 2009:71). 

2.2.1. Psikolojik Şiddetin Türleri  

Psikolojik şiddet türleri yatay ve dikey pozisyonlarda psikolojik şiddet olmak üzere ikiye ayrılır. 

2.2.1.1. Dikey Pozisyonlarda Psikolojik Şiddet 

Dikey yönde psikolojik şiddet, saldırıda bulunan ve mağdur arasında, statüsel farkın bulunduğu psikolojik 

şiddet türüdür (Bıçakçı, 2017). Genellikle üstler tarafından uygulanır ancak nadir de olsa astların üstlerine 

uyguladığı da görülmektedir (Şentürk, 2014:13). Astların üstlerine karşı aşağıdan yukarı doğru psikolojik 

şiddet uygulamaları çalışma hayatında oldukça az rastlanan bir durumdur (Fettahlıoğlu, 2008:49). Hiyerarşik 

yapı içerisinde astların birlik olarak, işlerin yürümesini engellemesi veya yavaşlatması, üstler hakkında 

dedikodu çıkartması ve üstleri hakkında sürekli şikâyette bulunması gibi eylemlerle üstlere psikolojik şiddet 

uygulamış olur (Şentürk, 2014:13). Yukarıdan aşağıya doğru psikolojik şiddet; çeşitli nedenlerle üstler 

tarafından, astlara yönelik olarak saldırgan ve cezalandırıcı davranışlar sergilenmesidir. Yönetici 

konumundaki amir, mevkiden kaynaklanan yetkiyi sömürerek olumsuz davranışlar sergileyebilir. Bu 

olumsuz davranışlar, psikolojik şiddet uygulayan kişinin kendisini yüceltme ihtiyacından kaynaklanabilir 

(Çekin, 2014:9). 

2.2.1.2. Yatay Pozisyonlarda Psikolojik Şiddet 

Yatay pozisyonlarda psikolojik şiddet; aynı pozisyonda çalışan bireyler arasında yarışma, kıskançlık ve 

birbirini çekememezlik gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. Örgüt yönetimi yatay şiddete taraf olursa, 

psikolojik şiddet örgütün politikası haline gelebilir (Fettahlıoğlu, 2008:103). Psikolojik şiddete uğrayan kurban, 

aynı konumda çalıştığı iş arkadaşları tarafından seçilir. İş yerine yeni alının veya terfi ederek gelen birey, 

kişiliği veya uzmanlık alanının özellikleri ile gruptaki bilinen ve kabul görmüş iç dengeleri bozabilir (Çekin, 

2014:9). 
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Genel bir değerlendirme yapacak olursak psikolojik şiddet, örgütsel hiyerarşi içerisinde uygulanır. Bu 

hiyerarşi psikolojik şiddetin dikey ve yatay psikolojik şiddet olarak nitelendirilmesini sağlar. Psikolojik şiddet 

türlerinin ayırt edici nitelikleri vardır. Bu ayırt edici nitelikleri psikolojik şiddetin uygulanma yönü meydana 

getirmiştir. Tüm bu faktörlerle birlikte psikolojik şiddet türleri, örgütün içindeki vakaların yorumlanmasında 

önemli bir role sahiptir (Bıçakçı, 2017:17). 

2.3. Toksik Liderlik 

Akademik yazındaki kavramlar incelendiğinde liderlik en fazla ilgi duyulan, yazılan ve üzerine saha 

çalışmaları yapılan kavramlar arasındadır. Liderlik kavramının bu kadar ilgi görmesi, insan ilişkilerinde çok 

önemli bir yere sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Liderlik teorileri, üyelerin morallerini yükselterek 

verimliliği arttırmak ve üyeleri kendi vizyonuna nasıl çekeceğini açıklamak için çalışmaktadır (Reyhanoğlu 

ve Akın, 2016:444).  

Günümüzde liderlik genel olarak olumlu bir kavram olarak biliniyor fakat araştırmacılar liderlerin yıkıcı 

davranışlarını inceleyerek liderliğin karanlık yüzünü ortaya çıkarmaktadır. Olumsuz davranışlar sergileyerek 

negatif sonuçlar doğuran bu liderlik türü toksik liderlik biçimidir. Toksik kelimesi, toksin veya zehirden 

etkilenerek kalıcı rahatsızlığa veya ölüme sebebiyet verme potansiyeline sahip olan şeklinde tanımlanabilir 

(Uzunbacak vd., 2019:212).  

Toksik liderlik terimini ilk kez ifade eden Whicker (1996)’dir ve olumsuz liderlik biçimlerini toksiklik 

derecesine göre sınıflandırmıştır. Toksik liderlik, yönetici konumunda olan kişinin çalışanlara karşı olumsuz 

davranışlarda bulunarak örgütün kültürünü etkileyerek örgütte toksik etki yaratmasıdır (Bozkurt vd., 2020). 

Whicker (1996) toksik liderliği, uyumsuz olan, huzursuzluk yaratan, bencil, kötü niyetli ve kötü davranışlar 

sergileyerek çevresine zarar veren kişi olarak açıklamaktadır (Reyhanoğlu ve Akın, 2016; Börü vd., 2020). 

Lipman-Blumen (2005) toksik liderlerliği, liderin bilginin kontrolünü sağlayarak takipçilerini korkutması 

olarak tanımlamıştır (akt: Börü vd., 2020:198). Flynn (1999), toksik bir lideri bağırarak azarlayan, tehditler 

savurarak gözdağı veren, yıldıran ve ruh halinin değişimiyle herhangi bir iş gününde  ortamın iklimini bir 

anda değişime uğratabilecek olumsuz etkiye sahip bir lider olarak tanımlamıştır (ak: İskit, 2019:36). Bu 

olumsuz lider davranışlarının kaynağına bakıldığında ise “kasıtlı davranışlar” ve “kasıtsız davranışlar” olarak 

iki tür davranışın olduğu görülmektedir. Kendi çıkarları doğrultusunda başkalarına bilerek ve isteyerek zarar 

veren davranışlar “kasıtlı toksik liderlik” olarak tanımlanırken, Kendi dikkatsizliği, düşüncesiz davranışı ve 

beceriksizliği sonucu örgüt ve örgüt çalışanlarına zarar vererek iş sürecini olumsuz etkileyen davranışlar 

“kasıtlı toksik davranış” olarak tanımlanmıştır (Börü vd., 2020:198). 

3. Yöntem 

3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Araştırma kapsamında bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkilerin ve etkilerin tespit edilmesi 

amacıyla kullanılan ilişkisel tarama modeli ile araştırmanın  modeli ve hipotezleri belirlenmiştir. İlişkisel 

tarama modelinde; değişkenler birlikte ele alındığında değişiklik gösterip göstermediğini veya değişiklik 

göstermesi durumunda bu değişimin nasıl olduğu incelenmektedir. İki veya daha fazla sayıdaki değişkenin 

belirlemiş olduğu etkenler ve bunların derecesinin belirlenmesi ile ilişkisel tarama modelinde bir çalışma 

yapılmıştır (Karasar, 2012). Bu kapsamda araştırma modeli ve hipotezleri oluşturulmuştur. 
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Şekil 1: Araştırma Modeli 

H1: Toksik liderlik ile psikolojik şiddet arasındaki bir ilişki vardır. 

H2: Toksik liderlik ile örgütsel güven arasında bir ilişki vardır. 

H3: Psikolojik şiddet ile örgütsel güven arasında bir ilişki vardır. 

H4: Toksik liderliğin psikolojik şiddet üzerinde bir etkisi vardır. 

H5 :Toksik liderlik ve psikolojik şiddetin örgütsel güven üzerinde bir etkisi vardır. 

3.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Ankara ilinde hizmet sektörü bünyesinde faaliyet gösteren kamu ve özel 

kurum/işletmelerde çalışan işgörenler oluşturmaktadır. Ankara ilinde yaklaşık 1.887.000 çalışan olduğu 

istatistiksel olarak görülmektedir. Bu çalışanların %72,13’lük kısmının yani 1.361.000 çalışanın hizmet 

sektöründe faaliyet gösterdiği sonuçlarına ulaşılmaktadır (TÜİK, 2017). Evrenin çok geniş bir kütleye sahip 

olması nedeniyle evrenin tamamına ulaşılmasının mümkün olmamasından dolayı örneklem seçilmesi tercih 

edilmiştir. Evreni temsil eden örneklem grubunun oluşturulması amacıyla olasılıklı örnekleme yöntemleri 

içinde yer alan basit tesadüfi örnekleme yöntemi esas alınmıştır. Araştırma kapsamında örneklem sayısının 

belirlenmesi amacıyla, Yazıcıoğlu E. (2004)’nın 0,05 önem düzeyinde beş yüz bin ve üzeri evren büyüklüğü 

için geçerli olan 384 örneklem büyüklüğü esas alınmıştır.  

3.3. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Etik Komisyonu 07.09.2022 tarihli 10 sayılı toplantısında (Araştırma 

Kodu: 2022/290) etik olarak bir sakınca olmadığına karar verilmiştir. Alınan izin kapsamında, katılımcılara 

uygulanan anket formları hakkında gerekli açıklamalar yapılarak, gönüllülük esasına dayalı olarak anket 

formlarını doldurmaları istenmiştir. Uygulamada hatalı anket formları analiz kapsamına dahil edilmeyerek, 

toplamda 390 geçerli anket formu ile araştırmanın veri seti oluşturulmuştur. 

4. Bulgular 

Tablo 1: Betimsel İstatistikler 

Değişkenler n % 

Doğum Tarihi 1945-1964 6 1,5 

1965-1979 158 40,5 

1980-1999 224 57,4 

2000 yılı ve sonrası 2 0,6 

Cinsiyet Erkek 133 34,1 

Kadın  257 65,9 
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Eğitim İlköğretim 6 1,5 

Ortaöğretim 11 2,8 

Ön lisans 66 16,9 

Lisans 215 55,1 

Lisansüstü 92 23,6 

Kurum Kamu 365 93,6 

Özel 25 6,4 

Medeni Hal Evli 258 66,2 

Bekar 132 33,8 

Kurumdaki Çalışma 

Süresi 

1-3 yıl 117 30,0 

4-6 yıl 42 10,8 

7-10 yıl 35 9,0 

10-15 yıl 47 12,1 

16 yıl ve üstü 149 38,2 

Mesleki Kıdem 1-5 yıl 111 28,5 

6-10 yıl 47 12,1 

11-15 yıl 46 11,8 

16-20 yıl 48 12,3 

20 yıl üstü 138 35,4 

Gelir Durumu 4251-7250 TL 62 15,9 

7251-10250 TL 222 56,9 

10251-15000 TL 57 14,6 

15001 TL’den fazla 49 12,6 

Pozisyon İşgören-Memur 338 86,7 

Alt Kademe Yönetici 26 6,7 

Orta Kademe Yönetici 19 4,9 

Üst Kademe Yönetici 7 1,8 

Total  390 %100 

Tablo 1’de araştırmaya katılan bireylerin demografik özellikleri incelendiğinde; bireylerin cinsiyetlerine göre 

dağılımın %34,1 (n=133)'inin erkek katılımcı, %65,9 (n=257)'unun ise kadın katılımcılardan oluştuğu 

görülmektedir. Bireylerin yaş dağılımları incelendiğinde; %1,5 (n=6)'inin 1945-1964 yılları arası, %40,5 

(n=158)’inin 1965-1979 yılları arası, 57,4 (n=224)’ünün 1980-1999 yılları arası ve %0,6 (n=2)’sının ise 2000 yılı 

sonrası doğum tarihlerine sahip olduğu görülmektedir. Katılanların medeni durumlarına incelendiğinde 

%66,2 (n=258)'sinin evli, %33,8(n=132)'inin ise bekar katılımcılardan oluştuğu görülmektedir. Öğrenim 

durumları incelendiğinde katılımcıların; %1,5 (n=6)'inin ilköğretim düzeyinde, %2,8 (n=11)'inin ortaöğretim 

düzeyinde, %16,9 (n=66)'unun ön lisans, %55,1 (n=215)’inin lisans düzeyi ve %23,6 (n=92)'sının ise lisansüstü 

düzeyinde öğrenime sahip olduğu görülmektedir. İşgörenlerin kurumdaki çalışma süreleri incelendiğinde 

%30’unun (n=117)'inin 1-3 yıl arası, 4-6 yıl arası %10,8’inin (n=42) olduğu görülmekte,  7-10 yıl arası %9,0 

(n=35), 10-15 yıl arası %12,1 (n=47) olduğu ve 16 yıl ve üzeri yıl çalışma süresi aralığının %38,2 (n=149) olduğu 

görülmektedir. Bireylerin mesleki kıdem süreleri incelendiğinde, %28,5’inin  (n=111) 1-5 yıl arası, 6-10 yıl arası 

%12.1’inin (n=47) oluşturduğu görülmekte,  11-15 yıl arası %11,8 (n=46), ve 16 yıl ile 20 yıl arası mesleki kıdem 

aralığının %12,3 (n=48) olduğu görülmektedir. Bireylerin gelir durumları dağılımlarına bakıldığında 

%15,9’unun (n=62) 4251-7250 TL arası olduğu, %56,9’unun (n=222) 7251-10250 TL arası, %14,6’sının (n=57) 

10251-15000 TL arası ve 15001 TL’den fazla gelir durumuna sahip olan grubun ise %12,6 (n=49) oranında gelir 

durumuna sahip olduğu incelenmektedir. Bireylerin kurum türleri incelendiğinde %93,6’sının  (n=365) kamu 

kurumun, %6,4’ünün (n=25)  ise özel sektör bünyesinde çalıştığı görülmektedir. Bireylerin çalışma pozisyonu 

incelendiğinde, %86,7 (n=338) oranında ağırlığın işgören/memur grubunda oluştuğu, %6,7 (n=26) oranında alt 

kademe yönetici, %4,9 (n=19) oranında orta kademe yönetici ve %1,8 (n=1,8) oranında üst kademe yönetici 

pozisyonunda çalışıldığı incelenmiştir. 
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Tablo 2: Normallik Dağılımı 

 Çarpıklık Basıklık Durum 

Toksik Liderlik Ölçeği 0,291 -0,854 Normal 

Psikolojik Şiddet 

Ölçeği 

0,764 0,078 Normal 

Örgütsel Güven Ölçeği -0,603 0,395 Normal  

Araştırmada kullanılan ölçeklerin normallik analizi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Verilerin çarpıklık ve 

basıklık değerlerinin ±1,5 arasında olması normal dağılıma sahip olduğunu göstermektedir. -1,5 ile +1,5 

aralığının kalan çarpıklık ve basıklık değerleri, büyük ölçüde normal bir dağılıma sahip olduğu saptanmıştır 

(Tabachnick ve Fidell, 2013).  

Tablo 3: Güvenirlik Analizi 

 İfade Sayısı Cronbach’s Alfa 

Toksik Liderlik Ölçeği 30 ,988 

Psikolojik Şiddet Ölçeği 22 ,971 

Örgütsel Güven Ölçeği 10 ,920 

Ölçeklerin güvenilirliğini test etmek için güvenilirlik analizi yapılmıştır. Cronbach alfa katsayısı ölçeğin 

güvenirlik düzeyini vermektedir. Katsayı 0 ile 1 arasında ifade edilmektedir. Alfa (α) katsayısına bağlı olarak 

ölçeğin güvenilirliği şu şekilde yorumlanmaktadır (Altunışık, Coşkun, Bayraktaroğlu ve Yıldırım, 2010:135); 

“.80 ≤ α < 1.00” ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. Buna göre ölçeklerin güvenilirlik düzeylerinin 

“yüksek derecede güvenilir” değerlere sahip olduğu görülmektedir. 

Değişkeler arasındaki ilişkinin test edilmesi amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Korelasyon analizi, iki 

değişkenin arasındaki ilişkinin yönünü ve düzeyini belirlemek amacıyla basit doğrusal korelasyon analizi 

yapılmaktadır. Bu analize göre; 0-0,29 arası zayıf düzeyde ilişki, 0,30-0,64 arası orta düzeyde ilişki, 0,65-0,84 

arası kuvvetli düzeyde ilişki ve 0,85-1 arası çok kuvvetli ilişki şeklinde ifade edilmektedir (Ural ve Kılıç, 

2018:232). 

Tablo 4: Korelasyon Analizi 

n=390 Örgütsel Güven Toksik Liderlik 

Toksik Liderlik p  ,000 

-,488** 

 

 r 

Psikolojik Şiddet 

 

p  ,000 

 -556** 

,000 

,741** r 

** p<0,01      * p<0,05 

Değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesi maksadıyla yapılmış, korelasyon analizinden ortaya çıkan 

bulgular; psikolojik şiddet ile toksik liderlik davranışı arasında kuvvetli düzeyde bir ilişki olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır (p<0,01, r=,741). Toksik liderlik davranışı ile örgütsel güven arasında negatif yönlü orta düzeyde 

bir ilişki belirlenmiştir (p<0,01, r= -,488). Psikolojik şiddet ile örgütsel güven arasında orta düzeyde negatif 

yönlü bir ilişki olduğu sonuca ulaşılmıştır (p<0,05, r= -,556). Bu sonuçlar doğrultusunda; H1 “Toksik liderlik 

ile psikolojik şiddet arasındaki bir ilişki vardır”, H2 “Toksik liderlik ile örgütsel güven arasında bir ilişki 

vardır” ve H3 “Psikolojik şiddet ile örgütsel güven arasında bir ilişki vardır” hipotezleri desteklenmiştir. 

Tablo 5: Toksik Liderliğin Psikolojik Şiddete Etkisi 

Değişkenin adı B SH Beta t p R R2 

Sabit ,559 ,085  6,571 ,000 ,741 ,550 

Toksik Liderlik ,623 ,029 ,741 21,762 ,000   

F:473,595      p<0,01 

Bağımlı Değişken: Psikolojik Şiddet 
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Bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisinin tespit edilmesi amacıyla yapılan basit doğrusal 

regresyon analizi sonucuna göre; toksik liderlik değişkeninin psikolojik şiddet değişkeni üzerindeki etkisi 

incelendiğinde pozitif yönde (β=,741) bir etki tespit edilmiştir. Basit doğrusal regresyon analizi sonucunda F 

değerinden elde edilen değerin anlamlı olduğu görülmüştür (F=473,595, p < 0,01). Analiz sonucunda toksik 

liderlik değişkeninin psikolojik şiddet üzerinde %55 oranında bir etkide bulunduğu belirlenmiştir. Psikolojik 

şiddet algısını etkileyen faktörlerin %55’inin toksik liderliğin etkisinden dolayı kaynaklandığı yapılan analiz 

sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda H4 “Toksik liderliğin psikolojik şiddet üzerinde bir etkisi vardır” 

hipotezi desteklenmiştir. 

Tablo 6: Toksik Liderlik ve Psikolojik Şiddetin Örgütsel Güvene Etkisi 

Değişkenin adı B SH Beta t p R R2 Adjusted 

R2 Change 

Tolo

ranc

e 

VIF 

Sabit 4,715 ,094  50,168 ,000 ,567 ,322 ,318   

Psikolojik 

Şiddet 

-,367 ,053 -,431 -6,901 ,000    ,450 2,221 

Toksik 

Liderlik 

-,121 ,045 -,169 -2,703 ,007    ,450 2,221 

F:91,706     p<0,01 

Bağımlı Değişken: Örgütsel Güven 

Toksik liderlik ve psikolojik şiddetin örgütsel güven üzerindeki etkilerinin  incelenmesi amacıyla çok 

değişkenli doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Modelin, VIF değerleri en yüksek 2,221 olarak hesaplanmış 

olup, VIF değeri en üst sınır olarak kabul edilen 4’ten düşük olduğu görülmektedir. Modelde tolerans değeri 

ise en düşük ,450’dür. Bu değer de en alt sınır olan 0,10’dan yüksektir (Hair, Black, Babin ve Anderson, 2010). 

