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ÖNSÖZ 

 

Değerli katılımcılar, Süleyman Demirel Üniversitesi kurulduğu 1992 yılından bugüne, 
her geçen gün güçlenen, “İlham Veren Üniversite” mottosuyla model olmaya ve 

bölgesine, ülkesine değer katmaya çalışmaktadır. Bu anlayışla, tatlı bir tesadüf sonucu 
kuruluşumuzun 30. yıl dönümünde 30. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi’ne ev 

sahipliği yapmış olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Son 2 yıldır çevrim içi olarak 
gerçekleştirilen Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi’ni bu yıl yüz yüze olacak 
şekilde düzenlemek bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı olmuştur.   
87 bildirinin sunulduğu kongrede, farklı birçok üniversite ve kurumdan 200’e yakın 

araştırmacının kongremize ilgi göstermiş olması da bizim için önemli bir motivasyon 
sağlamıştır. Bu kongrenin belki de en önemli farklılığı, katılımcılar arasında gerek 

dinleyici gerekse de bildirili olarak katılan çok sayıda genç akademisyen ve akademisyen 
adayının bulunmasıdır. Bu durum, alana ilginin önümüzdeki yıllarda da süreceği yönünde 
ortak bir kanaatin ortaya çıkmasını sağlamıştır.  
Kongremize toplamda 169 bildiri gönderilmiş olup bunların 99 tanesi örgütsel davranış, 
23 tanesi stratejik yönetim, 33’ü insan kaynakları yönetimi, 11’i örgüt kuramı ve 3 tanesi 

de işletme tarihi alanlarına gelmiştir. Bildiriler en az 2 en fazla 5 hakem tarafından 
elektronik bildiri değerlendirme sistemi üzerinden incelenmiştir. Bu incelemeler 
neticesinde örgütsel davranış alanından 64, insan kaynakları yönetimi alanından 13, 

stratejik yönetim alanından 8, örgüt kuramı alanından 7 ve işletme tarihi alanından 2 

olmak üzere toplam 94 bildiri sunulmak üzere kabul edilmiştir. Bildirilerin kabul oranı 
%55,6 olarak gerçekleşmiştir. 7 bildirinin geri çekilmesi neticesinde 26-28 Mayıs 
tarihleri arasında gerçekleşen kongremizde, 28 oturumda 87 bildiri sunulmuştur. 
Yönetim ve Organizasyon alanında çalışan akademisyenleri bir araya getirmek, alandaki 
yeni gelişmeleri ve tartışmaları araştırmacılarla paylaşmak amacıyla düzenlenen 
kongrenin önemli kazanımlar ve katkılar sağladığını düşünmekteyiz. Bu vesile ile 

kongrenin düzenlemesinde emeği geçen tüm takım arkadaşlarıma, desteklerini 
esirgemeyen kongre danışma kurulu üyelerine, bildiri değerlendirme sürecini yöneten 
alan koordinatörlerimize, sunmuş oldukları bildirilerle ve dinleyici olarak katılan tüm 
konuklarımıza, bildiri değerlendirme sürecinde özveri ile görev alan hakemlerimize, 
oturum başkanı olarak katkı sağlayan tüm hocalarımıza, verdikleri metodoloji seminerleri 

ile gençlere yeni ufuklar açan Prof. Dr. Şükrü ÖZEN ve Prof. Dr. Nejat BASIM’a ve 

açılış oturumunda bilgi, birikim ve tecrübelerini bizlere aktaran değerli hocam Prof. Dr. 

İnci ERDEM’e şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca kongremize sponsor olarak destek veren 

Ziraat Bankası, Halk Bankası, Red Bull, Gloria Jean’s Coffees ve son olarak Eğirdir 
Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Son söz olarak, Ulusal Yönetim ve Organizasyon 
Kongresi’nin daha uzun yıllar başarıyla gerçekleştirileceği ümidiyle hepinizi saygılarımla 

selamlıyorum. Sonraki kongrelerde görüşmek üzere… 

 

Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI  
Kongre Dönem Başkanı 
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ÖZET 

Bu çalışma, alternatif örgütlenme biçimleri olarak kooperatiflerin, bireylerin kimlik çalışması yoluyla, eşiktelik 
halleriyle başa çıkmalarını nasıl sağladığını incelemektedir. Bu araştırmada, bireylerin kimliklerini yeniden inşa 
etmelerine ve nihayetinde sosyal dışlanmalarının üstesinden gelmelerine izin verecek şekilde nasıl ilişkiler kurduklarını 
açıklamak için kurumsal iş türlerinden olan kimlik çalışması (identity work) kavramından yararlanılmaktadır. 
Türkiye’de faaliyet gösteren bir mülteci kadın kooperatifi örnek olayına dayanarak, kooperatif biçiminin üç farklı 
kimlik çalışmasını kolaylaştırdığı ortaya konulmaktadır: ilişkilerin kurulması, kendi kendini özgürleştiren süreçlere 
dahil olma ve geleneksel cinsiyet rollerinin değişmesi. Bulgularımız, marjinalleşmiş grupların ev sahibi topluluklara 
entegre edilmesinde örgütlerin dönüştürücü bir rol oynayabileceğini ve daha spesifik olarak ise kooperatiflerin 
kapsayıcı bir şekilde kolektif iyi oluşu geliştirmedeki rolünü göstermektedir. Eşikteki bireyleri çevreleyen örgütsel 
bağlamın kimlik çalışmalarını nasıl etkilediğini tartışarak, çalışmamız, örgüt yazınında eşiktelik kavramına ve zorlu 

bağlamlarda yerinden edilmiş kişilerin öz kimlik çalışmalarının ilişkisel boyutlarını anlamaya katkıda bulunmaktadır.  

 

GİRİŞ 

Son on yılda insanlığın karşılaştığı en trajik sorunlardan biri mültecilerin kötü yaşam koşulları 
olmuştur. Suriye’de yaşanan iç savaşın sonucu olarak, 2011’den bu yana 6,6 milyondan fazla 

insan yerinden edilmiş ve bu da geniş çaplı, uzun süreli bir insani krize neden olmuştur. Bu durum, 

resmi olarak 3,7 milyondan fazla ve dünyanın en yüksek mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan 
Türkiye gibi komşu ülkeleri yoğun şekilde etkilemiştir (UNHCR, 2021). Mültecilerin BM'nin 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşma çalışmalarına dahil edilmesini sağlayan Küresel 
Mülteci Mutabakatı (UNHCR, 2018), devletleri ve diğer paydaşları sürdürülebilir tam ve üretken 
istihdamı teşvik etmeye çağırmaktadır. Türkiye'de ise Suriyeli mülteci erkeklerin %81’i işgücü 
piyasasına katılmakta, bu oran Suriyeli mülteci kadınlar için ise %14’te kalmaktadır (Caro, 2020). 
Savaş koşullarıyla yerinden edilmeleri, mülteci kadınları belirsiz bir eşiktelik durumuna 

sürüklemiş, bu da onları yalnızca geçici düzenlemelere bağımlı kılmakla kalmamış, aynı zamanda 
yeni kimlikler inşa etmelerini de gerektirmiştir.   

Turner'a göre (1967), ortada ve arada bir durum olarak eşiktelik (liminality), yeni bir kimliğin 
inşasını gerektiren bir geçiş aşamasından sonra toplumdaki farklı grupların birleşimiyle sona 

ermesi arzu edilen, ilk ayrılış sürecidir. Eşiktelik, kişinin sosyal sistem içindeki içsel benlik 
duygusunu bozar ve kimlik inşasını, olası yeni bir kimlik ve sosyal konumun toplum içinde 
anlamlı hale gelebileceği şekilde başlatır (Beech, 2011; Bamber ve ark., 2017). Güncel 
araştırmalar, aktörlerin (Beech ve ark., 2016) ve daha spesifik olarak zorla yerinden edilmiş 
aktörlerin (Alkhaled ve Sasaki, 2021) kimlik çalışması yoluyla yapısal olarak belirsiz geçiş 
aşamasıyla başa çıkma çabalarına odaklanmıştır (Conroy ve O'Leary-Kelly, 2014).   

Ancak çok az sayıda çalışma, örgütsel ve kurumsal düzenlemelerin eşiktelikle başa çıkmayı nasıl 
kolaylaştırabileceği, sosyal dışlanmayı nasıl azaltabileceği ve eşikteki bireyleri topluluklara 

yeniden entegre etmede dönüştürücü bir rol oynayabileceği konusunda fikir vermiştir. Bu konu, 

örgütler ve kurumlar bireylerin marjinalleşmesini derinden etkilediği için önem taşımaktadır 
(Amis ve ark., 2018; Tharchen ve Garud, 2017). Suriyeli mülteci kadınların bir kooperatifte 
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eşiktelikleriyle nasıl başa çıktıkları ve kimliklerini nasıl yeniden yapılandırdıkları sorusuna yanıt 
olarak, kooperatiflerin yeni kimliklerin inşasında katalizör görevi görmesini ve eşiktelik 

deneyimleri üzerindeki etkileri incelenmektedir. Bu çalışmada, alternatif örgütlenme biçimleri 
olan sosyal kooperatiflerin eşikte gruplar için kimliklerini yeniden yapılandırmada nasıl kimlik 
çalışması (identity work) aracı haline gelebileceği araştırılmaktadır. Daha spesifik olarak ise, 

bireylerin kimlik çalışmalarını (Lawrence ve Phillips, 2019) inceleyerek, sosyal kooperatiflerin 

bu bireylerin kurdukları ilişkiler yoluyla ev sahibi topluluğun ana akım değerleri ve 

beklentileriyle uyumlu, farklı bir benlik duygusu oluşturmalarına yardımcı olduğuna 
odaklanılmaktadır. (Stenger ve Roulet, 2018).  

Türkiye'deki uluslararası bir kuruluş ve yerel bir belediye tarafından ortaklaşa finanse edilen 
mülteci bir kadın kooperatifinin örnek olay olarak ele alındığı bu çalışmada, Suriyeli mülteci 
kadınların kimlik çalışması süreçleri incelenmektedir. Alternatif örgütlenme biçimlerinin, üç  

kimlik çalışması biçimiyle kimliklerin yeniden yapılandırılmasına nasıl olanak sağladığı 
kuramsallaştırılmaktadır: ilişkilerin kurulması, kendini özgürleştiren süreçler ve geleneksel 
toplumsal cinsiyet rollerinin değiştirilmesi. Bu çalışma, mülteci kadınların belirsiz eşiktelikten 

Türk toplumuna uyum yollarını buldukça, kooperatifin kadınların kimlik çalışmalarına destek 
verdiğini ortaya koymaktadır 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Eşiktelik, bir bireyin geçmiş ve gelecekteki kimlikler arasında askıya alındığı ve her iki kimliğe 
de ait olmadığı, geçici ve dönüşümsel bir durumdur (Ibarra ve Obodaru, 2016). Van Gennep'e 

(1960) göre, kimlikler üç aşamada değişir: bir kişinin sembolik olarak önceki bir kimlikten 
ayrıldığı ‘ayrılık’; burada ya da orada olmayan bir ara-ara aşaması olarak tanımlanan ‘eşiktelik’ 
ve eşiktelik dönemini yeni bir kimliğin inşasıyla tamamlayan ‘birleşme’. Ayrılma aşaması, 
bireyin sosyal kimliğinden yoksun bırakıldığı bir sosyal dönüşüm ile karakterize edilmektedir. 
Bunu, kişinin sosyal kimliğinin geçici olarak tanımlanmadığı bir sosyal belirsizliğe girdiği 
eşikteliğe geçiş aşaması izler (Johnsen ve Sørensen, 2015, s. 323). Son aşamada ise birey, yeni 

sosyal kimliğine dahil edilmektedir.  Eşiktelik kavramı aynı zamanda bir toplumsal statüden bir 
diğerine geçerken, iki toplumsal statü arasındaki eşikte ve belirsiz olarak kalmak anlamını taşır. 
Kabul edilme ve reddedilme arasında bir yerde gidip gelen bireyler, toplumsal statülerini elde 
edinceye kadar, bir kabul edilmemişlik içerisinde yaşamaktadır.  

Örgüt yazınında eşiktelik çalışmaları esas olarak yönetim danışmanlığı (Czarniawska ve Mazza, 

2003), iş yemekleri (Sturdy ve ark., 2006), kimlik geçişleri (Ibarra, 2007; Beech, 2011) konularını 
incelemek için bir perspektif sağlamıştır. Bu çalışmalarda, eşiktelik yıkıcı, yapılandırılmamış ve 

belirsiz bir durum olarak nitelendirilmiştir (Hoyer ve Steyaert, 2015). Örneğin, Beech (2011), 
daha uzun süre eşikteki durumlarda kalan bireyler tarafından kaygı ve sosyal ayrılığın 
yaşanabileceğini savunmuştur. Buna karşılık, daha güncel çalışmalar, eşikte bir statünün sosyal 
ve psikolojik olarak olumlu bir şekilde dönüştürücü olabileceğini (Sankowska ve Söderlund, 
2015) ve aradalık durumlarının kişinin yaratıcılığı için alan yaratabileceğini, diğer deyişle 

eşikteliğin olumlu özelliklerini savunmaya başlamıştır (Bamber ve ark., 2017).  

Eşiktelik kavramı, istihdamın esnek doğasını inceleyen çeşitli çalışmalarda kimlik çalışmasıyla 
bağlantılandırılmakta (Beech, 2011) ve kültürel değişim için bir araç olarak (Howard-Grenville 

ve ark., 2011) veya gelişim mekanizması olarak görülmektedir (Hawkins ve Edwards, 2015). 

Kimlik çalışması, insan benliğinin “tutarlılık ve ayırt edilebilirlik duygusunu üreten yapıları 
oluşturma, onarma, sürdürme, güçlendirme veya gözden geçirme” ile meşgul olmalarını ifade 
etmektedir (Sveningsson ve Alvesson, 2003, s. 1165). Kimlik çalışması, esas olarak, insanların 
kim olduklarına dair fikir oluşturmak, kim olduklarına dair bir duyguyu şekillendirmek ve kimlik 
duygularının başkaları tarafından kabul edilmesini müzakere ederken harcanan çabaları içerirken, 
daha çok söylemsel olarak üretilen bir süreç olarak kabul edilmiştir (Alvesson ve ark., 2008). 
Kimlik çalışmaları sayesinde bireyler, benlik duygularını yeniden üretmek veya dönüştürmek için 
bir benlik anlatısı hazırlarlar (Alvesson, 2010) ve araştırmalar, aktörlerin kimliklerini 
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anlamlandırmak ve başkalarına iletmek için geliştirdikleri hikayelere bakarken, kimliğin bu anlatı 
yapısına görece daha fazla yer vermektedir (Ibarra ve Barbulescu, 2010). Kimlik çalışmaları ile 
ilgili yazın esas olarak ilişkisel ve maddi boyutlara görece daha az vurgu yaparken, söylemsel bir 
odaklanmaya gidilmiştir.  

Bir öz-çalışma olarak kimlik çalışması (identity work as self work), bireylerin kendilerini inşa 
etmek için üstlendikleri eylemleri kapsar ve üç boyutu içerir: insanlar kendilerini tanımladıkları 
anlatıları, yerleşik ilişkileri ve benliklerinin materyal (maddi) tezahürlerini şekillendirdikleri 
çalışmaları. Öz-çalışmanın ilişkisel boyutu, aktörlerin bu çabaları mümkün kılan ve engelleyen 
ilişkiler bağlamında gerçekleşen benlikleri inşa etme çabalarının altını çizmektedir. Ayrıca,  
benliği şekillendirmenin bir aracı olarak ilişkiler kurma, sürdürme ve dönüştürme çalışmalarını 
içerir ve bireyler belirli gruplarla ilişki kurarak kimlikler oluşturmak için çalışırlar (Lawrence ve 
Phillips, 2019). Kimlik çalışmasını, diğerlerinin kimliklerini şekillendirmek için çalışan belirli 
aktörler olarak anlamanın aksine, bir kendi kendine çalışma biçimi veya öz-çalışma olarak 

anlamak, yalnızca tek aktörler tarafından gerçekleştirilmeyen söylemsel, ilişkisel ve maddi 
pratikleri içeren geniş bir kimlik çalışması pratikleri dizisini anlamamıza yardımcı olur, ama aynı 
zamanda benliğin anlamlarını ve onun başkalarıyla olan bağlantılarını müzakere eden aktör 
ağlarının ortak çalışmasını da içermektedir.  

YÖNTEM 

Çalışmanın bağlamı, Türkiye'de uluslararası bir kuruluş tarafından geliştirilen ve 2020 yılı 
başında Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde hayata geçirilen bir kadın kooperatifidir. Proje, 
ilgili becerilerin sağlanması yoluyla geçici koruma altındaki Suriyeliler için geçim kaynaklarına 

erişimi amaçlamaktadır. Kooperatif, dayanışma, eşitlik, üretim ilkeleriyle tarım ürünleri üreten 
ve satan 37 Suriyeli, İranlı, Afganistanlı ve Türkiyeli kadınların ortaklığıyla kurulmuştur.  

Veri Kaynakları  
Güvenilirliği sağlamak için; mülteci kadınlar, kooperatifin yerel topluluktan üyeleri, kooperatif 
yönetimi ve belediye temsilcileriyle toplam 30 yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme ve 

araştırma alanındaki bireylerle resmi olmayan görüşmeler ve gözlemleri içeren birden çok veri 
kaynağından yararlandım. Kooperatifin işleyişini ve süreçlerini daha iyi anlamak için belgelere 
(kamuya açık belgeler, dahili sunumlar, gazete makaleleri ve web siteleri) ve görsel materyallere 
(üyeler tarafından resmi olarak çekilen ve kişisel olarak kaydedilen fotoğraf ve kısa videolar) 
erişildi. Ayrıca 21 mülteci kadın (18'i Suriyeli, geri kalanı İranlı ve Afganistanlı) ve 4 Türkiyeli 

kadınla görüştüm. Üç görüşme dışında mültecilerle yapılan tüm görüşmeler Arapça dilinde 

gerçekleştirildi. Kuruluşundan bu yana kooperatif için çalışan çevirmen, tüm görüşmelerde hazır 
bulundu ve simultane olarak mülteci kadınların yanıtlarını çevirerek, araştırmacının takip soruları 
sorabilmesini sağladı. Görüşmeler 60 ila 80 dakika arasında sürdü. Suriyeli mültecilerle yapılan 
tüm görüşmeler tamamlandıktan sonra, Türkçe ve Arapça ana dili olan başka bir kişi tarafından 
Türkçe’ye çevrildi ve yazıya döküldü.  

Veri Analizi 

Pansera ve Rizzi'nin (2020) İtalyan sosyal kooperatifleri üzerine yaptığı çalışmalarında izledikleri 

adımlar doğrultusunda, toplanan veriler gömülü kuram yaklaşımı ile analiz edilmiştir (Gioia ve 
ark., 2013). İlk adım, orijinal araştırma sorusuna göre açık kodlama ile veri yapısını oluşturmaktı. 
Bu aşamada, alternatif örgütlenme biçimleri olarak kooperatifler mülteci kadınların kimlik 
çalışmalarına nasıl hizmet ediyor? Mülteci kadınların çalışma nedenleri, kooperatif için nasıl 
çalıştıkları, önceki yaşamları ve mevcut durumda karşılaştıkları zorluklarla ilgili kısımları 
kodladım. Zorla yerinden edilmeden önce ve sonra benliklerini karşılaştırmaya başladıklarında 
ve daha sonra kooperatifle çalışmalarına başladıklarında, verilerden kimlikle ilgili farklılaşmalar 
ortaya çıktı.  



4 

İkinci aşamada verilerden çıkan temaları ikinci dereceden analiz yaparak gruplandırdım. Ayrıca 
birinci düzey kodların, görüşmecilerin anlatılarını açıklamamıza yardımcı olabilecek kavramlar 

önerip önermediğini de sordum. Bu yeni kimlik terimlerinin hangi kimlik çalışma mekanizmaları 
aracılığıyla nasıl oluşturulduğunu ve sürdürüldüğünü inceledim. Son aşamada, kademeli 
soyutlama sürecinde ilişkilerin kurulmasını, kendini özgürleştirmeyi ve geleneksel toplumsal 

cinsiyet rollerinin değişmesi toplu boyutlarına ulaştım. Nihai veri yapısı (Gioia ve ark., 2013) 
Şekil 1'de gösterilmiştir.  
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Şekil 1. Veri Yapısı 

Kodlar                            Temalar                              Boyutlar 
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BULGULAR 

İlişkilerin Kurulması Yoluyla Kimlik Çalışması Yapmak 

Mülteci kadınların çoğu için kooperatif, ev sahibi ülkedeki ilk çalışma deneyimidir. Mülteci 
kadınlar kooperatife üye olurken kooperatifi sadece ekonomik yararları için değil, sosyalleşme 
için de bir yer olarak görmeye başlamışlardır. Mülteci kadınlar, kooperatifte çalışmanın ev sahibi 

toplum ile bağlantılar kurmayı mümkün hale getirdiğini ve bunun da sosyal dışlanmışlıklarını bir 

dereceye kadar hafiflettiğini belirttiler. Mülteci kadınlar topluluk içi ilişkiler kurarak yerlerinden 
edilmiş diğer kadınlar hakkında daha fazla bilinçlenmişlerdir. Bu farkındalık bir bakıma onların 
empati kurmalarına yol açmış ve kolektif bir kimliğin oluşmasını sağlamıştır.  

Kooperatif ev sahibi topluluktan üyeleri de içerdiğinden, mülteci kadınlar bu durumu 

entegrasyonları için değerli bir fırsat olarak görmüşler ve böylelikle kendilerini bilinçli olarak 
yerel halkla özdeşleştirmişler ve diğer etnik kökenlerden gelen mültecilere nispeten uzak durmayı 
tercih etmişlerdir. Yerel üyelerle ilişkiler kurmaya çalışırken, ev sahibi topluluk tarafından 
benimsenmek ve sevilmek için daha çok çalışmaya başlamış ve böylece iyi, çalışkan mülteci 
imajını inşa etmişlerdir. Ayrıca özellikle Suriyeli kadınlar, kendilerini diğer etnik kökenlerden 
gelen mültecilerden daha üstün olarak konumlandırmaya çalışmışlardır. Suriyeli olmayan 

mültecilere kıyasla kendilerine daha fazla iş yükü tahsis edildiğinde dahi, kendilerini görece daha 

değerli hissetmişler ve oluşturulan eşitsizliğe karşı çıkmamışlardır. Bu da aslında, ev sahibi 

toplumun kadınları tarafından tanınmak ve kabul görmek için olan isteklerini örtülü olarak 
göstermektedir.  

Mülteciler ve ev sahibi toplumun üyeleri tarafından ortaklaşa ve beraberce yapılan işler, 
mülteciler üzerinde olumlu duygular yaratmıştır. Kadınlar, ekonomik hayata aktif olarak katılan, 

görece daha bağımsız gördükleri Türk kadınları rol model kabul etmektedirler. Kooperatifin ortak 
bir amaç doğrultusunda topluca çalışılması ilkesi, bu kadınların birbirlerine yardım etmelerini ve 
kendilerini “faydalı” olarak algılamalarını sağlamıştır. Bu kolektif bilincin oluşturulmasında, 

üretim sürecinin her aşamasında beraberce var olmak da dile getirilmiştir. Ağırlıklı olarak tarım 
ürünleri üreten mülteci kadınlar, tohumları ("bebeklerini") aşırı özen ve sorumlulukla nasıl 
yetiştirdiklerini belirtmek için çocuk metaforuna sıklıkla atıfta bulunmuşlarıdır.  

Kendini Özgürleştirme Yoluyla Kimlik Çalışması Yapmak 

Mülteci kadınlar, kooperatifi zorla yerinden edilmelerinden dolayı oluşan travmalarını gidermek, 

özgüvenlerini geliştirmek ve bireysel refahlarını artırmak için özgürleştirici bir alan olarak 
görmektedir. Kooperatif, bu kadınlar için aynı zamanda olumsuz duyguların geçici de olsa terk 
edildiği bir eğlenme ve sosyalleşme alanı olarak görülmektedir.  Mülteci kadınlar için kooperatif 
sadece bir iş yeri değil, aynı zamanda özel yaşamlarındaki sorunlarla ilgili sürekli destek 
alabilecekleri bir yerdir. Kooperatifte çalışmak özgüvenlerini arttırmış ve bazı mülteci kadınlar 
üyeliklerini Türk vatandaşlığını almak için potansiyel bir kolaylaştırıcı olarak algılamışlardır. 
Vatandaşlığın yanı sıra, mülteci kadınlar kooperatifte çalışmanın uzun vadeli iş olanaklarına 
erişmelerine yardımcı olacağına da inanmışlardır.  

Kendini özgürleştiren kimlik çalışması, kooperatifin mülteci kadınların refahını artıran bir yer 
olarak görülmesiyle de somutlaştırılmıştır. Görüşmelerde, yerlerinden edilmeden önceki 

hayatlarını anlatırken, “başkalarının hayatını yaşamak” anlatısını kullanarak nasıl önemsiz ve 
değersiz hissettiklerine değinmişlerdir. Öyle ki, mülteci kadınlar kooperatife katılmadan önce 
kendilerini başkasının, yani eşlerinin hayatını yaşıyor olarak tanımladılar. Kooperatiften önceki 
ve sonraki yaşamlarını karşılaştırırken, kadınların çoğu hem ekonomik hem de sosyal 

özgürlüklerini içeren "kendini değerli hissetmek" kavramını kullanmışlardır.  
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Geleneksel Cinsiyet Rollerinin Değişimi Yoluyla Kimlik Çalışması 
Yapmak 

Toplumsal olarak inşa edilmiş kadınlık ve erkekliğe ilişkin performans fikirleri, mülteci 
kadınların kooperatifteki varlıklarını yorumlama biçimlerini de etkilemiştir. Suriyeli kadınların 
hanenin bakım yükünü üstlenen geleneksel rollerinin aksine; kooperatife katılmaları ve hayatta 
kalma mücadeleleri geleneksel cinsiyete dayalı rollerinin değişmesini sağlamıştır. Kendilerini 
eşlerinin egemenliğinden ve belirledikleri sınırlardan kurtarmaya çalışan bu mülteci kadınlar, 
kooperatif aracılığıyla elde ettikleri ekonomik özgürlüklerinin, aile içinde de kendilerini daha 

güçlü ve yetkin hissetmelerine yardımcı olduğunu anlattılar. Bu noktada, bireyselleşme duyguları 
kendi ayakları üzerinde durma, başkalarına yük olmama ve kendi kimliklerini bulma şeklinde 
anlatılmıştır. 

Belli bir ücret karşılığında çalışmak veya hanenin temel gelir sağlayıcısı olmak genellikle 

erkekliğe ilişkin bir rol olarak algılanmaktadır. Kadınlar görüşmelerde, erkekliğe vurgu yaparak 
kooperatifte çalışmaya başlamaları ile birlikte kendilerini artık “erkek gibi hissettiklerini” ifade 

ettiler. Erkek gibi hissetme, dış dünya hakkında eşlerinden daha fazla bilgi sahibi olma ve 

başkalarından duydukları korkuların hafifletilmesi şeklinde de tezahür etmiştir. Mülteci kadınlar 
ev sahibi toplumun kültürüne uyum sağlamak amacıyla kendilerini değiştirmeyi amaçladıkları 
için de Türk kadınları kendilerine rol model olarak kabul etmişlerdir. Bu doğrultuda, fiziksel 

görünüşlerini ev sahibi topluluğa uyacak şekilde değiştirdiklerini ifade etmişlerdir.  

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Türkiye'de bir kooperatifte çalışan mülteci kadınların işgücüne entegrasyonuna ilişkin örnek olay 
çalışması etrafında şekillenen bu araştırmanın amacı, örgütlerin toplumsal kapsayıcılığı teşvik 
etmek için nasıl araç olabileceğini anlamaktı. Bulgularımız, alternatif örgütlenme biçimleri olarak 
kooperatiflerin, eşikte olan bireylerin kolektif refahını kapsayıcı bir şekilde geliştirebileceğini 
göstermektedir. Bu araştırma ayrıca; başkalarıyla ilişki kurmanın, kendini özgürleştirmenin ve 

geleneksel cinsiyet rollerinin değişmesinin mülteci kadınların refahına doğrudan nasıl katkıda 
bulunabileceğini göstermiştir. Bu çalışma, mülteci kadınları öz-çalışma olarak yaptıkları kimlik 

çalışmalarını ampirik olarak ortaya koyarken, kooperatifin bunun gerçekleşmesinde bir katalizör 
işlevi gördüğünü savunmuştur.  

İlk olarak, bu çalışma mülteciler ve eşiktelik yazınına, zorla yerinden edilmiş bireylerin 

eşiktelikten içeriye geçiş aşamasında kimliklerini nasıl yeniden yapılandırdıklarını açıklayarak 
katkıda bulunmuştur. İlgili yazından ayrışarak eşikteliğin ve eşikte olmanın sosyal kimlikleri 

etkileme halinin, alternatif örgütlenme biçimleriyle ilgili olarak incelenmesi gerektiği 
gösterilmektedir. Bu bağlamda bulgularımız alternatif örgütlenmeler olarak kooperatiflerin, 

toplumlarda yaygın olumsuz inançlara meydan okuyarak sosyal dışlanmanın giderilmesini nasıl 
sağlayabileceğini ortaya koymaktadır. Mülteci kadınların eşikte halleriyle kooperatifte nasıl başa 
çıktıkları ve kimliklerini nasıl yeniden yapılandırdıkları sorusunu yanıtlarken, bu araştırma 

kooperatiflerin yeni kimlikler inşa ederken, eşiktelik deneyimleri üzerindeki etkisini ortaya 
koymuştur. Bu şekilde araştırmamız, farklı örgütlenme pratiklerinde nelerin mümkün kılındığı 
veya kısıtlandığı açısından daha görünür hale gelen bağlama özgü kimlik çalışmalarına da dikkat 
çekmiştir (Daskalaki ve Simosi, 2018).  

Bu bulgular ayrıca, zorla yerlerinden edilenlerin eşikteliğe itildiklerinde bile, kimlik çalışmasına 
girebileceğini ve bunun da olumlu bireysel sonuçlara yol açabileceğini göstermektedir. Mevcut 

yazın, bireylerin kimlik çalışmasını, zorla yerinden edilme gibi yapısal kısıtlamalarla karakterize 
edilen belirli bağlamlarda mümkün olamayabilecek bir şey olarak görmüştür. Aktörlerin 
genellikle belirsiz sosyal yapılar üzerinde daha az kontrole sahip olduğu ve anlamlı kimlik 
çalışmalarına girmelerini daha zor hale getirdiği varsayılmıştır (Beech ve ark., 2016). Bunun 

aksine, çok yeni olarak, Alkhaled ve Sasaki (2021) çalışmasında yapısal kısıtlamalar 
yaşamalarına rağmen mülteci kadınların kimlik çalışmaları ele alınmıştır. Bahsedilen çalışmadan 
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farklı olarak, bu kadınların kurban olarak tasvir edildikleri bir bağlamda (Dağtaş ve Can, 2021), 
kooperatif formunun kamu hayatının ve ekonominin aktif katılımcıları olarak kendilerini 
gerçekleştirmelerine yardımcı olduğu ve onların topluluk içi ve arası bağlantılar kurmalarını 
mümkün kıldığını gösterdik.  Bu nedenle, bu çalışma sadece bu aktörlerin kendileri için anlamlı 
bir gelecek inşa etmeye çalıştıklarını açıklamakla kalmamış; kimlik çalışmasını sağlayan bir 
mekanizma olarak alternatif örgütlenme olarak kooperatifin işbirlikçi biçimini ortaya koyarak 
yazına katkı sağlamıştır.  

İkinci olarak, bu araştırma, bireylerin ve kolektif aktörlerin kimlik çalışmalarına ilişkin yazını 
genişleterek, örgütsel ortamın özelliklerinin dezavantajlı kişilerin sosyal dışlanmalarının 
üstesinden gelmelerini ve birleşme aşamasına geçmelerini sağlayacak şekilde nasıl gelişmelerini 
sağladığını ortaya koymuştur. Bireylerin kimlik yapılarını oluşturma, onarma, sürdürme, 
güçlendirme ve gözden geçirmeleri konusundaki etkileşimini açıklayan kimlik çalışması kavramı 
(Sveningsson & Alvesson, 2003, s. 1165), mevcut yazında yöneticiler tarafından gerçekleştirilen 
bir süreç olarak ele alınmış, bireysel aktörlerin kimlik çalışmalarına bir öz-çalışma biçimi olarak 
çok az önem vermiştir. Bulgularımız, bireylere ve kooperatif içinde kimliklerini 

anlamlandırmalarına odaklanarak, sosyal kooperatiflerin bu bireylere ana akım değerler göz 
önünde bulundurularak ev sahibi topluluk beklentileriyle uyumlu farklı bir kimlik inşa etmelerine 
nasıl yardımcı olduğunu ortaya çıkarmıştır (Stenger ve Roulet, 2018).  

Dahası, bu araştırma, aktörlerin hem kendi hem de başkalarının benliklerini inşa etme çabalarının, 
bu çabaları motive eden veya kısıtlayan ilişkiler bağlamında gerçekleştiği fikrine dayanarak, öz 
çalışmanın ilişkisel boyutunu genişletmiştir (Lawrence ve Phillips, 2019). Öz-çalışmanın 
söylemsel boyutu, aktörlerin sözel ya da yazılı dil üretimi yoluyla benlik inşa etme çabaları 
bağlamında daha fazla ilgi görmüştür. Bununla birlikte, ilişkilerin aktörlerin benlikleri ilişkisel 
öz-çalışmanın bir yönü olarak inşa etme çabalarına dahil olma biçimleri önemlidir, çünkü 
benlikler temelde sosyal yapılardır. Bu çalışma, bireylerin öz-çalışmayı gerçekleştirirken 
oluşturdukları ve sürdürdükleri ilişkilerin gözden kaçan boyutuna değinmekle kalmamış; sadece 
bireylerin kendilerinin değil, örgütler (bu durumda kooperatifler) gibi kolektif aktörlerin de öz-

çalışmanın aracıları olarak nasıl davrandıklarını ortaya koyarak yazını ileri taşımıştır. Sınırlı 
sayıda çalışma, örgütsel başarının örgüt kültürüne bağlı olduğu durumlarda öz-çalışmanın 
özellikle önemli olduğunu gösterdiğinden (Anteby, 2013), bu kooperatifin sosyal misyon temelli 

örgütlenmesinin üyeleri tarafından paylaşılan rutinleri, uygulamaları ve durumları nasıl 
oluşturduğunu ve benliklerini şekillendirme sürecinde eşikte olanları nasıl desteklediğini 
göstermiştir. 

Son olarak, bu çalışma, örgütlerin marjinalleşmiş grupları topluluklara entegre etmede 
dönüştürücü bir rol oynayabileceğini göstermiştir. Örgütlerin ve kurumların hem bireylerin hem 
de grupların marjinalleşmesinde yer aldıkları düşünülürse (Amis ve ark., 2018; Tharchen ve 
Garud, 2017), kooperatifler egemen kapitalist örgütlenme biçimlerine karşı koyan ve görece daha 
az ayrımcılık ve eşitsizliği yaratan örgütsel formlardır. Mevcut araştırmalar, kooperatiflerin 
sosyal olarak dezavantajlı gruplar için istihdama erişimi kolaylaştırmak ve ekonomik eşitsizlik ve 
yoksulluk endişelerini gidermek için uygulanabilir alternatif örgütsel formlar olarak görüldüğünü 
ortaya koymaktadır (Davis, 2016). Bununla birlikte, çok az sayıda çalışma, örgütsel ve kurumsal 
düzenlemelerin eşiktelikle başa çıkmada bireylerin deneyimlerini nasıl kolaylaştırabileceği, 
sosyal dışlanmayı azaltabileceği ve eşikte olan bireyleri topluluklara entegre etmede dönüştürücü 
bir rol oynayabileceği konusunda fikir vermiştir. Bu çalışma, kooperatifin mülteci kadınlara 
yönelik uygulamalarını ve sonuçlarını ortaya koyarak, sosyal dışlanmayı azaltabilecek örgütsel 
düzenlemelerin araştırılması çağrılarına yanıt vermiş; ayrıca alternatif örgütlenme biçimlerinin 
eşikte gruplar için nasıl kimlik çalışması aracı olabileceği sorusuna teorik katkılar sağlamıştır. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, küresel bir işletme örneği üzerinden köken ve ev sahibi ülkedeki çevresel sürdürülebilirlik 
yaklaşımlarındaki farklılığı irdelemektir.  Bu amaçla Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı, ABD kökenli Ford Otomotiv’in 

çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımları, sürdürülebilirlik raporlarından hareketle içerik analiziyle incelenmektedir. 
Küresel bir işletmeden yola çıkarak, sürdürülebilirlik konusunda, bağlamsal uygulama farklarının olup olmadığını 
eleştiriye açmak hedeflenmektedir. Çalışmada ev sahibi ve köken ülkenin çevresel sürdürülebilirlik raporları iki 
açıdan ele alınmıştır. İlk olarak iki ülkenin çevresel sürdürülebilirlik raporları, GRI indeksi çevre kategorilerine göre 
incelenmiştir. Ardından iki ülkenin raporları, Koşu Bandı Üretim Teorisi çevre kategorileri çerçevesinde 
değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda ev sahibi ülkede çevresel uyum kategorisinin daha etkin şekilde izlendiği, 
atıklara ilişkin veri paylaşımı konusunda son zamanda daha az paylaşımcı olduğu, tedarikçilere ilişkin verilerin 

olmadığı görülmüştür. Ev sahibi ve köken ülkedeki çevresel sürdürülebilirliklerin raporlama kıstaslarındaki 
farklılıkların, ev sahibi ülkenin çevresel politikalarından kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. Bu çalışmayla, çevresel 
sürdürülebilirlik raporlarının aynı işletmeye ait olsa dahi çevresel sorumluluklar söz konusu olduğunda hangi çevre 
kategorilerinde farklı tutumlarında bulunacağının tespiti; hem işletme hem de ülkelerin çevresel sürdürülebilirliğe 
bakış açısına dair önemli ipuçları sunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Ev Sahibi Ülke, Köken Ülke, Çevresel Sürdürülebilirlik, Koşu Bandı Üretim Teorisi 

 

GİRİŞ 

Endüstriyel faaliyetler, hava, toprak ve su üzerinde ciddi kirliliğe yol açarken; çevresel 
tahribatlara, imhası güç atıklara sebebiyet vermektedir. Çevresel bozulmalara rağmen çevrenin 
kaynaklarının sürdürülebilirliğine ilişkin çabaların, kar beklentisi kaygısının gerisinde kalması 
bugün karşılaşılan çevresel krizleri beslemeye devam etmektedir.  

Dünya kaynaklarının bugünkü durumu, işletmeleri çevresel performans, sosyal sorumluluk ve 
ekonomik katkı boyutları olan (Krajne ve Glavic, 2004:551) “sürdürülebilirlik” kavramıyla sık 
sık yüzleştirmektedir. Ancak yaşanılan iklim krizi nedeniyle çevresel sürdürülebilirlik konusu 
acil eylem gerektiren öncelikli alandır. Çevresel sürdürülebilirlikle ilgili alan yazında mimari, 

kültür, turizm, lojistik, eğitim (Beyhan ve Ünügür, 2005; Çevik ve Gülcan, 2011; Kayıhan ve 
Tönük, 2011; Yapıcı, 2003) gibi farklı alanlarda pek çok çalışmaya rastlanmaktadır. Yönetim 
alanında da bu ilgi son yıllarda giderek artmaktadır (Şenocak ve Bursalı, 2018; Mashala, 2018; 

Paillé vd., 2020; Tokgöz ve Önce 2009). Küresel anlamda çokuluslu işletmelerin uygulamaları 
daha küçük ölçekli işletmelere örnek teşkil edebileceğinden bu çalışmada bir küresel işletme 
örneğine odaklanılmaktadır. Çevresel sürdürülebilirlik bilincinin küresel anlamda yerleşmesi 

için küresel işletmelerin, ev sahibi ülke olarak adlandırılan yatırım ülkeleri ile doğdukları köken 
ülkelerinde farklı çevresel yaklaşımlar sergileyip sergilemedikleri bu çalışmanın merkezi 
sorunsalıdır. Her ne kadar bu mesele genel hatlarıyla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler 
kıyaslamasıyla yapılmış olsa dahi (Kanberoğlu ve Mollavelioğlu, 2013; Sat, 2017; Üzar, 2019) 

işletme bazında raporların ev sahibi ve köken ülke uygulamaları henüz değerlendirilmemiştir. 
Çalışma, bu boşluğu Koşu Bandı Teorisi’ni merkeze alarak doldurmayı hedeflemektedir. 
Nitekim Koşu Bandı Üretim Teorisi, çevre paydaşlarının çevreden çok işletmelerin 
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sürdürülebilirliğini önemsemelerini eleştirmektedir (Gould vd., 2004; Long vd., 2012; Lynch 

vd., 2018; Stretesky vd., 2013). 

Çalışmada küresel işletmelerin ev sahibi ve köken ülkedeki çevresel tutumlarındaki farklılıklar 
irdelenmektedir. İşletmelerin çevresel sürdürülebilirlik konusundaki “samimiyet”lerini 
tartışmaya açmak asıl amaçtır. Bu amaçla, küresel işletmelerin çevresel raporlama şeklinde 
köken ve ev sahibi ülke ayrımı var mıdır? Şayet ayrım varsa farklılığın sebebi nedir? İşletme 
sürdürülebilirlik raporları “seçilen çevresel yaklaşımın” kategorileri çerçevesinde 

değerlendirilebilir mi? Ülkelerin gelişmişlik düzeyi çevresel raporlamalardaki farklılığı hangi 
açılardan etkilemektedir? sorularına yanıt aranmaktadır. 

Çevresel sürdürülebilirlik raporlarının aynı işletmeye ait olsa dahi çevresel sorumluluklar söz 
konusu olduğunda hangi çevre kategorilerinde farklı uygulamalara yer verdiğinin tespiti; hem 

işletme hem de ülkelerin çevresel sürdürülebilirliğe bakış açısına dair fikir vermesi bakımından 
önemlidir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Seçilen örnek küresel işletme olan Ford Otomotiv’in köken ülkesi ABD’nin ve ev sahibi 

ülkelerinden Türkiye’nin küresel çerçevede çevresel sürdürülebilirliğe dair genel 

performansları, konunun ele alınmasında önemli bir başlangıç noktasıdır. Sümer (2009:239), 
Türkiye’nin doğal kaynakların korunması, kaynakların sürdürülebilirliği benzeri konuları 
1960’lı yıllarla birlikte tartışmaya başladığını savunur. Öte yandan Türkiye’nin 20.yy’da 
imzalayıp halen üyesi olduğu birçok çevresel anlaşma bulunur. Dışişleri Bakanlığı’nın 2021 yılı 
verilerine göre bugün Türkiye, 30 küresel çevre anlaşmasına üyedir. Çevresel kirlilikte ise 

TÜİK 2019 verilerine göre, Türkiye yaklaşık son 30 yılda karbon salınım düzeyinde enerji 
sektöründe %161, sanayi sektöründe ise %147 artışla kirleten ülke olmaya devam etmektedir. 
Diğer taraftan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2011 verileri, ABD’nin dünyada 
emisyon salınımından en fazla sorumlu ülke olduğunu göstermektedir. ABD’de enerji ve sanayi 

sektörleri ise emisyon salınımı arttıran ilk 5 sektör içerisinde yer alır. Ev sahibi ve köken ülke 
olarak Türkiye ve ABD’nin çevre yaklaşımları, en çok doğal kaynak tüketen ve kirleten ülke 
listelerinde yer aldıklarını ortaya koymaktadır.  

Alan yazın çevresel sürdürülebilirlik konusuna ilişkin kuramsal arka plan bakımından 
incelendiğinde, eleştirel bakış açısına sahip 2 teori ve 2 hipotezin yaygın şekilde kaynak 

gösterildiği farkedilmiştir. Bunlardan ilki olan Koşu Bandı Üretim Teorisi, Schnaiberg 

tarafından 1980 yılında ortaya atılmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'deki çevresel 
bozulmanın neden bu kadar hızlı arttığı sorunsalından (Gould vd., 2004:296-297; Schnaiberg 

vd., 2002:2) beslenmiştir.  Ekolojik Modernleşme Teorisi ise, 1980’li yıllarda Martin Jänicke ve 
Joseph Huber tarafından Almanya'da ortaya çıkmıştır. Çağdaş sanayileşmiş toplumların çevresel 
krizlerle nasıl başa çıktıklarını incelemeyi (Mol ve Sonnenfeld, 2000:5; Mol vd., 2014:3) 

hedeflemiştir. Nicel çalışmalarda sıklıkla kullanılan Kirlilik Sığınağı Hipotezi ise, 1976 yılında 
Pethig tarafından ortaya atılmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin artan uluslararası ticaret verileri 

ışığında, gelişmiş ülkeler için nasıl kirlilik cenneti haline geldiklerini (Gill vd., 2018:170; 

Yurtkuran, 2020:223) analiz etmeyi amaçlamıştır. Son olarak Çevresel Kuznets Eğrisi, 
Grossman ve Krueger'in 1991’deki çalışmalarıyla çevresel sürdürülebilirlik konusuna katkı 
sağlamıştır. Ekonomik büyümenin bir sonucu olarak ortaya çıkan çevre sorunlarının, ekonomik 

kalkınmanın sonraki aşamalarında otomatik olarak iyileşeceğini (Mitic vd., 2019:112; Stern 

2015:2) ileri sürmüştür.  

Koşu Bandı Üretim Teorisi’nde yaygın olarak ülkelerin politik ekonomi ve çevresel kirlilik 
ilişkisinin kanunlar, yaptırımlar, çevre suçları, lobicilik faaliyetleri (Curran, 2017; Gould vd., 

2004; Lewis, 2018; Long vd., 2012; Long vd., 2014; Long vd., 2018; Stretesky vd., 2013) ve 

benzeri açılardan ele alındığı görülmüştür. Öte yandan Buttel (2004), teorinin katmanlarının 
yeteri kadar incelenmeye çalışılmadığını ve son dönemde de popülaritesini yitirmesini 
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eleştirmiştir. Mevcut çalışmada tüm bu kuramsal çeşitlilik içinden, işletmenin çevreye etkisini 
değerlendirmede makro çerçeve sunması itibariyle Koşu Bandı Üretim Teorisi’nin seçilmesine 
karar verilmiştir. Koşu Bandı Üretim Teorisi, çevresel sürdürülebilirliği ele alırken atık, doğal 
kaynak tüketimi, iklim değişimi ve biyoçeşitlilik çevre kavramlarını kullanmaktadır.  

Çevre kavramları ve tanımlamaları; çevrenin kaynakları ve paydaşlarının etkileşimleri açısından 
çeşitlilik göstermektedir. İşletmelerin çevre üzerindeki etkisinde çalışmalarda yaygın olarak 

iklim, ekoloji, hava kirliliği (seragazı salınımı), su tüketimi ve kirliliği, orman ve toprak 

tüketimi ve kirliliği çevre kavramlarının kullanıldığı görülür. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırmanın amacı, küresel işletmelerin köken ve ev sahibi ülkedeki çevresel sürdürülebilirlik 
yaklaşımlarının farklılığını otomotiv sektörü üzerinden irdelemektir. Nitekim dünyada ve 
Türkiye’deki çevresel bozulma ve kirliliğin endüstrileşme hızıyla paralel şekilde ilerlediği 
bilinmektedir (Çınar vd., 2012; Deniz, 2009; Kubaş, 2017; Sinn, 2016). Otomotiv endüstrisi 
Türkiye’deki en yerleşik endüstriyel üretim alanı olduğundan, Ford Otomotiv örnek işletme 
olarak seçilmiştir. Zira Türkiye otomotiv sanayiinde öncü şirketlerin çevre karnelerine not veren 

CDP skorlarının mevcudiyeti ve Türkiye’de uzun geçmişe sahip otomotiv şirketlerinden biri 
olması örneklemin seçiminde etkili olmuştur. Sınai faaliyetlerin yoğunluğunun çevreye etkisini 

anlamada otomotiv kümelenmesinin önemli aktörlerinden birinin seçilmesinin de ilerleyen 
çalışmalar için zemin oluşturabileceği düşünülmüştür. 

Çalışma nitel yöntem perspektifi ile tasarlanmıştır. Ford Otomotiv işletmesinin ev sahibi ve 
köken ülke için hazırladığı sürdürülebilirlik raporları, işletmenin ev sahibi ülkedeki web sitesi 
içeriği ve köken ülkedeki faaliyetlerini de paylaştığı global platformdaki web sitesi içeriği 
çalışmanın veri setini oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında belge analizinin, kayıtlardan, 
yazışmalardan, resmi raporlardan pasaj ve atıfları içeren yazılı belgelerden yapıldığı türdeki 
(Patton, 1987:7) içerik analizinin kullanımı uygun görülmüştür. GRI standardizasyonunun sekiz 

boyutu ve Koşu Bandı Üretim Teorisinden yazarlar tarafından türetilen 6 boyutu, kategori ve 

kod listesi olarak tanımlanmıştır. 

Küresel çapta çevresel sürdürülebilirlik üzerine indeksler temelde “hava, su, atık kirliliği ile 
enerji veya malzeme/hammadde tüketimi” temalarını karşılayacak kategorilere yer vermektedir. 
Ancak bu indekslerin; kategorilerinin adlandırılışı, alt katmanlarının derinliği, detayı, türü vb. 
hususlarında şekilsel farklılıklar görülmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de en yaygın çevre 
indekslerinden biri olan GRI standartlarından yararlanılmıştır.  
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Şekil 1: Çalışmanın Kategori Listesi 

Şekil 1’de çalışmada ele alınan GRI ve Koşu Bandı Üretim Teorisi’nin çevre kategorileri bir 

arada gösterilmiştir. Koşu Bandı Üretim Teorisi’ne göre, işletme kar amacıyla çevreyi kirletir ve 
doğal kaynakları tüketir. Teorinin çevresel sürdürülebilirliği ele alış şeklinde sıklıkla kullanılan 
çevre kavramları ise; iklim değişimi, biyoçeşitlilik, doğal kaynak tüketimi, atıktır.  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Ev sahibi ve köken ülkenin çevre verilerini raporlama tarihlerinin ilk kesiştiği yıl, 2011 ve son 
yayımlanan raporlarının ortak tarihi ise, 2020’dir. Bu sebeple, Ford Otomotiv’in köken ve ev 

sahibi ülkedeki çevresel raporlarının ilk ve son örnekleri, “içerik analizi” ile Maxqda 2020 

programında kodlanarak GRI kategorilerine ayrıştırılmıştır. Çalışmada işletmenin çevre 
raporlarındaki verileri, GRI indeksindeki çevre kategorilerine göre yerleştirilmiştir. Elde edilen 
bulgular, GRI indeksi ve Koşu Bandı Üretim Teorisinin benzeşen ve farklılaşan bakış 
açılarından yorumlamaya tabi tutulmuştur.  

Çalışmada küresel işletme, Ford Otomotiv’in ev sahibi ülkedeki raporlama eğilimi için 
Türkiye’deki çevresel sürdürülebilirlik raporları, köken ülke olarak ise ABD çevresel 
sürdürülebilirlik raporlarından bahsedilmektedir. Bu doğrultuda öncelikle ev sahibi ülkenin 
çevresel raporları ele alınmıştır. Ev sahibi ve köken ülkede yayımlanan ilk ve son raporda GRI 
kategorilerine yer verme düzeyi ve çevre performans verilerinin GRI kategorilerini karşılama 
sıklığının tespit edilmesi amacıyla çevre verileri, kategori içerikleri bağlamında kodlanmış, 
Şekil 2 ve Şekil 3 ortaya çıkmıştır. 
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Şekil 2: Ev Sahibi Ülke 2011-2020 GRI İndeks Kategorileri 

 

 

Şekil 3: Köken Ülke 2011-2020 GRI İndeks Kategorileri 

Şekil 2 ve 3’ten hareketle; malzemeler kategorisi, ev sahibi ülkede zayıf bırakılan, köken ülkede 
ise küresel işletmenin global boyuttaki etkinliklerinden net şekilde ayrıştırılmayan bir 
kategoridir.  Enerji kategorisi, tüketim verileri çerçevesinde, köken ülkede daha spesifik 
verilerle sunulurken; ev sahibi ülkede genel kategoriler bazında kümülatif açıdan ele 
alınmaktadır. Köken ve ev sahibi ülkenin su kategorisi verileri paylaşımında benzer eğilimler 
gösterdiği görülmüştür. Biyoçeşitlilik kategorisi, en yüksek sıklık değerinde ev sahibi ülkededir. 
Bu durum işletmenin ev sahibi ülkede dikilen ağaç sayıları ve fabrika tesis lokasyonunda yer 
alan doğal çevrenin tahribatını iyileştirmek veya koruma adına yürütülen projeleri daha 
paylaşımcı yaklaşımla ele aldığını göstermektedir. Emisyon kategorisinde, kategorinin paylaşım 
şeklinde köken ülkede daha spesifik ve detaycı yaklaşımın benimsendiği görülmüştür. Atık 
kategorisi, köken ülkede sıklık ve derinlik açısından yıllara bağlı olarak artı yönde gelişim 
gösterirken; ev sahibi ülkede ilk dönemde daha çok bilgi paylaşımcı olan yaklaşım son dönemde 

tam tersi seyir izlemiştir. Çevresel uyum kategorisi, en az sıklık değerine sahip 2. kategoridir. 
Çevresel uyum kategorisinin en yüksek sıklık değerine ise ev sahibi ülkede rastlanmıştır. Ev 

sahibi ülkede tedarikçilere ilişkin çevresel performans verilerine dahi ulaşılamazken; köken 
ülkede tedarikçilerin çevre kategori bağlamında ayrı olarak gruplandırıldığı görülmüştür. 

Çevresel sürdürülebilirlik raporlarına teori çerçevesinde de yorum getirilebilmesi için işletme 
raporları, Koşu Bandı Üretim Teorisinin kategorileriyle tekrar kodlanmıştır.  
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Şekil 4: Ev Sahibi Ülke Teori Kategorileri 

 

Şekil 5: Köken Ülke Teori Kategorileri 

Kodlama sıklığı ve kategoriler arası kod dağılımı incelendiğinde GRI indeksi bulgularının Koşu 
Bandı kategorilerinden daha yüksek sıklık değerine sahip olduğu görülür. Bu durum, Koşu 
Bandı Teorisi’nin tasarruf, geri dönüştürme ve tüketim azaltma politikaları gibi çalışmalarından 
ziyade atık ve tüketim faaliyetlerine odaklanmasından kaynaklanır. 

Küresel işletmenin ev sahibi ülkede güçlü ve zayıf olduğu kategorileri, söz konusu ülkenin 
çevresel yaklaşımlarıyla ilişkisi açısından değerlendirildiğinde “çevresel uyum” kategorisinin, 

bu duruma en yakın verileri bir araya getirdiği görülmektedir. 

 

Şekil 6: Ford Otomotiv Çevresel Uyum 

Şekil 6, Ford Otomotiv’in çevresel uyum kategorisi verilerini sunmaktadır. Buna göre, ev sahibi 
ülke, çevresel uyum kategorisinde daha çok bilgi paylaşımcı bir profil çizmektedir. Öte yandan 
kategorinin derinliği bakımından da ev sahibi ülke daha etkindir. Bu durum, ev sahibi ülkenin 
çevre politikalarına yaklaşımını gündeme getirmektedir.  

Türkiye’nin otomotiv sektöründeki ticari ve hukuki düzenlemeleri çevresel sürdürülebilirlik 
açısından ele alındığında, karbon salınım hedeflerinin olmaması, vergilendirmede emisyonların 
dahil edilmemesi (ICCT, 2019:2) gibi uygulamalarla çevresel mevzuatların caydırıcı nitelikte 
olduğu söylenebilir. Aksi halde bunların gerçekleşmesinin Türkiye’yi eksi büyüme oranları 
gerçeğiyle karşı karşıya getirileceği (WWF, 2015) savunulmaktadır. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çevresel teori ve hipotezlerin gelişim süreci, insanların ekolojik dengeyi bozmalarındaki rolünü 
kronolojik olarak ortaya koymaktadır. Bu çalışmada küresel işletmelerin yatırım ülkelerindeki 
çevresel yaklaşımlarına ilişkin eleştirel bir bakış açısının sunulması hedeflenmektedir. Küresel 
işletmelerin köken ülkeleri ile yatırım yaptıkları ev sahibi ülkelerde ayrı ayrı çevresel 
sürdürülebilirlik raporları yayımladıkları bilinmektedir. Dolayısıyla çalışmada Ford Otomotiv 
küresel işletmesinin ev sahibi ülkesi ve köken ülkedeki çevresel sürdürülebilirlik raporları içerik 
analiziyle incelenerek iki ülkedeki durumun hangi açılardan farklılaştığı irdelenmiştir.  

Ev sahibi ülkenin çevresel politikalarının, Ford Otomotiv’in ev sahibi ülkedeki çevresel 
sürdürülebilirlik etkinliklerini raporlamasını yönlendirdiği düşünülmektedir. Bu kanı, 
gelişmekte olan ülkenin yabancı yatırımlar açısından çekiciliğinin ele alındığı çalışma 

bulgularıyla örtüşmektedir. Destek ve Okumuş (2019:23689), doğrudan yabancı yatırımlarda 
gelişmekte olan ülke tercih edilme sebeplerini; “maliyet azaltma ve katı çevre düzenlemelerini 
atlatma” olarak ifade etmişlerdir. Nitekim gelişmiş ülkede çevre standartları, üretim maliyetini 
artıracak şekilde daha katıdır. Böylelikle ek maliyetlerden kaçınmak için işletmeler, üretim 
süreçlerini, esnek çevresel kısıtlamaların ve zengin doğal kaynakların hakim olduğu gelişmekte 
olan ülkelere taşırlar. Çak (2008:72) Türkiye’yi yabancı yatırımlar açısından çekici bir duruma 
getiren unsurları; “vergisel indirimler ve sanayi ortamı” olarak sıralamıştır. Susam ve Oktayer 
(2012), Türkiye’nin doğrudan yabancı yatırımlar açısından çekiciliğini; “vergisel unsurlar 

(%14,8) ve “yasal çerçeve ve düzenlemeler (%12)” olarak ifade etmişlerdir. Budak (2010:275), 
5491 sayılı Çevre Kanunu’nun “kirleten-kullanan öder ilkesini” koruduğunu ve daha da belirgin 
hale getirdiğini savunmaktadır. Nitekim kanunda sadece idari para cezalarındaki artış dikkat 
çekmektedir. Öte yandan işletmenin kendi verileri ile de desteklenen, ev sahibi ülkede çevresel 
uyum kategorisinin daha etkin şekilde takip edilmesi, atık kategorisinin son zamanda daha az 
paylaşımcı olması, ev sahibi ülkedeki tedarikçilere ilişin verilerin yoksunluğu gibi bulgular, alan 

yazındaki makro düzeyli diğer çalışmaların bulgularını destekleyerek yeni çalışma alanlarına 
işaret etmektedir. Alan yazında işletme verilerinden hareketle konuyu ele alacak yeni 
çalışmalara ihtiyaç olduğu görülmektedir. 
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ÖZET 

Çalışmada,  Tam Gün Yasası” olarak bilinen ve Türk sağlık alanında hekimlik mesleğinin icra edilme koşulları ile güç 
ve statü ilişkilerini temelli biçimde değiştirmeyi hedefleyen reform girişimine karşı yürütülen mücadele örnek vaka 
olarak incelenmektedir. Çalışma, Kurumsal İş (Lawrence ve Suddaby, 2006; Lawrence vd. 2009) yazınından 
beslenmektedir. Niteliksel bir analiz olarak tasarlanan çalışmanın bulguları, Tam Gün Yasası’nın tasarı olarak 
kamuoyunda tartışılmaya başlanmasından; yasalaşarak yürürlüğe girmesine kadar yaşanan süreçte yürütülen 
mücadelenin “önceki statükoyu yeniden inşa etmeye yönelik (reverse disruption) bir kurumsal iş” olduğunu işaret 
etmektedir. Bulgular ayrıca, kendilerini ayrıcalıklandıran kurumsal düzeni yıkmayı amaçlayan girişime karşı aynı safta 
mücadele eden meslektaşların bir kısmının kaybederken bir kısmı açısından ise eski statükonun yeniden inşa edildiğini 
göstermektedir. Meslek içi statü farklılıklarını daha da derinleştiren “elitlerin kazandığı, elit olmayanların kaybettiği” 

bu kısmi zafer/hezimet bulgusunun Kurumsal İş yazınına katkı potansiyeli taşıdığı düşünülmektedir. Araştırma 
bulguları mevcut yazın ile karşılaştırmalı olarak tartışılmış ve gelecek çalışmalar için öneriler getirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kurumsal İş, önceki statükoyu yeniden inşa amaçlı kurumsal iş, Tam Gün Yasası 

 

GİRİŞ 

Bu çalışmada kamuoyunda Tam Gün Yasası olarak bilinen reformun 2009 yılında tasarı olarak 
hazırlanarak tartışmaya açılmasından 2014 yılında yasalaşarak yürürlüğe girmesine kadar 
yaşanan süreç incelenmektedir. Bu süreçte zaman zaman taraflardan birinin kazandığı, diğerinin 
hezimete uğradığı ve sonra tekrar saldırıya geçerek kazandığı bir mücadele yaşanmıştır.  

Çalışmanın motivasyonu, Türk sağlık alanının kendine özgün olduğu düşünülen yapısal 
niteliklerinin bu mücadelenin tarafı olan organize ve bireysel aktörlerin davranışlarını 
etkileyeceği ve bu nedenle incelenen örnek vakanın yazına katkı potansiyeli taşıyabileceği 
öngörüsüdür.  

Çalışmanın kuramsal arka planı Kurumsal İş yazınına (Lawrence ve Suddaby, 2006; Lawrence 

vd. 2009) dayanmaktadır. Bu kapsamda öncelikle incelenen örnek vaka bir kurumsal iş midir ve 
eğer öyle ise hangi kategoride değerlendirilebilir sorusuna cevap aranmıştır. İlk fazda mevzuat ve 
haber ağırlıklı okumalar yürütülmüş ve Tam Gün Yasası olarak bilinen reform girişiminin 
hekimlik mesleğinin icra edilme koşullarını değiştirmeyi ve alan aktörlerinin ayrıcalıklı statülerini 
ortadan kaldırarak alandaki güç ve statü ilişkilerini temelli biçimde yeniden yapılandırmayı 
hedeflediği kanaatine varılmıştır. Ardından, Sağlık Bakanlığı ve karşı safta Türk Tabipleri Birliği 
(TTB) ile bireysel aktör olarak farklı statülere sahip hekimlerin yürüttüğü mücadele 2009-2014 

dönemini kapsayan bir kritik olaylar zinciri oluşturularak şematize edilmiştir. Kuramsal tespitlere 
(Currie vd. 2012; Kirkpatrick vd. 2011; Öztürk vd. 2017 ) dayanılarak 2010 yılında yasa 
tasarısının mecliste ilk kez kabul edilmesinin ardından TTB ve hekimler tarafından yürütülen 
direnişin ‘önceki statükoyu yeniden inşa etme maksatlı bir kurumsal iş (reverse disruption) olarak 
kategorize edilebileceği görülmüştür. İncelenen süreç içerisinde aktörlerin davranışları, 
izledikleri taktikler ve bunların zaman içerisindeki değişimi, belirli aşamalarda elde ettikleri 
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zaferler ve uğradıkları hezimetler ve nihai olarak ortaya çıkan durum veriye dayalı olarak 
anlamlandırılmaya çalışılmıştır.     

Niteliksel olarak tasarlanan çalışmanın önceki kurumsal düzeni yeniden inşa etmeye (reverse 

disruption) dair yazına önemi bir katkı potansiyeli taşıdığı düşünülmektedir. Çünkü örnek olarak 
incelenen vakada aynı safta mücadele eden aktörlerin yüksek statülü (elit) olanları açısından 
önceki statükonun yeniden inşa edildiği; elit olmayan aktörlerin ise mesleki ayrıcalıklarını ve 
tıbbın doğasında olduğu düşünülen bağımsız çalışma statülerini kaybettikleri bulgusuna 
ulaşılmıştır. Önceki çalışmalarda aynı safta mücadele edenlerin birlikte kazandıkları veya 
kaybettikleri gösterilmiştir. Bu çalışmada ulaşılan kısmi zafer/kısmi hezimet bulgusunun ilgili 

yazını geliştirmesi beklenmektedir.   

KURAMSAL ARKA PLAN  

Kurumsal İş kavramı ilk kez DiMaggio (1988) tarafından mevcut kurumsal yapının idame 
ettirilmesi açısından aktörün yararının önemini ve rolünü vurgulamak amacıyla kullanılmıştır. Bu 

izaha göre (DiMaggio, 1988:13) örgütsel alanda yerleşik örgütlenme biçimlerinin yeniden üretimi 
ve mevcut kurumsal yapının devamlılığı, mevcut statükodan materyal veya ideal çıkarları olan 

aktörün gerçekleştirdiği kurumsal iş ile mümkün olmaktadır. Aktörün çıkarının söz konusu 

olmaması halinde kurumsal çözülme başlamaktadır. Kurumsal iş, yeni bir kurum yaratmak, 

mevcut kurumsal yapının idamesini sağlamak ve yerleşik kurumsal düzeni yıkmak amacıyla 
yürütülen maksatlı eylem olarak tanımlanmaktadır (Lawrence ve Suddaby, 2006; Lawrence ve 
diğerleri, 2009). Kurumsal iş kavramsallaştırmasında başarılmış/tamamlanmış bir faaliyet 
dizisine değil; faaliyetin kendisine odaklanılmaktadır. Böylece maksatlı eylem olma nosyonu ön 
plana çıkarılmaktadır. Maksatlı eylem ifadesi, yüksek seviyede bilinçli bir maksatlılık haline 
vurgu yapmaktadır. Yazarlara göre (Lawrence ve diğerleri, 2009).  ‘maksatlılık meselesi’, ‘bir 
girişimin kurumsal iş olup olmadığını ayırt etmek açısından merkezi role sahiptir. Dolayısıyla 
maksat olmadan gerçekleşen ve kurumsal etkilere yol açan eylemler kurumsal iş olarak kabul 

edilmemelidir.  Bu kapsamda yazında (i) yeni bir kurumsal düzen yaratmak, (ii) mevcut kurumsal 

yapının idamesini sağlamak ve (iii) yerleşik kurumsal düzeni yıkmak maksadıyla yürütülen 
eylemler olmak üzere üçlü bir kategorizasyon kabul görmüştür.  