Tolerance ve VIF değerlerine bakıldığında, modelde bağımsız değişkenler arasında Çoklu Doğrusal Bağlantı 

problemi olmadığı görülmektedir  Analiz sonucunda anlamlı bir regresyon modeli, F=91,706, p<.001 değeri ve 

bağımlı değişkendeki varyansın %31,8 oranında (R2  adj.= .318) bağımsız değişkenler tarafından açıklandığı 

tespit edilmiştir. Buna göre, psikolojik şiddet örgütsel güveni negatif yönde ve anlamlı olarak etkilemektedir 

(β= -,367,  p<.001). Öte yandan toksik liderlik örgütsel güveni olumsuz yönde ve anlamlı olarak etkilemektedir 

(β= -,121  p<.005). Toksik liderlik ve psikolojik şiddet, örgütsel güveni %31,8 oranında etkilemektedir. Bu 

kapsamda H5 ”Toksik liderlik ve psikolojik şiddetin örgütsel güven üzerinde bir etki vardır” hipotezi 

desteklenmektedir. 

5. Sonuç ve Tartışma 

Ankara ilinde hizmet sektörü bünyesinde faaliyet gösteren kamu ve özel kurum/işletmelerde çalışan 

işgörenler çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Nicel veri toplama yöntemlerinde anket tekniği ile veriler 

elde edilmiş ve ilişkisel tarama modeli kullanarak araştırmanın modeli ve hipotezleri belirlenmiştir. Belirlenen 

hipotezler dahilinde gerekli analizlere tabi tutularak elde edilen bulgular yorumlanmıştır.   

Araştırma kapsamında elde edilen bulgulara göre, toksik liderlik ile psikolojik şiddet arasında kuvvetli  

düzeyde, anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu sonucu tespit edilmiştir ve toksik liderlik değişkeninin psikolojik 

şiddet değişkeni üzerindeki etkisi incelendiğinde pozitif yönde bir etkisi olduğu görülmektedir. Bu bulgu 

doğrultusunda toksik liderlik, psikolojik şiddet algını desteklemekte ve örgütlerde psikolojik şiddet algısını 

ortaya çıkabileceği görülmektedir. Örgütlerde işgörenlerin psikolojik şiddet algısına kapılmasındaki nedenler 

şöyle sıralanabilir; işgörenlerden bilgi saklanması, hakkında dedikodu ve söylemlerin çıkarılması, kişisel 

özellikleri ve özel hayatlarının irdelenmesi, hedef gösterilmesi ve işgörene yetiştiremeyeceği zaman 

dilimlerinde işler verilmesi olarak gösterilebilir. İşgörenlerin toksik liderlik ile ilgili algılarında ise, değer 

görmemeleri, hata ve yanlışlarının hatırlatılması, küçük düşürülmeleri, iletişim biçiminin emirler 

doğrultusunda ilerlemesi, işgörene gösterilen davranışlarda ortaya çıkan dengesizliklerin/değişkenliklerin 

oluşması, liderin kendi başarısızlıklardan doğan sonuçları işgörene yüklemesi gibi davranışlar toksik liderlik 

algısını güçlendirmektedir. Bu doğrultuda toksik liderlik davranışları neticesinde psikolojik şiddet algılarında 

kalıcı etkiler ortaya çıkabilecektir ve işgörenler psikolojik anlamda olumsuz etkilenebilecektir. Ortaya çıkan 
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bu sonuçlar kuramsal yapıyı desteklemektedir ve toksik liderliğin örgütler açısından olumsuz sonuçlar 

doğurduğu görülmektedir. Örgütlerin bu tür davranışlara engel olabilecek denetim ve eğitim politikalarını 

geliştirmesinin yanı sıra bu tür davranışlara da engel olması gerekmektedir. 

Araştırma kapsamında elde edilen bir diğer bulgu ise; toksik liderlik davranışı ile örgütsel güven arasında 

negatif yönlü orta düzeyde bir ilişki belirlenmiştir. Toksik liderlik davranışının ortaya çıktığı örgütlerde, 

örgütsel güven düzeyinin olumsuz etkilendiği sonucu incelenmiştir. Bu durumun ortaya çıkmasında, liderin 

işgörenin görev ve sorumluluklarında yetersiz olduğunu ifade etmesi, adalet duygusunun istismar edilmesi, 

örgüt içi yardımlaşma ve sorumlulukların paylaşılması durumları ve bağlılık düzeylerini zedeleyici durumlar 

olarak ifade edilebilmektedir. Bu bağlamda örgütlerde liderlerin etki gösterdikleri işgörenler üzerindeki 

davranışlar ne kadar olumlu bir etkiye sahip olursa örgütsel güven de o kadar olumlu yönde etkilenecektir. 

Örgütlerde kontrol ve denetim mekanizmalarının örgütsel güveni zedeleyici ve zehirleyici davranışları gerek 

eğitim yoluyla gerekse cezalandırma yoluyla engellenmesi örgütlerin lehine sonuçlar doğuracağı 

öngörülmektedir. 

Psikolojik şiddet ile örgütsel güven arasında orta düzeyde negatif yönlü bir ilişki olduğu sonuca varılmıştır. 

Bu kapsamda örgütlerde psikolojik şiddet algısının oluşmasında işgörenlerin duygu ve düşüncelerinin göz 

ardı edilmesi, aleyhinde iddialar geliştirilmesi, tehdit, taciz ve fiziksel şiddet unsurlarının ortaya çıkması hem 

çalışma arkadaşlarına olan güveni hem de yöneticiye olan güven düzeyini düşürdüğü gözlemlenmektedir.  

Ayrıca işgören üzerinde “mobbing” fiziksel şiddette göre etkisi daha devamlılık arz eden psikosomatik etkileri 

(Yavuz ve Başar, 2014) ortaya çıkarabilmektedir. 

Araştırmada oluşturulan model kapsamında belirlenen hipotezler ve mevcut araştırma problemi 

doğrultusunda “H1, H2, H3, H4 ,H5” hipotezleri kabul edilmiştir. Alanda yapılmış çalışmalar incelendiğinde 

ortaya çıkan sonuçlar diğer çalışma sonuçlarını destekler nitelikte olduğu görülmektedir (Kaygın ve Atay, 

2014; Yavuz ve Başar, 2014; Eşitti ve Akyüz, 2015; Bakan vd., 2015). Bu bağlamda toksik liderlik ve psikolojik 

şiddet gibi olumsuz sonuçları ortaya çıkaran davranışlar örgütsel güven düzeyini etkilemektedir. 

Neredeyse her araştırmada olduğu gibi bu araştırmanın da zamansal ve maddi kısıtları nedeniyle örneklem 

grubu olarak Ankara ili hizmet sektörü bünyesinde faaliyet gösteren işgörenler seçilmiştir. Araştırmanın farklı 

örneklem gruplarında yapılması gelecek çalışmalara öneri niteliğinde sunulmaktadır. Örgütlerde hastalıklı 

davranışlar olarak da ifade edilen toksik liderlik ve psikolojik şiddet davranışlarının temelinde yatan 

psikolojik faktörler derinlemesine incelenerek engel oluşturacak önlemler ile ilgili çalışmalar yapılması hem 

akademik alanlarda hem de örgütsel yönetim mekanizmaları açısından mühim bir konu olarak gündeme 

alınmalıdır. 
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Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi 

Amaç -  Bu araştırmada 2019 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sürecinde adayların 

sosyal medya (Twitter) hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlar veri alınarak, Twitter 

kullanımlarıyla seçim sonuçları arasındaki bağlantı incelenmektedir. 

Yöntem -  Bu araştırmada araştırma yöntemi olarak içerik analizi kullanılmıştır. Bu doğrultuda 2019 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş ile Cumhur 

İttifakı adayı Mehmet Özhaseki’nin Twitter hesaplarından 3-30 Mart 20129 tarihleri arasındaki 

paylaşımları veri olarak toplanmış, toplam 322 metin içerikli tweet ve 295 görsel Maxqda 2020 

programı üzerinden 20 kategoride toplam 1010 kodlama yapılarak nitel olarak incelenmiştir. Diğer 

yandan “Vaatler” kategorisi ayrı olarak 20  vaat başlığı altında tekrar kodlanmıştır. Dolayısıyla 

adayların twitter söylemleri kategorileri ve vaatleri ayrı olarak ele alınarak incelenmiştir. Bununla 

beraber adayların dönem takipçi ve takip ettikleri hesap sayıları, paylaşım zamanları bilgilerine 

“Boomsocial” adlı sosyal medya ölçme ve analiz platformundan ulaşılmıştır.  

Bulgular -  Araştırma sonucunda her iki adayın da sosyal medyanın imkanlarını kısıtlı olarak 

değerlendirdiği, tek yönlü iletişim imkanlarını (içerik üretme) etkin bir şekilde değerlendirmekle 

beraber karşılıklı etkileşim bazlı mention, reply, alıntılama … gibi seçeneklere çok az başvurdukları 

tespit edilmiştir.  Diğer yandan Mehmet Özhaseki’nin Mansur Yavaş’a göre Twitter’ın teknik 

imkanlarını daha çok kullandığı ortaya konmuştur. Bu doğrultuda sosyal medyanın etkin 

kullanımının tek başına seçim seyrine etkisi olmadığı ortaya konmuştur. 

Tartışma: Dijitalleşmenin getirdiği sosyal medya imkânı Türkiye koşullarında henüz 

gözlemeyebileceğimiz bir olgunluk seviyesine ulaşmadığı için Türkiye örneklemlerine yönelik sosyal 

medya çalışmaları kapsamı ne düzeyde olursa olsun seçim seyri konusunda araştırmacıya ve 

okuyucuya fikir vermekte eksik kalmaktadır. Diğer yandan adayların verilerinden sağlanan bulgular 

neticesinde seçim başarısına sosyal medya kullanımının tek başına etki etmediğini söylemek yerinde 

olacaktır.  
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Purpose - In this research, the connection between the use of Twitter and the election results is 

examined by taking data from the posts made by the candidates on their social media (Twitter) 

accounts during the 2019 Ankara Metropolitan Municipality elections. 

Design/methodology/approach –Content analysis was used as a research method in this study. In 

this direction, in the 2019 Ankara Metropolitan Municipality elections, the shares of the Nation 

Alliance candidate Mansur Yavaş and the People's Alliance candidate Mehmet Özhaseki's Twitter 

accounts between 3-30 March 20129 were collected as data, and a total of 322 text-based tweets and 

295 images were collected in 20 categories over the Maxqda 2020 program. It was analyzed 

qualitatively by making 1010 coding. On the other hand, the information about the number of 

followers, the number of accounts they follow, and the sharing times of the candidates were obtained 

from the social media measurement and analysis platform called “Boomsocial”. 

Findings - As a result of the research, it has been determined that both candidates evaluate the 

possibilities of social media as limited, and they make good use of one-way communication 

opportunities (creating content), but they rarely apply to options such as mention, reply, citation ... 

based on mutual interaction. On the other hand, it has been revealed that Mehmet Özhaseki uses the 
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technical possibilities of Twitter more than Mansur Yavaş. In this direction, it has been revealed that 

the effective use of social media does not have an effect on the election process alone. 

Discussion: Since the social media opportunity brought by digitalization has not yet reached a level 

of maturity that we cannot observe in Turkish conditions, social media studies for the Turkish 

samples fall short of giving an idea to the researcher and the reader on the course of the election, 

regardless of its scope. On the other hand, as a result of the findings obtained from the data of the 

candidates, it would be appropriate to say that the use of social media alone does not affect the 

election success. 

1. Giriş 

Gelinen zaman diliminde iletişim araçları ve işlevlerinin gelişmesi ile farklı toplumsal kesitleri bir araya 

getiren yeni bilgi iletişim teknolojilerine yönelimler artmış olup, bu gelişmeler sosyalleşmede boyut ve kapsam 

değişikliğine yol açmıştır. Bu kapsam değişikliğinin getirdiği bir aygıt olarak sosyal medya, iletişim 

dünyasında toplum-devlet-birey-sivil toplum–doğa vd. ekseninde sosyal ilişkilere yön veren ya da etki eden 

bir olgu olarak karşımızdadır. Bu yönüyle, sosyal medya araçları da günlük yaşamın tüm gerçekliklerine 

yönelik belirleyici ve yönlendirici bir unsur olarak geniş çapta bir etki alanına sahiptir ve tüm sosyal yaşamı 

çepeçevre kuşatmıştır. 

Sosyal medya unsuru ve araçlarının yarattığı etkileri, dünya genelindeki toplumsal olaylarda, toplumsal 

kesimler arası iletişim ihtiyaçlarında, farklı toplumsal kesitlerin psikoloji paylaşımlarına dikkat edildiğinde 

çarpıcı şekilde gözlemlemek mümkün olmaktadır. Sosyal medya, bu yönüyle farklı sosyal sınıfları ya da 

demografik grupları daha da fonksiyonelleştirmekte ve yaratıcı sosyal zekâları ortaya çıkarmaktadır. Ukrayna 

ve Gürcistan’daki Turuncu Devrim Hareketleri, ABD’de Trump taraftarlarının Beyazsaray baskını, Arap 

Baharının yaşandığı ülkelerdeki kalkışmalar, Muhtelif ülkelerdeki (Paris) İklim değişikliği toplantılarına 

yönelik protestocu eylemler gibi vakalar, sosyal medyanın günümüzdeki gücünü daha iyi anlamamızı 

sağlayan tipik sosyal medya iletişim araçları kullanım örnekleri olarak karşımızdadır. Bu örneklere 

bakıldığında, medya teknolojisinin artık sadece bir bilgi edinme veya sosyal paylaşım imkânı sunmadığı, 

gerek sonucu kaçınılmaz olan toplum olaylarındaki çözülme rolü, gerek bir hile aracı olarak kullanılması 

itibariyle politikanın ve kitle hareketlerinin de başlıca oyuncağı haline geldiğini göstermektedir. 

Sosyal medya, her türlü toplumsal ilişkilerde dinamik bir yapıya sahip olması yönüyle, iş ilişkilerinden çeşitli 

alanlardaki felsefi düşünce aktarımına, bireysel işlemlerden organizasyonlar yapılandırmalara kadar bir dizi 

süreçte kendini bir araç olarak ortaya koymaktadır. Sosyal medya araçlarının özellikle sosyal ilişkilerdeki 

etkileşimci yönüne dikkat edildiğinde, çeşitli sosyal ağları kullanarak sivil toplumu ve/veya kamuoyunu 

bilgilendirme/yönlendirme işlevinin gücü belirgin şekilde öne çıkmaktadır. Bu bağlamda, politikacıların, 

siyasi partilerin, sivil toplum veya siyasi hareketlerin bir araç olarak kullandığı bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

sosyal medya kolunun bu hareketlerin ve politikacıların kullandığı bir tür pazarlama aracı olduğu konusu son 

yıllarda literatürün üstüne yoğunlaştığı bir konudur. Nitekim, sosyal medya ve pazarlama kavramları 

günümüzde her zamankinden daha güçlü ve çeşitli araçlar kullanarak kendini hissettirmektedir. 

Bir siyasetçinin sosyal medya kullanımının siyasal pazarlama faaliyetlerini nasıl yönlendirdiğini anlamayı ve 

sosyal medyanın etkin kullanımının siyasetçinin seçim başarısına etkisini analiz etmeyi amaçlayan bu 

araştırmada, sosyal medya kavramı ile siyasal pazarlama alanında ilişki incelenmiş olup, Türkiye’nin başkenti 

ve bir metropol kent olan Ankara ilindeki Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yarattığı sosyal ve 

siyasal etkiler çerçevesinde, adayların sosyal medya aracı (Twitter) kullanımının, siyasal pazarlama 

faaliyetlerine etkisi oldu mu? Olduysa bu ne yönde ve düzeyde seçim sürecinde etkileyici/belirleyici oldu?” 

sorusuna cevap aramaktadır.  Yakın dünya tarihi göz önüne alındığında kitle hareketine yol açma kabiliyeti 

ve siyasal pazarlamada etkin şekilde kullanılan sosyal medya araçlarından biri olması dolayısıyla adayların 

sadece Twitter söylemleri dikkate alınmıştır. 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Siyasal Pazarlama 

Siyasetin temel referans noktası, bir partiye oy verme ve üye olmanın karşılığında parti üyelerine kendilerini 

gerçekleştirebilecekleri bir alan belirlemektir (Bauer, 1996: 155). Bununla beraber, siyasetin merkezinde, 

bireyler, bireylerin potansiyelleri ve yetenekleri yer alır. Çünkü politika birebir toplumsal varlıkla ve bu 

varlığın düzeniyle ilişkilidir (Çatı ve Cengiz, 2016: 415) ve siyaset mekanizmasındaki kurumlar ve bireyler, bu 
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metanın bir parçasını oluşturur (Bauer vd. 1996: 155). Bu mekanizmanın içinde her paydaşın üstlendiği 

misyon onu bir iletişim ağına ve beraberinde bir tutum sergilemeye sürüklediği gibi, bu misyonu reddeden 

bir tutuma girmesi de söz konusu olabilmektedir. Bu işleyiş içerisinde birer paydaş olan siyasi partiler, 

politikacılar ve seçmenler arası köprü görevi gören ve bu dinamiği sürdüren bir kavram olan siyasal 

pazarlama kavramı burada ortaya çıkmaktadır. 

Bu çalışmanın araştırma konusunu oluşturan siyasal pazarlama kavramı siyasi aktörlerin politika arenasında 

tutunma çabasının sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Nitekim, Holbrook (2002: 439) adayların politik reklam 

mesajlarında sundukları tabloda kendilerini ve rakiplerini nasıl tanımladıklarının ve negatif reklamın seçim 

gelişmelerine etkisinin araştırmacılar için ilgi çekici bir alan olduğunu ifade ederken; Çatı ve Cengiz (2016: 

415) ise,  politikacılara yönelik menfi bir yargı söz konusu olduğunda bu negatif atmosferi gidermek amacıyla 

siyasal pazarlama elemanlarının daha etkin bir araç olduğunu ileri sürmektedir. Diğer yandan O’Cass (1996: 

38) göre, seçmenin belli bir aday için oy kullanması ve seçim sonrası yaratılan değişim itibariyle politik 

süreçlere uygulanan pazarlama, bu süreçteki işlemler, bunların nasıl yaratıldığı bu işlemlere nasıl değer 

verildiği ile ilgilenir ve dolayısıyla politika da, pazarlamanın ilgi alanına girmektedir.  