Söz konusu yazında her üç kurumsal iş kategorisi bazında izlenen stratejiler de incelenmiştir. 
Buna göre kurum yaratma amaçlı stratejiler (i)aktörün kaynaklara ulaşması için gerekli kuralların, 
mülkiyet haklarının ve sınırların yeniden yapılandırması, (ii) alandaki inanç sisteminin yeniden 
konfigüre edilmesi ve (iii) anlamlar sisteminin sınırlarını içeren kategorilerin değiştirilmesini 

içermektedir. Kurumsal yapının idamesine dair ilk izahlarda mevcut yapının ancak istikrarlı 
örgütsel alanlarda günlük pratik ve geleneklerle yeniden üretiminin mümkün olabileceği; 
istikrarsız alanlarda ise kurumsal iş stratejilerine ihtiyaç duyulacağı fikri kabul görmüştür. Bu 

kapsamda kurumlar zamanla zayıflamaya mahkum oldukları için kurumsal yapının devamlılığı 
için (i)kurallara bağlılığı güçlendirecek, (ii)norm ve inanışların yeniden üretimini sağlayacak 
kurumsal iş stratejilerine gerek olduğuna dikkat çekilmiştir. Son olarak, devlet ve benzer aktörler 
eliyle bir dizi pratiğin ödül ve ceza ile ilişkisi ile moral temelleri ile arasındaki bağlantının 

koparılması ve kurumu istikrarlı kılan temel varsayım ve inanışların yok edilmesi yoluyla yerleşik 

kurumsal düzenin yıkılabileceği ifade edilmiştir (Lawrence ve Suddaby,2006:235– 237)  

Son dönem Kurumsal İş çalışmalarında ağırlıklı olarak kurumsal yapının nasıl idame edebildiği 
ve kurumsal düzeni yıkmaya/yeni bir kurumsal şablonu alana getirmeye yönelik girişimlere 
direnilerek önceki statükonun yeniden nasıl tesis edilebildiği meselesine odaklanılmıştır.  
Örneğin, Dacin, Münir ve Tracey (2010), Cambridge Üniversitesi’nin sürekli tekrarlanan formel 
akşam yemeği ritüelinin, İngiliz sınıf sisteminin idamesini sağlamak gibi makro kurumsal 

sonuçlar üretebileceğini ve ritüellerin, kurumların devamlılığı açısından rolünü ampirik olarak 
göstermişlerdir. Benzer şekilde Raynard, Kodeih ve Greenwood (2019) kurumsal yapının 
dönüşümünün/değişiminin/istikrarının çok sayıda aktörün (distributed agency) kollektif eylemi 

ile sağlanabildiğini tespit etmişlerdir. Fransa’da meşruiyeti tartışmalı ve çok eleştirilen 
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kurumsallaşmış elit üniversitelere öğrenci kabul pratiğinin çok sayıda aktörün herhangi bir agresif 

kalkışmaya girişmeksizin gösterdikleri çaba ile idame ettiği sonucuna ulaşmışlardır. Söz konusu 

çalışmada, koordinatif bir aktörün bulunmadığı bölünmüş örgütsel alanlarda, güçlü-güçsüz 
aktörler arasındaki farkın belirsizleşebileceğinin ve statükonun devamını savunanlar ile 
değiştirmeye kalkanlar arasında keskin ayrımın ortadan kalkabileceğinin gösterilmiş olması 
önemlidir.    

İngiltere’de üçüncü basamak hastanelerde görev yapan genetik hastalıklar alanında uzmanlaşmış 
klinisyenlerin, alandaki güç ve statü yapısını değiştiren NHS projesine karşı yürüttükleri 
mücadeleyi inceledikleri çalışmada Currie ve meslektaşları (2012), statüleri tehdit edilen elit 

aktörlerin eski statükoyu tekrar tesis etmeye yönelik kurumsal işe aktif bir şekilde angaje 

olduklarını; meslek içi ve meslekler arası statü farklılıklarının önceki statükonun yeniden inşa 

sürecinde etkili olduğunu göstermişlerdir (Currie vd. 2012). Benzer şekilde Kirkpatrick, Dent ve 

Jespersen (2011) Kanada’da sağlık harcamalarını kontrol altına alma amacı taşıyan reformun, 

örgütsel alanda konsensüs sağlanmış meslekler arası yetki alanlarına (jurisdictions) dair sınırlar 
ile güç ve statü yapısının değişmesi gibi olumsuz ve planlanmamış sonuçlara yol açtığını tespit 
etmişlerdir. Çalışmada ayrıca hekimlerin idari rollerinden kaynaklanan gücü hemşirelerle 
paylaşmaya razı oldukları; ancak, kliniklerdeki üstlük pozisyonlarını tehdit eden hemşirelik 

mesleki yetki alanını (jurisdictional claim) genişletme taleplerini geri püskürttükleri bulgusuna 

ulaşılmıştır.  

Öztürk, Amis ve Hinnigs (2017), çok sayıda aktörün kurumsal yapının devamlılığını sağlamak 
amacıyla İskoç Hukuk Sistemini değiştiren reforma karşı yürüttükleri ve başarısızlıkla sonuçlanan 
girişimi inceledikleri çalışmada, çok sayıda aktörün mevcut statükoyu idame ettirmek amacıyla 
angaje olduğu kurumsal işlerde koordinasyonun önemini ve meslek içi heterojenitenin olumsuz 

etkilerini raporlamışlardır.  

Yukarıda özetlenen çalışmaların hepsi mevcut kurumsal düzeni değiştirmeye ya da mevcut 

statükoyu korumaya veya yeniden inşa etmeye aynı safta kalkışan aktörlerin ya hep birlikte 
kazandıkları (Currie vd. 2012; Kirkpatrick vd. 2011; Maguire vd. 2004) ya da sonunda hep birlikte 

kaybettiklerini (Öztürk vd. 2017) ortaya koymuştur. Bu çalışmada kurumsal değişime direnme ve 

önceki statükoyu yeniden inşa etme maksatlı bir kurumsal iş (reverse distruption) olarak 

incelenen “Tam Gün Yasası” örneğinde ise bir kurumsal işin aynı safta yeralan aktörlerin bir 

kısmının kazanması ve diğerlerinin ise kaybetmesi ile sonuçlanabileceği gösterilmektedir. Bu 
nedenle çalışmanın ilgili yazına katkı potansiyeli taşıdığı düşünülmektedir.  

ARAŞTIRMADA İZLENEN YÖNTEM 

Çalışma, Örnek Vaka Analizi (Eisenhardt, 1989 ve Yin, 2014) olarak tasarlanmıştır.  Kurumsal 

İş olarak incelenen reform girişimi 2009-2014 yılları arasında gerçekleştiği için söz konusu 

döneme dair mevzuat ve web taraması ile mülakatlar yoluyla veri toplanmış ve niteliksel 

yöntemlerle analiz edilmiştir. Öncelikle Tam Gün Yasası olarak girişime dair komisyonlardan 

geçen taslaklar, mecliste oylamaya sunulan tasarılar, Anayasa Mahkemesi başvuruları ve kararları 
ve kabul edilerek yürürlüğe giren yasayı içeren mevzuat incelemesi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 
süreçte reforma taraf ve muhalif aktörlerin eylemlerini anlayabilmek amacıyla web taramaları 
yapılmıştır. Bu kapsamda TTB’nin yayımladığı rapor, duyuru ve çeşitli çalışmaların derlenmesi 
amacıyla http://ttb.org.tr adresi kullanılarak “tam gün yasası” anahtar kelimesiyle tarama yapılmış 
ve 172 adet dokümana ulaşılmıştır. Bu dokümanlardan 128’i (haber niteliği taşıyan) duyuru, 33’ü 
Tabip Odası yazışmaları ve 11’i TTB raporudur. Söz konusu verilerin analizi yoluyla elde edilen 

bulguları doğrulamak amacıyla mülakatlar yürütülmüştür. Bu kapsamda TTB, Baro (TBB), 

Türkiye Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği (TMMOB) ve Türkiye Serbest Mali Müşavirler 
ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) temsilcileri, hukuk ve tıp disiplinlerinden 

öğretim üyeleri ve kamu hastanelerinden doktorlar ile olmak üzere toplam 19 mülakat 
gerçekleştirilmiştir. Ses kayıtları transkribe edilmiş ve yazılı notlar üzerinde mutabakat 
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sağlanarak veri seti analize hazır hale getirilmiştir. Söz konusu mülakatlardan elde edilen veriler 
basit kodlama yoluyla analiz edilmiştir.  

Çalışmada İncelenen Örnek Vaka: Tam Gün Yasası  
Tam Gün Yasası olarak bilinen kanun teklifi, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Söz 

konusu tasarı 26 Haziran 2009 tarihinde komisyondan geçmiş; 21 Ocak 2010’da ise TBMM 
tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Söz konusu 5947 Sayılı kanunun çeşitli hükümleri 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Anayasa mahkemesi tarafından iptal edilen 
hükümler bakanlık tarafından yeniden düzenlenerek meclisten geçirilmiş ve 2.01.2014 Tarih ve 
6514 Sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” olarak kesinleşmiş ve yürürlüğe girmiştir. 

Tam Gün Yasası gündeme gelene kadar alanda yerleşik olan pratik, 1219 Sayılı Tababet ve 
Şuabatları Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 12. Maddesi ile düzenlenmiştir. Buna göre 
kamu sektöründe çalışan hekimlerin 14:00’den sonra kendi muayenehanelerinde veya bir özel 
hastanede mesleklerini serbest olarak icra etmeleri meşru kabul edilmektedir. Yasa yürürlüğe 
girdiğinde devlet hastanelerinde çalışan hekimler muayenehanelerini kapatarak tam zamanlı 
statüye geçmiş veya devlet memurluğundan istifa ederek mesleklerini serbest olarak icra etmeye 
başlamışlardır. Üniversite hastanelerinde görev yapan öğretim üyesi statüsüne sahip hekimler ise 
ameliyata girmeyerek, poliklinik yapmayarak, yönetimi üniversiteden ayrılmakla tehdit ederek 
bireysel pasif direnişi tercih etmişlerdir. Süreç içerisinde mesele kamuoyunda, tüm hekimleri 
ilgilendiren bir konu olmaktan çıkmış ve ‘Üniversite hocalarının muayenehanelerini kapatıp-

kapatmayacakları sorunsalına’ evrilmiştir.  

İlk tasarı ile nihai yasanın çıktığı 2009-2014 yılları arasında süreçte, zaman zaman taraflardan 
birinin kazandığı, diğerinin hezimete uğradığı ve sonra tekrar saldırıya geçtiği bir mücadele 
yaşanmıştır. Önce (i) bakanlığın kazandığı, hekimlerin ve TTB’nin kaybettiği; ardından, (ii)  
meclisten geçen yasanın Anayasa Mahkemesi tarafından kısmen iptal edilmesi -16.07.2010- ve 

Danıştay’ın bunu onaması -21.07.2010- ile bu kez hekimler ve TTB’nin kazandığı, bakanlığın ise 
kaybettiği ; (iii) bakanlığın Danıştay’ın iptale gerekçe gösterdiği maddeyi  (1219 Sayılı Yasanın 
12. Madde bentlerinden biri) ve 5947 Sayılı Kanunun Üniversite öğretim elemanlarına 
muayenehane açma yasağı getiren 3. Maddesini revize ederek tekrar meclisten geçirdiği bir süreç 
yaşanmıştır.  

Sonuç olarak, Sağlık Bakanlığı’nın 16.04.2014 Tarih ve 276 Sayılı Genelgesi ile ‘üniversite 
öğretim üyesi olmak ve sadece belirli bir tarihten önce muayenehane açmış olanların faaliyete 
devam etmesini mümkün kılan istisnayı getirmesiyle sosyal konsensüs yeniden inşa edilmiştir. 
Daha sonra Danıştay istisna dışı tutulan öğretim üyelerinin de 16:00’dan sonra serbest olarak 

çalışabileceklerine karar vererek bu eşitsizliği ortadan kaldırmıştır. Bu kapsamda üniversite 
hastanelerinde görev yapan profesör ve doçent ünvanlı hekimler açısından eski kurumsal düzen 
yeniden inşa edilmiş; ikinci basamak devlet hastanelerinde çalışan hekimler mesai dışı gelir elde 
etme ve mesleğini serbest olarak icra etme ayrıcalıklarını kaybetmişlerdir.    

BULGULAR VE TARTIŞMA  
Tam Gün Yasası olarak bilinen reform girişiminin devlet memuru statüsündeki hekimlerin mesai 
dışı gelir etmelerini ve tıbbın doğası kabul edilen (Friedson, 1970; 2001; Scott, 2008) mesleğin 
serbest olarak (self-employed) olarak icra etme ayrıcalıklarını ortadan kaldırmayı hedeflediği 
tespit edilmiştir. Bu girişime karşı Türk sağlık alanının yüksek ve düşük statülü bireysel ve 

organize aktörlerinin kendilerini veya temsil ettiği üyelerini ayrıcalıklı kılan eski statükonun 
korunması ve yeniden tesis edilmesi maksadı ile bir kurumsal işe angaje oldukları bulgusuna 

ulaşılmıştır. Bu çerçevede DiMaggio (1983)’nun kurumsal işe angaje olması için kurumsal 
yapının idamesinden aktörün çıkarı olması gerektiği koşulunun incelenen örnek olayda sağlandığı 
söylenebilir. Diğer taraftan Kurumsal İş Yazınının temel argümanlarından biri olan (Lawrence ve 
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Suddaby 2006; Lawrence vd. 2009) kurumsal işin, kurumsal yapı üzerinde etkili olan maksatlı 
bir eylem olması kriterinin de karşılandığını ileri sürülebilir.  

Doküman inceleme ve mülakatlar yoluyla elde edilen veriler kullanılarak Tam Gün Yasasının 
tasarı olarak kamuoyunda tartışılmaya başlanmasından, kesin olarak yasalaşarak yürürlüğe girdiği 
2009-2014 dönemine ait Kritik Olay Akışı çıkarılmıştır. Söz konusu 6 yıllık süreçte organize 

aktör olarak Türk Tabipleri Birliği’nin ve ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında görev 
yapan, farklı akademik unvanlara ve meslek içi statülere sahip çok sayıda bireysel aktörün birlikte 
ve aynı safta Sağlık Bakanlığı’nın karşı mücadele ettikleri tespit edilmiştir. Bu mücadelede 
tarafların zaman içerisinde izledikleri taktikleri farklılaştırdıkları görülmüştür. Örneğin TTB 
mecliste kabul edilen Tam Gün Yasasının iptali için yaptığı Anayasa Mahkemesi başvurusunda, 

tıp mesleğinin icrasına veya üyelerinin haklarının korunmasına dair bir gerekçe ile değil, yasada 

tanımlanan fiziki ortam koşullara dair bir maddeyi gerekçe göstermiş ve davayı kazanmıştır. 
Benzer şekilde Sağlık Bakanlığı yasa tasarısına elit aktörler olarak üniversite öğretim üyeleri 
açısından ayrıcalıklı statünün yeniden tesis edilmesini mümkün kılan bir istisna ekleyerek karşı 
cepheyi zayıflatma taktiği izlemiş ve başarılı olmuştur. 

Tam Gün Yasası’nın nihai olarak yasalaşması ile inşa edilen yeni kurumsal düzende ikinci 
basamak sağlık kuruluşlarında (devlet hastaneleri) görev yapan hekimler muayenehanelerini 
kapatarak veya mesai dışı çalıştıkları özel sağlık kuruluşları ile ilişkilerini keserek tam zamanlı 
devlet memuru statüsüne dönmüşlerdir. Buna karşılık üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında 
(üniversite hastaneleri) çalışan profesör ve doçent ünvanlı öğretim üyeleri için önceki statüko 
yeniden inşa edilmiştir. Üniversitelerde görev yapan yardımcı doçent ve uzman doktor ünvanlı 
öğretim üyeleri de ikinci basamak hastanelerde çalışan meslektaşları ile birlikte yeni kurumsal 

şablona uygun şekilde tam zamanlı devlet memurlarına dönüşmüşlerdir. Dolayısıyla meslek içi 
heterojenite nedeniyle kurumsal işe angaje olan aktörlerden düşük statülü olanların kaybettiği, 
yüksek statülü olanların ise ayrıcalıklarını korudukları bir sonuç ortaya çıkmıştır. Önceki 
çalışmalarda kurumsal işe aynı tarafta angaje olan aktörlerin ya hep birlikte kazandıkları (Maguire 
vd., 2004; Currie vd., 2016; Kirkpatrick vd., 2011) ya da hep birlikte kaybettikleri (Öztürk vd. 
2017) gösterilmiştir. Dolayısıyla aynı safta mücadele edenlere dair bu kısmi zafer/kısmi hezimet 
bulgusunun özgün yazına katkı potansiyeli taşıdığı düşünülmektedir.  

Diğer taraftan, Tam Gün Yasasının statü ve çıkarlarını tehdit ettiği hekimlerden oluşan sosyal 
kategori homojen değildir. Meslek içinde (intra-professional), uzmanlık alanları arasında ve 

uzmanlık alanları içinde statü farklılıkları mevcuttur. Tam Gün Yasası’na karşı yürütülen 
mücadele sonucunda sağlanan sosyal konsensüs çerçevesinde kaybedenlerin düşük statülü 
örgütlere (ikinci basamak) mensup ve akademik unvanı olmayan uzman hekimler oluşu, meslek 
içi statü farklılıklarının derinleştiği şeklinde yorumlanabilir. Dolayısıyla çalışmada incelenen 
örnek vakanın, Türk sağlık alanında yerleşik güç ve statü yapısı üzerinde değişime yol açtığı 
sonucuna varmak mümkündür. Bu bulgu Suddaby ve Viale (2011) ‘nin mesleklere dair güç ve 
statü yapısındaki değişimlerin alan düzeyinde bir kurumsal değişimi de beraberinde getirecekleri 

tespitini desteklemektedir.  

Araştırma bulguları üniversite öğretim üyesi profesör ve doçent ünvanlı hekimlerin, ikinci 
basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan uzman ünvanlı meslektaşlarının mesleği serbest 
olarak icra etme nosyonunu kaybederek salt devlet memuru statüsüne tabi olmalarına kayıtsız 
kaldıklarına işaret etmektedir. Bu süreçte meslektaşlar arası bir dayanışmanın inşa edilmemiş 
olması önemli görünmektedir. Söz konusu bulgunun meslek-içi statü farklılıkları ile izah 

edilebileceği düşünülmektedir. İkinci basamak devlet hastanelerinde çalışan uzman hekimler ile 
üniversite öğretim üyesi hekimler arasında ünvan ve mensubu olunan örgüt temelli statü 
farklılıkları (Tajifel, 1982; Turner, 1991) mevcuttur. Dolayısıyla üniversite öğretim üyelerinin 
düşük statülü olarak algıladıkları meslektaşlarının kendileri ile aynı ayrıcalıklara sahip olmaları 
için inisiyatif almaları beklenmeyebilir.   
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“Tam Gün Yasası” devlet personel rejiminde jenerik bir düzenleme yapılarak hazırlanmıştır. Bu 
nedenle yasa tasarısı sadece hekimleri değil, üniversitelerde hukuk, mühendislik, mimarlık ve 
idari bilimler alanında kadrolu olarak görev yapan ve mesleğini mesai dışı saatlerde ağırlıklı 
olarak danışmanlık şeklinde serbest olarak icra eden aktörlerin ayrıcalıklı statülerini de tehdit 

etmiştir. Buna rağmen Baro (TBB), Türkiye Mimar ve Mühendisler Odalarının (TMMO) ve 
Türkiye Serbest Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) Tam 
Gün Yasası ile açıktan bir savaşa girmedikleri tespit edilmiştir. Türk Tabipleri Birliği ise Tam 

Gün Yasa tasarısının kamuoyunda tartışılmaya başlanması ile birlikte üyelerini ayrıcalıklı kılan 
mevcut kurumsal yapıyı korumak; tasarı meclisten geçtikten sonraki süreçte ise eski kurumsal 
yapıyı yeniden inşa etmek amacıyla kamuoyu oluşturma ve hukuki yolları kullanarak yasayı iptal 
ettirme girişimlerinde bulunduğu tespit edilmiştir. Bu aktif mücadele nedeniyle Tam Gün 
Yasası’nın kamuoyunda, hekimleri ilgilendiren bir problem olarak (framing) çerçevelendiği 
(Goffman, 1974; Greenwood vd., 2012) görülmüştür.  

Bulguların işaret ettiği bir diğer ilginç nokta ise üniversite ve devlet hastanelerinde çalışan uzman 
hekimlerin TTB’nin ayrıcalıklarını korumak ve yeniden tesis etmek üzere mücadelede ettiği 
mesleğin mensupları olarak bu süreci aktif bir biçimde ve açıktan desteklemedikleridir. 
Üniversite hastanelerinde görev yapan hekimler aralarında herhangi bir koordinasyon olmaksızın 
yeni yapıya hastanede günlük faaliyetler bazında – ameliyata girmeme, poliklinik yapmama, 

uzmanlık eğitim programlarını aksatma gibi  –  direniş göstermişler ve bakanlığı ve üniversite 
yönetimlerini öğretim üyeliğinde istifa veya emeklilik yoluyla ayrılmakla tehdit etmekle 
yetinmişlerdir. Bunun dışında meslek örgütleri olan TTB’ni açıktan desteklemek, fiilen protesto 
gösterilerine destek vermek, basın açıklamalarında hazır bulunmak gibi protestolara katılmamış 
olmalarıdır. Bunun yerine mülakatlarda sıklıkla kullandıkları ifade ile “Ankara’dan haber 
beklemeyi” tercih etmişlerdir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER  
Çalışmada, Tam Gün Yasası’nın tasarı olarak kamuoyunda tartışılmaya başlanmasından 
yasalaşarak yürürlüğe girmesine kadar yaşanan süreçte yürütülen mücadelenin  “önceki statükoyu 

yeniden inşa etmeye yönelik (reverse disruption) bir kurumsal iş” olduğu sonucuna varılmıştır. 
Bulgular ayrıca, kendilerine ayrıcalıklı statü sunmuş olan bir kurumsal düzeni yıkmayı amaçlayan 
girişime karşı aynı safta mücadele aktörlerin bir kısmının kaybettiği, bir bölümü açısından ise 
eski statükonun yeniden inşa edildiğini göstermektedir. Meslek içi statü farklılıklarını daha da 
derinleştiren “elitlerin kazandığı, elit olmayanların kaybettiği” bu kısmi zafer ve kısmi hezimet 
bulgusunun Kurumsal İş yazınına katkı potansiyeli taşıdığı düşünülmektedir.  

Gelecek çalışmalar için bazı öneriler getirilmesi mümkündür.   

Çalışmada üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan akademik ünvanlı hekimlerin, 
sahip oldukları ayrıcalıklı statüyü ortadan kaldırmayı hedefleyen bir kurumsal girişime karşı TTB 
tarafından düzenlenen protesto gösterilerine katılma, basın açıklamalarında hazır bulunma gibi 
aktif bir mücadele yerine hastanelerde pasif bireysel direnişi ve Ankara’dan haber beklemeyi 
tercih ettiği tespit edilmiştir. DiMaggio (1991) müzecilik alanının yapılanmasını incelediği 
çalışmada, idari rolü olmayan profesyonellerin mensubu oldukları örgütün içinde aktif, dışarıda 
ise pasif davranış gösterdiklerini gözlemlemiştir.  Farklı bağlamlarda paralellik arz eden bu bulgu 

gelecek çalışmalarda incelemeye değer görünmektedir. Bizim bağlamımız için bu izahın, 
TTB’nin ulusal bağlamdaki muhalif konumu ve devlet memuru statüsündeki hekimlerin 
mesleklerini icra etmek için TTB üyesi olma şartının kaldırılmış olması dikkate alınarak 
yapılması önerilebilir.   

Diğer taraftan üniversite öğretim üyesi hekimlerin aynı safta mücadele ettikleri ikinci basamak 
hastanelerde çalışan meslektaşlarının ayrıcalıklı statülerini kaybederek tam zamanlı çalışan devlet 
memuru statüsüne geçmeleri karşısında meslektaş dayanışmasına gitmemiş olmaları bulgusu da 
önemli görünmektedir. Bu bulgunun meslek içi güç ve statü ilişkileri yazını çerçevesinde 
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incelenmesi önerilebilir. Diğer taraftan bu davranışın, Tam Gün Yasası ile ikinci basamak 
hastanelerde çalışan hekimlerin mesleklerini serbest olarak icra etme ayrıcalığını kaybetmeleri ile 
açığa çıkan kaynak kümesinden yararlanmak gibi pragmatik temelleri olabileceği de dikkate 
alınabilir.       
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ÖZET 

Bu çalışmada, örgüt çalışmalarındaki görsel dönüşe (visual turn) ve görsellerin kurumsallaşmış yapısal unsurların 
üretimlerinde/yeniden üretimlerinde oynadıkları rollerin anlaşılmasına dikkat çeken kuramsal çağrılar ile ideoloji 
kavramını örgüt çalışmalarına, bilhassa da kurumsalcı çalışmalara, davet eden kuramsal çağrılar çerçevesinde, 
Türkiye’de bulunan üniversitelerin logoları vasıtasıyla hangi siyasi ideolojileri ürettikleri/yeniden ürettikleri tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgular ideolojilerin üretiminde ve yeniden üretiminde dönemsel, yönetsel, 
kurumsal ve bölgesel olarak farklılaşma eğilimlerini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Örgüt Çalışmaları, Görsel Dönüş, Türkiye’de Üniversiteler, Logolar, İdeolojiler  

 

GİRİŞ 

Bilindiği üzere, örgüt çalışmaları; antropoloji, iletişim, ekonomi, siyaset bilimi, psikoloji ve 
sosyoloji gibi alanları içine alan oldukça geniş bir disiplinler yelpazesinden beslenmektedir 
(Scott, 2004). Son yıllarda, tüm sosyal bilimlerde gözlemlenen eğilime de koşut biçimde, örgüt 
çalışmalarında da görseli (visual) inceleme nesnesi olarak ele almaya yönelik bir eğilimden 
bahsetmek olanaklıdır (Boxenbaum, Jones, Meyer ve Svejenova, 2018; Meyer, Höllerer, Jancsary 
ve Leeuwen, 2013; Quattrone, Ronzani, Jancsary ve Höllerer, 2021). Zira giderek artan bir 

biçimde, imajlar, logolar, grafikler, videolar gibi görsel unsurlar, geleneksel ve yeni iletişim 
araçlarından da en verimli biçimde yararlanılmaya gayret edilerek, rekabet edebilmek, iletişim 
kurabilmek, kimlik oluşturabilmek ve faaliyetlerini düzenleyebilmek için örgütlerce 
kullanılmaktadır (Boxenbaum vd., 2018). İlaveten toplumdaki kurumsallaşmış yapısal unsurların 
üretimlerinde ve yeniden üretimlerinde de görsellerin yaratıcı, sürdürücü ve yıkıcı rollerinin altı 
çizilmektedir (Jones, Meyer, Jancsary ve Höllerer, 2017; Meyer, Jancsary, Höllerer ve 
Boxenbaum, 2018).  

Bu çalışmanın ilk motivasyonunu da, genel olarak sosyal bilimlerdeki daha özelde de örgüt 
çalışmalarındaki görsel dönüş (visual turn) (Bell ve Davison, 2013; Boxenbaum vd., 2018; 

Höllerer vd., 2019; Quattrone vd., 2021) ile görsellerin kurumsallaşmış yapısal unsurların 
üretimlerinde ve yeniden üretimlerinde oynadıkları rollerin anlaşılmasına ilişkin kuramsal 
çağrılar (Jones vd., 2017; Meyer vd., 2018) oluşturmaktadır.  

Diğer taraftan, genel olarak örgüt çalışmalarında, daha özelde de kurumsal kuram çalışmalarında 
ideoloji kavramının kendisine yeterince yer bulamaması yazında tartışılan bir mesele olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Meyer, Sahlin, Ventresca ve Walgenbach, 2009b). Oysaki tarihsel süreçte 
kurumsallaşmış örüntüler olarak karşımıza çıkan ideolojiler, hem yapısal/sınırlayıcı toplumsal 
unsurlar olmaları hem de her an üretime ve yeniden üretime konu olmaları bakımından, 
sağladıkları bütüncül kavramsal niteliklerle örgüt çalışmaları kapsamında da ilgiyi hak etmektedir 
(Meyer, Sahlin, Ventresca ve Walgenbach, 2009a; Turhan ve Danışman, 2018, 2021). 

Çalışmanın ikinci motivasyonunu da ideoloji kavramını örgüt çalışmalarına, bilhassa da 
kurumsalcı çalışmalara, davet eden kuramsal çağrılar (Meyer vd., 2009b) oluşturmaktadır. 
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Bu çerçevede çalışmada “Türkiye’de her biri birer örgütsel aktör olan üniversitelerin logoları 
vasıtasıyla ürettikleri/yeniden ürettikleri siyasal ideolojiler ne türden bir görünüm 
sergilemektedir?” sorusuna cevap aranmaktadır.  

Halen devam etmekte olan bu çalışmada, bu sorunun cevaplanabilmesi için Türkiye’de 1980 
yılından sonra kurulan üniversitelerin logoları veri kaynağı olarak kullanılmaktadır. Söz konusu 
logolar Türkiye’de kendilerine yer bulan ideolojiler (Bora, 2017; Bora ve Gültekingil, 2009) 
çerçevesinde içerik analizine tabi tutulmaktadır. Ancak çalışmada gelinen noktanın 
değerlendirilmesi ve geliştirilebilmesi adına geri dönüşlerin alınabilmesi için hazırlanan bu 
bildiride, sadece kendilerine ait açık kaynaklarda “logolarına ilişkin tanıtım metinleri” bulunan 
üniversitelere ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Tanıtım metni bulunmayan üniversite logolarının 
kodlanmasına ise söz konusu görselleri kodlama yetkinliğine sahip kodlamacılarca devam 
edilmektedir.  

Çalışmanın bundan sonraki bölümünde kavramsal çerçeveye yer verilmiştir. Akabinde veri 
kaynağı ve yönteme ilişkin bilgilerin açıklandığı bölüm yer almaktadır. Bulguların ortaya 
konulmasının ardından çalışma, tartışma ve sonuç bölümü ile son bulmaktadır. Bu yapısıyla 
çalışmanın Türkiye’deki örgüt çalışmalarına katkı yapması beklenmektedir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE: KURUMSAL KURAM, GÖRSELLER VE 
İDEOLOJİLER  
Bilindiği üzere örgüt çalışmalarında oldukça baskın bir kuramsal perspektif olarak karşımıza 
çıkan (Greenwood, Oliver, Lawrence ve Meyer, 2017; Greenwood, Oliver, Sahlin-Andersson ve 

Suddaby, 2008) kurumsalcılık (Greenwood, Oliver, Suddaby ve Sahlin-Andersson, 2008), 

kökenlerini dayandırdığı sosyal inşacı paradigma (P. Berger ve Luckmann, 1966) ile de tutarlı 
biçimde, kurumsallaşmış yapıların yaratılmasına, sürdürülmesine ve değişimine özel olarak önem 
vermektedir (Lawrence, Suddaby ve Leca, 2009). Bu noktada, Berger ve Luckmann’ın (1966) 
sosyal inşacı paradigmalarını büyük ölçüde Weber’in ve Schütz’ün sesli ve yazılı işaretlerden 
oluşan diller ile ilgili kavramsallaştırmaları üzerine bina ettikleri bilinmektedir (Jones vd., 2017). 

Bu bakış açısına göre kurumsallaşmış örüntüler ancak dilin sahip olduğu muhafaza edici ve 
aktarıcı kapasite sayesinde nesillerden nesillere geçerek tarihsellik kazanmakta, nesnelleşmekte 
ve meşruluğunu sürdürebilmektedir (P. Berger ve Luckmann, 1966; Turhan ve Danışman, 2016). 
Ancak, sözlü dil dışındaki farklı işaret sistemlerinin ve görsel öğelerin, söz konusu nesnelleşme 
süreçlerindeki rollerine, örgütsel kurumsalcılık kapsamında yeterince değinilmediği 
vurgulanmaktadır(Jones vd., 2017). Oysaki bu süreçlere ilişkin entelektüel anlayışımızın 
derinleşebilmesi, ancak görsel öğelerin de hak ettikleri biçimde değerlendirilmesiyle mümkün 
olabilecektir (Boxenbaum vd., 2018; Jones vd., 2017). Zira görsel öğeler, insanoğlunu, ömrünün 
ilk dakikalarından itibaren ve sözlü dile nazaran çok daha önce etkilemeye başlayan, ömrü 
boyunca da aralıksız etkilemeye devam eden unsurlardır (J. Berger, 1986). Tıpkı sözlü dile benzer 
biçimde görsel öğeler de sosyal olarak sürekli inşa edilen, kültürel olarak verili halde karşımıza 
çıkan ve toplumsal paylaşıma konu olan semiyotik bir bilgi stokunun parçalarını oluşturmaktadır 
(Jewitt ve Oyama, 2001). Kendilerine özgü dilbilimsel niteliklere de sahip olan görsel öğeler 
(Kress ve van Leeuwen, 2006), belirli sosyal, kültürel, ideolojik bağlamlara ve tarihsel zaman 
dilimlerine gömülü biçimde ilişkili oldukları kurumsal düzenlerin üretimine ve yeniden üretimine 
katkıda bulunmaktadır (Boxenbaum vd., 2018; Jones vd., 2017). 

Örgütsel kurumsalcılık geleneği açısından önemi tartışılmayacak makalelerinde Friedland ve 

Alford (1991), Foucault’ya atıfla yaptıkları değerlendirmede, apolitik bir kültürel analizi eleştiri 
konusu etmelerine rağmen bu çerçevedeki çabalar için esasen her biri kurumsallaşmış örüntüler 
olan ideolojiler yerine kurumsal mantıkları önermektedirler (Turhan ve Danışman, 2021). "Örgüt 
Sosyolojisi Araştırmaları (Research in the Sociology of Organizations)" serisinde yayımlanan 
"Kurumlar ve İdeoloji (Institutions and Ideology)" (Meyer vd., 2009b) başlıklı derlemede yer alan 
yazılarında Meyer vd. (2009a), kavram olarak ideoloji ile kurumsal mantıkların benzerliklerini 
tartışmakta, Friedland ve Alford'u (1991) da ideoloji kavramını kullanmadan ideolojilerle 
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çalışmanın bir yolu olarak kurumsal mantıkları önerdiklerinden bahisle sorgulamaktadırlar 
(Turhan ve Danışman, 2018, 2021). Hakikaten de örgütsel kurumsalcılık geleneği, ideoloji 
kavramına bizatihi Berger ve Luckmann'da (1966) yer alan göndermelere rağmen şaşılacak 
derecede mesafeli durmaktadır (Meyer vd., 2009a). Bu durum sosyal bilimlerdeki diğer kurumsal 
gelenekler için de geçerlidir (Sauerland, 2015). Şüphe yok ki bunda, soğuk savaş yıllarının 
atmosferinin bilhassa Anglosakson sosyal bilimler camiası üzerindeki etkisinin payı 
bulunmaktadır (McLellan, 1995; Turhan ve Danışman, 2018, 2021). Oysaki örgüt kuramları 
içerisinde kurumsal kuramın belki de en ayırt edici özelliği kültürel unsurlara odaklanmasıdır 
(Meyer vd., 2009a). Apolitik bir kültürel analizden kaçınmanın çerçevesi ise belki de ideolojileri 
örgüt çalışmalarında daha fazla göz önünde bulundurmakla sağlanabilir. 

VERİ KAYNAĞI VE YÖNTEM 

Bildirinin veri kaynağını Türkiye’de 1980 yılından sonra kurulan üniversitelerin kullanmakta 
oldukları “logolarına ilişkin tanıtım metinleri” oluşturmaktadır. Burada özellikle altı çizilmesi 
gereken husus, bildirinin veri kaynağının doğrudan logolar yerine logolara ilişkin tanıtım, 
tanımlama ve açıklama metinleri olduğudur. Üniversite logolarının tamamının görsellerine 
ulaşmak mümkünken veriyi sadece tanıtım, tanımlama ve açıklama metni bulunan logolarla sınırlı 
tutmamızın nedeni, bu metinlere sahip olmayan Üniversitelere ait logo görsellerin kodlanmasında 
görev yapabilecek akademik nosyona sahip ilave kodlamacılarla kodlama sürecinin halen devam 

etmekte oluşudur. Dolayısı ile bildiri olarak sunulurken değerlendirmelerin ve geri bildirimlerin 

alınabilmesi ve çalışmanın geliştirilebilmesi için veri kaynağı; tanıtım, tanımlama ve açıklama 
metinlerine sahip logolarla sınırlı tutulmuştur. 

1980 yılından sonra kurulan üniversitelerin araştırma kapsamına alındığı çalışmada verilere 
ulaşabilmek için Türkiye’de faaliyet gösteren tüm devlet ve vakıf üniversitelerini topluca 
listeleyen Yükseköğretim Program Atlası (YPA) internet sitesi kullanılmıştır 
(https://yokatlas.yok.gov.tr/). Bu sitede bulunan “Üniversitelerimiz” modülünde her bir 
üniversiteye dair üniversite türü, adresi, kurumsal web sitesi, logosu; üniversite detayı 
seçeneğinde de kuruluş yılı, altyapı imkanları, sosyal faaliyetler, öğrenci sayıları, insan kaynağı, 
üniversitenin sıralamalardaki yeri ve üniversitede mevcut programlara dair bilgiler yer 
almaktadır. Şekil 1’de YPA’daki üniversitelerimiz modülüne dair örnek ekran görüntüsü 
sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: YPA’da Bulunan “Üniversitelerimiz” Modülüne Ait Örnek Ekran Görüntüsü 
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Üniversitelerimiz modülünden ulaşılan resmî web siteleri aracılığıyla çalışmanın veri kaynağı 
olan üniversite logo tasarımlarına dair tanımlamalara ve açıklamalara ulaşılmaya çalışılmıştır. 
Öncelikle üniversitelerin web sitelerinde “üniversitemiz”, “hakkımızda”, “tanıtım”, “logomuz” 
vb. başlıklarla ifade edilen kuruma dair tanıtım yazıları incelenmiştir. Logo tanıtımlarına dair 
bilgilere ulaşılamadığı takdirde üniversitelerin kurumsal kimlik kılavuzları incelenmiş, burada 
bulunan logo tanıtım yazıları veri olarak alınmıştır. Bazı üniversitelerde ise bahsi geçen yazılı 
materyallere rastlanmamış ancak logo tanıtım videoları yayınladıkları görülmüştür. Bu durumda 

logo tanıtım videolarında görüntülü ve sesli olarak yapılan tanımlamalara transkripsiyon işlemi 
yapılmıştır. Metin ya da metne dönüştürülebilecek görüntülü/sesli materyali bulundurmayan 

üniversiteler daha önce de izah edildiği üzere bildiri kapsamına dahil edilmemiştir. 

Araştırma problemine uygun olduğu düşünülerek araştırma desenlerinden durum çalışması tercih 
edilmiş, nitel yöntem benimsenmiştir. Nitekim nitel durum çalışmaları durum ya da durumlara 
dair derinlemesine araştırma yapılması ve durumun bütüncül bir yaklaşımla incelenmesidir 
(Yıldırım ve Şimşek, 2018). Ayrıca durum çalışması büyük miktarda ve birbirinden farklı 
verilerin analizinde kullanılan bir yöntemdir (Merriam, 2018). Toplanan verilerin analizinde daha 

önce Suddaby ve Greenwood (2005) ile Turhan ve Danışman (2021) tarafından da kullanılan 
içerik analizi yöntemi (Mayring, 2000; Schreier, 2013) tercih edilmiştir. İçerik analizi yöntemi 
metinler, görseller ve sesli veriler dâhil olmak üzere çok çeşitli veri kaynaklarıyla 
kullanılabilmektedir (Stemler, 2015). Bu çalışmanın veri kaynağının da logo tanıtım yazıları, 
kurumsal kimlik kılavuzları ve tanıtım videolarından alınan sesli tanımlamalar olduğu göz önünde 
bulundurularak içerik analizi yöntemi kullanılması araştırmacılar tarafından uygun görülmüştür. 
Araştırma çerçevesinde en eski kuruluş yılı 1982, en yeni kuruluş yılı 2020 olmak üzere 186 
üniversite inceleme altına alınmıştır. Bu üniversitelerden 66 tanesine ait verilere ulaşılmış, 
ulaşılan metinlerde her cümle bir inceleme birimini temsil edecek şekilde 384 birim 

değerlendirilmeye alınmıştır. Araştırmanın birinci aşaması olan verilerin toplanmasında her 

üniversiteye dair Tablo 1’de örneği sunulan üniversite adı, logo açıklaması, verinin alındığı 
kaynak, veriye erişim tarihi, üniversitenin kuruluş yılı, üniversitenin türü ve erişim linki bilgileri 
kayıt altına alınmıştır. 

Tablo 1: Veri Kayıt Tablosu 
Üniversite Adı Logo 

Açıklaması 
Kaynak Erişim 

Tarihi 

Kuruluş 
Yılı 

Üniversite 
Türü 

Erişim 
Linki 

Üniversite-1  YÖK Atlas  1980-2021 Devlet/Vakıf Kurumsal 

Web Sitesi 

 

Verilerin toplanmasının ardından araştırmacılar ideolojilere ilişkin kodlamaları yaparken 
kullanılmak üzere bir rehber oluşturmuşlardır. Rehberde kullanılan siyasi ideolojiler Turhan 

(2016) ile Turhan ve Danışman’ın (2021) vurguladığı üzere Türkiye’de kendine görece geniş yer 
bulan siyasi geleneklerden oluşmaktadır. Bu gelenekler; Modernleşme ve Batıcılık, Milliyetçilik, 
Kemalizm ve Atatürkçülük, Muhafazakârlık, İslamcılık, Liberalizm ve Sol düşüncedir (Bora, 

2017; Bora ve Gültekingil, 2009)1. Tablo 2’de görüleceği üzere hazırlanan rehber belirlenen 
ideolojilerin özelliklerine dair tanımlamalar içermektedir ve ideolojiler bu rehbere/sözlüğe göre 
kodlanmıştır. 

                                                           

1
  Çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde gerekli görülmesi halinde ideolojiler aşağıdaki biçimde 

kısaltılarak gösterilmişlerdir:  
 Modernleşme ve Batıcılık: MvB  

 Milliyetçilik: Mil  

 Kemalizm ve Atatürkçülük: KvA  

 Muhafazakârlık: Muh  

 İslamcılık: İsl  
 Liberalizm: Lib  

 Sol düşünce: Sol  
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Tablo 2: İdeolojilere Dair Rehber 
İdeoloji Nitelikler 

Modernleşme ve Batıcılık 

-Batı medeniyetine öykünme, batılılaşma 

-Modernleşmenin bir gereği olan rasyonalite 

-Geç kalınmışlık duygusu 

-Yetişme ve ivedilik ihtiyacı, acelecilik 

-Tepeden inmeci yöntemlere yatkınlık 

-Ulus devlet yapısı ve çağdaşlaşma ile içselleştirilmiş kapitalizm 

-Batının rakipsizliği 
-Kıskançlık ve hayranlık 

-Batıya dair olanlara ulaşmak isteme, yerele özgü olanlara ise çağ dışı 
olarak yaklaşma 

Milliyetçilik 

-Özgücü ve ayrıksıcı 
-Ulusal karakter, ulusal kimlik, kendine mahsusluk, üstünlük vurgusu 

-Kimliğin kendine has özelliklerini olumlama 

-Sahip olunan kimliğin üstünlüklerinin söylemleşmesi 
-Ait olunan ulusun homojenliğinin ispatı kaygısı, savunulması ve diri 
tutulması 
-Vatan ve devlet geleneği üzerinden inşa edilen güç iddiası 
-Yaşanılan vatan toprağına sonradan gelenlerin yabancı sayılması 
-Süreklilik ve refah bağlamında mihraklar, ötekiler vurgusu ve düşman 
yaratma güdüsü 

Kemalizm ve 

Atatürkçülük 

-Kurucu ve resmî ideoloji vurgusu 

-Eklektik ve pragmatist 

-Osmanlı Devleti’nin zayıflamasıyla çok ulusluluktan milli bir devlete 
dönüş üzerine Milliyetçilik temelleri üzerine bir inşa 

-Yerel unsurlarla farklılaşma, karma bir düşünce yapısı 
-Bonapartist yöntem 

-Doğrudan müdahaleci, elitist yapı 
-İthal düşüncelerde seçici 
-Yekpareliği bozmadığı ölçüde batıcı 
-Antiemperyalist 

-Sınırları devletçe belirlenmiş, kamusal alanın dışında din anlayışı 
-İslam dışı düşüncelere de şüpheci bakış 

-Devlet milliyetçiliği 
-Üniter yapı 

Muhafazakârlık 

-Değişime karşı ihtiyat ve organik değişim taraftarı 
-Türkiye özelinde çoğunluğu modernleşme reformlarına mesafeli 

-Soyut akla olan güvensizlik, sınırlı bir varlık olarak insan 

-Gelenekçilik 

-Kademeli dönüşüm taraftarlığı 
-Bireycilikten ziyade toplumculuk 

-Kamu yararı, toplumun iyiliği, ortak iyi gibi kavramların önceliği 

İslamcılık 

-İslamiyet’i referans alma ve onu yaşamın tüm boyutlarına uygulama 

-Kimlikler ve aidiyetler vurgusu 

-İlahi takdir ve kader anlayışı 
-Temel kaynak ve pratiklere dönme kaygısı 
-Kimi değişimleri sapma olarak nitelendirme 

-Asr-ı saadet vurgusu ve özlemi 
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İdeoloji Nitelikler 

Liberalizm 

-Ontolojik, metodolojik ve ahlaki anlamda bireyin öne çıkışı, bireycilik 

-Özgürlük vurgusu 

-Devlet müdahalesine barışçıl olmayan eylemler hariç karşı duruş 

-Tolerans 

-Anayasacılık ve hukukun üstünlüğü 

-Piyasa ekonomisi ve kapitalizm  

-Mülkiyet edinme ve girişimcilik hakları, iktisadi özgürlük vurgusu 

-Sınırlı devlet 
-Demokrasi vurgusu 

Sol Düşünce 

-Sınıf ilişkileri eleştirisi 
-Özel mülkiyet eleştirisi 
-Feminist ve çevreci oluşumlar 
-Eşitlik, adalet, kolektivizm ve antikapitalizm 

-Sömürü vurgusu 

-Ortak mülkiyet 
-Sınıf çatışması 

  

Üniversitelere dair verilerin toplanmasının ve ideolojilere dair tanımlamaların netleştirilmesinin 
ardından kodlamacılar öncelikle her üniversite için doğrudan ulaşılan yahut transkripsiyonu 
yapılarak metin haline getirilen logo açıklamalarını incelemiş, her açıklamadan kaç birimin 

değerlendirilmeye alınacağına karar vermişlerdir. Bu aşamada söz konusu metinde yer alan yasal 
uyarı ya da logonun biçimsel kullanımına dair yönlendirmeler içeren ifadeler dışarıda 
bırakılmıştır. Bu işlemin ardından değerlendirme kapsamında kalan ifadelerin bir ideoloji ile ilgisi 
olup olmadığına bakılmıştır. Bu noktada aranan “ifade bir ideoloji ile ilgilidir” yahut “ifade bir 
ideoloji ile ilgili değildir” cevaplarından biridir. Eğer ifadenin bir ideoloji ile ilgili olduğu tespiti 
yapılmış ise sonrasında araştırma kapsamında hangi ideoloji(ler) ile ilişkili olduğu kodlanmıştır. 
Kodlamalar her bir kodlamacı tarafından bağımsız olarak yapılmış; sürece yazarlar dışında 
örgütsel analiz alanında çalışmaları bulunan doktora derecesine sahip üçüncü bir araştırmacı dahil 

edilmiştir. 2021 yılı Eylül ayında bir araya gelen kodlamacılar yaklaşık 3 saat süren toplantıda 
çalışmanın genel çerçevesi ile kodlama sürecinde kullanılacak ideolojilerin tanımlamaları üzerine 
çalışmışlardır. Akabinde kodlama için oluşturulan rehber/sözlük ve kodlama anahtarı kullanılarak 
kodlama işlemlerine başlamışlardır. Bağımsız kodlama süreci bir buçuk ay kadar sürmüş ve 2021 
yılı Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen toplantıda kodlama sonuçları karşılaştırılmıştır. Her üç 
kodlamacı arasında kodlamaların yüzde 90’ın üzerinde örtüştüğü tespit edilmiş ve farklı 
kodlamalar üzerine tartışılarak tam bir uyumun sağlanması temin edilmiştir. Analizin son 

aşamasında, gerçekleştirilen kodlamalar neticesinde ulaşılan bulgular sayısallaştırılmış ve 
görselleştirilmiştir (Ertug, Gruber, Nyberg ve Steensma, 2018; Henderson ve Segal, 2013). 

BULGULAR 

Elde edilen bulgulara göre değerlendirmeye alınan 66 üniversiteden (53 Devlet, 13 Vakıf) 384 

birim ifade tespit edilmiş, bunlardan 307 tanesi araştırma kapsamına alınan ideolojilerle 
eşleştirilerek kodlanmıştır. Bu durum göstermektedir ki Türkiye’de kendine geniş yer bulan 
ideolojiler, değerlendirilen üniversitelerin logolarında %79,94 oranında kendilerine yer 

bulmaktadır. İdeolojiler ile ilişkilendirilen ifadeler kendi içinde değerlendirildiğinde, bunların 
132’sinin Modernleşme ve Batıcılık, 60’ının Milliyetçilik, 40’ının Muhafazakârlık, 32’sinin 
İslamcılık, 30’unun Liberalizm, 13’ünün de Kemalizm ve Atatürkçülük başlıkları altında 
kodlanmış oldukları görülmüştür. Bu aşamada, sol düşünceye dair bir ifadeye ise rastlanmamıştır. 
Tablo 3, ideolojiler çerçevesinde gerçekleştirilen kodlamaların özeti niteliğindedir. Şekil 2, Tablo 

3’teki verileri resmetmektedir. 
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Tablo 3: İdeolojiler ile İlişkilendirilen İfade Sayıları ve Yüzdeleri 
İdeolojiler İfade Sayısı Yüzde %* 

Modernleşme ve Batıcılık 132 %42,99 

Milliyetçilik 60 %19,54 

Kemalizm ve Atatürkçülük 13 %4,23 

Muhafazakârlık 40 %13,02 

İslamcılık 32 %10,42 

Liberalizm 30 %9,77 

Sol Düşünce 0 %0 

Toplam 307 %100  

*Tablodaki değerler virgülden sonra yüzdelik kısma kadar olan rakamları içermektedir. 
 

 
Şekil 2: İdeolojilere İlişkin İfadelerin Yüzdeleri 

Türkiye’de bilindiği üzere üniversite sayılarında belirli dönemlerde artışlar yaşanmıştır. 1955 

yılında Türkiye’de sadece 5 üniversite bulunurken, 1982 yılında bu sayı 27’ye, 1992 yılında 53’e, 
2003’te 77’ye, 2006 yılında 93’e, 2011’de 165’e, 2021 yılı itibarı ile 126’ya çıkmıştır (Asma ve 

Ünal, 2022). Bu uzun dönem içerisinde siyasi eğilimlerin de değişebileceği düşünülerek, birbirini 

takip eden her artış yılı arasındaki süre bir dönem olarak ele alınmak suretiyle dönemlere göre 
açılan üniversitelerin kodlama verileri tasnif edilmiştir. İlgili dönemlere göre logo tasarımlarında 
ideolojilerin üretimlerine ilişkin görünüm Şekil 3’te gösterilmiştir. 
 

 

 
Şekil 3: Üniversitelerin Açılma Dönemlerine Göre İdeolojilerin Dağılımı 
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Şekil 3’te görüleceği üzere Modernleşme ve Batıcılık her dönemde başat ideoloji olmuş, 2003-

2006 ve 2007-2011 dönemlerinde Milliyetçilik yükseliş göstererek onunla aynı seviyeyi 
paylaşmıştır. Kemalizm ve Atatürkçülük 1982-1992 döneminde Modernleşme ve Batıcılığın 

ardından en yüksek seviyesindeyken takip eden dönemlerde bu ideolojiye rastlanmamış ya da tüm 
ideolojilerin arasında kendine görece daha az yer bulmuştur. Liberalizm tüm dönemlerde %5 ile 
%15 oranında mevcut iken, 2003-2006 yılları arasında en yüksek orana ulaşan İslamcılığa ise 

2003 yılından önce rastlanmamıştır. Sadece 1993-2003 yılları arasında rastlanmayan 
Muhafazakârlık en yüksek orana (%17) 2007-2011 döneminde ulaşmıştır. 

Şekil 4’te ise, Türkiye’de siyasal iktidar dönemlerine göre kodlamalardaki değişim sunulmuştur. 
Bu dönemler 1980 askeri müdahalesi dönemi (1980-1983), Anavatan Partisi’nin tek başına 
iktidarda bulunduğu dönem (1983-1991), koalisyonlar dönemi (1991-2002), Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nin tek başına iktidarda bulunduğu dönemdir (2002- ) (Zencirkıran, 2019). Bu dönemlere 
göre üniversiteler tasnif edilirken ilgili iktidarların seçim sonuçlarına göre değişim tarihleri 

spesifik olarak (gün/ay/yıl) gözetilmiştir. Anavatan Partisi döneminde kurulan üniversiteler ile 
ilgili herhangi bir logo tanıtım içeriğine ulaşılamadığı için ilgili döneme dair veri 
bulunmamaktadır. 

 

 

 
Şekil 4: Siyasi İktidar Dönemlerine Göre İdeolojilerin Dağılımı 

 Sonuçlar siyasi iktidar dönemlerine göre incelendiğinde Modernleşme ve Batıcılığın yine ön 
planda olduğu, askeri müdahale döneminde rastlanmayan diğer ideolojilere dair ifadelerin 
koalisyonlar dönemi ile kendine yer bulduğu görülmüştür. Koalisyonlar dönemi ile Adalet ve 
Kalkınma Partisi dönemi kıyaslandığında da Kemalizm ve Atatürkçülüğe dair ifadelerin azaldığı, 
2002 yılına kadar rastlanmayan İslamcılığa dair ifadelerin arttığı görülmüştür. Ayrıca bu 
dönemde İslamcılığın yanında Milliyetçilik, Muhafazakarlık ve Liberalizm içeren ifadeler de artış 
göstermiştir. 

Siyaset bilimi literatüründe bazı kaynaklarda Adalet ve Kalkınma Partisi döneminin de kendi 
içinde alt dönemlere ayrılarak incelendiği görülmüştür. Zencirkıran’a göre (2019) bu dönemler 
2002-2007, 2007-2011, 2011-2015, 2015-2018 ve 2018 sonrası olarak sınıflandırılmaktadır. Bu 

dönemlemeye göre kodlama verilerindeki değişim Şekil 5’te sunulmuştur. Burada da alt dönemler 
birbirlerinden ayrılırken seçim tarihleri (gün/ay/yıl) spesifik olarak gözetilmiştir. 
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Şekil 5: Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarı Dönemlerine Göre İdeolojilerin Dağılımı 
Adalet ve Kalkınma Partisi dönemine dair bulgular incelendiğinde ise 2007-2011 döneminde 
Milliyetçiliğin, 2018-2020 yıllarında ise İslamcılığın arkasında kalan Modernleşme ve Batıcılığa 

dair ifadelerin geri kalan dönemlerde en yüksek orana sahip ideoloji olduğu görülmektedir. 2015-

2018 yıllarında ise diğer dönemlere kıyasla Modernleşme ve Batıcılığın haricinde kalan 

ideolojilere dair ifadelerin tamamının kendine %10’dan daha az oranda yer bulduğu tespit 

edilmiştir. Liberalizmin en yüksek orana 2011-2015 döneminde ulaştığı (%20,69), 
Muhafazakârlığın ise, birçok ideolojinin oransal olarak azaldığı 2015-2018 dönemi dışında, 
istikrarlı bir sürece sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır (%15-%19 arası). 

Bunların yanında üniversitelerin kurulmalarında ve yönetilmelerinde karar merciinde bulunan 

kurum ve makamlara göre de bir dönemlemeye gidilmiştir. Bu sebeple araştırma yıllarını 
kapsayan süreçte görevde bulunan YÖK başkanları ve onları atayan Cumhurbaşkanları 
gözetilerek bir tasnif yapılmıştır. Buna ilişkin bulgular Şekil 6’da sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 6: YÖK Başkanlarının Dönemlerine Göre İdeolojilerin Dağılımı 
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Şekil 6’ya göre Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın YÖK Başkanlığı döneminde kurulan 
üniversitelerde Milliyetçilik vurgusu en ön plana çıkmış, diğer dönemlerde Modernleşme ve 
Batıcılık vurgusunun ardında kalmıştır. Prof. Dr. İhsan Doğramacı, Prof. Dr. Kemal Gürüz ve 

Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya dönemlerinde İslamcılık vurgusu bulunmayıp, Prof. Dr. Erdoğan 
Teziç, Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan ve Prof. Dr. Yekta Saraç dönemlerinde %11 ile %18 aralığında 

bir oranla kendine yer bulmuştur. Kemalizm ve Atatürkçülük vurgusu en yüksek seviyesine Prof. 
Dr. İhsan Doğramacı başkanlığı döneminde ulaşmış diğer dönemlerde Sol düşüncenin ardından 
en az vurgusuna rastlanan ideoloji olmuş ya da rastlanmamıştır. Liberalizm vurgusu her dönemde 
kendine yer bulsa da Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan döneminde en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 

Ayrıca verilerin, üniversitelerin türüne göre sınıflandırılması amacıyla yapılan 

değerlendirmelerde de Şekil 7’de sunulan sonuçlara ulaşılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 7: Üniversite Türüne Göre İdeolojilerin Dağılımı 
Şekil 7’de görüldüğü üzere devlet üniversitelerin logo tanıtımlarında kullanılan ifadelerde 
yaygınlık sırası Modernleşme ve Batıcılık, Milliyetçilik, Muhafazakârlık, İslamcılık, Liberalizm, 

Kemalizm ve Atatürkçülük şeklinde olurken; vakıf üniversitelerinde Modernleşme ve Batıcılık 

başı çekmekte, Muhafazakarlık ve Milliyetçilik eşit seviyede bulunmakta, Liberalizm onları takip 
etmekte, az seviyede rastlanan İslamcılığın ardından Kemalizm ve Atatürkçülüğe dair ifadelere 

ise rastlanmamaktadır. 
Bu değerlendirmelerin ardından çalışma kapsamına alınan ideolojilerin üretimlerinde ve yeniden 
üretimlerinde üniversitelerin bulundukları şehirlerin oransal katkıları tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Tablo 4’te sunulan Türkiye haritalarında ideolojilerle ilişkilendirilen ifadelerin şehirlere göre 

dağılımı verilmiştir. Gri renkli şehirler araştırma kapsamında verilerine ulaşılamayan şehirleri 
ifade etmektedir. Verilerine ulaşılan şehirler ise mavi renklerle gösterilmiştir. Mavi renk ilgili 
ideolojiyle kodlanan ifadelerin çok olduğu yerde giderek koyulaştırılmış, görece az olduğu yerde 
ise açık tonlarla vurgulanmıştır. Ayrıca şehirler üzerinde bulunan rakamlarla da ilgili ideolojiye 
dair ne oranda ifadeye rastlandığı belirtilmiştir.  
Buna göre, örneğin, üniversite logoları vasıtasıyla Modernleşme ve Batıcılık ideolojisine ilişkin 
üretimde İstanbul yüzde 15,91’lik payla en başta yer almaktadır. İstanbul’u Ankara (%12,12) ve 

Antalya (%9,85) izlemektedir. Milliyetçiliğe dair ifadelerin kullanımında Ardahan (%18,33), 

Malatya (%11,67) ve Antalya’da (%8,33); Kemalizm ve Atatürkçülüğe dair ifadelerin 

kullanımında Kütahya (%30,77), Hatay (%23,08) ve Samsun’da (%15,38); Muhafazakârlığa dair 

ifadelerin kullanımında İstanbul (%15), Ankara (%15) ve Konya’da (%7,5); İslamcılığa dair 

ifadelerin kullanımında Gaziantep (%31,25), Adıyaman (%12,5) ve İstanbul’da (%12,5); 

Liberalizme dair ifadelerin kullanımında ise Ardahan (%23,33), Hatay (%16,67) ve İstanbul’da 

(%13,33) bulunan üniversiteler ön plana çıkmaktadır. 
Her bir şehrin kendi içerisinde üniversite logoları vasıtasıyla ideolojilere ilişkin üretimleri ise 
Şekil 8’de sunulan grafikte gösterilmiştir. Bulgulara göre Balıkesir ve Hakkari’de bulunan 
üniversitelerin logo tanıtım yazılarında, ideolojilerle ilişkilendirilen herhangi bir ifade 
bulunmamaktadır. 17 şehre ait verilerde yalnızca bir ideolojiyle ilişkilendirilen ifadeler 
kullanılmıştır. Geriye kalan 28 şehrin verilerinde ise birden çok ideolojiyle ilişkilendirilen ifadeler 
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bulunduğu tespit edilmiştir. Örneğin, İstanbul’da Modernleşme ve Batıcılık (%53,85), 

Muhafazakârlık (%15,38), Milliyetçilik (%10,26), Liberalizm (%10,26) ve İslamcılık (%10,26); 

Samsun’da Modernleşme ve Batıcılık (%50), Kemalizm ve Atatürkçülük (%50); Şanlıurfa’da ise 
Muhafazakârlık (%100) belirtilen oranlarda kendilerine yer bulmuştur. 

Tablo 4: İdeolojiler ile İlişkilendirilen İfadelerin Şehirlere Göre Dağılımı 

Modernleşme ve Batıcılık 

 
Milliyetçilik 

 
Kemalizm ve Atatürkçülük 

 
Muhafazakârlık 
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İslamcılık 

 
Liberalizm 
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Şekil 8: Şehirlerin Kendi İçinde İdeolojilerin Dağılımı 
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SONUÇ 

Bu çalışmada, örgüt çalışmalarındaki görsel dönüşe (visual turn) (Bell ve Davison, 2013; 

Boxenbaum vd., 2018; Höllerer vd., 2019; Quattrone vd., 2021) ve görsellerin kurumsallaşmış 
yapısal unsurların üretimlerinde/yeniden üretimlerinde oynadıkları rollerin anlaşılmasına dikkat 

çeken kuramsal çağrılar (Jones vd., 2017; Meyer vd., 2018) ile ideoloji kavramını örgüt 
çalışmalarına, bilhassa da kurumsalcı çalışmalara, davet eden kuramsal çağrılar (Meyer vd., 

2009b) çerçevesinde, Türkiye’de bulunan üniversitelerin logoları vasıtasıyla hangi siyasi 
ideolojileri ürettikleri/yeniden ürettikleri tespit edilmeye çalışılmış; bu ideolojilerin üretiminde 
dönemsel, yönetsel, kurumsal ve bölgesel olarak farklılaşma eğilimleri analiz edilmiştir. 

Çalışmada ulaşılan verilerden elde edilen bulgulara göre, 2007-2011 dönemi dışındaki yıllarda 
dönemsel, yönetsel ve kurumsal farklılıklara rağmen Modernleşme ve Batıcılığa dair 

üretimlerin/yeniden üretimlerin ön planda olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum bugünkü üniversite 
sisteminin modernizmin bir gereği olan rasyonel bilginin üretilmesi amacıyla ve Batılı eğitim 
sisteminin bir ürünü olarak kurulduğu göz önünde bulundurulduğunda beklentiler dahilinde bir 

sonuç olarak karşımıza çıkmıştır. Burada farklılaşmaların ancak üniversitelerin türüne ya da 
bölgelere göre değişiklik gösterdiğini söylemek mümkündür. Bunun yanında kodlanan 
ifadelerden dönem, yönetim, kurumsal yapı ve bölge fark etmeksizin herhangi birinin Sol 

düşünceye ait olmayışı da dikkat çekmiştir.  

Üniversiteler açıldıkları döneme göre incelendiğinde ise Modernizm ve Batıcılık haricinde 

kendine -zaman zaman azalsa da- her dönemde yer bulan tek ideolojinin Liberalizm oluşunun da 
önemli sonuçlardan biri olduğu düşünülmektedir. Dünya’da sayılı istisnalar dışında birçok 
ülkenin ve Türkiye’nin de Liberalizmin temel unsuru olan serbest pazar ekonomisinin bir parçası 
olduğu; üniversitelerde verilen eğitimlerin de sistemi destekler yapılarda tasarlandıkları 
düşünüldüğünde bu durum da araştırmanın beklenen sonuçlarından biridir.  

Elde edilen bulgularda, 2003 yılına kadar rastlanmayan İslamcılığa dair ifadeler bu yıldan sonra 
%10’un altına düşmeyen bir oranla kendine yer bulmuştur. 2002 sonrasında Adalet ve Kalkınma 
Partisi iktidarı dönemine rastlayan bu sürecin 2018-2020 arasındaki kısmında İslamcılığa dair 

ifadelerin %34,38 gibi bir oranda üretime/yeniden üretime konu olarak Modernleşme ve 
Batıcılığa dair ifadelerin önüne geçtiği de anlaşılmıştır.  

Şüphe yok ki bu haliyle çalışmanın ve elde edilen bulguların en büyük kısıtını, veri setinin, 
kendilerine ilişkin tanıtım, tanımlama ve açıklama metinleri olan üniversite logoları ile sınırlı 
tutulması oluşturmaktadır. Ancak halen devam etmekte olduğu daha önce de belirtilen bu 
çalışmada, söz konusu metinlere sahip olmayan üniversitelere ait logo görsellerinin 

kodlanmasına, gerekli akademik nosyona sahip ilave kodlamacılarla devam edildiği 
hatırlanmalıdır. Tüm üniversiteleri kapsayan kodlama sürecinin tamamlanması sonucunda elde 
edilecek bulguların konuya ilişkin anlayışımızı daha da genişletebileceğinin altı çizilmelidir. Bu 
aşamadaki sonuçların bildiri olarak sunulması ile değerlendirmelerin ve geri bildirimlerin 

alınabilmesinin ve bu katkılar çerçevesinde çalışmanın geliştirilebilmesinin amaçlandığı da bir 
kez daha vurgulanmalıdır. 
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ÖZET 

Öz şefkat kavramı; “kişinin ıstırap, acı, yetersizlik ve başarısızlık hislerine kapıldığı kötü zamanlarında kendisine karşı 
nazik ve sevecen olması, negatif duygularının farkında olarak bunları kabul edebilmesi ve yaşanabilecek zorlukların 
insan yaşamının bir parçası olduğunu bilmesi” olarak tanımlamaktadır. Bu çalışmanın amacı; işyerinde çalışanların öz 
şefkat duyguları içinde olmalarına etki edebilecek bireysel ve örgütsel özelliklerin tespit edilmesi ve diğer çalışanların 

olası tepkilerini ortaya koymaktır. Nitel araştırma yönteminin tercih edildiği bu çalışmada, çalışma grubuyla 

derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiş ve öz şefkat duygularına zemin oluşturan birtakım bireysel/örgütsel 
öncüllerin yanı sıra, çalışma ortamındaki diğer kişilerin tepkileri değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularının, örgütsel 
davranış alanında az sayıda çalışmaya konu olan öz şefkat kavramının kuramsal yapısını zenginleştireceğine ve çalışma 
hayatındaki kişilerin öz şefkat duygularını araştıran ilk nitel çalışma olması nedeniyle de ulusal yazına katkıda 
bulunacağına inanılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: İşyerinde Öz şefkat, Öz şefkat, Öz Anlayış, Öz sevecenlik 

 

GİRİŞ 

Öz şefkat, “kendine, kendi kendini” anlamına gelen “öz” ve “sevecenlik” anlamına gelen şefkat 
sözcüğünün birleşiminden oluşmakta ve “koruyarak sevme” anlamına gelmektedir (TDK, 2020). 
Psikoloji, sosyoloji ve eğitim psikolojisi alanında uzun yıllardır araştırma konusu olan öz şefkat 
kavramı ilk olarak 2000’li yılların başında eğitim psikoloğu Kristin Neff (2003) tarafından 
literatüre kazandırılmış ve kavramsal olarak, yaşanan olumsuz durumu fark etme, kabullenme ve 
ondan ders çıkartarak kişinin kendisine karşı özen ve hassasiyet göstermesi olarak ifade 
edilmiştir. Bu noktada, öz şefkat duygusunun, yaşanılan olumsuz bir durum karşısında kişinin 
kendisine karşı suçlayıcı ve eleştirel bir tutum içine girmekten ziyade yaşamış olduğu acıyı 
kabullenerek daha yapıcı bir tutum içinde olmasına olanak sağladığı vurgulanmaktadır (Neff, 
2003). Kişilerin yaşamış oldukları zorlayıcı yaşam olayları sonrasında kendilerini 
suçlayıcı/cezalandırıcı duyguların içine girmek yerine, bu duyguları bastırmadan yüzleşmeleri, 
hem işlevsel bir baş etme yöntemi olarak kabul edilmekte hem de söz konusu kişilerin daha 

sonrasında öfke, utanç ve umutsuzluk gibi daha yıkıcı duygularla baş başa kalmalarının önüne 
geçmektedir (Werner vd., 2012). Bu nedenle, öz şefkat duygusuna sahip kişilerin hayat içerisinde 
sadece olumsuz duygu ve düşüncelere odaklanmak yerine bu durumun kalıcı ve sadece kendi 
yaşamlarına has olmadığını düşünmelerini sağlayacak zihinsel bir yapı içinde oldukları 
bilinmektedir (Neff, Hsieh ve Dejitterat, 2005; Neff ve Dahm, 2016). 

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda öz şefkat kavramının birçok değişkenle ilişkisinin incelenmiş 
olmasına rağmen, artan rekabet, aşırı iş yükü, değişim hızı ve tükenmişlik duygularının yoğun 
olduğu iş yaşamında konuyla ilgili az sayıda çalışmanın bulunması dikkat çekicidir. Bu 
çalışmalarda söz konusu kavramın psikolojik dayanıklılık (Lewis ve Ebbeck, 2014; Kemper, Mo 

ve Khayat, 2015), iş tatmini (Abacı ve Arda, 2013), iş performansı (Aboul-Ela, 2017; Reizer, 

2019) ve yardımlaşma davranışıyla (Lindsay ve Creswell, 2014; Yarnell ve Neff, 2013) anlamlı 
ve pozitif yönlü ilişkiler içinde olduğu belirtilmektedir. Bunun yanı sıra, öz şefkat duygusunun 

tükenmişlik sendromunun olumsuz sonuçlarına karşı bir kalkan görevi üstlenebileceği yapılan 
araştırmalarda sıklıkla dile getirilmektedir (Dev vd., 2018; Kemper vd., 2019).  

Çalışma ortamında öz şefkat duygularının varlığının birçok olumlu duygu, tutum ve davranışın 
temelini oluşturduğu düşünüldüğünde (Kanov vd., 2004), bu çalışmada söz konusu duyguyu açığa 
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çıkartan bireysel ve örgütsel özelliklerin ortaya konulmasının, örgütsel davranış alanında konuyla 
ilgili az sayıdaki çalışmaya katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Neff (2003: 87) öz şefkat kavramını “kişinin ıstırap, acı, yetersizlik ve başarısızlık hislerine 
kapıldığı kötü zamanlarında kendisine karşı nazik ve sevecen olması, olumsuz duygularının 
farkına vararak bunları kabul edebilmesi ve yaşanabilecek zorlukların insan yaşamının bir parçası 
olduğunu bilmesi” olarak tanımlamakta ve kişilerin stres, tükenmişlik ve başarısızlık kaygısı vb. 

pek çok olumsuz durumla başa çıkmalarında, söz konusu duygunun önemli bir rol üstlendiğini 

belirtmektedir. Kavramın alt boyutlarına bakıldığında;  (a) öz sevecenlik (kişinin başarısızlık 
duygusu/acı veren durumlar karşısında kendisini acımasız bir biçimde eleştirmek yerine nazik ve 
anlayışlı olması)  (b) ortak paylaşım (kişinin yaşadığı olumsuz deneyimleri sadece kendisine özgü 
görmek yerine bu durumların diğer insanlar tarafından da yaşandığının bilincinde olması) ve (c) 
bilinçli farkındalık (kişinin yaşamış olduğu olumsuz duygu ve düşünceleri bastırmak yerine 
farkına varması ve bu durumu olumluya çevirebilmenin yollarını araması) olarak adlandırılan üç 
boyuttan oluştuğu ifade edilmektedir (Neff, 2003; Neff ve Dahm, 2016; Özpeynirci ve Kırmızı, 
2020). 

Strauss vd. (2016) ise; öz şefkat kavramını bilişsel, duyuşsal ve davranışsal bir süreç olarak ele 
aldıkları çalışmada; kavramın beş unsurdan oluştuğunu ifade etmişler ve hem kişinin kendisine 

hem de diğer insanlara atıfta bulunarak, konunun daha geniş bir perspektiften ele alınmasına 
zemin oluşturmuşlardır. Bu unsurlar; (a) acı çekmeyi tanımak (b) acı çekmenin evrenselliğini 
anlamak (c) acı çeken kişinin yaşadığı sıkıntıyla bağlantı kurmak (d) empati sonrasında ortaya 
çıkan rahatsız edici duyguları tolere etmek ve (e) yaşanan acıyı hafifletmek için motive olmak 
şeklinde ifade edilmektedir. Bu tanımlama sonrasında şefkatin sadece bir duygu olmadığı; içinde 
acıya karşı duyarlı olmayı, onu kabullenebilmeyi ve tolere edebilmeyi, evrenselliğini anlamayı ve 
harekete geçebilmeyi içeren daha karmaşık bir yapıya olduğu anlaşılmış ve konuyla ilgili daha 
kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyulduğunun altı çizilmiştir (Özpeynirci ve Kırmızı, 2020).  

Çalışanlar açısından artan önemine rağmen, öz şefkat kavramının örgütsel davranış 
çalışmalarında yeterince incelenmediği, var olan araştırmaların çoğunlukla psikoloji/eğitim 
bilimleri alanında ve üniversite öğrencilerinden oluşan örneklem gruplarıyla yürütüldüğü 
görülmektedir. Konuyla ilgili uluslararası yazına bakıldığında, Dodson ve Heng (2021)’in 
örgütlerde öz-şefkat kavramıyla ilgili bugüne kadar yapılmış olan araştırmaları derledikleri 
çalışmada; kavramın öncülleri [bireysel-bağlamsal] ve potansiyel sonuçları [içsel sonuçlar-
kişilerarası sonuçlar] ele alınmış ve konunun örgütsel çıktılar üzerinde anlamlı katkılarının olduğu 
ifade edilmiştir. Ulusal yazında ise; Özpeynirci ve Kırmızı (2020)’ın, öz-şefkat kavramının 
örgütsel alandaki yansımalarını inceledikleri derleme çalışmada, söz konusu kavramın 
çalışanlarda örgütsel bağlılık/performans düzeylerinde artışa neden olduğu ve çalışanlar arasında 
prososyal davranışları teşvik ettiği ifade edilmiştir. 

Öz-şefkat kavramının bugüne kadar yapılan çalışmalarda ortaya koyulan bireysel ve bağlamsal 
öncüllerinin genişletilmesini ve çalışma ortamındaki diğer kişilerin öz şefkat kavramına ne 
şekilde tepki verebileceğini yanıtlamayı amaçlayan bu araştırmada aşağıdaki sorulara yer 

verilmiştir; 

1.Çalışanların işyerinde öz-şefkat duyguları içinde olmalarına etki eden bireysel ve örgütsel 
özellikler neler olabilir? 

2.İş yerindeki çalışma arkadaşları bir çalışanın öz-şefkat duygularına nasıl tepki vermektedirler? 
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ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu çalışmada katılımcıların öz şefkat kavramıyla ilgili düşünceleri ve çalışma ortamındaki 
gözlemlerini belirlemek amacıyla olgu ve davranışların nasıl gerçekleştiğine odaklanan nitel 

araştırma yöntemlerinden biri olan fenomenolojik (olgu) deseni tercih edilmiştir. Araştırmada yer 

alacak kişilerin belirlenmesinde, kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yoluna gidilmiştir. Veri 

toplama aracı olarak, çalışma grubuyla çevrimiçi ortamda görüşülerek derinlemesine mülakatlar 
gerçekleştirilmiştir. Mülakatlar sırasında kullanılan “görüşme formu”nda yer alan soruların 
mümkün olduğunca açık bir şekilde sorulmasına ve yönlendirici olmamaya özen gösterilmiştir. 

Çalışmada, İstanbul ilinde (bankacılık-eğitim-lojistik) tam-zamanlı 12 özel sektör çalışanıyla yarı 
yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler öncesinde öz şefkat kavramına ait 
literatür incelemesinin ardından çalışma grubuna yöneltilebilecek sorular oluşturulmuş ve 
araştırmacı tarafından 2 özel sektör çalışanıyla 30 dakika süren pilot görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir. Bu görüşme sonrasında yarı yapılandırılmış sorular üzerinde son 
düzenlemeler gerçekleştirilmiş ve çalışma grubuyla uygulamaya geçilmiştir.  

Her bir görüşme ortalama 20 dakika sürmüş ve elde edilen verilerin araştırma kapsamı dışında 
kullanılmayacağına, isim belirtilmeyeceğine dair bilgi verilmiş ve katılımcı bilgi formu 
paylaşılmıştır. Çalışmaya katılanların yaş ortalaması 32,6 yıl; iş hayatındaki kıdemleri ortalama 
7 yıl; çalıştıkları kurumlardaki kıdemleri ortalama 4,4 yıldır.  

Veri analizi sürecinde, çalışma grubundan elde edilen veriler, içerik analizi türlerinden 
tümevarımcı analiz yöntemi kullanılarak ifade kalıplarına dönüştürülmüş ve bu ifadeleri belirli 
temalar altında toplanmasını sağlayacak alt temalar belirlenmiştir. İçerik analizinde yer alan 

verinin kodlanması, temaların bulunması, kodların ve temaların düzenlenmesi, bulguların 
tanımlanması ve yorumlanması aşamaları veri analizi sürecine zemin oluşturmuştur. 
Görüşmelerin tamamlanması sonrasında kayıtların transkripsiyonu gerçekleştirilmiş ve elde 

edilen metin araştırmacı ve bir akademisyen tarafından tekrarlı okuma yapılarak veri kodlama 
aşamasına geçilmiş ve içerik analiz tamamlanmıştır. 

Araştırmanın iç geçerliğini artırmak için yarı yapılandırılmış soruların hazırlanması sırasında 

konu ile ilgili bir kavramsal bir çerçeve oluşturulmuş ve Dodson ve Heng’in (2021) konuyla ilgili 
çalışmasında gelecekte yapılacak araştırmalar için önerdikleri soru kalıplarından faydalanılmıştır. 
Görüşme sonrasında kişilerden belirlenmiş olan tema ve kategoriler kendilerine gönderilerek 
kontrol etmeleri istenmiş ve böylelikle katılımcı teyidi gerçekleşmiştir. Araştırmanın iç 
güvenirliğini sağlamak amacıyla ulaşılan veriler üzerinde araştırmacı ve örgütsel davranış 
alanında uzman olan iki öğretim üyesi ayrı ayrı kodlama yapmış ve verilen cevaplar sonucunda 

.80 düzeyinde tutarlılık katsayısına ulaşılmıştır. 

BULGULAR 

Çalışma grubundan elde edilen veriler araştırma soruları doğrultusunda değerlendirildiğinde; 

Çalışanların işyerinde öz şefkat duyguları içinde olmalarına neden olabilecek bireysel ve örgütsel 
özelliklerin tespit edilmesine yönelik olarak yöneltilen sorulara verilen yanıtlar doğrultusunda 

katılımcıların, öz şefkat duygularının açığa çıkmasında bireysel/kişilik özelliklerine sıklıkla vurgu 
yaptıkları görülmüştür. Pozitif öz değerlendirmeye yatkın, hatalarını olduğu gibi kabul eden, 
benlik saygısı yüksek ve ılımlı/anlayışlı yapıdaki kişilerin daha kapsayıcı/koruyucu bir tutum 

içinde olacakları ve olumsuz koşullar altında kendilerine ceza vermek yerine daha şefkatli 
davranacakları ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra, orta yaşlı ve daha uzun yıllar iş hayatında 
deneyimi olan kişilerin çalışma ortamında stres yaratan faktörleri daha iyi tanıdıkları ve bu olaylar 
sonucunda duygu düzenleme yöntemlerini (kabullenme, pozitif tekrar gözden geçirme vb.) 
kullanmada daha başarılı olacakları belirtilmiştir. Cinsiyet olarak değerlendirildiğinde ise; 

katılımcıların büyük bir çoğunluğu, kadınların öz-şefkat duygularına daha yatkın olacaklarını 
düşündüklerini ifade etmişlerdir. Son olarak, ülke/aile kültürünün öz-şefkat duygusunun ortaya 
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çıkmasında belirleyici olabileceği, başarısızlık ya da hata sonrasında 
utanma/utandırılma/cezalandırılma gibi davranış kalıplarının ön plana çıktığı kültürlerde kişilerin 

kendilerini utanç ya da suçluluk temelli duygular doğrultusunda değerlendirebilecekleri 

vurgulanmıştır. Herhangi bir gruba ya da aile üyelerine bağlılığın ön planda tutulmadığı ve daha 
çok bireyselliğin vurgulandığı ülke/aile kültüründe yetişmiş kişilerin de olumsuz yaşantılar 
karşısında kendilerine daha fazla değer verecekleri ifade edilmiştir. 

Öz şefkat duygularının açığa çıkmasında rol oynayan örgütsel özelliklerin belirlenmesine yönelik 
yöneltilen sorulara verilen cevaplar doğrultusunda katılımcılar, örgüt özelliklerinin ve yönetici 
uygulamalarının, kişilerin yaptıkları hatalar sonrasında kendilerine karşı daha yapıcı ve affedici 
bir tutum içinde olmalarında etken olabileceğini belirtmişlerdir. Olumsuz iş sonuçları ya da düşük 
performans göstergeleri sonrasında çalışanlarına karşı yönlendirici ve destekleyici bir tutum 
içinde olan yöneticilerin, söz konusu kişilere olumlu yönde mesajlar verecekleri ve bu yaklaşımın, 
kişilerin başarısızlıkları hayatın sonu gibi görme, kendilerini suçlama ya da küçük görme gibi 
olumsuz duyguların içine girmelerine engel olacağı ifade edilmiştir. İş sonuçlarından ziyade 
değerlerin ön plana çıktığı çalışma ortamında kişilerin söz konusu hatalar ya da performans 
düşüklüğü sonrasında cezalandırılma korkusu olmadan, yaşanan olumsuzluklardan ders 

çıkartarak durumu kabullenecekleri ve daha yapıcı bir pencereden durumu 
değerlendirebilecekleri belirtilmiştir. Bunun yanı sıra, ast-üst ilişkilerinin kalın çizgilerle ayrıldığı 
örgüt yapılarında ise ortak bir paylaşım ve duygu bütünlüğünün yaratılamayacağı ve çalışma 
ortamında kişilerarası ilişkilerde deneyimlenen cezalandırma süreçlerini zamanı geldiğinde 
kişinin kendisine karşı da uygulanabileceği vurgulanmıştır. 

Katılımcıların, iş yerindeki kişilerin bir çalışanın öz-şefkat duygularına nasıl tepki verdiklerine 
yönelik ifade edilen cevaplar doğrultusunda; verilen tepkilerin temelde ülke/örgüt kültürü 
doğrultusunda değişebileceği ve faaliyet gösterilen sektör özelliklerine bağlı olarak tepkilerin 
farklılık gösterebileceği belirtilmiştir. Hoşgörü, uzlaşı, iş birliği ve birliktelik kültürünün 
gelişmediği örgütlerde kişilerin kendi acı, başarısızlık ve yetersizliklerini yargılamadan anlamaya 
çalışmalarının diğer çalışanlar tarafından “zayıflık, kırılganlık, rahatına düşkünlük ve naz yapma” 
şeklinde algılanabileceğini ve bu çekinceyle kişilerin öz şefkat duygularına yönelmekten 
kaçınabilecekleri ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra, çalışma ortamındaki davranış kalıplarının, 
grup üyelerinin tepkilerini etkileyebileceği, empati yeteneği ve prososyal davranışların norm 
olarak kabul edildiği/ödüllendirildiği örgütlerde, çalışanların söz konusu şefkat duygularına daha 
ılımlı yaklaşacaklarının altı çizilmiştir. Son olarak katılımcılar, öz şefkat duygularına verilen 

tepkilerin, faaliyette bulunulan sektöre bağlı olarak farklılık gösterebileceğini belirtmişlerdir. 

Çalışanların duygusal olarak zorlayıcı koşullar altında çalıştığı ve her an kronik stresle mücadele 
etmek durumunda kaldığı sektörlerde (örn. sağlık çalışanları, emniyet güçleri, sosyal hizmet 
görevlileri vb.) bütün çalışanların görevlerini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmek için öz-şefkat 
duygularına ihtiyaç duyduklarını ve çalışma arkadaşlarında da bu duyguları olumlu bir şekilde 
karşılayacaklarını ifade etmişlerdir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu araştırmada, çalışanların, iş yerinde öz şefkat duygularının içinde olmalarına etki eden bireysel 
ve örgütsel faktörlerin tespitinin yanı sıra çalışma ortamındaki diğer kişilerin söz konusu 
duygulara nasıl tepki verecekleri araştırma soruları olarak belirlenmiştir.  

Çalışanların işyerinde öz şefkat duyguları içinde olmalarına neden olabilecek bireysel ve örgütsel 
özelliklerin tespit edilmesine yönelik olarak yöneltilen sorulara verilen yanıtlar doğrultusunda; 

Öz şefkat duygularının açığa çıkmasında bireysel/kişilik özelliklerinin daha belirleyici olabileceği 
vurgulanmış ve bazı demografik özelliklerle beraber kişilerin içinde yetiştikleri kültür yapısının 
da söz konusu duyguların açığa çıkmasında etkili olabileceği ifade edilmiştir. Konuyla ilgili daha 
önce yapılan çalışmalarda kişilik özelliklerinin öz şefkat duygularını etkilemede rol oynayacağı 
(Di Fabio ve Saklofske, 2021) ve özellikle uyumlu/dışa dönük ve vicdanlı kişilerin, öz-şefkat 
duyguları içinde olmaya daha meyilli olabilecekleri (Neff vd., 2007) ifade edilmiştir. Benzer 
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biçimde, Thurackal ve arkadaşlarının (2016) yaptıkları çalışmada, uyumlu/deneyime açık, 
vicdanlı ve alçakgönüllü insanların öz şefkat duygularını daha yoğun bir biçimde 
sergileyeceklerini belirtmişlerdir. Demografik özellikler açısından değerlendirildiğinde ise 
katılımcılar; orta yaşlı, kadın ve daha kıdemli çalışanların öz şefkat duyguları içinde 
olabileceklerini ifade etmişlerdir. Demografik özelliklerle öz-şefkat duyguları arasındaki ilişkiyi 
inceleyen alan yazındaki araştırmalara bakıldığında ise; daha yaşlı ve deneyimli kişilerin söz 
konusu duygulara daha yatkın olabilecekleri (Lianekhammy vd., 2018; Neff ve Vonk, 2009) 
belirtilmekte fakat cinsiyetle ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında ise kesin bir fikir birliğinin 
sağlanamadığı görülmektedir. Örneğin Yarnell ve arkadaşlarının (2015) yapmış oldukları 
çalışmada erkeklerin öz-şefkat seviyelerinin kadınlara oranla daha yüksek olduğu ifade edilmiştir. 
DeVore (2013) konuyla ilgili yaptığı çalışmada benzer sonuçlara ulaşmış ve bu durumu kadınların 
kendilerine karşı daha eleştirel olmalarıyla açıklamıştır. Neff ve arkadaşlarının (2007) ve Özyeşil 
(2011)’in öz şefkat duygularıyla cinsiyet arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalarında söz konusu 
duyguların cinsiyet açısından anlamlı bir farkına rastlanamamıştır. Bu çalışmadaki katılımcıların 
sayısal olarak daha çok kadınlardan oluşmasının ve kadınların erkeklere oranla daha koruyucu, 
affedici ve sevecen olduklarına dair var olan kültürel varsayımın, öz şefkat duygularının daha çok 
kadınlar tarafından sergilenebileceğine dair yapılan vurgulara zemin oluşturduğu 
düşünülmektedir. Bu açıdan bakıldığında, çalışanlarda öz şefkat duygusu üzerinde cinsiyetin 
etkisine dair daha fazla araştırma yapma ihtiyacının olduğu düşünülmektedir. Katılımcıların 
vurguladığı diğer bir konu olan aile/ülke kültürünün öz-şefkat duyguları üzerindeki etkisi, Neff 

ve arkadaşlarının (2008) yapmış olduğu çalışmada benzer şekilde vurgulanmış ve kişilerin 
yetiştirilme tarzlarının söz konusu duygular üzerinde etkili olabileceği ifade edilmiştir. Fakat ek 
olarak, bu araştırmadaki katılımcıların özellikle bireyselliğin ön planda tutulduğu toplumlarda 
yetişen kişilerin öz şefkat duygularını daha yoğun düzeyde yaşayacaklarını belirtmelerinin dikkat 
çekici bir vurgu olduğu düşünülmektedir. Kültürel özelliklerin öz şefkat duyguları üzerindeki 
etkilerinin araştırıldığı alan yazındaki çalışmalara bakıldığında; şefkat duygusunun kolektivist 
öğeler barındıran doğu kültürlerinde/öğretilerinde daha ön planda tutulduğu ifade edilmekte ve 
söz konusu kültürde yetişen kişilerin başkalarına karşı şefkat geliştirebilmeleri için, öncelikle 
kendilerine karşı şefkatli olmaları gerektiği belirtilmektedir (Bennett, 2001; Neff, 2004). Bu 

nedenle kolektivist ve alturistik değerlerin ön planda olduğu kültürlerde yetişen kişilerde öz şefkat 
duygularının daha yoğun olması beklenilen bir sonuçtur. Bu araştırmada ise katılımcılar 
tarafından bireyci kültür özelliklerinin öncül olabileceğine dair verilen yanıtların, kişilerin, 

hayatlarını bireysel tercihleri ve rekabet şartları altında şekillendirmek zorunda oldukları bireyci 
kültürlerde sosyal ilişkilerin zayıf ve yıpratıcı olması, kişilerin kendilerini koruyucu bir önlem 

olarak şefkat duygularını kendilerine yöneltebileceklerine dair beklentiler doğrultusunda 
verildiğine inanılmaktadır.  

Öz-şefkat duygularının açığa çıkmasında rol oynayan örgütsel özelliklerin belirlenmesine yönelik 
yöneltilen sorulara verilen cevaplar doğrultusunda katılımcılar, destekleyici örgüt özelliklerinin 
ve değer odaklı yönetim uygulamalarının bu konuda belirleyici olabileceğini belirtmişlerdir. 
Konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmalara bakıldığında, kişilerin yöneticilerinin desteğini 
hissettiklerinde öz şefkat duygularını daha yoğun düzeylerde deneyimleyecekleri ifade 
edilmektedir (Killian, 2008). Benzer biçimde, Hotchkiss ve Lesher (2018) yapmış oldukları 
çalışmada, örgüt yapısının ve arkadaşlık ilişkilerinin destekleyici bir yapıda olduğu çalışma 
ortamında kişilerin, söz konusu duyguları göstermeye daha yatkın oldukları ifade edilmektedir. 
Bunun yanı sıra, çalışanların yaşamış oldukları problemlere duyarsız kalındığı ve psiko-sosyal 

desteğin sağlanmadığı örgüt ortamlarında, şefkat ve merhamet gibi insani duyguların ön plana 
çıkmadığı ifade edilmektedir (Lilius vd., 2003). Bu açıdan bakıldığında bu araştırmanın 
sonuçlarının alan yazındaki diğer çalışmaları destekler nitelikte olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların, iş yerindeki çalışma arkadaşlarının bir çalışanın öz şefkat duygularına nasıl tepki 
verdiklerine yönelik verilen cevaplar doğrultusunda; hoşgörü, uzlaşı, iş birliği ve birliktelik 
duygusuyla şekillenen çalışma ortamında çalışan kişilerin, öz şefkat duygularına verecekleri 
tepkilerin farklı olacağı ifade edilmiştir. Bu noktada çalışanların öz şefkat duygularına yaklaşımı, 
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çalışma arkadaşlarının gözünde bu durumun nasıl değerlendirildiğiyle ilişkilendirilmektedir. Alan 

yazına bakıldığında, çalışanların öz şefkat duygularına karşı işyerindeki diğer kişilerin tepkilerini 
araştıran bir çalışma tespit edilememiştir. Dodson ve Heng (2021) yapmış oldukları çalışmada, 

kişilerin içinde bulundukları sosyal ortamdaki diğer insanların tepkilerinden çekinmeleri 
durumunda öz şefkat duygularını göstermekten kaçınabilecekleri ifade edilmiştir. Bunun yanı 
sıra, katılımcılar, kişilerin faaliyette bulundukları sektörün kendilerini zorlayıcı birtakım 
özellikler barındırmasının ve bu olumsuz deneyimlerin grup içindeki diğer kişiler tarafından 
benzer biçimde deneyimleniyor olmasının, öz şefkat duygularına verilen tepkileri 
etkileyebileceğini belirtmişlerdir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, çalışanlardaki öz şefkat 
duygusuna çalışma ortamındaki diğer kişilerin vereceği olası tepkiler üzerine daha fazla araştırma 
yapma ihtiyacının olduğu düşünülmektedir. 

Araştırma bulgularının, örgütsel davranış alanında az sayıda çalışmaya konu olan öz şefkat 
kavramının kuramsal yapısını zenginleştireceğine ve ulusal düzeyde çalışma hayatındaki kişilerin 

öz şefkat duygularını araştıran az sayıda çalışmadan biri olması nedeniyle de alan yazına katkıda 
bulunacağına inanılmaktadır. Gelecekte yapılacak çalışmalarda öz-şefkat kavramının diğer 
bireysel, kişilerarası ve durumsal öncüllerinin araştırılmasının, söz konusu kavramın 
derinlemesine anlaşılmasına katkı sağlayacağına inanılmaktadır. Uygulamada ise; yöneticilerin, 

çalışma ortamındaki olumlu duyguların önemini fark etmelerine ve bu duyguları pekiştirecek 

yönetim uygulamalarının hayata geçirilmesine imkân sağlanması beklenmektedir. 
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ÖZET 

Örgütsel sahtekârlık; örgütteki çalışanların, yöneticilerin veya üçüncü kişilerin haksız bir kazanç elde etmesine 

yönelik yasal olmayan yollardan bilinçli olarak gerçekleştirdiği sahtekârlık eylemi olarak tanımlanmaktadır. 
Örgütlerdeki yapısal bozukluklar, teknolojik yetersizlikler, hukuki boşluklar ve denetim eksiklikleri bazı yöneticileri 
ve çalışanları sahtekârlık düşüncesine yönlendirmiştir. Bu düşünceye bağlı olarak, örgütlerdeki sahtekârlık 
davranışları giderek artmaya başlamıştır. Benzer şekilde, örgütsel davranış yazınında da örgütsel sahtekârlık 
kavramına yönelik çalışmaların sayısında son yıllarda bir artış olduğu görülmüştür. Bu noktadan hareketle 

araştırmanın temel sorunsalı, örgütsel sahtekârlık kavramı üzerine yapılan çalışmaları farklı faktörler açısından analiz 

ederek alandaki ilgili araştırmacılara bir fikir verebilmektir. Araştırmanın anakütlesini; Web of Science veri 

tabanında yer alan ve çalışma başlığında ‘‘organizational fraud’’ olan bilimsel yayınlar oluşturmaktadır. Bu yayınlar 
içerisinden ‘‘Business’’ ve ‘‘Management’’ kategorilerindeki içerik analizine uygun 14 çalışma; ana konu, 

ilişkilendirilen konu, analiz birimi, araştırma türü, veri toplama yöntemi ve yayın yılı açısından değerlendirmeye 
alınmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Sahtekârlık, Örgütsel Sahtekârlık, Web of Science. 

 

GİRİŞ 

Sahtekârlık, insanlığın var oluşundan günümüze kadar gelen ve her geçen gün farklı 
boyut/boyutlar kazanan bir olgudur. Tarihsel süreç içerisinde sürekli değişim ve dönüşüm 
gösteren insan ihtiyaçlarına paralel olarak sahtekârlık düşüncesi ve davranışı da hayatın hemen 
her alanında görülmektedir. Özellikle Sanayi Devrimi sonrasında yeni iş kollarının ortaya 
çıkması, rekabetin artması ve buna bağlı olarak daha fazla para, güç, terfi ve ayrıcalık kazanma 

arzusu sahtekârlık davranışlarına yol açmaktadır. Öte yandan; örgütlerdeki yapısal bozukluklar, 
teknolojik yetersizlikler, hukuki boşluklar ve denetim eksiklikleri bazı yöneticileri ve çalışanları 
sahtekârlık düşüncesine yönlendirmektedir. Dolayısıyla örgütlerde sahtekârlık düşüncesi ve bu 
düşünceye bağlı olarak da sahtekârlık davranışları giderek artış göstermektedir.  

Sahtekârlık kavramı ile ilgili olarak farklı disiplinlerde bildiri, makale, kitap bölümü, lisansüstü 
tez çalışması vb. akademik yayınlara oldukça sık rastlanılmaktadır. Benzer şekilde, örgütsel 
davranış yazınında da örgütsel sahtekârlık kavramına yönelik çalışmaların sayısında son yıllarda 
bir artış olduğu görülmektedir (Domino vd., 2015; Erdil vd., 2019; Jannopat ve 

Phornlaphatrachakorn, 2022; Johnson vd., 2019; Manning vd., 2018; Phornlaphatrachakorn, 

2021; Yenkey, 2018). Analiz birimleri, analiz düzeyleri, araştırma türleri, araştırma yöntemleri, 
ele alınan değişkenler gibi faktörler bakımından farklılık gösteren bu çalışmalar, örgütsel 
sahtekârlık kavramının daha iyi anlaşılması ve açıklanması adına araştırmacılara yol gösterici 
olmuştur.  

Bu araştırmanın amacı, örgütsel sahtekârlık kavramı üzerine Web of Science veri tabanında 

yapılan çalışmaları çeşitli faktörler açısından analiz etmektir. Araştırma amacı doğrultusunda, 

örgütsel sahtekârlık kavramı ile ilişkili çalışmaların irdelenerek ilgili alanda araştırma yapan 

veya yapmayı düşünen ülkemizdeki bilim insanlarına bir fikir verilebilmesi hedeflenmiştir. 
Dolayısıyla bu çalışma, örgütsel sahtekârlık ile ilgili çalışmaların niteliğinin ve niceliğinin 

artırılması hususunda örgütsel davranış yazınına teorik katkı sunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca 
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bu çalışmanın, örgütsel sahtekârlık kavramı hakkında bir farkındalık oluşturarak uygulayıcılara 
önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

İngilizce’de “fraud” veya “dishonesty” olarak tabir edilen sahtekârlık; hile, aldatma, 

dolandırıcılık, namussuzluk anlamlarında kullanılmaktadır. Dilimizde ise sahtekârlık, sahtekâr 
olma durumunu ifade etmektedir. Türk Dil Kurumu’na (2005) göre sahtekâr; sahte işler yapan, 
düzmeci, sahteci olarak tanımlanmaktadır. Sahtekârlık, kişisel çıkarları uğruna insanın sahip 

olduğu gücü kötüye kullanması ve bunun sonucunda maddi veya manevi anlamda bir zarar 

oluşturmasıdır. Bir başka tanıma göre sahtekârlık;  kişinin görevini,  çalıştığı işletmenin kaynak 
ve varlıklarını kasıtlı olarak kötüye kullanması neticesinde kendisine haksız bir fayda 
sağlamasıdır (The Association of Certified Fraud Examiners, 2006).  

Sahtekârlık eylemi, çok farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Örgüt içerisindeki sahtekârlık 
eyleminin oluşumunda birtakım unsurlar bulunmaktadır. Singleton ve arkadaşlarına (2006) göre 
bu unsurlar; baskı, haklı gösterme, suçu işlemek için gerekli bilgi ve fırsat adını verdikleri üç 
ana gruptan meydana gelmektedir. 

Baskı unsuru kendi içinde mali içerikli baskılar, kötü alışkanlıklardan doğan baskılar ve iş ile 

ilgili baskılar olmak üzere üç başlıkta incelenmiştir. Bireyin hayatındaki finansal ihtiyaçları 
karşılayamaması, geçmişten gelen kötü alışkanlıkları veya işyerinde yaşadığı sorunlar üzerinde 
bir baskı yaratabilir. Bu baskının sonucunda kişi, sahtekârlık eylemine doğru sürüklenir 
(Singleton vd., 2006).  

Sahtekârlık eyleminin oluşumundaki bir diğer unsur, haklı gösterme olarak ifade edilmiştir. Bu 

noktada birey, işlediği suçu haklı gösterecek birtakım savunma mekanizmaları geliştirir. Kişi, 
yaptığı sahtekârlık eyleminde kendini haklı gösterme çabasına girer. Gerçekleştirdiği sahtekârlık 
eyleminin meşruiyet kazanması için kendince haklı olduğunu düşündüğü bazı gerekçeler öne 
sürebilir (Bozkurt, 2009).  

Örgütsel sahtekârlığın ortaya çıkışındaki üçüncü ve son unsur, suçu işlemek için gerekli bilgi ve 
fırsatın oluşmasıdır. Örgüt içerisinde sahtekârlık eylemini önleyecek bir kontrol 
mekanizmasının olmaması veya zayıf olması, üçüncü kişilerle ve ortaklarla yapılan gizli 
anlaşmalar, çalışan performansının değerlendirilmesindeki yetersizlikler, zayıf ahlak 
politikaları, örgüt içi iletişimin ve bilgi akışının düşük düzeyde olması, tepe yönetiminin ilgisiz 
ve bilgisiz olması gibi nedenlerin sonucunda çalışanlarda sahtekârlık düşüncesi ve davranışları 
doğabilir (Bozkurt, 2000). 

Her geçen gün çok farklı şekillerde karşımıza çıkan sahtekârlık eylemleri, çağın koşullarına 
bağlı olarak değişim göstermektedir. Bu noktada, örgütsel sahtekârlık türleri hakkında 
literatürde çeşitli sınıflandırmalar yapılmıştır. Örgütsel sahtekârlık türlerini altı başlıkta 
toplamak mümkündür. Bunlar; çalışan sahtekârlıkları, yönetim sahtekârlıkları, yatırım 
sahtekârlıkları, satış sahtekârlıkları, müşteri sahtekârlıkları ve diğer sahtekârlıklardır (Jafarova, 
2009). 

Çalışan sahtekârlığı, çalışanın görev tanımının dışına çıkarak gizli bir şekilde kendisine 
doğrudan veya dolaylı yoldan menfaat sağlamasıdır. Elde edilen bu menfaatin sonucunda 
örgütte ciddi maliyetler meydana gelebilir. Zimmete geçirme, rüşvet, kayıtlara geçmiş paranın 
çalınması, kayıtlara geçmemiş paranın çalınması, hayali satış yapma, hayali gider oluşturma, 
stok hırsızlığı gibi sahtekârlıklar çalışan temelli sahtekârlıklara örnek olarak verilebilir (Çelik, 
2007). 

Tepe yöneticilerinin, kendilerine veya örgüte yarar sağlamak maksadıyla gerçekleştirdikleri 
sahtekârlık eylemleri, yönetim sahtekârlıkları olarak sınıflandırılmıştır. Bu tür sahtekârlık 
davranışlarında, çalışanların veya paydaşların kandırılması amaçlanmaktadır. Örgütün sahip 
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olduğu varlıkların yanlış beyan edilmesi, mali tabloların hileli hazırlanması, örgütsel belge ve 

bilgilerin çarpıtılması yönetim sahtekârlıklarıdır (Özşahin, 2000). 

Yatırım sahtekârlıkları, yönetim sahtekârlıklarına benzerlik gösteren bir başka örgütsel 
sahtekârlık türüdür. Yatırım sahtekârlığında, hileli ya da işe yaramayacak olan yatırımlar bu 
durumun farkında olmayan yatırımcılara satılır. Piramit (saadet zinciri) sahtekârlığı, değerli eşya 
sahtekârlıkları, borsa (manipülasyon) sahtekârlıkları, uluslararası yatırım sahtekârlıkları, Ponzi 
(yüksek kar vaadi) sahtekârlığını yatırım sahtekârlıklarına örnek olarak vermek mümkündür 
(Çelik, 2007).  

Satış sahtekârlığı, örgüte mal veya hizmet satan satıcıların başvurdukları bir sahtekârlık 
yöntemidir. Satış sahtekârlığında; satın alınan ürünlere yüksek fiyat verilmesi, ikinci kalite 

malların alıcıya sevk edilmesi, satıcıya ödeme yapılmasına rağmen satıcının malları 
göndermemesi veya eksik göndermesi sonucunda satış sahtekârlığı eylemi meydana gelmektedir 

(Jafarova, 2009).  

Örgütsel sahtekârlık türlerinden bir başkası da müşteri sahtekârlıklardır. Bu sahtekârlık türünde 
müşteri, işletme içinden bir çalışanla işbirliği yapabileceği gibi sahtekârlık eylemini kendi 
başına da gerçekleştirebilir. Müşterinin yüksek fiyattan aldığı bir ürünü indirime girdiği zaman 
düşük fiyatlı bir ürün ile değiştirmesi, herhangi bir ödeme yapmadan mal veya hizmet satın 
alması, satın aldığı mal veya hizmete ödeme yapmadığı halde yapmış olarak göstermesi 
müşterilerden kaynaklanan sahtekârlıklardır (Jafarova, 2009). 

Mortgage sahtekârlıkları, sağlık hizmetlerine ilişkin sahtekârlıklar, sigorta sahtekârlıkları, 
bankacılık sektöründe yapılan sahtekârlıklar, bilişim sahtekârlıkları gibi sahtekârlık eylemleri 
diğer sahtekârlıklara örnek olarak verilebilir.  

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Web of 

Science veri tabanında yer alan ve çalışma başlığında ‘‘organizational fraud’’ olan bilimsel 
yayınlar bu araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Tam sayım yöntemine göre, 2022 yılı Şubat 
ayında yapılan tarama sonucunda toplamda 25 çalışmaya ulaşılmıştır. Ancak bu araştırmanın 
örgütsel davranış kapsamında yapıldığı göz önüne alındığında, örgütsel sahtekârlık kavramı ile 
ilgili yayınlar içerisinden ‘‘Business’’ ve ‘‘Management’’ kategorilerinde bulunan içerik 
analizine uygun 14 çalışma değerlendirmeye alınmıştır. Dolayısıyla ‘‘Business’’ ve 
‘‘Management’’ kategorilerinin dışındaki diğer bilimsel yayınlar tespit edilmiş ve araştırma 

kapsamından çıkarılmıştır. Sonuç itibarıyla, araştırma amacı doğrultusunda örgütsel sahtekârlık 
ile ilişkili 14 çalışmadan oluşan bir örneklem ortaya çıkmıştır.  

Araştırmanın ilk aşamasında, tespit edilen çalışmaların hangi genel kriterler açısından 
inceleneceği belirlenmiştir. Bu noktada yapılacak olan kodlama çalışması; ana konu, 
ilişkilendirilen konu, analiz birimi, araştırma türü, veri toplama yöntemi ve yayın yılı üzerinden 
yürütülmüştür. Kodlanan veriler, içerik analizi teknikleri içerisinde sıkça başvurulan frekans 
analizi ile değerlendirilmiş ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Araştırma kapsamında 
incelenen çalışmalar, yazarlarıyla birlikte aldıkları atıf sayısına göre Tablo 1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1: Aldıkları Atıf Sayılarına Göre Araştırmaya Dahil Edilen Çalışmalar 

Atıf Sayısı Yazarlar Yayın Yılı 
48 Robinson, S.N.; Robertson, J.C.; Curtis, M.B. 2012 

26 Yenkey, C.B. 2018 

24 Domino, M.A.; Wingreen, S.C.; Blanton, J.E. 2015 

8 Brytting, T.; Minogue, R.; Morino, V. 2011 

5 Johnson, E.N.; Kidwell, L.A.; Lowe, D.J.; Reckers, P.M.J. 2019 

4 Barnes, P.; Webb, J. 2007 

3 Manning, P.; Stokes, P.J.; Visser, M.; Rowland, C.; Tarba, S. 2018 

2 Manurung, D; Suhartadi, A.R.; Saefudin, N. 2015 

1 Helmayunita, N. 2018 

0 Jannopat, S.; Phornlaphatrachakorn, K. 2022 

0 Phornlaphatrachakorn, K. 2021 

0 Erdil, O.; Uzun, F.; Müceldili, B. 2019 

0 Icih, I. 2018 

0 Brytting, T.; Minogue, R.; Morino, V. 2011 

 

BULGULAR 

Araştırma kapsamında ilk olarak örgütsel sahtekârlık kavramı üzerine yapılan 14 çalışma, ana 

konu ve ilişkilendirilen konu üzerinden gruplandırılmıştır. Tablo 2, örgütsel sahtekârlık ile ilgili 

çalışmaların odaklandığı spesifik konuların dağılımını göstermektedir. ‘‘Sahtekârlık’’ 
kavramının, yapılan çalışmalarda çoğunlukla (%42,8) ana konu olarak ele alındığı 
görülmektedir. Bununla birlikte; örgütsel performans, ihbarcılık niyeti, örgütsel adalet, örgütsel 
direnç, örgüte bağlılık, örgütsel duyarlılık gibi konuların sahtekârlık kavramıyla 
ilişkilendirildiği tespit edilmiştir.  

Tablo 2: Çalışmaların Spesifik Konu Dağılımları 

Ana Konu İlişkilendirilen Konu 

Sahtekârlık Soruşturması Örgütsel Performans 

Sahtekârlık Yönetimi Örgütsel Değer Yaratımı 
Sahtekârlık Niyeti Bireysel ve Örgütsel Faktörler 
Kişilik Özellikleri Örgütsel Sahtekârlık 

Sahtekârlık Sosyal İlişkiler, Güvensizlik 

Örgütsel Performans 
Sahtekârlık, Güçlü Hükümet Denetimi, Örgütsel Vatandaşlık 

Davranışı, Personel Güçlendirme 

İhbarcılık Niyeti Personel Maliyeti, Örgüte Bağlılık, Sahtekârlık Düzeyi, Cinsiyet 
Yenilik Süreçleri Örgütsel Sahtekârlık 

Etik İklim Müşteri Narsizmi, Sahtekârlık Davranışı 
Örgüte Bağlılık Çalışan Sahtekârlığı, Örgütsel Adalet 

Suistimal (Görevi Kötüye 
Kullanma) Davranışları İhbarcılık Niyeti, Sahtekârlık 

Sahtekârlık Risk Yönetimi 
Sahtekârlık Örgütsel Direnç 

Örgütsel Duyarlılık Sahtekârlık, Hırsızlık 
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Araştırma amacı doğrultusunda incelenen bilimsel yayınların analiz birimleri Tablo 3’de 
görülmektedir. Örgütsel sahtekârlık ile ilgili çalışmaların analiz birimleri; birey, grup veya örgüt 
üzerinde gerçekleştirilen çalışmalardan oluşmaktadır. Örgütsel sahtekârlık kavramı üzerine 
yapılan çalışmaların 6 tanesi ‘‘birey’’ düzeyinde gerçekleştirilirken, 6 tanesi de ‘‘örgüt’’ 
düzeyinde yürütülmüştür. Diğer taraftan, analiz birimi olarak ‘‘grup’’ düzeyinde yapılan 2 

çalışmaya rastlanılmıştır. 

Tablo 3: Çalışmaların Analiz Birimleri ve Dağılımı 

Analiz Birimi Frekans % 

Birey 6 42,8 

Grup 2 14,4 

Örgüt 6 42,8 

Tablo 4, sahtekârlık kavramı üzerine yapılan çalışmaların araştırma türü ile veri toplama 
yöntemlerini göstermektedir. Buna göre, yayınların büyük bir çoğunluğu (%78,5) araştırma 
türlerinden “nicel” yöntemler ile yürütülmüştür. Nitel yöntemler aracılığıyla 3 çalışmanın 
yapıldığı tespit edilmiştir. Verilerin toplanmasında ise ağırlıklı olarak (%78,5) “anket” 
yöntemine başvurulmuştur. Öte yandan, doküman analizi ve örnek olay incelemesi yoluyla da 

verilerin elde edildiği görülmüştür.  

Tablo 4: Çalışmaların Araştırma Türü ile Veri Toplama Yöntemlerinin Dağılımı 

Araştırma Türü Frekans % Veri Toplama Yöntemi Frekans % 

Nicel 11 78,5 Anket 11 78,5 

Nitel 3 21,5 Doküman Analizi 2 14,3 

Karma 0 0 Örnek Olay İncelemesi 1 7,2 

Araştırma sürecinde son olarak, Web of Science veri tabanındaki örgütsel sahtekârlık 
çalışmalarının yayınlandığı yılların seyrine bakılmıştır. Bu noktada Tablo 5, incelenen 

çalışmaların yayınlandığı yılları göstermektedir. Örgütsel sahtekârlık kavramı ile ilgili ilk 
çalışma 2007 yılında gerçekleştirilmiştir. Çalışmaların çoğunluğu (%53,3) son 4 yılda 
yayınlanmıştır. Bu bilgilerin ışığında, son yıllarda alandaki araştırmacıların konuya ilgisinin 
arttığı söylenebilir. 

Tablo 5: Çalışmaların Yayınladığı Yıllara Göre Dağılımları 

Yayın Yılı Frekans % 

2022 1 6,6 

2021 1 6,6 

2019 2 13,3 

2018 4 26,6 

2015 2 13,3 

2012 1 6,6 

2011 3 20 

2007 1 6,6 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

İngilizce’de “fraud” olarak tabir edilen Türkçe’de ise sahtekâr olma durumunu ifade eden 

sahtekârlık; hile, aldatma, dolandırıcılık, namussuzluk anlamlarında da kullanılmaktadır (Türk 
Dil Kurumu, 2005). İnsanın sahip olduğu gücü kişisel çıkarları uğruna kötüye kullanması ve 
bunun sonucunda maddi veya manevi anlamda bir zarar oluşturması sahtekârlık eyleminin 
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doğmasına neden olmaktadır. Bir başka ifadeyle sahtekârlık; kişinin görevini, çalıştığı 
işletmenin kaynak ve varlıklarını kasıtlı olarak kötüye kullanması neticesinde kendisine haksız 
bir fayda sağlamasıdır (The Association of Certified Fraud Examiners, 2006). 

Örgüt içerisindeki sahtekârlık eyleminin oluşumunda birtakım unsurlar bulunmaktadır. 
Singleton ve arkadaşları (2006) bu unsurları; baskı, haklı gösterme, suçu işlemek için gerekli 
bilgi ve fırsat adını verdikleri üç ana grupta incelemişlerdir. Her geçen gün çok farklı şekillerde 
karşımıza çıkan sahtekârlık eylemleri, çağın koşullarına bağlı olarak değişim göstermektedir. Bu 
noktada, örgütsel sahtekârlık türleri hakkında ilgili alanda çeşitli sınıflandırmalar yapılmıştır. 
Jafarova (2009), sahtekârlık türlerini altı başlıkta ele almıştır. Bunlar; çalışan sahtekârlıkları, 
yönetim sahtekârlıkları, yatırım sahtekârlıkları, satış sahtekârlıkları, müşteri sahtekârlıkları ve 
diğer sahtekârlıklardır. 

Sahtekârlık kavramı ile ilgili olarak farklı disiplinlerde bildiri, makale, kitap bölümü, lisansüstü 
tez çalışması vb. akademik yayınlara oldukça sık rastlanılmaktadır. Örgütsel davranış yazınında 
da sahtekârlık kavramına yönelik çalışmaların sayısında son yıllarda bir artış olduğu 
gözlenmiştir. Analiz birimleri, analiz düzeyleri, araştırma türleri, araştırma yöntemleri, ele 
alınan değişkenler gibi çeşitli faktörler bakımından farklılık gösteren bu çalışmalar, örgütsel 
sahtekârlık kavramının daha iyi anlaşılması ve açıklanması adına araştırmacılara yol gösterici 
olmuştur. 

Web of Science veri tabanında örgütsel sahtekârlık üzerine yapılan çalışmaların içerik analizi ile 

değerlendirildiği bu araştırmadaki en önemli bulgulardan birisi, örgütsel sahtekârlığın; örgütsel 
performans, ihbarcılık niyeti, örgütsel adalet, örgütsel direnç, örgüte bağlılık, örgütsel 
duyarlılık, güvensizlik, örgütsel değer yaratımı gibi birbirinden farklı değişkenler ile birlikte ele 
alınmasıdır.  

Öte yandan, çalışmaların çoğunlukla (%85,6) birey ve örgüt düzeyinde gerçekleştirildiği tespit 
edilmiştir.  Aynı şekilde, çalışmaların çoğunlukla (%78,5) veri toplama yöntemlerinden anket 
yöntemiyle yapıldığı görülmüştür. Bu noktadan hareketle, örgütsel sahtekârlık ile ilgili 
ölçeklerin alanyazında bulunması özellikle veri toplama konusunda birtakım sıkıntılar yaşayan 
araştırmacılara cesaret verebilecek bir bulgu olarak değerlendirilebilir.  

Örgütsel sahtekârlığın, nicel araştırmaların yanında nitel araştırmalara da uygun olduğunun 
tespit edilmesi dikkate değer bir başka husustur. Doküman analizi, örnek olay incelemesi gibi 

nitel veri toplama yöntemleriyle verilerin elde edildiği görülmüştür. Özellikle son 4 yıl 
içerisinde, örgütsel sahtekârlık ile ilgili çalışmaların sayısında bir artış olduğu gözlenmiştir. 
Dolayısıyla alandaki araştırmacıların son yıllarda konuya ilgi gösterdiği söylenebilir. Bu açıdan 
bakıldığında, örgütsel sahtekârlık çalışmalarının sayısının artması ve alanda bir bilgi birikiminin 
oluşması önemlidir. Örgütsel sahtekârlık kavramının farklı değişkenler ve farklı araştırma 
yöntemleriyle ele alınması, gelecekte yapılacak olan çalışmalara ışık tutacaktır. 
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ÖZET 

Kadercilik, kişinin geleceğiyle ilgili olacakların önceden belirlendiğine ve ne yaparsa yapsın sonuçları çok 
etkileyemeyeceğine dair inancıdır. Kadercilik eğilimi olan bireyler gerekli çabayı gösterme konusunda diğerlerine göre 
daha az isteklidirler. Doğadaki tüm canlılarda ortak bir duygu olan rekabet etme güdüsü  bir amaca ulaşarak başarılı 
olmak için önemli bir tutumdur. Bu bağlamda araştırmanın amacı kadercilik eğiliminin rekabetçi tutum üzerinde 
etkisinin analiz edilmesidir. Araştırma kapsamında kolayda örnekleme yöntemi ile ulaşılan 156 beyaz yakalı çalışana 

demografik bilgi formu, kadercilik eğilimi ve rekabetçi tutumu ölçen üç bölümlü bir anket formu online olarak 
uygulanmıştır. SPSS 21.0 ve AMOS 22.0 istatistik yazılımları ile yapılan analiz sonucunda kadercilik eğiliminin ve alt 

boyutları olan önceden belirlenmişlik, kişisel kontrol, batıl inanç ve şans eğilimlerinin rekabetçi tutum üzerinde anlamlı 
etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.  Kadercilik eğilimi ve rekabetçilik tutumu cinsiyet, medeni durum, yaş, kurumdaki 

çalışma süresi, toplam çalışma süresi ve kurumdaki pozisyona göre anlamlı farklılık göstermemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kader, Kadercilik Eğilimi, Rekabet, Rekabetçi Tutum 

 

GİRİŞ 

Kadercilik, kişinin eylemlerinin önemli sonuçlar üzerindeki etkisinin çok az veya hiç önemli 
olmadığına dair inancıdır (Zimbardo ve Boyd, s. 1999). Kadercilik, “her şey önceden 
belirlenmiştir ve olacak olan değiştirilemez inancı” olarak tanımlanabilir (Kaya ve Bozkur, 2015, 

s. 942). Bu bağlamda kadercilik insanların tanımlayamadığı ve kontrol edemediği etkenlere karşı 
güçsüz kalarak yenilmesini temsil etmektedir (Kasapoğlu, 2008). Kadercilik felsefe, sosyoloji, 

psikoloji, din gibi birçok farklı disiplinde araştırma konusu olan bir kavramdır. Kadercilik, hangi 

kültürde, dinde ve inanışta olursa olsun toplumdaki bireyleri etkilediği için sosyal bilimlerde de 

incelenen bir konu olmuştur. 

Kadercilik eğilimi yüksek olan insanlar, başarmaya çalışmak için çok az çaba harcama ve gelecek 
odaklı işlerle meşgul olmama eğilimindedirler ve genellikle kadere teslim olurlar.  Kendileri 
haricindeki dış güçlerin yönetimi ele geçirmesine izin vermeye hazırdırlar (Hayes ve Clerk, 2021: 
2). Kadercilik eğilimi yüksek olan kişilerin demografik ve kişilik özelliklerini araştırmak 
amacıyla çalışmalar yapılmıştır. Dış kontrol odaklı bireylerde kadercilik eğilimi yüksektir 
(Çivitci, 2007, s. 8) ve hayatı kendi kontrollerinin dışında yaşamayı tercih ederler. İslam 

coğrafyasında kadercilik eğilimi yaygın olarak gözlemlenmektedir ve Türkiye'deki insanların 
büyük çoğunluğu kaderi değiştirmek için yapabileceklerinin çok az olduğu inancına sahiptirler 

(Çarkoğlu ve Kalaycıoğlu, 2010). Değişimin kaçınılmazlığı ve piyasaların görünmez eli gibi 

işletme ve iktisat alanındaki kavramların kökeninde de kadercilik eğiliminin yer aldığı 
savunulmaktadır (Gomez ve Korine, 2008, s. 162). 

Değişim ve rekabetin hızlı yaşandığı günümüz iş dünyasında başarılı olmak isteyen kurumların 
başarı odaklı, çalışkan ve rekabetçi tutum sergileyen çalışanlara ihtiyacı vardır. Çalışanların 
rekabetçi tutum sergileyerek diğerlerinden daha başarılı olma güdüleri kurum performansını da 
olumlu etkilemektedir. Rekabet ile ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde kavramın çok 
boyutlu olduğu, mükemmeliyetçilikle ilişkilendirildiği ve olabildiğince iyi olmaya yönelik bir 
tutum olduğu belirlenmiştir. Sosyal karşılaştırma teorisi de rekabeti, insanların kendilerini başka 
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insanlarla karşılaştırarak değerlendirdikleri, rekabete girdikleri kişiden daha iyi olma çabaları ve 
bu çabadan hoşlanma şeklinde tanımlamaktadır (Malkoç ve Erginsoy, 2000; Akbayırlı ve Aydın, 
2000). 

Araştırmalarla desteklenmemiş olsa bile kaderci insanların rekabetçi tutum göstermeyecekleri 
toplumsal olarak kabul edilmiş bir algıdır. Bu bağlamda araştırmanın amacı kadercilik eğilimi ile 
rekabetçi tutum arasındaki ilişkiyi analiz ederken aşağıda sıralanan sorulara da cevap 
bulunmasıdır: 

- Kadercilik eğilimi ile rekabetçi tutum arasında ilişki var mıdır ve varsa yönü nedir? 

- Kadercilik eğilimi ve rekabetçi tutum demografik değişkenlere göre farklılık göstermekte 
midir? 

Araştırma kapsamında öncelikle kavramsal çerçevede yer alan kadercilik eğilimi ve rekabetçi 
tutum kavramları ilgili alan yazında yer alan araştırmalar ve bilgiler kapsamında aktarıldıktan 
sonra, araştırma yöntemi, bulgular ve tartışma, sonuç ve öneriler sunulacaktır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Kadercilik Eğilimi 
Kadercilik felsefe, sosyoloji, psikoloji, din gibi birçok farklı disiplinde araştırma konusu olan bir 
kavramdır. Kadercilik kavramı ile ilgili ilk araştırmalar Yunan mitolojisinde gerçekleştirilmiştir.  
Yunan mitolojisinde ünlü Oedipus efsanesine konu olan Oedipus’un annesi hamile iken bir kahin 

oğlunun büyüdüğünde babasını öldürüp kendisi ile evleneceğini söylemiştir. Bunu öğrenen 
Oedipus’un annesi bebeği doğar doğmaz ayak bileklerini birbirine bağlamak için delerek bir 
kayışla bağlatarak uzak bir dağa bıraktırır. Bebeği bir köylü bularak büyütür. Büyüdüğünde bir 

sarhoş gerçek ailesinin farklı olduğunu Oedipus’a söylediğinde bir kahine gider ve gerçek ailesini 
öğrenmek ister. Kahin ona gerçek babasını öldürüp annesi ile evleneceğini söylediğinde kurtulup 

çok uzaklara gitmek için yola çıkar. Yolda bir kavgaya tutuşur ve kavga ettiği kişiyi öldürür, 
öldürdüğü kişi ise kendisi bilmese de öz babasıdır. Gittiği bölgede korku salan canavarın sorduğu 
soruya cevap vererek onu yok eder ve halk onu onurlandırmak için yeni dul kalan kraliçe ile 
evlendirir, işte bu kadın da onun öz annesidir. Bu gerçekleri ise yıllar sonra yine bir kahinden 
öğrenir (Eco, 2019). Bu efsane insanın kader karşısında çaresizliğini ve kaderden kaçamayacağını 
göstermekte olan tarihteki en önemli mitolojik hikayedir. 

Kadercilik en çok din alanında araştırılan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Din 

disiplininden bakıldığında kader “Yaradan’ın insanı yaratmadan önce herşeyi bilerek, insanı 
doğru ve iyiye yönlendirmesi” olarak tanımlanmaktadır (Kandemir, 2006; Kasapoğlu, 2008). 

Kadercilik ve kader anlayışı birbirinden farklı kavramlardır. Kadercilik insanların çaba ve gayret 
göstermeden olan biteni olduğu gibi kabul etmelerine neden olurken bir anlamda tembelliğe itip 

çaresiz bırakıp olumsuz güdülerken (Batman, 2008), kader anlayışında kişi elinden gelen çaba ve 
gayreti gösterdikten sonra elde ettiği sonuca tevekkül etmektedir (Öztürk, 2003). Bu 

tanımlamalardan yola çıkarak kadercilikte umutsuzluk ve olumsuzluk, kader anlayışında umut ve 
olumluluk olduğu söylenebilir. 

İlgili alan yazın incelendiğinde kaderciliğin boyutları konusunda fikir birliği olmadığı 
görülmektedir (Shen ve diğerleri, 2009). Kaderciliği tek boyutlu olarak tanımlayan 
araştırmacıların yanı sıra (Powe ve Finnie, 2003) bu görüşü eleştirerek kaderciliği önceden 
belirleme, şans ve karamsarlık olarak çok boyutlu tanımlayan (Shen ve diğerleri, 2009) 

araştırmacılar vardır.  Kadercilik kavramı toplumun kültür, değer, inançlarından etkilendiği için 
farklı kültürde farklı kapsam ve tanımlara sahip olabilir. Türkiye bağlamında düşünüldüğünde 
ise, kadercilik önceden belirleme, şans, kişisel kontrol ve batıl inanç olmak üzere dört boyutla 
tanımlanmaktadır, araştırmada da bu boyutları kapsayan ölçek kullanılmıştır (Kaya ve Bozkur, 

2015). 
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Rekabetçi Tutum 

Rekabet, bir amaca ulaşarak başarılı olmak için birbiriyle yarışan kişi ya da kurumları temsil eden 
bir kavramdır ve doğadaki tüm canlılarda belirli bir oranda bulunmaktadır (Uray, 2010, s. 207). 

Organizasyonların sürekli değişim ve belirsizliklerle mücadele baskısı altında olması çalışanlar 
üzerinde de aynı baskıların hissedilmesine neden olmaktadır. Sürekli olarak yeni yetkinlikleri 
kazanmak durumunda olduğuna inanan ve işini güvence altına almak isteyen her bireyin rekabet 
ortamında ayakta kalabilmek için bilinçli ya da bilinçsiz bir rekabetçi davranış içerisinde olduğu 
ifade edilebilir. Rekabet ve/veya rekabet avantajı bireyler, kuruluşlar ve toplum için en önemli 
hayatta kalma yöntemi olarak kabul edilmektedir (Thiel, 2017).  

Ekonomi, sosyoloji, siyaset ve yönetim alanında rekabet ile ilgili makro düzeyde pek çok 
araştırma yapılmıştır ancak psikologlar rekabeti daha ziyade mikro düzeyde ele almış ve 
rekabetçiliğin kişilik ile ilgili olduğunu savunmuşlardır (Spence ve Helmreich, 1983; Wang, ve 

diğerleri, 2017).  Rekabetçilik günlük yaşantıda fazlasıyla yer bulan bir kavram olsa da rekabetçi 
tutumların ortaya çıkışı ile ilgili net bir değerlendirme yapmak ve hangi şartlar altında rekabet 
edebilirliğin ortaya çıktığını açıklamak güçtür. Bu konuda iki farklı yaklaşımdan söz edilebilir 
(Thiel, 2017). İlk yaklaşım kaynakların sınırlılığı ile ilgilidir. Sınırlı kaynaklar bakış açısına göre 
rekabet, bireylerin veya kuruluşların sınırlı kaynaklar veya ödüller için bir araya geldiği bir 
durumu tanımlamaktadır. Verimlilik, yaratıcılık ve inovasyon için bu sınırlı kaynakların daha 
iyisini yapan ve daha iyi performans gösterenlere sunulması gerekmektedir (Carroll ve Tomas, 

1995).  

Rekabete ilişkin diğer bakış açısı ise sosyal karşılaştırmaya dayanmaktadır. İnsanların en iyi 
olmak ve fark yaratmak için doğuştan gelen bir dürtüsü olduğunu ve diğerlerinin önüne 
geçebilmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını vurgular.  Dolayısıyla 
başarma hissini yaşamak için kendi sınırlarını zorlaması ve rekabet isteği son derece doğaldır 
(Thompson, ve diğerleri, 1995; Thiel, 2017). Araştırmada rekabetçi tutumu sonuç odaklılık, 
kıyaslama ve rekabet tarzı olmak üzere üç boyutta tanımlayan ölçek kullanılmıştır. 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Veri Toplama Aracı 
Araştırmada ilişkisel araştırma deseni kullanılmıştır (Fraenkel ve Wallen, 2006). Veri toplama 

aracı olarak üç bölümden oluşan anket formu katılımcılara uygulanmıştır. Veri toplama aracının 
birinci bölümünde katılımcıların cinsiyet, medeni durum, yaş, öğrenim durumu, kurumdaki 

çalışma süresi, toplam çalışma süresi, pozisyon bilgilerinden oluşan kişisel bilgi formu yer 
almaktadır.  

Anket formunun ikinci bölümünde lise ve üniversite öğrencilerinin kadercilik eğilimlerini 
belirlemek amacıyla Kaya ve Bozkur (2015) tarafından geliştirilen Kadercilik Eğilimi Ölçeği yer 
almaktadır. Ölçekte beşli likert tipinde (1: hiç katılmıyorum, 5: tamamen katılıyorum) 24 madde 
yer almaktadır. Bu çalışmada araştırma örnekleminin çalışanlar olması ve örneklem grubunun 
demografik özelliklerinin farklı olması nedeniyle detaylı geçerlik güvenirlik çalışmalarına yer 
verilmiştir. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçekte yer alan 16 maddenin ait 

oldukları boyutlardaki faktör yüklerinin 0,40’tan yüksek ve tüm maddelerin t değerlerinin anlamlı 
olduğu görülmektedir. Ölçeğin tümüne ait Cronbach Alpha katsayısı 0,85; alt boyutların 
Cronbach Alpha katsayıları 0,75 ile 0,84 aralığında ve tüm maddeler için madde-toplam 

korelasyonu 0,20’den yüksek (0,28 ile 0,65 aralığında) olarak tespit edilmiştir. Geçerlik ve 
güvenirlik analizi bulgularına göre Kadercilik Eğilimi Ölçeğinin 16 madde ve 4 boyutlu yapısı ile 
güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğu tespit edilmiştir. 