Geçmişte, siyasi partiler ve politikacılar için pazarlamanın etik olmadığı, demokratik katılım gibi ciddi 

konulara uygun bir araç olmadığı yaygın bir düşüncedir. Politikadaki tutundurma faaliyetlerini klasik 

işletmecilik anlayışıyla pazarlama faaliyetleri çerçevesinde yürütmeye yönelik bu olumsuz tutum, kavramın 

politika ve pazarlama gündemine kazandırılmasını geciktiren bir sebep olmakla beraber pazarlama 

anlayışının kısıtları itibariyle de açıklanabilir. Bauer ve diğ. (1996: 153)’e göre geçmişte pazarlama ve reklamın 

eş anlamlı kavramlar olduğuna yönelik dar bir pazarlama anlayışı söz konusuyken, pazarlamanın siyasiler 

için uygun bir araç olmadığı görüşünün bu kadar yaygın olması şaşırtıcı değildir.  

Alan literatüründe siyasal pazarlamaya ilişkin ilk tanımlamalarından birini yapan Shama (1976: 766), siyasal 

pazarlamayı, siyasi aktörlerin ve fikirlerin seçmenlerin potansiyel ihtiyaçlarını karşılamak ve böylece adaylara 

ve fikirlere yönelik destek kazanmak için aktarıldığı süreç olarak ifade eder. Harrop (1990: 285), ise siyasal 

pazarlamanın, siyasal reklamcılıktan öte siyasi partinin yayınları, seçim konuşmaları gibi parti 

konumlandırmasının tüm alanlarını kapsadığını ifade etmektedir. Bu tanımlamaya göre sosyal ve politik 

hayatın vazgeçilmez bir parçası olan pazarlama tüm konumlandırma elemanlarıyla siyasal pazarlamanın 

çatısı altında siyasi aktörler ve bireylerin gündemin bir parçası olmuştur. Diğer taraftan O'Shaughnessy ve 

Henneber (2002)’a göre siyasal pazarlama kapsamında siyasi aktörler uzun vadeli siyasi ilişkiler kurmak ve 

geliştirmek için arayıştadır, böylece bireyin amaçları için ilgili siyasi aktörler ve kuruluşlar bir araya 

gelmektedir. Araştırmacıların bu ifadesiyle de ortaya çıkan başka bir tanımlamaya göre, uzun vadeli ilişkiler 

hedefleyen siyasi aktörlerin belli bir arenada bir araya gelmesi siyasal pazarlama olarak adlandırılabilir. 

Harris ve Lock (2010: 297)‘a göre siyasal pazarlama, son 30 yılda alan araştırmalarının kalitesinde ve 

niceliğindeki artışla beraber pazarlama araştırmalarının ana akımında yer almaya başlamış, uluslararası bir 

araştırma alanı haline gelmiş ve nihayetinde siyasetle ilgilenen küçük bir grup akademik pazarlamacının ilgi 

alanı olmaktan sıyrılarak çağdaş pazarlama disiplini haline gelmiştir. Diğer taraftan kitlelerin kişisel istekleri 

ve politikacılardan beklentilerinin olması, parti-seçmen arası veri akışının hızlanması, seçmenin taleplerini 

partilere ve politikacılara daha kolay bir şekilde iletebilmesi gibi nedenlerle siyasal pazarlamanın önemini her 

geçen gün artmıştır (Bayraktaroğlu, 2002: 165). 

Son çeyrek yüzyıldır siyasal pazarlama kavramının modern pazarlama ile bağlantılı görülemediği için 

kampanya reklamlarıyla sınırlı bir pazarlamacılık anlayışına sahip olduğunu ifade eden Lees-Marshment 

(2019: 41), pazarlama disiplinin siyasal pazarlamayı eskisinden daha çok benimseme zamanının geldiğini 

savunduğu araştırmasında, siyasal pazarlamanın amacının politik pazarları anlayıp, bu pazarlara yönelik 

ürünler geliştirmek, etkileşim kurmak olduğunu bu hedeflerin sadece seçimleri kazanmakla ilgili değil 

politika değişikliği yaratabilecek, azınlıkları temsil edebilecek ve katılımı artırabilecek bir kapasiteye ulaşmayı 

içerdiğini ifade etmektedir.  

Newman (2012:2) da bu kapsamda, siyasi kampanya pazarlama araçlarının etkin şekilde kullanımıyla siyasi 

aktörleri pazarda olumlu şekilde konumlandırmak ve seçmenlere hitap edilmesi için siyasal pazarlama 

kavramının kullanıldığını ileri sürer. Siyasal pazarlama açısından pazarı ifade eden siyasi arena, seçim ve 

seçim sonrası dönemlerde siyasi aktörlerin çeşitli söylemlerde bulunduğu ve faaliyetler icra ettiği, seçmenin 
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oy kararını verdiği alanı ifade eder. Siyasi partiler ve adaylarının bu pazarda tutunma ve seçim hareketini 

yönlendirme süreci içinde yürüttüğü faaliyetler siyasal pazarlama kapsamına girmektedir. 

2.2. Sosyal Medya 

Hempel (1966), bir kavram üzerine çoklu bir çağrışım ortamı oluştukça, ortak bir tanımın da bir o kadar güç 

olduğunu söyler. Sosyal medya kavramı da bu kapsamda değerlendirilen bir kavramdır ve günümüzde 

kavrama yönelik uzlaşılmış, çerçevesi belli bir tanımın eksikliği devam etse de literatüre katkı sunmuş çeşitli 

araştırmacılarca kavram üzerine tanımlama çabaları söz konusu olmuştur. Al-Mohammad (2017:1) de Hempel 

(1966) ile benzer bir görüştedir ve sosyal medyanın etkilerine yönelik yürüttüğü çalışmasında sosyal medya 

için kesin bir tanım geliştirmenin ancak 2035'te mümkün olacağını, mevcut teknolojide sosyal medyanın ne 

olduğuna dair yeterli tanımlamanın olmadığını ileri sürmüştür. Bu görüş söz konusu olmasına rağmen sosyal 

medya kavramı üzerine çalışılmış yazın incelendiğinde araştırmacı ve yazarların sosyal medyaya ilişkin 

kapsamlı tanım örneklerini görmek de mümkündür.   

Bu çerçevede yapılan tanımlamalar genellikle kullanıcıların oluşturduğu içerik ve etkileşimleri içeren dijital 

teknolojiler etrafında toplanmıştır (Carr ve Hayes 2015: 3). Kent (2010: 645), iki yönlü etkileşime ve geri 

bildirime izin veren herhangi bir etkileşimli iletişim kanalını sosyal medya veya sosyal ortam olarak ifade 

ederken; Kaplan ve Haenlein (2010: 60), Web 2.0 (diğer adıyla sosyal medya)'ın teknolojik temelleri üzerine 

kurulu, kullanıcının geliştirdiği içerikler ve bunları değiş tokuşuna imkan tanıyan bir saha olarak tanımlar. 

Lewis (2010: 3) ise, sosyal medya ve stratejik iletişim üzerine yürüttüğü çalışmasında sosyal medya kavramını 

insanların bağlantı kurmasına, etkileşimde bulunmasına, içerik üretmesine ve paylaşmasına imkân tanıyan 

dijital bir teknoloji olarak tanımlamıştır.  

Diğer yandan Terry (2009:507), sosyal medyayı yayıncılar, profesyonel gazeteciler veya diğer ücretli içerik 

sağlayıcılardan ayıran önemli bir özelliğinin tanımında uzlaşılmış olan "kullanıcı tarafından oluşturulan 

içerik" olarak görür ve teletıp açısından yaklaştığı araştırmasında sosyal medyayı "arkadaşlarla iletişimde 

kalmanın ve zamanı ve üretkenliği öldürmenin İnternet tabanlı yolu" olarak ifade eder. 

Bauman (2010: 26)’a göre elektronikle beraber güç bedenden arınmış, yeni özgürlük kavramının altında siber 

mekânda yaşamaya başlamıştır ve burada fiziksel varlık yoktur. Buradaki güç ne bedensel bir gücü ne de 

kuşanılmış silahları ifade eder. Bu yerelden uzaklaşma sonucunda insanların yüz yüze karşılaşabildiği somut 

mekanlar gittikçe küçülmektedir. Kitleleri reel üstü siber mekâna erişim imkânı ile günlük hayatta karşılaşma 

ihtimali düşük bireylerle birebir iletişim ağına sokan elektronik çağının da ötesindeki bir yeni medyadan 

bahsetmek mümkündür. Bu yeni medya, fiziksel varlık ötesi iletişimin yanında içerik geliştirme ve paylaşma 

imkânı da sunmuştur. 

Her ne kadar literatürde internetteki olumlu iddialarının birer "yutturmaca" olduğu, interneti kullandıkça, 

hastalıklardan kaçmak isteyenlerle dolu gerçek dışı sanal bir dünyaya daha fazla mahkum kalacağımızı ileri 

süren Dreyfus (2008) ve interneti sosyal izolasyona yol açması ve yabancılaştıran doğası nedeniyle atomize 

bir toplumu yaratmakla suçlayan Breindl (2010: 44)’ın görüşleri gibi görüşler söz konusu olsa da internetin 

güçlendirici potansiyelinin yarattığı sonuçlar küresel olarak bireyler, topluluklar, şirketler… vb. bazında etkin 

ve etkili bir araç olarak kullanılır olmuştur. 

Kent (2010: 652), sosyal medyanın halkla ilişkilerde oynadığı rolün boyutunu ortaya sermekle beraber bunun 

bu etkideki tek rol oynayan olmadığını ileri sürerek profesyonellerin ve bilim adamlarının anlatı, tanımlama, 

ikna araştırmaları dahil retoriğin rolünü, krizi ve kriz yönetimini, starejik planlama ve düşünmenin önemini 

benimsemeleri gerektiğini ileri sürmektedir.  

2.3. Sosyal Medyanın Siyasal Pazarlamaya Etkisi  

Bilgisayar ve internet teknolojisinin interaktif iletişim sağlayan sosyal ağlara yönelik gelişiminden önce bu 

araçlarla yürütülen iletişim tek taraflı, monolog ve kitle iletişim araçlarını elinde bulunduran güçlerin 

tarafından yürütülen bir dizgideydi (Babacan vd. 2011: 68). Ancak, dijital platformların gelişmesiyle beraber 

habercilik anlayışında da birtakım gelişmeler meydana gelmiştir. Küresel dijital gazetecilik anlayışı, herkesin 

yayıncı olabildiği günümüz dünyasında gazetecilik tanımının da sorgulanmasına neden olmaktadır 

(Kawamoto, 2003). Birçok gazeteci, gazetecilik faaliyetine sosyal medya hesapları aracılığıyla devam etmekte, 

internetin güçlendirici potansiyelini değerlendirmektedir. 
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Dijitalleşmenin yarattığı gelişmeler sonucunda ortaya çıkan sosyal medya ve beraberinde getirdiği 

gelişmelerle dünyanın bir ucundan bir ucuna ulaşmak sıradan hayatın bir gerçeği haline gelmiştir. Bu sayede 

geniş kitlelere ulaşmak, kişilerin kendi kimlik markalarını oluşturması, kişisel paylaşımlar ile kendilerini ifade 

etmeleri ve etkileşim almaları sıradan birer sosyal medya davranışı olmuştur. Bu sayede sosyal medya anında 

tatmin sağlama yönüyle araştırmacılara bilgi toplamak için benzersiz bir hızda veri toplayabilecekleri canlı 

bir yayın imkanı sunmaktadır (Bruns ve Burgess, 2012: 803).  

Sosyal medyanın hayatımızın her aşamasında var olmaya başlaması onu küresel bir gerçek ve güç haline 

getirmiş ve siyasal pazarlama alanı da bu gücün etkin kullanımı ile yeni bir boyuta ulaşmıştır. Bu araştırma 

ise, sosyal medyanın giderek daha etkin bir araç olarak siyasal pazarlama alanında kullanımı ile seçim süreci 

boyunca adayların söylemlerine etkisine yönelik literatüre söz konusu örneklem düzeyinde bir katkı 

sunmaktadır. 

Bu doğrultuda sosyal medyayı günümüzün sanal bir kamusal alanı olarak ifade etmek yanlış olmayacaktır. 

Siyaset arenası için önemli bir kavram olan ve ilk olarak Habermas tarafından 1977’de ortaya atılan kamusal 

alan kavramı  (Calhoun, 1993: 181), kabaca bilgi dolaşımı, fikir alışverişi ve siyasi iradeyi içinde barındıran 

sembolik bir alan olarak tanımlamak mümkündür ve bu kavramı anmadan bilgi iletişim teknolojilerinin 

siyasete etkisinden bahsetmek eksik olacaktır (Bentivegna, 2006: 336).  

Crain ve Nadler (2019: 404)’a göre, vatandaşların ve politika uygulayıcılarının çözmesi gereken temel mesele 

açık ve anlaşılır demokratik iletişim kavramını geliştirmek, buna teşvik etmek ve manipülatif taktik 

potansiyelini sınırlandırarak dijital altyapıyı oluşturmaktır. Dijital medyanın gelişimiyle, kitlelere çok hızlı bir 

şekilde ulaşılabilme, biçimsel olarak yukarıdan aşağıya iletişim imkânı ve siyasetin depolitizasyonunu ve 

kişiselleştirilmesi ile demokratik sürecin temelini oluşturan siyasal arena da dönüşmeye başlamıştır (Maarek, 

2014: 13). Artık rekabet avantajı kazanmak isteyen bir aday için karmaşık sunum teknolojilerini kullanmak 

önemli bir seçenektir (Druckman vd. 2007: 10). 

Sonuç olarak büyüyen bu literatür ile sosyal medyanın siyasal pazarlamaya etkisi ortaya konmuştur ve 

modern siyasal iletişimin profesyonelleşmesiyle beraber sosyal medyanın bir pazarlamacılık aracı olarak 

siyasal pazarlamadaki etkisinin yoğun karşılandığı en somut örneklerinden biri 2008 ABD Başkanlık 

seçimlerinden bahsetmek de yerinde olacaktır. Sosyal medyanın siyasal pazarlamada etkin kullanımının en 

iyi örneklerinden biri olarak görülen 2008 ABD Başkanlık Seçimlerine bakıldığında, Obama'nın adaylık süreci 

beklenmedik şekilde başlasa da süreç sosyal ağ teknikleri ve Web 2.0/ sosyal medya teknolojileri kullanımıyla 

desteklendi. Cogburn ve Espinoza-Vasquez (2011: 2)’e göre, her ne kadar Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bu 

teknolojilerden bazılarını kullanmış olsalar da Obama'nın 2008 kampanyası beklenmedik bir düzeye erişti ve 

Obama'nın 2008 kampanyasının sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, dünya çapında başkanlık ve 

seçilmiş kamu görevi için kampanya yürütmek için yeni bir yolu ateşlediğini iddia edilmiştir. Obama, sosyal 

medya içeriklerini kullanan tek aday değildi ancak stratejisi hem ön seçimlerde hem de başkanlık seçimlerinde 

diğer adaylara nazaran avantaj sağlayacak şekilde planladı. 

Bu doğrultuda bu çalışmada adayların sosyal medya söylemlerinin siyasal pazarlama faaliyetlerine etkisine 

yönelik değerlendirmelere yer verilmiştir. Adayların seçim dönemi içerisindeki yalnızca Twitter söylemleri 

kategorilendirilmiş ve söylem farkları analiz edilmiştir. Birçok sosyal medya platformunun yanısıra Twitter, 

coğrafi konumdan bağımsız olarak günlük hayata kendini giderek daha fazla aşılar hale gelmiştir. Twitter’ın 

geniş kitlelere tesir eden doğası genelde bir pazarlama aracı olarak, özelde ise siyasal pazarlama alanında 

diğer sosyal medya araçlarının da (Facebook, Instagram, Youtube… gibi) Twitter ile paralel eksende 

kullanımına neden olmuştur. Bu nedenle çalışmamızda tekrara düşülmemesi adına adayların sadece Twitter 

verileri referans alınmış, Facebook, Instagram, Youtube… gibi sosyal medya platformlarının verileri çalışmaya 

dahil edilmemiştir. 

Bu kapsamda “Bir seçimi kazanan ve kaybeden adayların bu seçim sonuçlarına etki eden sebeplerden biri 

olarak sosyal medyanın payı var mı?” sorusu araştırmanın temel problemini oluşturmaktadır. Buna ek olarak 

araştırmanın soruları şöyledir: 

1. “Adayların Twitter söylemleri arasındaki farklar nelerdir? 

2. “Adaylar sosyal medyanın imkanlarını etkin bir şekilde kullanabilmiş midir?” 
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3. “Adayların Twitter söylemlerinde hangi konular öne çıkmaktadır?” 

3. Yöntem 

Bu araştırmada araştırma yöntemi olarak bir nitel araştırma yöntemi olan içerik analizi kullanılmıştır. Bu 

doğrultuda 2019 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş ile 

Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki’nin Twitter hesaplarından veriler toplanarak incelenmiştir. Diğer 

yandan adayların dönem takipçi ve takip ettikleri hesap sayıları, paylaşım zamanları bilgilerine “Boomsocial” 

adlı sosyal medya ölçme ve analiz platformundan ulaşılmıştır. (Krippendorff, 2018: 97) göre üç analiz birimi 

vardır: örnekleme birimleri, kayıt/kodlama birimleri, bağlama birimleri. Çalışmamızda örnekleme birimi 

olarak siyasi adayların Twitter hesapları ele alınmıştır, kayıt/kodlama birimleri olarak kategoriler 

oluşturulmuştur. Son olarak bağlama birimleri olarak anahtar kelimelere göre tweetler belirlenen kategorilere 

bağlanmıştır. 

Uygulanabilecek içerik analizi tekniklerine göre içerik analizi türleri şu şekilde sıralanabilir (Barbaros, 2021) : 

1. Frekans Analizi: Bir metin içindeki birimlerin sıklığını ortaya koyan içerik analizi türüdür (Bilgin, 

2000: 18). 

2. İlişki analizi: Osgood ve Walker (1959) 'un ortaya attığı ilişki analizi frekans analizinden farklı olarak 

birimlerin sıklığından öte metin içinde söz konusu birimin hangi birim ile ne sıklıkta görüldüğünü ve 

aralarındaki ilişki yapısını ortaya koymaya yönelik bir içerik analizi türüdür.  

3. Kategorisel analiz: Kategorisel analiz iletişim mesajının birimlere bölünerek önceden belirlenmiş 

kategorilere göre sınıflandırılmasıdır (Bilgin, 2000: 19). 

4. Değerlendirici analiz: Yine Osgood ve Walker (1959) geliştirdiği bir içerik analizi türü olan 

değerlendirici analiz bir iletişim mesajındaki menfi ve müspet tutumları ölçmeyi hedefler. Kişinin 

duygu ve düşüncelerinin verdiği mesaja yansıdığı varsayımı ve mesaj ile gönderici arasındaki ilişki 

ile temellendirilen analiz türünde mesajı gönderen kişinin bellir bir duruma yönelik mesajı analiz 

edilir ve bu duruma yönelik olumlu veya olumsuz tutumları ve yoğunluğu saptanır. 

Bu kapsamda bu çalışmada, adayların resmi Twitter hesaplarından alınan verilerin sıklığını analiz etmek için 

frekans analizi, konuların sınıflandırması açısından ise kategorisel analiz kullanılmıştır. 

Nitel araştırmalardan en önemli beklenti, nicel araştırmaların aksine araştırmanın evreninde olması gereken 

çeşitliliği, farklılıkları veya benzerlikleri aynı potada eriterek tüm çerçeveyi olmasa da çerçevenin bir kısmını 

ortaya koymaktır. Dolayısıyla örneklem grubunun evreni temsil etme yeteneği bu tür araştırma yöntemlerinin 

en önemli kaygısı olmamıştır. 