Anket formunun üçüncü bölümünde üniversite öğrencilerinin rekabetçi tutumlarını 
değerlendirmek amacıyla Akbayırlı ve Aydın (2000) tarafından geliştirilen Rekabetçi Tutum 
Ölçeği yer almaktadır. Ölçekte beşli likert tipinde (1: hiç katılmıyorum, 5: tamamen katılıyorum) 
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23 madde yer almaktadır. Bu çalışmada araştırma örnekleminin çalışalar olması, Akbayırlı ve 
Aydın (2000) tarafından farklı örneklem gruplarında geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının 
tekrarlanması gerektiği ifade edildiğinden ve bu çalışmada örneklem grubunun demografik 
özelliklerinin farklı olması nedeniyle detaylı geçerlik güvenirlik çalışmalarına yer verilmiştir. 
Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçekte yer alan 12 maddenin ait oldukları 
boyutlardaki faktör yüklerinin 0,40’tan yüksek ve tüm maddelerin t değerlerinin anlamlı olduğu 
görülmektedir. Ölçeğin tümüne ait Cronbach Alpha katsayısı 0,86; alt boyutların Cronbach Alpha 
katsayıları 0,75 ile 0,84 aralığında ve tüm maddeler için madde-toplam korelasyonu 0,20’den 
yüksek (0,38 ile 0,65 aralığında) olarak tespit edilmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizi 
bulgularına göre Rekabetçi Tutum Ölçeğinin 12 madde ve 3 boyutlu yapısı ile güvenilir ve geçerli 
bir ölçek olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırma Örneklemi 
Araştırma örneklemi farklı sektörlerde beyaz yakalı olarak çalışan 156 kişiden oluşmaktadır. 
Araştırmada herkesi örnekleme dahil etme imkanı bulunduğu için kolayda örnekleme yöntemi 
tercih edilmiştir (Altunışık ve diğerleri, 2012, s. 142). Örneklem hacminin yeterli olması 
araştırmanın başarısı için önemli bir ölçüttür. Sosyal bilimler kapsamında yapılan araştırmalarda 
örneklem hacminin genişliğinden dolayı temsil eden kütle tam olarak ifade edilemediği için 
örneklem hacmi ölçekte bulunan sorular baz alınarak hesaplanmıştır (Tutar ve Erdem, 2020). 

Araştırmada %95 olasılık ve %5 hata oranıyla analiz yapabilmek için ölçeklerdeki toplam soru 
sayısı temel alınarak minimum üç katı olan örneklem sayısı 141 olarak hesaplandığı için 
araştırmanın örneklem sayısının yeterli olduğu görülmüştür (Cattell, 1978).  

Verilerin Analizi 

Bu çalışmada verilerin analizinde SPSS 21.0 ve AMOS 22.0 istatistik yazılımlarından 
yararlanılmıştır. Ölçeklerin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları kapsamında açıklayıcı faktör 
analizi (AFA), doğrulayıcı faktör analizi (DFA), madde toplam korelasyonu, Cronbach Alpha 

yöntemleri kullanılmıştır.  

Açıklayıcı faktör analizi (AFA) birbiriyle ilişkili çok sayıda değişkeni bir araya getirerek, 
kavramsal olarak anlamlı daha az sayıda yeni değişkenler bulmayı, keşfetmeyi amaçlayan çok 
değişkenli bir istatistik olarak tanımlanabilir (Çokluk ve diğerleri, 2010). Açıklayıcı faktör 
analizinde değişkenler arasındaki ilişkilerden hareketle faktör bulmaya yönelik bir işlem 
gerçekleştirilir. Açıklayıcı faktör analizinde öncelikle örneklemin yeterli olup olmadığı Kaiser-

Meyer-Olkin ve Barlett’s Küresellik Testi ile değerlendirilir. Genel olarak KMO>0,70 ve 
Barlett’s Küresellik Testi için p<0,05 olması beklenir. Çeşitli faktör üretme teknikleri vardır, fakat 
en yaygın kullanılanı temel bileşenler analizi tekniğidir. Diğer yandan döndürme yöntemlerinden 
biri kullanılarak döndürülmüş faktör matrisi elde edilir. Sosyal bilim uygulamalarında en yaygın 
olarak dik döndürme yöntemlerinden varimax tekniği kullanılır. Varimax döndürmesi sonrasında 
maddelerin ait oldukları faktördeki yük değerleri, diğer faktörlerdeki yük değerleri ve birden fazla 
faktördeki yükler arasındaki fark incelenir. Faktör analizinde aynı yapıyı ölçmeyen maddelerin 
ayıklanmasında faktör yük değerlerinin yüksek olmasına (0,40 ya da daha yüksek olması iyi bir 
ölçü olmakla birlikte bu oran 0,30’a kadar indirilebilir) ve maddelerin tek bir faktörde yüksek yük 
değerine, diğer faktörlerde düşük yük değerine sahip olmasına (her maddenin en yüksek faktör 
yüküne sahip olduğu faktör dışındaki faktörlerle faktör yük farkının en az 0,10 olmasına) dikkat 
edilmelidir (Büyüköztürk, 2011).  

Doğrulayıcı faktör analizi, gizil değişkenler ile ilgili kuramların test edilmesine dayanan ve ileri 
düzey araştırmalarda kullanılan oldukça gelişmiş bir tekniktir. Daha önceden tanımlanmış ve 
sınırlandırılmış bir yapının, bir model olarak doğrulanıp doğrulanmadığının test edildiği bir 
analizdir. Doğrulayıcı faktör analizi yapısal eşitlik modellerinden biri olup yapısal eşitlik 
modellerinde öncelikle model uyumunun sağlanması gerekir. Model uyumunun 

değerlendirilmesinde yaygın olarak “Ki-kare istatistiğinin serbestlik derecesine oranı” (X2/sd), 
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“bireysel parametre tahminlerinin istatistiksel anlamlılığı” (t değeri), “kalıntılara dayanan uyum 
indeksleri” (SRMR, GFI), “bağımsız modele dayanan uyum indeksleri” (NNFI, CFI) ve “yaklaşık 
hataların ortalama karekökü (RMSEA)” olarak sınıflandırılan uyum indeksleri kullanılır (Çokluk 

ve diğerleri, 2010). Model uyum indeksleri için beklenen katsayılar Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1. Model Uyum İndeksleri 

Uyum İndeksleri İyi Uyum Mükemmel Uyum 

X2/sd < 5 <3 

SRMR ≤0,08 <0,05 

GFI ≥0,90 >0,95 

NNFI ≥0,90 >0,95 

CFI ≥0,90 >0,95 

RMSEA ≤0,10 <0,08 

 

Güvenirlik analizi kapsamında kullanılan Cronbach Alpha tekniği test puanları arasındaki 
tutarlığı incelemek amacıyla kullanılır. Cronbach Alpha iç tutarlığı göstermekte olup genellikle 
0,70’in üzerinde olması beklenir. Diğer bir güvenirlik analizi yöntemi olan madde toplam 

korelasyonu test maddelerinden alınan puanlar ile testin toplam puanı arasındaki ilişkiyi 
açıklamak amacıyla kullanılır. Genel olarak madde-toplam korelasyonu 0,30 ve daha yüksek olan 
maddelerin bireyleri iyi derecede ayırt ettiği söylenebilir (Büyüköztürk, 2011).  

Katılımcıların demografik özellikleri frekans ve yüzde tablosunda gösterilmiştir.  Geçerlik ve 
güvenirlik çalışmaları sonrasında ölçek ve alt boyut puanları ortalama, standart sapma, çarpıklık 
ve basıklık değerlerinden oluşan betimsel istatistik tablosunda gösterilmiştir. Ölçek toplam ve alt 
boyut puanları arasındaki ilişkide Pearson korelasoyn testinden, kadercilik eğiliminin rekabetçi 
tutum üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapısal eşitlik modeli kapsamında yol analizinden 

yararlanılmıştır. Ölçek puanlarının normallik sınamasında çarpıklık katsayısı (skewness) ve 
basıklık (kurtosis) katsayıları dikkate alınmıştır. Sürekli bir değişkenden elde edilen puanların 
normal dağılım özelliğinde kullanılan çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) katsayılarının 
±1 sınırları içinde kalması puanların normal dağılımdan önemli bir sapma göstermediği şeklinde 
yorumlanabilir (Büyüköztürk, 2011). Ölçek ve alt boyut puanlarının cinsiyet, medeni durum, yaş 
grupları, kurumdaki pozisyon değişkenlerine göre karşılaştırılmasında bağımsız iki örneklem t 
testinden; öğrenim durumu, kurumdaki çalışma süresi, toplam çalışma süresi değişkenlerine göre 
karşılaştırılmasında ANOVA testinden yararlanılmıştır. ANOVA testinde anlamlı farklılık 

görüldüğünde farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla LSD post hoc 
testinden yararlanılmıştır. Analizlerde istatistiksel anlamlılık düzeyi 0,05 (p<0,05) olarak kabul 
edilmiştir. 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

Demografik Bulgular 

Tablo 2’de katılımcıların demografik özelliklerine göre dağılımı gösterilmiştir. 

Tablo 2 Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 
Demografik Değişken Gruplar n % 

Cinsiyet 
Kadın 90 57,7 

Erkek 66 42,3 

Medeni durum 
Bekar 77 49,4 

Evli 79 50,6 

Yaş 
23-40 yaş 100 64,1 

41-57 yaş 56 35,9 

Öğrenim durumu 

Ön lisans 22 14,1 

Lisans 46 29,5 

Lisansüstü 88 56,4 

Kurumdaki çalışma süresi 

1 yıldan az 19 12,2 

1-3 yıl 40 25,6 

4-6 yıl 26 16,7 

7-9 yıl 12 7,7 

10 yıl ve üstü 59 37,8 

Toplam çalışma süresi 

1-3 yıl 27 17,3 

4-6 yıl 24 15,4 

7-9 yıl 20 12,8 

10 yıl ve üstü 85 54,5 

Pozisyon 
Çalışan 111 71,2 

Yönetici 45 28,8 
 

Araştırmaya katılan 156 çalışanın  %57,7’si kadın, %42,3’ü erkektir. Katılımcıların %49,4’ü 
bekar, %50,6’sı evlidir. Katılımcıların %64,1’i 23-40 yaş grubunda, %35,9’u 41-57 yaş 
grubundadır. Katılımcıların %14,1’i ön lisans, %29,5’i lisans, %56,4’ü lisansüstü düzeyde 
öğrenim görmüştür. Katılımcıların %12,2’sinin kurumdaki çalışma süresi 1 yıldan az, 
%25,6’sının 1-3 yıl, %16,7’sinin 4-6 yıl, %7,7’sinin 7-9 yıl, %37,8’inin kurumdaki çalışma süresi 
10 yıl ve üstüdür. Katılımcıların %17,3’ünün toplam çalışma süresi 1-3 yıl, %15,4’ünün 4-6 yıl, 
%12,8’inin 7-9 yıl, %54,5’inin toplam çalışma süresi 10 yıl ve üstüdür. Katılımcıların %71,2’si 
kurumda çalışan pozisyonunda, %28,8’i yönetici pozisyonundadır. 

Betimsel Bulgular 

Tablo 3’te ölçek puanlarının betimsel istatistiklerine yer verilmiştir.  

Tablo 3. Ölçek Puanlarına Ait Betimsel İstatistikler 
  Alınabilecek Elde Edilen     

Ölçek ve Boyut N Min. Maks. Min. Maks. 𝐗 SS Çarpıklık Basıklık 

Önceden Belirlenmişlik 156 1 5 1,00 5,00 3,01 0,90 -0,04 -0,36 

Kişisel Kontrol 156 1 5 1,00 4,33 1,84 0,61 -0,35 -0,50 

Batıl İnanç 156 1 5 1,00 4,25 1,87 0,77 0,69 -0,07 

Şans 156 1 5 1,00 4,67 2,25 0,84 0,53 0,04 

KADERCİLİK EĞİLİMİ 156 1 5 1,00 4,13 2,24 0,55 0,07 0,30 

Rekabet Tarzı 156 1 5 1,40 5,00 3,34 0,83 -0,17 -0,35 

Sonuç Odaklılık 156 1 5 1,00 5,00 3,72 0,88 -0,66 0,22 

Kıyaslama 156 1 5 1,00 5,00 2,80 0,91 0,21 -0,04 

REKABETÇİ TUTUM 156 1 5 1,20 5,00 3,29 0,70 -0,06 0,58 
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Tablo 3’e göre kadercilik eğilimi ölçek puanı 2,24±0,55 olarak tespit edilmiştir. Buna göre 
katılımcıların kadercilik eğiliminin “katılmıyorum” aralığında (düşük düzeyde) olduğu 
söylenebilir. Kadercilik eğilimi boyutları incelendiğinde en yüksek puana sahip eğilimin 
“önceden belirlenmişlik” (3,01±0,90), en düşük puana sahip eğilimin “kişisel kontrol” 
(1,84±0,61) olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 3’e göre rekabetçi tutum ölçek puanı 3,29±0,70 olarak tespit edilmiştir. Buna göre 
katılımcıların rekabetçi tutumunun “kararsızım” aralığında (orta düzeyde) olduğu söylenebilir. 
Rekabetçi tutum boyutları incelendiğinde en yüksek puana sahip rekabetçi tutumun “sonuç 
odaklılık” (3,72±0,88), en düşük puana sahip rekabetçi tutumun “kıyaslama” (2,80±0,91) olduğu 
tespit edilmiştir. 

Tablo 4’te ölçek puanları arasındaki Pearson korelasyon analizi sonuçlarına yer verilmiştir.  

Tablo 4. Değişkenler Arasındaki İlişki 
Ölçek ve Boyut N 2 3 4 5 6 7 8 9 

1-Önceden Belirlenmişlik 156 0,20* 0,38** 0,44** 0,76** -0,09 0,01 -0,06 -0,06 

2-Kişisel Kontrol 156 1 0,25** 0,26** 0,54** -0,06 -0,13 -0,04 -0,10 

3-Batıl İnanç 156  1 0,40** 0,72** 0,15 0,00 0,03 0,07 

4-Şans 156   1 0,76** 0,08 -0,05 0,09 0,05 

5-KADERCİLİK 
EĞİLİMİ 

156    1 0,02 -0,05 0,00 -0,01 

6-Rekabet Tarzı 156     1 0,45** 0,60** 0,84** 

7-Sonuç Odaklılık 156      1 0,38** 0,75** 

8-Kıyaslama 156       1 0,83** 

9-REKABETÇİ 
TUTUM 

156        1 

 

Tablo 4’e göre kadercilik eğilimi ve alt boyut puanları ile rekabetçi tutum ve alt boyut puanları 
arasında anlamlı ilişki olmadığı (p>0,05) tespit edilmiştir. 

Araştırma Modeline Ait Bulgular 

Araştırmada test edilecek modelde bağımsız değişken “kadercilik eğilimi”, bağımlı değişken 
“rekabetçi tutum” olarak belirlenmiştir (Şekil 1). 

Şekil 1. Araştırma Modeli-A 

 

Tablo 5’te kadercilik eğiliminin rekabetçi tutum üzerindeki etkisine ait model testine ilişkin 
bulgulara yer verilmiştir. 

Tablo 5. Araştırma Modeline Ait Bulgular 

Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken β t p R2 

Kadercilik Eğilimi Rekabetçi Tutum 0,04 0,41 0,683 0,002 

X2/sd=1,466 SRMR=0,053 GFI=0,968          NNFI=0,949   CFI=0,968     RMSEA=0,055 

*: p<0,05 ; **: p<0,01  

Tablo 5’e göre kadercilik eğiliminin rekabetçi tutum üzerinde anlamlı etkisinin olmadığı (β=0,04; 
t=0,41; p>0,05) tespit edilmiştir.  

Rekabetçi Tutum Kadercilik Eğilimi 
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Şekil 2. Kadercilik Eğiliminin Rekabetçi Tutum Üzerindeki Etkisi 
 

Araştırmada test edilecek ikinci modelde bağımsız değişkenler “önceden belirlenmişlik, kişisel 
kontrol, batıl inanç, şans”, bağımlı değişken “rekabetçi tutum” olarak belirlenmiştir (Şekil 3).  

 

Şekil 3. Araştırma Modeli-B 
Tablo 6’da kadercilik eğilimi alt boyutlarının rekabetçi tutum üzerindeki etkisine ait model testine 
ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 

Tablo 6. Araştırma Modeline Ait Bulgular 
 

Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken β t p R2 

Önceden Belirlenmişlik 

Rekabetçi Tutum 

-0,22 -1,67 0,095 

0,082 
Kişisel Kontrol -0,19 -1,62 0,106 

Batıl İnanç 0,19 1,40 0,160 

Şans 0,23 1,56 0,119 

X2/sd=1,78 SRMR=0,07 GFI=0,87          NNFI=0,87   CFI=0,90     RMSEA=0,07 

*: p<0,05 ; **: p<0,01  

Tablo 6’ya göre önceden belirlenmişlik, kişisel kontrol, batıl inanç ve şansa ilişkin kadercilik 
eğilimlerinin rekabetçi tutum üzerinde anlamlı etkisinin olmadığı (p>0,05) tespit edilmiştir.  

 

Batıl  İnanç 

Şans 

Rekabetçi Tutum 

Önceden 
Belirlenmişlik 

Kişisel Kontrol 
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Şekil 4. Kadercilik Eğilimi Alt Boyutlarının Rekabetçi Tutum Üzerindeki Etkisi 
 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kadercilik eğiliminin rekabetçi tutum üzerindeki etkisini analiz etmek amacıyla yapılan araştırma 

sonucunda kadercilik eğiliminin ve alt boyutları olan önceden belirlenmişlik, kişisel kontrol, batıl 
inanç ve şans eğilimlerinin rekabetçi tutum üzerinde anlamlı etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.   
Kadercilik eğilimi ve rekabetçilik tutumu cinsiyet, medeni durum, yaş, kurumdaki çalışma süresi, 
toplam çalışma süresi ve kurumdaki pozisyona göre anlamlı farklılık göstermemektedir. 
Sosyolojik yaklaşıma göre kadercilik pasif, tembel, reaktif, kabullenen özelliklerini taşıyan 
yoksulluk kültürüne sahip toplumlarda daha yoğun olarak görülmektedir. Yoksul kültürde 
bulunan  kişiler çaresizlik, imkansızlık, ümitsizlik ve isyan duyguları ile bir nevi arabesk kültürle 
kaderciliğe yönelmektedirler (Gün, 2010). Araştırma sonucuna göre kadercilik eğilimi eğitim 
durumuna veya pozisyona göre değişmediği için sosyolojik yaklaşımı desteklememektedir. 

Araştırma sonuçları doğrultusunda araştırma soruları olan kadercilik eğilimi ile rekabetçi tutum 
arasında ilişki bulunamamıştır ve demografik faktörler kadercilik eğilimi ve rekabetçi tutumu 
etkilememektedir. Bu sonuçlar dikkate alınarak çalışanların kadercilik eğilimine sahip olsalar bile 
kendilerini ve kurumlarını başarıya taşıyacak rekabetçi tutumlarını bırakmadıkları söylenebilir 
ancak toplumda kabul görmüş algıya ters düşen, beklenmedik bir sonuç olmasına rağmen işletme 
çerçevesinden bakıldığında yer alınan iş çevresinde, meydana gelmesi muhtemel olan her türlü 
tehlikeli, riskli olaylara ve rekabete karşı güçlendirici etkisi nedeniyle pozitif bir sonuçtur. 

Kadercilik eğiliminin rekabetçi tutumu olumsuz etkiyeceğine dair toplumda kabul görmüş bir algı 
olmasına rağmen ilgili alan yazında yapılmış bir araştırma olmaması sonuçları kıyaslama imkanı 
vermemekle birlikte araştırmada elde edilen bilgiler ve demografik değişkenlerle ilgili bulguların 

ileride yapılacak çalışmalara katkı sağlaması amaçlanmıştır. Kadercilik alanında yapılan 
çalışmalar çoğunlukla din ve sağlık alanında kanserli hasta tutumlarını incelemeye yönelmiştir. 
Özellikle Koronavirüs salgını sonrasında sağlık çalışanlarının artan kaygıları ve streslerine paralel 
olarak kadercilik eğilimi ile ilgili yapılan araştırmaların (Ngien ve Jiang, 2021; Öncü ve diğerleri, 
2021; Tom, 2021; Yiğitbaş ve diğerleri, 2020) sayısı artmıştır. Kader inancına sahip birey, başına 
gelen olaylar karşısında umutsuzluğa kapılmadan olumlu bir bakış açısıyla, gayret ve ümitle  
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yoluna devam ederken (Ekşi, 2002: 2; Kandemir, 2006, s. 118), kaygı düzeyi de daha düşük 
olduğu için daha az strese girmektedir (Kartopu, 2013, s. 231). Kadercilik algısı yüksek 
olduğunda ise olayların kendi kontrolü ve yönetimi dışında gerçekleştiği inancına sahip olan kişi 
girişimci ruhunu, özkontrol ve motivasyonunu kaybetmektedir (Orhan, 2017, s. 146). Kadercilik 

bireylerin önlem almasını azaltırken risk alma düzeylerini yükselten (Haynie ve diğerleri, 2014; 
Kayani ve diğerleri, 2011, Türküm, 2006) bir etken olduğu için başarı odağı yüksek ve rekabetin 
yoğun yaşandığı çalışma yaşamında kadercilik eğiliminin etkisinin ölçülmesi önemlidir. 

Araştırmanın değişkenler, kullanılan ölçekler ve katılımcı sayısı ile sınırlı olması sonuçların 
genellenebilir olmasını engellemekle birlikte, kişilik, kariyer beklentileri, örgütsel bağlılık, 
memnuniyet, bireysel performans gibi kadercilik eğilimi ve rekabetçi tutumu etkiyebileceği 
düşünülen kavramlarla kıyaslanarak ve daha çok katılımcı ile araştırmalar yapılması daha detaylı 
ve genellenebilir sonuçlara ulaşılmasını sağlayacaktır. 

 

KAYNAKÇA 

Akbayırlı, Y. ve Aydın, B. (2000). Bir ölçek geliştirme çalışması: Rekabetçi tutum ölçeği (RTÖ): 
geliştirilmesi, güvenirliği ve geçerliliği. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 
Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(2), 9-24. 

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma 
Yöntemleri (7. Basım). Sakarya Yayıncılık. 

Batman, E. (2008). Yaşamın zorluklarıyla başa çıkmada kader inancının rolü (Yayımlanmamış 
yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (14. Baskı). PEGEM 

Akademi. 

Carroll, B., and Tomas, B. (1995). Team competition spurs continuous improvement at Motorola. 

National productivity review : The journal of productivity management, (14), 1–10. 

Cattell, R. (1978). The scientific use of factor analysis. Plenum. 

Çarkoğlu, A. ve  Kalaycıoğlu, E. (2010). Türkiye’de Dindarlık: Uluslararası Bir Karşılaştırma. 

İstanbul: Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi, http://research. 
sabanciuniv.edu/13119/1/Rapor_Kamu-dindarl%C4%B1k.pdf. 

Çivitci, A. (2007). Erken ergenlik döneminde içsel-dışsal denetim odağı boyutları ve cinsiyete 

göre mantıkdışı inançlar. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 14(1), 3-10. 

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli 
İstatistik. PEGEM Yayınları. 

Eco, U. (2019). Efasanevi yerlerin tarihi (2. Baskı). Çeviren. Kemal Atakay. Doğan Kitap. 

Ekşi, H. (2002). Başa çıkma, dini başa çıkma ve ruh sağlığı arasındaki ilişki üzerine bir 
araştırma: Eğitim, ilahiyat ve mühendislik fakültesi öğrencilerinin karşılaştırılması 
(Yayınlanmamış doktora tezi). Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Fraenkel, J.R., and Wallen, N.E. (2006). How to design and evaluate research in education (6th 

ed.). The McGraw-Hill Companies. 

Gün, S. (2010). Yoksulluk döngüsü bağlamında sokakta çalışan çocuklar (Yayımlanmamış 
yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Gomez, P. Y. and Korine, H. (2008). Entrepreneurs and democracy: A political theory of 

corporate governance. Cambridge University Press. 



70 

Hayes, J., and Clerk, L. (2021).  Fatalism in the early days of the COVID-19 pandemic: 

Implications for mitigation and mental health. Frontiers in Pschology, 12(560092), 1-11. 

Haynie, D. L., Soller, B., & Williams, K. (2014). Anticipating early fatality: friends, schoolmates’ 
and ındividual perceptions of fatality on adolescent risk behaviors. Journal Youth 

Adolescence, (43), 175–192. 

Kandemir, Y. (2006). Kader inancının psikoterapik açıdan fonksiyonu (Yayımlanmamış yüksek 
lisans tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Kartopu, S.  (2013). Kaygının Kader Algıları ile İlişkisi: Kahramanmaraş örneği. Gümüşhane 
Üniversitesi Yayınları. 

Kasapoğlu, A. (2008). Kur’an açısından fatalizm-inkârcıların bir tutumu olarak kadercilik- 

Hikmet Yurdu, 1(1), 87-107. 

Kaya, A. ve Bozkur, B. (2015). Kadercilik eğilimi ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik 
çalışması. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 11(3), 935-946. 

Kaya, A. ve Bozkur, B. (2017). Kadercilik eğilimi ile öz-yeterlik inancı ve savunma 
mekanizmaları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 18(1), 124-145. 

Kayani, A., King, M. J., & Fleiter Judy, J. (2011). Fatalism and road safety in developing 

countries, with a focus on pakistan. Journal of the Australasian College of Road Safety, 

22(2), 41-47. 

Malkoç, A. ve Erginsoy, D. (2008). Rekabetçi tutum, bilişsel çarpıtmalar ve çok boyutlu 
kıskançlık. Psikoloji Çalışmaları, (28), 1-14. 

Ngien, A. and Jiang, S. (2021). The Effect of social media on stress among young adults during 

Covid-19 pandemic: Taking into account fatalism and social media exhaustion. Health 

Communication, 18, 1-8, https://doi.org/10.1080/10410236.2021.1888438. 

Orhan, K. (2017).  Girişimci kaderini yener mi: Girişimci eğilime kaderciliğin etkisi. Uluslararası 
Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICMEB17 Özel Sayısı, 143-159. 

Öncü, E., Altunkan, H., Vayısoğlu, S. K. & Ayaz, M. (2021). COVID-19 Pandemi sürecinde 
kaderciliğin etkisi ve salgın tedbirlerine uyum özellikleri: Vaka-kontrol çalışması. Mersin 

Üniversitesi  Sağlık Bilim Dergisi, 14(1), 113-124. 

Öztürk, Y. (2003). Kader’le alakalı yeni yorumlara eleştirel bir bakış”. Ekev Akademi Dergisi, 

7(14), 125-143. 

Powe, B. D., and Finnie, R. (2003). Cancer fatalism: The state of the science. Cancer Nursing, 

26(6), 454-467. 

Shen, L., Condit, C. M., & Wright, L. (2009). The psychometric property and validation of a 

fatalism scale. Psychology and Health, 24(5), 597-613. 

https://doi.org/10.1080/08870440801902535. 

Spence, J. T., and Helmreich, R. L. (1983). Achievement-related motives and behaviors in 

Achievement and Achievement Motives: Psychological and Sociological Approaches, 

ed. J. T. Spence (10–74). CA: Freeman. 

Thiel, M. (2017). The power of the social domain in sustainable development: Non-market 

strategies for generating sustainable competitive advantage. Int. J. Innovat. Sustain. Dev. 

(11), 213–229. 

Thompson, L., Valley, K. L., & Kramer, R. M. (1995). The bittersweet feeling of success: An 

examination of social perception in negotiation. J. Exp. Soc. Psychol. (31), 467–492. 



71 

Tom, E. (2021). Why nudge sometimes fails: Fatalism and the problem of behaviour change. 

Home/Policy & Politics, 49(1), 87-103. 

Tutar, H. ve Erdem, A. T. (2020). Örnekleriyle Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve SPSS 
Uygulamaları. Seçkin Yayıncılık. 

Türküm, S. A. (2006). Are fatalism and optimism an obstacle to developing self protecting 

behaviors: Study with a Turkish sample. Social Behavior And Personality, 34(1), 51-58. 

Uray, R. (2010). Ekonomik büyüme, verimlilik ve rekabet (2. Baskı). Kumsaati Yayınları. 

Wang, H., Wang, L., & Liu, C. (2018). Employee competitive attitude and competitive behavior 

promote job-crafting and performance: A two-component dynamic model. Frontiers in 

psychology, 21(9), 2223, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02223 

Yiğitbaş, Ç., Özcan, H, & Elkoca, A. (2020). Riskli gruplarda Covid-19 salgını ve sağlıkta 

kadercilik davranışı: Türkiye’den bir örnek. Online International Conference of COVID-

19 (CONCOVID) 12-13-14 Haziran 2020 Bildiri Kitabı, 126-132. 

Zimbardo, P. G., and Boyd, J. N. (1999). Putting time in perspective: A valid, reliable individual-

differences metric. Journal of Personality and Social Psychology, 77(6), 1271–1288. 

https://doi.org/10.1037/0022-3514.77.6.1271 

 



 

 

72 

DEĞİŞEN SOSYAL VE İŞ YERİ BAĞLAMLARINDA DEDİKODU 
KAVRAMINA YENİDEN BAKIŞ: BİR ÖNCÜL ÇALIŞMA 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mert GÜNERERGİN  

İzmir Ekonomi Üniversitesi,  
mgunerergin@gmail.com 

Dr. Öğr. Üyesi Ela Burcu UÇER 

İzmir Ekonomi Üniversitesi,  
elaburcy@yahoo.com 

 

Prof. Dr. Ömür Neczan T. ÖZMEN 

Dokuz Eylül Üniversitesi,  
            omur.ozmen@deu.edu.tr 

 

Prof. Dr. Alev KATRİNLİ  

Dokuz Eylül Üniversitesi,  
  katrinli.alev@gmail.com 

 

Prof. Dr. Yasemin ARBAK 

Dokuz Eylül Üniversitesi,  
yaseminarbak@gmail.com 

 

ÖZET 

Başkası hakkında, kendisinin var olmadığı ortamda yapılan ve değerlendirme içeren konuşma olarak tanımlanan 
dedikodu tarih boyunca yapılagelen bir sosyal aktivite olmuştur. İş yerinde dedikodu ise kurumsal sonuçlara olan etkisi 
bakımından ilgi çekmektedir. Bu çalışmada iş yerinde dedikodunun yeniden tanımlanması, amacı, yeri ve 
sınıflandırılması ele alınmaktadır. Bu amaçla İzmir ilinde 27-48 yaşları arasında on dört beyaz yakalı katılımcı ile 
görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler sonucu elde edilen veri setine içerik analizi uygulanmış ve bulgular belirlenen tema 

ve kodlar kapsamında analiz edilmiştir.  

Bulgular dedikodunun geleneksel tanımından farklı olarak dedikodu nesnesinin bilgi ve isteğinin dışında olması 
özelliğini vurgulamaktadır. Buna ek olarak bulgular, yazında olumlu, olumsuz ve nötr olarak sınıflandırılan 
dedikodunun yararlı ve zararlı olmak üzere sınıflandırılabileceğine de işaret etmektedir.  

Anahtar Sözcükler: Dedikodu, İş yerinde Dedikodu, Beyaz Yakalı Çalışan, İzmir 

 

GİRİŞ VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Dedikodunun insanlık kadar eski olduğunu söylemek mümkündür: avcı toplayıcı gruplardan 

modern insan topluluklarına, tüm sosyal gruplarda, örgütlerde ve kültürlerde varlığı bilinmektedir 
(Dunbar vd. 1997; Foster 2004; Kniffin ve Wilson 2010, Mills, 2010; Besnier, 2019). 

Araştırmalar günümüzde insanların konuştukları sürenin yüzde 65’inde dedikodu yaptıklarını 
göstermektedir (Dunbar, 2004); işyerinde dedikodu üzerine yapılan çalışmalarda ise kahve 
aralarında yapılan konuşmaların yüzde 14’ünün ve yapılan tüm konuşmaların yüzde 66’sının 
başka insanlar hakkında olduğu görülmüştür (Cole ve Dalton, 2009). İşyerinde çalışanlar arasında 
gerçekleşen gayri resmi iletişimin ve bilgi alışverişinin büyük kısmının dedikodu yoluyla 
gerçekleştiği açıktır. 

Dedikodu basit bir aktivite olarak görülse de nedenleri, sonuçları ve etkileri bakımından yönetim 

bilimi dahil pek çok alanda araştırılmaktadır. Değişen sosyal ve örgütsel bağlam dedikodu 

olgusunun yeniden değerlendirilmesini gerektirmektedir. Bu çalışma, çalışanların gözünden ve 
tecrübeleri ışığında, iş yerinde dedikodunun nasıl tanımlandığını, kullanım amaçları ve yerini,  
farklı sınıflandırmalarını belirlemeye ilişkin öncül bir çalışma oluşturmak amacını taşımaktadır. 
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Dedikodunun Tanımı 
Dedikodu, ortamda hazır bulunmayan üçüncü bir kişi hakkında yapılan ve değerlendirme içeren 
gayri resmi konuşma olarak tanımlanmaktadır (Kurland ve Pelled, 2000). Bu tanımdan yola 
çıkılarak, dedikodunun değerlendirme içermesi bağlamında olumlu ya da olumsuz olabileceği 
söylenebilir (Elias and Scotson, 1965; Fine and Rosnow, 1978; Grosser et al., 2010). Konuya 
dedikodunun nesnesi (hakkında dedikodu yapılan kişi) açısından bakıldığında, olumlu 
dedikodunun (övgü ya da savunma) sonuçları bakımından sosyal destek almaya benzer olduğu 
söylenebilir (Dunbar, 2004). Öte yandan olumsuz dedikodunun sonuçları ise nesnesi açısından 
kurbanlaştırılma ile benzerdir (Baumeister and Leary, 1995). Michelson vd. dedikodunun 
dinamik bir süreç olduğunu ve sonuçlarının dedikoduyu yapan kişi, dinleyen kişi ve dedikodusu 
yapılan kişi arasındaki etkileşime bağlı olduğunu ileri sürmüştür (2010).  

Dedikodunun yazındaki diğer tanımlarına bakıldığında başka insanlar hakkında yapılan gündelik, 
kısıtlama içermeyen ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin alışveriş edildiği konuşma olarak 

açıklandığı görülmektedir (Foster, 2004; Kurland ve Pelled, 2000). McAndrew’a göre dedikodu 

toplumun gerekli bir fonksiyonudur; dedikodu sayesinde sürekli bir bilgi akışı yürütülmekte ve 

edinilen bilgi, kişinin durumları değerlendirmesine ve çevresini anlamlandırmasına hizmet 

etmektedir (2007). Gluckman da, benzer şekilde, dedikodunun bir topluluğun üyelerinin görevi 
olduğunu savunmaktadır (1965). 

Altuntaş vd.(2014) aktardığı gibi, dedikodunun başlıca beş fonksiyonu vardır:  

 insanlar ve kurumlar hakkında bilgi toplama, yayma (Foster, 2004; Michelson ve 

Mouly, 2004; Waddington ve Fletcher, 2005);  

 kurumun tarihi ve geleneklerini aktarma, üyelerin beklentilerini öğrenme (Foster, 
2004; Michelson ve Mouly, 2004; Yılmaz, 2009); 

 grup üyeleri arasındaki bağları sağlamlaştırma, mahremiyet ve bağlılık yaratma  
(Michelson ve Mouly, 2004; Solmaz, 2004; Thomas ve Rozell, 2007; 

Waddington ve Fletcher, 2005);  

 sosyalleşme ve bir gruba ait olma (Foster, 2004; Thomas ve Rozell, 2007; 

Yılmaz, 2009);  
 üyelerin eğlenmesini ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamasını sağlama (Foster, 

2004; Michelson ve Mouly, 2004; Solmaz, 2004). 

Dedikodunun gerçekleşebilmesi için üç bağlamsal şartın mevcudiyeti gerekmektedir: sosyallik, 

ortak referans çerçeveleri ve gizliliğin korunması (Michelson, 2010). Sosyallikten kasıt kişiler 
arasında belirli bir düzeyde sosyalleşme olmasıdır: iki kişinin dedikodu yapmaları için 
aralarındaki ilişkinin bir seviyesi olması gerekmektedir. Sadece tanışık olduğumuz kişilerle 
dedikodu yapma eğilimimiz pek azdır. Bu ilişkileri dedikodu yapmak için yeterince güvenli 
bulmayız (Kuo vd., 2015). Ilişki belirli bir yakınlık içerdiğinde dedikodu ortaya çıkar (Rosnow, 
2001; Rosnow ve Georgoudi, 1985). Ortak referans çerçevesi ise insanların bir gruba ait olma 
ihtiyacı bağlamında, grup ortamının dedikodunun ortaya çıkması için elverişli koşulları 
barındırdığını anlatmaktadır. Kişi üyesi olduğu gruptaki diğer kişilerin değerlerini ve referans 
çerçevelerini bilmekte, hatta bir kısmını paylaşmakta olduğundan dedikodu yapmak güvenlidir 
(Ben-Ze’ev, 1994; Kurland & Pelled, 2000). Son olarak gizliliğin korunması, kişinin sorumlu 
tutulmadan gerçek görüş ve hislerini paylaşabilmesi için söylediklerinin saklanacağına inanması 
anlamına gelmektedir (Rosnow ve Georgoudi, 1985). 

İş Yerinde Dedikodu 

Örgütsel dedikodudan ilk bahseden çalışma 1993 yılında yapılmıştır (Noon ve Delbridge).  
Kavram örgüt üyesi kişilerin yine aynı örgütün üyesi kişi ya da kişiler hakkında yaptıkları 
değerlendirici ve gayri resmi konuşmalar şeklinde tanımlanmıştır (Kim vd., 2019) ve çalışanların 
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işyerinde gayri resmi ilişkileri güçlendirmek için kullandıkları ana mekanizmalardandır (Dunbar, 

2004; Kniffin ve Wilson, 2005; Michelson ve Mouly, 2004; Noon ve Delbridge, 1993).  

İş Yerinde Dedikodunun Yeri ve Sınıflandırılması 
Olumsuz iş yeri dedikodusu bir mesai arkadaşının kişisel bilgilerini arkasından tartışmak ve 
hakkında söylentiler yaymak olarak tanımlanmaktadır ve hem kuruma hem de kişilere zararı 
vardır (Chandra ve Robinson, 2009). Hakkında olumsuz dedikodu yapılan kişilerin duygusal 
sıkıntı yaşadıkları (Chandra and Robinson 2009), itibarlarının zedelendiği (Shackelford 1997), 
kendilerini kötü ve rahatsız hissettikleri ve performanslarının olumsuz etkilendiği görülmektedir 
(Lucas, 2018; Babalola vd., 2019). 

Olumlu dedikodu grup üyeleri arasındaki iş birliğini kolaylaştırmakta ve üyelerin birbirlerine 
karşı duydukları güven ve karşılıklılık hislerini arttırmaktadır ((Sommerfeld vd, 2008). Olumsuz 
dedikodunun ise yapan kişiler arasındaki sosyal bağın mahremiyetini geliştirdiği bilinmektedir 
(Bosson vd, 2006).  

İş yerinde dedikodu hakkındaki genel kanı olumsuzdur; kurumda keşmekeşe neden olduğu ve 
düzeni bozduğu (Bergmann, 1993), iş yeri şiddetinin bir türü olduğu (Vajda, 2007); çalışanlar 
arasında düşmanlıklar oluşmasına sebep olduğu  (Litman ve Pezzo, 2007: 1449); örgütün etkinlik 
ve verimliliğini olumsuz etkilediği ve çalışan motivasyonunu düşürdüğü (Baker ve Jones, 1996)  
ileri sürülmektedir. 

Fakat dedikodunun olumlu etkilerini gösteren çalışmalar da mevcuttur. Dedikodunun kişiler arası 
tecrübe ve fikir paylaşımını (Dunbar, 2004) ve iletişimi (Taylor, 2005) kolaylaştırdığı; yakın 
ilişkiler kurulmasında rol oynadığı (Fine ve Rosnow, 1978), mutluluk hissi yarattığı (Usta vd. 
2018), örgütsel iletişime fayda sağladığı, dayanışmayı arttırdığı ve stresi azalttığı (Michelson ve 
Mouly, 2000; Thomas ve Rozell, 2007; Waddington ve Fletcher, 2005) görülmektedir. 

İş yerinde dedikodu iyi yönetildiğinde, örgüt içi güç ve itibar elde etme, yeniliklerin 
benimsenmesini sağlama ve rekabette avantaj yaratabilme gibi faydalar yaratma potansiyeline de 
sahiptir ( (Burt ve Knez, 1996; Kniffin ve Sloan, 2010; Ellwardt vd., 2012; Altuntaş vd., 2014). 
İş yerinde dedikoduyu kontrol etmenin yönetim açısından oldukça önemli olduğu anlaşılmaktadır. 

YÖNTEM 

Çalışmanın amacı doğrultusunda iş yerinde dedikodu algısına ilişkin detaylı bir iç görü elde 
edebilmek için derinlemesine görüşmeyi içeren temel nitel araştırma deseni seçilmiştir.  

Araştırmada, farklı sektörlerden insanlara ulaşılabilmesi adına uygunluk örneklem stratejisi 
kullanılmıştır.  Kamu ve özel sektörden yaşları 27 ile 48 arasında değişen on dört beyaz yakalı 
çalışana ulaşılmıştır.  

Veri, açık uçlu sorulardan oluşan, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. 
Katılımcılara işyerinde dedikoduyu nasıl tanımladıklarına, dedikodunun iş hayatındaki yerine, 
hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin sorular yöneltilmiştir. Katılımcılardan tecrübelerine 
dayanarak dedikodunun nedenleri, sonuçları ve sınıflandırılmasına ilişkin görüşlerini 

paylaşmaları istenmiştir.  

Görüşmeler pandemi koşullarında, sosyal mesafeye uygun, yüz yüze ya da video konferans 
yöntemleriyle yapılmış, katılımcıların izniyle kayıt altına alınmıştır. Görüşmeler ortalama bir saat 

on dakika sürmüştür. Katılımcılardan bilgilendirilmiş onam alınmış, gizlilik ve anonimliğe dikkat 

edilmiştir. 

Araştırmanın geçerlik ve güvenirliği nitel araştırmada kullanılan güven vericilik kavramı ile ele 
alınmıştır. İnanılırlık kriteri uzun süreli etkileşim, katılımcı teyidi ve uzman incelemesi ile 
tanımlanmıştır. İç geçerliliği anlatan güvenilebilirlik, veri toplama süreçlerine uygun ve yeterli 
katılım olarak belirlenmiştir. Onaylanabilirlik tüm verilerin kaydedilmesi ile sağlanmıştır.  
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Aktarılabilirlik kriterinin sağlanması için uygun örnekleme ve ayrıntılı betimleme yapılmaya 
çalışılmıştır.  

Toplanan veri seti nitel araştırma konusunda tecrübeli araştırmacılar, hakemler ve uzmanlar 
tarafından deşifre edilerek incelenmiştir. Katılımcıların söylemleri, görüşmeler sırasında alınan 
notlar ve mevcut teoriler içerisinde değerlendirilerek içerik analizi yapılmış, temalar 

belirlenmiştir. 

BULGULAR 

Görüşmelerden elde edilen bulgular, araştırmanın amacı ve yazına paralel olarak, belirlenen 

temalar kapsamında sunulmaktadır. 

Dedikodunun Tanımı: 
 

Tablo.1: Katılımcıların İş Yerinde Dedikodu Tanımlarından Belirlenen Temalar 

Belirlenen Kodlar                Destekleyen İfade 

Birinin arkasından 
konuşmak                 

“ İşte hepimizin yaptığı şey, grupta olmayan hakkında    atıp tutmak 

dedikodu…” (A,35 Yönetici) 
Dedikodu nesnesinin 

 bilgisi/isteği dışında                                       
“Dedikodu dediğin, dedikodusunu kişinin bilmemesi gereken bir durum… 
Bilerek isteyerek olsa dedikodu değil başka bir şey olur o.” (G. 45, Kamu) 

Gıybet    
“Gıybet dediğin dedikodunun dibidir, aldatma, aşağılama… ne ararsan 
var… ama nezakettir, ayıptır gıybette olmaz… ne kadar karanlıksa o kadar 
lezzetli olur…” (G, 40 Sağlık) Negatif paylaşım                                                              

      

Veri analizinde, katılımcıların dedikoduyu genelde “birinin arkasından konuşmak” şeklinde 
tanımladıkları görülmektedir. Bu tanımlama yazınla  ortak noktalar içermektedir (Kurland ve 

Pelled, 2000; Kim vd., 2019) ve göstermektedir ki, dedikodunun tanımındaki temel öğelerden 
birisi, dedikodu nesnesinin o ortamda bulunmamasıdır.  

Bulguların işaret ettiği başka bir nokta da şudur. Yazındaki tanımlardan farklı olarak, 

katılımcıların tamamı dedikoduyu açıklarken “dedikodusu yapılan kişinin bu paylaşımdan 

bilgisinin ve/veya paylaşımın yapılmasına isteğinin olmaması” durumunu vurgulamaktadır. 
Tanımlarına ekledikleri “bilgisi/isteği dışında” ifadesi, iş yerinde dedikodunun olmazsa olmaz 

öğesi olarak görülmekte ve hatta bu öğenin mevcut olmadığı paylaşımlar dedikodu olarak 

tanımlanmamaktadır.  

Çalışmanın verilerinden ve yazından faydalanarak, iş yerinde dedikoduyu ortamda bulunmayan 

bir kişi hakkındaki bilgiyi, onun haberi ya da paylaşma isteği olmadan başkalarına anlatmak ya 
da başkalarıyla paylaşmak olarak tanımlayabiliriz. 

Veri analizinde ortaya çıkan bir önemli kavram da “gıybet”dir. Gıybet,  genelde dedikodu ile bir 

tutulsa da, bulgular farklı bir tanıma sahip olduğunu göstermiştir. Katılımcılar gıybeti kişinin 
bilhassa özel hayatına ilişkin konular hakkında negatif paylaşımlarda bulunmak olarak 

tanımlamaktadırlar. Bu noktada birçok katılımcı, içeriği negatif olsa dahi, gıybetin eğlenme ve 
rahatlama amacıyla yapılan bir tür dedikodu olduğunu söylemektedir.   
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 İş Yerinde Dedikodunun Yeri: 
 

Tablo.2: Katılımcıların İş Yerinde Dedikodunun Yerine Dair İfadelerinden Belirlenen 

Temalar 

Belirlenen Kodlar                           Destekleyen İfade 

Rahat ortam “Sabah kahveyi koyarken başlıyor bizde dedikodu mesaisi.” 

 (E.40, Taşımacılık)   İlişki ağı çatışmaları 

Yaş ve cinsiyetten bağımsız 
““Herkes dedikodu yapar… kadın, erkek, yönetici, çalışan hepsi… 
yapmıyorum diyen de yalan söyler…” ( S, 46, Kamu) 

Yetki/Güç/statü                                                                            
“Yaniii… şimdi… müdürün arkasından o kadar rahat 
konuşamıyorsun… sonuçta kulağına giderse sıkıntı…”  
(F,35, Mühendis) 

Doğal/informal                                “ Bizim ofiste bir şey öğreneceksen bunu dedikodu yoluyla 
öğrenirsin… bazen dedikodu merkezden önde gidiyor…”  
( D, 36, Yönetici) Yaygın/hızlı/Güçlü iletişim 

 

Bulgular, katılımcıların iş yerinde dedikodunun rahat bir şekilde uygun ortam bulunması 
nedeniyle, sıklıkla ve kolaylıkla yapıldığını vurguladıklarını göstermektedir.  

İş yerinde kurulan ilişkilerin çeşitliliği ve samimiyet derecesi sayesinde, dedikodu yapılması için 
oldukça uygun bir zemin oluştuğunu belirten katılımcılar, bu ilişkiler ağı içerisindeki çatışmaların 
dedikoduyu besleyerek, konu çeşitliliği yarattığından da bahsetmektedirler. Kimi zaman bilgi 

toplayarak, kimi zaman gözlemler yaparak, kimi zamansa iş yerinin sağladığı iletişim imkanlarını 
kullanarak dedikodu yaptıklarını, mesailerinin büyük kısmında dedikodu ile iç içe olduklarını 
söylemektedirler.  

Katılımcılar iş yerinde dedikodunun demografik değişkenlerden ve kurum içi konumdan bağımsız 
olarak, herkes tarafından yapıldığını, iş atmosferinin bir motifi gibi olduğunu belirtmişlerdir.  
Ancak “yetki sahibi” olmak bu konuda farklılık yaratmaktadır. Herkesin herkes hakkında 
dedikodu yaptığı belirtilmiş, fakat güç/yetkinin fark yarattığı vurgulanmıştır. Katılımcılar 
üstlerin/yetki sahibi kişilerin, astlara/yetki sahibi olmayan çalışanlara göre daha rahat ve açık 
dedikodu yapabildiklerini söylemişlerdir. Astların özellikle üstleri hakkında dedikodu yaparken, 

işini kaybetme, terfi alamama ya da üstünden negatif bir tutum görmekten çekinme gibi 

sebeplerle,  daha seçici ve tereddütlü davrandığı belirtilmiştir. 

İş yerinde dedikodunun çoğunlukla doğal bir şekilde yapıldığı ve gayri resmi olmasına rağmen iş 
yerindeki resmi iletişimden daha yaygın, hızlı ve güçlü bir iletişim yöntemi olduğu 
anlaşılmaktadır. Dedikodunun iş yerindeki önemli ve güçlü yeri, katılımcılar tarafından 
dedikodunun kullanım amaçlarıyla da ilişkilendirilmektedir.  
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İş Yerinde Dedikodunun Kullanımı/Amacı: 
Tablo.3: Katılımcıların İş Yerinde Dedikodunun Kullanımı/Amacı Hakkındaki 

İfadelerinden Belirlenen Temalar 

Belirlenen Kodlar                           Destekleyen İfade 

Sosyalleşme/ eğlenme                                              
“Dedikodu olmasa ne konuşacağız ki işte? Kimse kusura bakmasın 
müdürle flört eden stajyer, konteynır kapasitesinden daha eğlenceli bir 
konu.” (K.35, Taşımacılık)   

Rahatlama/Ödeşme                                                    
“Dedikodu bana iyi geliyor… yaptıkça rahatlıyorum… duydukça 
ferahlıyorum… bazen öyle bir şey duyuyorum ki ooooh diyorum…ben 
yapamadım ama sen bulmuşsun diyorum…” (G, 30,  Eğitim) 

Samimiyet/ güven kontrolü 

“Gıybet connecting people demiyorlar abi boşuna… dedikodu bizi 

birbirimize çeken bir şey gibi ofiste… ama herkesle de olmuyor, bazen 
de dönüp dolaşıp sana geliyor… konuştuğun adam önemli…”  
(Ç, 38, Finans) 
“Herkesle dedikodu yapılmaz… İş yerinde dedikodu bıçak gibidir, 
kimin eline verdiğine dikkat etmek lazım… hiç ummadığın biri gün 
gelir anlattığını sana karşı kullanabilir… çok başıma geldi iyi 
bilirim…” ( N,41, Öğretmen) 

Dolaylı iletişim 

“Kalkıp genel müdüre ne diyeceğim… Ne gerek var o strese… Onun 
yerine ona taşıyacağını bildiğim bir iki kişiye söylerim, o zaten yürür 

gider…” (G, 39, Şağlık) 

 

Veri seti incelendiğinde karşılaşılan bir diğer önemli tema ise iş yerinde dedikodunun amacı ve 
buna bağlı kullanımına ilişkindir.  İş yerinde dedikodu doğal akış içerisinde yapılıyor olsa dahi, 

farklılaşan amaçlarla kullanımı söz konusudur.  

İş yerinde dedikodunun kullanım ve amacına ilişkin en çok tekrarlanan kavramlar 
“sosyalleşmek” ve “eğlenmek” olarak ortaya çıkmaktadır. Katılımcılar iş yerinde dedikoduyu 

sosyalleşmenin bir parçası olarak görmekte ve kendilerini ve çevrelerini eğlendirmek için 
kullandıklarından bahsetmektedirler. Özellikle yoğun günlerde verdikleri aralarda, yüz yüze ya 
da kurum içi mesajlaşma uygulamalarıyla dedikodu yaptıklarını belirtmektedirler.  Bu amaçla 
yapılan dedikodunun içeriğini, çoğunlukla iş yerindeki daha az samimi olunan kişilerin özel 
hayatları ya da iş yerinde, özellikle kısa süre önce yaşanan bir olayın taraflarına ilişkin yorumlar 
oluşturmaktadır.  

Katılımcılar dedikodu ile iş stresini azalttıklarını ve “rahatlama” yaşadıklarını da 

belirtmektedirler. Rahatlama kavramı, iş kaynaklı stresin yanı sıra iş yerinde yaşanan kıskançlık 

ve haksızlık durumlarıyla da ilişkilendirilmektedir. Katılımcılar dedikoduyu “içlerine 
sindiremedikleri durumlar” olarak nitelendirdikleri haksızlık ve haset anlarının yarattığı stresi 
azaltmak için de kullandıklarını ifade etmektedirler. Bu gibi durumlarda, taraflar dedikodusunu 

yaptıkları kişiler hakkında küçük düşürücü, ya da onlara zarar vereceği bilinen bilgileri 

paylaşarak bir nevi “ödeşme” duygusu hissettiklerini söylemektedirler. Katılımcılar bu amaçla 
yaptıkları dedikodunun yayılmasına daha çok önem vermektedirler. Fakat bu tarz dedikodunun 

kontrolsüz ve fazlasıyla çarpıtılarak yayılmasının tehlikeli olduğunu da vurgulamaktadırlar. 
Ödeşme durumunun karşılıklı bir hal almasıyla, taraflar arasında bir döngü oluşacağını, böylece 

iş yerinde huzursuzluğun artıp, çalışma düzeninin bozulacağını da belirtmişlerdir. Bu nedenle 

dedikodu yaparken sonucun nerelere gidebileceğini düşünerek hareket etmenin daha sağlıklı 
olduğunu ifade etmişlerdir. 

İçerik analizi sırasında, iş yerinde dedikodunun kullanımına ilişkin karşılaşılan diğer iki kavram 
da “samimiyet” ve “güven kontrolü” dür. Katılımcı ifadelerinde samimiyet ve güven 
kontrolünün birbirleriyle bağlantılı oldukları görülmektedir. Katılımcılar iş yerinde dedikoduyu 

hem kendilerine bir yakın grup (ingroup) belirlemek, hem de grup üyelerine güvenip 
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güvenemeyeceklerini anlamak amacıyla kullandıklarını söylemektedirler. Özellikle dedikoduya 

verilen tepkilerin ve sonrasında yaşananların, kişilerin güvene dayalı bir grup oluşturmalarını ya 

da güven ilişkisi oluşturmuş gruplara katılmalarını sağladığı vurgulanmıştır. Katılımcılar iş 

yerinde güvendikleri kişilerle dedikodu yapmayı tercih ettiklerini söylemektedirler. 
Samimi/güvenilir buldukları kişilerin, yapılan dedikodu konusuna ilişkin yorumlarının, 

tepkilerinin ve tutumlarının kendilerininkine paralel olması beklentisi vurgulanmıştır.  

Bu da yazınla paralel bir bulgudur (Ben-Ze’ev, 1994; Kurland & Pelled, 2000; Michelson, 2010). 

Şayet beklenen tepkilerle karşılaşılmaz ya da dedikodunun başkalarına aktarıldığı anlaşılırsa, 
kişinin samimiyetinin/güvenilirliğinin sorgulandığı bulgular arasında yer almaktadır. Katılımcı 
ifadeleri incelendiğinde, dedikodunun iş yerindeki kişilere ilişkin bir güvenilirlik ölçme aracı 
olarak kullanıldığı sonucuna varılabilir. Buna ek olarak samimi/güvenilir bulunan grup ile 
yapılan dedikodunun daha fazla eğlence ve rahatlama sağladığı da katılımcılar tarafından 
iletilmiştir.  

Dedikodunun iş yerindeki kullanımına ilişkin bir diğer kavram da, “dolaylı iletişim” dir. 

Özellikle kişinin doğrudan iletişim kuramayacağı mevkilerdeki kişilere gerekli mesajları iletmek 

için dedikodu kullanılmaktadır. Dedikodunun yayılıp o kişilere ulaşması hesaplanmaktadır. 
Doğrudan iletişim yerine dolaylı iletişimi tercih eden, yüksek bağlamlı bir kültürde bu bulgunun 

çıkması şaşırtıcı değildir. Ast-üst arası iletişimin yeteri kadar etkin olmadığı kurumlarda 
çalışanlar dedikoduyu, bir mesaj iletim yöntemi olarak sıklıkla kullandıklarını 
vurgulamaktadırlar. Katılımcıların ifadeleri incelendiğinde, “kulağına su kaçırmak” deyiminin 

kullanıldığı; doğrudan söylenmesi tercih edilmeyen konuların, dedikodu aracılığıyla kurum 
içinde hızla yayılmasının ve hedef kişiye ulaşmasının amaçlandığı görülmektedir. Böylece mesaj 
dolaylı yoldan iletilmektedir.  

Bu amaçla kullanılan dedikodu genellikle işyerinde yaşanan olaylara odaklanmaktadır. Yapılan 
bazı eklerle (bilgi-sır-istek) mesajın istenilen içeriğe sahip olması sağlanmaktadır. Taraflar 

birbirlerinin tepkilerine doğrudan maruz kalmadan iletişim kurmaktan hoşnut olduklarını dile 

getirmişlerdir. Bu kullanım, ödeşmek ya da rahatlamak amacıyla yapılan dedikoduda da 
görülmektedir. Doğrudan yüzleşmenin ya da hesap sormanın mümkün olmadığı durumlarda 
dedikodu bilinçli bir şekilde kullanılarak dolaylı yoldan ödeşilmekte, hesaplaşılmaktadır. 

İş Yerinde Dedikodunun Sınıflandırılması: 
 

Tablo.4: Katılımcıların iş yerinde dedikodunun sınıflandırılmasına dair ifadelerinden 

belirlenen temalar 

Belirlenen Kodlar                  Destekleyen İfade 

Yararlı    
“ Sonuçta dedikodu yararlı bir şey… bana iyi geliyorsa… bana bir fayda 
sağlıyorsa… öyle ya da böyle bana iyi geliyorsa yararlıdır yani…” (B, 
37, Sağlık) 

Zararlı      
“Dedikodu severim… hatta bayılırım… ama birine zarar verecek şekilde 
yapmam… yapamam… ben gülüp eğleneceğim diye başkasına zarar 
veren şey kimseye hayır getirmez…” (H,42, Satış) 

 

Katılımcılara iş yerinde dedikodunun sınıflandırılmasına ilişkin de sorular sorulmuştur. Katılımcı 
ifadelerinden dedikoduyu yazından farklı bir biçimde, içeriğine değil sonucuna göre 
sınıflandırdıkları görülmüştür. Dedikodu yazında olumlu, olumsuz ve nötr olarak 

sınıflandırılırken (Cruz vd, 2021), bulgularda dedikodunun “yararlı” ve “zararlı” kavramlarıyla 
iki sınıf şeklinde tanımlandığı anlaşılmıştır. Yazında geçtiği şekliyle nötr dedikodunun 
katılımcılar için anlam ifade etmediği ve normal bir bilgi paylaşımından farklı görülmediği de 
bulgular arasındadır. 

Katılımcılar dedikoduyu, sonuçları dedikoduyu yapan kişiye (doğrudan ya da dolaylı) fayda 

sağlıyorsa “yararlı” olarak sınıflandırmaktadırlar. Dedikoduyu yapana popülarite (sevgi ve 
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beğeni), güçlü ilişkiler, rahatlama ya da ödeşme hissi gibi faydalar sağlayan dedikodu, yararlı 
dedikodu olarak değerlendirilmektedir. Eğlenmek ve sosyalleşmek amacıyla yapılan dedikodu bu 

sınıfa dahildir. Hatta içeriği genelde olumsuz olan gıybet de, yapana bu tarz faydalar sağladığı 
için “yararlı dedikodu” olarak görülmektedir. Dedikodu yapanların gündelik streslerinin 
azalması, zihinlerinin işten uzaklaşması ve sosyal rahatlama yaşamaları “dedikodunun 
güzellikleri” olarak adlandırılmaktadır.  

Ayrıca, dedikodunun, sonuçları dedikodu nesnesine doğrudan zarar veriyor ise zararlı olarak 

değerlendirildiği görülmektedir. İçeriği olumsuz, aşağılayıcı ya da ödeşme isteğini tatmin eden 
dedikodular çoğunlukla yapana haz vermektedir. Ancak katılımcılar dedikodu, nesnesinin itibar 

kaybı yaşamasına, işini kaybetmesine, yalnızlaştırılmasına ya da işini sabote etmesine neden 
oluyorsa, “zararlı” olarak sınıflandırmaktadırlar. 

Dedikodunun sağladığı haz ne olursa olsun, eğer ortada bir düşmanlık yoksa, katılımcıların karşı 
taraf için zararlı sonuçlar yaratacak dedikodudan uzak durmaya çalıştıkları görülmektedir. Bu 

zararlı sonucun fark edilmeden yaratıldığı durumlarda ise dedikoduyu yapan taraf vicdanen 
rahatsız hissettiğini belirtmektedir. 

TARTIŞMA VE ÇALIŞMANIN KISITLARI 

Araştırmanın bulguları yazınla (Kurland ve Pelled, 2000; Kim vd., 2019) paralel olarak 

dedikoduyu “birinin arkasından konuşmak” olarak tanımlamaktadır. Ancak bulgular bu tanıma 
yazından farklı olarak dedikodusu nesnesinin bilgisi/isteği dışında şartını eklemektedir. 
Böylelikle araştırma sonuçları dedikodu tanımının “birinin arkasından onun bilgisi/isteği dışında 
konuşmak” olarak genişletilebileceğini önererek, yazına katkıda bulunmaktadır. Çalışmanın 

yazına bir katkısı da gıybet kavramının algısıdır. Bulgulara göre, TDK’nın sözlüğünde dedikodu 

ile eş anlamlı gösterilen gıybet kavramı,  dedikodunun negatif içeriğe sahip ancak tamamen 
eğlenmek için yapılan bir alt türü olarak algılanmaktadır.  

İş yerinde dedikodunun yerine ilişkin bulgular da bulunmaktadır. İş yerinde yaşanan çatışmalar 
sayesinde dedikoduya uygun ortam oluşmaktadır ve böylelikle iş ortamının ayrılmaz bir parçası 
olmuştur. Ayrıca, dedikodu doğal, gayri resmi ve oldukça güçlü bir iletişim yöntemi olarak 
görülmektedir. Sonuçlara dayanarak dedikodunun iş yerinde iletişimin büyük bir parçası olduğu 
ve resmi iletişimden fazla tercih edilir olduğu söylenebilir. İş yerinde dedikodunun tercih edilir 

bir iletişim yöntemi olmasının bir nedeninin, dolaylı iletişime olanak sağlaması olduğu çalışmanın 
sonuçlarındandır. Özellikle Türkiye gibi yüksek bağlamlı ve dolaylı iletişimin tercih edildiği 
kültürlerde dedikodunun iş yerinde bu amaçla kullanılması beklenebilir.  

Bulgular, iş yerinde dedikodunun yaş, cinsiyet, meslek ya da mevki fark etmeden herkes 

tarafından yapıldığını ortaya koymaktadır. Bu konuda ortaya çıkan, tek fark, yetki/güç sahibi olma 
durumudur. İş yerinde gücü/yetkiyi elinde tutan kişiler, gücü/yetkisi olmayanlara göre daha rahat 
dedikodu yapabilmektedir. Bu farklılaşmanın, güç/yetki sahibi olmayanların dedikodu nedeniyle 
sahip oldukları herhangi bir hakkı ya da işlerini kaybetme korkusundan kaynaklandığı 
söylenebilir. 

Bulgularda yer alan, iş yerinde dedikodunun sosyalleşmek, eğlenmek ya da stres atarak 

rahatlamak gibi amaçlarla kullanılması yazını (Foster, 2004; Michelson ve Mouly, 2004; Solmaz, 

2004; Thomas ve Rozell, 2007; Yılmaz, 2009) desteklemektedir. Ancak yine bulgulara 

dayanarak, iş yerinde dedikodunun yazından farklı kullanımlarından da bahsedilebilir: iş yerinde 

adaletsizlik algısıyla başa çıkma stratejisi olarak kullanımı ve dedikoduya verilen tepkilere 

bakılarak samimiyeti ve kimlere yayıldığına bakılarak da güveni ölçme aracı olarak kullanımı 
gibi. 

Çalışmanın yazından farklılaştığı bir diğer nokta da iş yerinde dedikodunun sınıflandırılmasıdır. 
Yazında dedikodu olumlu, olumsuz ve nötr olarak üçe ayrılırken (Cruz vd, 2021),  bulgular iş 

yerinde dedikoduyu yararlı ve zararlı olarak sınıflandırmaktadır:  dedikodu, yapan kişiye fayda 
sağlıyorsa yararlı, dedikodu nesnesine doğrudan bir zarar veriyorsa zararlı olarak 
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adlandırılmaktadır. Bu bağlamda, iş yerinde dedikodunun kaynağına, popülerlik 
(sevilme/beğenilme), ilişki güçlendirme ve rahatlama gibi faydalar sağladığı;  nesnesine ise itibar 

ve iş kaybı, yalnızlaştırılma ya da sabotaj gibi zararlar verdiği görülmektedir. Bu sonuçlar da bu 
çalışmanın yazına bir katkısı olarak kabul edilebilir.  