İçerik analizinde evren araştırma konusunu oluşturan tüm materyallerdir. Bununla beraber uygulama 

alanının yani örneklemin seçimi ve araştırma tekniğinin seçimi ise araştırmanın amacıyla bağlantılıdır (Gökçe, 

2011). Bu çalışmada, amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılarak Millet 

İttifakı adayı Mansur Yavaş ile Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki’nin Twitter hesapları örneklem olarak 

alınmıştır.  

Bu kapsamda Mansur Yavaş’ın seçim süreci boyunca kullandığı ve 2011’den itibaren aktif olduğu 

@mansuryavas06 hesabı ile Mehmet Özhaseki’nin seçim süreci boyunca kullandığı ve 2012’den beri aktif 

olduğu @mehmetozhaseki hesapları takibe alınmıştır. Araştırma Yüksek Seçim Kurulunun adayların 

isimlerini açıkladığı 3 Mart 2019 tarihi ile 30 Mart 2019 tarihleri arasını referans almıştır.  

Adayların Twitter hesapları üzerinden toplanan veriler şu şekildedir: 

• Paylaşım sayıları (Toplam ve günlük ortalama) 

• Paylaşım zamanları  

• Tweetlerinde mentionları kullanma oranları 

• Mention oranları 

• Hashtag kullanım oranları 
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• Görsel kullanım oranları (fotoğraf, video ve URL ayrı olarak ele alınmıştır) 

• Retweet kullanım oranları 

• Kategorilere göre paylaşım sayıları 

• Sık kullanılan kelimeler 

Araştırma kapsamında toplam 322 metin içerikli tweet ve 295 görsel Maxqda 2020 programı üzerinden 20 

kategoride toplam 1010 kodlama yapılarak nitel olarak incelenmiştir. Diğer yandan “Vaatler” kategorisi ayrı 

olarak 20 vaat başlığı altında tekrar kodlanmıştır. Adayların Twitter söylemleri Maxqda 2020 programı 

üzerinden kategorilendirilip, analiz edilmiş ve karşılaştırılmıştır. 

İçerik analizi kapsamında araştırmanın problemlerine bağlı olarak veri olarak toplanan iletişim mesajları 

(sözlü, yazılı ve görsel materyallerin) önceden belirlenmiş kategorilere göre sınıflandırılmakta ve bu 

sınıflandırmaya göre analiz gerçekleşmektedir. Bu araştırma kapsamında yapılan kategorilendirme Mouro 

(2021)’nun “A Content Analysis of Political Manifestos in the Portuguese Elections of 1975” çalışması, Petrocik 

(1996)’in “Issue Ownership in Presidential Elections, with a 1980 Case Study” çalışması,  McCombs (1997)’in 

“Candidate images in Spanish elections: Second-level agenda-setting effects” çalışması, Ultan (2022)’ın 

“Economic News and A Content Analysis of Spanish General Elections” adlı çalışması ve Glikpo (2020)’nun 

“Social Media Use in Political Campaign: A Content Analysis of Ghana’s 2020 Presidential Elections” adlı 

çalışmasından faydalanarak oluşturulmuş ayrıca adayların paylaşımlarındaki metin ve görsel içerikleri göz 

önünde bulundurularak değindikleri konular, sosyal medya iletişim dilleri, konuları ele alış biçimleri ve 

tekrarlamalara göre de kategoriler eklenmiş ( Kapsayıcılık/Çeşitli Gruplara Duyarlılık, Sorun Tespiti/ Çeşitli 

Konulara Duyarlılık, Seçmeni Etkileme/ Seçmenden İstek/ Harekete Geçirme, Sorun Tespiti ) ve bir kodlama 

kılavuzu oluşturulmuş.  

Çalışma boyunca kullanılan kategoriler şu şekildedir:  

1. Bilgilendirme/ Açıklama/ Kendini İfade Etme 

2. Birlik/ Beraberlik 

3. Gündem 

4. Kişisel Paylaşım 

5. Seçmeni Etkileme/ Seçmenden İstek/ Harekete Geçirme 

6. Tebrik/ Kutlama- Özel Gün 

7. Taziye/ Anma 

8. Temenni/ Dilek 

9. Teşekkür 

10. Slogan 

11. Rakip Aday Hakkında 

12. Etkinlik Duyurusu 

13. Yapılan Etkinlikler 

14. Vaat/ Proje/ Hizmet 

- Ekonomi, 

- Sağlık, 

- Çevre/ Doğa, 

- Tarım, 

- Sosyal Hizmet, 

- Belirli Bir Kesime Yönelik, (gençler, kadınlar, engelliler, çocuklar… vd.) 
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- İlçelere Yönelik, 

- Bilim/ Sanayi/ Teknoloji, 

- Eğitim, 

- İndirim, 

- İşsizlik/ İstihdam, 

- Şehir Planlama, 

- Kültür/ Sanat/ Spor, 

- Yönetim Şekli, 

- Ulaşım/ Altyapı/ Enerji, 

- Gıda güvenliği, 

- Güvenlik, 

- Hayvanlara Yönelik, 

- Turizm, 

- Diğer proje, Hizmet ve Vaatleri 

15. Sorun Tespiti 

16. Kınama 

17. Destek 

18. Meydan Okuma 

19. Kapsayıcılık/Çeşitli Gruplara Duyarlılık 

20. Sorun Tespiti/ Çeşitli Konulara Duyarlılık 

 

Yapılan Etkinlikler/ Ziyaretler 

Görsel 1: 31 Mart Seçimleri Mansur Yavaş Kategori Ataması Örneği 



H. Akın – C. Aktepe 14/4 (2022) 3356-3375 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3364 

Bu kapsamda araştırma yönteminin uygulamasına ilişkin örnek vermek gerekirse; Örneğin Görsel 1’de 

görüldüğü üzere Mansur Yavaş’ın 23 Mart 2019’da yaptığı bir paylaşımda “Şereflikoçhisar’da coşkulu bir 

kalabalık tarafından karşılandık.” İfadesi “Yapılan Etkinlikler/ Ziyaretler” kategorisinde atanmış, Ayrıca 

paylaşım içeriğindeki görsellerden en az birinde aynı kategoriye ilişkin içerik olması durumunda tek görsel 

üzerinden atama yapılmak üzere görsel öğe üzerinden de atama yapılmıştır. 

 

Yapılan Etkinlikler/ Ziyaretler 

Slogan 

Temenni/ Dilek 

Görsel 2: 31 Mart Seçimleri Mehmet Özhaseki Kategori Ataması Örneği 

Diğer yandan bir paylaşım üzerinde birden fazla kategoriye ilişkin içerik olması durumunda ise Görsel 2’de 

görüldüğü üzere birden fazla atama yapılmıştır. Mehmet Özhaseki’nin 27 Mart 2019 tarihli paylaşımını örnek 

vermek gerekirse “#Kızılay’da esnafımızı ziyaret ettik.” ifadesi “Yapılan Etkinlikler/ Ziyaretler” kategorisine 

atanırken, “bereket ve bol kazançlar diledik.” ifadesi “Temenni/ Dilek”, “#BelediyeİşiGönülİişi” ifadesi ise 

“Slogan” kategorisine atanmıştır. 

Diğer yandan görsel ve metin içeriklerinde aynı kategorinin izdüşümlerinin olması durumunda ikisinin ayrı 

ayrı ele alındığınmış, ancak görsel ve metin içeriklerinde ayrı ayrı aynı atamadan birden fazla yapılmamıştır. 

Nitel bir araştırma için güvenilirlik yöntemleri nicel araştırmalarda sağlanan güvenirlik yöntemleri ve 

testlerinden farklıdır. Sosyal olguların araştırılmasında rastlanılan nitel ve nicel araştırma farklılığı çeşitli 

eleştirilere maruz kalmış olsa da uygulamada nicel araştırmalar bir olgunun var olup olmadığına 

odaklanırken, nitel araştırmalar olgunun kendisine ve anlamına yönelmiştir (Kirk ve Millar, 1986: 5).  

Nitel araştırmalarda bir olgunun araştırmasına yönelik güvenirlik ve geçerlik için araştırmacının bulgular 

neticesinde ulaştığı sonuçları teyit etmesine yönelik bazı yöntemlerin (çeşitleme, katılımcı teyidi, meslektaş 

teyidi… gibi) kullanılması gerekmektedir. Nitel araştırmalarda temel ilkelerden biri, algıların ve araştırmanın 

tekrarlanacağı zaman diliminin farklılaşması durumunda sonuçların değişebilmesidir. Nitel araştırmaları 

nicel araştırmalardan ayıran en temel konulardan biri olan bu farklılık nicel araştırmalarda olduğu gibi 

güvenirliği sağlamada birtakım zorluklarla karşılaşılmasına neden olmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2021).  
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Bu çalışmada nicel bir araştırmada “iç geçerlik” kavramıyla sağlanan “inandırıcılık” açısından “uzman 

incelemesi” yöntemi tercih edilmiş, çalışma çeşitli boyutlarıyla uzman olan bir öğretim üyesi tarafından 

incelenmiştir. Uzmanın geribildirimleriyle çalışmanın niteliği artırılmıştır. Bu açıdan dışarıdan bir uzmanın 

gözüyle çalışmada elde edilen veriler varılan sonuçlarla karşılaştırılmış ve teyit edilmiştir.  Toplam 1010 

kodlamadan 889’unda uzlaşı sağlanmış, sonra sonuçlar iki uzman tarafından tekrar incelenerek kodlamaların 

998’inde uzlaşı sağlanarak son olarak güvenirlik katsayısı,  

Güvenirlik katsayısı = Görüş Birliği / (Görüş Ayrılığı + Görüş Birliği) x 100 (Miles & Huberman, 1994: 278) 

hesaplamasına göre %98 oran olarak tespit edilmiştir.  

4. Bulgular 

4.1. 31 Mart 2019 Seçimlerinde Millet ve Cumhur İttifakı Adaylarına Ait Nicel Bulgular ve Karşılaştırması 

Bu bölümde Mansur Yavaş ve Mehmet Özhaseki’nin 31 Mart 2019 Ankara Belediye Başkanlığı seçimleri 

kapsamında Twitter kullanımlarına ilişkin nicel bulgulara ve Twitter paylaşımlarının içeriklerine dair 

bulgulara yer verilmiştir. 

Cumhur ve Millet İttifakı adaylarının 31 Mart 2019 Seçimleri için yapmış oldukları Twitter paylaşımlarına ait 

nicel verilerin karşılaştırması Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: 31 Mart 2019 Seçimlerinde Millet ve Cumhur İttifakı Adaylarına Ait Nicel Bulguların Karşılaştırması 

 
Mansur Yavaş Mehmet Özhaseki 

Takipçi Sayısı 

1.294.867- 

1.348.859 

382.717- 

396.413 

Seçim Döneminde Kazandığı Takipçi Sayısı 53.992 13.696 

Takip Ettiği Hesap Sayısı 299 329 

Seçim Döneminde Takip Ettiği Hesap Sayısı 8 7 

Toplam Paylaşım Sayısı 128 193 

Günlük Ortalama Paylaşım Sayısı 4-5 7-8 

Retweetli Paylaşım Sayısı 0 0 

Mention Sayısı 0 0 

Mention Kullanılan ve Alıntı Yapılan Tweet Sayısı 6 2 

Hashtag Kullanılan Tweet Sayıları 77 148 

Görsel Unsur Kullanılan Tweet Sayıları 110 184 

Fotoğraflı Tweet Sayısı 48 103 

Videolu Tweet Sayısı 59 79 

URLli Tweet Sayısı 3 2 

Tablo 1’de da görüldüğü üzere Mansur Yavaş’ın seçim dönemi başındaki takipçi sayısı Mehmet Özhaseki’den 

belirgin olarak fazladır. Mansur Yavaş seçim dönemi boyunca 53.992 takipçi kazanmış ve seçim döneminin 

sonunda takipçi sayısı 1.348.859’a yükselmişken, Mehmet Özhaseki seçim dönemi boyunca 13.696 takipçi 
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kazanmış ve seçim döneminin sonunda takipçi sayısı 396.413’e yükselmiştir. Seçim dönemi başı takipçi sayısı 

göz önünde bulundurulduğunda Mansur Yavaş’ın tanınırlığı Mehmet Özhaseki’ye göre daha fazla iken seçim 

dönemi boyunca yine Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki’ye göre daha fazla takipçi kazanmıştır. Diğer yandan 

takip ettikleri sayılarına bakıldığında Mehmet Özhaseki’nin takipçi sayısına (329) nazaran takip ettiklerinin 

sayısı Mansur Yavaş’a (299) göre fazla olmakla birlikte seçim döneminde takip ettikleri sayılar yaklaşıktır (7-

8). Her iki aday da seçim döneminde takip ettikleri sayısını belirgin olarak artırmamış, mevcut takip ettikleri 

hesap sayılarını yaklaşık olarak korumuşlardır. 

Diğer yandan yapılan paylaşımlarla ilgili verilere bakıldığında her iki aday da retweetli paylaşımda 

bulunmamış, Twitter’ın mention özelliğini hiç kullanmamıştır. Bununla beraber mention veya tweet 

alıntılama özelliğini az da olsa kullanmışlardır. Mention kullanılan ve alıntılama yapılan tweet sayısı Mansur 

Yavaş da 6 iken, Mehmet Özhaseki’de 2’dir. Bu kapsamda adayların diğer kullanıcıların geribildirimleri 

ekseninde paylaşımlarda bulunmadığı, takipçileri veya diğer sosyal medya kullanıcıları ile etkileşim bazlı 

olarak paylaşımlarda bulunmadıkları; sosyal medya davranışlarının daha çok kendi fikirleri, etkinlikleri… vs. 

paylaşımı odaklı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.  

Genel paylaşım oranlarına bakıldığında ise, Mansur Yavaş seçim dönemi boyunca toplam 128 paylaşım 

yaparken, Mehmet Özhaseki 193 paylaşımda bulunmuştur. Mansur Yavaş’ın paylaşımlarının 110’unda görsel 

unsur kullanılırken (%85), Mehmet Özhaseki 184 paylaşımda görsel unsur kullanmıştır (%93). Görsel unsurlu 

paylaşımlar fotoğraf, video ve URLli paylaşımları kapsamaktadır. 

 

Şekil 1: 31 Mart 2019 Seçimlerinde Millet ve Cumhur İttifakı Adaylarının Tarihlere Göre Paylaşım Sayısı 

Karşılaştırması 

Şekil 1’ e dikkat edildiğinde Mehmet Özhaseki’nin rakibi Mansur Yavaş’a göre seçim döneminde daha çok 

paylaşımda bulunmuş olduğu görülmektedir. Şekil 1’de de görüldüğü üzere Mehmet Özhaseki’nin 

paylaşımlarında yer yer düşüşler olsa da genel olarak önceki paylaşımlarından az paylaşım yaptığı gün 

olmamıştır. Diğer yandan, Mansur Yavaş’ın paylaşımları dalgalı bir seyir izlemiş yer yer ortalama paylaşım 

sayısının altına düştüğü, önceki paylaşımlarından daha az paylaşımlarda bulunduğu günler olmuştur. Bu 

açıdan Mehmet Özhaseki’nin Mansur Yavaş’a nazaran sosyal medya davranışlarının daha aktif olduğu, 

takipçisini kaybetmeme, her gün belli oranlarda içerik üreterek sosyal medya hesabını aktif tutma eğiliminde 

olduğu söylenebilir. 

Adayların en çok paylaşımda bulunduğu günlere dikkat edildiğinde paylaşım içerikleri itibariyle, Mansur 

Yavaş’ın yoğun paylaşım yaptığı günlerde önemli gün ve haftalar olan Nevruz Kutlaması, Aşık Veysel’i ve 

Muhsin Yazıcıoğlu’nu Anma, Down Sendromu Farkındalık Günü gibi taziye- anma, kutlama, farkındalık 

günleri bulunurken, Mehmet Özhaseki’nin de benzer şekilde yoğun paylaşım yaptığı günler de Nevruz, 14 
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Mart Tıp Bayramı, Down Sendromu Farkındalık Günü gibi paylaşımlarda bulunduğu dikkat çekmektedir. 

Her iki adayın da yoğun paylaşım yaptığı günlerde, yapılan etkinlikler, etkinlik duyuruları, ziyaretlerden 

görüntüler gibi seçim kampanyasına ilişkin paylaşımlarda bulunduğu dikkat çekmekle beraber, Mansur 

Yavaş farklı olarak yoğun paylaşım yaptığı günlerde bazen gündem olaylarına yönelik şahsi meydan 

okumalara cevap verirken Mehmet Özhaseki bu tür cevap içerikli bir paylaşımda hiç bulunmamış bununla 

beraber proje açıklamalarında bulunduğu yoğun paylaşımlı günleri olmuştur. 

Tablo 2: 31 Mart Seçimler Mansur Yavaş ve Mehmet Özhaseki’nin Hashtag Kullanım Oranları 

Karşılaştırması 

 Mansur Yavaş Mehmet Özhaseki 

Toplam Kullanılan Hashtag 87 309 

Mansur Yavaş ve Mehmet Özhaseki’nin 31 Mart Seçimleri kapsamında hashtag kullanımlarına dikkat 

edildiğinde Mansur Yavaş’ın 87 kez hashtag kullandığı, Mehmet Özhaseki’nin ise 309 kez hashtag kullandığı 

Tablo 2’de belirtilmiştir. Adayların yoğunluklu olarak seçim kampanyalarının sloganlarını kullandıkları 

görülmektedir. Örneğin Mansur Yavaş’ın en çok kullandığı hashtagler #HakYeriniBulacak (55 kere), 

#DoğruDuvarYıkılmaz (11 kere) iken; Mehmet Özhaseki’nin en çok kullandığı hashtagler 

#BelediyeİşiGönülİşi (107 kere), #İşinÖzüHasekiSözü (105 kere)’dür. Her iki aday da genel olarak iki slogan 

üstünden hashtag paylaşımları yapmış, seçim kampanyalarını bu sloganlar üzerinden yürütmüştür. 

Kullanılan hashtag sayısının yanı sıra, Mehmet Özhaseki’nin (148) hashtag kullanılan tweet sayısı belirgin 

olarak Mansur Yavaş’tan (77) fazla iken, hashtag içeriklerine bakıldığında ise Mehmet Özhaseki’nin seçim 

sloganlarında da hashtag kullanımlarının belirgin olarak Mansur Yavaş’tan fazla olduğu dikkat çekmektedir. 

Bunun yanında Mehmet Özhaseki her miting paylaşımında, hemen hemen her etkinlik paylaşımında o semtin 

veya ilçeyi etiketlemiştir (#Yenimahalle, #Keçiören, #Güdül, #Nallıhan … gibi). Mansur Yavaş ise bu tür 

etiketlemelerde bulunmamıştır. Her iki aday da özel gün ve haftaların etiketlemelerine başvurmuştur 

(#8MartDünyaEmekçiKadınlarGünü, #14MartTıpBayramı, #ÇanakkaleGeçilmez … gibi). Genel olarak 

hashtag paylaşım oranlarına ve içeriklerine bakıldığında Mehmet Özhaseki’nin Mansur Yavaş’a göre hashtag 

özelliğini açık bir farklı daha etkin kullandığı göze çarpmaktadır. 

Tablo 3: 31 Mart 2019 Seçimlerinde Millet ve Cumhur İttifakı Adaylarının Görsel Unsur Kullanımlarının 

Karşılaştırması 

Görsel Unsur Oranları Mansur Yavaş Mehmet Özhaseki 

Fotoğraf 48 (%37) 103 (%53) 

Video 59 (%46) 79 (%40) 

URL 3 (0,2) 2 (0,1) 

Görsel Unsur Kullanılan Tweet Sayısı 110 (%85) 184 (%95) 

Toplam Tweet Sayısı 128 193 

Twitter’da görsel unsur kapsamına giren fotoğraf, video ve URL, paylaşımların daha dikkat çekici olmasını 

sağlamakla beraber içerik anlamında gönderileri daha da zenginleştirmektedir.  Tablo 3 yakından 

incelendiğinde Mehmet Özhaseki’nin görsel unsur kullanımının Mansur Yavaş’tan fazla olduğu dikkat 

çekmektedir. Mansur Yavaş paylaşımlarının %85’inde bu aracı kullanırken, Mehmet Özhaseki 

paylaşımlarının %95’inde görsel unsur kullanmıştır. Tablo 3 yakından incelendiğinde oransal olarak Mansur 

Yavaş (%37) fotoğraf kullanımında Mehmet Özhaseki’nin (%53) gerisinde kalırken, video ve URL 
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kullanımında Mehmet Özhaseki’den daha fazla paylaşımda bulunduğu dikkat çekmektedir. Her iki aday da 

genel görsel unsur aracını etkin olarak kullanmıştır. Bununla beraber URL paylaşımı her iki adayda da 

paylaşım sayılarına ve fotoğraf ve video kullanımına kıyasla oldukça azdır. 

4.2. 31 Mart 2019 Seçimlerinde Millet ve Cumhur İttifakı Adaylarının Paylaşım İçerikleri Bulguları ve 

Karşılaştırması  

 
Şekil 2: 31 Mart 2019 Seçimlerinde Millet ve Cumhur İttifakı Adaylarının Kategorilere Göre Paylaşımları ve 

Karşılaştırması 
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Tablo 4: 31 Mart 2019 Seçimlerinde Millet ve Cumhur İttifakı Adaylarının Kategorilere Göre Paylaşım 

Oranları 

 Mansur Yavaş Mehmet Özhaseki 

Kategoriler Tweet 

Sayıları 

Oran Tweet 

Sayıları 

Oran 

Kınama 1 0,5% 1 0,3% 

Destek 2 0,9% 1 0,3% 

Talep/ Davet 2 0,9% 0 0% 

Etkinlik Duyurusu 11 5,2% 22 7,3% 

Yapılan Etkinlikler/ Ziyaretler 51 24,1% 88 29,0% 

Rakip Aday Hakkında 1 0,5% 0 0% 

Slogan 41 19,3% 43 14,2% 

Kapsayıcılık/ Çeşitli Gruplara Duyarlılık 36 17,0% 62 20,5% 

Teşekkür 4 1,9% 2 0,7% 

Temenni/ Dilek 1 0,5% 3 1,0% 

Taziye/ Anma 5 2,4% 3 1,0% 

Meydan Okuma 12 5,7% 5 1,7% 

Vaat/ Proje/ Hizmet 10 4,7% 16 5,3% 

Sorun Tespiti/ Çeşitli Konulara Duyarlılık 12 5,7% 12 4,0% 

Tebrik Kutlama/ Özel Gün 5 2,4% 10 3,3% 

Seçmeni Davet/ Seçmenden İstek/ Seçmeni 

Harekete Geçirme 

7 3,3% 15 5,0% 

Kişisel Paylaşım 0 0 % 8 2,6% 

Gündem 3 1,4% 1 0,3% 

Birlik/ Beraberlik 4 1,9% 10 3,3% 

Bilgilendirme 4 1,9% 1 0,3% 

Her iki adayın da Twitter paylaşımları yakından incelendiğinde adayların hesaplarını seçim dönemi boyunca 

genel olarak seçim kampanyaları için kullandığını söylemek mümkündür. Mansur Yavaş seçim döneminin 

başladığı 3 Mart 2019 tarihinden seçim sürecinin sonlandığı 30 Mart 2019 tarihine kadar hiçbir kişisel bir 

paylaşımda bulunmamıştır. Diğer yandan Mehmet Özhaseki seçim dönemi içerisinde 8 tane kişisel 

paylaşımda bulunmuştur (Aile fotoğrafı, iyi haftalar dileğinde bulunduğu görselli paylaşım). Paylaşım 

içeriklerine dair verilerin yer aldığı Tablo 4’e bakıldığında her iki adayın da en yoğun paylaşım yaptığı 

kategori seçim dönemi boyunca yapılan seçmen ziyaretleri, mitinglerden yapılan paylaşımlar, yapılan 

etkinliklere dair duyurular olan “Yapılan Etkinlikler/ Ziyaretler” kategorisidir. Adaylar bu kategoride miting 

alanlarından görüntüler, canlı yayınlar; çeşitli seçmelere ev ziyaretleri, işyeri, esnaf, STK …vb. ziyaretlerinden 

paylaşımlarda bulunmuşlardır. Adayların ikinci sırada en yoğun paylaşım yaptığı kategoriye bakıldığında 

Mansur Yavaş “Slogan” alanında paylaşım yaparken, Mehmet Özhaseki “Kapsayıcılık/ Çeşitli Gruplara 

Duyarlılık” alanında paylaşımda bulunmuştur. Adayların üçüncü olarak en yoğun yaptığı paylaşım 

kategorisi ise Mansur Yavaş için “Kapsayıcılık/ Çeşitli Gruplara Duyarlılık” iken, Mehmet Özhaseki için 
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“Slogan” olmuştur. Adayların ikinci ve üçüncü sırada en yoğun paylaşım yaptığı kategoriler yaklaşık 

değerdedir. “Slogan” kategorisine adayların seçim dönemi boyunca kullandıkları seçim sloganları gibi 

sloganik cümleler ve görseller dahil edilmiştir. “Kapsayıcılık/ Çeşitli Gruplara Duyarlılık” kategorisinde ise 

adayların toplumun geneline hitap eden söylemleri; işçi, işveren, genç, yaşlı, kadın, engelli … gibi toplumun 

çeşitli kesimlerine yönelik duyarlı paylaşımları; çeşitli dezavantajlı gruplara yönelik paylaşımları dahil 

edilmiştir. Adayların ilk, ikinci ve üçüncü sıradaki paylaşım kategorilerinde benzerlik Twitter söylemlerinin 

birbirine paralel olduğu, birbirlerinin paylaşım alışkanlıklarından etkilendiklerini, benzer bir sosyal medya 

stratejisi izlediklerini göstermektedir. 

Her iki aday da Kınama, Destek, Talep/ Davet, Rakip Aday Hakkında, Teşekkür, Temenni/ Dilek, Taziye/ 

Anma, Gündem kategorilerinde oldukça az paylaşımda bulunmuştur. Her iki aday da paylaşımlarında 

Temenni, Dilek, Teşekkür, Taziye kategorilerinde benzer konularda paylaşımlarda bulunmuştur. Örneğin 

Çanakkale Zaferi Anması, Muhsin Yazıcıoğlu Anması, 14 Mart Tıp Bayramı, 8 Mart Kadınlar günü dolayısıyla 

yapılan paylaşımlar. Bununla beraber “Meydan Okuma” konusuna her iki aday da paylaşımlarında az 

başvurmuş, ancak Mansur Yavaş (12 paylaşım) Mehmet Özhaseki’ye (5 paylaşım) göre bu kategoride daha 

çok paylaşımda bulunmuştur.  

Paylaşım içerikleri yakından incelendiğinde adayların doğrudan veya dolaylı olarak rakipleri hakkında 

meydan okuyucu bir paylaşım seyri izlemediği, gündemdeki siyasi ve sosyal konular hakkında politik 

mesajlar vermediği dolayısıyla agresif bir sosyal medya stili izlemedikleri göze çarpmaktadır. Adayların 

sosyal medya kullanımları birbirine oldukça yakın seyretmiş, her iki aday da klasik biçimde seçim 

sloganlarının yer aldığı, seçim faaliyetlerinden duyuruların yer aldığı paylaşımların ağırlıkta olduğu bir 

sosyal medya davranışı sergilemişlerdir. 

Tablo 5: 31 Mart 2019 Seçimlerinde Millet ve Cumhur İttifakı Adaylarının Vaatlerinin Kategorilere Göre 

Dağılım Oranları 

 Mansur Yavaş Mehmet Özhaseki 

Kategoriler Sayı Oran Sayı Oran 

Ekonomi 1 2,44% 3 6,98% 

Sağlık 0 0,00% 0 0,00% 

Çevre/ Doğa 2 4,88% 2 4,65% 

Tarım 2 4,88% 2 4,65% 

Sosyal Hizmet 1 2,44% 0 0,00% 

Belirli Bir Kesime Yönelik 5 12,20% 5 11,63% 

İlçelere Yönelik 0 0,00% 1 2,33% 

Bilim/ Sanayi/ Teknoloji 3 7,32% 0 0,00% 

Eğitim 3 7,32% 4 9,30% 

İndirim 2 4,88% 1 2,33% 

İşsizlik/ İstihdam 4 9,76% 2 4,65% 

Şehir Planlama 1 2,44% 4 9,30% 

Kültür/ Sanat/ Spor 5 12,20% 4 9,30% 

Yönetim Şekli 0 0,00% 2 4,65% 

Ulaşım/ Altyapı/ Enerji 5 12,20% 5 11,63% 

Diğer 5 12,20% 5 11,63% 

Gıda Güvenliği 1 2,44% 0 0,00% 

Güvenlik 0 0,00% 1 2,33% 

Hayvanlara Yönelik 0 0,00% 1 2,33% 

Turizm 1 2,44% 1 2,33% 

Toplam 41  43  
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Mansur Yavaş ve Mehmet Özhaseki’nin 31 Mart seçim süreci boyunca tweetlerindeki vaatlerin konulara göre 

dağılımı Tablo 5’te gösterilmiştir. Tablo 5 incelendiğinde Mansur Yavaş en çok Belirli Bir Kesime Yönelik 

Vaatler, Kültür/ Sanat/ Spor, Ulaşım/ Altyapı/ Enerji ve Diğer kategorilerinde vaatlerde bulunurken, Mehmet 

Özhaseki en çok Belirli Bir Kesime Yönelik Vaatler, Ulaşım/ Altyapı/ Enerji, Eğitim, Şehir Planlama, Kültür/ 

Sanat/ Spor ve Diğer kategorilerinde vaatlerde bulunmuştur. 

 

Mansur Yavaş 

 

Mehmet Özhaseki

 

Şekil 3: 31 Mart Seçimleri Mansur Yavaş Mehmet Özhaseki’nin Twitter Paylaşımlarında En Sık Kullandığı 

Kelime ve Kelime Öbekleri 

Adayların en sık kullandığı kelime ve kelime öbekleri incelendiğinde Mansur Yavaş’ın en yoğun kullandığı 

kelimenin “Ankara”, Mehmet Özhaseki’nin en yoğun kullandığı kelime öbeğinin ise “Belediye İşi Gönül İşi” 

olduğu görülmektedir. Hashtaglerin de dahil edildiği kelime bulutu çalışmasında Mansur Yavaş sosyal 

medya kullanımında Ankara, Hak Yerini Bulacak, Hemşehri, Bereket, Huzur gibi seçim bölgesine işaret eden 

ve slogan içerikli kelime ve kelime öbeklerini yoğun olarak kullanmış, bununla beraber sosyal medya dili 

genel olarak olumlu çağrışımlı kelime dizimleri (huzur, sevgili, bereket, değerli, teşekkür… vb.) ağırlıklı 

olmuştur. Bununla beraber hak, söz, hak yerini bulacak gibi kelime ve kelime öbekleri kullanımıyla güvenli 

bir sosyal medya dili oluşturmuş, hizmet, proje, değişim, söz …vb. kelimeler ile de vaat içerikli bir sosyal 

medya dili geliştirmiştir. 

Diğer yandan Mehmet Özhaseki’nin sosyal medyada (Twitter) yoğunluklu olarak kullandığı kelime ve kelime 

öbeklerine bakıldığında en çok “Belediye İşi Gönül İşi, İşin Özü Haseki Sözü, Ankaramız” gibi kelime ve 

kelime öbeklerini kullandığı görülmektedir. Bir, birlik, beraber gibi kelime kullanımıyla birlik ve beraberlik 

mesajı içerikli bir sosyal medya dili oluştururken; açılış, teşekkür, diliyorum, imza gibi kelimeler ile icraat ve 

temenni içerikli bir dil ile sosyal medya içeriklerine yön vermiştir. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan ile yaptığı miting duyuruları, Cumhurbaşkanı’nın katkı sunduğu içerikler, İttifak partisi olan 

MHP ile yapılan etkinlikler ve siyasi parti adlarını zikretmesi dolayısıyla Recep, Tayyip, Cumhurbaşkanı, 

MHP, Parti kelimeleri en sık kullandığı kelimeler arasına girmiştir. 

5. Sonuç ve Tartışma 

Teknoloji ve beraberinde yaşanan dijitalleşme ile beraber günümüzde yaygınlık kazanan bir araç olan sosyal 

medya, güncel dünyanın bir geçekliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Birer eski medya araçları olan radyo, 

televizyon, gazete gibi kitle iletişim araçları ile günümüz dünyasında kolektif siyasi güç kısmen 

sağlanabilmektedir. Sosyal medyanın toplumların günlük hayatlarındaki payının artmasıyla siyasetin sosyal 

ağ sitelerinde interaktif katılımı sağlaması demokratik bir sürece katkı olarak sosyal bir sermaye ortaya 

çıkarmıştır.  

Bu araştırmada, 31 Mart 2019 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri kapsamında Millet İttifakı ve 

Cumhur İttifakı adayları olan Mansur Yavaş ve Mehmet Özhaseki’nin, seçim dönemi olan 3-30 Mart 2019 

tarihleri arasında resmi Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımlar içerik analizi yürütülerek incelenmiş 

olup, veriler kapsamında adaylar karşılaştırılmış, söylem farklılıkları, adayların sosyal medyanın 

imkanlarından faydalanma düzeyleri incelenmiştir. 
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Nicel bulgulardan elde edilen sonuçlar ile her iki adayın da seçmen üzerindeki etkisinin bilinciyle sosyal 

medya hesaplarını, etkileşim amacından ziyade tek yönlü olarak seçmeni etkileme ve siyasal pazarlama 

amacıyla kullandığı görülmektedir. Her iki adayın da paylaşım içerikleri yakından incelendiğinde yoğunluklu 

olarak yapılan etkinlikler ve ziyaretleri duyurmaya yönelik tweetlere yer verdikleri görülmektedir. Ardından 

her iki aday da en çok sloganik söylemler ve kapsayıcı ifadelere yönelik tweetler atmıştır. Yoğunlukların 

benzerliği her iki adayın da içerik açısından birbirinin sosyal medya hesaplarını takip ettiğini, rakip adayın 

oranlarıyla denk paylaşım içeriklerine yer verdiğini göstermektedir. Adaylar içeriklerinde mitingler, STK, 

oda, birlik, kurum ziyaretleri, seçmenleri evlerinde ziyaretler, esnaf ziyaretleri, özel gün ve haftaları anma, 

tebrik, taziye, temenni, Ankara ve Ankara’ya yönelik projelere ilişkin konulara yer vermişlerdir. 

Bununla birlikte adayların paylaşım oranları ve içerikleri yakından incelendiğinde Mehmet Özhaseki’nin 

Mansur Yavaş’a göre Twitter’ın teknik imkanlarını daha iyi kullandığı ortaya konmuştur. Mehmet 

Özhaseki’nin, Mansur Yavaş’ a göre günlük ve toplam paylaşım sayılarında tweetlerde görsel unsur 

kullanımında ve hashtag kullanımında öne geçtiği saptanan bulgular arasındadır. Her ne kadar Twitter’ı bir 

sosyal medya aracı olarak daha etkin kullansa da Mehmet Özhaseki’nin takipçi sayısı Mansur Yavaş’a göre 

düşüktür. Sosyal medyanın etkin kullanımının siyasal pazarlamaya etkisini ölçmeye yönelik olan bu 

çalışmada, adayların verilerinden sağlanan bulgular neticesinde seçim başarısına sosyal medya kullanımının 

tek başına etki etmediğini söylemek yerinde olacaktır.  

Diğer yandan araştırma konusuna sosyal medya kullanım kültürü çerçevesinde bakmak gerekirse, Amerika 

Birleşik Devletleri gibi sosyal medyanın siyasilerce kullanımının daha yaygın olduğu örneklemlerde benzer 

alanda yürütülmüş çalışmalara dikkat edildiğinde (Calderon- Monge, 2017) (Roper, 2016) (David, 2014) 

kültürel kodların çalışmaların seyrine etkisi göze çarpmaktadır. Twitter, Facebook, Instagram ve Youtube gibi 

sosyal medya mecralarının Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulması veya geliştirilmesi dolayısıyla bu 

pazarda çeşitli elemanlarca daha efektif olarak kullanılması bir tesadüf değildir. Sosyal medyanın siyasal 

pazarlama alanında da Türkiye’ye nazaran daha etkin bir araç olarak kullanılması Türkiye- A.B.D. seçim 

örneklerinde olduğu gibi seçim seyrinde adayların kullanım oranlarını da etkilemiştir. Örneğin Obama, 

kampanya boyunca çevrimiçi seçim bölgesi oluşturabilmek için mitingleri yaparken destekçilerin e-posta, 

telefonlarını istemiş, bu sayede seçmenler hakkında geniş bir veri tabanına ulaşmış dolayısıyla destekçileriyle 

aracısız ve sürekli iletişim kurma imkânı bulmuştur. Ayrıca stratejisinin odak noktasında web sitesi bulunmuş 

(barackobama.com), web sitesinde web kullanılabilirlik ilkelerini stratejik olarak kullanarak, görsel düzene 

sahip, kolay gezinebilir, zahmetsiz bilgi edinme imkanı sunan bir web sitesi kurmuştur (Cogburn ve Espinoza-

Vasquez, 2011: 4). Diğer yandan Türkiye örnekleri yakından incelendiğinde siyasi partilerin dijital imkanları 

kullanımını ölçemeye yönelik olarak 1 Kasım 2015 Milletvekilliği Genel Seçimleri özelinde yapılmış bir 

araştırmaya göre (Yalçınkaya, 2018: 213), partilerin dijital kanalları kullanımının web sitesi güncelleme, parti 

demeçlerinin halka sunulması düzeyinde kaldığı diğer yandan blog yönetimi etkinliği konusunda Türkiye’de 

seçime katılan tüm siyasi partilerin eksik kaldıkları ortaya konmuştur. 

Literatürdeki bu katkılar sonrasında söylenebilir ki dijitalleşmenin getirdiği sosyal medya imkânı Türkiye 

koşullarında henüz A.B.D. gibi örneklemlerde verdiği sonuçları gözlemeyebileceğimiz bir olgunluk 

seviyesine gelmemiştir. Dolayısıyla Türkiye örneklemlerine yönelik sosyal medya çalışmaları kapsamı ne 

düzeyde olursa olsun seçim seyri konusunda araştırmacıya ve okuyucuya fikir vermekte eksik kalmaktadır. 

Kültürel olarak sosyal medyanın siyaset arenasında sonuçları etkileyecek bir gerçek olarak kabul edilememesi 

bizi vardığımız bu sonuca getirmektedir. 