Bu öncül çalışmanın kısıtları bulunmaktadır. Örneklem beyaz yakalılardır, çalışma mavi 
yakalılarla da yapılarak geliştirilebilir. Daha kapsamlı sonuçlara ulaşmak adına, çalışmanın ana 

hatlarından faydalanarak anket formu hazırlanabilir ve araştırmada daha fazla sayıda kişiye 
ulaşılabilir. Ayrıca genel bir çerçeve çizmeyi amaçlayan çalışmanın verilerinde bulunan, ancak 

çerçeve dışında kalan, sosyal medyanın iş yerinde kullanımının dedikoduyla ilişkisi ya da 
kıskançlık/haset kavramının iş yerinde dedikoduya etkilerine ilişkin çalışmalar yapılabilir. 
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ÖZET 

Çalışma yaşamında mesleki tükenmişlik; yoğun iş yükünden kaynaklı çalışanların işle ilgili ruhsal, zihinsel ve fiziksel 

olarak tükenmeleri durumudur. Mesleki tükenmişliğin çalışanlar üzerinde zamanla ortaya çıkan duygusal tükenme, 
duyarsızlaşma ve kişisel başarı olarak tanımlanan üç boyutu söz konusudur. Uluslararası deniz taşımacılığının ana 
unsuru ve lojistik sistem içerisinde birer düğüm noktası olan limanlardaki yük ve gemi hareketliliğinin artması 
neticesinde liman işletmeleri de operasyonlarında verimliliklerini arttırmak ve maliyetlerini azaltmak çabası 
içerisindedirler. Bu durum liman operasyonlarında görev alan özellikle mavi yaka çalışanların iş yükünü 
fazlalaştırmaktadır. Bu çalışma ile bir kuru dökme yük limanı operasyon bölümünde çalışan mavi yaka çalışanların 
mesleki tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında Maslach Tükenmişlik 
Envanteri’ni (n=22) kapsayan bir anket çalışması yürütülmüştür. Pilot çalışmanın yürütüldüğü kuru dökme yük 
limanının mavi yaka çalışanlarının tamamından (n=77) geri dönüş alınmıştır. Bulgular sonucunda mavi yaka 

çalışanların duygusal tükenmişlik boyutunun “orta’’ düzeyde, duyarsızlaşma ve kişisel başarı seviyesinin “yüksek”  
düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Gelecek araştırmalarda örneklemin genişletilerek Türkiye genelinde bir 
değerlendirme yapılması ve söz konusu durumun COVID 19 Pandemisi kapsamında incelenmesi hedeflenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kuru Dökme Yük Limanları, Mavi Yaka, Mesleki Tükenmişlik, Maslach Tükenmişlik Envanteri  

 

GİRİŞ 

2020 yılı itibariyle uluslararası ticarete konu malların denizyolu ile taşınan miktarı 10,6 Milyar 
Ton’dur. Bu rakam bir önceki yıla göre (2019 yılı) %0,5’lik düşüş anlamına gelmektedir ki bunun 
en önemli nedeni küresel ticareti sekteye uğratan COVID-19 pandemisidir  (UNCTAD, 2021). 

2021 yılında uluslararası denizyoluyla taşınan yük miktarının dünya ticaretindeki gelişmelere 
bağlı olarak %4,2’lik büyüme ile 12 Milyar Tona ulaşması beklenmektedir (IMEAK DTO, 2021). 
Kuru dökme yükler; demir cevheri, tahıl, kömür başta olmak üzere boksit, fosfat vb. kuru dökme 
yüklerden oluşmakta, dünya deniz ticaretinde taşınan yük türleri bakımından en yüksek paya ve 

ağırlık miktarın sahiptir (UNCTAD 2021, IMEAK DTO 2021 ve TÜRKLİM  2021). Önceki 
yıllarda olduğu gibi 2020 yılında gerçekleşen ülkemiz dış ticaretinde en fazla kullanılan taşıma 
modu denizyolu taşımacılığıdır. 2020 yılı itibariyle ülkemiz limanlarında elleçlenen toplam yük 
miktarı, bir önceki yıla oranla %2,5’lik bir artışla 496 Milyon Ton’un üzerindedir (UAB, 2021). 

Tüm yük grupları esas alındığında ton bazında limanlarımızda elleçlenen yük miktarının %54’ü 
tahliye ve %46’sı ise yükleme operasyonlarından oluşmaktadır. Ülkemiz limanlarında elleçlenen 
kuru dökme yük miktarının %33’lük kısmını (164,47 Milyon Ton) kuru dökme yükler 
oluşturmaktadır. Bu noktada limanlar gerek ulaştırma modlarının değiştirildiği altyapılar gerekse 
uluslararası lojistik sistem içerisinde birer düğüm noktası olarak değerlendirilmektedirler. Zira 

gemiler ile denizaşırı pazarlardan limana gelen yüklerin boşaltılarak alıcılara teslim edilmesi ya 
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da üretim merkezlerinden çeşitli ulaştırma modları kullanılarak limana getirilen yüklerin gemilere 
yüklenip denizaşırı alıcılara gönderilmesi sürecindeki yük hareketleri, limanın gemiye ve yüke 
hızlı, ekonomik ve güvenli hizmet verme fonksiyonu ile yakından ilgilidir. Bu noktada liman 
işletmelerinin gerek gemiye gerekse yüklere yönelik hizmet sunumlarında operasyon bölümü 
çalışanları kritik bir rol oynamaktadırlar. Diğer terminal türlerine kıyasla kuru dökme yük liman 
operasyonlarında daha fazla emek-yoğunluk söz konusudur. Bu doğrultuda mesleki tükenmişlik, 
liman çalışanlarının karşılaştığı önemli problemlerden birisidir ve ağır iş yükü nedeniyle 
çalışanların iş sebepli ruhsal ve fiziksel olarak tükenmeleri anlamını taşımaktadır (Kuleyin ve 
diğerleri, 2013). Artan talepler strese ve gerginliğe sebep olduğundan dolayı çalışan üzerinde 
olumsuz etkiler yaratacaktır (Maslach ve diğerleri, 2001). Bu çalışmada bir kuru dökme yük 
limanının operasyon bölümünde çalışan mavi yaka çalışanları hedef kitle olarak 

tanımlanmaktadır. Çalışmanın en önemli katkısının bir kuru dökme yük liman işletmesinin 
özelinde operasyon bölümü mavi yaka çalışanlarının mesleki tükenmişlik düzeylerinin ortaya 

koyulması olduğu düşünülmektedir. Gelecek araştırmalarda örneklemin genişletilerek Türkiye 
genelinde bir değerlendirme yapılması ve söz konusu durumun COVİD 19 Pandemisi kapsamında 
incelenmesi hedeflenmektedir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Türk Dil Kurumu’na göre tükenmişlik; gücünü yitirmiş olma, çaba göstermeme durumu olarak 
tanımlanmaktadır (https://sozluk.gov.tr/ - Erişim Tarihi: 15/01/2022). Tükenmişlik kavramını 
literatürde ilk kez 1974 yılında Herbert Freudenberger kullanmıştır. Tükenmişlik her meslek 
grubunda ortaya çıkabilecek psikolojik bir rahatsızlık olmakla birlikte özellikle hizmet sektöründe 
çalışan bireylerde daha sık görülebilmektedir (Kızılcan ve Demiral, 2021). Tükenmişlik 
sendromu bireysel ve örgütsel anlamda yıkıcı etkileri olan ve özellikle hizmet sektöründe 
çalışanların verimliliğini olumsuz anlamda etkileyen bir olgudur. Hizmet sektöründe daha sık 
görülmesinde, çalışanların işlerini yaparken strese daha çok maruz kalmaları etkili olmaktadır 
(Can ve Tiyek, 2015).   

Mesleki Tükenmişlik Kavramı ve Boyutları  
Tükenmişlik kavramı ilk kez Graham Greene’nin 1961 yılında yayınlanan “Bir Tükenmişlik 
Olayı” adlı romanının isminde geçmektedir. Greene kitabında Avrupa’da hayal kırıklığına 
uğramış bir mimarın buradaki hayatını bırakıp Afrika ormanlarına kaçışını anlatmaktadır. Kitabın 
kahramanı aşırı bitkin, yorgundur ve işi için öfke hissiyle dolu olup, idealizmini de kaybetmiştir 
(Başak, 2015). Literatürde ise tükenmişlik kavramı ilk olarak Almanya doğumlu Amerikalı 
psikolog Herbert J. Freudenberger (1974) tarafından “başarısız olma, yıpranma, enerji ve güçte 
görülen azalma ve isteklerin tatmin edilememesi sonucu kişinin içsel yaşamında görülen 
tükenme” olarak tanımlanmıştır (Kazu ve Yıldırım, 2021). Tükenmişliğin en yaygın ve kabul 

gören tanımı, Christina Maslach tarafından yapılmıştır. Maslach tükenmişliği bir sendrom olarak 
ifade ederek “işi gereği yoğun duygusal taleplere maruz kalan ve sürekli diğer insanlarla yüz 
yüze çalışmak durumunda olan kişilerde görülen fiziksel bitkinlik, uzun süreli yorgunluk, 
çaresizlik ve umutsuzluk duygularının, yapılan işe, hayata ve diğer insanlara karşı olumsuz 
tutumlarla yansıması ile oluşan bir sendrom” olarak tanımlamaktadır (Maslach ve Jackson, 
1981). Maslach aynı zamanda kendi adıyla anılan Maslach Tükenmişlik Envanteri’ni de 

geliştirmiştir. Mesleki Tükenmişlik en yalın haliyle insanların yoğun çalışma, stres, doyumsuzluk 
gibi nedenlerle işlerini yapmama halidir (Karakuş ve Öncel, 2021). Maslach tükenmişliği üç alt 
boyuta ayırarak; “işi gereği insanlarla yoğun bir ilişki içerisinde olan bireylerde görülen 
duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve düşük kişisel başarı hissi” olarak tanımlamaktadır (Ardıç ve 
Polatçı, 2008).  
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Duygusal Tükenme (Emotional Exhaustion)  

Duygusal tükenme; tükenmişliğin bireysel stres boyutunu belirtmekte ve kişinin duygusal 

kaynaklarında azalma olarak ifade edilmektedir (Kuleyin ve diğerleri, 2013). İşgörenlerin 

kendilerini fiziksel açıdan aşırı yorgun ve aynı zamanda duygusal açıdan da aşırı yıpranmış 
hissetmeleridir (Sürgevil, 2005). İşgörenin aşırı derece karşı karşıya kaldığı duygusal ve ruhsal 
olaylar sonucu ortaya çıkar. İşgörenin duygusal kaynaklarını tüketmesi ile ortaya çıkan bu durum 
sonucunda işgören kendisini duygusal anlamda tükenmiş hisseder. Devamında ise işgören bir 
sonraki aşamada çevresindeki insanlarla olan ilişkisini sınırlandırarak psikolojik olarak 

insanlardan uzaklaşır (Ardıç ve Polatçı, 2008).   

Duyarsızlaşma (Depersonalization) 

Duyarsızlaşma; tükenmişlik kavramı içinde en fazla zaman harcanan veya başka bir ifadeyle en 
sorunlu olarak görülen boyuttur (Kuleyin ve diğerleri, 2013). İşgörenin çalışırken duygudan 
yoksun biçimde tutum ve davranışlar sergilemesi, ilişki içinde olduğu kişilere karşı duygusuz, 
hissiz tavırlar sergilemesi durumudur. İşgören normal iş sözleşmesi gereği görevini ifa ederken 
ilişki içinde bulunduğu kişilerden uzaklaşma, kaçma eğilimi içindedir (Basım ve Şeşen, 2006). 
Duygusal tükenme içinde olan işgören, kendisini diğer insanların sorunlarını çözmede güçsüz 
hisseder ve duyarsızlaşmayı bir kaçış yolu olarak kullanır; diğerleriyle olan ilişkilerini işin 
yapılabilmesi için gerekli olan en az düzeye indirir. Duyarsızlaşma içinde olan kişi diğer insanları 
birer nesne gibi algılar ve ona göre davranma eğilimi içindedir ve sıklıkla ilişkide bulunulan diğer 
kişilerden bahsedilirken kişi isimleri yerine, nesne isimlerini kullanmak şeklinde kendini gösterir 
(Sürgevil, 2005).  

Kişisel Başarı (Personal Accomplishment) 

Kişisel başarı; tükenmişlik kavramının son boyutudur. Bu aşamada işgören kendisinin önceki 
olumlu tutum ve davranışlarıyla şimdiki olumsuz tutum ve davranışlarının farkına varır; bunun 
sonucunda mesafeli olan halinin çalıştığı örgüte ve diğerlerine karşı katkılarını sınırlandığını 
düşünür. Böylelikle kişi kendini iş ve insan ilişkileri konusunda yetersiz hisseder (Ardıç ve 
Polatçı, 2008). Bu boyut; işgörenin yeterlilik ve başarı duygularını tanımlamakta ve tükenmişliğin 
kişisel gelişme boyutunu ifade etmektedir. Yetersizlik, başarısızlık hissi, moral düşüklüğü, 
verimsizlik, diğer kişilerle anlaşmazlık, özsaygıda ve özgüvende azalma gibi belirtiler bu boyutta 
görülmektedir (Kuleyin ve diğerleri, 2013).  İşgörenin kendisini olumsuz yönde değerlendirme 
eğilimidir (Sürgevil, 2005). Bu boyutta kişi tüm çabalarının boşa olduğunu, ne yaparsa yapsın 
başarılı olarak değerlendirilmediğini hisseder ve mevcut olan stresi artar; bir bakıma işgörenin 
her bakımdan kendisini değersiz hissettiği, özgüvenini ve özsaygısını kaybettiği bir aşamadır.   

YÖNTEM 

Araştırma için pilot işletme olarak; Doğu Akdeniz Bölgesi’nde yer alan ve kuru dökme yük 
elleçlemesi yapan özel sektör tarafından işletilen bir kuru dökme yük liman işletmesi 
belirlenmiştir. Söz konusu limanda ağırlıkla kuru dökme yük grubunda yer alan kömür, tahıl, 
çimento, klinker vb. yüklere yönelik yükleme, boşaltma ve depolama hizmetleri verilmektedir.  
İskenderun Körfezi özelinde bahse konu pilot liman işletmesi kuru dökme yük elleçleme 
kapasitesi olarak yaklaşık % 5’lik elleçleme payına sahiptir. Araştırma için belirlenen liman 

işletmesinde toplam 106 kişi çalışmaktadır. Operasyon bölümünde toplamda 82 personel 
çalışmaktadır. Bu çalışanların 77’si liman operasyon mavi yaka çalışan grubunu oluşturmaktadır 
ki bu da çalışmanın hedef kitlesidir (bkz. Tablo 1). Bu kişiler; iş makinesi operatörleri, gemi ve 
sahil vinç operatörleri, puantörler, sapancılar, temizlik işinde görev alan iskele çalışanları; kantar 
görevlileri ile depo işçilerinden oluşan iskele dışındaki çalışanlar ile buralarda amir pozisyonda 
görev alan posta başlarından (formenlerden) oluşmaktadır.  
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Tablo 1. Katılımcıların Temel Profil Bilgileri 

SAYI 

(N) 

ORTALAMA 

YAŞ 

LİMANLARDAKİ 
TOPLAM 

ÇALIŞMA SÜRESİ 
ORTALAMASI 

(YIL) 

İŞLETMEDEKİ 
TOPLAM ÇALIŞMA 

SÜRESİ 
ORTALAMASI (YIL) 

MEDENİ HAL 

Evli Bekâr 

77 33,94 4,6  3,2 73 4 

 

Veri toplama aracı olarak anket yöntemi tercih edilmiştir. Anket iki bölümden oluşmaktadır. İlk 
bölümde 6 sorudan oluşan “Kişisel Bilgiler (Profil)” ve ikinci bölümde ise toplam 22 sorudan 
oluşan “Maslach Tükenmişlik Envanteri” soruları mevcuttur. İlk bölümde operasyon 
bölümündeki çalışanın pozisyonu, yaşı, eğitim durumu, cinsiyeti, medeni durumu, limancılık 
sektöründe kadar süre ile çalıştığı ve çalışmanın yürütüldüğü liman işletmesindeki çalışma süresi 
sorulmuştur. İkinci bölümde ise “Maslach Tükenmişlik Envanteri” soru formu kullanılmıştır. 
Maslach Tükenmişlik Envanteri 22 soru ya da başka bir deyişler 22 ifadeden oluşmaktadır. Söz 
konusu ifadeler; Sürgevil (2005) tarafından Türkçeye uyarlanarak, çalışanın kendini ifade etmesi 
konusundan geliştirilmiş ve çalışanın mesleki tükenmişlik düzeyinin doğru analiz edilmesi için 
kuşku içermeyecek şekilde planlanmıştır. Anketi yanıtlayandan bu ifadelere 5’li Likert ölçeğine 
göre bir puan vermesi istenmiştir. Mesleki tükenmişliğin “Duygusal Tükenme” boyutu envanterin 

1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20 nolu sorularıyla, “Duyarsızlaşma” boyutu envanterin 5, 10, 11, 15, 22 
nolu sorularıyla ve son boyutu olan “Kişisel Başarı” boyutu ise 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21 nolu 
sorularıyla analiz edilmiştir. Sürgevil’e (2005) göre her bir boyut kendi içinde düşük, orta ve 
yüksek olmak üzere üç seviyede incelenebilir. Duygusal tükenme puanı “0–16” şeklinde 
puanlanırsa “düşük seviye”, “17–26” şeklinde puanlanırsa “orta seviye” ve “27 ve üzeri” şeklinde 
puanlanırsa “yüksek seviye” olarak tanımlanmaktadır. Benzer şekilde duyarsızlaşma boyutunda 

“0-6” şeklinde puanlama “düşük” seviye, “7–12” şeklinde puanlama “orta seviye”, “13 ve üzeri” 
şeklinde puanlama ise yüksek seviyeyi belirtmektedir. Nihayetinde son boyut olan kişisel başarı 
boyutunda ise “0–31” şeklinde puanlama “yüksek”, “32–38” şeklinde puanlama “orta”, “39 ve 
üzeri” şeklinde puanlama ise “düşük seviye” olarak tanımlanmaktadır  (Sürgevil, 2005). 

İskenderun Teknik Üniversitesi, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu’nun 17.12.2021 tarih 

ve 39366 sayılı yazısı ile anketin uygulandığı ilgili liman işletmesinden alınan onay sonrasında 
veriler 21.12.2021 ile 31.12.2021 tarihleri arasında toplanmıştır. Anket; uygulama alanı olarak 
seçilen kuru dökme yük limanındaki mavi yaka çalışanlardan oluşan gruba açıklanmış; her bir 
kişiye yazılı olarak teslim edilmiş ve anketi yanıtlayanlardan doldurdukları anket formlarını 
işyerindeki farklı toplama kutularına atmaları istenmiştir.  

BULGULAR 

Toplanan verilerin analizinde SPSS 26 paket programı kullanılmıştır. Bu kapsamda; frekans 

tabloları, güvenirlilik analizi, normal dağılım testi, tanımlayıcı istatistikler, bağımsız örneklem t-
testleri ve ANOVA testi uygulanmıştır. 

Katılımcıların Demografik Özellikleri 
Yürütülen anket çalışmasının hedef kitlesi 77 kişidir ve geri dönen anket sayısı da 77 kişidir. Bir 
başka ifadeyle anketin geri dönüş oranı %100’dür. Bu kişilerin görev ünvanları ve sayıları ise şu 
şekilde tespit edilmiştir. Kantar görevlisi (memuru) 4 kişi, Ustabaşı (Formen) 3 kişi, Vinç 
Operatörü 15 kişi, İş Makinesi Operatörü 10 kişi, İşaretçi (Serdümen) 5 kişi ve Sapancı (Temizlik 

İşleri) 40 kişi şeklindedir. Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin detaylı bilgiler Tablo 

2’de verilmektedir. Ankete katılanların tamamı erkektir. Ankete katılanların yaş ortalaması 
34’tür. Yaş ortalaması dikkate alındığında grubun %60’ı genç olarak tanımlanabilecek 20 – 34 

yaş aralığında, geri kalanların yaş ortalaması 35 yaş ve üzerinde olan orta yaş grubundadır. Ankete 
katılanların en düşük yaşı 21 en yüksek ise 59 olarak tespit edilmiştir. Ankete katılanların %95’i 
evli olduğunu belirtmiştir. Eğitim durumu açısından bakıldığında ise; grubun %57’si ilköğretim, 
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%40’ı lise mezunudur. Yükseköğrenim gören kişi sayısı sadece 2 kişidir. Sektörel deneyim 
açısından grubun %39’unun 3 yıldan az bir zamanda limancılık sektöründe çalıştığı, %29’unun 
ise 4 – 6 yıl arası tecrübeye sahip olduğu ve 7 yıl ve üzeri çalışanların oranının ise %32 olduğu 
tespit edilmiştir. En tecrübeli grup üyesi 25 yıldır sektör deneyimine sahip olduğunu belirtirken, 

6 kişi 1 yıllık limancılık sektörü geçmişine sahip olduğunu belirtmiştir. Anketin ilk bölümüne 
ilişkin son değerlendirme ise anketin uygulandığı liman işletmesindeki tecrübeye ilişkin olup; 
grubun %64’ünün  (49 kişi) söz konusu limanda 3 yıldan az süredir çalıştığı tespit edilmiştir.  

Tablo 2. Katılımcı Profil Bilgileri 
BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN n ORAN (%) 

CİNSİYET 77 100 

Erkek 77 100 

Kadın 0 0 

YAŞ (ort. 33,94) 77 100 

20-34 yaş (Genç) 46 59,7 

35 yaş ve üzeri (Orta Yaş)  31 40,3 

EVLİLİK DURUMU 77 100 

Evli 73 94,8 

Bekâr 4 5,2 

EĞİTİM DURUMU 77 100 

İlköğretim 44 57,1 

Lise 31 40,3 

Ön lisans 1 1,3 

Lisans 1 1,3 

LİMANLARDAKİ TOPLAM ÇALIŞMA SÜRESİ (ort. 4,6 yıl) 77 100 

1-3 Yıl 30 39,0 

4-6 Yıl 22 28,6 

7 yıl ve üzeri 25 32,5 

İŞLETMEDEKİ TOPLAM ÇALIŞMA SÜRESİ (ort. 3,2 yıl) 77 100 

1-3 Yıl 49 63,6 

4-6 Yıl 19 24,7 

7 yıl ve üzeri 9 11,7 

Kaynak: Tablo SPSS 26 paket programından yararlanılarak hazırlanmıştır. 
 

Güvenirlilik Analizi 
Çalışmada kullanılan ölçeğin ve alt ölçeklerinin güvenilirlik analizleri, iç tutarlılık katsayılarının 
(Cronbach Alpha-α) hesaplanmasıyla yapılmış ve uygun değerde (Cronbach Alpha α; 0,794)  
olduğu tespit edilmiştir (Matkar, 2012). Araştırmada kullanılan ölçeğin alt ölçeklerinin 
güvenilirlik analizleri doğrultusunda güvenilirlik bilgileri Tablo 3’de yer almaktadır. Tablo 

3’den görülebileceği gibi; tükenmişlik alt ölçeklerinin iç tutarlılık katsayıları duygusal tükenme 
alt ölçeği 0,810; duyarsızlaşma alt ölçeği 0,612 ve kişisel başarı alt ölçeği 0,678 şeklindedir.  

Tablo 3. Tükenmişlik Ölçeklerinin İç Tutarlılık Katsayıları 

ÖLÇEKLER İfade Sayısı n Alfa (α) 
TÜKENMİŞLİK 22 71 0,794 

Duygusal Tükenme 9 75 0,810 

Duyarsızlaşma 5 74 0,612 

Kişisel Başarı 8 72 0,678 

Kaynak: Tablo SPSS 26 paket programından yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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Mesleki Tükenmişlik Alt Boyutlarına İlişkin Bulgular 

Normal dağılım testi yapılarak her bir tükenmişlik alt boyutu ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Ayrıca 
tüm alt ölçeklerin çarpıklık ve basıklık değerlerinin (+1.0 ile -1.0) normal dağılım içerisinde 
olduğu anlaşılmıştır (Hair v.d. 2013). Tablo 4’de tükenmişlik alt boyutlarına ilişkin ortalama, 

standart sapma, minimum/maksimum, range ve çarpıklık/basıklık değerlerine ait tanımlayıcı 
istatistikler gösterilmektedir.  

Tablo 4. Tükenmişlik Alt Boyutlarının Tanımlayıcı İstatistikleri 
Boyut Değişken Değer Standart Hata 

Duygusal Tükenme 

Ortalama 22,7662 ,96732 

Standart Sapma 8,48822  

Minimum 9,00  

Maksimum 42,00  

Range 33,00  

Çarpıklık (Skewness) ,280 ,274 

Basıklık (Kurtosis) -,591 ,541 

 Duyarsızlaşma 

Ortalama 12,5844 ,54414 

Standart Sapma 4,77480  

Minimum 5,00  

Maksimum 25,00  

Range 20,00  

Çarpıklık (Skewness) ,187 ,274 

Basıklık (Kurtosis) -,436 ,541 

 Kişisel Başarı 

Ortalama 25,9221 ,82111 

Standart Sapma 7,20520  

Minimum 8,00  

Maksimum 40,00  

Range 32,00  

Çarpıklık (Skewness) -,285 ,274 

Basıklık (Kurtosis) -,088 ,541 

Kaynak: Tablo SPSS 26 paket programından yararlanılarak hazırlanmıştır. 
 

Tablo 4’den görüldüğü üzere; anketin uygulandığı kitlenin “duygusal tükenmişlik” ortalaması 
22,7 olarak hesaplanmıştır. Bu da bize bu grubun duygusal tükenmişlik boyutunun “orta düzey” 

de olduğunu göstermektedir. Bu gruptaki duygusal tükenme puanlaması en düşük 9, en yüksek 
puanlama ise 42 olarak tespit edilmiştir. Bu değerler den de anlaşıldığı üzere; grup üyelerinin 
farklı bakış açılarıyla değerlendirmede bulundukları anlaşılmaktadır. Duygusal tükenme alt 
boyutunun çarpıklık ve basıklık değerlerinin normal dağılıma uygun olduğu değerlendirilmiştir. 
Duyarsızlaşma alt boyutunda ise grup ortalama puanı 12,58’dir. Böylelikle bu grubun 
duyarsızlaşma seviyesi “yüksek” olarak tespit edilmiştir. Bu boyuta ilişkin standart sapma değeri 
4,77 olarak tespit edilmiştir. Bu boyuta ilişkin en düşük puan 5 en yüksek puan ise 25 olarak tespit 

edilmiştir. Kişisel başarı alt boyunda ise grubun ortalama puanı 25,92’dir. Bu değer grubun kişisel 
başarısızlık hissinin “yüksek” düzeyde olduğunu göstermektedir. Bu boyuta ilişkin standart 
sapma 7,20; en düşük puanlama 8 ve en yüksek puanlama ise 40 olarak tespit edilmiştir.   

Hipotez Testleri 

Ankette yer alan 22 ifade ve bu ifadelerden elde edilen üç alt tükenmişlik boyutu (duygusal 

tükenmişlik, duyarsızlaşma, kişisel başarı) kapsamında uygulanan bağımsız örneklem t-testleri 

sonucunda H1 ve H2 hipotezleri test edilmiştir: 

H1: Kuru dökme yük limanı çalışanlarının yaşlarına göre mesleki tükenmişlik algıları anlamlı 
farklılık göstermektedir. 
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 H1-1: Kuru dökme yük limanı çalışanlarının yaşlarına (genç ve orta yaşlı) göre “duygusal 

tükenmişlik algıları” anlamlı farklılık göstermektedir.  
 H1-2: Kuru dökme yük limanı çalışanlarının yaşlarına (genç ve orta yaşlı) göre 

“duyarsızlaşma algıları” anlamlı farklılık göstermektedir.  
 H1-3: Kuru dökme yük limanı çalışanlarının yaşlarına (genç ve orta yaşlı) göre “kişisel 

başarı algıları” anlamlı farklılık göstermektedir. 
H2: Kuru dökme yük limanı çalışanlarının eğitim durumlarına (düşük ve yüksek) göre mesleki 
tükenmişlik algıları anlamlı farklılık göstermektedir. 

 H2-1: Kuru dökme yük limanı çalışanlarının eğitim durumlarına (düşük ve yüksek) göre 
“duygusal tükenmişlik algıları” anlamlı farklılık göstermektedir.  

 H2-2: Kuru dökme yük limanı çalışanlarının eğitim durumlarına (düşük ve yüksek) göre 
“duyarsızlaşma algıları” anlamlı farklılık göstermektedir.  

 H2-3: Kuru dökme yük limanı çalışanlarının eğitim durumlarına (düşük ve yüksek) göre 
“kişisel başarı algıları” anlamlı farklılık göstermektedir. 

Tablo 5. Bağımsız Örneklem t-testi Sonuçları 
Hipotez 

No 
Boyut 

Bağımsız 
Değişken 

Değişken 
Grubu 

n Ortalama F p.(sig) 

H1-1 
Duygusal 

tükenmişlik 
Yaş 

Genç 46 22,5435 
,641 ,774 Orta Yaşlı 31 23,0968 

H1-2 Duyarsızlaşma Yaş 
Genç 33 12,7609 

,029 ,695 
Orta Yaşlı 29 12,3226 

H1-3 Kişisel Başarı Yaş 
Genç 32 25,5435 

2,257 ,560 
Orta Yaşlı 30 26,4839 

H2-1 
Duygusal 

tükenmişlik 
Eğitim 

I. Grup  44 22,1591 
,618 ,472 

II. Grup  33 23,5758 

H2-2 Duyarsızlaşma Eğitim 
I. Grup  44 12,3182 

1,140 ,576 
II. Grup  33 12,9394 

H2-3 Kişisel Başarı Eğitim 
I. Grup  44 26,7955 

4,281 ,222 
II. Grup  33 24,7576 

Kaynak: Tablo SPSS 26 paket programından yararlanılarak hazırlanmıştır. 
Not: Katılımcıların yanıtlarına göre toplam sayılar değişmektedir. 
 

Bağımsız t-testi sonuçlarına göre; genç ve orta yaşlı liman çalışanlarının mesleki tükenmişlik alt 

boyutlarını algıları açısından anlamlı farklılıklar olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu hipotezi 
(H1 hipotezi) desteklemek amacıyla toplam üç alt-hipotez belirlenmiş ve karşılaştırmalar “genç” 
(20-34 yaş) ve “orta yaşlı” (35 ve üzeri yaş) liman çalışanları arasında gerçekleştirilmiştir. Söz 
konusu gruplar arasında, herhangi bir anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (bkz. Tablo 5). Sonuç 
olarak yaş grupları arasında, hiçbir tükenmişlik alt boyutunda anlamlı bir farklılık elde 
edilmemiştir. Bağımsız t-testi sonuçlarına göre; düşük ve yüksek eğitimli liman çalışanlarının 
mesleki tükenmişlik alt boyutlarını algıları açısından anlamlı farklılıklar olmadığı tespit 
edilmiştir. Söz konusu hipotezi (H2 hipotezi) desteklemek amacıyla toplam üç alt-hipotez 

belirlenmiş ve karşılaştırmalar “I. Grup” (ilköğretim mezunları) ve “II. Grup  (lise ve üzeri 
mezunlar) liman çalışanları arasında gerçekleştirilmiştir. Söz konusu gruplar arasında, herhangi 
bir anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (bkz. Tablo 5). Sonuç olarak eğitim durumu grupları 
arasında, hiçbir tükenmişlik alt boyutunda anlamlı bir farklılık elde edilmemiştir. 

Ankette yer alan 22 ifade ve bu ifadelerden elde edilen üç alt tükenmişlik boyutu (duygusal 

tükenmişlik, duyarsızlaşma, kişisel başarı) kapsamında uygulanan ANOVA testi sonucunda 

aşağıdaki H3 hipotezi test edilmiştir: 

H3: Kuru dökme yük limanı çalışanlarının tecrübelerine göre mesleki tükenmişlik algıları 
anlamlı farklılık göstermektedir. 
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 H3-1: Kuru dökme yük limanı çalışanlarının tecrübelerine (1-3 Yıl,  4-6 Yıl ve 7 yıl üzeri) 
göre “duygusal tükenmişlik algıları” anlamlı farklılık göstermektedir.  

 H3-2: Kuru dökme yük limanı çalışanlarının tecrübelerine (1-3 Yıl,  4-6 Yıl ve 7 yıl üzeri)  
göre “duyarsızlaşma algıları” anlamlı farklılık göstermektedir.  

 H3-3: Kuru dökme yük limanı çalışanlarının tecrübelerine (1-3 Yıl,  4-6 Yıl ve 7 yıl üzeri)  
göre “kişisel başarı algıları” anlamlı farklılık göstermektedir. 

Tablo 6. ANOVA Testi Sonuçları 
Hipotez 

No 
Boyut 

Bağımsız 
Değişken 

Değişken 
Grubu 

n Ortalama F p.(sig) 

H3-1 
Duygusal 

tükenmişlik 
Tecrübe 

1-3 Yıl 30 21,8333 

,576 ,565 
4-6 Yıl 22 22,3636 

7 yıl ve 
üzeri 25 24,2400 

H3-2 Duyarsızlaşma Tecrübe 

1-3 Yıl 30 12,8000 

1,118 ,332 4-6 Yıl 22 11,3636 

7 yıl ve 
üzeri 25 13,4000 

H3-3 Kişisel Başarı Tecrübe 

1-3 Yıl 30 27,3667 

3,835 ,026 4-6 Yıl 22 22,4545 

7 yıl ve 
üzeri 25 27,2400 

Kaynak: Tablo SPSS 26 paket programından yararlanılarak hazırlanmıştır. 
 

Duygusal tükenme tüm yıllar bazında bakıldığında orta, duyarsızlaşma orta-yüksek ve kişisel 
başarısızlık hissi yüksek seviyede seyretmektedir. Tablo 6’da görüldüğü gibi, tecrübe bağımsız 
değişkeniyle liman çalışanlarının kişisel başarı seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki 
görülmektedir. 4-6 yıl çalışma süresine sahip olan liman çalışanları 1-3 yıl ve 7 yıl üzerinde 
tecrübeye sahip çalışanlara göre daha yüksek (22,45) kişisel başarısızlık hissine sahiptir. Sonuç 
olarak çalışma süreleri arasında, diğer tükenmişlik alt boyutlarında anlamlı bir farklılık tespit 

edilememiştir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Mesleki tükenmişlik; iş yoğunluğuna bağlı olarak bir işletmede veya bir örgütte çalışanların karşı 
karşıya kaldıkları ruhsal ve zihinsel açıdan tükenmişliği ifade etmektedir. Mesleki Tükenmişliğin 
üç boyutu vardır. Bu boyutlar duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarıdır. Çağın 
getirdiği küresel iktisadi gelişmeler deniz taşımacılığını ve buna bağlı olarak yük ve gemi 
çeşitliliği arttırmaktadır. Bu durum liman operasyonlarında görev alan mavi yaka çalışanlarının 
da iş yükünü fazlalaştırmaktadır. Bu noktadan hareketle pilot çalışma kapsamında; İskenderun 
Körfezi’nde faaliyet gösteren özel sektör tarafından işletilen bir kuru dökme yük limanının 
operasyon bölümündeki mavi yaka çalışanlar bu çalışmanın hedef kitlesi olarak belirlenmiştir. 
Belirlenen çalışan grubunun mesleki tükenmişlik seviyelerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak “Maslach Tükenmişlik Envanteri” (5’li likert ölçeği) 
kullanılmış ve bir anket çalışması yürütülmüştür.  

Çalışmanın sonucunda; anketin uygulandığı kuru dökme yük limanının operasyon bölümündeki 

mavi yaka çalışanlarının mesleki tükenmişliğin üç alt boyutu kapsamında “duygusal tükenmişlik” 
boyutunda orta seviyede,  “duyarsızlaşma” ve “kişisel başarı” alt boyutlarında ise yüksek 
düzeyde tükenmiş oldukları anlaşılmaktadır. Bu durum, Kuleyin v.d. (2013) çalışmalarıyla 
kıyaslandığında bu grubun mesleki tükenmişlik düzeylerinin tüm alt boyutlarında daha yüksek 
olduğu görülmektedir.  

Bunun yanı sıra “yaş” ve “eğitim” bağımsız değişkenleri ile üç alt tükenmişlik boyutu kapsamında 
hipotezler (H1 ve H2) oluşturularak bağımsız örneklem t-testleri ile sınanmıştır. Test sonucunda 
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genç ve orta yaşlı liman çalışanlarının mesleki tükenmişlik alt boyutlarına ilişkin algıları 
yönünden anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Benzer şekilde I. Grup (ilköğretim 

mezunları) ve II. Grup (lise ve üzeri mezunlar) liman çalışanlarının mesleki tükenmişlik alt 
boyutlarına yönelik algıları açısından da anlamlı farklılık olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Bu 

durumun daha yüksek sayıda çalışan üzerinde farklılık göstereceği değerlendirilmektedir. 
Örneklem genişletildiğinde bu konu tekraren incelemeye alınacaktır.  

Grubun mesleki deneyimi ile mesleki tükenmişliğe ilişkin alt tükenmişlik boyutlarının her birine 

yönelik oluşturulan hipotez (H3) için ANOVA testi uygulanmış; tecrübe bağımsız değişkeniyle 
sadece kişisel başarı alt boyutu arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Buna göre, “4-6 yıl” 

çalışma süresine sahip olan liman çalışanlarının “1-3 yıl” ve “7 yıl üzerinde” tecrübeye sahip 
çalışanlara göre daha yüksek (22,4545) kişisel başarısızlık hissine sahip olduğu sonucu ortaya 
çıkmıştır. Bu durum genel anlamda tüm gruplar için yüksek tükenmişlik seviyesini işaret ederken 
“4-6 yıl” tecrübeye sahip çalışanların kişisel başarı alt boyutundaki tükenmişlik algıların en 
yüksek seviyeye çıktığını ortaya koymaktadır.  

Bu çalışma liman çalışanlarının mesleki tükenmişlik düzeylerinin tespit edilmesine yönelik 
yazında yer alan ikinci çalışma olmakla birlikte; seçilen limanın sadece kuru dökme yük limanı 
olması ve hedef kitlenin mavi yaka özelinde tercih edilmesi yönlerinden Kuleyin ve diğerleri’nin 
(2013) çalışmalarıyla farklılaşmaktadır. Liman çalışanlarının mesleki tükenmişlik seviyelerinin 
incelenmesine yönelik yürütülen bahse konu çalışmanın sonucunda katılımcıların “duygusal 

tükenmişlik” alt boyutunda düşük seviyede, “duyarsızlaşma” ve “kişisel başarı” alt boyutlarında 
ise orta seviyede tükenmiş oldukları tespit edilmiştir. Ancak söz konusu çalışma sadece kuru 

dökme yük değil, genel kargo, konteyner gibi yük gruplarına da hizmet veren bir liman işletmesi 
özelinde ve tüm çalışanları hedefleyen bir çalışma özelliğini taşımaktadır. Bağımsız örneklem t-

testleri sonuçları açısından; Kuleyin ve diğerleri (2013) “yaş” bağımsız değişkeni ile üç alt 

tükenmişlik boyutlarından hiçbirisinde anlamlı bir farklılık tespit edememişlerdir. Diğer taraftan 
çalışmalarında mavi yakalı liman çalışanlarının beyaz yakalı liman çalışanlarına göre tüm alt 
boyutlarda ama özellikle kişisel başarı alt boyutunda daha fazla tükenmiş olduklarını tespit 

etmişlerdir. Mesleki deneyim ile mesleki tükenmişliğe ilişkin alt tükenmişlik boyutlarına yönelik 
ise anlamlı bir ilişki tespit edememişlerdir. Bu farklılık örneklem kurgusunun değişikliği ile 
açıklanabilir.  

İlerleyen süreçte yeterli örneklem sayısına ulaşıldığı takdirde, bu çalışmanın ülkemizdeki diğer 
kuru dökme yük elleçlemesi yapan liman işletmelerinde tekrarlanarak elde edilen bulguların 
karşılaştırılması ve genelleştirilmesi hedeflenmektedir. Benzer şekilde yeterli örneklem sayısına 
ulaşıldığı takdirde; çalışmanın kuru dökme yük dışında farklı yüklerin elleçlemesini yapan 

konteyner, sıvı dökme yük gibi farklı liman işletmelerinde tekrarlanarak elde edilen bulguların bu 

yönlü karşılaştırması yapılabilir. Böylelikle farklı yük elleçleme sistemlerine sahip liman işletme 
çalışanları arasında mesleki tükenmişlik düzeyleri karşılaştırılabilir. Diğer taraftan, 2020 yılından 
bu yana süregelen COVID 19 Pandemisi’nin liman çalışanları üzerinde neden olduğu psikolojik 
etkiler (KAE – Koronavirüs Anksiyete Envanteri) ile Mesleki Tükenmişlik boyutları arasındaki 
ilişkinin tespit edilmesine yönelik bir çalışma yapılması hedeflenmektedir. Zira COVİD-19 

pandemisi sürecinde tedarik zincirindeki sürekliliğin sağlanması açısından liman operasyonları 
ve liman operasyon çalışanlarının önemi bir kez daha ortaya konmuştur.  
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ÖZET 

Politik etki ve öz belirleme kuramlarından yola çıkan bu araştırmada, bireylerin politik niyetlerinin olumsuz izlenim 
yönetimi taktikleri aracılığı ile elde ettikleri güç ve saygınlıkları üzerindeki etkisi ve politik becerilerin bu dolaylı 
ilişkideki biçimlendirici rolü incelenmektedir. Üç farklı zaman diliminde beyaz yakalı çalışanlardan çevrimiçi anket 
yoluyla toplanan veriler analiz edilmiş ve politik niyetin olumsuz izlenim yönetimi taktikleri kullanma sıklığını 
arttırdığı görülmüştür. Olumsuz izlenim yönetimi taktikleri kullanma sıklığının daha düşük bireysel güç ve örgütsel-
temelli öz saygı (ÖTÖS) ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Ancak, olumsuz izlenim yönetimi taktiklerinin bu etkileri 

yalnızca politik becerisi düşük bireylerde gözlenmiş olup, politik becerisi yüksek bireylerde bu etkiler ortadan 
kalkmıştır. Son olarak, dolaylı etkiler incelendiğinde, politik becerisi düşük bireylerde politik niyetin olumsuz izlenim 
yönetimi taktikleri aracılığı ile bireysel gücü ve ÖTÖS’yi azalttığı görülmüştür. Politik becerisi yüksek bireyler için 
politik niyetin bu dolaylı etkileri ortadan kalkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Politik Niyet, Politik Beceri, İzlenim Yönetim Taktikleri, Bireysel Güç, Örgüt-Temelli Öz Saygı 
 

GİRİŞ 
Örgütsel politika alan yazınında son dönemde öne çıkan kavramlardan bir tanesi politik niyettir 

(Kapoutsis, 2016). Politik niyet, bireyin örgütteki politik hedeflerine ulaşmak amacıyla çaba 
harcama motivasyonunu temsil eden bir kişilik özelliği olarak ifade edilmektedir (Treadway vd., 

2005) ve politik davranışı yordayan en temel öncüllerden biri olarak görülmektedir (Kapoutsis 

vd., 2017). Mintzberg (1983), bireyin örgüt içindeki başarısının hem politik niyetine hem de 

politik becerilerine bağlı olduğunu belirtmiştir. Buna karşın, politik becerilerin bireysel ve 

örgütsel rolü ve etkilerine dair pek çok çalışma yapılmışken (Munyon vd., 2015), politik niyet 

üzerine araştırmalar ancak son birkaç yıldır yapılmaya başlanmıştır (Maher vd., 2021). Politik 

niyetin etkilerinin daha fazla araştırılması gerektiğine dair çağrıları (Maher vd., 2018) takiben, bu 

araştırmada politik niyetin çıktılarını inceleyen kapsamlı bir model önerilmektedir.  
Bu çalışmada, politik niyetin etkilerini açıklayan öz-belirleme kuramından (Treadway vd., 2005) 

yola çıkılarak, bireyin kendine hizmet eden (self-serving) politik niyetinin, önemli (Maher vd., 

2018) ancak yeteri kadar incelenmemiş (Bolino vd., 2016) bir politik davranış olan olumsuz 
izlenim yönetimi taktikleri aracılığı ile bireyin sahip olduğu güç ve saygınlığı olumsuz şekilde 
etkileyeceği iddia edilmektedir. Bununla birlikte bu dolaylı ilişkilerin herkes için aynı 
olmayacağı, sosyal/politik etki kuramından (Ferris vd., 2007) hareketle, bu ilişkilerin politik 

becerisi yüksek ve düşük çalışanlar için farklılaşacağı savunulmaktadır.  
Araştırmamız öncelikle politik niyetin, özellikle bireyin sahip olduğu güç açısından (Ferris vd., 
2019) etkisinin daha fazla araştırılmasına yönelik çağrılara (Kapoutsis, 2016) yanıt vermektedir. 

Bunun yanı sıra, alan yazında yeteri kadar incelenmemiş (Bolino vd., 2016) ancak politik niyet 

ile ilişkili olduğu gösterilmiş (Maher vd., 2018) olumsuz izlenim yönetimi taktiklerinin aracı 
rolünü inceleyen araştırmamız, izlenim yönetimi taktiklerinin tekli etkilerinin yanı sıra farklı 
bileşimlerinin etkilerinin de incelenmesi gerektiğini belirten Bolino vd.’nin (2008) çalışmasına 
karşılık vermektedir. Dahası çalışmamız, politik niyet ve politik becerilerin etkisini aynı model 
içinde inceleyerek Mintzberg’in (1983) kuramsal argümanlarını ampirik açıdan test ederken, 

izlenim yönetimi taktiklerini kuramsal modele dahil ederek Ferris vd.’nin (2019) önerdiği şekilde 
örgütsel politika açısından kapsamlı bir model ortaya koymaktadır.  
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Örgütsel politika alanında yapılan çalışmalar, örgütlerin birçok farklı politik davranışa sahne olan 
politik ortamlar olduğunu ortaya koymuştur (Mayes & Allen, 1977). Bazı araştırmacılar politik 

davranışların altında yatan gizli motivasyonlara (Pfeffer, 1981) ve bencil amaçlara (Mintzberg, 

1983) atıfta bulunarak bu politik davranışların bazı kişisel çıkarların güdümünde olacağını 
belirtmiştir (Ferris ve Hochwarter, 2011). Bu teorik argümanlara rağmen politik davranış 
yazınında daha çok politik beceri kavramı incelenmiş olup, kişilerin politik davranışlar sergileme 

motivasyonlarını ifade eden politik niyetin etkileri üzerine yeteri kadar araştırma yapılmamıştır. 
Ancak son dönemde yapılan araştırmalar politik niyetin dikkate alınması gerektiğini göstermiştir 
(Kapoutsis vd., 2017). Bu çalışmalar politik davranışların altında yatan motivasyonlardan birinin 

kendine hizmet eden (self-serving) politik niyet olabileceğini ve bu motivasyonun politik 

davranışların öncülü olabileceğini tespit etmiştir.  
Yapılan çalışmalar kendine hizmet eden politik niyete sahip bireylerin güç arayışlarının fazla 
olduğunu (Blickle vd., 2018), daha çok kendi çıkarlarına fayda sağlayacak ve başkalarını harekete 
geçmeye “zorlayan” etkileme taktiklerine başvurduğunu (Kapoutsis vd., 2017) ve daha fazla 

olumsuz izlenim yönetimi taktikleri kullandığını (Maher vd., 2018) göstermektedir. Bu 

bulgulardan yola çıkarak aşağıdaki hipoteze ulaşılabilir: 
Hipotez 1. Kendine hizmet eden politik niyet olumsuz izlenim yönetimi taktikleri kullanma sıklığı 
ile pozitif ilişkilidir. 
Çalışmalar, olumsuz izlenim yönetimi taktikleri kullanmanın geri tepebileceğini ve olumsuz 

sonuçları olabileceğini göstermektedir. Örneğin, göz dağı verme ya da kendini acındırma gibi 
taktiklerin bireyin performansını olumsuz yönde etkilerken işten geri çekilme, işe devamsızlık 
davranışlarını, iş stresi ve tükenmişliğini arttırmaktadır (Bolino ve Turnley, 2001; Chawla vd., 

2021; Harris vd., 2013; Turnley ve Bolino, 2001). Araştırmamız, politik niyetin, bu zorlayıcı ve 
olumsuz izlenim yönetimi taktikleri kullanımını arttırıcı etkisinin, bireyin aleyhine 

sonuçlanabileceğini öne sürmektedir.  

Olumsuz izlenim yönetimi taktiklerinin sebep olabileceği olumsuz çıktıları açıklamak için politik 

niyetin kuramsal temelini oluşturan öz-belirleme kuramı kullanılabilir. Buna göre, politik niyeti 

yüksek bireyler özerklik, yetkinlik ve ilişki kurma ihtiyaçlarını tatmin etmek adına eyleme 
geçerek politik davranışlarda bulunmaktadır (Ryan ve Deci, 2000 Treadway vd., 2005). Bireyler, 

politik davranışlar olan izlenim yönetimi taktiklerini sosyal veya maddi kazanç elde etmek veya 

olumlu bir benlik algısı oluşturmak gibi amaçları için kullanılabilir (Geen, 1991). Bu olumlu imaj 
sayesinde bireyler arkadaşlık, onay ve güç gibi faydalar sağlayabilir (Leary ve Kowalski, 1990). 

Çalışmalar, kendine hizmet eden politik niyeti yüksek kişilerin, ilişki kurma veya arkadaşlık 

ihtiyacına kıyasla güç ve başarı elde etme ihtiyaçlarının daha fazla göstermiştir (Blickle vd., 2018, 
Kapoutsis vd., 2017). Bu sebeple, kendine hizmet eden politik niyeti yüksek bireylerin özellikle 
özerklik (güç) ve yetkinlik (başarı/saygınlık) ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladığı varsayılabilir. 
Bu araştırmada, bireylerin özerklik ihtiyaçlarının ne derece karşılandığını anlamak için öznel güç 
algıları ve yetkinlik ihtiyaçlarına karşılık ise örgütsel-temelli öz saygı (ÖTÖS) algıları 
incelenmiştir.  
Olumsuz izlenim yönetimi taktikleri göz dağı verme ya da kendini acındırma gibi davranışlar 
içermektedir. Özellikle yönetici pozisyonunda olmayan kişilerin tehdit etme gibi kişinin yetkisini 
aşan ya da acındırma gibi kendini fazlasıyla güçsüz gösterecek davranışlarda bulunması kişinin 

örgüt içinde güç elde etmesini zorlaştırabilir ve saygınlığına zarar verebilir. Bu sebeple, kendine 

hizmet eden politik niyeti yüksek kişilerin güç ve yetkinlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 

yazında istenmeyen etkilere yol açtığı gösterilen olumsuz izlenim yönetimi taktiklerini 
kullanmasının bireylerin güç ve saygınlığına zarar vereceği öne sürülmektedir.   
Hipotez 2a. Olumsuz izlenim yönetimi taktikleri kullanma sıklığı bireylerin güç algıları ile negatif 

ilişkilidir. 
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Hipotez 2b.  Olumsuz izlenim yönetimi taktikleri kullanma sıklığı bireylerin saygınlıkları (ÖTÖS) 
ile negatif ilişkilidir. 
Sosyal/politik etki kuramı, bireylerin sahip oldukları politik becerilerin bireylerin politik 
davranışlarının etkisini önemli ölçüde şekillendirdiğini göstermektedir (Ferris vd., 2007). Politik 

becerisi yüksek bireyler, politik davranışları doğru şekilde, doğru sürede ve uygun hedeflere 
yönelik uygulayarak politik davranışların etkinliğini artırabilmektedirler (Kapoutsis, 2016). 
Örneğin, politik davranışlar politik becerisi düşük kişiler için daha fazla duygusal emek 
yoğunluğuna sebep olurken, politik becerisi yüksek kişiler için böyle bir etki oluşmamaktadır 
(Treadway vd., 2005). Benzer şekilde, olumlu izlenim yönetimi taktiklerinin öz-kontrol 

kaynaklarını tüketerek örgütsel sapma davranışı ile sonuçlanması politik becerisi düşük bireyler 
için gerçekleşirken, politik becerisi yüksek bireylerde bu durum yaşanmamaktadır (Klotz vd., 

2018).  

Buradan yola çıkarak, politik becerinin olumsuz izlenim yönetimi taktiklerinin bireylerin elde 
ettikleri güç ve saygınlıkları üzerindeki olumsuz etkisini azaltması beklenebilir.  
Hipotez 3a. Politik beceri, olumsuz izlenim yönetimi taktikleri kullanma sıklığı ile bireylerin güç 
algıları arasındaki negatif ilişkiyi biçimlendirmektedir. Buna göre, politik becerisi düşük bireyler 
için olumsuz izlenim yönetimi taktikleri kullanım sıklığı bireylerin elde ettikleri güç ile negatif 

ilişkidir. Ancak politik becerisi yüksek bireyler için bu negatif etki ortadan kalkmaktadır. 
Hipotez 3b. Politik beceri, olumsuz izlenim yönetimi taktikleri kullanma sıklığı ile bireylerin 

saygınlıkları (ÖTÖS) arasındaki negatif ilişkiyi biçimlendirmektedir. Buna göre, politik becerisi 
düşük bireyler için olumsuz izlenim yönetimi taktikleri kullanım sıklığı bireylerin sahip oldukları 
saygınlık (ÖTÖS) ile negatif ilişkilidir. Ancak politik becerisi yüksek bireyler için bu negatif etki 

ortadan kalkmaktadır. 
Politik niyeti tanımlarken Treadway (2012), politik niyetin doğası gereği ilişkisel veya itibar 
sermayesi riskini içerdiğini iddia etmiştir. Diğer bir deyişle, politik niyeti çok yüksek bir kişinin 
düşüncesiz ve hatta dürtüsel bir şekilde sonuçlarını çok hesap etmeden politik davranışlarda 
bulunma eğilimi kişinin itibarını riske atmasına sebep olabilir ve bu da sonuçta politik hedeflerine 
ulaşmasını engelleyebilir (Kapoutsis, 2016). Bu argümanı destekleyecek şekilde ampirik 

çalışmalar, politik davranışlarda bulunmanın kişinin itibar sermayesini riske atabileceğini (Doldor 
vd., 2013), politik niyeti yüksek bireylerin ise bu tür riskleri almaya eğilimli olduğunu (Kapoutsis 

vd., 2017) ortaya koymuştur.  
Bu noktada, bireyin politik becerisi, politik niyetin yüksek olması durumunda ortaya çıkabilecek 
olumsuz sonuçları dengeleyebilir. Örneğin, Harris vd. (2016) bireyin politik niyeti arttıkça 

performansının zarar görebileceğini ancak politik becerinin yüksek politik niyetin bu olumsuz 
sonuçlarını yumuşatabileceğini belirtmişlerdir. Benzer şekilde, politik niyet yükseldikçe ve bu 
sebeple kişinin olumsuz izlenim yönetimi taktikleri kullanma sıklığı arttıkça kişinin bu 
yöntemlerle güç ve saygınlık elde etmesinin daha da zorlaşacağını savunabiliriz. Ancak, kişilerin 
politik becerilerinin yüksek olduğu durumda olumsuz taktikleri kime karşı, ne kadar sürede ve 
yoğunlukta kullanmaları gerektiğine dair idrak ve kavrayışları artacağı için bu olumsuz 

sonuçlardan kaçınabilirler. Diğer bir deyişle, olumsuz izlenim yönetimi taktiklerine dönüşen 
yüksek politik niyetin kişinin güç ve saygınlığı üzerindeki olumsuz etkileri politik becerisi düşük 
kişilerde daha fazla görülürken, politik becerisi yüksek kişiler için bu olumsuz etkinin çok daha 
az olacağını savunabiliriz. 
Hipotez 4a. Politik beceri, politik niyetin, olumsuz izlenim yönetimi taktikleri aracılığı ile 
bireylerin güç algıları üzerindeki dolaylı negatif etkisini biçimlendirmektedir. Buna göre, politik 
becerisi düşük bireyler için politik niyetin güç üzerindeki dolaylı negatif etkisi politik becerisi 

yüksek bireylere kıyasla daha fazladır. 

Hipotez 4b. Politik beceri, politik niyetin, olumsuz izlenim yönetimi taktikleri aracılığı ile 
bireylerin saygınlıkları (ÖTÖS) üzerindeki dolaylı negatif etkisini biçimlendirmektedir. Buna 
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göre, politik becerisi düşük bireyler için politik niyetin saygınlık (ÖTÖS) üzerindeki dolaylı 
negatif etkisi politik becerisi yüksek bireylere kıyasla daha fazladır. 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Örneklem ve Yöntem 

Araştırmanın örneklemi Türkiye’de faaliyet gösteren özel sektör çalışanlarından oluşmaktadır. 
Kolayda örneklem yöntemi kullanarak beyaz yakalı ve tam zamanlı çalışan bireyler çevrim-içi 
bir saha araştırmasına davet edilmiş ve katılımcıların iki hafta ara ile üç kez anket sorularına cevap 
vermeleri istenmiştir. Araştırmanın ilk aşamasına 313 çalışan katılmış ancak her üç aşamaya 
katılan ve dikkat sorularına doğru cevap veren katılımcılar dikkate alındığında araştırmanın nihai 
örneklemi 224 kişiden oluşmuştur.  
Araştırmanın ilk aşamasında çalışanların politik yetenekleri ve çeşitli demografik durumlar 
ölçülmüştür. İkinci aşama anketlerde ise çalışanların politik yetenekleri ve negatif izlenim 
yönetimi ile ilgili davranışları sorulmuştur. Araştırmanın üçüncü aşamasında ise çalışanların güç 
algısı ve örgüt-temelli öz saygıları ölçülmüştür. Çalışanların yaş ortalaması 33.87 (SS = 8.93) ve 
uzaktan çalışma süresi ortalama 2.49 gündür (SS = 2.44). Ayrıca çalışanların %41’i kadındır ve 
büyük çoğunluğu (%72) lisans seviyesinde eğitime sahiptir.  

Ölçüm 

Kendine Hizmet Eden Politik Niyet (α = 0.81): Kapoutsis vd. (2017) tarafından 
geliştirilen dört maddelik ölçek kullanılmıştır. Örnek bir madde şöyledir: “Politik davranmak 

kişisel hedeflerime ulaşmak için cazip bir yoldur” (1 = Hiç katılmıyorum, 7 = Tamamen 

katılıyorum). 

Politik Beceri (α = 0.91): Ferris vd.nin (2005) geliştirdiği ve Lvina vd.nin (2012) 

Türkiye’de geçerlediği 18 maddelik politik yetenek ölçeği kullanılmıştır. Örnek bir madde: 
“İşyerinde çok sayıda önemli insan tanıyorum ve onlarla iyi ilişkilere sahibim” (1 = Hiç 
Katılmıyorum, 7 = Tamamen katılıyorum). 

Olumsuz İzlenim Yönetimi Taktikleri (α = 0.82): Bolino ve Turnley’in (1999) 
geliştirdiği izlenim ölçeğinin olumsuz taktikleri (göz dağı vermek ve kendini acındırma) 
kullanılarak ölçülmüştür. 10 maddeden oluşan bu ölçeğin örnek iki maddesi: “Birilerinden yardım 
alabilmek için bir şeyi anlamıyormuş gibi yapmak.” ve “İşinize karışan iş yerindeki kişilerle 
saldırgan davranarak başa çıkmak” (1 = Asla bu şekilde davranmam, 5 = Sık sık bu şekilde 
davranırım).  

Bireysel Güç Algısı (α = 0.83): Ashford vd.nin (1989) geliştirdiği üç maddelik ölçek 
kullanılmıştır. Örnek bir madde “Çalıştığım kurumda, olumsuz olayların işimi etkilemesini 
engelleyebilirim.” (1 = Hiç Katılmıyorum, 5 = Tamamen katılıyorum).  

Saygınlık/Ötös (α = 0.92): Pierce vd.nin (1989) geliştirdiği 10 maddelik örgüt temelli 
öz-saygı ölçeği kullanılmıştır. Örnek bir madde “Çalıştığım kurumda sayılırım” (1 = Hiç 
katılmıyorum, 5 = Tamamen katılıyorum). 

Kontrol Değişkenleri: Araştırmanın hipotezlerini etkileyebilecek demografik ve durumsal 
faktörler ölçülmüştür. Eğitim seviyesi ve yaşı yüksek olanlar bir örgütte daha fazla saygınlık 
kazanabilecekleri (Bowling vd. 2010), kadınlar daha az olumsuz izlenim yönetimi yapabileceği 
(Bolino vd., 2016), uzaktan çalışmak olumsuz izlenim yönetimini etkileyebileceği için bu 
değişkenler araştırmada kontrol edilmişlerdir.  

Veri Analiz Yöntemi 
Araştırmada kullanılan değişkenlerin ölçüm anlamında birbirinden farklılığı doğrulayıcı faktör 
analizi ile test edilmiştir. Sonuçların kabul edilebilir çıkması durumunda ana ve koşullu etkiler 
bir seri çoklu regresyon analizleri ile irdelenmiştir. Koşullu etkiler incelenmeden önce ilgili 
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etkileşime girecek değişkenler ortalamaları etrafından merkezileştirilmiştir. Bağımsız değişkenin 
bağımlı değişkenler üstündeki koşullu dolaylı etkileri ise yeniden örnekleme yöntemi kullanılarak 
her bir bağımlı değişken için hesaplanmıştır (Hayes, 2013).  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Ortalamalar, standart sapmalar, korelasyonlar ve güvenilirlik katsayısı Tablo 1’de gösterilmiştir.  
Tablo 1: Tanımlayıcı İstatistikler, Korelasyonlar ve Güvenilirlik katsayıları 

 Değişkenler Ort SS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Yaş 33.87 8.93          

2 Cinsiyet 1.59 .49 .11         

3 Eğitim 2.96 .68 -.20 .02        

4 Uzak. Çalış. Sık.  2.49 2.44 -.15 -.08 .05       

5 Politik Niyet 3.34 1.49 -.18 -.10 -.01 -.07 (.81)     

6 Politik Beceri 5.24 .78 -.03 .08 -.10 -.06 .10 (.91)    

7 Olumsuz İzlenim Yönetimi 
Taktikleri 

1.40 .47 -.09 .10 .10 .00 .20 .08 (.82) 
  

8 Bireysel Güç Algısı 3.80 .72 .14 .00 -.14 -.03 -.04 .30 -.12 (.83)  

9 Örgüt-Temelli Öz Saygı 4.22 .51 .14 .03 -.18 .01 -.04 .34 -.11 .72 (.92) 

Not. N = 224 çalışan. Ort = Ortalama, SS = Standart sapma, Uzak Çalış. Sık. = Uzaktan Çalışma Sıklığı. 
Yaş: yıl bazında, Cinsiyet: 0 = Kadın; 1 = Erkek, Eğitim: 1 = Lise; 2 = Yüksekokul; 3 = Lisans; 4 = 
Lisansüstü. Korelasyon matrisinde köşegende parantez ile ifade edilen rakamlar Cronbach alfa 
katsayısıdır. |.13| ve üstündeki korelasyon katsayıları p < .05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. 

Çoklu regresyon analizi bulguları Tablo 2’de gösterilmiştir. Hipotez 1’de kendine hizmet eden 
politik niyet ile olumsuz izlenim yönetimi taktikleri kullanım sıklığı arasında pozitif bir ilişki 
olduğu iddia edilmiştir. Tablo 2’deki bulgulara göre iki değişken arasında pozitif bir ilişki vardır, 
β = .07, t(216) = 3.12, p = .002. Dolayısıyla Hipotez 1 desteklenmiştir. Hipotez 2’de olumsuz 
izlenim yönetimi taktikleri kullanım sıklığı ile bireysel güç algısı (H2a) ve ÖTÖS (H2b) arasında 
negatif ilişkiler iddia edilmiştir. Bulgulara göre olumsuz izlenim yönetimi kullanım sıklığı 
bireysel güç algısı ile negatif (β = -.24, t(213) = -2.38, p = .018) ve ÖTÖS ile negatif ilişkilidir (β 

= -.19, t(213) = -2.66, p = .009). Dolayısıyla Hipotez 2a ve Hipotez 2b desteklenmiştir. 

Tablo 2: Çoklu Regresyon Analiz Sonuçları 

 Olumsuz İzlenim 
Yönetimi 

Bireysel Güç 
Algısı 

Örgüt-Temelli 

Öz Saygı 
 β SH β SH β SH 

Kontrol Değişkenleri       

Kesişim 1.29*** .17 3.51*** .24 3.99*** .17 

Yaş -.00 .00 .01 .01 .01 .00 

Cinsiyet  -.11 .06 .00 .09 -.03 .07 

Uzaktan Çalışma .00 .01 .00 .02 .01 .01 

Eğitim – lise -.10 .13 .15 .19 .28* .13 

Eğitim – yüksekokul -.16 .13 .36 .19 .18 .13 

Eğitim – lisansüstü  .04 .09 .06 .13 .08 .09 

Çalışmanın Değişkenleri       

Politik Niyet .07** .02 -.01 .03 -.01 .02 

Olumsuz İzlenim Yönetimi Taktikleri   -.24* .10 -.19** .07 

Politik Beceri    .32*** .06 .26*** .04 

Olumsuz İzlenim Yön. x Politik Beceri   .36* .14 .33** .10 

R2  .07** .17*** .22*** 

Not. N = 224 çalışan. β = Standardize Edilmemiş Regresyon Katsayısı, SH = Standart hata. Yaş: yıl 
bazında, Cinsiyet: 0 = Kadın; 1 = Erkek, Eğitim: referans düzey = Lisans. * p < .05, ** p < .01 *** p <  

.001 
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Hipotez 3a ve 3b’de politik becerinin olumsuz izlenim yönetimi taktikleri kullanımı ile bireysel 

güç algısı ve ÖTÖS arasında biçimlendirici etkisi iddia edilmiştir. Analiz bulgularına göre, politik 

beceri olumsuz izlenim yönetimi taktikleri ile güç algısı arasındaki ilişkiyi, β = .36, t(213) = 2.46, 

p < .001 ve olumsuz izlenim yönetimi taktikleri ile ÖTÖS arasındaki ilişkiyi biçimlendirmektedir, 
β = .33, t(213) = 3.28, p = .001.  

Biçimlendirici etkinin içeriğini anlayabilmek için basit eğim analizi yapılmıştır. Şekil 1 ve Şekil 
2’de gösterildiği gibi politik becerinin -1SS, ortalama, +1SS değerlerinde olumsuz izlenim 
yönetiminin eğimi incelenmiştir. Hipotez 3a’da iddia edildiği gibi politik becerinin düşük olduğu 
durumda olumsuz izlenim yönetiminin bireysel güç algısı üzerindeki etkisi negatif iken (β = -.52, 

p = .003), politik becerinin yüksek olduğu durumda bu negatif etki ortadan kalkmaktadır (β = .04, 

p = .78). Yine, Hipotez 3b’de iddia edildiği gibi politik becerinin düşük olduğu durumda olumsuz 

izlenim yönetiminin ÖTÖS üzerindeki etkisi negatif iken (β = -.44, p = .001), politik becerinin 

yüksek olduğu durumda bu negatif etkisi ortadan kalkmaktadır (β = .07, p = .44). Dolayısıyla 
Hipotez 3a ve Hipotez 3b desteklenmiştir.

Şekil 1: Olumsuz İzlenim Yönetimi ile Politik Beceri Arasındaki Etkileşimin Bireysel Güç Algısı 
Üzerindeki Etkisi 

 

Şekil 2: Olumsuz İzlenim Yönetimi ile ile Politik Beceri Arasındaki Etkileşimin ÖTÖS Üzerindeki 
Etkisi 
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Hipotez 4a ve Hipotez 4b’de politik niyet ile bireysel güç algısı ve ÖTÖS arasındaki dolaylı 
negatif etkinin gücünün politik becerinin düşük olması durumunda daha fazla olacağı iddia 

edilmiştir. Koşullu dolaylı etkileri test etmek için 10000 yeniden örneklem kullanılmış ve dolaylı 
etkiler politik becerinin -1SS ve 1SS düzeylerinde incelenmiştir. Bireysel güç algısı bağımlı 
değişken olarak alındığında politik beceri düşükken dolaylı etki -,04’tür, 95% CI [-,08 -,01]. 

Politik beceri yüksek olduğu zaman dolaylı etki .00’dır, 95% CI [-,02, 02]. Bu bulgu Hipotez 

4a’yi desteklemektedir. ÖTÖS bağımlı değişken olarak alındığında politik beceri düşükken 
dolaylı etki -,03’tür, 95% CI [-,07 -,01]. Politik beceri yüksek olduğu zaman dolaylı etki .01’dir, 

95% CI [-,01, 02]. Bu bulgu Hipotez 4b’yi desteklemektedir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Öz-belirleme ve sosyal/politik etki kuramlarından hareket eden bu araştırma, kendine hizmet eden 

politik niyetin olumsuz izlenim yönetimi taktikleri aracılığı ile politik becerisi düşük kişilerin 
kurum içindeki güçlerini ve saygınlıklarını (ÖTÖS) azaltabileceği göstermiştir. Araştırmanın 
bulguları, politik niyetin kişinin sergilediği politik davranışlarının sıklığını ve çeşidini etkilediğini 
vurgulayan çalışmalar ile örtüşmektedir (Maher vd., 2018). Ayrıca, bulgular, politik becerinin 

izlenim yönetimi taktiklerinin etkinliğini belirleyebileceğini gösteren çalışmalarla da uyumludur 

(Harris vd., 2007).  

Bu araştırma, kuramsal olarak rolü sıkça vurgulanan ancak yeteri kadar çalışılmamış politik 
niyetin etkilerini ampirik olarak ortaya koyarak yazına katkıda bulunmaktadır. Dahası, 
araştırmamız, örgütsel politika bağlamında yeteri kadar çalışılmamış güç kavramının (Ferris vd., 

2019), politik niyet, politik beceri ve izlenim yönetimi taktikleri tarafından ortaklaşa 
şekillendirildiğini gösteren kapsamlı bir model sunarak yazına katkıda bulunmaktadır.  

Pratik açıdan, çalışmamız kendine hizmet eden politik niyeti yüksek olan kişilerin olumsuz 
sonuçlarla karşılaşabileceğini vurgulamaktadır. Politik davranışlarda bulunmak kişinin itibarını, 
sosyal sermayesini ve kişisel kaynaklarını ortaya koymasını gerektirmektedir (Kapoutsis, 2016). 

Politik niyetin yüksek olması kişinin tüm bu kaynakları fazlasıyla riske atmasına ve politik 

davranışları sonucunda istenmeyen sonuçlarla karşılaşmasına sebep olabilir. Çalışmamız, politik 

becerisi yüksek kişilerin bu tür olumsuz sonuçlardan kaçınabileceğini göstermektedir. Bu açıdan, 
politik becerilerin politik davranışların kontrollü şekilde ve bağlama en uygun şekilde icra 
edilmesini sağlayarak politik niyetin en etkin şekilde uygulanmasını sağladığı söylenebilir. Bu 

sebeple, politik niyeti yüksek çalışanların bu motivasyonlarını doğru şekilde uygulayabilmeleri 
için politik becerilerinin geliştirilmesi önem taşımaktadır.  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı işyeri kurallarına uyarak, mesai arkadaşlarına ve yöneticilerine olumlu yaklaşabilen, 

söyledikleri ve yaptıkları ile yapıcı davranabilen besleyici çalışanların genel olarak profilini çizerek, örgütsel 
etkilerini ortaya koymaktır. 

Nitel araştırma yöntemi kullanılarak fenomenolojik desende yürütülen ve beyaz yakalı çalışanlar ile gerçekleştirilen 
görüşmelere ait veriler, betimsel analiz tekniği ile yorumlanmıştır. Elde edilen bulgular çerçevesinde besleyici 

çalışanların; güvenilir, saygılı, olumlu düşünebilen, yardımsever gibi özelliklere sahip oldukları ve örgütlerde 
motivasyonu arttırdıkları, kurumsal kimliği olumlu olarak temsil ettikleri ve genel olarak çalışanlar arasında denge 
kurarak örgütlere olumlu katkı sundukları ortaya çıkmıştır. Mesai arkadaşlarına olumlu yaklaşan ve onları olumlu 
yönde motive edebilen besleyici çalışanlara gerekli yönetim desteğinin verilmesi ile daha besleyici çalışma 

ortamlarının oluşabileceği düşünüldüğü için bu çalışma ile özellikle yöneticilere bu konuda ışık tutularak, literatüre 
katkı sunulacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Besleyici İlişki Tarzı, Besleyici Çalışan, Nitel Araştırma. 

 

GİRİŞ 
Bireylerin başkalarına karşı saygılı, anlayışlı, çıkarsız yaklaşımı ilişkilerini besleyerek, karşılıklı 
iyi ilişkilerin gelişimine yardımcı olur ve bu ilişkilerde belirleyici rol oynar. Sosyal bir varlık 
olan insan için diğer insanlarla ilişki kurmak en temel ihtiyaçları arasında yer almaktadır. 
Fizyolojik ve psikolojik birçok ihtiyacını karşılayabilmek için diğer insanlarla ilişki kurmaya 
çalışan bireyler, bu ilişkilerinde kendi kişilik özelliklerine göre davranışlar sergilerler.   

İnsanların birbirlerine yaklaşım tarzı, bazen olumlu bazen de olumsuz olarak ilişkilerine 
yansıyabilmektedir. Mental olarak sağlıklı olan çalışanlar çalışma arkadaşları, yöneticileri ve 

ilişki içinde bulunduğu çevreleri ile daha sağlıklı ve besleyici ilişkiler kurabilirler.  

Bu nedenle pozitif psikoloji, bireylerin olumsuz, eksik ve sorunlu yönlerinden ziyade olumlu 
özelliklerine, güçlü yanlarına ve erdemlerine odaklanan bir yaklaşım olarak,  geleneksel 
psikolojinin kullandığı hastalık modeline karşılık sağlık modelini temel almıştır. Bu doğrultuda 
pozitif psikoloji, bireylerin ruhsal sorunlar yaşamalarının önüne geçebilmek için toplumda 

sağlıklı ilişkilerin önemine yoğunlaşmıştır (Doğan, 2021).  

Sağlıklı ilişkiler, bireylerin hem sosyal hem de iş hayatındaki ilişkilerini de olumlu olarak 
etkileyebileceği için pozitif psikoloji hem sosyal hayat hem de iş hayatı için ayrı bir öneme 
sahiptir. Sağlıklı ilişkiler kurabilen besleyici çalışanlar, işyeri kurallarına uyarak, mesai 
arkadaşlarına ve yöneticilerine olumlu yaklaşır, söyledikleri ve yaptıkları ile yapıcı davranırlar.  

Bu çalışmadaki temel amaç, besleyici ilişkilerin ve besleyici çalışanların örgütlere sağladıkları 
katkıları gözler önüne sererek, yöneticilerin/liderlerin ve çalışanların bu konuya dikkatini 
çekmektir.  
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Tıp dilinde kullanılan ve Latince bir kelime olan nutritious kelimesinden gelen besleyici 
kavramı TDK ’ya göre besleyen, beslemeye yarayan anlamına gelmektedir. Besleyici ilişki 
kavramı 1974 yılında J. Greenwald tarafından yazılan “Be the person you were meant to be” 

adlı kitapta yer almıştır.  

Araştırmalara göre, insanların hayatlarındaki direnci ve esnekliği, çoğu zaman başka biri 
tarafından desteklenmesi ve/veya desteklenmiyor olmasının bir sonucudur (Everly ve Lating, 
2019; Uvut, 2019). Yani hayattaki mutluluk ve başarı çoğu zaman bireyleri besleyen, 
gelişimlerine katkıda bulunan, hayallerini ve hedeflerini destekleyen ve de en önemlisi bireyin 
kendisi hakkında iyi hissetmesini sağlayan birilerinin olmasıyla yakından bağlantılıdır (Uvut, 
2019). Bu bireyler de genel olarak besleyici kişilerdir.   

Besleyici İlişki Tarzı  
En az iki kişi arasında gerçekleşen kişiler arası ilişkiler, bireyin diğer birey hakkındaki duygu ve 
düşünceleri diğer bireyi nasıl algıladığı, diğer bireye karşı davranışları, diğer bireyin düşünce ve 
davranışları hakkındaki beklentileri, diğer bireyin davranışına ne tepki verdiği gibi çok sayıda 
bileşeni içermektedir (Akdur ve Batıgün, 2017:2).  

Diğer insanlarla kurulan ilişki tarzı ve iletişim tarzı genel olarak besleyici ya da zehirleyici ilişki 
tarzı olarak gerçekleşebilmektedir. İnsanlar genel olarak;  dürüst, içten, saygılı, açık, 
destekleyici, kabul edici, hoşgörülü (Doğan, 2021) davranışlar sergileyen besleyici ilişkiler 
ararlar. Besleyici ilişki tarzını benimsemiş insanlar, bireylerin aradığı, karşılarında görmek ve 
ilişkilerini sürdürmek istedikleri kişilerdir. Oscar Wilde’nda dediği gibi kimi gittiği yeri mutlu 
ederken; kimi de terk ettiği yeri mutlu eder. Bireyler gittikleri yeri mutlu ettikleri oranda, kabul 

görerek, aranan kişi olabilirler.  

Gittiği yeri mutlu edecek besleyici ilişki tarzına sahip bireyler; açık, saygılı, empati kurabilen, 
önyargısız, kabul edici, hoşgörülü, onurlandırıcı tarzda ilişkiler kurmaya özen gösterirler  
(Sekman, 2020). Bu bireyler aşağıdaki özelliklere sahiplerdir;  

 Duygu ve düşüncelerini açıkça ifade edebilirler.  

 Sözel ya da sözsüz olarak karşısındaki kişiye saygı duyduklarını ve onu 
kabullendiklerini hissettirirler.  

 Önyargısız ve etkili bir dinleyicidirler.  
 Yanlarındaki kişiler, kendilerini değerli ve önemli hissederler.  
 Güvenilir bireylerdir.  
 İnsanların hatalarına ve olumsuz davranışlarına hoşgörülü bir şekilde yaklaşırlar.  
 Çoğu zaman tebessüm ederler.  

Besleyici ilişki tarzı, bireylerin ilişkilerinde açık ve net olmaları yani kendilerini iyi ifade 
edebilmeleri sonucunda ilişkilerinde mutlu olacak ve sürdürebilecek yolları bulmaları ve 
bunlarla yetinmelerini sağlayan ilişki tarzı  (Greenwald, 1999: 19-26) olduğu için besleyici 
ilişkiler saygı, sevgi çerçevesinde gelişir ve insanlara mutluluk verir. 

Besleyici Çalışanlar  
Besleyici çalışanlar, işyeri kurallarına uyan, mesai arkadaşlarına ve yöneticilerine olumlu 
yaklaşabilen, söyledikleri ve yaptıkları ile yapıcı davranabilen çalışanlardır. Bu çalışanlar, 
şikâyet etmek yerine problem çözmeye odaklanırlar, mümkün olduğunca tartışmalardan 
kaçınarak örgütsel iklime zarar vermezler. Birlikte çalıştıkları yöneticilerine her zaman destek 
olmaya hazır oldukları için etik kurallar çerçevesinde davranışlar sergilerler ve arkadaşlarına da 

örnek olurlar.  

Besleyici çalışanların;  

 Çalışkan bir yapıları vardır,  

 Biz bilinci ile hareket ederler,  
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 İşten kaçmazlar, 

 Yardıma ihtiyaç duyan arkadaşlarına yardım etmekten çekinmezler, 

 Dedikodu yapmaktan kaçınırlar, 

 Mesleki becerileri iyidir,   

 Yöneticiler olsun ya da olmasın işlerini en iyi şekilde yapmaya çalışırlar,  

 İç motivasyonları yüksek olduğu için çevrelerine her zaman olumlu enerji verirler.  

Hastalık ya da sağlık, mutluluk ya da mutsuzluk, hayatı bir yük ya da serüven olarak 
yaşayabilmek, herkesin bilinçli ya da bilinçsiz anbean yaptığı seçimler sonucudur. Yasaları 
bilmemek, nasıl ki işlenen suçun cezasını almamak için bir mazeret olmuyorsa, yapılan 
seçimlerin sonucunu beğenmemek de başkalarını suçlamak da bireyi mutsuzluktan, 
huzursuzluktan ya da hastalıktan kurtarmaya yetmez. Sağlıklı, mutlu ve doyumlu bir yaşam 
herkesin hakkıdır (Hay, 2017:12). Bu nedenle besleyici insanlarla ilişkileri sürdürebilmek, 
onlarla daha fazla vakit geçirmek ve anı yakalamak aslında bireyin kendi elindedir. Bireylerin 
kendilerine zaman ayırarak, bedensel ve ruhsal sağlıkları için besleyici ilişkilere yatırım 
yapmaları gerekir.  

Çalışanların düşüncelerine önem verebilen, çalışanları ile fikir birliği yapabilen ve takım 
çalışmalarını destekleyerek her zaman işinin başında bulunan sağlıklı yöneticiler de, örgütlerde 
besleyici bir örgüt kültürünün temelini atarak bu kültürün sürekliliğini sağlayabilirler. Örgüt 
çalışanlarının sahip olduğu yeteneklerin ortaya çıkarılması, çalışanlara eğitim imkânı sağlanması ve 
doğru çalışanların doğru pozisyonlara getirilmesi ile yetenekli çalışanların örgütte tutulması için 
gerekli faaliyetleri içine alan yetenek yönetimini (Bektaş ve Erkal, 2020) başarılı bir şekilde 
uygulayabilen örgüt yöneticileri, besleyici örgütlerin temelini daha da sağlamlaştırırlar. Çünkü 
birçok olumlu davranış, örgüt kültüründen dolayı uzun yıllar bir örgütte sergilenirken yine birçok 
olumsuz davranış bu örgüt kültüründen dolayı kendi içinde sıkışarak örgütsel ortamları olumsuz 
olarak etkileyemez.   

Bireyler işlerini ve/veya işyerlerini düşündüklerinde mutlu hissedebiliyorlarsa, evde 
olduklarında bile işlerini/işyerlerini olumlu olarak düşünüyor ve çalışma arkadaşlarını görmek 
istiyorlarsa besleyici bir örgütte çalışıyorlar diyebiliriz. Dedikoduların sadece hoş vakit 
geçirmek için yapıldığı, örgütsel güven duygusunun hâkim olduğu, adil insan kaynakları 
yönetimi faaliyetleri sonucunda örgütsel politika ve kurallara gönüllü olarak uyulduğu ve açık 
iletişim kanalları ile yöneticilere ulaşılabilen örgütlerde, besleyici duygular çalışanlar arasında 
gelişebilir.   

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Kuramsal çerçeve ve ampirik bulgular ışığında, örgütlerdeki besleyici çalışanların genel olarak 
profilini çizerek, örgütsel etkilerini ortaya koymak amacıyla tasarlanan araştırmada nitel bir 
çalışma yapılmasının konuya daha uygun olduğu düşünülmüştür.   

Araştırmanın Amacı Ve Yöntemi  
Bu çalışmanın amacı, örgütlerdeki besleyici çalışanların genel olarak profilini çizerek, örgütsel 
etkilerini ortaya koymaktır.  

Çalışmada, veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı 
yapılandırılmış görüşmelerde araştırmacı, planladığı kapsam doğrultusunda ve konunun 
amacına uygun olarak sorularını hazırladıktan sonra görüşme sürecinde bu sorular konuya 
uygun bir şekilde değiştirilebilmekte ya da yenileri eklenebilmektedir (Güler vd., 2015). 
Görüşme odaklı yapılan nitel çalışmada katılımcılar, araştırmaya gönüllük esasına göre dâhil 
edilmiştir. 
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Çalışmada aşağıdaki sorulara cevaplar aranmıştır.  

1. Hayal edilen mesai arkadaşı profili,   

2. Besleyici çalışan,  

3. İş hayatındaki besleyici çalışanların özellikleri, 

4. İş hayatındaki besleyici çalışanların destekleri, 

5. Besleyici çalışanların örgütsel etkileridir. 

Araştırma Deseni  
Bu çalışmada, nitel yöntemde yer alan fenomenolojik desen kullanılmıştır. Fenomenolojik 
desen, farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız 
olgulara odaklanarak, bize tümüyle yabancı olmayan ancak aynı zamanda da tam anlamını 
kavrayamadığımız olguları araştırmayı amaçlamaktadır (http://acikders.atauni.edu.tr/ 
20.01.2021). Elde edilen veriler, betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Betimsel analizde 

görüşme grubundan elde edilen veriler olduğu gibi değiştirilmeden alıntılama şeklinde 
verilebilmektedir. Çalışmada alıntılamalar yapılırken, katılımcılara bir rumuz verilmiştir. 

Çalışma Grubu  
Çalışma grubundaki katılımcılara ait bilgiler Tablo 1’de yer almaktadır.  

Tablo 1: Çalışma Grubundaki Katılımcılara Ait Bilgiler 

Katılımcı No  Rumuz Yaş  Cinsiyet  Sektör  Görev 

K1 Selma 45 Kadın  Kamu Memur  

K2 Gürkan 29 Erkek Özel  İnsan Kaynakları Uzmanı  

K3 Selim 32 Erkek  Özel  Turizm Elemanı 

K4 Canan 31 Kadın  Kamu Muhasebeci  

K5 Gül 40 Kadın Özel  Bölüm Şefi 

K6 Tuğçe 38 Kadın Kamu  Eğitimci 

K7 Cansu 38 Kadın  Kamu Tıbbi Sekreter 

Araştırma Bulguları  
Elde edilen bulgular çerçevesinde örgütlerdeki besleyici çalışanların genel profili ve örgütsel 
etkileri aşağıdaki başlıklar altında toplanmıştır.  

Hayal Edilen Mesai Arkadaşı Profili: Katılımcıların hayalindeki mesai arkadaşı 
genel olarak; pratik, eğlenceli, iletişimi iyi, saygılı, sempatik bireylerdir. 

Mesai arkadaşlarına her zaman özgeci davranabilen çalışanlar (K3). 

Pratik zekâya sahip, eğlenceli, vizyon sahibi, gelişime açık, paylaşımcı, iletişimi kuvvetli (K4).  

Samimi, bilgi paylaşan, yardım sever, geri bildirim alan ve veren, saygılı (K5). 

Besleyici Çalışanların Özellikleri  (Hayvan Metaforu ile): Katılımcıların iş 
hayatındaki besleyici çalışanların destekleyici, olumlu düşünebilen, yardımsever kişiler 
olduklarını ifade etmişlerdir.  

Bencil olmayan, destekleyici ve yardımcı olmayı seven arkadaşlar olmalılar. Besleyici çalışan 
denilince aklıma köpek geliyor. Köpekler çok sever, karşılık beklemez, yardımseverlerdir (K1). 
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Besleyici çalışan denilince, çalışma arkadaşlarının performansını olumlu yönde etkileyen kişiler 
aklıma geliyor. Bu konuyla ilgili metaforik bir hayvan kullansam arı olurdu. Bunun nedeni, 
arıların iş birliği içerisinde çalışarak takım arkadaşlarını olumlu yönde beslemesidir (K2).  

Besleyici çalışan olabilmek için karşı tarafın hem bilişsel hem de davranışsal süreçlerinin fark 
edilmesi ve desteklenmesi gerekir. Karınca çünkü karıncalar disiplinli ve ekip olarak çalışan 
hayvanlardır (K3). 

İş Hayatındaki Besleyici Çalışanların Özellikleri: Bazı katılımcılar, iş 
hayatlarında besleyici çalışanların bulunmadığını belirtirken, diğer çalışanlar genel olarak 

besleyici çalışanların saygılı, güvenilir, çalışkan bireyler olduklarını ifade etmişlerdir.  

Şu anda iş hayatımda besleyici insanlar yok. Besleyici insanlar olsaydı çalışmak muhtemelen 

daha keyifli olurdu. Bu çalışanların geri bildirim konusunda başarılı, mesleki olarak kaliteli ve 
size katkı sağlayan, takım olma konusunda başarılı ve birçok konuda istikrarlı davranış 
sergileyebilen özelliklere sahip olmasını beklerdim (K2). 

Saygılı, güvenilir, çalışkan, sempatik, araştırmacı, sorgulayıcı, çözüm odaklı, pratik, gözü 
karalar (K6). 

İş Hayatındaki Besleyici Çalışanların Destekleri: Katılımcılar, besleyici 
çalışanların kararlara saygılı, geribildirim verebilen arkadaşlarına destek olarak onların mesleki 
anlamda gelişimine katkı sağlayan çalışanlar olduklarını belirtmişlerdir. 

Kararlarıma saygılı, kararlara katılımım sağlanır ki bu bence onure edici bir tutumdur (K1). 

Besleyici Çalışanların Örgütsel Etkileri: Katılımcılar besleyici çalışanların, ekip 

motivasyonunu arttırdığını, kurumsal kimliği olumlu olarak temsil ettiklerini ve genel olarak 

çalışanlar arasında denge sağlayarak örgütlere katkı sağladıklarını vurgulamışlardır.    

İş yerindeki görev ve sorumlulukların aksamadan yerine gelmesi, işlerin hızlı ve pratik 
çözümlere kavuşması, yüksek performans, olumlu ve destekleyici çalışma iklimi ve düşük iş 

gören devir hızı ile sonuçlanabilir  (K3). 

Kurumsal kimliği iyi temsil ederler. Dürüst ve iyi niyetli çalışmalar işbirliği ile sonuca 
ulaşılmasını ve hedeflere ulaşmayı sağlar. Kurumsal hafıza için kıymetlidirler (K5). 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Pandemi süreci ile birlikte evlerine kapandıktan sonra işlerine geri dönen çalışanlar psikolojik 
olarak yıpranmış, yalnızlaşmış ve kendilerini diğer insanlardan izole ederek yaşamayı tercih 
etmeye başlamışlardır. Bu durum örgütlerdeki çalışan ilişkilerinin önemini bir kez daha gözler 
önüne sermiştir. Her çalışan, kendisine destek olabilecek, güvenilir, anlayışlı, empati kurabilen, 
yardımsever ve yanında dimdik durabileceği bir çalışma arkadaşı arar. Çünkü çoğu örgütte 
çalışmalara ket vurarak, başarıları kendilerine mal etmeye çalışan zehirli çalışanlar bulunduğu 
için bu zehirli çalışanlar, örgütsel ortamları zehirleyerek bu ortamları olumsuz bir yapıya 

büründürürler. Bu yapıların sağlıklı, besleyici bir yapıya dönüştürülebilmesi için örgütlerde, 
besleyici çalışanların besleyici davranışlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Besleyici çalışanlar, işyeri 
kurallarına uyarak, örgütsel vatandaşlık davranışı sergileyebilen çalışanlardır.  

Çalışmaya katılan katılımcılar besleyici çalışanları çalışkan, ekip ruhuna sahip arılara ve 
karıncalara benzeterek, besleyici çalışanların kararlara saygılı, geribildirim verebilen, mesai 

arkadaşlarına destek olarak onların mesleki anlamda gelişimine katkı sağlayan çalışanlar 
oldukları için kendilerini ve örgütleri olumlu anlamda etkilediklerini vurgulamışlardır.  

Göçener (2010:93)’in yapmış olduğu çalışma sonucuna göre kişiler arası ilişkilerde kadınların 
erkeklere göre daha olumlu/besleyici bir tarzda ilişkiler kurduğu, Doğan ve Sapmaz (2012)’ın 
yapmış oldukları araştırma sonucuna göre ise besleyici ilişki tarzının öznel iyi oluşla pozitif 
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yönde ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışma sonucunda da öznel olarak iyi olabilen 
çalışanların, mesai arkadaşlarına da olumlu yaklaşarak, onları olumlu yönde motive ettikleri 
görülmüştür. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Her birey değerlidir. Herkesin kendi değerini bildiği kadar karşısındakinin de değerini bilerek 
hareket ettiği, örgütsel ikliminde huzur, mutluluk, besleyici ilişkilerin kol gezdiği örgütsel 
yapıların oluşturulabilmesi için bu ortamları besleyebilecek çalışanlara ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bu nedenle,  

 Besleyici örgütsel ortamların oluşabilmesi için bu örgütlerdeki yöneticilerin öncelikle 

besleyici davranışlar sergileyerek, çalışanlarına örnek olması ve zehirli yapıları ile çalışma 
arkadaşlarının çalışmalarını engelleyebilecek yapıdaki çalışanlara ise zamanında gerekli 
yaptırımların uygulanması gerekir.  
 Özellikle karanlık-empatların ya/ya da ikiyüzlü mobberların zehirli tutumları ile örgütsel 
iklime zarar vermeden tespit edilmeleri gerekir.  

Gelecek çalışmalarda besleyici yöneticiler, besleyici çalışanlar, besleyici örgüt kültürü, besleyici 
iletişim gibi kavramların tek tek ele alınarak daha detaylı çalışmalar yapılarak, bireysel ve 

örgütsel etkileri derinlemesine araştırılabilir. Çalışma için nitel araştırma yöntemi tercih edilmiş 

olup gelecek çalışmalarda karma araştırma yöntemleri kullanılarak konu, daha detaylı 
incelenebilir. Bu çalışma ile örgütlerin kasvetli çalışma ortamlarından kurtarılarak daha sağlıklı 
ortamlara dönüştürülebilmesi için yöneticilerde ve çalışanlarda bir farkındalık oluşturmak 

hedeflenmektedir.  
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ÖZET 

Örgütleri başarıya ulaştıracak faktörler arasında önemli yere sahip olan çalışanların gönüllü olarak işlerine ilişkin 
sınırlarını, işin kendi kapsamı içinde tekrardan şekillendirmesi olarak tanımlanan iş becerikliliğiyle ilgili araştırmalar 
son yıllarda artış göstermektedir. Bu çalışmada iş becerikliliği ile ilgili 2001-2021 yılları arasında yayımlanan 
çalışmaların bibliyometrik analiz yöntemiyle incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, Scopus veri tabanında yer alan 
683 makale analizlere dâhil edilmiştir. Çalışmada betimsel analiz ve bibliyometrik analiz yöntemleri kullanılmıştır. 
Yayınlar, VOSviewer haritalama yöntemiyle görselleştirilmiştir. Analiz sonrası incelenen çalışmalarda en fazla yayının 
2021 yılında yapıldığı, çalışmaların içinde en çok makale türünün yer aldığı, en sık kullanılan anahtar kelimenin “iş 
becerikliliği”, özette en çok yer alan kelimenin “iş talebi” olduğu en fazla yayın yapan ve atıf alan yazarın Bakker, A.B. 
olduğu görülmektedir. En fazla yayın yapan ve atıf alan ülkenin Hollanda olduğu, en çok yayın yapan kurumun 
Hollanda’da bulunduğu bulgular arasındadır. Çalışmanın, iş becerikliliği literatüründeki yönelimi yansıtarak 
araştırmacılara olası boşlukları belirlemede katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İş Becerikliliği, Bibliyometrik Analiz, Bilimsel Haritalama 

 

GİRİŞ 

Son yirmi yıldır araştırmacıların ilgi odağı olan iş becerikliliği kavramı çalışanların gönüllü bir 
biçimde işlerine ilişkin sınırlarını, kendi kapsamı içinde tekrardan biçimlendirmesi olarak ifade 
edilmektedir (Aslan, 2020:181). Çalışanların kendi tercihleri doğrultusunda işleri üzerinde 
yapmış oldukları değişiklik ve düzenleme olarak tanımlanan (Tims vd., 2010:14) kavram 
çalışanların işlerini kişisel ilgi ve değerleri ile uyumlu hale getirmek amacıyla giriştikleri ve 
işlerini yeniden tasarlama imkanına sahip oldukları informal bir süreçtir. Bu süreçte çalışan 
yaptığı işte pasif bir unsur olmaktan çıkarak aktif bir faktör haline gelmektedir (Kerse ve Babadağ, 
2019:135). Böylece çalışanlar işleriyle ilgili kişisel ihtiyaçları, yetenekleri ve tutkuları arasında 

daha iyi bir uyum sağlamaktadır (Van Wingerden vd., 2017:55). Yerli literatüre bakıldığında, 
“job crafting” kavramı iş biçimlendirme (Çetin vd., 2021), iş zanaatkârlığı, iş yapılandırma ve iş 
becerikliliği olarak dört farklı biçimde ifade edilmiştir. Bu kavram, yerli literatürde en çok iş 
becerikliliği olarak ele alındığı için bu çalışmada da iş becerikliliği olarak kullanılmıştır 
(Akçakanat vd., 2019:397-398). 

Son yıllarda, araştırmacılar tarafından iş becerikliliği konusuna olan ilgi artmaktadır. Bu nedenle 

araştırmanın amacı, iş becerikliliği alanındaki evrilmenin bibliyometrik bir resmini sunmak ve 
literatürdeki mevcut boşlukları belirleyip geçmiş yıllarda yapılan çalışmalara bir anlayış oluşturup 
katkıda bulunmaya yardımcı olmaktır. Bu amaçla aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmıştır:  

1. İş becerikliliği çalışma sayıları yıllar içerisinde nasıl bir gelişme göstermektedir?  

2. İş becerikliliği çalışmalarının türlere göre dağılımı nasıldır?  

3. İş becerikliliği çalışmalarının ülkelere göre dağılımı nasıldır?  

4. İş becerikliliği çalışmalarının kurumlara göre dağılımı nasıldır?  

5. İş becerikliliği çalışmalarının yazarlara göre dağılımı nasıldır?  
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6. İş becerikliliği çalışmalarının anahtar sözcüklerinde ve özetlerinde en çok kullanılan ortak 
kelimeler ve tematik kümeler nelerdir? 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

İş Becerikliliği 
Literatür incelendiğinde iş becerikliliği kavramının teorik alt yapısının İş Tasarımı Teorisi ya da 
İş Talepleri-Kaynakları Modeli (Bakker ve Demerouti, 2007) çerçevesinde sunulduğu 
görülmektedir. Alternatif bir iş tasarım tekniği olarak kabul gören iş becerikliliğinde çalışanlar 
tarafından aşağıdan yukarıya doğru bir yaklaşım benimsenerek işlerin çalışan tarafından 
tasarlanması fikri ön plana çıkmaktadır (Yavuz ve Artan, 2019:99). Araştırmacılar yıllardır, 
işlerin tasarımını, çalışan deneyiminin örgütlerde nasıl çalıştığını incelemek için bir başlangıç 
noktası olarak kullanmışlardır (Berg vd., 2010:158). Astın işinin doğasının, üst düzey yöneticiler 
tarafından belirlenmesi üzerine yoğunlaşan geleneksel iş tasarımı teorisi son yıllarda farklı bir 
düşünceye evrilmiştir. Bir işin doğası belirlenirken sadece yöneticiler değil, çalışanlar da bu süreç 
içerisinde proaktif olarak rol almakta (Gemmano, 2020:652) ve işlerinin kendileri tarafından 
şekillendirilmesini daha anlamlı bulmaktadırlar (Yavuz ve Artan, 2019:96). Bu anlayış 
doğrultusunda iş becerikliliği kavramı, bireyin işiyle alakalı görev (fiziksel veya bilişsel olarak) 
ve ilişkisel sınırlarını şekillendirmeyi içermektedir (Wrzesniewski ve Dutton 2001:21). İş 
becerikliliği çalışanın kariyeri boyunca etkilendiği, süreklilik arz eden süreçlerden oluşmaktadır 
(Berg vd., 2013:4). Wrzesniewski ve Dutton (2001) üç çeşit iş becerikliliği faaliyeti 
tanımlanmaktadır. İlki göreve ilişkin beceriklilik olup iş görevlerinin sayısını, kapsamını ve 
türünü içerebilen işin görev sınırlarını değiştirmeyi kapsamaktadır. İkincisi ilişkisel beceriklilik 
olup çalışanların işlerini yerine getirirken nasıl, ne zaman veya kiminle etkileşimde bulunacağını 
değiştirmeyi içermektedir. Üçüncüsü ise bilişsel iş becerikliliği olup çalışanların işlerini oluşturan 
görevleri ve ilişkileri algılama biçimlerini yani işe bakış açısını değiştirmelerini gerektirmektedir 
(Aslan, 2020:183). İş becerikliliği çalışmalarına bakıldığında çalışanların kendi iş tasarımlarını 
aktif olarak değiştirdiğini göstermektedir. Bugüne kadar yayınlanan iş becerikliliği 
araştırmalarından iki araştırma eğilimi çıkarılmaktadır. Bunlar, iş becerikliliğinin bireysel 
düzeyde ve olumlu sonuçlarının çalışılmış olmasıdır (Tims vd., 2015:727-728). 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Araştırmada, 2001-2021 yılları arasında iş becerikliliği kavramıyla ilgili yapılan çalışmaların 
bibliyometrik analizinin yapılması amaçlanmaktadır. İş becerikliliği ile ilgili çalışmalara yönelik 
bütüncül bir anlayış geliştirmek adına betimsel ve bibliyometrik analiz metodlarından 
yararlanılmıştır. Araştırmacılara araştırdıkları konularla ilgili ayrıntılı bilgi sunan (Ulukök ve 
Arar, 2020:21) ve genellikle uluslararası bilimsel etkinlikleri ölçmek için kullanılan bibliyometrik 
analizin (Yıldız ve Aykanat, 2017:136) temelinde atıf ağları oluşturmak vardır (Aykanat ve 
Yıldız, 2016:98). Çalışmada dokümanlarda yer alan kelimeler arası ilişki ağı kurmada kullanılan 
bir teknik olan özetlerde yer alan ortak kelime analizi ve ortak anahtar sözcük analizi kullanılmış 
olup Scopus (Cobo vd., 2011:1383) veri tabanı temel alınmıştır. Öncelikle, 12 Şubat 2022 
tarihinde yapılan tarama sonucunda, 31.12.2021 tarihine kadar yayımlanan tüm çalışmalar 
derlenmiştir. Scopus veri tabanında yapılan taramada, ilgili çalışmaları belirlemek için tek bir 
anahtar kelime kullanılmıştır. Dâhil etme kriteri, başlıklarında “Job Crafting” (İş Becerikliliği) 
teması olan yayınlardır. Hariç tutma kriterlerini ise 2022 yılındaki konuyla ilgili çalışmalar 
oluşturmaktadır.  İlk tarama stratejisi neticesinde, dâhil etme kriterlerini karşılayan 701 yayın 
belirlenmiştir. Toplamda 18 yayın tarama kriterlerine uymadığı için hariç tutulmuştur. Bu 
doğrultuda, 12.02.2022 tarihinde Scopus veri tabanından “Job Crafting” kelimeleri taranarak 683 
çalışmaya ulaşılmıştır. Bu çalışmaların incelenmesinde VOSviewer programından yararlanılmış 
(Van Eck ve Waltman, 2010: 523) ve görselleştirme yapılarak yorumlanmıştır. 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

İş Becerikliliği Alanına Yönelik Betimsel ve Bibliyometrik Bulgular  
Bilimsel çalışmaların başlıklarına ve anahtar kelimelerine bakılarak Scopus veri tabanında 
yapılan sorgu neticesinde 2001-2021 dönemine ait iş becerikliliği ile ilgili toplam 683 adet yayın 
yapıldığı görülmüştür. Bu yayınların yıllara ilişkin dağılımı Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 1: İş Becerikliliği Çalışmalarının Yıllara Göre Dağılımı 

Şekil 1’e bakıldığında, iş becerikliliği çalışmalarının 2001 yılında yapılmaya başlandığı ve 2009 
yılı sonrasında ufak da olsa bir artışın olduğu özellikle 2015 yılından sonra artış eğiliminde olduğu 
görülmektedir. Yıllara göre bakıldığında; en çok yayının ise 2021 yılında olmak üzere toplam 169 
adet olduğu görülmektedir. İş becerikliliği çalışmalarının türlere göre dağılımı Tablo 1’de 
gösterilmiştir. 

Tablo 1: İş Becerikliliği Çalışmalarının Türlerine Göre Dağılımı 
Yayın Türleri Yayın Sayısı 

Makale 574 

Konferans bildirisi 31 

Kitap bölümü 30 

İnceleme 24 

Kitap 9 

Diğer (editör yazısı, konferans incelemesi vs.) 15 

 
Tablo 1’de iş becerikliliği çalışmalarının sırasıyla makaleler, konferans bildirileri, kitap 
bölümleri, incelemeler, kitaplar ve diğer yayınların oluşturduğu görülmektedir. Buna göre iş 
becerikliliği kavramının gelişiminin başta makaleler (%84.0) olmak üzere konferans bildirileri 
(%4.5) ve kitap bölümlerinin (%4.4) yönlendirdiği söylenebilir. İş becerikliliği çalışmalarının ve 

bu çalışmalara yapılan atıfların ilk on ülkeye göre dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir. 
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Tablo 2: İş Becerikliliği Çalışmalarının Ülkelere Göre Dağılımı 
Sıra Ülke Yayın Sayısı Atıf Sayısı 

1 Hollanda 159 7700 

2 ABD 112 4962 

3 Çin  89 1542 

4 Avusturalya 58 1552 

5 İngiltere 55 733 

6 Güney Kore 35 170 

7 Almanya 33 923 

8 İtalya 32 246 

9 Güney Afrika 27 361 

10 Finlandiya 26 574 

 
Tablo 2’de iş becerikliliği kavramına ilişkin 683 adet bilimsel yayının 159 adedi Hollanda’da, 
112 adedi ABD’de ve 89 adedi ise Çin’de yapılmış olup bu ülkelerin dünya sıralamasında ilk üçü 
temsil ettiği görülmektedir. Türkiye ise 10 adet yayınla 25. sırada yer almaktadır. En çok atıf alan 
ülke yayın sayısı en fazla olan Hollanda olup 7700 adettir. İş becerikliliği çalışmalarının ilk on 
kuruma göre dağılımı Tablo 3’te gösterilmiştir. 
 

Tablo 3: İş Becerikliliği Çalışmalarının Üniversitelere Göre Dağılımı 
Sıra Üniversite Yayın Sayısı 

1 Rotterdam Erasmus Üniversitesi 73 

2 Eindhoven Teknik Üniversitesi 45 

3 Utrecht Üniversitesi 27 

4 Amsterdam Vrije Üniversitesi 24 

5 Johannesburg Üniversitesi 18 

6 Tilburg Üniversitesi 15 

7 Swinburne Teknoloji Üniversitesi 15 

8 Van Amsterdam Üniversitesi 14 

9 KU Leuven 13 

10 Hong Kong Lingnan Üniversitesi 12 

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi iş becerikliliği ile ilgili en fazla yayın yapılan kurum Hollanda’da 
bulunan Rotterdam Erasmus Üniversitesi’dir. İş becerikliliği çalışmalarının ilk on yazara göre 
dağılımı ve bu yazarlara ait atıf sayıları Tablo 4’te gösterilmiştir. 
 

Tablo 4: İş Becerikliliği Çalışmalarının Yazarlara Göre Dağılımı 
Sıra Yazar Adı Yayın Sayısı Atıf Sayısı 

1 Bakker, A. B. 53 5444 

2 Demerouti, E. 38 2079 

3 Tims, M. 27 2753 

4 Derks, D. 15 2732 

5 Petrou, P. 14 894 

6 Schaufeli, W. B. 11 944 

7 Hakanen, J. J. 10 349 

8 Peeters, M. C.W. 10 822 

9 Ingusci, E. 9 108 

10 Hur, W. M. 9 106 

 

Tablo 4’e göre en çok yayın yapan ve en çok atıf alan araştırmacı Bakker, A. B.’dir. İş becerikliliği 
alanındaki çalışmaların özetlerinde en çok kullanılan ve herhangi bir kelimenin analize dâhil 
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edilebilmesi için makale özetlerinde en az on kez belirtilmiş olması, görselleştirmenin daha 
anlamlı olabilmesi için yazar tarafından koşul olarak varsayılmıştır (Ulukök ve Arar, 2021:25). İş 
becerikliliği ile ilgili ortak kelime analizi Şekil 2’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 2: İş Becerikliliği Çalışmalarının Ortak Kelime Analizi 

Şekil 2’de yer alan her bir renk, bir kümeyi ifade etmektedir. Analizde veri temizleme işlemi 
yapılarak bazı anlamsız kelimeler çıkarılmıştır (makale, araştırma, yapısal eşitlik modeli, kalitatif 
araştırma vb.). Makale özetlerinde en yaygın olarak kullanılanlar 104 tekrarlama ile iş talebi, 62 
tekrar ile liderlik, 51 tekrar ile iş performansı, 43 tekrarlama ile yetenek, 38 tekrar ile kariyer ve 
37 tekrar ile bilişsel beceriklilik kelimeleridir. Hemşire kelimesi 32 defa tekrarlanmış olup işin 
anlamlılığı ve örgütsel değişim kelimeleri ise 16 kez tekrarlanmıştır. Çalışmaların özetinde sık 
tekrarlanan kelimeleri içeren ağ haritası oluşturulduktan sonra tematik kümeler belirlenmiştir. 
Analiz sonucunda, çalışma özetlerinde sık kullanılan kelimeler incelediğinde 5 ana küme ortaya 
çıkmıştır. Tablo 5’te tematik kümelere yer verilmiştir. 
 

Tablo 5: Çalışma Özetlerinde En Çok Kullanılan Kelimelere Yönelik Tematik Kümeler 

Küme 1 

İş Karakteristikleri 
Modeli 

 

Küme 2 

İş Becerikliliği 
Boyutları ve Liderlik 

Küme 3 

İş Talepleri-
Kaynakları Modeli 

 

Küme 4 

Beşeri Sermaye 
Havuzu 

 

Küme 5 

Sağlık Sektörü 

İş 

Kariyer 

İşveren 
Çevre 

Deneyim 

Sağlık 
İş Karakteristikleri 
Yaşam 

Anlam 
İşin Anlamlılığı 
Anlamlılık 

Kendi işi 
Saygı göstermek 

Stres 

İş yükü 

Bilişsel Beceriklilik 

İş Becerikliliği 
Şirket 
Çalışan İş Becerikliliği 
Lider 

Liderlik 
İlişkisel Beceriklilik 

Otonomi/Özerklik 

Süpervizör/Amir  
Görev Becerikliliği 
Takım 

Anlama yetisi 

Zorlu İş Talebi 
İş Talebi 
Kaynakların Korunması 
İş Talepleri-Kaynakları 
İş Performansı 
İş Kaynakları 
İş 

Bireysel kaynak 

Proaktif Kişilik 
Kişilik 

Kaynak Teorisi 

Kaynaklar Teorisi 
Özyeterlilik 

Sosyal İş Kaynakları 
Sosyal Kaynak 
Yapısal İş Kaynakları 

Yetenek 

Davranış 

Değişim 
Talep 

İlgi 
İş tasarımı 
Gereksinim 

Organizasyon 

Örgütsel Değişim 
Kalite 

Beceri 

Verimlilik 

Hastane 

İş Becerikliliği 
Hemşire 

Eğitim 

 

Tablo 5’te ilk küme iş karakteristikleri modeli olarak adlandırılmış iş karakteristikleri, işin 
anlamlılığı, stres ve iş yükü gibi konular ön plana çıkmıştır. İkinci küme iş becerikliliği boyutları 
ve liderlik olarak adlandırılmış görev becerikliliği, ilişkisel beceriklilik, bilişsel beceriklilik, 

https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/superviz%C3%B6r
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liderlik gibi değişkenlere odaklanılmıştır. Üçüncü küme iş talepleri-kaynakları modeli olarak 

adlandırılmış iş talebi, iş performansı, iş kaynakları, proaktif kişilik gibi kavramlar ön plana 
çıkmıştır. Dördüncü küme temel stratejik insan kaynakları bileşenlerinden biri olan beşeri 
sermaye havuzu olarak adlandırılmış olup yetenek, beceri ve değişim konularına odaklanılmıştır. 
Beşinci küme sağlık sektörü olarak adlandırılmış olup hastane ve hemşire kelimeleri yer 
almaktadır. Şekil 3’te çalışma özetlerinde en çok kullanılan anahtar kelimelere ilişkin yoğunluk 
haritası aşağıda verilmiştir.  

 
 

Şekil 3: Çalışma Özetlerinde En Çok Kullanılan Kelimelere İlişkin Yoğunluk Haritası 
 

Şekil 3’te sarı renklerin en çok kullanılan kelimeler, mavi renklerin ise daha az sayıda kullanılan 
anahtar kelimeleri ifade ettiği görülmektedir. Bu bağlamda iş becerikliliği alanında 
değerlendirilmeye alınan çalışmaların anahtar kelimeleri içinde en çok kullanılanlar liderlik,  iş 
performansı gibi konulardır. Şekil 4’te son yıllarda çalışma özetlerinde en çok kullanılan 
kelimeler yer almaktadır. 

 

Şekil 4: Son Yıllarda Çalışma Özetlerinde En Çok Kullanılan Kelimeler 

Şekil 4’e göre son dönemde özellikle işin anlamlılığı, ilişkisel beceriklilik, bilişsel beceriklilik 
gibi konuların yer aldığı çalışmalar ön plana çıkmaya başlamıştır. Yazarların en çok kullandığı 
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anahtar kelimelerin tekrar sayısının minimum eşik sınırı on olarak belirlenmiştir. İş becerikliliğine 
ilişkin çalışmalarda yazarların en çok kullandığı anahtar kelimelere göre dağılım Şekil 5’te 
sunulmaktadır. 

 
Şekil 5: Yazarların İş Becerikliliği ile İlgili En Sık Tercih Ettiği Anahtar Kelimeler 

Şekil 5’te yer alan harita anahtar kelimeler arasındaki bağlantıyı ve kümeleri göstermektedir. 
Yazarlar tarafından odaklanılan anahtar kelimelerin kullanım sıklığı arttıkça kümeler 
büyümektedir. Çalışma özetlerinde en sık kullanılan anahtar kelimelerin tekrar sırasına göre 441 
tekrar ile iş becerikliliği, 110 tekrar ile işe bağlılık ve 30 tekrar ile iş performansı olduğu 
görülmektedir. Diğer en sık tekrarlanan anahtar kelimeler ise 25 tekrar ile iyi-oluş, 23 tekrar ile 
tükenmişlik ve iş tatmini, 22 tekrar ile iş dizaynı, 16 tekrar ile çalışan bağlılığı ve iş kaynakları 
kelimeleridir. İş becerikliliğine ilişkin çalışmaların ortak anahtar sözcüklere göre tematik 
kümeleri Tablo 6’da sunulmaktadır. 

Tablo 6: Ortak Anahtar Sözcüklere Göre Tematik Kümeler 

Küme 1:İnsan 
Kaynakları Yönetimi 
ve Sağlık Boyutları 

 

Küme 2: İş Talepleri-
Kaynak Modeli ve 

Teşvik Edici Faktörler 

 

Küme 3:Liderlik ve 
Yaratıcılık 

 

Küme 4:İş 
Performansı ve 

Klinik 

Araştırmalar 

 

Küme 5:Personel 
Yönetimi ve 
Performans 

 

Tükenmişlik 

Eğitim 
İnsan Kaynakları 
Yönetimi 
İş Karakteristikleri 
İş Memnuniyeti 
İş Stresi 
Mental Sağlık 

İş Sağlığı 
Örgüt ve Yönetim 
Profesyonel Özerklik 

Psikoloji 

İyi-oluş 
İş 

İş-yaşam Dengesi 
İş yükü 

Özerklik 

Çalışan Bağlılığı 
İş 

Bağlılık 
İş Talepleri-Kaynakları 
Modeli 

İş Becerikliliği 
İş Talepleri 
İş Talepleri-Kaynakları 
İş Tasarımı 
İş Performansı 
İş Kaynakları 
İşin Anlamlılığı 
Kişi-İş Uyumu 

Proaktif Kişilik 

Proaktiflik 
Özyeterlilik 

Sürdürebilirlik 

İş Bağlılığı 
Çalışma Koşulları 

Klinik Araştırmalar 
Yaratıcılık 
Çalışan 

Güçlendirici Liderlik 
Liderlik 

Hemşire 

Hemşireler 
Organizasyon 

Kişilik 

Doktor 
İyi-oluş 

İş Çevresi 
İşçi 
İşyeri 

Klinik Araştırmalar 
Motivasyon 
Görev Performansı 
İş Performansı 
 

Performans 

Personel Yönetimi 

Tablo 6’da ortak anahtar sözcüklere göre oluşan tematik kümelere bakıldığında toplam 5 küme 
olduğu görülmektedir. Birinci küme insan kaynakları yönetimi ve sağlıklı örgüt boyutları 
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(tükenmişlik, iş-yaşam dengesi, mental sağlık, iş stresi ve iyi-oluş) olarak adlandırılmıştır. İkinci 
küme iş talepleri-kaynak modeli (iş talebi, iş performansı, iş kaynakları) ve teşvik edici faktörler 
(işe bağlılık, iş tasarımı ve işin anlamlılığı) olarak adlandırılmıştır. Üçüncü küme liderlik ve 
yaratıcılık olarak isimlendirilirken dördüncü küme iş performansı ve klinik araştırmalar olarak 
adlandırılmıştır. Beşinci küme ise personel yönetimi ve performans olarak adlandırılmıştır. Şekil 
6’da çalışmalarda yazarlar tarafından en çok kullanılan anahtar sözcükler ilişkin yoğunluk haritası 
verilmiştir. 

 

Şekil 6: Çalışmalarda Yazarlar Tarafından En Çok Kullanılan Anahtar Sözcüklere İlişkin 
Yoğunluk Haritası 

Şekil 6’ya göre iş becerikliliği alanında değerlendirilmeye alınan çalışmalarda yazarların 
kullandığı anahtar sözcükler içinde en çok kullanılanlar işe bağlılık ve iş performansı gibi 
sözcüklerdir. Şekil 7’de son yıllarda yazarlar tarafından en çok kullanılan anahtar sözcüklerindeki 
değişim gösterilmektedir. 

 

Şekil 7: Son Yıllarda Yazarlar Tarafından En Çok Kullanılan Anahtar Sözcükler 
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Şekil 7’ye bakıldığında son yıllarda liderlik, güçlendirici liderlik, hemşire ve çalışma koşulları 
gibi kavramlara yazarlar tarafından daha çok önem verildiği anlaşılmaktadır. Son dönemde 
özellikle liderlik ve güçlendirici liderlik gibi anahtar kelimeler özellikle sağlık alanında daha fazla 
araştırılmaya başlanmıştır. Şekil 8’de en fazla yayın yapan araştırmacılar yer almaktadır. Bu 
araştırmacılardan yayın sayısı en az 3 olan 127 araştırmacı dikkate alınmıştır. Ayrıca, 
araştırmacıların oluşturmuş olduğu kümelenmeler ve araştırmacılar arasındaki bağlantılar da 
gösterilmektedir.  

 

Şekil 8: İş Becerikliliği ile İlgili Araştırmaların Ortak Yazarlık Ağı 

Şekil 8’e göre toplamda 13 küme ve 71 bağlantı bulunmaktadır. Buna göre, daire büyüklükleri 
yazarlara ait yayın sayısı, aynı daire renkleri yazarların birlikte çalışmalarının olduğunu, daire 
aralarındaki çizgiler ise birbirleriyle ilişkili olan yazarları göstermektedir. Şekil incelendiğinde, 
en fazla yayın yapan araştırmacının Bakker, A. B. (53 yayın) olduğu görülmüştür. Bu 
araştırmacıyı sırasıyla Demerouti, E. (38 yayın) ve Tims, M. (27 yayın) takip etmektedir.  

SONUÇ 

Son yıllarda, iş becerikliliği kavramı ve bu alanda yapılan araştırmalar giderek önem 
kazanmaktadır. Bu çalışmada 2001-2021 yılları arasında iş becerikliliği ile ilgili Scopus veri 
tabanında yayınlanmış çalışmaların yıllar içinde göstermiş oldukları eğilim, betimsel analiz 
yöntemi ve haritalama metodu kullanılarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda Scopus 
veri tabanından erişim sağlanan toplam 683 çalışma inceleme kapsamına alınmıştır. Bu araştırma 
iş becerikliliği ile ilgili literatürün mevcut durumunu ortaya koymakta ve gelişim süreci hakkında 
değerlendirme yapma olanağı sunmaktadır. Yapılan analiz neticesinde elde edilen bulgular 
aşağıda özetlenmiştir: 

- Yıllar itibariyle en fazla yayının (169 adet) 2021 yılında yapıldığı görülmektedir.  

- Yayınların türlere göre dağılımı incelendiğinde en fazla sayının (574 adet) makale türünde 
olduğu görülmektedir. 

- İş becerikliliği ile ilgili en fazla yayın (159 adet) yapan ülke Hollanda’dır.  

-En fazla atıf (7700) alan ülke Hollanda’dır.  
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-Yapılan yayınların en fazla  (73 adet) Hollanda’da yer alan Rotterdam Erasmus Üniversitesinde 
yapıldığı görülmüştür. Türkiye adresli yapılan ve Scopus veri tabanında olan çalışma sayısı 10 
adet olup Türkiye 25. sırada yer almaktadır.  

-En fazla yayın yapan yazar 53 çalışma ile Bakker, A. B.’dir.  

-En fazla atıf alan araştırmacı 5444 ile Bakker, A. B.’dir. 

-Çalışma özetlerinde en yaygın olarak kullanılan kelimeler 104 tekrarlama ile iş talebi, 62 tekrar 
ile liderlik, 51 tekrar ile iş performansı’dır.  

-Çalışma özetlerinde yazarların en sık kullandığı anahtar kelimelerin 441 tekrar ile iş becerikliliği, 
110 tekrar ile işe bağlılık ve 30 tekrar ile iş performansı olduğu görülmektedir. 

Gemmano vd., (2020:660) iş becerikliliği ile sağlıklı örgütlerin faktörleri arasındaki ilişkiyi 
ortaya koyduğu çalışmalarında 2001-2019 yılları arasında Scopus veri tabanında yer alan 375 
çalışmayı analiz etmişlerdir. En sık kullanılan anahtar kelimeler; teşvik edici faktörler (işe 
bağlılık, iş memnuniyet, iş tasarımı ve iş performansı), iş talepleri-kaynakları modeli ve sağlık 
boyutları (iyi oluş ve tükenmişlik) olarak üç başlık altında toplanmıştır. Liu ve Jiarui (2021:1-2) 

çalışmalarında Web of Science’ta (WoS) 2000-2019 yılları arasında yer alan toplam 441 

çalışmayı incelemişlerdir. Yapılan çalışmada sırasıyla en çok tekrar eden anahtar kelimeler 
performans, işe bağlılık, iş talepleri-kaynakları modeli, tükenmişlik ve bağlılıktır. En çok 
araştırılan konular on bir kategoriye ayrılmış olup iş becerikliliğinin temel teorik araştırma yönü 
ve iş becerikliliğini etkileyen faktörler olarak belirtilmiştir. Kılıç (2021) çalışmasında yine Web 
of Science’ta (WoS) 2001-2021 yılları arasında yer alan 564 çalışmayı incelemiş ve araştırma 
alanları olarak işe adanmışlık, iş talepleri-kaynakları, performans ve iyilik halinin ön plana 
çıktığını ifade etmiştir. Yapılan bu çalışmada ise özetlerde sık kullanılan kelimeler beş kümeden 
oluşmuş ve iş karakteristikleri modeli, iş becerikliliği boyutları ve liderlik, iş talepleri-kaynakları 
modeli, temel stratejik insan kaynakları bileşenlerinden biri olan beşeri sermaye havuzu, sağlık 
sektörü olarak adlandırılmıştır. Ortak anahtar sözcükler de toplam beş kümeden oluşmuş ve insan 
kaynakları yönetimi ve sağlıklı örgüt boyutları, iş talepleri-kaynak modeli ve teşvik edici 
faktörler, liderlik ve yaratıcılık, iş performansı ve klinik araştırmalar, personel yönetimi ve 
performans olarak adlandırılmıştır. Bu anlamda diğer çalışmalar ile örtüşen araştırma, son 
dönemde iş becerikliliği ile ilgili çalışmaların artarak evrildiğini göstermektedir. 

Çalışmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Çalışmaya ait kısıt, sadece Scopus veri tabanı 
üzerinden erişimi sağlanan çalışmaların incelenmiş olmasıdır. Bu nedenle gelecek dönemde 
çalışmada kullanılan analiz yöntemleri, EBSCO Host, JSTOR gibi farklı veri tabanlarına da 
uygulanabilir. Gelecek çalışmalarda araştırmacılar, Citespace, Pajek ve Rstudio gibi farklı görsel 
haritalama programlarını kullanarak karşılaştırma yapabilirler. Türkiye adresli iş becerikliliğine 
ilişkin ve Scopus veri tabanı tarafından taranan çalışmaların artırılması gerekmektedir. Özellikle 

araştırmacıların iş becerikliliği konusuyla işin anlamlılığı ve güçlendirici liderlik gibi kavramları 
ilişkilendirerek yeni çalışmalar yapmaları ve durumsal, bireysel öncüllerin ve örgütsel açıdan 
olumlu ardılların kavramla daha sık çalışıldığından yola çıkılarak olumsuz örgütsel ardılların da 
araştırılabileceği önerilebilir. 
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ÖZET 

Bu çalışma proaktif kişiliğin iş çıktıları üzerindeki etkisinde lider-üye etkileşiminin aracı etkisini belirlemeyi 
amaçlamaktadır. Literatürde çoğunlukla proaktif kişiliğin olumlu iş çıktılarına etkileri incelenmiştir. Proaktif davranış 

özellikleri değerlendirildiğinde çalışanın bu kişilik özelliğini ısrarlı bir şekilde sergileyip istediği sonucu alamama 
durumlarında çalışan üzerindeki yıkım etkisi normal çalışana göre daha fazla olabilmektedir. Proaktif kişiliğin olumsuz 
iş çıktıları üzerinde etkisi kapsamında işten ayrılma niyeti ile tükenmiş alt boyutlarından duygusal tükenme, 
duyarsızlaşma ve kişisel başarı hissi azalması alt boyutları bu çalışmada değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında 
Ankara’da bir özel güvenlik firmasında çalışan 116 özel güvenlik personeline olasılığa dayalı olmayan kolayda 

örnekleme yöntemi ile anket uygulanmıştır. Anket sonuçları SPSS 24 ve AMOS 24 programları kullanılarak analiz 
edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda proaktif kişilik ile lider-üye değişimi arasında pozitif etki varken proaktif kişiliğin 
ve lider-üye etkileşiminin kişisel başarı hissi azalması üzerinde negatif etkisi tespit edilmiştir. Bununla birlikte proaktif 
kişiliğin kişisel başarı hissi azalması alt boyutu üzerindeki etkisinde lider-üye etkileşiminin kısmi aracılık etkisi tespit 

edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Proaktif kişilik, Lider-üye Etkileşimi, İşten Ayrılma Niyeti, Duygusal Tükenmişlik, 
Duyarsızlaşma, Kişisel Başarı Hissi Azalması 

 

GİRİŞ 

Günümüzde örgütlerin sahip olduğu en önemli değer insan sermayesidir. Çalışanların örgütleri 
için sahip olduğu nitelikleri sergilemesi hatta bunun da fazlasını sergilemesi örgütler için önem 
arz eden konular arasında yer almaktadır. Çalışanların çevrelerini etkilemek için inisiyatif 
almaları, hem örgüt hedeflerine hem de çalışanların yaptıkları işten duyacağı tatmini artıracaktır. 
Çalışanların inisiyatif alarak örgüte katkıları çalışanları aynı zamanda motive edecektir.  

Aslında bu şekilde inisiyatif alan çalışanlar yani proaktif davranış sergileyen çalışanlar her zaman 
arzu ettiği davranışı, hem örgüt şartları hem de yöneticilerin yaklaşımından dolayı 
sergileyememektedir. Bazen çalışanlar da aşırı inisiyatif ile örgüt hedefleriyle tam anlamıyla 
uyumlu davranış sergileyemeyebilir. Proaktif kişiliğe sahip olan çalışanlar bazen liderleri ile 
uyumsuzluk içinde olabilir (Crant ve diğ., 2016, s.217) veya liderler çalışanın proaktif davranış 
göstermesi için uygun bir örgüt iklimi sunmayabilir. Proaktif davranış sergileme özelliği olan 
çalışanlarda böyle durumlarda çalışanda öz-yeterlilik azalacak ve proaktif davranmaktan 

vazgeçecek (Bolino ve diğ., 2010, s. 341) ve üretim karşıtı iş çıktıları gözlemlenebilecektir (Zhang 

ve diğ., 2019, s.277). 

Proaktif kişilikle ilgili literatürde yapılan çalışmalar çoğunlukla olumlu iş çıktıları ile 
değerlendirilmiştir.  Proaktif kişiliğin üretim karşıtı iş çıktıları ile ilişkilerinin değerlendirildiği 
çalışmalar literatürde sınırlıdır (Song ve Lee, 2020:654-655). Proaktif davranış özelliği sergileyen 
çalışanların bu özelliklerini sergileyememe durumunda normale göre daha fazla olumsuz iş çıktısı 
gösterme eğiliminde olacaklardır. Proaktif davranış özelliği sergileyen çalışanların inisiyatif alma 
konusunda ısrarcı olmalarına rağmen çeşitli sebeplerle olumsuzlukla karşılan çalışanların 
olumsuz iş çıktısı seviyesini düşürmek için yöneticilere ve liderlere büyük görev düşmektedir. Bu 
kapsamda lider-üye etkileşimi, proaktif davranış sergileyen çalışanların olumsuz iş çıktısı 
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göstermesini engelleyecek veya olumsuz çıktıların etkisini azaltacaktır. Bu çalışmada öncelikle 
kavramsal çerçeve çizildikten sonra lider-üye etkileşiminin aracı etkisi incelenecektir.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Proaktik Kişilik 

Yöneticiler, liderler ve çalışanlar yani genel olarak insanlar çevrelerini etkileme konusunda çeşitli 
seviyelerde eylemlerde bulunurlar. Proaktif davranış gösteren bireyler daha çok inisiyatif alma, 
sorunları çözme ve ekstra rol davranışı konusunda diğer bireylere göre farklılık gösterirler ve bu 
konularda genellikle ısrarcıdırlar (Crant ve Bateman, 2000, s.65). Proaktif kişilik, örgütteki 
proaktif davranışların önemli bir motive eden faktörüdür (Erdoğan ve Bauer, 2005, s.860).       

Lider-üye Etkileşimi 
Lider-üye etkileşimi, lider ile astlar arasında karşılıklı saygı, güven ve yükümlülük olarak ele 

alınması kapsamında ilişkisel bir yaklaşıma işaret etmektedir (Dansereau ve diğ., 1995, s.100). 
Özellikle ast-üst arasında geliştirilen farklı ilişkiyi karşılıklı olarak incelemesiyle ve liderin astlara 
verdiği destek açısından diğer liderlik teorilerinden de farklılaşmaktadır. Lider tarafından olumlu 
destek verilmesi durumunda,  astın aynı şekilde olumlu çıktılar vermesi lider-üye etkileşiminde 

öne çıkan bir husustur (Markham ve diğ., 2010, s.470).    

İşten Ayrılma Niyeti 
Örgütlere yönelik çeşitli maliyetlerden dolayı zararlı olarak değerlendirilen ve arzu edilmeyen bir 
iş çıktısı olan işten ayrılma niyeti (Hellman, 1997, s.677) örgütten ayrılmaya yönelik bilinçli ve 
kasıtlı bir isteklilik halidir (Tett ve Meyer, 1993, 262). İşten ayrılma niyetinde işten ayrılma 
eylemi henüz gerçekleşmediği için işten ayrılmaya göre zararlı etkisi daha fazladır.   

Tükenmişlik  
Genellikle yüz yüze ilişki gerektiren mesleklerde gözlemlenen tükenmişlik (Çalgan ve diğ., 2009, 

s.62), çalışanların stres durumuyla başa çıkamayıp fizyolojik açıdan, zihinsel ve duygusal açıdan 
çalışanlarda gözlenen ve hissedilen problem halidir. Özellikle kişiler arası ilişkilerin iyi olmaması 
ve stres, tükenmeye yol açmaktadır (Naktiyok ve Karabey, 2005, s.180). Tükenmişlik literatürde 
genellikle üç alt boyutta incelenmektedir. Çalışanların olumsuz çalışma koşulları sonucunda 
kendilerini yorgun hissettikleri, işlerine karşı eski ilgilerinin kalmadığı ve iş taleplerini 
karşılayamadığını düşündükleri durumlarda çalışanlarda duygusal tükenme hali gözlenmektedir 
(Deran ve Beller, 2015, s.72). Tükenmişliğin ikinci boyutu olarak duygusal tükenme ile birlikte 
işe karşı ve diğer insanlara karşı duygusuzlaşma, anlayışsız davranma ve insanlık dışı davranışlar 
gibi olumsuz davranışların gözlendiği duyarsızlaşmadır (Çetin ve diğ., 2013, s. 98).  Kişisel başarı 
hissinde azalma alt boyutu ise çalışanların kendilerini başarısız olarak gördükleri, işlerinde 
ilerleme yerine gerilediği ve kendilerinin işe yaramadığı hissine katıldığı duruma vurgu 
yapmaktadır (Meydan ve diğ., 2011, s.179). 