Ek olarak, bu çalışmanın seçim döneminin ardından yürütülmesi dolayısıyla seçmen beklenti ve 

değerlendirmelerini ölçmediğini, seçim başarısı konusu itibariyle yalnızca sosyal medya stratejileri 

kapsamında değerlendirmelerle sınırlı kaldığını belirtmek gerekir. Dolayısıyla bu çalışmanın seçmenin 

ölçülebilmesi amacıyla gelecek seçimlerden birine uyarlanması alan çalışması olarak bu tür bir araştırmayı 

daha kapsamlı hale getirecektir. Gelecek çalışmalara seçim döneminde ölçülen değerlerin de katılmasının 

literatüre daha fazla katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Benzer şekilde, seçim döneminin araştırma döneminin gerisinde kalması ve birtakım verilerin araştırmayı 

kapsamlı hale getirmede yetersiz kalması dolayısıyla etkileşimi ölçmede rastlanılan eksikliklerinin 

kapatılması için gelecek çalışmalarda seçmen anketlerinin de dahil edilmesi daha kapsamlı bir çalışmayı 

doğuracaktır. Bununla beraber, seçim döneminin bitiminde verilerin tazeliğini koruduğu bir dönemde 
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araştırmanın yürütülmesi ve çalışmanın diğer sosyal medya araçları olan Facebook, Intagram, Youtube gibi 

platformlarda yürütülmesi bir diğer öneridir. 
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Amaç – Bu çalışmada, Türkiye’nin ekonomik büyüme rakamları kamuoyuna açıklandığı zaman Türk 

Turizm Sektörünün bu verilere gösterdiği tepkinin incelenmesi amaçlanmıştır.  

Yöntem – Araştırmada etkin piyasalar hipotezinden faydalanılmıştır ve olay çalışması yöntemi 

kullanılmıştır. Türkiye’nin aralıksız bir şekilde yıllık pozitif ekonomik büyüme gösterdiği 2010-2020 yılları 

arasının temel alındığı bu çalışmada, çeyrek dönemler halinde yılda dört kez ilan edilen ekonomik büyüme 

oranının açıklandığı gün (t), olay tarihi olarak ele alınmıştır. Olay penceresi aralığı (t-5, t+5) olarak, tahmin 

penceresi aralığı ise (t-20, t-6) olarak analize dahil edilmiştir. Araştırmanın tahmin modeli olarak ise piyasa 

modeli kullanılmıştır. Piyasa getirisini ölçmek amacıyla BİST 100 Endeksinin getirisinden, Türk turizm 

sektörünü temsilen ise BİST Turizm Sektör Endeksinin getirisinden faydalanılmıştır.  

Bulgular – Araştırma sonucunda “H0: Türkiye’nin çeyrek dönemlik ekonomik büyüme rakamlarının 

açıklanması ile birlikte BIST Turizm Sektör Endeksinin olay penceresindeki kümülatif anormal getirisi sıfıra 

eşittir. (CARt1,t2 = 0)” hipotezi reddedilememiş olup Türkiye’nin ekonomik büyüme rakamları kamuoyuna 

açıklandığı zaman Türk Turizm Sektörünün bu verilere hızlı, tam ve doğru bir şekilde tepki gösterebildiği 

bulgusuna erişilmiştir.  

Tartışma – Türk turizm sektörü ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin olay çalışması yaklaşımı ile ele 

alındığı bu çalışmada, etkin piyasalar hipotezine göre Türk turizm sektörünün yarı güçlü formda etkin 

olduğu görülmüş olup etkin bir turizm sektörünün varlığının, yabancı yatırımcıların turizm alanındaki 

yatırımlarını çoğaltmaları için önemli bir unsur olduğu değerlendirilmiştir. Ayrıca, bu durumun 

Türkiye’nin ekonomik olarak daha çok büyümesine ve dünya turizm pazarında daha büyük yerler 

edinmesine yol açabileceği düşünülmektedir.     
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Purpose –  In this study, it is aimed to examine the reaction of the Turkish Tourism Sector to the economic 

growth figures of Turkey when they are announced to the public. 

Design/methodology/approach –The efficient market hypothesis has been used in the research and the 

event study method has been employed. In this study, which is based on the years 2010-2020, when Turkey 

has shown uninterrupted positive economic growth annually, the announcement day of the economic 

growth rate (t), which is announced quarterly four times a year, is considered as the event date. The event 

window interval has been included as (t-5, t+5) and the estimation window interval has been taken as (t-20, 

t-6) in the analysis. The market model has been used as the estimation model of the research. The return of 

the BIST 100 Index and the return of the BIST Tourism Sector Index have been employed for measuring the 

market return and Turkish tourism sector return respectively.  

Findings –  As a result of the research, the null hypothesis "H0: With the announcement of Turkey's 

quarterly economic growth figures, the cumulative abnormal return of the BIST Tourism Sector Index in 

the event window is equal to zero. (CARt1,t2 = 0)" has failed to be rejected, and it has been found that when 

Turkey's economic growth figures are announced to the public, the Turkish Tourism Sector is able to react 

quickly, fully and accurately to these data. 

Discussion – In this study, in which the relationship between the Turkish tourism sector and economic 

growth is discussed with the event study approach, it has been observed that the Turkish tourism sector 

has semi-strong form of market efficiency according to the efficient market hypothesis, and it has been 

evaluated that the existence of an efficient tourism sector is an important factor for foreign investors to 

increase their investments in the field of tourism. In addition, it is thought that this situation may lead 

Turkey to grow more in economical terms and gain a bigger place in the world tourism market. 
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1. Giriş  

Turizm sektörü, ülkelerin ekonomisi üzerinde çok yönlü etkileri bulunan bir sektördür. Özellikle istihdam 

olanaklarına yaptığı katkı ve dış ticaret işlemleri neticesinde ortaya çıkan dış açığı kapatma noktasındaki 

faydaları ile turizm sektörü, bu alanda yoğun olarak faaliyet göstermekte olan ülkelerin ekonomilerine ve 

ekonomik büyümelerine önemli ve değerli katkılar sunmaktadır.   

Turizm sektörü, ulaşım, iletişim, alışveriş, eğlence, rekreasyon, konaklama, yeme-içme ve tarım sektörleri gibi 

pek çok farklı ve ülke ekonomisi üzerinde etkili sektörler ile ilgilidir. Bu kadar farklı ve kapsamlı sektör ile 

karşılıklı etkileşim halinde bulunan turizm sektörünün gelişimi, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi 

istikrar ortamına, sosyoekonomik düzeye ve dünya genelinde mali boyuttaki gelişmelere bağlıdır. Ulusal ve 

uluslararası pek çok sayıdaki koşula duyarlı olan turizm sektörünün bu unsurlardaki değişikliklerden olumlu 

ya da olumsuz olarak etkilenmesi çok doğaldır. Bu bakımdan ulusal ekonomilerde sürekli olarak meydana 

gelen gelişimler ve değişimler, turizm sektörünün bu hareketliliğe ayak uydurmasını zorunlu kılmaktadır. Bu 

açıdan değerlendirildiği zaman ekonomik büyüme, milli gelir, işsizlik, enflasyon, ihracat/ithalat rakamları ve 

ödemeler dengesi verileri gibi makroekonomik göstergelerin turizm sektörü üzerinde etkileri bulunmaktadır. 

Etkin Piyasalar Hipotezi (EPH), piyasalarda alınıp satılan menkul kıymetlerin fiyatlarının bu menkul 

kıymetlere ilişkin piyasada bulunan ve bilinen tüm bilgi, veri ve haberleri içerdiği hipotezine dayanmaktadır. 

Bu hipoteze göre piyasada bulunan ve bilinen tüm bilgi, veri ve haberler, alıcı ve satıcı yatırımcılar tarafından 

göz önünde bulundurularak ortaya konulan fiyatlar, söz konusu tüm bilgi, veri ve haberi bünyesinde 

barındırmaktadır. EPH’de piyasa etkinliği, zayıf form piyasa etkinliği, yarı güçlü form piyasa etkinliği ve 

güçlü form piyasa etkinliği olmak üzere üç dereceye ayrılmaktadır. 

Ülke borsasında işlem gören hisse senetlerinin fiyatlarının doğru bir şekilde belirlenmesi ve piyasalarda 

oluşan yeni bir durum veya olay karşısında hisse senetlerinin fiyatlarının hızlı, tam ve doğru bir şekilde tepki 

göstermesi, piyasanın etkinliği ve piyasadaki yatırımcıların beklentilerinin karşılanabilmesi açılarından 

büyük öneme sahiptir. Piyasanın bu özellikleri göstermesi, piyasayı daha etkin kılmakta ve daha çok sayıda 

yatırımcının güvenle ve daha yüksek hacimlerle piyasada işlem yapmasına olanak sağlamaktadır. Bu 

bakımlardan değerlendirildiği zaman, bu çalışmada Türk turizm sektörünün etkin bir piyasa şeklinde faaliyet 

göstererek ülke ekonomisine ilişkin en önemli makroekonomik göstergelerden olan ekonomik büyüme 

oranlarına vereceği tepkinin hızlı, tam ve doğru olup olmadığının incelenmesi akademik anlamda önem arz 

etmektedir. 

Turizm sektörü ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelendiği literatür tarandığı zaman turizm 

sektöründe görülen olumlu gelişmelerin ülkelerin ekonomik büyümelerini pozitif yönde etkilediği 

görülmektedir. Bu araştırma, turizm sektörü ile ekonomik büyüme arasındaki bu aynı yönlü ilişkiyi etkin 

piyasalar hipotezi ve olay çalışması bağlamında inceleyen ilk araştırmalardan biri olarak önem 

kazanmaktadır. Bu bakımdan araştırmanın problemi, turizm sektörü ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 

etkin piyasalar hipotezine göre irdelemektir. Araştırmanın sorusu, Türkiye’nin ekonomik büyüme rakamları 

kamuoyuna açıklandığı zaman Türk Turizm Sektörünün bu verilere hızlı, tam ve doğru bir şekilde tepki 

gösterip göstermediği ve yarı güçlü formda etkin bir şekilde faaliyet gösterip göstermediği sorusudur. 

Araştırmanın hipotezi, “Türk Turizm Sektörü, EPH’ye göre yarı güçlü formda etkin bir şekilde faaliyet 

göstererek kamuoyuna açıklanan Türkiye’ye ilişkin ekonomik büyüme rakamlarına hızlı, tam ve doğru bir 

şekilde tepki göstermektedir” hipotezidir. Türkiye’nin aralıksız bir şekilde yıllık pozitif ekonomik büyüme 

gösterdiği 2010-2020 yılları arası çalışmanın zaman aralığını teşkil etmektedir. 

2. Kavramsal Çerçeve  

2.1. Turizm Sektörü  

Turizm ilk olarak 1905 yılında Guyer Freuler tarafından “ulaşım imkanlarının gelişmesi neticesinde bireylerin 

tabiattaki güzellikleri yakından görme isteklerinin, diğer bireyler ile iktisadi, ticari ve sınaî alanlarda 

bağlantılar sağlama konusundaki taleplerinin ve yoğun iş hayatlarında fırsatlar oluşturarak dinlenmeye 

yönelme noktasındaki ihtiyaçlarının çok hızlı artması ile önemi daha çok fark edilen, zamanımızın dikkat 

çekici olayı” olarak tanımlanmıştır (Çoruh, 1969). Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere turizm sektörü, ulaşım, 

iletişim, alışveriş, eğlence, rekreasyon, konaklama, yeme-içme ve tarım sektörleri gibi pek çok sektör ile 

ilişkilidir. Ayrıca, turizmin temel unsurları olan seyahatlerin ve konaklamaların turizm faaliyetleri 
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bünyesinde yer alabilmesi için, bu faaliyetlerin bireylerin sürekli olarak kaldıkları, çalıştıkları ve temel 

gereksinimlerini temin ettikleri yerlerden başka yerlere doğru olması şarttır. Gidilen lokasyonlarda bireyler 

tarafından gerçekleştirilen konaklamaların süreklilik arz etmemesi; kişiler tarafından yapılan yolculukların 

gelir ve kazanç temin etmek hedefiyle gerçekleştirilmemesi ve bireyler tarafından yapılan konaklamalar 

süresince o yerlerde çoğunlukla turizm faaliyetleri ile bağlantılı mal ve hizmetlerin talep edilmesi 

gerekmektedir (Boz, 2006).  

Turizm sektörü, genel itibariyle yerli ve yabancı turistler tarafından tüketilen mal ve hizmetlere yönelik üretim 

faaliyetlerini ve bu faaliyetlere ilişkin ticari ve ekonomik etkinlikleri içermektedir (Çeken, 1998). Bununla 

birlikte, turizm sektörü, turistlerin daimi olarak konaklamak niyetiyle, kazanç temin etmek amacıyla 

gitmedikleri lokasyonlara yönelik yaptıkları yolculukları ve o lokasyonlardaki konaklamalarını bünyesinde 

barındıran bütün ekonomik etkinlikleri ve bağlantıları kapsamaktadır (Altıntaş, 1988). Turizm sektörü, yerli 

ve yabancı turistlerin katılım sağladığı turizm etkinliklerinin gerçekleştirilebilmesi için yeme-içme 

gereksinimlerinin tedarik edildiği tarım ve imalat sektörlerini de kapsamaktadır. Bunlara ek olarak turizm 

sektörünün, konaklama ve ulaşım sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların turizme yönelik olarak 

gerçekleştirdiği üretimsel ve iktisadi tüm etkinliklerini de kapsadığı belirtilebilir (Olalı ve Timur, 1988). 

Turizm sektörü, özelliği itibariyle emek yoğun bir hizmet sektörüdür. Turizm sektörü, turistlerin sürekli 

olarak kaldıkları yerlerden çeşitli amaçlar ile gittikleri lokasyonlarda katılım sağladıkları turizm faaliyetlerini 

kapsamaktadır. Dünya Turizm Örgütü’ne göre turizm sektörü, tarım, üretim ve hizmet sektörlerinden pek 

çok unsuru bünyesinde barındırarak çok geniş bir faaliyet kapsamına sahiptir ve ulaşım, iaşe ve ibate, eğlenme 

ve benzeri alanlarda yaklaşık yüz seksen beş adet faaliyet alanı ile irtibat halindedir (Jayapalan, 2001). Çok 

farklı alanlardan kurum, kuruluş ve işletme ile doğrudan irtibatlı olması, turizm sektörünü iktisadi olarak 

önemli bir sektör yapmaktadır. Bu durum, ayrıca günümüz ekonomik dünyasında turizm sektörünü en hızlı 

büyüyen ve gelişim gösteren sektör haline getirmektedir. Bununla birlikte, yirmi birinci yüzyılın başlamasıyla 

beraber dünyanın daha küresel hale gelmesi sonucunda, işletmelerin ve ülkelerin ulusal yatırımları 

uluslararası düzeye kaymakta ve gelişen ulaşım, haberleşme ve teknoloji imkanları bireylerde turizm 

faaliyetlerine katılma noktasında kolaylaştırıcı ve teşvik edici unsurlar olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 

bakımlardan değerlendirildiğinde, turizm sektörünün dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerden biri haline 

geldiği gözlemlenebilmektedir (Dinç, 2019). 

Turizm sektörü, üzerinde durulması ve dikkatle değerlendirilmesi gereken bir sektördür. İnsan ve emek 

gücüne dayalı bir sektör olduğu için kolay ve hızlı bir şekilde temin ettiği yeni istihdam olanakları ve ülkelerin 

ödemeler dengesinde yer alan açıkların giderilmesi noktasında sunduğu döviz girişi olanakları ile turizm 

sektörü, özellikle turizm faaliyetlerine odaklanmış ülkeler açısından iktisadi büyüme anlamında çok büyük 

öneme sahiptir. Türkiye açısından değerlendirildiğinde turizm sektörü, ülkedeki işsizliği giderme ve genç 

nüfusa yeni istihdam olanakları sunma kapasitesine sahip olması, ülkenin iktisadi olarak büyümesine pozitif 

yönlü katkıları olması ve Türkiye’nin ödemeler bilançosunda ithalatın ihracatı geçmesinden dolayı ortaya 

çıkan dış ticaret açıklarının kapatılması yada azaltılması noktasında olumlu etkileri olması nedeniyle önem 

verilmesi gereken bir sektördür ve Türkiye’deki yatırımların bu sektöre yönlendirilmesi faydalı olmaktadır. 

Turizm sektörüne yapılacak yatırımlar ile Türkiye’nin turizm sektöründen elde edeceği döviz gelirleri daha 

da arttırılabilir ve böylelikle Türkiye’nin ekonomik olarak kalkınması ve büyümesi için gerekli olan sermaye 

daha etkin bir şekilde turizm sektöründen elde edilebilir (Kozak, Akoğlan Kozak ve Kozak, 2014; Dinç, 2019).     

Türkiye açısından istatistiksel olarak turizm sektörünün durumu ve yıllar içerisinde gösterdiği gelişmelere 

bakıldığı zaman ülkeyi ziyarete gelen toplam turist sayısının 2019 yılında 51,7 milyona ulaştığı ve buna göre 

Türkiye’nin Avrupa’daki dördüncü büyük destinasyon olduğu, ülkenin turizm gelirinin ise 35 milyar ABD 

Dolarına yaklaştığı ve buna göre Türkiye’nin Avrupa’daki altıncı büyük destinasyon olduğu görülmektedir 

(T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, https://www.ktb.gov.tr, Erişim tarihi: 4 Nisan 2021). Türkiye’de turizm 

sektörünün genel ekonomi içerisindeki yeri, 1980’lerden sonra hızlı bir şekilde daha önemli bir hal almıştır. 

2019 yılında turizm gelirlerinin gayrisafi milli hasıla içindeki payı yüzde 4,6’ya, ihracat içindeki oranı yüzde 

20’ye ve dış ticaret açıklarını kapama payı yüzde 120’ye ulaşmıştır (Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 

https://www.tuik.gov.tr/, Erişim tarihi: 4 Nisan 2021). Bu veriler, Türkiye açısından turizm sektörünün genel 

ekonomi içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir.  

 

https://www.ktb.gov.tr/
https://www.tuik.gov.tr/


A. Y. Erkılıç -  S. Karacaer 14/4 (2022) 3376-3388 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3379 

2.2. Etkin Piyasalar Hipotezi (EPH)  

EPH, Eugene Fama tarafından geliştirilen bir hipotez olarak finans dünyasında yer almıştır. EPH’deki temel 

yaklaşım, piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin fiyatları ile piyasada bulunan ve bilinen tüm bilgi, veri 

ve haberler arasında bir bağlantı bulduğu ve varlıkların fiyatlarının piyasaya sunulan ve açıklanan yeni bilgi, 

veri ve haberlere göre şekillendiği düşüncesine dayanmaktadır. Buna göre, etkin piyasalar, o piyasalarda 

işleme tabi tutulan varlıkların fiyatlarının, o an itibariyle piyasaya sunulmuş olan ve yatırımcılar tarafından 

erişilebilir olan tüm bilgi, veri ve haberleri tam olarak yansıttığı piyasalar olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca, 

etkin piyasalarda işlem yapan alıcıların ve satıcıların ortalamanın üzerinde aşırı getiriler ve kazançlar 

sağlaması olası olmamakla birlikte varlıkların piyasada oluşan değeri, bu varlıklar hakkında piyasada 

bulunan bilgilerin tarafsız ve yansız bir değerlendirmesini içermektedir (Fama, 1965). 