Kavramlar Arası İlişkiler 

Literatürde proaktif kişiliğin, iş çıktıları ile ilişkilerinin incelendiği çok sayıda araştırma 
yapılmıştır (Song ve Lee, 2020:654). Literatürde yer alan çalışmalarda proaktif kişiliğin işten 
ayrılma niyeti ile arasında negatif yönlü (Shin ve Jeung, 2019; Yang ve diğ., 2011, s.747), 
duygusal tükenme ile negatif yönlü (Baba ve diğ., 2009, s.30; Kong ve diğ., 2021, s.693), 
duyarsızlaşma ile negatif yönlü (Schwarzer, 2000, s. 321), kişisel başarı hissinde azalma ile 
negatif yönlü (Jawahar ve diğ., 2012, s.249) ve lider-üye etkilişimi ile pozitif yönlü (Wijaya, 
2019, s.94) ilişkiye sahiptir. Bununla birlikte lider-üye etkileşiminin işten ayrılma niyeti ile 
arasında negatif yönlü (Bhatti ve diğ., 2015, s.1524), duygusal tükenme ile negatif yönlü 
(Schermuly ve Meyer, 2016, s.677), duyarsızlaşma ve kişisel başarı hissinde azalma ile negatif 
yönlü (Dilshani, 2015, s.234) ilişkiye sahiptir. 
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Proaktif kişiliğin iş çıktıları üzerindeki etkisi, lider-üye etkileşimini de değerlendirerek özellik 
etkinleştirme teorisi (Trait Activation Theory, TAT) kapsamında açıklanacaktır. Özellik 
etkinleştirme teorisi, bireylerin kişilik özelliklerinin durumsal koşullar aracılığıyla nasıl 
etkinleştirildiğini ve ardından kendilerini davranışsal olarak nasıl gösterdiğini açıklar. Bu 
perspektiften davranışın özellik ilişki durumu belirleyici olmaktadır. (Tett ve Guterman, 2000; 

Zagenczyk ve diğ., 2017). Günümüzde örgütlerdeki yöneticilerin rolleri ve sorumlulukları göz 
önüne alındığında, bir yöneticinin liderlik tarzının, astlarının çalışma davranışlarını 
etkileyebilecek önemli bir durumsal ipucu olduğu varsayılmalıdır (Song ve Lee, 2020:654). 
Literatürde bulunan bazı çalışmalarda proaktif kişiliğin iş çıktılarıyla ilişkisi özellik etkinleştirme 

teorisi ile açıklanmaktadır (Hua ve diğ., 2019; McCormick ve diğ., 2019; Wang ve diğ., 2017).  

Literatürdeki kavramlar arası ilişkiler değerlendirildiğinde ve özellik etkinleştirme teorisi 

kapsamında potansiyel durumsal faktörler yani örgütteki liderin astlarıyla yapmış olduğu 
etkileşimin kalitesi durumsal bir ipucu rolü oynayarak çalışanların bireysel özellikleri ile iş 
davranış ilişkisini etkileyecek ve bu davranışlar arasında ilişkileri ortaya çıkaracaktır. Bu 
kapsamda kavramlar arası ilişkilere yönelik aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur: 

H1: Proaktif Kişiliğin Lider-Üye Etkileşimi üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

H2: Proaktif Kişiliğin İşten Ayrılma Niyeti üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

H3: Proaktif Kişiliğin Duygusal Tükenme üzerinde anlamlı etkisi vardır.  

H4: Proaktif Kişiliğin Duyarsızlaşma üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

H5: Proaktif Kişiliğin Kişisel Başarı Hissinde Azalma üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

H6: Proaktif Kişiliğin İş Tatmini, Duygusal Tükenme, Duyarsızlaşma ve Kişisel Başarı 
Hissinde Azalma üzerindeki etkilerinde Lider-Üye Etkileşiminin aracı etkisi vardır. 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Bu çalışmanın amacı proaktif kişiliğin olumsuz iş çıktılarından işten ayrılma niyeti ve tükenmişlik 
arasındaki ilişkisinde lider-üye etkileşiminin aracı rolünü tespit etmektir. Çalışmanın araştırma 
evreni etik kuruldan alınan izin kapsamında merkezi Ankara’da olan ve Türkiye’nin farklı 
illerinde hizmet veren bir özel güvenlik şirketinde sahada özel güvenlik olarak çalışan personel 
olarak belirlenmiştir. Araştırma evreni olarak tek şirketin belirlenmesinin sebebi her örgütte farklı 
liderlik uygulamalarının olabileceği göz önüne alındığında, aynı örgüt iklimine sahip bir şirketteki 
liderlik uygulamasının araştırma sonucuna yönelik olumlu açıdan katkı sağlaması yönündeki 
değerlendirmedir. Araştırma evreni olarak belirlenen firmasının Ankara ilinde çalışan özel 
güvenlik sayısı 230 personeldir. Özel güvenlik personeline yine özel güvenlik firmasının 
personeli yöneticilik yapmaktadır. Araştırmada örneklem, olasılığa dayalı olmayan teknikler 

kapsamında kolayda örnekleme yöntemi (Coşkun ve diğ., 2019, s.168) ile belirlenmiş olup tüm 
özel güvenlik çalışanına Google form üzerinden anket gönderilmiştir. Anketleri sadece 116 özel 
güvenlik personeli doldurup göndermiştir. Örneklem kapsamında p<0,01 güvenilirlik düzeyinde 
250 kişilik evren için asgari 97 örneklem kabul edilirken sosyal bilimlerde 30 ile 500 arasındaki 
örneklem sayıları çoğu zaman yeterli görülmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2018, s.128-130). Bu 

kapsamda 116 örneklem büyüklüğü kabul edilebilir sayıda değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılan 
116 özel güvenlik personelinin %86’sı (100) erkek özel güvenlik personeli, %14’ü (16) kadın 
özel güvenlik personelidir. Eğitim durumları kapsamında %77’si (90) lise mezunu, %11’i (12) 
yüksekokul mezunu ve %12’si (14) üniversite mezunudur. Çalışma süreleri kapsamında %11’i 
(12) 1-3 yıl, %12’si (14) 4-6 yıl, %12’si (14) 7-9 yıl, %65’i (76) 10 yıl ve üzeri özel güvenlik 
tecrübesine sahiptir. Çalışma kapsamında veriler SPSS 24 ve AMOS 24 programları kullanılarak 
analiz edilmiştir.  
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Araştırmada Kullanılan Ölçekler 

Çalışma kapsamında dört farklı ölçek kullanılmış olup ölçeklerde 5’li likert ölçeği ile 
kullanılmıştır. Çalışma kapsamında kullanılan ölçekler aşağıda sunulmuştur. 

Proaktif Kişilik Ölçeği: Bateman ve Crant (1993) tarafından geliştirilen proaktif kişilik 
ölçeğin kısaltılmış Türkçe versiyonunun güvenilirliği 0.86 olarak bulunmuştur. Ölçek tek boyutlu 
10 sorudan oluşmakta ve ters puanlanan maddesi bulunmamaktadır (Akın ve Özcan, 2015; 

aktaran Korkmaz, 2020, s.81).   

Lider-Üye Etkileşimi Ölçeği: Liden ve Maslyn (1998) tarafından geliştirilen lider-üye 
etkileşimi ölçeği Baş ve diğ. (2010) tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Dört boyuttan oluşan 
ölçeğin güvenilirliği 0.74 olarak bulunmuştur. Ölçekte ters puanlanan madde bulunmamaktadır 
(Baş ve diğ., 2010; aktaran Aslaner, 2020, s.63-64).   

İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği: Tak ve Çiftçi (2009) tarafından oluşturulan işten ayrılma 
niyeti ölçeğinin güvenilirliği 0.83 olarak bulunmuştur. Ölçek tek boyutlu 5 sorudan oluşmakta 
olup “Bu işyerinde önümüzdeki yıllarda da çalışmak isterim” ve “Önümüzdeki 5 yıl içinde bu 
işyerinden ayrılmayı istemiyorum” şeklindeki iki soru ters puanlanmıştır (Eroğlu, 2020, s.47). 

Tükenmişlik Ölçeği: Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilen tükenmişlik 
ölçeği Ergin (1992) tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Üç boyuttan oluşan ölçeğin kişisel başarı 
hissi azalması alt boyutu ters kodlanmıştır (Çakar, 2020, s.105). 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

İlk olarak ölçeklerde yaygın metot yanlılığı bulunup bulunmadığına bakılmıştır. Bu kapsamda 
Harman tek faktör testi yapılmıştır. Harman tek faktör testinde yaygın metot yanlılığının 
olmaması için ölçeğin ilk faktöründe varyans değerinin %50’den az olması gerekmektedir (Fuller 

ve diğ., 2016, s.3196). Çalışmada kullanılan ölçeklerdeki yüklerin kareler toplamının varyans 
değerleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Harman Tek Faktör Test Sonuçları 
Kullanılan Ölçek Yüklerin Kareler Toplamının %Varyans Değeri 
Proaktif Kişilik Ölçeği % 31,266 

Lider-üye Etkileşimi % 43,272 

İşten Ayrılma Niyeti % 40,923 

Tükenmişlik % 38,440 

Tüm anket % 25,611 
 

Tablo 1’de görüldüğü üzere ölçeklerde ve tüm anket için açıklanan varyans değerlerinin %50’den 
küçük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda kullanılan ölçeklerde ve tüm ankette yaygın 
metot yaygınlığı bulunmamaktadır.  

Bundan sonraki aşamada ölçeklerin iç tutarlılık güvenilirliği ile analiz için verilerin basıklık ve 
çarpıklık değerlerine bakılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2: İç Tutarlılık Güvenilirliği ile Basıklık ve Çarpıklık Değerleri 

Kullanılan Ölçek 
Cronbach Alfa 

Değeri 
Çarpıklık (Skewness) 

Değeri 
Basıklık (Kurtosis) 

Değeri 
Proaktif Kişilik 0,806 -0,689 1,704 

Lider-üye Etkileşimi 0,890 -0,508 0,621 

İşten Ayrılma Niyeti 0,732 0,988 1,622 

Duygusal Tükenme 0,921 1,110 1,252 

Duyarsızlaşma 0,785 0,824 0,599 

Kişisel Başarı Hissi Azalması 0,747 0,266 1,326 
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Tablo 2’de görüldüğü üzere ölçeklerin iç tutarlık güvenilirlik katsayılarının 0,7’den büyük olduğu 
tespit edilmiştir. Verilerin normal dağılım sergilemesi yapısal eşitlik modelinin varsayımları 
arasında yer almaktadır (Civelek, 2018, s.22). Verilerin normal dağılımının tespitinde kullanılan 
çarpıklık ve basıklık değerlerinin ±1,96 arasında olması gerekmektedir (Karageorghis, 2006, 

s.904). Çalışma kapsamında kullanılan veriler Tablo 2’de bulunan değerlere göre normal dağılım 
sergilemektedir.  

Ölçekte yer alan verilerin normal dağılımının tespitinden sonra yapısal eşitlik modeli kullanılarak 
doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Tablo 3’te yapısal eşitlik modeline ait uyum iyiliği değerleri 
ve ölçeklere ait doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ulaşılan değerler verilmiştir. 

Tablo 3: Uyum Değerleri ve Doğrulayıcı Faktör Analiz Sonuçları 

 CMIN

/DF 

GFI IFI CFI RMSEA 

İyi Uyum ≤3 ≥0,90 ≥0,95 >0,95 ≤0,05 

Kabul Edilebilir Uyum ≤4-5 0,89-0,85 0,94-0,90 >0,90 0,06-0,08 

Proaktif Kişilik 1,315 0,938 0,970 0,968 0,052 
Lider-üye Etkileşimi 1,654 0,904 0,965 0,965 0,075 
İşten Ayrılma Niyeti 1,043 0,982 0,999 0,998 0,019 
Kişisel Başarı Hissi Azalması 2,122 0,967 0,957 0,955 0,089 
Duyarsızlaşma 1,321 0,987 0,996 0,996 0,053 
Duygusal Tükenme 1,225 0,954 0,994 0,994 0,044 

  

Kaynak: Gürbüz ve Şahin (2018, s.345) ve Meydan ve Şeşen (2015, s.37). 

 

Ölçeklere ait doğrulayıcı faktör analiz değerlerinin Tablo 3’te belirtilen uyum değerlerine 
ulaşması için ölçeklerde faktör yükleri düşük olan gözlenebilen değerler çıkarılmış olup yapılan 
düzenlemeler sonrasında ölçeklerin doğrulayıcı faktör analiz değerleri Tablo 3’te belirtilen 
değerlere ulaşmış olup değerlerin kabul edilebilir uyum değerleri sınırlarında olduğu tespit 
edilmiştir.  

Ölçeklerden faktör yükleri düşük olan gözlenebilen değerler çıktıktan sonra yeniden ölçeklerin iç 
tutarlılık güvenilirliği ile analiz için verilerin basıklık ve çarpıklık değerlerine bakılmıştır. Elde 
edilen sonuçlar Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4: İç Tutarlılık Güvenilirliği ile Basıklık ve Çarpıklık Değerlerinin Nihai Hali 

Kullanılan Ölçek 
Cronbach Alfa 

Değeri 
Çarpıklık (Skewness) 

Değeri 
Basıklık (Kurtosis) 

Değeri 
Proaktif Kişilik 0,804 -0,740 1,846 

Lider-üye Etkileşimi 0,892 -0,604 0,558 

İşten Ayrılma Niyeti 0,732 0,988 1,622 

Duygusal Tükenme 0,921 1,110 1,252 

Duyarsızlaşma 0,785 0,824 0,599 

Kişisel Başarı Hissi 
Azalması 0,755 0,176 0,877 

 

 Tablo 4’te görüldüğü üzere faktör yükleri düşük olan ifadelerin ölçekten çıkarılması sonucunda 
ölçeklerin yine iç tutarlık güvenilirlik katsayılarının 0,7’den büyük olduğu tespit edilmiştir. Aynı 
zamanda verilerin çarpıklık ve basıklık değerlerinin uygun olduğu ve verilerin yine normal 
dağıldığı gözlenmiştir.  
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Doğrulayıcı faktör analizi sonrasında değişken arası ilişkileri ve özellikle lider-üye etkileşiminin 
aracı etkisini tespit etmek için yapısal eşitlik modeli oluşturulmuştur. Yapısal eşitlik modeli 
kapsamında oluşturulan yol analizi Şekil 1’de verilmiştir.  

 

 
Şekil 1: Yapısal Eşitlik Modeli 

 

Değişkenler arasında aracı etkinin olması için 4 koşul bulunmaktadır. Aracı etki için bu dört 
koşulun sırasıyla sağlanması gerekmektedir. İlk olarak bağımsız değişkenin bağımlı değişken 
üzerinde anlamlı etkisinin bulunması gerekmektedir. İkinci olarak bağımsız değişkenin aracı 
değişken üzerinde anlamlı etkisinin olması gerekmektedir. Üçüncü koşul ise aracı değişkenin 
bağımlı değişken üzerinde anlamlı ilişkisinin bulunması gerekmektedir. Son koşul ise aracı 
değişkenle birlikte bağımlı ve bağımsız değişkenler beraber analiz edildiği zaman bağımlı 
değişken üzerinde dolaylı etkinin olması gerekmektedir (Baron ve Kenny, 1986, s.1176).   

Tablo 5: Yol Analiz Sonuçları 

 Estimate S.E. C.R. P. 

lider_uye_deg<--- proaktif_kisilik ,737 ,169 4,347 *** 

ISTEN_AYR<--- proaktif_kisilik -,057 ,076 -,750 ,454 

DUYARSIZ_TUK<--- proaktif_kisilik -,109 ,087 -1,249 ,212 

DUYGUSAL_TUK<--- proaktif_kisilik -,316 ,198 -1,596 ,111 

KISISEL_TUK<--- proaktif_kisilik -,705 ,167 -4,208 *** 

KISISEL_TUK<--- lider_uye_deg -,531 ,110 -4,823 *** 

(*p<0.05 , **p<0.01,*** p<0.001) 

Tablo 5’te bulunan etki değerleri kapsamında lider-üye etkileşiminin aracı etkisi için ilk aşama 
olarak bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkiye bakılmıştır. Bu kapsamda proaktif 
kişilik ile işten ayrılma niyeti, duygusal tükenme ve duyarsızlaşma arasında anlamlı bir etki 
bulunmadığı için çalışmanın bundan sonraki kısmında değerlendirmeye alınmamıştır. Sadece 
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proaktif kişilik ile tükenmişliğin kişisel başarı hissi azalması boyutu ile anlamlı etki, yine proaktif 
kişiliğin lider-üye etkileşimi arasında anlamlı etki bulunmaktadır. Aracı değişken için belirlenen 
üçüncü koşul kapsamında lider-üye etkileşimi ile kişisel başarı hissi azalması arasında anlamlı 
etki bulunmaktadır. Bu şekli ile aracılık etkisi için belirlenen üç koşul sağlanmış olmaktadır. Son 
koşul olarak değişkenler arasındaki doğrudan ve dolaylı etkiyi tespit etmek için oluşturulan yol 

analizinin nihai hali Şekil 2’de verilmiştir.  

 

Şekil 2: Yapısal Eşitlik Modelinin Nihai Hali 

Oluşturulan yol analizine göre aracılık etkisini değerlendirmek için değişken arasındaki toplam, 
doğrudan ve dolaylı etki değerleri Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 6: Kişisel Başarı Hissi Azalması Boyutu Üzerindeki Doğrudan ve Dolaylı Etkiler 

 Proaktif Kişilik Lider-üye Etkileşimi 

 
Standardize 

Doğrudan Etki 
Standardize 

Dolaylı Etki 
Standardize 

Toplam Etki 

Standardize Toplam 

Etki 

Lider-üye 
Etkileşimi 0,634*** - 0,634*** - 

Kişisel Başarı 
Hissi Azalması -0,483** -0,243* -0,727** -0,384** 

(*p<0.05 , **p<0.01,*** p<0.001) 
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Tablo 6 kapsamında proaktif kişilik, lider-üye etkileşiminin aracı etkisiyle birlikte kişisel başarı 
hissi azalması alt boyutunu dolaylı olarak etkileyerek olumsuz etkisini azaltmaktadır. Son olarak 

oluşturulan yapısal eşitlik modeli, kabul edilebilir uyum iyilik değerleri kapsamında tablo 7’de 

değerlendirilmiştir.   

Tablo 7: Aracılık Testi Uyum İyilikleri 

 CMIN

/DF 

GFI IFI CFI RMSEA 

İyi Uyum ≤3 ≥0,90 ≥0,95 >0,95 ≤0,05 

Kabul Edilebilir Uyum ≤4-5 0,89-0,85 0,94-0,90 >0,90 0,06-0,08 

Aracı Etkiye Ait  
Yapısal Eşitlik Modeli 1,512 0,840 0,915 0,913 0,067 

 

Tablo 7 kapsamında uyum iyilikleri değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğu tespit edilmiştir. 
Sadece GFI değerinin belirlenen uyum iyiliğini tam olarak karşılamaması fakat çok yakın bir 
değer olması ve diğer uyum iyilikleri değerlerinin iyi seviyede olması modelin kabul edilmesinde 

belirleyici olmuştur. Bu kapsamda aracı etki koşulunun son aşaması da sağlanmıştır. Aynı 
zamanda aracılık etkisi Sobel testiyle de analiz edilmiştir. Sobel testi sonucunda p değeri 
0.00023054 (***p<0.001) olarak tespit edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda H1 ve H5 

hipotezleri kabul edilmiş, H6 hipotezi kısmen kabul edilmiş, H2, H3 ve H4 hipotezleri ise 

reddedilmiştir. Analiz sonucuna göre proaktif kişiliğin kişisel başarı hissi azalması alt boyutu 
üzerindeki etkisinde lider-üye değişiminin kısmi aracılık etkisi bulunduğu tespit edilmiştir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Proaktif kişiliğin işten ayrılma niyeti ve tükenmişliğin alt boyutları ile ilişkisinde lider-üye 
etkileşiminin aracı etkilerinin araştırıldığı bu çalışmada sadece lider-üye etkileşiminin proaktif 
kişilik ile kişisel başarıda azalma hissi arasında kısmi aracı etkisi tespit edilmiştir. Proaktif kişilik 
özelliği kişisel başarıda azalma hissini normal şartlarda azaltmaktadır. Fakat proaktif davranış 
özelliği sergileme eğiliminde olan çalışanlar olumsuzlukla karşılaştıklarında yine kendilerinin 
başarısız olduğunu değerlendirecekler, kendilerini suçlu hissedecekler ve kişisel başarı 
seviyelerinde azalma hissi gerçekleşecektir. Proaktif kişiliğin  kişisel başarıda azalma ile negatif 
ilişkisi, duygusal tükenme ve duyarsızlaşma ile anlamlı olmayan ilişkisi aynı zamanda literatürle 
de uyumludur (Jawahar ve diğ., 2012, s.249). Lider-üye etkileşimi ise bu etkinin olumsuzluğunu 
kısmen azaltacaktır.  

Ortaya çıkan sonuçlar ışığında proaktif kişilik özellikleri kapsamında olumsuz iş çıktıları 
açısından çalışanlarda ilişkileri minimum seviye indirmeye işaret eden duygusal tükenme ile 
ciddiyetten uzak tavırlar sergilemeye işaret eden duyarsızlaşmayı etkilememektedir. Bununla 
birlikte kişisel başarma hissindeki azalma ise kişinin olumsuzluklarda çevresine değil kendisine 
dönmesine işaret etmektedir.  

Proaktif kişiliğe sahip çalışanlar bazen eylemleri için hiçbir kariyer avantajı elde etmeyebilir veya 
davranışları örgütsel hedeflerle uyumlu olmayabilir. Bu açıdan özellikle kariyer planlaması ve 
örgüt hedefleri ile çalışanın uyumlu hale getirilmesi için liderlerin koşulları belirlemesi önem arz 
etmektedir (Erdoğan ve Bauer, 2005, s. 860). Proaktif davranış sergileme eğiliminde olan 
çalışanların liderleriyle etkileşim içinde olması çalışanların olumsuzluktan etkilenme seviyesini 
aşağıya çekecektir.  

Bu çalışmada özellikle yüz yüze iletişimin ön planda olduğu ve tükenmişliğin yaşanabileceği özel 
güvenlik sektöründe lider-üye etkileşiminin yöneticiler ve liderler için önemi araştırılmıştır. 
Proaktif davranış özellikleri tükenmişliğe sebep olacaksa lider-üye etkileşimi yöneticiler için bu 
olumsuzluğun etkisini azaltacak bir araç olacaktır. 
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Çalışmanın teorik katkısı açısından örgütteki liderlik tarzı, çalışanların özelliklerini aktive ederek 
yani etkinleştirerek çalışanların davranışlarını etkilemekte ve aynı zamanda olumsuz iş çıktısı 
kapsamında kişisel başarı hissinde azalma etkisini azaltmaktadır. Çalışmada özellik etkinleştirme 
teorisi ile uyumlu sonuçlara ulaşılmıştır.  

Çalışmanın sınırlılıkları ise; örneklem özellikleri, örneklem sayısı ve sonuçların kesitsel verilerle 
değerlendirilmesidir. Gelecekte yapılacak çalışmalara tavsiyeler kapsamında çalışmanın farklı 
sektörlerde yapılması, örneklem sayısının artırılması ve uzun süreli çalışmaların yapılmasının 
uygun olacağı değerlendirilmektedir. Yine çalışmada pozitif liderlik kapsamında değerlendirilen 
lider-üye etkileşiminin aracılık rolü yerine yıkıcı liderlik özelliklerinin aracılık etkisinin 
değerlendirilmesi de uygun olacaktır.   
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ÖZET 

Tokenizm, herhangi bir azınlığın üyesi olan veya dezavantaj getiren bir özelliği olduğu düşünülen birey veya 
grupların, toplumda yada iş hayatında birey olmalarının dışında ait oldukları sosyal kategorilerin temsilcisi gözüyle 
bakılması ve bu kişilerin kalıp yargılara değerlendirilmesidir. iş yerinde sayısal olarak %15 ve altında olan birey yada 
gruplar token, %85 ve üzerinde olan grup üyeleri ise tokenist olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmada kamu 
sektöründe çalışan engelli bireylerin tokenizmin olumsuz sonuçlarını deneyimleyip deneyimlemedikleri ve token 

olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla kamu sektöründe çalışan 20 

engelli personelle derinlemesine görüşmeler yapılmış, görüşmelerden elde edilen veriler nitel analiz yöntemi ile 
değerlendirilerek analiz sonuçları Maxqda Pro 2020 nitel analiz programı kullanılarak görselleştirilmiştir. Araştırma 
sonucunda elde edilen bulgular, kamu sektöründe çalışan engelli bireylerin tokenizmin olumsuz sonuçları olarak 

ifade edilen yükseltilmiş sınırlar, performans baskısı ve rol kuşatmasını deneyimledikleri görülmüştür.  Araştırmadan 
elde edilen bulgular kamu sektöründe çalışan engelli bireylerin de token olarak değerlendirilebileceğini 
göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tokenizm, Tokenizm Teorisi, Engellilik, İstihdam. 

 

GİRİŞ 

Uluslararası etkileşimin artması, bir organizasyonel yapı içerisinde farklı dil, kültür, ırk, etnik 
köken veya cinsiyete sahip insanların bir arada bulunmasını mümkün kılmıştır. Bu etkileşimin 
artması sonucunda; homojen bir yapıdan sıyrılan örgütsel yapılar heterojen bir yapıya kavuşarak 
farklı aidiyetlere ve demografik yapılara sahip olan bireylerin bir arada çalışmalarına imkân 
sağlamıştır. Heterojen yapılar içerisinde hâkim veya baskın olan grupların içerisinde sayısal 
olarak azınlıkta olan birey yada gruplar çeşitli baskılara ve dışlanmışlıklara maruz 
kalabilmektedir. İlk kez Alman sosyolog Laws  tarafından sosyolojik bir kavram olarak ele 
alınan token kavramı, fırsat ve kaynakların dağıtımı konusunda baskın bir grubun etkisi altında 
faaliyet yürüten, yeterince temsil edilemeyen bir grubun üyesi olarak tanımlanmaktadır (Laws, 

1975). 

Token terimi her ne kadar ilk olarak Laws (1975) tarafından kullanılmış olsa da esas olarak 
Kanter’in çalışması ile popülerlik kazanmıştır. Kanter, yaptığı çalışmadan elde ettiği verilere 
dayanarak, Indesco şirketinde azınlık durumunda bulunan kadınlar için “token” kavramını 
kullanmış ve işyerlerinde veya yönetimde sayısal olarak %15’in altında bulunan grupları 
“token”, %85 ve üzerinde bulunan grupları da “tokenist” veya baskın grup olarak 
tanımlamıştır(Kanter, 1977a). Tokenizm teorisine göre, içinde bulunduğu grubun toplam 
mevcudiyetinin %15’inden azını oluşturan ve gruptaki yükselme ve kariyerleri önünde, yüksek 
görünürlük, izolasyon ve sınırlı fırsatlar gibi çeşitli zorluklar yaşadığı düşünülen kişiler token 

olarak tanımlanmaktadır(Kanter, 1977a). 

                                                           

1 Bu çalışma Van YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından SDK-2021-

9336 No’lu proje ile desteklenen “Kamu Sektöründe Çalışan Engelli Personelin Tokenizm Algısı: Van 
İlinde Bir Uygulama” başlıklı doktora tezinden türetilmiştir. 
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Tokenizm Teorisi 

İlk kez Laws tarafından kullanılan token terimi,  fırsat ve kaynakların dağıtımı konusunda 
baskın bir grubun etkisi altında faaliyet yürüten, yeterince temsil edilemeyen birey olarak 
tanımlamıştır (Laws, 1975: 12-20). Riemer ise tokeni ayrımcılık karşıtlığı yaptığını kanıtlamak 
için, yetenekleri yeterli olmadığı halde erkek egemen bir meslek içerisinde işe alınan 
kadınların durumu olarak ifade etmiştir (Rimmer,1979). Tokenizm teorisinin popülerleşmesini 
sağlayan Kanter ise tokenizmi herhangi bir azınlığın üyesi olan veya dezavantaj getiren bir 
özelliği olduğu düşünülen birey veya grupların, toplumda yada iş hayatında birey olmalarının 
dışında ait oldukları sosyal kategorilerin temsilcisi gözüyle bakılması ve bu kişilerin kalıp 
yargılarla değerlendirilmesi olarak ifade etmiştir (Kanter, 1977b: 966-967).  

Tokenizmin Boyutları 
Yükseltilmiş Sınırlar Boyutu : Kanter sosyal izolasyonu, “Bir çoğunluk grubuna 
entegre olamama” durumu olarak tanımlamakta ve bir tokenin veya azınlık grubundaki bir kişiyi 
çoğunluktan ayıran özelliğin, token bireyin hakim grup tarafından izole edilmesine yol 
açabileceğini ifade etmektedir (Kanter, 1977b: 974).Yükseltilmiş sınırlar boyutu, hakim grubun 
kültürünün abartılması, farklılığı hatırlatan kestiler, biçimsel olmayan izolasyon: açıkça 
engelleme ve sadakat testleri olmak üzere dört alt boyut altında ele alınmaktadır (Kanter, 1977b: 

975). 

Performans Baskısı Boyutu : Performans baskısı, token durumunda olan bir kişinin 
başarılı olması durumunda, o kişinin başarısının bireysel yeteneğin sonucundan ziyade normun 
bir istisnası olarak açıklanabileceği fikri ile karakterize edilir (Mallett, 2013: 21).Token 

grubundaki kişi başarısız olursa başarısızlık genellikle token grubundaki kişinin, çoğunluk 
grubundaki bir kişiden daha düşük ve / veya daha az nitelikli olduğunun bir teyidi olarak 
nitelendirilir(Kanter, 1977b). 

Rol Kuşatması (Asimilasyon) Boyutu: Tokenlere yapılan streotipik rol atamaları, 
onları grup içinde sınırlı ve karikatürize edilmiş rolleri oynamaya zorlamakta ve bu durum 

asimilasyon süreci olarakifade edilerek token kişinin özelliklerinin, baskın grup üyeleri 
tarafından uygun olduğu düşünülen basmakalıp bir role uyacak şekilde çarpıtıldığı bir süreç 

olarak tanımlamaktadır(Kanter, 1977b: 980). Rol kuşatması boyutu statü seviyelendirme ve 
stereotipik rol kuşatması olmak üzere iki alt boyut altında ele alınmaktadır. 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Araştırmanın Yöntemi ve Deseni 
Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerine bağlı kalınarak yürütülmüştür. Araştırmada nitel 
araştırma yöntemi desenlerinden biri olan fenomenoloji desenine bağlı kalınarak analizler 
gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma, problemin ortaya konulması, problemin analiz edilerek 
detaylarının belirlenmesi, çalışmanın tasarlanması, verilerin toplanması, verilerin 
sınıflandırılması ve analiz edilmesi, verilerin yorumlanması ve raporlaştırılması süreçlerinden 
oluşmaktadır (Patton, 1990, p. 209). 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
Araştırmanın katılımcıları,amaçlı ve ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Fenomenoloji 

araştırmalarında ölçüt örneklem yöntemi, ele alınan olguya ilişkin tecrübelere sahip bireyleri 

temsil etmesi açısından oldukça kullanışlıdır(Tashakkori & Teddlie, 2010). Ölçütler ya 
araştırmacı tarafından belirlenir ya da daha önceden hazırlanmış ölçütler listesi kullanılarak 
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uygulanır(Marshall & Rossman, 2014). Araştırmada katılımcıların; araştırmaya katılmak için 
gönüllü olma, kamu sektöründe en az 5 (beş) yıllık hizmet deneyimine sahip olma, engellilik 

oranının en az %50 ve üzerinde olması, süreğen (kronik) ve zihinsel engelli olmama ve en az 

Lise mezunu olması ölçütleri belirlenmiş olma ölçütlerine göre katılımcılar belirlenmiştir.  Nitel 

analiz yöntemi ile yapılan araştırmalarda, örneklemin kaç kişiden oluşacağı ile ilgili belirli bir 
sayıdan veya hesaplama örneğinden söz etmek mümkün değildir. Bazı araştırmacılar 
fenomenolojik araştırmalarda örneklemi oluşturacak katılımcı sayısının 5 ile 25 öge arasında 
değişebileceğini belirtirken(Creswell, 2018; Neuman, 2012; Patton, 2014; Rubin & Babbie, 

2016’dan aktaran Baltacı, 2018, p. 263); Rubin ve Babbienitel araştırmaların 3 ila 10 kişi ile 
yürütülmesini önermekte(Rubin& Babbie, 2016),Charmazisebirolgubilim araştırmasının en az 
10 kişi ile yürütülmesinin gerektiğini önermektedir(Charmaz, 2011). 

Çalışmamızda araştırmanın evreni Van ilinde bulunan kamu kurumlarında görev yapmakta olan 
engelli kamu personellerinden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise Van’da kamu 
sektöründe görev yapan ve yukarıda belirlenen ölçütleri sağlayan, farklı kamu kurumlarında ve 
farklı statülerde görev yapmakta olan 20 engelli kamu personelinden oluşmaktadır. Araştırmaya 
dahil edilen 20 katılımcının 13’ü erkek, 7’si kadın ve bu katılımcıların 7’si görme engelli, 8‘i 
ortopedik engelli, 3’ü bedensel engelli, 2’si ise işitme engelli bireylerden oluşmaktadır. 

Veri Toplama Yöntemi ve Araçları 
Araştırma kapsamında yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir. Görüşme soruları ulusal ve uluslararası alanda tokenizm teorisi ile ilgili 

yapılan çalışmalar göz önüne alınarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Görüşme 
formunda yer olan 14 uzman onayı alındıktan ve pilot görüşme yapıldıktan sonra görüşmelere 
başlanmıştır.  Yapılan görüşmelerde en kısa görüşme 23 dakika, en uzun görüşme ise 89 dakika 
sürmüştür.  Araştırma verilerinin elde edilmesi amacıyla yapılan 17 görüşme yüzyüze3 

görüşmede COVID-19 küresel salgın Google Meet üzerinden online görüşme yapılmıştır. 

Verilerin Analizi 

Araştırma sürecinde öncelikle görüşmelerden elde edilen verilerin değerlendirilmesinde içerik 
analizi yönteminden yararlanılarak MAXQDA 2020 programı ile görselleştirilmiştir. Veriler 

tekrar tekrar okunmuş ve ilk kodlar oluşturulmuştur. Birbiri ile ilişkili olduğu düşünülen kodlar 

temalar altında toplanarak isimlendirilmiş ve tema, kod, alt kod modelleri oluşturulmuştur. En 

son olarak tema-kod-alt kod modellemeleri ile elde edilen bulular yorumlanarak 

sonuçlandırılmıştır. 

ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Araştırmada sürecinde elde edilen verilerden yola çıkarak, tokenizm teorisine göre tema-kod-alt 

kod modelleri oluşturulmuştur. Kodlar yükseltilmiş sınırlar, performans baskısı ve rol kuşatması 
olmak üzere 3 ana tema altında birleştirilmiştir. Katılımcı tokenizm ile ilgili görüşlerinin 

yoğunluğu bu kodlar aracılığı ile görselleştirilmiştir. 
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  Görsel 1: Araştırmanın Kod-Alt Kod Modellemesi 
 

Katılımcıların Yükseltilmiş Sınırlar Temasına Ait Görüşlerinin Değerlendirilmesi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 2: Yükseltilmiş Sınırlar Temasına Ait Hiyerarşik Kod- Alt Kod Modellemesi 
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Yukarıda yer verilen Görsel 2’de, katılımcıların yükseltilmiş sınırlar temasına ait kod-alt kod 

modellemesini gösterilmektedir. Yapılan kod-alt kod modellemesine göre katılımcılar ile 
yapılan görüşmelere bakıldığında, katılımcıların tokenizmin olumsuz sonuçları olarak ele alınan 
ilk boyut olan yükseltilmiş sınırlar boyutu ile ilgili yoğun bir şekilde görüş bildirdikleri 
görülmektedir. Katılımcılar sırasıyla farkı anımsatan kesitler,hâkim grup kültürünün abartılması, 
açıkça engelleme, tokenin yükseltilmiş sınırlara yanıtı ve sadakat testleri alt kodları ile ilgili 
yoğun görüş bildirmişlerdir. 

Katılımcıların Engel Durumuna Göre Yükseltilmiş Sınırlar Temasına Dair Görüşlerinin 
Değerlendirilmesi 

 

Görsel 3: Katılımcıların Engel Durumuna Göre Yükseltilmiş Sınırlar Temasına Dair 

Görüşlerinin Yoğunluğu 

Katılımcıların engel türüne göre görüşlerinin yoğunluğunu gösteren Görsel 3’te  katılımcıların, 

öncelikle farkı anımsatan kesitler alt boyutu ile ilgili olarak görme ve ortopedik engelli 
bireylerin yoğun olarak görüş bildirdikleri görülmektedir.  Olumlu katılım ve davet ile ilgili 
ortopedik engelli; farkı anımsatma ile ilgili ise görme engelli bireylerin yoğun olarak görüş 
bildirdikleri görülmektedir. Hem görme hem de ortopedik engelli bireyler kırıcı üslup ve şakalar 
ile ilgili yoğun olarak görüş bildirmişlerdir. Benzer şekilde, hâkim grup kültürünün 
abartılmasında küçümsenme ile ilgili; sadakat testleri ile ilgili, açıkça engellemede dışlanma ile 
ilgili ve tokenin yükseltilmiş sınırlara yanıtında karşı çıkma ile ilgili görme ve ortopedik engelli 
bireyler yoğun olarak görüş bildirmişlerdir. 
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Katılımcıların Performans Baskısı Temasına Ait Görüşlerinin Değerlendirilmesi 

 

Görsel 4: Performans Baskısına Ait Hiyerarşik Kod-Alt Kod Modellemesi 

Görsel 4, katılımcıların performans baskısı temasına ait kod-alt kod modellemesini 

göstermektedir. Görüşmelerden elde edilen verilerin değerlendirilmesinde katılımcıların 

performans baskısı boyutu ile ilgili de yoğun bir şekilde görüş bildirdikleri görülmektedir. 
Katılımcılar sırasıyla toplum performansı, intikam endişesi ve tokenin farklı özelliklerine 
odaklanma alt kodları ile ilgili yoğun görüş bildirmişlerdir. 
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Engel Durumuna Göre Performans Baskısı Teması Temasına Dair Görüşlerinin 
Değerlendirilmesi 

 

Görsel 5: Engel Durumuna Göre Performans Baskısı Teması Temasına Dair Görüşlerinin 
Yoğunluğu 

Katılımcıların engel durumlarına göre performans baskısı boyutuna dair görüşlerine 

bakıldığında, görme engelli katılımcıların en çok toplum performansı, tokenin farklı 
özelliklerine odaklana ve intikam endişesi alt kodları ile ilgili görüş bildirirken, ortopedik 
engelli katılımcıların ise tokenin farklı özelliklerine odaklanma alt kodu ile ilgili yoğun görüş 
bildirdikleri görülmüştür.  

Katılımcıların Rol Kuşatması Temasına Ait Görüşlerinin Değerlendirilmesi 

 

Görsel 6: Rol Kuşatması Temasına Ait Hiyerarşik Kod-Alt Kod Modellemesi 
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Yukarıda gösterilen Görsel 6, katılımcıların rol kuşatması temasına ait kod-alt kod 

modellemesini göstermektedir. Yapılan kod-alt kod modellemesine göre katılımcılar ile yapılan 
görüşmelere bakıldığında, katılımcıların tokenizmin olumsuz sonuçları olarak ele alınan üçüncü 
ve son boyut olan rol kuşatması boyutu ile ilgili de görüş bildirdikleri görülmektedir. 
Katılımcılar sırasıyla stereotip rol ataması ve statü seviyelendirme alt kodları ile ilgili görüş 
bildirmişlerdir. 

Katılımcı görüşleri değerlendirildiğinde kendilerinin engel durumlarından kaynaklı yönetici ve 
çalışma arkadaşları tarafından yetersiz görüldükleri, kendilerinin iş yerlerine herhangi bir 
katkılarının olmayacağını ve çoğu zaman istenmediklerine yönelik yoğun bir şekilde görüş 
bildirdikleri görülmüştür. 

Engel Durumuna Göre Rol Kuşatması Teması Temasına Dair 
Görüşlerinin Yoğunluğu 

 

Görsel 7: Engel Durumuna Göre Rol Kuşatması Temasına Dair Görüşlerinin Yoğunluğu 

Katılımcıların rol kuşatması teması ile ilgili görüşlerinin engel durumuna göre yoğunluğunu 
gösteren görsel 7’e  baktığımızda stereotip rol atamasında bulunan kalıp yargılar kodu ile ilgili 
görme, işitme ve ortopedik engelli bireyler; olumlu tutum ve davranış ile ilgili görme ve 
ortopedik engelli bireyler yoğun olarak görüş bildirdikleri görülmektedir. Statü 
seviyelendirmede basit göreve verilme ile ilgili benzer şekilde görme ve ortopedik engelli 
bireyler yoğun olarak görüş bildirmişlerdir. Buna ek olarak, olumlu rol biçme ile ilgili olarak 
ortopedik engelli bireyler yoğun olarak görüş bildirmişlerdir.  

SONUÇ 

Kamu sektöründe hizmet etmekte olan engelli bireylerin tokenizm teorisine dair görüşlerinin 

değerlendirildiği bu çalışmada,engelli kamu personelinin Kanter’in (1977a,1977b) tokenizm 
teorisi ile ilgili görüşleri değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Tokenizm temel olarak erkek 

egemenbir organizasyon yapısında sayısal olarak %15 ve altında olan kadınların performans 
baskısı, yükseltilmiş sınırlar ve rol kuşatması (asimilasyon) boyutları olarak ifade edilenüç 
temel olumsuzluğun deneyimlediği ifade etmekte ve bir organizasyon yapısı içerisinde %85 ve 
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üzerinde olan gruba ait üyeleri hakim grup üyesi, %15 ve altında bulunan grup üyelerini ise 
token olarak tanımlanmaktadır (Kanter1977a, 1977b). 

Yaptığımız bu çalışma ile Kanter’intokenizm teorisinden hareketle, herhangi bir organizasyon 

yapısında sayısal olarak %15 ve altında bulunan engelli bireylerin de cinsiyet durumlarından 
bağımsız olarak sadece engellilik durumlarından ötürü token olarak değerlendirilip 
değerlendirilemeyeceğine yönelik araştırmalar yapılmıştır. Araştırma sürecinde katılımcılara 
performans baskısı, yükseltilmiş sınırlar ve rol kuşatması boyutlarına dair görüşlerini ifade 
edecek sorular yöneltilmiş ve her bir katılımcının görüşleri ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Yapılan 
görüşmeler neticesinde elde edilen verilerin analizinde kamu sektöründe görev yapan engelli 
personellerin de,Kanter’in (1997a) tokenizmin olumsuz sonuçları olarak ifade etmiş olduğu 
performans baskısı, yükseltilmiş sınırlar ve rol kuşatması deneyimlerine maruz kaldıkları 
görülmüştür. 

Katılımcıların yükseltilmiş sınırlarteması altında kodlanan katılımcı görüşlerine bakıldığında, 

katılımcıların genel olarak kendilerini yalnız hissettikleri, engelliliğinden dolayı yüksek 
düzeyde görünür ve göz önünde oldukları ve olumsuz sonuçların genellendiğine yönelik görüş 
bildirdikleri görülmüştür. Performans baskısı boyutu teması altında kodlanan katılımcı ifadeleri 
değerlendirildiğinde, katılımcıların toplum performansı, tokenin farklı özelliklerine odaklanma, 
intikam endişesi ve sonuçların genellemesi konularında yoğun görüş bildirdikleri görülmüştür. 
Rol kuşatması boyutu ile ilgili katılımcı görüşlerine bakıldığında ise, katılımcıların rol ataması 
ve statü seviyelendirmesine maruz kaldıkları görülmektedir. 

Yukarıda tokenizmin olumsuz sonuçları olarak ele alınan her bir boyut ile ilgili olarak 
katılımcıların görüşlerinden yapılan alıntılara bakıldığında, kamu sektöründe çalışan engelli 
bireylerin tokenizmin olumsuz sonuçlarına maruz kaldıkları görülmektedir. Yaptığımız bu 
çalışma ile Kanter’in (1977a) erkek egemen ortamda bulunan kadın bireylerin token olarak 
değerlendirileceği fikrinin, sadece cinsiyete dayalı olmadığı bunun yanı sıra engelli bireylerin de 
token olarak değerlendirilebileceğini göstermektedir. 

Yaptığımız çalışmadan elde edilen sonuçlar ışığında, hâkim grup olarak ifade edilen engelli 

olmayan bireyler ile birlikte çalışan çok sayıdaki engelli bireyin token olarak 
değerlendirilebileceği düşünülmektedir. Engelli bireylerin kendilerini ispatlamak için daha fazla 
çalışmak zorunda hissetmesi, engel durumlarından kaynaklı daha yüksek düzeyde bir 

görünürlük durumu hissetmeleri, sosyal davet ve organizasyonlara çok az veya sınırlı sayıda 
davet edilmeleri,kötü üslup ve şakalara maruz kalmaları, kalıp yargılar içerisinde 
değerlendirilmeleri ve yoğun olarak statü seviyelendirmelere maruz kalmaları, bu bireylerin 
tokenist uygulamalara maruz kaldıklarını göstermektedir. Elde edilen bu sonuçlar, kamu 
sektöründe sayısal oran olarak azınlıkta bulunan engelli bireylerin tokenist uygulamalara maruz 
kaldıklarını, tokenizmin olumsuz sonuçlarını deneyimledikleri ve bu bireyleri token olarak ifade 
edilebileceğini göstermektedir.Bu sonuçlar Kanter’in (1977a) teorisini desteklemekle birlikte, 
teorinin salt cinsiyet, ırk veya etnik köken değişkenlerine göre değil engel durumunda da ortaya 
çıktığını göstermektedir. 

Bu çalışmada elde ettiğimiz sonuçlar, tokenizm teorisi ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası 
alanda yapılan çalışmalara farklı bir boyut katacağıdüşülmektedir. Hem engelli kamu 

çalışanlarının da token olarak değerlendirilebileceği düşüncesi hem de ülkemizde henüz çok 
yeni bir araştırma konusu olan tokenizmin teorisinin literatürünün oluşturulmasına katkı 
sunabilmesi açısından çalışmanı önemli ve özgün olduğu düşünülmektedir. Tokenizm teorsinin 
çok farklı demografik değişkenler bağlamında ele alınması ve araştırılması gerektiği ayrıca 
tokenizmin olumsuz sonuçlarının örgütsel bağlılık, örgütsel adalet, performans, tükenmişlik gibi 
örgütsel davranış alanlarına etkisinin araştırılmasının önemli bir eksikliği gidereceği ve yeni 
yönetsel bakış açıları geliştirebileceği düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Bu araştırma Duckworth ve Quinn (2009) tarafından geliştirilen “Short Grit Scale” isimli ölçüm aracının, örgüt 
bağlamında geçerlilik ve güvenilirliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemini Tokat ilindeki bir tekstil 
firmasında görevli 174 mavi yakalı çalışan oluşturmaktadır. Ölçüm modelinin testi için verilere Doğrulayıcı Faktör 
Analizi (DFA) uygulanmış, sonucunda orijinal haline (sekiz ifade, iki boyut) uygun şekilde ölçek toplanan verilerle 
uyum (x2/sd=1.49, RMSEA=0.53, CFI=.98, SRMR=.04) göstermiştir. Yapı geçerliliği adına yakınsak (convergent) ve 

ayrışım (discriminant) geçerlilikleri incelenmiştir. Bu noktada AVE değerleri .60 ve .61 şeklinde hesaplandığı için 
yakınsak; MSV değerleri (her iki boyut için de .002) AVE değerlerinden düşük, √AVE değerleri (.77 ve .78) ise 

faktörler arası korelasyondan (r=.06) yüksek hesaplandığı için ayrışım geçerlilikleri sağlanmıştır. Geçerlemesi yapılan 

ölçekle Dayanıklılık Ölçeği arasında başlangıçta öngörülen ve analizler sonucu tespit edilen pozitif yönlü anlamlı ilişki 
(r=.20, p<.001), ölçüt bağıntılı geçerliliğe işaret etmektedir. İç tutarlılık adına hesaplanan Cronbach alfa ve CR 
katsayıları, ölçeğin tamamı ve alt boyutları için .74 ile .87 arasında sonuçlar vermiştir. Bulgular, daha önce Türk 
kültüründe öğrenciler üzerinde geçerleme çalışmaları bulunan ölçeğin, örgüt bağlamında da geçerli ve güvenilir bir 
ölçüm aracı olduğuna işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Azim, Örgüt, Mavi Yakalı Çalışan, Geçerlilik, Güvenilirlik 

 

GİRİŞ 

İnsanlar arasındaki başarı farklılıklarını yaratan faktörler, merak uyandıran ve araştırmalara konu 
olan bir gerçeklik olarak yerini korumaktadır. Başarıyı zorlaştırıcı bireysel, örgütsel ve küresel 
faktörlerdeki artışla birlikte, başarıyı getiren faktörlerin daha önemli hale geldiği ve bu sürecin 
konuya ilişkin merak ve araştırmaları daha değerli kıldığı söylenebilir. Covid-19 salgını, küresel 
enerji krizi, enflasyon artışı ve bunların beraberinde getirdiği ulusal ve küresel ölçekte problemler 
bile başlı başına başarı için yeni faktörler bulmak ya da mevcut faktörleri daha etkin kullanmak 
için yeterli nedenler olarak sayılabilir. Çalışma, bu kapsamda örgütler açısından ön plana 
çıkarılması gerektiği düşünülen azim kavramını açıklama ve kavrama ilişkin ölçeği örgüt 
bağlamında geçerleme güdüsünden beslenmektedir. 

Örgütsel bir konunun içeriğinde başarıdan bahsedildiğinde akla ilk gelecek kavramlar arasında 
motivasyon ve performans olacağı söylenebilir ve bu düşünce bazı yaklaşımlarda da kendisini 
göstermektedir. Örneğin McClelland’a göre, insanın ne derece başarılı olacağını belirleyen faktör 
motivasyondur ve iş performansını belirleyen üç motivasyon unsurundan birisi başarı isteğidir. 
Bu yaklaşımda başarı; çabaları geliştirip, mükemmelleştirme güdüsü olarak tanımlanmaktadır 
(Lakşe, 2012: 322; Osemeke ve Adegboyega, 2017: 169-170). Yaklaşımın çabaya yaptığı vurgu 
değerli olmakla birlikte, daha önce bahsedilen ve artarak süregelen problemler göz önünde 
bulundurulduğunda, başarı ve performansa giden çabaya farklı bir boyut kazandırmak gerektiği 
düşünülmektedir. Duckworth’un (2016) azim kavramı ile bu kapsamda çabanın, beceri üzerindeki 

etkisi aracılığıyla başarıya yapacağı katkıya vurgu yapan görüşünün (Seth ve Shashwati, 2019: 
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19) konu açısından değerli olduğu düşünülmektedir. İlgili düşünce, son dönemde yapılan ve 
azmin kriz dönemlerindeki pozitif çıktıları üzerinden önemini ortaya koyan araştırma (Bono ve 

diğerleri, 2020: 39; de Zepetnek ve diğerleri, 2021: 1) sonuçlarıyla da desteklenmektedir. 

Azim, uzun vadeli hedefler için tutku ve kararlılık durumunu ifade etmektedir. Bireysel başarının 
temel bir göstergesi olarak nitelendirilen azim; aksilikle zorlukların insanı yenmesine izin 
vermemekte (Seth ve Shashwati, 2019: 19) ve bu yönüyle büyük kazanımlara yol açacak mental 
bir güç olarak değerlendirilmektedir. Kavramın özünü oluşturan düşünce, göle maya çalan 

Nasrettin Hoca’dan feyz alan bir toplumun fertleri için uzak olmayan bir bakış açısından 
beslenmektedir. Bununla birlikte insan mizacının bir parçası olabilen (Kristal, 2005) ve kendisini 
mesleğe yönelik davranışlarda da (Schaarschmidt ve Fischer, 1997) gösterebilen kolay pes etme 

eğilimi; ayrıca McGregor’un X Teorisinde insanın çalışmaktan hoşlanmayan, tembel ve işten 
kaçmaya yönelimli bir yapıya sahip olduğu yönündeki varsayımları (McGregor, 1989: 315) da 

azim göstermeyi güçleştirmektedir. Yüksek iş gücü devir oranları (özellikle perakende, tekstil vb. 
sektörlerde), karşılaştığı ilk zorlukta iş bırakan genç çalışanlar, alınıp kenara bırakılan müzik 
aletleri, eğitime başlayıp kursun sonunu getiremeyen ve büyük istekle gidilen spor salonlarından 

istedikleri ölçülere ulaşamadan ayrılan insanlar, kolay pes etme eğiliminin ve öğretilerin her 
zaman pratiğe yansımadığının basit birer örneğidir. 

Araştırma, bu bilgi ve düşünceler ışığında, zorluklar karşısında yılmadan çalışma ve başarıya 
ulaşmayı ifade eden azim kavramını örgüt odağında incelemektedir. Genel olarak zorluklara karşı 
ayakta kalmanın belki her zamankinden daha önemli olduğu günümüzde, kavrama ilişkin 
pratikleri artırmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, azim ölçeğinin örgüt bazlı geçerlemesini yerli 

yazına kazandırarak örgütlerin/araştırmacıların konuya önem vermelerini artırmak ve beraberinde 

çalışanların azimleri üzerinden örgütlerine yapacakları muhtemel katkıya yol açmak, araştırmanın 
uygulamaya dönük daha somut amacı olarak değerlendirilmektedir.  

Duckworth ve Quinn (2009) tarafından geliştirilen ölçeğin Türk kültüründe öğrenci örnekleminde 
yapılmış geçerleme çalışmaları (örn. Sarıçam ve diğerleri, 2016) bulunmaktadır. Mevcut 

araştırma ise ilgili ölçeğin örgüt bağlamında Türkçe ilk geçerleme çalışması olması nedeniyle 
önem taşımaktadır. Araştırma nihai olarak, yöneticilerin örgütlerde yalnızca sonuca yönelik 

performansa odaklanmak yerine, yaşanılan problemlere ve karşılaşılan zorluklara karşı meydan 
okuma ve çözüm üretme yönelimini; yani azimle çalışmayı işgörenlerine aktarmaları için bir 
farkındalık yaratmayı da hedeflemektedir. Çünkü Pir Sultan Abdal’a “Dönen dönsün, ben 
dönmezem yolumdan.” dedirten, Fatih Sultan Mehmet’e karadan gemi yürüttüren irade, bu azimle 

perçinlenmiş iradedir. Bugünün örgütlerini geleceğe taşıyacak en temel kaynaklardan birinin de 
yine bahsedilen bu azim olduğu düşünülmektedir.   

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Azim 

Geçmişten itibaren başarı, ağırlıklı olarak zeka ve genel zihinsel yetenekler kaynaklı ele alınmıştır. 
Bununla birlikte eşit düzeyde zekaya sahip insanların farklı başarı düzeylerinde olmaları 
(Duckworth ve diğerleri, 2007: 1087; Suzuki ve diğerleri, 2015: 1), neden bazı insanlar 
diğerlerinden daha başarılıdır? (Duckworth ve Gross, 2014: 319) sorusunu gündeme getirmiştir. 
Bu soruya verilen cevaplardan biri olan (Duckworth ve diğerleri,  2007: 1087) ve başarısızlıklara 
rağmen baskın bir üst hedefin inatçı arayışını içeren azim (Duckworth ve Gross, 2014: 319);  uzun 

vadeli hedefler için tutku ve kararlılık olarak tanımlanmaktadır (Duckworth ve diğerleri, 2007: 
1087). Daha somut olarak azim; dayanma gücüne sahip olmayı, geleceğe ilişkin beklentileri 
gerçeğe dönüştürmek için çaba göstermeyi ve hayatı bir maratonmuşçasına yaşamayı 
içermektedir (Baygın, 2020: 435). 

Farklı çalışmalarda daha çok mental anlamda duygusal dirayet ve dayanmaya vurgu yapan 
metanet (örn. Gülbahar, 2019), hedefe yürümekten ziyade bulunulan yere rıza göstermeye vurgu 
yapan sebat (örn. Sarıçam ve diğerleri, 2016) şeklinde çevirileri bulunan “grit” kavramı; bu 
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çalışmada “bir işteki engelleri yenme kararlılığı” (TDK, 2022) üzerinden istikrar ve gayrete 

yaptığı vurgu nedeniyle azim şeklinde kullanılmıştır. Azim, iki alt boyuttan oluşan bir yapı olarak 
ele alınmaktadır. Bu boyutlardan "çabada kararlılık", aksaklıklar karşısında bile yılmadan çok 
çalışma eğilimini; "ilginin tutarlılığı" ise hedef ve çıkarları sık sık değiştirmeme eğilimini 
içermektedir (Credé ve diğerleri, 2017: 1). Azim düzeyi yüksek bireyler, başarısızlıklar-
aksaklıklar karşısında daha cesaretli davrandıkları için yeteneklerini daha iyi kullanabilmekte 
(Credé ve diğerleri, 2017: 2; Duckworth ve diğerleri, 2007: 1088); ayrıca olumlu geribildirim 
olmasa bile hedeflerinden sapmamaktadırlar (Duckworth ve Quinn, 2009: 166). 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, Tokat ilindeki bir tekstil firmasında görev yapan 310 mavi yakalı çalışan 
oluşturmaktadır. Zaman ve maliyet kısıtları nedeniyle kolayda örnekleme yönteminin tercih 
edildiği araştırma kapsamında düzenlenen anket formu 190 çalışana ulaştırılmış, 181 çalışandan 
geri dönüş sağlanmıştır. Analizler için gerekli varsayımları karşılayan (eksik veri, uç değer, 
normallik) 174 mavi yakalı çalışandan elde edilen verilerle analizler gerçekleştirilmiştir. Ulaşılan 
sayının, evreni %95 güven aralığında temsil etme potansiyeline sahip olduğunu (Gürbüz ve Şahin, 
2018: 130) ifade etmek mümkündür. 

Verileri analizlere dahil edilen katılımcılara ilişkin demografik dağılım incelendiğinde, yaşlarının 

18 ile 44 arasında değiştiği ve yaş ortalamalarının 28.7 olduğu görülmektedir. Katılımcıların 
%58.6’sı (N=102) erkek, %61.5’i (N=107) evli, %48.9’u (N=85) lise mezunu ve %71.3’ü 
(N=124) 0-5 yıl arası çalışma deneyimine sahip bireylerden oluşmaktadır. 

Veri Toplama Araçları 
Kısa Azim Ölçeği (KAÖ): Katılımcıların azim düzeylerini ölçümlemek amacıyla 

Duckworth ve diğerleri (2007: 1087-1090) tarafından geliştirilen 12 ifadeli ölçeğin,  Duckworth 

ve Quinn (2009: 167-172) tarafından kısaltılmış sekiz ifadeli formu kullanılmıştır. Ölçeğin 
orijinal ismi “Short Grit Scale (Grit-S)” şeklindedir. Ölçekte ilginin tutarlılığı ile çabada 
kararlılık olmak üzere iki alt boyut yer almaktadır. İlginin tutarlılığı boyutunu oluşturan ilk dört 
ifade, negatif özellikte olmaları nedeniyle ters kodlanarak analizlere dahil edilmektedir. Ölçeği 
geliştirmek adına yapılan üç aşamalı çalışmada, ölçeğin tamamı için hesaplanan Cronbach alfa 

katsayısı .73 ile .84 arasında değerler almıştır. İlgili katsayı, ilginin tutarlılığı boyutu için .73 ile 
.77; çabada kararlılık boyutu içinse .60 ile .78 arasında hesaplanmıştır. Ölçeğin Akın ve Arıcı 
(2015: 256-260), Haktanır ve diğerleri (2016: 293) ile Sarıçam ve diğerleri (2016: 927) tarafından 
öğrenciler üzerinde yapılmış Türkçe geçerleme çalışmaları bulunmaktadır. İlgili çalışmalarda 
ölçeğin tamamına yönelik hesaplanan Cronbach alfa katsayıları .70’in üzerinde sonuçlar 

vermiştir. 

Dayanıklılık Ölçeği: Katılımcıların dayanıklılık düzeyleri, Luthans ve diğerlerinin (2007a: 

237-238) kitabında yer alan; Luthans ve diğerleri (2007b: 555) tarafından geliştirilmiş Psikolojik 

Sermaye Ölçeği’ndeki dayanıklılığa yönelik altı ifadeyle ölçülmüştür. Ölçekteki ilk ifadenin, ileri 
analizler için ters kodlanması gerekmektedir. Ölçeğin iç tutarlılığı, geliştirilmesi sürecinde 
yapılan farklı çalışmalarda .66 ile .72 arasında hesaplanmıştır.  

Çeviri Aşaması 
Orijinal kısa form ölçeğin üç farklı Türkçe geçerleme çalışması bulunmasına rağmen özellikle 
ilginin tutarlılığı boyutunda yer alan birkaç ifadeden (2. 3. ve 4.) yola çıkılarak, ölçekteki tüm 
ifadelerin mevcut araştırmada veri toplanacak mavi yakalılar için uygunluğu değerlendirme 
konusu olmuştur. Nihai olarak ifadelerin işaret ettikleri yapıları kapsayacak şekilde, örneklem 
özelliklerini de göz önünde bulundurarak söz konusu ölçeğin yeniden çevirisinin yapılmasına 
karar verilmiştir. Bahsi geçen hususlar, çeviri sürecine dahil edilen uzmanlarla da paylaşılmıştır. 
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Ölçek uyarlama sürecinin ilk aşamasında birbirinden bağımsız iki dil uzmanı tarafından “Grit-
S”nin ifadeleri Türkçe’ye çevrilmiştir. Ardından çevirisi yapılan ifadeler beş dil ve iki alan 

uzmanının görüşüne sunulmuş, böylelikle ifadelerin Türkçe ve Türk kültürüne uygunluğu test 
edilmiştir. Üçüncü aşamada bağımsız üç dil uzmanı aracılığıyla ölçeğin Türkçe’den İngilizce’ye 
çevirisi yapılmıştır. Son olarak birinci ve üçüncü aşamadaki çeviriler karşılaştırılmış, kayda değer 
bir farklılık tespit edilmediği için çeviri süreci tamamlanmıştır.  

Verilerin Analizlere Hazırlanması 
Araştırma kapsamında analizler için SPSS ve AMOS paket programlarından yararlanılmıştır. Bu 

aşamada, yapılacak analizler öncesi birtakım analiz varsayımları kontrol edilmiştir. Öncelikle çok 
sayıda ifadeyi boş bırakan yedi katılımcıya ilişkin veriler analizlerin dışında bırakılmıştır. 
Ardından kalan katılımcılara (N=174) ilişkin verilerle uç değer (hesaplanan z puanları KAÖ için 

±3.5, Dayanıklılık Ölçeği için  ±4; Çokluk ve diğerleri, 2018: 14), gereken ifadeler için ters 

kodlama, kayıp veri atama ve normallik (basıklık ve çarpıklık için ulaşılan değerler KAÖ için 
±1.5, Dayanıklılık Ölçeği için ±2 aralığında; George ve Mallery, 2009: 98-99) analizleri 

yapılmıştır. Analiz sonuçları, verilerin gereken sınır değerler arasında olduğunu göstermiştir. 
Sonuç olarak 174 katılımcıdan oluşan veri setiyle analizler gerçekleştirilmiştir.  

Ön analizler sonrası KAÖ’nün madde toplam korelasyonları hesaplanmıştır. İlgili değerler .30 ile 

.52 arasında değişmektedir. Bu sonuç, çevirisi yapılan ölçekte sorunlu ifade olmadığı (Seçer, 
2018: 75) şeklinde yorumlanmaktadır. 

Ortak Yöntem Varyansı (OYV) Testi 
OYV; aynı kişiden aynı yöntem ve zamanda veri toplamanın bir fonksiyonu olarak ortaya çıkan 
ve ilgili yapılar ile asıl ölçülmek istenen değişkenler arasında paylaşılan sistematik bir hata 
varyansı (Richardson ve diğerleri, 2009: 763) olarak ifade edilmektedir. Bir başka ifadeyle bu 

sorun, toplam varyansın ölçüm araçlarıyla ölçülmek istenen yapılardan ziyade ölçüm metoduna 
dayanması durumunda ortaya çıkmaktadır.  

Veri setlerinde OYV sorunu olup olmadığını test etmek için farklı istatistiki teknikler 
kullanılmaktadır. En yaygın tercih edileni, çeşitli sınırlılıkları olmasına rağmen Harman’ın tek 
faktör testidir. Bu test sonucunda varyansın tamamının ya da %50’den fazlasının tek bir faktörle 
açıklanması, OYV sorunu olduğuna işaret etmektedir (Podsakoff ve diğerleri, 2003: 889). Bahsi 

geçenlerden hareketle iki değişkenli (azim ve dayanıklılık) veri setine döngüsüz faktör analizi 
uygulanmış ve tek faktör toplam varyansın %26.7’sini açıklamıştır. Ulaşılan bulgular, Harman’ın 
OYV sorunu olmadığı durumlara yönelik varsayımlarını karşılamaktadır.  

BULGULAR 

Bu başlık altında, araştırmanın amacı kapsamında incelenen ölçeğe ilişkin yapılan DFA ile 

ulaşılan uyum iyiliği değerlerine; yapı geçerliliği özelinde yakınsak ve ayrışım geçerliliği ile ölçüt 
bağıntılı geçerlilik sonuçlarına yer verilmiştir. Ayrıca CR ve Cronbach alfa katsayıları aracılığıyla 
ulaşılan iç tutarlılık güvenilirliği bulguları paylaşılmıştır. 

Ölçüm Modeli 
Farklı bir kültürde keşfedilen ve mevcut çalışma özelinde incelenen ölçeğin, toplanan veri seti 
üzerinden doğrulanıp doğrulanmadığını belirleyebilmek adına verilere Yapısal Eşitlik 
Modellemesinin (YEM) bileşenlerinden biri olan DFA uygulanmıştır. Bu noktada temel amaç, 
ölçüm modelinin öngörülen kuramsal yapısı ile eldeki verilerin ne derece uyum gösterdiğini 
incelemektir. DFA sonucu model uyumuna karar verebilmek adına ki-kare/serbestlik derecesi, 

RMSEA, CFI, SRMR indeksleri esas alınmıştır (Gürbüz, 2019: 19-37).  