EPH’ye göre piyasalarda işlem gören varlıkların fiyatları, bu varlıklara ilişkin tüm bilgi, veri ve haberleri 

içerisinde barındırdığı için varlıkların gerçek ve doğru değerini göstermektedir. Menkul kıymetlerin fiyatları 

piyasaya yeni girecek olan tüm bilgi, veri ve haberlere hızlı ve doğru bir şekilde adapte olacağı için menkul 

kıymetlerin gelecekteki fiyat ve getiri değişikliklerinin tahmin edilmesi olası değildir (Fama, 1970). 

EPH’de temel amaç, piyasalarda alım satımı yapılan varlıkların fiyatlarını ve değerlerini etkileyen yeni bilgi, 

veri ve haberler nedeniyle menkul kıymetlerin fiyatlarında oluşan değişikliklere piyasada işlem yapan 

yatırımcılar tarafından verilen tepkilerin gerçekliğini, zamanını ve hızını ortaya koymaktır. EPH, menkul 

kıymetlerin işlem gördüğü piyasalarda alım satım işlemi yapan yatırımcıların varlıkların fiyatlarında gelecek 

süreçlerde oluşacak değişiklikleri öngörebilmek amacıyla yoğun bir rekabet sergiledikleri varsayımına 

dayanmaktadır. Piyasada oluşan menkul kıymet fiyatları, piyasada rekabet içerisinde olan yatırımcıların 

piyasada mevcut bulunan tüm bilgi, veri ve haberi kullanarak fiyatlar hakkında oluşturdukları fikir birliği 

temeline dayanmaktadır (Fama, 1976). 

EPH’nin teorik temelleri, üç varsayım üzerinden inşa edilmektedir. Bu varsayımlardan ilkine göre menkul 

kıymetlerin işlem gördüğü piyasalarda aktif olarak alım satım yapan yatırımcılar, rasyonel bir şekilde hareket 

etmektedirler ve piyasada mevcut bulunan varlıklar hakkında rasyonel değerlendirmelerde 

bulunmaktadırlar. İkinci temel varsayıma göre varlıkların alım satımının yapıldığı piyasalarda işlem yapan 

yatırımcılardan bazıları irrasyonel şekilde hareket etseler dahi bu irrasyonel yatırımcılar tarafından yapılan 

işlemler rastgele gerçekleşmekte olup menkul kıymetlerin fiyatları üzerinde herhangi bir etkiye sahip 

olamadan piyasadaki işlemler arasında yok olup gitmektedirler. Üçüncü varsayım ise menkul kıymetlerin 

alınıp satıldığı piyasalarda rasyonel bir şekilde gerçekleştirilen arbitraj işlemleri sayesinde, piyasada faaliyet 

gösteren irrasyonel yatırımcıların varlık fiyatlarına yaptıkları etkilerin ortadan kalkıyor olmasıdır (Fama, 

1970).   

EPH’ye göre etkin piyasalar üç farklı dereceye ayrılmaktadır. Piyasa etkinliğinin en düşük derecesi olan zayıf 

form piyasa etkinliğinde, menkul kıymetlere ilişkin eski fiyatlar ve getiriler, varlıkların fiyatları üzerinde 

herhangi bir etkiye sahip değildirler. Bu açılardan, zayıf form piyasa etkinliğinde varlıkların eski dönemlerde 

sergiledikleri fiyat ve getiri eğrilerinden yararlanılarak yatırımcılar tarafından fiyatlama tahminleri yapılarak 

piyasanın üzerinde aşırı kazanç ve getiri elde edilmesi olası değildir (Fama, 1970). 

EPH’nin ikinci derecesi olan yarı güçlü form piyasa etkinliğinde, halka açıklanmış ve kamuoyu tarafından 

erişilebilir olan her türlü bilgi, veri ve haber, kamu ile paylaşıldığı an itibariyle menkul kıymetlerin fiyatlarına 

yansımaktadır. Bu türlü bilgi, veri ve haberden faydalanılarak yatırımcılar tarafından piyasanın üzerinde 

normalüstü getiri ve kazanç elde edilmesi mümkün değildir (Fama, 1970).  

EPH’nin üçüncü derecesi olan güçlü form piyasa etkinliği kavramında, piyasalarda işlem gören menkul 

kıymetlerin fiyatları üzerinde etkisi olan yeni bilgi, veri ve haberlerin yelpazesi daha da genişletilmiş olup 

halka açıklanmamış ve kamuoyu tarafından erişilebilir olmayan bilgi, veri ve haberler ve sadece şirket 

çalışanlarının ve yöneticilerinin bilebilecekleri bilgi, veri ve haberler de dahil olmak üzere varlıklara ve 

piyasalara ilişkin her türlü bilgi, veri ve haberlerin varlık fiyatlarına yansımış olduğu düşüncesi ortaya 

konulmaktadır. Bu durumda, varlıklara ve piyasalara ilişkin her türlü bilgi, veri ve haber kullanılarak da 

piyasada beklenilen getiri ve kazanç oranının üzerinde kazanç ve getiri elde etmek mümkün değildir (Fama, 

1970).  
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EPH kapsamında menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasaların yarı güçlü form piyasa etkinliği özelliklerine 

sahip olması için varlıkların mevcut fiyatlarının, varlıkların geçmiş zamanlarda ortaya koydukları fiyat 

değişimleri ile varlıklara ilişkin kamuya açıklanmış ve halk tarafından erişilebilir olan tüm bilgi, veri ve haber 

akışını da bünyesinde barındırması şarttır. Buna göre, piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin fiyatları, 

halka açıklanan ve kamuya sunulan fiyat hareketleri, maksimum ve minimum fiyatlar, bilanço bilgileri, mali 

tablo verileri, finansal tablolar ve raporlar gibi piyasada bulunan ve erişilebilir olan tüm bilgi, veri ve haberleri 

içerisinde barındırmalıdır (Karan, 2001).  

EPH kapsamında menkul kıymetlerin alınıp satıldığı bir piyasanın yarı güçlü form piyasa etkinliğine sahip 

olması durumunda, varlıklar ile ilgili olarak gerçekleştirilecek olan ve kamuya açık bilgileri baz alan herhangi 

bir analiz veya modellemenin piyasadan daha yüksek olağandışı getiri ve kazanç elde etmesi olası 

görülmemektedir (Karan, 2001). 

3. Literatür  

Turizm sektörü, doğrudan ilişkili olduğu pek çok sektör sayesinde ve sahip olduğu/oluşturduğu büyük gelir 

potansiyeli ile bu sektörde yoğun olarak aktif olan ve ekonomik değer üreten ülkelerin ekonomik 

büyümelerine olumlu yönde destek vermektedir. Bu durum, gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede turizm 

sektörünün, bu ülkelerin ekonomik büyümesinde ve gelişmesinde önemli unsurlardan ve sektörlerden biri 

olmasını sağlamaktadır (Aktaş, 2005). Ayrıca, turizm sektörünün geliştirilmesi amacıyla yapılacak yatırımlar, 

turizmin pek çok farklı ve önemli sektör ile yakın ilişkisi sayesinde ekonomik anlamda büyük çarpan etkileri 

oluşturarak ulusal ekonomilerin iktisadi büyümesi üzerinde çok daha fazla etkili olmaktadır (Arabacı, 2018). 

Bu sebeplerden dolayı turizm sektörü ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi analiz eden çok sayıda 

araştırma ve çalışma yapılmıştır. 

Ghali, 1976 yılındaki çalışmasında Granger nedensellik metodunu kullanarak Havai’de turizm sektörünün 

ekonomik büyümeye katkısının büyük oranda olduğu sonucuna varmıştır. Modeste, 1995 yılında regresyon 

yöntemini kullanarak dört Karayip ülkesi özelinde yaptığı çalışmada turizm sektöründeki büyüme oranının, 

milli gelir büyüme oranı üzerinde etkili olan en önemli değişken olduğunu göstermiştir. 

Hazari ve Sgro tarafından 1995’te dinamik panel analizi ile OECD ülkelerinde yapılan araştırmada, turizmin 

gelişmekte olan ülkelerin büyümesini olumlu etkilediği sonucu ortaya konulmuştur. Balaguer ve Cantavella-

Jorda, İspanya özelinde 2002 yılında koentegrasyon ve Granger nedensellik yöntemleri ile yaptıkları 

araştırmada turizm gelirleri ile büyüme arasında karşılıklı bir ilişki olduğu, turizm sektörünün ülke 

ekonomisini uzun vadede pozitif olarak desteklediği sonuçlarını ortaya koymuştur.  

Yıldırım ve Öcal, Türkiye için 2004 yılında yaptıkları çalışmada vektör otoregresyon yöntemini kullanarak 

turizm gelirlerinin büyüme üzerindeki etkisini saptamıştır. Sgro, Nowak ve Sahli, 2004’te yirmi bir Latin 

Amerika ülkesinde panel data yöntemi ile yaptıkları araştırmada turizmdeki artışın ülkelerin refahını 

olumsuz yönde etkileyebileceğine dair değerlendirmede bulunmuştur. Dritsakis, 2004 yılında 1960-2000 

dönemi için Yunanistan’da VAR ve Granger nedensellik yöntemleri ile yaptığı araştırmada turizm geliri ile 

ekonomik büyüme kavramları arasında güçlü bir ilişki olduğu sonucuna varmıştır. 

Kırbaş-Kasman ve Kasman, 2004’te VAR ve Granger nedensellik metotları ile yaptıkları analizde 1963-2002 

dönemi için Türkiye’de turizm gelirlerinin iktisadi büyüme üzerinde etkili olduğu ve ülkede turizmden 

ekonomik büyümeye tek yönlü bir nedensellik olduğu çıkarımlarında bulunmuştur. 2005 yılında Ongan ve 

Demiröz, Granger nedensellik metodu ile Türkiye’de turizm gelirleri ile ekonomik büyüme arasında kısa ve 

uzun dönemde çift yönlü nedensellik bulunduğunu tespit etmiştir.  

Skerritt ve Huybers, 2005’te otuz yedi gelişmekte olan ülkeyi kapsayan analizlerinde turizm sektörünün kişi 

başına düşen gayrisafi milli gelir üzerinde etkili olduğu, turizm gelirleri sayesinde ekonomik büyümenin 

hızlandığı ve kişi başına düşen gayrisafi milli geliri yükseltmek amacıyla turizm sektörüne yatırım yapılması 

gerektiği sonuçlarına varmıştır. Oh, 2005 yılında VAR ve Granger nedensellik yöntemleri ile Kore’de 

gerçekleştirdiği çalışmasında uzun vadede turizm gelirlerinin ekonomik büyümeye neden olmadığı 

değerlendirmesini yapmıştır.   

Gökovalı ve Bahar, 2006 yılında 13 Akdeniz ülkesinde panel data ile gerçekleştirdikleri çalışmada, turizm 

gelirlerinin büyüme üzerinde etkili olduğunu tespit etmiştir. Bahar, 2006’da VAR ve Granger nedensellik 
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yöntemleri ile Türkiye’de 1963-2004 arası dönemde turizm gelirlerinin ekonomik büyümeyi hızlandırdığı 

sonucuna varırken Yavuz, 2006 yılında Granger nedensellik metodunu kullanarak 1992-2004 arasındaki yıllar 

için Türkiye’de turizm gelirleri ile büyüme arasında korelasyon olmadığını bulmuştur. 2007’de Parrilla, Font 

ve Nadal, İspanya’ya ait Kanarya ve Balear adaları özelinde yaptıkları analizde, turizm sektörünün iktisadi 

büyüme ve kalkınma açısından oynadığı önemli rolü saptamıştır. 

Lee ve Chang, 2008’de panel koentegrasyon yöntemini kullanarak 23 adet OECD üyesi ve 32 adet OECD üyesi 

olmayan ülke ile ilgili yaptıkları çalışmada turizm sektörünün büyümesinin GSYİH üzerinde olumlu yönde 

etkili olduğu değerlendirmesini yapmıştır. 2008 yılında Çetintaş ve Bektaş tarafından yapılan ve 1964-2006 

yılları arasını kapsayan analizde, Türkiye’nin turizm gelirleri ile ekonomik büyümesi arasında kısa vadede 

bir ilişki mevcut değil iken uzun vadede turizm sektörünün Türkiye’nin ekonomik büyümesi üzerinde önemli 

belirleyicilerden biri olduğu tespit edilmiştir.  

2008’de Türkiye özelinde 1992-2007 dönemini kapsayan şekilde Granger nedensellik yöntemi ile Aslan 

tarafından yapılan çalışmada, turizmin ekonomik büyümeyi teşvik ettiğini ortaya koyarken Kızılgöl ve 

Erbaykal tarafından gerçekleştirilen araştırmada, ekonomik büyümeden turizm gelirlerine doğru tek yönlü 

bir nedensellik ilişkisi saptanmıştır. 2008’de Fayissa, Nsiah ve Tadasse, 17 Latin Amerika ülkesi için 1995-2007 

periyotunu kapsayan araştırmalarında turizm gelirlerindeki artışın gayrisafi milli hasıla üzerinde artışa sebep 

olduğunu tespit etmişlerdir.  

Bahar ve Bozkurt, 2010’da panel data ile Genelleştirilmiş Momentler Metodu ile 21 ülkede yaptıkları 

araştırmada gelişmekte olan ülkelerde turizm ve ekonomik büyüme arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki 

bulmuştur. 2012 yılında Eeckels, Filis ve Leon, 1976-2004 dönemi için Yunanistan’da gerçekleştirdikleri 

çalışmada turizm gelirlerinin döngüsel olarak GSYİH üzerinde büyük oranda etkili olduğu sonucuna 

varmıştır. Çoban ve Özcan tarafından 2013 yılında 1963-2010 yılları arasındaki dönem için gerçekleştirilen 

çalışmada, turizm sektörü ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik bulunduğu değerlendirmesi 

yapılmıştır.  

Kamacı ve Oğan’ın 2014 yılında gerçekleştirdikleri ve 1995-2011 dönemi için Azerbaycan, Kazakistan, 

Kırgızistan, Makedonya, Özbekistan ve Türkiye’yi kapsayan çalışmada uzun vadede ekonomik büyüme ile 

turizm gelirleri arasında çift yönlü nedenselliğin mevcut olduğu saptanmıştır. 2015 yılında Kanca’nın Türkiye 

için gerçekleştirdiği analizde, 1980-2013 döneminde ülkede ekonomik büyüme ile turizm gelirleri arasında 

ekonomik büyümeden turizm gelirlerine doğru bir nedensellik bulunduğu ve Türkiye’nin turizm gelirlerinin 

ülkenin iktisadi büyümesini pozitif olarak desteklediği belirlenmiştir. 

2015’te Garcia, Rivero ve Fernandez tarafından 1991-2010 döneminde 144 ülke için gerçekleştirilen 

araştırmada, az gelişmiş ülkeler özelinde turizm sektöründeki büyüme, ekonomik büyümeyi destekleme 

noktasında tek başına yeterli değil iken gelişmiş ülkeler özelinde turizm sektöründeki büyümenin ekonomik 

büyümeyi pozitif olarak desteklediği tespit edilmiştir. Muhtaseb ve Daoud, Ürdün özelinde 2017 yılında 

yaptıkları araştırmada, turizm gelirlerinin ekonomik büyümeyi, ekonomik büyümenin ise turizm gelirlerini 

etkilediği sonucuna varmıştır. 

Özen 2017’de yaptığı araştırmada Türkiye’nin turizm geliri ile GSYİH’si arasındaki ilişkiyi 2002-2016 yılları 

arasındaki veriler aracılığıyla analiz ederek turizm gelirleri ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü anlamlı 

bir ilişki bulmuştur. Akın tarafından 2018 yılında Türkiye özelinde yapılan analizde, 1990-2017 yılları arasında 

Türk turizm sektörünün elde ettiği gelirlerin ülkenin GSYİH’sine ve iktisadi büyümesine pozitif katkılar 

sağladığı tespit edilmiştir. 

Arabacı, 2018’deki çalışmasında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde turizm sektörünün milli gelire olumlu 

etkileri, ekonomik kalkınmaya faydası ve ülkelerin ekonomik büyümesine anlamlı pozitif etkileri olduğunu 

ortaya koymuştur. 2019 yılında Polat’ın Türkiye hakkında yaptığı analizde, gelişmekte olan ülkelerden biri 

olan Türkiye açısından turizm gelirlerinin ekonomik büyümenin temel sürükleyici unsurlarından biri olduğu 

tespit edilmiştir. 
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4. Araştırmanın Yöntemi  

4.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Literatür taramasında belirtilen, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yapılan çok sayıdaki araştırmada ve 

analizde büyük oranda turizm sektörü ile ekonomik büyüme arasında karşılıklı olarak önemli etkileşimlerin 

bulunduğu ortaya konulmaktadır. Bu araştırmalarda genel olarak ekonomik büyüme ile turizm sektörü 

arasındaki nedensellik ilişkisinin incelendiği görülmektedir. Belgacem (2013), Panwar (2016) ve Singh  ve 

Padmakumari  (2020), Parab, Naik ve Reddy (2020) tarafından yapılan çalışmalarda ise makroekonomik 

değişkenlere ilişkin olarak yapılan duyuruların piyasaları nasıl etkilediği ve bu duyurulara karşı piyasaların 

gösterdiği tepkiler ele alınmaktadır. Bu açılardan değerlendirildiği zaman bu çalışmanın turizm sektörü ile 

ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisine yoğunlaşan araştırmalar ile makroekonomik değişkenlere 

ilişkin duyurulara piyasaların tepkilerini analiz eden araştırmaların bir kombinasyonu olduğu belirtilebilir. 

İlgili literatür taramasında aralarında doğrudan ilişki olduğu ortaya konulan turizm sektörü ile ekonomik 

büyüme değişkeni, bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Etkin piyasalar hipotezi, araştırmanın 

dayandığı temel hipotezdir ve olay çalışması, araştırmada kullanılan yöntemdir.  

Bu araştırma, Türk turizm sektörü açısından önemli bir çalışmadır, çünkü Türkiye özelinde turizm sektörü ile 

ekonomik büyüme arasında tespit edilmiş olan güçlü ilişkinin piyasa etkinliği kapsamında değerlendirilmesi 

faydalı olacaktır. Ayrıca, Türk turizm sektörünün halka açık şirketlerin işlem gördüğü Borsa İstanbul 

kapsamında piyasa etkinliğine sahip olması, bu sektöre daha çok yatırımcının büyük miktarlarda yatırım 

yapmasına ve böylelikle turizm sektörünün ekonomik büyümeye pozitif katkılar sağlayabilmesine olanak 

sağlayacaktır. Bu bakımdan, turizm sektörünün ekonomik büyüme ile olan yüksek ilişkisi nedeniyle kamuoyu 

ile paylaşılarak herkes tarafından erişilir hale gelen her çeşit ekonomik büyüme bilgisi ve verisinin Borsa 

İstanbul’da işlem gören menkul kıymetlerin fiyatlarına hızlı, tam ve doğru bir şekilde yansıyıp 

yansımadığının değerlendirilmesi gereklidir. Bu çalışma, bu konudaki eksiklikleri gidermek amacıyla 

tasarlanmıştır. Bu çalışmada kullanılan ekonomik büyüme verileri, direkt olarak halka açıklanmış/kamuoyu 

tarafından erişilebilir olan bilgi/veriler ile bağlantılı olduğu için bu analizde EPH’ye göre test edilen Türk 

turizm sektörünün yarı güçlü formda piyasa etkinliğine sahip olup olmadığıdır. Bu sebeple, bu analizde, temel 

olarak EPH’ye göre Türkiye’nin ekonomik büyüme rakamları kamuoyuna açıklandığı zaman Türk Turizm 

Sektörünün bu verilere hızlı, tam ve doğru bir şekilde tepki gösterip göstermediği ve yarı güçlü formda etkin 

bir şekilde faaliyet gösterip göstermediği sorularına cevap aranmaktadır. Bu itibarla, bu araştırmada 

ekonomik büyüme özelinde Türk turizm sektörünün yarı güçlü formdaki piyasa etkinliğinin tespit edilmesi 

amaçlanmaktadır.    

Araştırmanın hipotezi, “Türk Turizm Sektörü, EPH’ye göre yarı güçlü formda etkin bir şekilde faaliyet 

göstererek kamuoyuna açıklanan Türkiye’ye ilişkin ekonomik büyüme rakamlarına hızlı, tam ve doğru bir 

şekilde tepki göstermektedir.” hipotezidir. Bu hipotezin araştırma konusuna göre daha ölçülebilir ve analiz 

edilebilir hale getirilmesi için oluşturan H0 ve H1 hipotezleri şu şekilde ortaya konulabilir: 

H0: Türkiye’nin çeyrek dönemlik ekonomik büyüme rakamlarının açıklanması ile birlikte BIST Turizm Sektör 

Endeksinin olay penceresindeki kümülatif anormal getirisi sıfıra eşittir. (CARt1,t2 = 0) 

H1: Türkiye’nin çeyrek dönemlik ekonomik büyüme rakamlarının açıklanması ile birlikte BIST Turizm Sektör 

Endeksinin olay penceresindeki kümülatif anormal getirisi sıfırdan farklıdır. (CARt1,t2 ≠ 0) 

EPH kapsamında gerçekleştirilen ve yukarıda bahsedilen hipotezleri test etmeyi amaçlayan bu çalışmada 

kullanılacak analiz yöntemi ve metodolojisi ile ilgili en temel araştırma, 1991 yılında Fama tarafından ortaya 

konulan ve piyasa etkinliği kavramına ilişkin tüm kavramsal çerçevenin yeniden oluşturulduğu çalışmadır. 

Buna göre, piyasalarda yarı güçlü form piyasa etkinliği değerlendirilirken olay çalışması yönteminin 

kullanılması uygun olmaktadır (Fama, 1991). Bu nedenle, araştırma metodolojisi olarak Dolley tarafından 

1933’te ortaya konulan olay çalışması kullanılmıştır. Olay çalışmasında hedeflenen, belirli bir olayın veya 

haberin piyasa tarafından ilk defa duyulduğu ve bilindiği tarihe yakın bir zaman zarfı içerisinde piyasada 

beklenen getiriden daha fazla getirinin elde edilip edilmediğinin ortaya konulmasıdır. Olay çalışmasını 

gerçekleştirebilmek için olay tarihinin, olay tarihini kapsayan olay penceresinin, olay tarihinden önceki belirli 

bir dönemi kapsayan tahmin penceresinin ve analizde kullanılacak tahmin modelinin tespit edilmesi 

gereklidir (Malhotra, Thenmozhi ve Arunkumar, 2007).  
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4.2. Evren ve Örneklem 

Türkiye’nin aralıksız bir şekilde yıllık pozitif ekonomik büyüme gösterdiği 2010-2020 yılları arasının temel 

alındığı bu çalışmada, çeyrek dönemler halinde yılda dört kez ilan edilen ekonomik büyüme oranının 

açıklandığı gün (t), olay tarihi olarak ele alınmıştır. Bu bakımdan, on bir senelik süreyi kapsayan 2010-2020 

yılları arasında üçer aylık şekilde açıklanan ekonomik büyüme verilerinden oluşan 44 dönem, bu süre 

zarfındaki hiçbir dönem çalışmadan çıkarılmadığı için araştırmanın hem evrenini ve hem de örneklemini 

oluşturmuştur.  

4.3. Veri Seti 

Olay tarihi, araştırmaya konu olan olayın gerçekleştiği tarihi temsil etmekte olup bu çalışmada, 2010-2020 

yılları arası için Türkiye’nin makroekonomik durumunu ortaya koyan en temel göstergelerden olan ve çeyrek 

dönemler halinde yılda dört kez ilan edilen ekonomik büyüme oranının açıklandığı gün (t), olay tarihi olarak 

ele alınmıştır. Ekonomik büyüme rakamlarının açıklandığı günün Türk Turizm Sektörü üzerindeki etkisini 

daha anlamlı ve net kılmak, bu tarihlerde meydana gelebilecek olan diğer olayların ve unsurların Türk Turizm 

Sektörü üzerindeki olası etkilerini asgari düzeyde tutabilmek ve çalışmanın istatistiksel ölçüm gücünü 

olumsuz etkilememek amacıyla olay penceresi kısa tutularak olay gününden bir hafta önceki işlem günlerini 

ve bir hafta sonraki işlem günlerini kapsayacak şekilde (t-5, t+5) olarak belirlenmiştir. Tahmin penceresi ise 

ekonomik büyüme rakamlarının açıklandığı günden bir ay yani yirmi iş günü öncesinden başlayarak olay 

tarihine altı gün kalana kadarki periyotu kapsayacak şekilde  (t-20, t-6) olarak tespit edilmiştir. Araştırmanın 

tahmin modeli olarak ise piyasa modeli kullanılmıştır.              

Türk turizm sektörünün ekonomik büyüme ile ilgili piyasa etkinliğinin analiz edildiği bu çalışmada, piyasa 

getirisini ölçmek amacıyla BİST 100 Endeksinin getirisi dikkate alınırken Türk turizm sektörünü temsilen BİST 

Turizm Sektör Endeksinin getirisi değerlendirmeye alınmıştır. Veriler, TÜİK ve Borsa İstanbul’un internet 

sitelerinden temin edilmiştir. Araştırmada 2010-2020 yılları arasındaki üçer aylık 44 dönem ele alınmış olup 

her bir dönem için 26’şar günlük BİST 100 Endeksi verisi ile BİST Turizm Sektör Endeksi verisi kullanmıştır. 

Bu da toplamda 2288 veriden oluşan bir veri setinin işlenmesi sonucunu doğurmuştur.  

4.4. Verilerin Analizi  

Araştırmada kullanılan olay çalışması yönteminde, ilk olarak her gün için BİST Turizm Sektör Endeksinin 

getirisi ve BİST 100 Endeksinin getirisi, bir önceki günkü getirilerinin logaritmik farkları alınarak 

hesaplanmıştır.  

Rt = ln (Et ) – ln (Et-1) 

Et, BİST Turizm Sektör Endeksi/BİST 100 Endeksinin (t) günündeki kapanış değerini;  

Et-1, BİST Turizm Sektör Endeksi/BİST 100 Endeksinin (t-1) günündeki kapanış değerini;  

Rt, BİST Turizm Sektör Endeksi/BİST 100 Endeksinin (t) günündeki logaritmik getirisini ve  

ln, doğal logaritmayı göstermektedir.   

Bu hesaplamalardan sonra tahmin penceresi dönemi için Turizm Sektör Endeksinin getirisi ile BİST 100 

Endeksinin getirisi arasında regresyon analizi yapılarak beklenen getiri oranını hesaplarken kullanılan piyasa 

modeli, aşağıdaki şekilde ortaya konulmuştur:  

E(Rit) = αi + βiRmt + eit 

E(Rit), BİST Turizm Sektör Endeksinin t günündeki getiri oranını; αi, denklemin sabit terimini; βi, BİST Turizm 

Sektör Endeksinin getiri oranının BIST 100 Endeksinin getiri oranı ile ilişkisini gösteren katsayıyı; Rmt, BIST 

100 Endeksinin t günündeki getiri oranını ve eit, hata terimi temsil etmektedir. 

Daha sonrasında EPH kapsamında önem arz eden ve olay penceresi döneminde ortaya çıkan anormal 

getirinin hesaplanmasına geçilmiştir. Anormal getiri, gerçekleşen getiri oranı ile piyasa modeline göre 

hesaplanan beklenilen getiri arasındaki farkı temsil etmektedir.   

ARit = Rit – E(Rit) = Rit – (αi + βiRmt) 
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Her günlük AR’lerin tüm olay penceresi süreci için toplanması ile kümülatif anormal getiri (CAR) oranı 

hesaplanmıştır.  

𝐶𝐴𝑅 (t1, t2) = ∑ ARit

t2

t1

 

Bulunan CAR değerleri, istatistiksel olarak analiz edilerek araştırma bulgularına ulaşılmıştır. 

5. Bulgular  

Araştırma yöntemi kapsamında ortaya konulan metodolojinin takip edilmesi sonucu, BIST Turizm Sektör 

Endeksi için 2010-2020 yılları arasında çeyrek dönemlerde açıklanan ekonomik büyüme rakamlarına verdiği 

tepki kapsamında hesaplanan sabit terim (α), Beta katsayısı (β) ve CAR değerleri aşağıdaki tabloda 

sunulmuştur:  

Tablo 1. Araştırma Sonuçları 

Yıl Çeyrek Sabit terim (α) Beta (β) CAR 

2010 1 -0,00343 0,564548 0,045581 

2010 2 0,000148 0,499144 -0,03677 

2010 3 0,000288 0,530713 0,024999 

2010 4 0,001908 0,735195 0,013124 

2011 1 -0,00042 0,807032 -0,00156 

2011 2 0,003784 1,021865 -0,07815 

2011 3 -0,00965 0,745588 0,079486 

2011 4 -0,00275 0,628239 0,03846 

2012 1 0,003204 0,055835 -0,05834 

2012 2 -0,00357 0,00554 0,06947 

2012 3 0,002045 0,461524 0,002523 

2012 4 0,001869 -0,12512 -0,02739 

2013 1 0,007068 1,325097 -0,05396 

2013 2 -0,00344 0,585537 0,03811 

2013 3 0,001007 0,505228 -0,0244 

2013 4 -0,00013 0,496676 0,024648 

2014 1 0,002434 0,180899 0,028679 

2014 2 -0,00126 0,535636 0,002244 

2014 3 0,003975 -0,03365 -0,08857 

2014 4 0,002812 0,576586 -0,07943 

2015 1 -0,00022 0,511633 0,013125 

2015 2 0,002321 0,536797 -0,05152 

2015 3 0,000358 0,998009 -0,09847 

2015 4 0,003976 0,639291 -0,07884 

2016 1 0,000845 -0,15563 -0,00828 

2016 2 0,006179 1,009117 -0,0941 

2016 3 0,000429 1,117163 -0,0184 

2016 4 0,008008 0,026262 -0,11866 

2017 1 -0,00759 0,444566 0,061518 

2017 2 0,001094 0,545802 0,009512 

2017 3 -0,00073 0,957525 0,005933 

2017 4 -0,00076 0,903154 -0,00783 

2018 1 0,003335 1,087296 -0,0124 

2018 2 -0,00888 1,056266 0,097167 

2018 3 0,007757 0,578151 -0,01563 

2018 4 0,001105 0,800116 -0,0068 

2019 1 0,000467 0,593954 -0,00135 

2019 2 -0,00123 0,304259 0,085831 
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2019 3 0,00591 0,42245 0,147986 

2019 4 0,003281 2,435751 0,024032 

2020 1 0,008766 1,439651 -0,1556 

2020 2 -0,0047 1,454407 0,15593 

2020 3 -0,00731 1,153345 0,189821 

2020 4 -0,00135 -0,02315 0,054132 

Tablo 1’de 2010-2020 yılları arasındaki 11 yıllık süre zarfında çeyrek dönemlik olarak hesaplanan 44 adet sabit 

terim (α) ve Beta (β) katsayısı ile kümülatif anormal getiri (CAR) oranı görülmektedir. CAR hesaplamaları 

yapılırken her dönem için Türkiye’nin ekonomik büyüme oranının açıklandığı gün, olay günü olarak 

alınmıştır. Olay gününden 20 ila 6 iş günü öncesi arasında kalan 15 günlük dönem, tahmin penceresi olarak 

değerlendirilmiştir. Tahmin penceresi dönemi için Turizm Sektör Endeksinin getirisi ile BİST 100 Endeksinin 

getirisi arasında regresyon analizi yapılarak her dönem için sabit terim (α) ve Beta (β) katsayıları 

hesaplanmıştır. Bu katsayılar, her dönem için sırasıyla Tablo 1’in üçüncü ve dördüncü sütununda 

gösterilmektedir. Daha sonrasında, benzer şekilde, olay gününden 5 iş günü öncesi ile 5 iş günü sonrası 

arasında kalan 11 günlük periyot, olay penceresi olarak ele alınmıştır. Her bir çeyrek dönem için tahmin 

penceresinde hesaplanan sabit terim (α) ve Beta (β) katsayıları kullanılarak olay penceresi döneminde yer alan 

her bir gün için Turizm Sektör Endeksinde gerçekleşen getiri oranı ile piyasa modeline göre hesaplanan 

beklenilen getiri arasındaki fark alınarak günlük anormal getiri (AR) bulunmuştur. En son aşamada ise olay 

penceresi döneminde yer alan her bir gün için hesaplanan günlük AR’ler toplanarak 11 günden oluşan tüm 

olay penceresi dönemi için kümülatif anormal getiri (CAR) oranları hesaplanmıştır. Her bir dönem için 

bulunan CAR’lar, Tablo 1’de beşinci sütunda gösterilmektedir.  

Bu veriler göz önünde bulundurularak özellikle “Türkiye’nin çeyrek dönemlik ekonomik büyüme 

rakamlarının açıklanması ile birlikte BIST Turizm Sektör Endeksinin olay penceresindeki kümülatif anormal 

getirisi sıfıra eşittir. “(CARt1,t2 = 0)” şeklinde formüle edilen H0 hipotezini test etmek amacıyla 44 dönemlik 

CAR değerleri üzerindeki aşağıdaki hesaplamalar yapılmıştır: 

CAR değerlerinin toplamı: 0,095860527 

CAR değerlerinin ortalaması: 0,002178648   

CAR değerlerinin standart sapması: 0,071646929  

Bu bulgular kapsamında H0 hipotezini test etmek için yapılan t testi aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır: 

t = 
(x̄−𝜇0)

𝑆/√𝑛
  

Burada x̄,  CAR değerlerinin ortalamasını;  

μ0, H0 hipotezinde yer alan ve ortalama CAR’ların olması gereken 0 değerini;  

S, CAR değerlerinin standart sapmasını ve  

n, toplam gözlem sayısını olan 44’ü göstermektedir.  

Bu verilere göre t değeri; 0,2017 olarak bulunmuştur. t testine göre hesaplanan p değeri ise 0,841102 olarak 

tespit edilmiştir. Bu değer, %1, %5 ve %10 anlamlılık değerleri ile kıyaslandığı zaman istenilen büyüklükte 

olduğu için H0 hipotezi reddedilemez.  

6. Sonuç ve Tartışma  

Araştırma kapsamında gerçekleştirilen hesaplamalara göre “H0: Türkiye’nin çeyrek dönemlik ekonomik 

büyüme rakamlarının açıklanması ile birlikte BIST Turizm Sektör Endeksinin olay penceresindeki kümülatif 

anormal getirisi sıfıra eşittir. (CARt1,t2 = 0)” hipotezi reddedilememiş ve Türk turizm sektöründe yer alan ve 

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketleri içeren Türk Turizm Sektör Endeksi’nin, ülke ekonomisine 

ilişkin en temel makroekonomik göstergelerden olan ekonomik büyüme oranı karşısında gösterdiği tepkiler 

bağlamında, EPH’ye göre yarı güçlü formda etkin olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Böylelikle, Türk Turizm 

Sektörünün, EPH’ye göre yarı güçlü formda etkin bir şekilde faaliyette bulunduğu ve kamuoyuna açıklanan 

Türkiye’nin ekonomik büyüme rakamlarına hızlı, tam ve doğru bir şekilde tepki gösterdiği çıkarımlarında 

bulunulabilir.  
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Bu çalışma, Türkiye özelinde Kırbaş-Kasman ve Kasman (2004), Yıldırım ve Öcal (2004), Bahar (2006), Yavuz 

(2006), Özen (2017), Akın (2018) ve Polat (2019) tarafından gerçekleştirilen araştırmalar ile benzerlik 

göstermektedir. Bu araştırmalarda turizm sektörü ile ekonomik büyüme arasında anlamlı ilişkiler bulunması, 

bu çalışmada elde edilen Türk Turizm Sektör Endeksi’nin yarı güçlü formda etkin olduğu sonucuna destek 

olmaktadır. Bu çalışmanın literatürde ekonomik büyüme ile turizm sektörü arasındaki ilişkiyi EPH 

bağlamında inceleyen ilk araştırmalardan biri olması ve ekonomik büyümenin yanı sıra diğer 

makroekonomik göstergeler ile Türk turizm sektörü arasındaki ilişkiyi inceleyecek yeni araştırmalara kapı 

açması, bu çalışmayı ender ve değerli kılmaktadır.       

Bu araştırma sayesinde Türkiye açısından ekonomik olarak en önemli sektörlerden biri olan turizm 

sektörünün temel makroekonomik göstergelerden olan ekonomik büyüme rakamları ile olan ilişkisi, olay 

çalışması yaklaşımı ile irdelenmiştir. Çalışmada, ekonomik büyüme rakamlarının yayımlanma tarihlerine 

göre ayarlanan olay pencereleri aralığında turizm sektörünün Borsa İstanbul’da gösterdikleri performansın, 

BIST 100 endeksine kıyasla anormal getirilere yol açmadığı belirlenmiş olup turizm sektörünün EPH’ye göre 

yarı güçlü formda etkin olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Böylelikle, Türk turizm sektöründe Borsa İstanbul 

kapsamında piyasa etkinliğinin bulunması, yabancı yatırımcıların bu sektöre yapacakları yatırımlarını 

arttırmalarına yol açacak ve Türkiye ekonomisinin daha da yüksek oranlarda büyüyebilmesine zemin 

hazırlayacaktır.  

Türk turizm sektörü için en önemli makroekonomik göstergelerden olan ekonomik büyüme rakamları 

kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmanın, milli gelir, işsizlik, enflasyon, ihracat/ithalat rakamları ve 

ödemeler dengesi gibi diğer makroekonomik göstergeler için de tekrarlanması faydalı olacaktır. Bu itibarla 

Türk turizm sektörünün milli gelir, işsizlik, enflasyon, ihracat/ithalat rakamları ve ödemeler dengesi gibi diğer 

makroekonomik göstergelere olan reaksiyonunun, sektörün Borsa İstanbul’da gösterdiği performansın, BIST 

100 endeksine kıyasla anormal getirilere yol açıp açmadığının ve böylelikle EPH’ye göre yarı güçlü formda 

etkin olup olmadığının araştırılması yararlı olacaktır. Turizm sektöründe piyasa etkinliğinin bulunması 

Türkiye’nin bu alandaki yatırımlarını daha arttırarak dünya genelinde turizm pastasından gelir ve yatırım 

bağlamında daha büyük paylar alabilmesine zemin hazırlayacaktır. 
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