Ölçüm modelinin verilere uygunluğunu test etmek adına yapılan birinci düzey çok faktörlü DFA 

sırasında –karşılaştırma yapabilmek adına ikinci düzey DFA da denenmiş; fakat model 
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çalışmamıştır- her bir maddenin faktör yükünün .50’nin üzerinde ve anlamlı; hata varyanslarının 
ise düşük olmasına (Gürbüz, 2019: 41-42) özen gösterilmiştir. Bahsi geçen analizlere yönelik 

sonuçlara Tablo 1’de yer verilmiştir. 

Tablo 1: Birinci Düzey DFA Uyum İndeksleri 
 X2/sd RMSEA CFI SRMR 

Model 1     1.49**   .053*  .98** .04** 

Mükemmel Uyum ≤ 3 0 ≤ x ≤ 0.05 0.95 ≤ x ≤ 1 ≤ 0.05 

Kabul Edilebilir Uyum ≤ 4-5 0.05 < x ≤ 0.10
 0.90 ≤ x < 0.95 0.05 < x ≤ 0.10

 
Not: İndekslere ilişkin sınır değerler; Meydan ve Şeşen, 2015: 37; Aksu ve diğerleri, 2017: 79; Çokluk ve diğerleri, 
2018: 271-272. Kabul edilebilir indeksler: “*” Mükemmel uyum indeksleri: “**” 

Tablo 1’deki sonuçlar, ölçüm modelinin verilere bir değer (RMSEA) dışında mükemmel uyum 
sağladığını göstermektedir. Bahsedilenlere ek olarak yapı geçerliliğinin tespiti adına yakınsak ve 

ayrışım geçerlilikleri incelenmiştir. Reklektif ölçüm modellerinde yakınsak geçerlilik, gözlenen 
değişkenlerin bağlı oldukları örtük değişkenle iyi düzeyde ilişkilerinin olması; ayrışım geçerliliği 
ise gözlenen değişkenlerin bağlı oldukları örtük faktörle, aynı ölçüm modelindeki diğer örtük 
değişkenlere nazaran daha fazla ilişkili olması şeklinde açıklanabilmektedir. Yakınsak geçerlilik 

için AVE>.50; ayrışım geçerliliği içinse MSV<AVE ile AVE değerinin karekökünün (√AVE) 
faktörler arası korelasyondan büyük olması ölçütlerinin sağlanması gerekmektedir (Hair ve 

diğerleri, 2011: 145-146; Gaskin ve Lim, 2016: para. 6-7). Bu kapsamda yapılan analiz sonuçları 
Tablo 2’deki gibidir. 

Tablo 2: AVE, MSV, MaxR(H) ve Faktörler Arası Korelasyon Değerleri 
 AVE MSV MaxR(H) 1 2 

1 .60 .002 .87 (.77)  

2 .61 .002 .89 .06 (.78) 

 Not: 1=İlginin Tutarlılığı, 2=Çabada Kararlılık, AVE (Average Variance Extracted-Açıklanan Ortalama Varyans), 
MSV (Maximum Shared Variance-Maksimum Paylaşılan Varyans), MaxR(H) (Maximum Reliability-Maksimum 

Güvenilirlik). Parantez içinde yer alan değerler, AVE’nin karekökünü ifade etmektedir. 

Tablo 2’deki bulgular ışığında yakınsak ve ayrışım geçerliliklerinin yukarıda yer verilen ölçütler 
özelinde sağlandığı söylenebilmektedir. Bahsedilenlerden hareketle orijinal boyut (iki) ve ifade 

sayısı (sekiz) korunarak geçerlenen Kısa Azim Ölçeği’ne (KAÖ) ilişkin nihai modele Şekil 1’de 
yer verilmiştir. 

 

Şekil 1: Kısa Azim Ölçeği (KAÖ) Birinci Düzey DFA 
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Geçerliliği tespit edilen ölçeğin güvenilirliğini (ölçüm değerlerinin kararlılığı; Ercan ve Kan, 

2004: 211) belirlemek adına iç tutarlılık güvenilirliği incelenmiştir. Bu noktada Cronbach alfa ve 

CR katsayıları esas alınmıştır. Bahsi geçen değerlerin .70 ve üzerinde olması, ölçüm aracının 
güvenilir olduğuna (Hair ve diğerleri, 2011: 145; Kline, 2019: 91-92) işaret etmektedir. Analizler 

sonucu Kısa Azim Ölçeği (KAÖ) ve boyutlarına ilişkin elde edilen değerler Tablo 3’teki gibidir.  

Tablo 3: İç Tutarlılık Katsayıları 
Ölçek            Boyutları Cronbach alfa 

(α) 
Composite 

Reliability (CR) 

KAÖ  .74   

 İlginin Tutarlılığı .86 .86 

 Çabada Kararlılık .86 .86 

Tablo 3’teki veriler, Kısa Azim Ölçeği (KAÖ) ve alt boyutlarının yeterli iç tutarlılığa sahip 
olduğunu göstermektedir.  

Mevcut çalışmada KAÖ’nün ölçüt bağıntılı geçerliliğini (incelenen ölçüm aracının bir şekilde 
ilişkili olduğu düşünülen bir ya da birden fazla ölçüm aracıyla öngörülen yöndeki ilişkisi; Erkuş, 
2011: 142) değerlendirmek için KAÖ ile Dayanıklılık Ölçeği arasındaki ilişki incelenmiştir. İlgili 
süreçten önce Dayanıklılık Ölçeği’nin kuramsal olarak öngörülen yapısının, toplanan veri setiyle 

ne derece uyum gösterdiği incelenmiştir. Bu kapsamda yapılan DFA sonuçları, ölçüm modelinin 
-bir ifade çıkarılıp üç adet modifikasyon yapılarak- verilerle mükemmel uyum (x2/sd=.07, 

RMSEA=0.00, CFI=1.00, SRMR=.01) gösterdiğini ortaya koymuştur. Dayanıklılık Ölçeği için 
hesaplanan CR ve Cronbach alfa katsayıları (sırasıyla .80 ve .83), yukarıda paylaşılan eşik değerin 

üzerindedir. 

Ölçüt bağıntılı geçerlilik adına yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre KAÖ ile Dayanıklılık 
Ölçeği arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki (r=.20, p<.001) mevcuttur. Her iki ölçek arasında 
beklenilen yönde ulaşılan bu sonuç, ölçüt bağıntılı geçerlilik için bir kanıt olarak 
değerlendirilebilir.  

Sonuç olarak Kısa Azim Ölçeği’nin (KAÖ) mavi yakalı çalışanlardan elde edilen veriler 
üzerinden Türk kültüründe geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu tespit edilmiştir. İlgili 
ölçüm aracına yönelik ifadelere Tablo 4’te yer verilmiştir. 

Tablo 4: KAÖ İfadeleri ve Alt Boyutları 
Alt 

Boyutlar 

Ölçek İfadeleri 

 

İlginin 
Tutarlılığı 

1. Çoğunlukla bir amaç belirlerim; fakat daha sonra farklı bir amacın peşinden gitmeyi 
tercih ederim.* 

2. Yeni fikirler ve projeler beni bazen öncekilerden uzaklaştırır.* 

3. Belirli bir fikir veya projeye kısa süreliğine yoğunlaşırım; fakat daha sonra ilgimi 
yitiririm.* 

 4. Tamamlanması birkaç aydan fazla süren projelere odaklanmamı korumakta güçlük 
çekerim.* 

 

Çabada 
Kararlılık 

5. Başladığım işi bitiririm. 
6. Aksilikler beni yıldıramaz. 
7. Çok çalışkan biriyim. 

 8. Gayretli biriyim. 

Not: Ölçekte 5’li Likert (1 = Hiç bana göre değil; 5 = Tam bana göre) tipi dereceleme kullanılmıştır. * ters kodlu 

ifade. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada Kısa Azim Ölçeği (KAÖ) Türkçe’ye uyarlanmış, geçerlilik ve güvenilirlik testleri 

yapılmıştır. Çalışmanın amacı daha önce de geçerlemesi yapılmış olan ölçeğin, örgüt bağlamında 

geçerlemesinin gerçekleştirilmesidir. Ölçek daha önce Türkçe’ye uyarlanmış olmasına rağmen, 
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bu uyarlamalar öğrenciler üzerinde yapılmış ve bireysel düzeyde (Akın ve Arıcı, 2015; Haktanır 
ve diğerleri, 2016; Sarıçam ve diğerleri, 2016) kalmıştır. Mevcut çalışmada ise örgüt içerisinde 
çalışan personel üzerinde bir geçerleme yapmak amaçlanmıştır. Bu sayede örgütsel açıdan önemli 
bir faktör olan azim değişkeni, ileriki çalışmalarda örgütsel değişkenlerle rahatlıkla 
ilişkilendirilebilecektir. Ayrıca çalışmanın, örgütlerde yöneticilerin yalnızca sonuca yönelik 
performansa odaklanmak yerine, yaşanılan problemlere ve karşılaşılan zorluklara karşı meydan 
okuma ve çözüm üretme yönelimini; yani azimle çalışmayı işgörenlerine aktarmaları için bir 
farkındalık yaratmaya da katkı sağlaması beklenmektedir.  

Ölçeğin Türkçe uyarlamasında öncelikle gerekli aşamalar takip edilerek orijinal “Short Grit 

Scale”in (Duckworth ve Quinn, 2009) ifadeleri Türkçe’ye çevrilmiştir. Uygun yöntemler 
eşliğinde Türkçe’ye çevrilmiş olan ölçek aracılığıyla toplanan verilerde analiz öncesi varsayımlar 
ve OYV sorunu olup olmadığı kontrol edilmiş; herhangi bir sorun tespit edilmeyen verilere DFA 

yapılmıştır. Analiz sonucunda ölçüm modelinin verilere mükemmel uyum (yalnızca RMSEA 

değeri kabul edilebilir aralıkta) sağladığı raporlanmıştır. 

Araştırmada yapı geçerliliğinin testi için yakınsak ve ayrışım geçerlilikleri incelenmiş; sonuçlar 
ölçeğin her iki geçerliliğe de sahip olduğunu ortaya koymuştur. Ölçüt bağıntılı geçerlilik 
kapsamında, Dayanıklılık Ölçeği ile pozitif yönlü anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Son olarak 
ölçeğin iç tutarlılık güvenilirliği de sınır değerler içerisindedir. 

Bahsedilenler ışığında Kısa Azim Ölçeği’nin (KAÖ) Türkçe versiyonunun örgüt bağlamında 
geçerli ve güvenilir olduğunu ifade etmek mümkündür. Elde edilen sonuçlarla azim konusundaki 

bu kısa ve kullanışlı ölçek, örgüt bağlamında Türkçe’ye kazandırılmıştır. 

Bu ölçek ile zorluklar karşısında yılmadan çalışma ve başarıya ulaşmayı ifade eden azim kavramı, 
örgütsel faktörlerle kolaylıkla ilişkilendirilebilecek, farklı örgütsel modellerin içerisinde test 
edilebilecektir. Azmin örgüt içerisinde ölçülebilmesi, kavramın örgütsel açıdan potansiyelinin 

desteklenmesi ve kavrama dair çalışmaların artırılması açısından bir farkındalık oluşturmak adına 
önem taşımaktadır. İleriki çalışmalarda bireysel (örn. bilinçli farkındalık, akış, sorumluluk) ve 

örgütsel değişkenler (örn. işe adanmışlık, örgütsel bağlılık, liderlik) ile bir arada kullanılabilecek 
azim kavramının öncül ve ardıllarının ortaya çıkarılması aracılığıyla bireysel ve örgütsel 
faydalarının netleştirilmesi mümkün olabilecektir.  

Mevcut çalışmada zaman kısıtı nedeniyle sadece tekstil sektörü çalışanları üzerinden veriler 
toplanmıştır. Sonraki çalışmalarda farklı sektörlerden (örn. sağlık, spor) ya da özel durumlara 
sahip çalışanlardan (örn. engelli statüsündeki çalışanlar) veri toplanması sayesinde azmin örgütsel 
ve bireysel sonuçları daha net bir şekilde ortaya çıkarılabilir. Ayrıca azim düzeyi açışından 
sektörel ve bireysel karşılaştırmalar da yapılabilir.  
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ÖZET 

İnovasyon, günümüzde popüler olduğu kadar tanımlanması da zor bir olgudur. Özellikle küresel salgın ile birlikte 

ortaya çıkan belirsizlikler ve hızla değişen çevresel koşullar bireyleri inovatif düşünmek zorunda bırakırken örgütleri 
de inovasyon sürecinden bağımsız hareket edemez hale getirmiştir. Son on yıllık süreçte ise inovasyona, inovatif 

düşünmeye artan ilgi ile birlikte çalışanların bulundukları ortamlarda inovatif çalışma davranışları sergiledikleri 
yazında yapılan araştırmalar ile desteklenmiştir. Bu çalışma ile inovatif çalışma davranışını geliştirmek üzere yapılacak 

araştırmalara yol göstermek amacıyla alan yazınının bibliometrik analizi yapılmaktadır. Makale başlıkları üzerinden 
dokuz anahtar kavram kullanılarak 1970-2022 (Şubat) yılları arasında WoS veri tabanında yer alan 902 bilimsel çalışma 
865 makale ile sınırlandırılarak bibliyometrik özellikleri açısından analiz edilerek, VOSviewer ağ yazılımı aracılığıyla 

görselleştirilmiştir. Bulgular araştırmacılara konu ile ilgili genel bir çerçeve çizmek ile birlikte bir yol haritası 
sunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: İnovatif çalışma davranışı, inovatif iş davranışı, inovatif davranış, yenilikçi davranış, yenilikçi iş 
davranışı, iwb.  

 

GİRİŞ 

Tarih boyunca toplumlar ve toplumları oluşturan bireyler inovasyonun en temel parçası 
olmuşlardır. İnovasyon özünde bireye, gruba, örgüte ve topluma önemli ölçüde fayda sağlamak 
için tasarlanmış, bireysel, grup veya örgüt fikirlerinin, süreçlerin, ürünlerin veya prosedürlerin 
tanıtılması ve uygulanması olarak ifade edilir (West ve Farr, 1990:9). Örgütler için “inovasyon” 
yaşamsal bir önem taşımaktadır. İnovasyon, yeni teknolojiler, değişen çevresel koşullar (iklim 

değişikliği, enerji krizi), farklı değer beklentileri veya yeni pazarların ortaya çıkması gibi 
faktörlerden kaynaklanabilir (Bessand ve Tidd, 2015). Örgütleri inovasyona yönelten en önemli 
etken ise her zaman pazarda ön plana çıkma isteğidir. Elbette ki pazarda ilk/öncü olmanın 
avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Fakat çoğunluğun görüşü her zaman avantajlı olacağı 
ve bu avantajların da büyük riskler taşıdığı yönünde olmuştur. Kendine yeni bir pazar yaratabilen 

örgütler, mevcut pazarlara girmeye çalışan örgütlere oranla her zaman daha avantajlı bir konuma 
sahiptirler. Çünkü bir örgüt tamamen yeni bir ürün ve/veya hizmet ürettiğinde tüketicinin 
zihninde ilk o yer alır. Pazarda rekabet oluşsa bile tüketicinin zihninde hep ilk olan vardır ve 
rakipleri ile ilişkilendirilme ve kıyaslama söz konusudur. Bu nokta da ise sürdürebilirlik ve 

devamlılık kavramları karşımıza çıkar. Kendine yeni bir pazar yaratan ya da mevcut pazara 

egemen olan her örgütün uzun vadede pazarda en başarılı örgüt olacağı söylenemez. Bu nedenle 

en küçükten en büyüğe tüm örgütlerin avantajlarını korumak adına mevcut ürün ve/veya hizmet 
süreçlerinin her zaman daha iyi bir versiyonunu sunmaları beklenir. İnovasyon örgütlerin uzun 

vadede ayakta kalabilmek adına büyük değişim noktalarından biridir. Büyük değişim noktalarını 
belirlemek ise oldukça zor ve kapsamlı bir süreçtir. Bu nedenle örgütler pazardaki 

hareketlenmelere ve değişimlere karşı kısa ve uzun vadede planlarını, hedeflerini ve stratejilerini 

dengede tutmalı ve sistemli bir inovasyon politikasına sahip olmalıdırlar. Sistemli bir inovasyon 

politikasına sahip olmak ise örgütün inovasyon zihniyetini oluşturur.  

Örgütün değişimi bir fırsat olarak görmesini sağlar. Başarılı kabul edilen inovasyonların pek çoğu 
da bu değişimlerden faydalanır. Önemli inovasyonların, büyük bilimsel bir atılımdan kaynaklanan 
yeni bilginin kitlesel olarak uygulanmasıyla da ortaya çıkması olasıdır (Drucker, 2015:547).  
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Örgütlerin uzun dönemli yaşamda kalmalarını ve devamlılıklarını sağlayan en önemli etkenlerden 
biri olan inovasyonun kökenleri oldukça eskidir (Ancona ve Caldwell, 1987). Bununla birlikte 

inovasyonun yeni pazarlar yaratmada ve eskileri yok etmede oynadığı merkezi rol ilk kez 

Schumpeter (1934) tarafından gündeme getirilmiştir. Walker (1888) ve Andrews (1890) 

1880'lerin sonlarından beri olağandışı bir şey ifade etmek için inovasyon kavramına 
değinmelerine rağmen, hiçbiri yazında Schumpeter (1934,1942) kadar etkili olamamıştır 
(Lazzarotti ve diğ, 2011).  

İnovasyon, 1900’lü yıllar ile birlikte ulusal yazında “yenilik”, “yenileşim” olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. Kavram çeviri ve anlam farklılıklarından dolayı kavramsallaştırma ve tanımlama 
noktasında yoğun bir eleştiri altındadır. “İnovasyon” ve “yenilik” kavramları da zaman içinde 
benzer, aynı veya tamamen farklı anlamlarda ele alınarak, kavramsallaştırmaya çalışılmıştır. 
Genel görüş ise inovasyon ve yenilik kavramlarının birbirinin yerine kullanılmasının doğru 
olmayacağı yönündedir. Yenilik; özgün, yeni ve değerli bir ürün, bir üretim süreci ya da bir 
hizmeti yaratmak için bilginin sentezi, kombinasyonu ya da somutlaşmasıdır (Luecke, 2008). 

Yenilik genellikle aşamalı yenilik ve radikal yenilik olmak üzere iki farklı türde ifade edilir. 
Aşamalı yenilik, var olan teknolojileri ve formları kullanma ve bunlardan bir yenilik üretme 
anlamına gelirken, radikal yenilik ise aşamalı yeniliğin aksine, var olan teknoloji ya da 

yöntemlerden farklı bir yeniliği dünyaya sunmak anlamına gelir. Devrim yaratan yenilik ve 
sürekli olmayan yenilik, sık sık radikal yeniliğe eş anlamlı olarak kullanılır (Luecke, 2008). Her 

ne kadar radikal ve aşamalı yenilik kavramları farklı olarak ifade edilse de kavramlar iç içe geçmiş 
durumdadır. Bir yeniliğin inovasyon olarak kabul görmesi için ise ekonomik anlamda ve/veya 

ticari fayda sağlaması esastır (Kline ve Rosenberg, 2010). Schumpeter’in inovasyon tanımı da 

kavramı ekonomik açıdan temellendirmesi nedeniyle doğrudan “yeni” ve 
“finansal/ekonomik/ticari fayda sağlama”yı içermektedir (Schumpeter, 1934). “Her yenilik bir 
inovasyon değildir, çünkü her yenilik ekonomik fayda getirmez” (Johannessen ve diğ., 2001; 
Kline ve Rosenberg, 2010) anlayışından da yola çıkarak “inovasyon” “yenilik” ve “yenileşim” 

kavramları bu çalışmada birbirinden farklı anlamlarda kullanılmış ve kavram “inovasyon” olarak 

ele alınmıştır.  

Kavramsal boyutta yaşanan karmaşa ve belirsizlik kavramın kökenine inildiğinde farklı 
eleştirileri de gündeme getirmiştir. Bilim insanları ve uygulayıcılar inovasyonun giderek daha 
fazla önem kazandığına değinerek “yaratıcılık” kavramına vurgu yapmışlardır. Yaratıcılık ile 

İnovasyon sınırların net olmadığını ifade etmişlerdir (West ve Farr, 1990, Ford ve Gioia, 1995; 
King ve Anderson, 2002, Anderson ve diğ, 2014). Bu bağlamda inovasyon bir süreç olarak ele 

alınmış, yaratıcılık ise yeni ve yararlı fikirlerin üretilmesi olarak tanımlanarak süreç kapsamında 
değerlendirilmiştir. Yaratıcılık üretilen fikirlerin uygulanıp, uygulanmayacağı üzerinde durarak 

inovasyon sürecinin ilk aşaması olarak değerlendirilir  (Amabile, 1996: Oldham ve Cummings, 

1996). İnovasyon sürecinin ilk aşaması yeni ve yararlı fikirlerin üretilmesi, ikinci aşaması ise 

yenilikçi fikirlerin uygulanmasıdır (West ve Farr, 1990; Amabile, 1996; Shalley ve Zhou, 2008).  

Bu nedenledir ki “fikir üretme” ve “fikir uygulama” bireyler açısından farklı davranış kalıpları 
gerektirir (Farr ve Ford, 1990; West, 2002; Axtell ve diğ., 2006). Bireyler ile inovasyon arasındaki 
ilişkiye yönelik araştırmalar 1960'ların sonlarına ve 1970'lerin başına kadar uzanırken (Rokeach, 

1967; Nabseth ve Ray, 1974) ilişkiyi araştırmanın temeli, bireylerin inovasyon karşısında farklı 
tepki verme eğilimi göstermelerinden ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda yazında bu eğilimin 

kültürler ve inovasyon türleri bakımından da zaman içinde sürekli ve kalıcı olduğuna dair 
çalışmalara da yer verilmiştir (Hurt ve diğ, 1977, Midgley ve Dowling, 1978, Goldsmith ve 

Hofacker 1991, Rogers, 1995 ve Yi ve diğ 2006).  1990'lardan günümüze ise inovasyon “bir tür 
davranış biçimi” olarak ele alınmaya başlanması ile birlikte “inovatif davranış” kavramı gündeme 
gelmiştir. İnovatif davranış, çalışan yaratıcılığı ile yakından ilişkilidir ve yaratıcılığın aksine, 
inovatif davranış bir tür fayda üretmeyi amaçlar (West ve Farr, 1990, Scott ve Bruce, 1994).  
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İnovatif Çalışma Davranışı (IWB) 
Yazında inovatif çalışma davranışının temellerinin Katz (1964)’ın “örgütsel davranışın 
motivasyon temelleri araştırmasına dayandığı görüşü yaygın olarak kabul görmektedir Katz 
(1964)’a göre inovatif davranış çalışanların, örgütsel hedeflere ulaşmak için yaptıkları işlerin ve 
rol tanımlarının ötesine geçebilecek görevleri anlama ve gerçekleştirme becerisidir (Katz,1964). 

Hurt ve çalışma arkadaşları (1977) ise inovatif davranışı bireyin değişmeye istekli olmasını ifade 
eden bir “kişilik kurgusu” olarak tanımlamışlardır. İnovasyon, yenilik ve yaratıcılık üzerine 
yapılan ilk çalışmalar, bireysel özelliklerin iş yerinde inovatif davranışın belirlenmesinde kilit 
faktör olduğu fikrine odaklanmıştır (Barron ve Harrington, 1981; Ford ve Gioia, 1995). Bu 

nedenle öncü çalışmaların odak noktası “inovatiflik” , “bireysel inovatif davranış” olmuştur. Daha 

sonraki çalışmalarda bu davranışların iş yerlerinde, bireyin çalışma ortamlarında ortaya çıktığı 
düşünülerek “inovatif çalışma davranışı” kavramsallaştırılmasına doğru bir yönelim başlamıştır. 
1980'li yıllarla birlikte "inovatif davranış" kavramına yönelik ilk çalışmalar West ve Farr (1990) 

tarafından önce psikoloji alanında olmak üzere sonrasında antropoloji, iletişim ve idari bilimler 
gibi alanlarda farklı araştırmacılar ile gündeme getirilerek, çalışılmaya başlanmıştır. West ve 

Farr’ın (1990) bireysel inovatif davranışının kuramsal bir modelini geliştirmek ve test etmek için 
yaratıcılık, inovatiflik ve örgütsel iklimin öncülleri üzerine bir dizi bağımsız araştırma akışını 
birleştirerek alan yazınına önemli katkılar sağlamışlardır. Scott ve Bruce (1994), Janssen (2000-

2003-2004) tarafından da yazına önemli katkılar sağlanmıştır. Farklı görüşleri sentezlemeyi 
amaçlayan Yuan ve Woodman (2010) ise inovatif davranışı “yeni fikirlerin 
üretilmesi/sunulması/ortaya çıkarılması ve yeni fikirlerin gerçekleştirilmesi/uygulanması ile ilgili 
tüm faaliyetleri kapsayan “karmaşık” bir davranış süreci olarak ifade etmişlerdir.  İnovatif 

davranışın özünü, “inovatif fikirler” oluşturur ve bu fikirlerin birçok kaynağı olabilir. Bazıları 
ilham gelmesiyle bazıları da tesadüfen ya da kazara ortaya çıkabilir. En temelde ise inovatif 

fikirlerin kaynağını yeni bilgi, müşteri düşünceleri, lider kullanıcılar, empatik tasarım, buluş 
fabrikaları, proje ekipleri ve yenilik pazarı oluşturur (Luecke, 2008). İnovatif çalışma davranışı 
örgüte fayda sağlayan yeni fikir, yöntem, prosedür ve yaklaşımların çalışanlar tarafından 
şekillendirilmesini ve uygulanmasını ifade eder. Kavram zengin bir görgül yazına sahip olmasına 
rağmen inovasyon kavramında olduğu gibi inovatif çalışma davranışı kavramı da tanımlamalar 
noktasında yetersiz kalmıştır (Janssen, 2003; Krause, 2004; de Spiegelaere, 2014). Genel bir 

tanım öneren çalışmalar ise genellikle West ve Farr'ın (1990), Scote ve Bruce (1994) ve Janssen 

(2003) çalışmalarına atıfta bulunur (Kleysen ve Street, 2001; Yuan ve Woodman, 2010). 

ARAŞTIRMA 

Amacı ve Önemi 
Araştırmanın amacı kapsamında inovatif çalışma davranışını geliştirmek üzere yapılacak 
araştırmalara yol göstermek için alan yazınının bibliometrik analizi yapılmaktadır. Web of 

Science (WoS) veri tabanı üzerinde yer alan 1970-2022 yılları arasında yayınlanan makale 

çalışmalarının anahtar kavramlar kullanılarak bibliyometrik yöntemle araştırılıp, incelenmiştir. 
Özellikle küresel salgın sürecinde dijitalleşme ile birlikte yoğun teknoloji kullanımı konuya 

ilginin artmasına ve farklı disiplinlerdeki araştırmacıların da dikkatini çekmesine neden olmuştur. 
Uluslararası yazında artan çalışma sayısı ulusal yazında da etkili olmuştur. Bu bağlamda 865 

makale bibliyometrik parametreler açısından incelenerek ulusal yazındaki boşluk doldurularak, 
yazına katkı sağlanacaktır.   

Araştırma Yöntemi 
İnovatif çalışma davranışı konusundaki çalışmaları incelemek amacıyla tasarlanan bu çalışmada 
bibliometrik analiz ve bilimsel haritalama yöntemi kullanılmıştır. Veriler WoS veri tabanından 
elde edilmiştir. WoS veri tabanı etki faktörü yüksek dergilerin büyük bir kısmını içinde 
barındırması ve bibliometrik analiz çalışmalarında zengin bir içerik sunarak araştırmacılara analiz 
kolaylığı sağlaması nedeniyle tercih edilmiştir. Makale başlıklarında uluslararası yazında 
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davranış kelimesinin İngiliz ve Amerikan dil farklılıkları da göz önüne alınarak  "innovative work 

behaviour”,“innovative behaviour”,“innovative work behavior”,“innovative behavior" olmak 

üzere dört anahtar kavram kullanılarak ulusal yazında ise Türkçe çevirisi göz önüne alınarak 
“inovatif çalışma davranışı”, “inovatif davranış”, “yenilikçi çalışma davranışı”, “yenilikçi 
davranış”, “yenilikçi iş davranışı” olmak üzere beş anahtar kavram kullanılarak makale başlıkları 
üzerinden tarama yapılmıştır. Araştırma kapsamında 1970 – 2022 (Şubat) ayı olmak üzere 

yayınlanmış 902 çalışmaya ulaşılmıştır.  902 çalışmadan 865’inin makale olduğu tespit edilmiştir. 
Bilimsel yayınların sosyal ağ analizi ile değerlendirilmesi ve görselleştirilmesi özellikle son 
dönemde sosyal bilimler alanında yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. VOSviewer, 

yazarlar/ortak yazarlar ve bunların bağlantıları, alıntı/ortak alıntı ve bibliyografik eşleşme 
temelinde bibliyometrik ağlar oluşturmayı ve görselleştirmeyi amaçlamanın yanı sıra aynı 
zamanda belirli temaları veya konuları tanımlamak ve görselleştirmek için de kullanılmaktadır 
(Mardiastuti, 2021). Bu kapsamda anahtar kavramlara dayanarak ağ haritasının oluşturulması ve 
görselleştirilmesinde yazında yaygın olarak kullanılan VOSviewer programı tercih edilmiştir. 

865 makale bibliyometrik parametreler açısından incelenerek aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır.  

1. İnovatif çalışma davranışı tarihsel gelişim sürecinde nasıl bir eğilim göstermektedir? 

2. Makaleler hangi alanlarda yoğunlaşmıştır? 

3. Kavramın ele alındığı ülkeler hangileridir? 

4. Yıllara ve araştırmacılara göre atıf değişimleri nasıldır? 

5. Çalışmaların yoğunlaştığı dergiler hangileridir? 

6. Kavramsal ilişkilendirmeler nasıldır? 

7. Ulusal yazında konuya eğilim nasıldır? 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bulgular 

Araştırma kapsamında anahtar kavramlar kullanılarak WoS veri tabanından elde edilen 902 
çalışma 865 makale ile sınırlandırılmıştır. 865 makale genel bir bakış ile incelenip, analiz 

edilmiştir. Yıllara göre (Tablo-1) konuya artan ilginin çalışma sayısı artışı ile doğru orantılıdır. 
1970’den günümüze en fazla makale çalışması sırasıyla 161 makale ile 2021 yılında 128 makale 
ile 2020 yılında ve 106 makale ile 2019 yılında yayınlanmıştır. Veriler özellikle son 5 yıllık 
süreçte konuya ilginin arttığını destekler niteliktedir. Son yıllarda dördüncü sanayi devrimi ve 
küresel salgının da etkisi ile birlikte yaşanan hızlı dijitalleşme toplumun her kesimini ve özellikle 
iş gücünün dijital teknolojiler ile etkileşimini giderek arttırmıştır. Bu nedenle özellikle çalışanlar 
boyutunda çalışanların İnovasyon karşısında sergiledikleri tutum ve davranışlar araştırmaların 
odak noktası haline gelmiştir. Parametreler de kavramın giderek daha popüler hale geldiğini ve 
konuya ilginin arttığını göstermektedir.  

Tablo 1: Yıllara Göre Yayın Sayıları 

Yayın yılı Yayın Sayısı Yayın yılı Yayın Sayısı Yayın yılı Yayın Sayısı 
2022 17 2004 2 1986 - 

2021* 161 2003 2 1985 2 

2020 128 2002 - 1984 1 

2019 106 2001 1 1983 - 

2018 87 2000 1 1982 - 

2017 72 1999 1 1981 - 

2016 65 1998 2 1980 - 

2015 42 1997 - 1979 1 

2014 42 1996 - 1978 - 

2013 23 1995 2 1977 2 

2012 22 1994 2 1976 2 

2011 24 1993 - 1975 - 
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Yayın yılı Yayın Sayısı Yayın yılı Yayın Sayısı Yayın yılı Yayın Sayısı 
2010 17 1992 2 1974 1 

2009 9 1991 1 1973 1 

2008 4 1990 2 1972 2 

2007 6 1989 1 1971 - 

2006 2 1988 1 1970 1 

2005 4 1987 1 Toplam 865 
 

Kavram ile ilgili çalışmalar öncelikli olarak kökeninin dayandırıldığı yönetim (n=416) ve işletme 

(n=177) gibi alanlar başta olmak üzere uygulamalı psikoloji, ekonomi, eğitim araştırmaları gibi 

özellikle sosyal bilimler alanında yoğunlaştığı görülmüştür (Tablo-2).  

Tablo  2: Alana Göre Yayın Sayıları 

Alan/Disiplin Yayın Sayısı 
Management / Yönetim 416 

Business / İşletme 177 

Psychology App. / Uygulamalı Psikoloji 77 

Economics / Ekonomi 55 

Education Educational Research / Eğitim Araş. 54 

Social Sciences Interdisciplinary / İnter. Sosyal Bilimler  44 

Psychology Multidisciplinary / Multi. Psikoloji 43 

İndustrial Relations Labor / Endüstri İlişkileri 38 

Diğer (Sosyoloji, Çevre Bil., Davranış Bil., Sağlık Bil., v.b.)  ** 
 

Ülkelere göre veriler incelendiğinde alan yazınında toplam 80 ülkede makale yayını yapıldığı 
görülmüştür. Bu verilere göre kavramın küresel ölçekte ele alındığı ve dünya genelinde bilim 

insanlarının ve uygulayıcıların ilgisini çektiğini söylemek olanaklıdır. Tablo 3’de yayın sayısına 
göre ilk 20 Ülkeye ilişkin veriler gösterilmiş olup sırasıyla alan yazınına en fazla katkı sağlayan 
ülkeler ise Çin (n=209), ABD (n=82) ve Pakistan (n=76)’dır. Türkiye ise 27 yayın sayısı ile 16. 

sırada yer almaktadır.  

Tablo  3: Ülkelere Göre Yayın Sayıları 

Sıra Ülke Yayın Sayısı N=865 % 

1 Çin* 209 %24,16 

2 Amerika  82 %9,48 

3 Pakistan 76 %8,78 

4 Hollanda 53 %6,12 

5 Avustralya 51 %5,89 

6 İngiltere 46 %5,31 

7 Almanya 44 %5,08 

8 Malezya 43 %4,97 

9 Güney Kore 40 %4,62 

10 İtalya 38 %4,39 

11 Hindistan 37 %4,27 

12 İspanya 33 %3,81 

13 Tayvan 33 %3,81 

14 Endonezya 32 %3,69 

15 Kanada 30 %3,46 

16 Türkiye** 27 %3,12 

17 Fransa 22 %2,54 

18 Tayland 18 %2,08 

19 Birleşik Arap Emirlikleri 18 %2,08 

… 

80 

Diğer Ülkeler (Rusya, Danimarka, Polonya, Brezilya 

Yunanistan, Meksika, Romanya, Gana, İsrail…) ** < % 2,00 
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Şekil 1: Ülkelerin (Countries) Haritalaması 

İnovasyonun genişleme dalgası BRIC’s olarak adlandırılan Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin 
gibi ülkeler dünyanın en önemli beş yükselen ekonomisi olarak sınıflandırılmaktadırlar. Bu 

ülkeler inovasyon yeteneklerinin gelişimi bakımından da öncü konumdadırlar. Dünyanın en 
büyük örgütleri inovasyon faaliyetlerinin yalnızca %25’ini kendi ülkelerin dışında 
gerçekleştirmektedirler. 1990’lı yıllar sonrasında ise Avrupa merkezli Fransız, Alman ve İsviçreli 
örgütler inovatif faaliyetlerinin büyük bir kısmını ABD’de gerçekleştirmeye başlamıştır. Bunun 
nedeni ise biyoteknoloji ve bilişim alanındaki yerel beceri ve bilgi birikiminden yararlanma 
isteğidir (Bessant ve Tidd, 2015). Bu doğrultuda inovatif çalışma davranışı ile ilgili ülkelere göre 
yapılan ağ haritalandırmasında Çin, ABD ve Pakistan gibi ülkelerdeki yayın yoğunluğu dikkat 

çekmektedir (Şekil 1).  

 

Şekil 2 : Yıllık Atıf Analizi (1970-2022) 

WoS veri tabanından elde edilen parametrelerine göre yayınların yıllara göre atıf analizi sonuçları 
değerlendirildiğinde 2000’li yıllara kadar yatay düzlemde seyrederken çalışma sayısının artması 
ile birlikte 2010 sonrası özellikle son beş yıllık süreçte atıf yoğunluğunda artış gözlenmiştir  (Şekil 
2).  
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Yazar odaklı atıf analizinde ise Scott ve Bruce (2,356) ile Janssen, (871)’nun çalışmaları ön plana 
çıkmaktadır. Yayın sayısındaki artışa göre son beş yıllık süreç detaylandırılarak en yüksek atıf 
alan on dört çalışma Tablo 3’de gösterilmiştir.  

Tablo 3 : Atıf Dağılımı (Yazar) 

Yazar 
Yayın 
Yılı 

Yıllık Dağılım  Yıllık 
Ort. 

Topla

m Atıf 
Sayısı 

201

8 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

Scott S.G. ve Bruce R.A. 1994 194 237 260 272 28 81.24 2,356 

Janssen, O 2000 82 105 148 160 18 37.87 871 

Yuan, FR ve Woodman, RW 2010 68 95 110 119 11 49,00 637 

de Jong, JPJ ve Den Hartog, DN 2010 54 69 73 55 2  29.31 469 

de Jong, JPJ ve Den Hartog, DN 2010 38 65 78 98 10 31.15 405 

Pieterse, AN; van Knippenberg, ve diğ 2010 48 55 62 59 4  28.85 375 

Sundbo, J; Orfila-Sintes, F ve 

Sorensen, F 
2007 41 31 23 11 0 15,81 253 

Janssen, O 2004 25 30 30 36 1  12,84 244 

Galende, J ve de la Fuente, JM 2003 17 23 21 18 2  11,35 227 

Janssen, O 2003 20 27 23 33 4  10,95 219 

Kummer, H ve Goodall, J 1985 8  13 11 24 0 5,39 205 

Janssen, O 2005 28 29 23 22 5  11,11 200 

Tu, YD ve Lu, XX 2013 27 42 40 39 4  18,90 189 

Agarwal, UA; Datta, S ve diğ. 2012 26 26 35 33 4  16.64 183 

 

Tablo 3’e göre elde edilen verilerden yola çıkarak burada dikkat çeken en önemli noktalardan biri 
Scott ve Bruce (1994)’un neredeyse yapılan tüm çalışmalarda referans olarak alınması, Janssen 
(2000,2003,2005) yazına yeni çalışmalar ile sürekli katkı sağlamasıdır (Şekil 3) 

 

Şekil 3: Yazarların (Authors) Haritalaması 

Araştırma sonuçları makalelerin yoğunlukla Tablo 4’te gösterilen sekiz dergi üzerinde 
toplandığını göstermiştir. İnovatif çalışma davranışı ile ilgili en fazla makale çalışması 4.691 etki 

faktörlü “European Journal of Innovation Management” dergisinde yayınlanmıştır. 

https://www.webofscience.com/wos/woscc/citing-summary/1876101?type=refid&refines=%5B%7B%22index%22:%22PY%22,%22value%22:%5B%222018%22%5D%7D%5D
https://www.webofscience.com/wos/woscc/citing-summary/1876101?type=refid&refines=%5B%7B%22index%22:%22PY%22,%22value%22:%5B%222019%22%5D%7D%5D
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Tablo 4: Dergi Listesi (Yayın Sayısı) 
Dergi Adı Yayın Sayısı Etki Faktörü (2020) 

European Journal of Innovation Management 30 4.691 

International Journal of Innovation Management 25 1,799 

Sustainability 24 3.251 

Frontiers in Psychology 22 2.988 

Creativity and Innovation Management 15 3.051 

Social Behavior and Personality 14 0.976 

Personnel Review 13 3.434 

Journal Of Creative Behavior 11 3.153 
 

Dergiler de kapsam bakımından inovasyon, sürdürülebilirlik, yaratıcılık ve yaratıcı davranış gibi 
konular ile ilişkilendirilmiş çalışmalar yer almaktadır. 460 kaynak üzerinden tekrar sayısı “10” 
olarak değerlendirildiğinde 8’i eşik değeri karşılamıştır (Şekil 4). 

 

Şekil 4: Dergi Haritalaması 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5: İlişkili Kavram Haritalaması 



159 

İlişkili kavram haritalandırmasına göre 1844 anahtar kavram üzerinden minimum tekrar sayısı 
“5” olarak alındığında bu kavramlardan 83’ü eşik değeri karşılamaktadır. İnovatif çalışma 
davranışı en fazla inovasyon, dönüşümcü liderlik, işe adanmışlık, bilgi paylaşımı, yaratıcılık, 
psikolojik sermaye ve lider – üye etkileşimi gibi kavramlar ile ilişkilendirilmiştir.  

WoS üzerinden elde edilen verilerin değerlendirmesi sonucu ulusal yazında 27 çalışmaya 
ulaşılmış olup atıf sayısına göre en yüksekten düşüğe olacak şekilde Tablo –5’de gösterilmiştir. 

Tablo 5: Ulusal Yayın Analizleri 

  Yazarlar / Yıl İlişkilendirmeler Örneklem Ölçek Ref. 
1 Taştan ve Davoudi (2015) Güven ve Lider - Üye Etkileşimi N=327 De Jong ve Den Hartog (2010) 

2 Kartepe ve diğ. (2020) Hizmetkar Liderlik N=228 Scott ve Bruce (1994) 

3 Gümüşlüoğlu ve diğ. (2017) Yardımsever Liderlik N=397 De Dreu (2006), Janssen (2000), 

Richter ve diğ. (2005) 
4 Örnek ve Ayas (2015) Entelektüel Sermaye, İş 

Performansı 
Teorik   

5 Sönmez ve Yıldırım (2019) Örgütsel iklim ve Süpervizör 
Desteği 

N=332 Scott ve Bruce (1994) 

6 Kör (2016) Kendi Kendine Liderlik ve 

Girişimcilik Yönelimi 
N=404 De Jong ve Den Hartog (2010) 

7 Tastan (2013) Katılımcı Örgütsel İklim, Kendi 
Kendine Liderlik,  İşe Bağlılık 
ve Proaktif Kişilik 

N=400 Scott ve Bruce (1994) 

8 Cingöz ve Akdoğan (2011) Beklenen Pozitif Perf. ve 

Beklenen İmaj 
N=302 Scott ve Bruce (1994) 

9 Eskiler ve diğ. (2016) Örgüt Kültürü N=134 Janssen (2001) 

10 Derin ve Gökçe (2016) Sanal Kaytarma (cyberloafing) N=152 Scott ve Bruce (1994), Çalışkan 
and Akkoç (2012) 

11 Litchfield ve diğ. (2018) Takım Kimliği N=305 

N=61 

De Dreu (2006), Janssen (2000), 

Richter ve diğ. (2005) 
12 Derin ve diğ. (2021) Bilgi Paylaşımı ve Etik İklim N=495 Janssen (2000), Töre ( 2017 )  

13 Sönmez ve diğ. (2019) Yenilikçi Davranış Envanteri ve 
Yenilikçi Destek Env. 

N=360 Lukes ve Stephan (2017) 

14 Çınar ve Toker (2019) Yalnızlık Duygusu N=451 Hurt ve diğ. (1977), Kiliçer ve 
Odabaşi (2010) 

15 Köroğlu ve Özmen (2022) İşe bağlılık, JD-R Modeli, 

Psikolojik İyi Oluş 

N=416 Scott ve Bruce (1994) 

16 Reslan ve diğ. (2021) Hizmetkar Liderlik ve Bilgi 

Paylaşımı 
N=271 Janssen (2000) 

17 Işık ve diğ. (2021) Takım Kültürü ve Örtülü Bilgi 
Paylaşımı 

N=360 De Jong ve Den Hartog (2010) 

18 Derin ve diğ. (2020) Bilgi Paylaşımı ve Etik İklim N=495 Janssen (2000), Töre ( 2017 )  

19 Bardakçı ve Alkan (2019) Teknolojik - Pedagojik 

Yaklaşım  
N=273 Hurt ve diğ. (1977), Kiliçer ve 

Odabaşi (2010) 
20 Erhan ve diğ. Dijital Liderlik N=320 De Jong and Den Hartog (2010) 

ve Çimen and Yücel (2017) 
21 Mert ve Aslan (2021) Kapsayıcı Liderlik ve Personel 

Güçlendirme 

N=339 Janssen (2003) 

22 Fadül (2021) Örgütsel aAdalet N=295 Kleysen and Street (2001) 

23 Surucu ve diğ. (2021) Dönüşümcü Liderlik ve Lider 
Üye Etkileşimi 

N=281 Janssen (2000) 

24 Demirer (2020) Yapısal ve Psikolojik 
Güçlendirme - Kariyer Tatmini 

N=181 Scott ve Bruce (1994) 

25 Çiçek ve Işık (2018) Çalışan Perf. ve İşletme Perf. N=308 Scott ve Bruce (1994) 

26 Turgut ve Sökmen (2019) Örgütsel Etik - Öz yeterlilik N=160 Scott ve Bruce (1994) 

27 Ceylan ve Özbal (2005) Hakkaniyet Algısı ve Algılanan 
adalet 

N=118 Scott ve Bruce (1994) 
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Genellikle nicel araştırma yöntemlerinden yazılı soru sorma (anket) tekniği ile verilerin 

toplandığı, ölçüm aracı olarak Scott ve Bruce (1994), Janssen (2000), De Jong ve Den Hartog 

(2010) ve Hurt ve diğ. (1977)  tarafından geliştirilen ölçme araçlarının tercih edildiği görülmüştür. 
Ayrıca ulusal yazında ağırlık olarak farklı liderlik tarzları (hizmetkâr, yardımsever, kapsayıcı, 
dönüşümcü, kendi kendine liderlik), bilgi paylaşımı, örgüt kültürü gibi konular ile 
ilişkilendirmelere yönelik çalışmalar yapıldığı görülmüştür (Tablo 5). Ulusal yazında tercih 
edilen örneklem kapsamında bir yorumlama yapmak gerekirse; veriler genel olarak kamu ve özel 
sektör tercihen beyaz yakalı çalışanlar (Örn: Janssen, 2005; Pieterse ve diğ., 2010; Cingöz ve 
Akdoğan, 2011; Demirer, 2020) ve liderler ile üst düzey yöneticiler (Afsar ve diğ, 2014) ağırlıklı 
olmak üzere sağlık (Knol ve Van Linge, 2009; Sönmez ve diğ., 2019), eğitim (Messmann ve 

Mulder, 2015; Widmann ve Mulder, 2018; Bardakçı ve Alkan, 2019 ve Lambriex-Schmitz ve 

diğ., 2020) ve turizm (Eskiler ve diğ., 2016; Nazir ve Ul İslam, 2020) gibi sektör çalışanlarından 
elde edilmiştir. Burada dikkat çeken önemli noktalardan biri örneklemlerin sağlık alanında 
“doktor ve hemşire”, eğitim alanında “öğrenci ve öğretmen” turizm alanında ise “otel yöneticileri 
ve çalışanları” oluşmuş olmasıdır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma kapsamında WoS veri tabanı üzerinden elde edilen verilere göre yapılan analizler 

neticesinde yıllara, alanlara, ülkelere, atıf sayılarına, yazarlara, dergilere ve ulusal yayınlara 
ilişkin örüntüler yardımı ile çeşitli çıkarımlar elde edilmiştir. Araştırma kapsamında 865 makale 
bibliyometrik özellikleri açısından analiz edilerek VOSviewer yazılımı ile bilimsel ağ 
haritalandırması yapılmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre yazında inovatif çalışma davranışına olan ilgi giderek artmaktadır. 
Tarihsel gelişim süreci içinde en fazla çalışmanın küresel salgın sürecini kapsayan 2019 (106), 

2020 (128), 2021 (161) yıllarında yapıldığı görülmüştür (Tablo 1). Küresel salgın ile birlikte yeni 
bir dünya düzenine geçilmesi, hızla değişen koşullar ve yoğun teknoloji kullanımının konuya 
ilginin artmasına neden olduğu düşünülmektedir. Yayınlanan makalelerin büyük bir kısmı sosyal 

bilimler alanında yoğunlaşmıştır (Tablo 2). Çin, ABD, Pakistan, Hollanda ve İngiltere gibi 
ülkelerde her geçen gün artan yayın sayısı (Şekil 1) kavramın küresel ölçekte popüler hale 

gelmesine neden olarak, araştırmacıları çalışanların iş ortamlarında sergiledikleri “inovatif 

çalışma davranışlarını” ve onları bu davranışa teşvik eden mekanizmaları araştırmaya sevk 

etmiştir. WoS parametlerine göre 2010 yılı sonrası özellikle son beş yıllık süreçte atıf 
yoğunluğunda ciddi bir artış görülmüştür (Şekil 2). Yazar odaklı atıf analizinde ise Scott ve Bruce 
(1994)’un neredeyse yapılan tüm çalışmalarda referans olarak alındığı Janssen (2000,2003,2005) 

yazına yeni çalışmalar ile sürekli katkı sağladığı tespit edilmiştir (Şekil 3). İnovatif çalışma 
davranışı ile ilgili çalışmaların 8 dergide yoğunlaştığı ve en fazla makale çalışması 4.691 etki 
faktörlü “European Journal of Innovation Management” dergisinde yayınlanmıştır (Tablo 4). 

Kavramsal ilişkilendirmeler noktasında ise yazında en fazla inovasyon, dönüşümcü liderlik, işe 
adanmışlık, bilgi paylaşımı, yaratıcılık, psikolojik sermaye ve lider – üye etkileşimi kavramları 
üzerinde durulduğu görülmüştür (Şekil 5). Araştırmacılar ağırlıklı olarak liderlik çalışmaları ile 
ilişkilendirilmeler yaparak çalışanların inovatif davranışlarını etkileyen en önemli göstergenin 
liderdik tarzı olduğu konusuna odaklamışlardır. Başlarda güçlendirici liderlik, kapsayıcı liderlik 
ve otantik liderlik ile ilişkilendirmeler yapılırken (Valsania ve diğ., 2016; Zhang ve Bartol, 2010) 

çalışma sayısının artması ile birlikte dönüşümcü liderlik (Pieterse ve diğ., 2010; Khan ve diğ., 
2012; Afsar ve diğ., 2014; Bednal ve diğ., 2018; Tan ve diğ, 2020) başta olmak üzere etkileşimci 
ve kapsayıcı liderlik (Javed ve diğ., 2019; Wang ve diğ., 2019) tarzları ile lider-üye etkileşimine 

(Sharif ve diğ., 2021; Zuberi ve Khattak, 2021) yönelik artan bir ilişkilendirme eğilimi olduğu 

görülmüştür. Uluslararası yazına benzer şekilde ulusal yazında da konuya ilgi giderek 

artmaktadır. Bulgular araştırmacılara konu ile ilgili genel bir çerçeve çizmek ile birlikte bir yol 
haritası sunmaktadır. Araştırmanın WoS veri tabanına kayıtlı makaleler ile sınırlı olması 
araştırmanın kısıtlarındadır. Bundan sonraki araştırmalarda ise çalışmalar makaleler ile 
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sınırlandırılmadan parametre sayıları arttırılarak farklı veri tabanları (EBSCO Host, Scopus, 
JSTOR, SageJournal, Springer Link gibi) da dâhil edilerek incelenip, karşılaştırması yapılabilir. 
Gelecekte yapılacak çalışmalar da farklı liderlik tarzlarının inovatif çalışma davranışı kavramının 
nasıl ve ne yönde geliştirdiğinin farklı örneklemler üzerinde test edilmesi ile alan yazınında 
çalışan ile liderlik ilişkisi boyutuna da değinilebilecektir. Araştırma sonucu elde edilen bulguların, 
gelecekte yapılacak olan çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
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ÖZET 

Bu çalışma, işe alım süreci insan kaynağının ediniminde sembolik algılamanın etki ve gücünü analiz etmek amacıyla 
yapılmıştır. Araştırma, farklı zaman dilimlerinde gerçekleştirilen iki farklı uygulama kapsamında, bir iş ilanına 
başvuran adaylar arasından belirlenen toplam 73 katılımcıdan mülakat yöntemiyle toplanan verilerle 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, işe alım süreci kapsamında insan kaynağı ediniminde sembolik 
algılamanın önemli bir rol oynadığı görülmüştür. Araştırmada ortaya çıkan sonuçlar tartışılarak, insan kaynakları 
yöneticilerine ve diğer uygulamacılara önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynağı Edinimi, İşe Alım Süreci, Sembolik Algılama 

 

GİRİŞ 

İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları ve bunların başında yer alan insan kaynağının doğru 
edinimi, örgütlerin bu alanda odak noktalarından birisi olmaktadır. Önemi her geçen gün artarak 
devam eden insan kaynakları, temellendirilmiş teori yaklaşımına dayanarak insan kaynağının 

teknolojik ve bilişsel olmak üzere iki bakış açısı ile ele alınması gerekliliğini savunmaktadır. 
İnsan kaynağının nasıl ve ne şekilde geliştirilmesi gerektiğine odaklanan çalışmalar, bu alanın 
yaratıcılık, bilişsel farklılık ve yetkinliklerden yararlanılarak olabileceğini vurgulamaktadır 
(Belizón & Kieran, 2021; Ezzamel, Lilley, Wilkinson & Willmott, 1996;  Hubner & Baum, 2018).  

Bu çerçevede nedensellik ve sonuç temelinde insan kaynakları alanında birçok parametre 
bulunmaktadır. Bu parametrelerden birisi de işe alım sürecidir. İşe alım süreci, örgütün ihtiyacına 
göre açılmış olan pozisyon için başvuru yapan ve/veya aranan adayın, işe alınmadan önceki 
sürecini belirlemektedir. Bu süreç performans artışı, maliyetlerin düşüşü ve insan kaynağının en 
etkili şekilde yaratılmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda analitik bir araç olarak süreç teorisi, 
önemli bireysel kararları, faaliyetleri ve olayları zaman içinde izole etmek için kurumsal sürecin 
haritalanmasına izin vermektedir (Bowen & Ostroff, 2004; Paauwe & Boselie, 2006; Wehner, 

Giardini & Kabst, 2012). 

Bu çalışma, insan kaynakları alanı ve işe alım süreçlerinin bazı kuramsal noktalarına dikkat 

çekmeyi amaçlamakta ve işe alım sürecinde sembolik algının insan kaynağı edinimindeki 
önemini araştırmaktadır. İnsan kaynakları yönetiminde işe alım sürecinin köklerini analiz eden 
bu çalışma, işe alım süreci ile özellikle günümüz işletmelerinin zorlandıkları konulardan biri olan 

insan kaynağının doğru edinimi konusundaki zorlukların aşılmasını hedeflemektedir.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

İnsan Kaynakları Yönetiminde İnsan Kaynağının Edinimi 
Yönetim kavramı, klasik yönetim anlayışından günümüze kadar gelmekte ve insan kaynakları 
yönetimi de bu evrim süreci ile birlikte ortaya çıkan bir alan olmaktadır. Bu çerçevede örneğin, 
Taylor’ın (1919) zaman yönetimi, insan kaynağının hareketlerindeki zamanın yönetilmesi için 
tasarlanan bir süreçtir. Bilimsel yönetim anlayışının ardından Fayol (1949:6)’da yönetim süreci 
yaklaşımında, makine bakış açısıyla da olsa yine insan faktörünü de bünyesinde barındıran yapıya 
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yönelik olarak -tahmin etme ve planlama, organize etme, koordine etme ve kontrol etme-  

süreçleri üzerinde çalışmıştır. Bu kapsamda insan kaynağının yönetimi, dönemin anlayışı 
çerçevesinde klasik yönetim sürecinin temellerinden birisini oluşturmaktadır.  

İnsan kaynakları yönetimi, stratejik hedefler, politikalar ve uygulamalar tarafından yönlendirilen, 
daha ziyade çalışan ilişkisine yönelik bir yaklaşımdır (Ezzamel vd., 1996). Bu kapsamda 

bakıldığında insan kaynakları yönetimi, yönetim kavramının ortaya çıktığı döneme dayanarak, 
çalışan temelinde uzun dönemli amaçlar ve disiplinleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu 
bağlamda insan kaynakları yönetiminin birçok odak noktası bulunmakta ve bunlardan birisi de 

işe alım süreci olmaktadır.   

İşe Alım Sürecinde Sembolik Algılama 

İşe alım süreci sosyal, politik ve teknolojik olmak üzere üç boyutlu bir bakış açısıyla insan 
kaynakları analitiğinin bir süreci olarak ifade edilmektedir. Bu çerçevede işe alım süreci,  genel 

nitelik süreçlerinden yararlanmak için olguların neyi nasıl oluşturduğunu anlamak adına  
kurumsal teori ve iş tanımı sunmaktadır. Bu çalışmada, kurumsal işe alım faaliyetleri, işe alım 
süreçlerinin iş niteliklerine (yer, maaş, unvan vb.) uygulanan etkilerden bağımsız olarak, iş 
sürecinde aday başvurularının farklı bağlamda değerlendirlmesi gerektiği üzerinde durulmuştur 
(Taylor & Bergmann, 1987; Wehner, Giardini & Kabst, 2015).  

Teorik temelde, işe alım sürecinde işe başvuranlar beş aşamalı (İş ilanının yayımlanması, 
başvuru süreci, başvuruların değerlendirilmesi, mülakata çağırma süreci veseçim aşaması) bir işe 
alım programında değerlendirilmektedir (Griepentrog, Harold, Holtz, Klimoski & Marsh, 2012). 

Ancak, söz konusu beş aşamalı sürecin, uygulamadaki etkililiğinin çoğunlukla göz ardı edildiği 
görülmektedir. Temel kuram içinde değerlendirilebilecek olan söz konusu beş aşamalı süreç, gün 
geçtikçe gelişiyor olsa da; uygun nitelikteki personelin doğru işe yerleştirilmesi, henüz tüm 
sorunları giderilmiş bir süreç görünümünden uzaktır. Bu kapsamda işe alım sürecinde insan 
edinimi konusundaki çıktılara bakılması gereklidir. 

Yapılan bir çalışmada (Hentschel, Braun, Peus & Frey, 2020), 329 katılımcı üzerine yapılmış olan 
çalışmada işe alım süreci kapsamında verilen ilanlarda kalıplaşmış ifadelere başvurulduğu, 
başvuru yapan adaylar tarafından bu ifadelerin sorgulanmadığı ve ilana başvuran aday ile istenilen 

nitelik bakımından uyumsuzluk oluştuğu görülmüştür. Yine bu çalışmada, işe alım sürecinde, 

bağlamsal ve algısal özelliklerin etkili olduğuna değinilmiştir. Bu bağlamda işe alım süreci 
aşamasında insan kaynağı edinimi sürecinde pozitif çıktılar alınabileceği vurgulamıştır. 

Walker ve arkadaşları (2015), işe alım sürecinin algılanan uyum ve işe alım beklentilerinin, iş 
dünyasındaki beklenen ile uyum sağlamadığını sa vunmuşlardır. Algılanan uyum, iş 
başvurusunda bulunan adayların iş ilanında verilen niteliklere uygun bir algılama geliştirmek ve 

o niteliklere birebir uyma anlamı olarak ifade edilmiştir. Farklı bir deyişle, işverenin verdiği 
ilandaki beklentiyi ifade eden nitelikler ile adayın anladığı nitelikler arasında fark oluşmaktadır. 
Uggerslev ve arkadaşları (2012), iş başvuru aşmasında aday bilgilerinin toplanmasından sonra iş 
arayanlarla iletişim kurulmasının yaygın bir uygulama olduğuna değinmiştir. Ancak başvuru 
sahiplerinin söz konusu iletişimde nasıl tepki verdiği hakkında çok az şey bilinmektedir 
(Uggerslev, Fassina, & Kraich, 2012; Walker, Helmuth, Feild & Bauer, 2015). Bu çerçevede işe 
alım aşamalarında sembolik kaynakların önemli bir odak nokta olduğu gözlemlenmiştir. 
Sembolik eğilimler, insan kaynakları ediniminde işe alım süreci esnasında karşımıza çıkabilecek 
olgular arasındadır (Berg, 1986). Bu çalışma, işe alım sürecinde insan kaynağının edinimindeki 
sembolik eğilimleri ve bu eğilimlerin etkilerini kapsamaktadır. Araştırma kapsamında yazında 

yer alan tüm bu olgular dikkate alındığında, işe alım süreci ile insan kaynağı edinimi açısından 
önemli bir boşluk gözlemlenmektedir. Bahse konu kuramsal gerekçeler ışığında söz konusu 
boşluğun doldurulması için aşağıda yer alan  araştırma sorusuna yanıt aranmıştır: 

Araştırma Sorusu: İşe alım sürecinde sembolik algı, insan kaynağı edinimini nasıl etkilemektedir?  
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ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu çalışmanın örneklemi, Eskişehir’de bulunan, endüstri alanında faaliyet gösteren ve ihracat 
odaklı bir firmaya, bir pozisyon için verilen ilan kapsamında başvuru yapan adaylardan 

oluşmaktadır. Araştırma, birinci uygulama ve ikinci uygulama olmak üzere iki aşamadan 

oluşmaktadır. Araştırmada birinci uygulama için 38; ikinci uygulama için 35 olmak üzere toplam 

73 katılımcıdan elde edilen veriler kullanılmıştır. Araştırma verileri, nitel araştırma desenine 

uygun olarak yüz yüze mülakat yöntemi ile toplamıştır. Aralarında 4 ay süre bulunan iki farklı 
zaman diliminde toplanan bu veriler QDA Miner programında analiz edilmiştir. 

Araştırma kapsamında katılımcılara, çalışmanın sonunda Ek-1 de gösterilen açık uçlu sorular 
yöneltilmiştir. .    

Bu araştırmanın her iki uygulamasında işletmenin ihtiyaç duyduğu “İhracat Sorumlusu” 
pozisyonu adına ilan verilmiştir. Çalışmada kullanılan iki örneklem için uygulanan yöntemler 
aşağıda maddeler halinde belirtilmektedir.  

Birinci Uygulama (Örneklem 1) 
1. İlk uygulama için “İhracat Sorumlusu” pozisyonu ilanı 01.08.2021 tarihinde 

verilmiştir (Tablo 1). Tablo 1’de görüleceği gibi söz konusu ilan, genel nitelikler ve iş 
tanımı olmak üzere iki adımdan oluşmaktadır. 
2. Verildiği tarihten itibaren söz konusu ilan için toplam 620 kişi başvuru yapmıştır. 
3. İlana başvuran adaylardan gönüllülük esası ile 38 katılımcıdan araştırmaya 
katılmaları için izin alınmıştır. 
4. Katılımcılara 6 açık uçlu soru iletilmiştir (Ek-1). 

5. Katılımcıların cevapları ses kaydı alınarak ve not tutularak kayıt altına alınmıştır. 

İkinci Uygulama (Örneklem 2) 
1. Aynı pozisyon için ikinci ilan 01.11.2021 tarihinde adayların algısını yönetebilecek 
ve bilinçli davranış sergileyebilmeleri için sembolik kaynak kullanılarak tekrar 
oluşturulmuştur (Tablo 1). Fakat oluşturulan ikinci ilanda genel niteliklerde bulunan ilk 

üç nitelikten sonra sembolik algı için  “Yukarıda belirtilen üç yetkinliğe sahip değilseniz 
lütfen başvuru yapmayınız” cümlesi parantez içinde verilmiştir. Diğer sıralanan 
niteliklerde ve iş tanımında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. 
2. İlana başvuran adaylardan gönüllülük esası ile 35 katılımcıdan araştırmaya 
katılmaları için izin alınmıştır. 
3. Katılımcılara 5 açık uçlu soru iletilmiştir (Ek-1). 

4. Katılımcıların cevapları ilk uygulamada kullanılan yöntem ile kayıt altına alınmıştır. 
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Tablo 1. İlan İçerikleri 

İLK VERİLEN İLAN ( 01.08.2021) İKİNCİ VERİLEN İLAN (01.11.2021) 

1. GENEL NİTELİKLER 

  

- Üniversitelerin Mühendislik, Dış Ticaret, İşletme, 
bölümlerinden mezun, 

- En az 3 yıl İhracat Satış alanında tecrübesi olan  
- İleri seviyede İngilizce konuşma ve yazma 

becerisine sahip, 

 

 

 

- Microsoft Office Programlarına Hakim (İyi 
derecede Excel bilgisine sahip), 

- Yurtdışı seyahat engeli olmayan, 
- En az “B” sınıfı sürücü belgesine sahip, aktif 

olarak araç kullanabilen, 
- Takım çalışmasına yatkın, insan ilişkileri kuvvetli, 

problem çözme kabiliyetine sahip, 

- İş takibi konusunda detaylara önem veren, dikkatli 
ve sonuç odaklı çalışabilen, 

- Temsil ve ikna yeteneği gelişmiş, planlama ve 
organizasyon becerisi yüksek, 

- Kendisine verilen görevleri takip ve koordine 
etmekte başarılı, 

- Analitik düşünme ve hızlı öğrenme kabiliyetine 
sahip, 

- Fuar takibi, katılımı ve müşteri portföyü 
geliştirilmesinde deneyimli, 

- Yoğun iş temposuna ayak uydurabilen, dinamik, 
- Sözlü ve yazılı iletişim becerisi yüksek, 
- Eskişehir’de ikamet eden veya edebilecek. 
- İhracat Bölge Satış Sorumlusu aramaktayız. 

1. GENEL NİTELİKLER  
 

- Üniversitelerin Makine ve/veya Otomotiv 
Mühendisliği, Dış Ticaret, İşletme, bölümlerinden 
mezun, 

- En az 4 yıl İhracat Satış alanında tecrübesi olan, 
- İleri seviyede İngilizce konuşma ve yazma 

becerisine sahip, 

(Yukarıda belirtilen üç yetkinliğe sahip 
değilseniz lütfen başvuru yapmayınız). 
- Microsoft Office Programlarına Hakim (İyi 
derecede Excel bilgisine sahip), 

- Yurtdışı seyahat engeli olmayan, 
- En az “B” sınıfı sürücü belgesine sahip, aktif 
olarak araç kullanabilen, 
- Takım çalışmasına yatkın, insan ilişkileri kuvvetli, 
problem çözme kabiliyetine sahip, 
- İş takibi konusunda detaylara önem veren, dikkatli 
ve sonuç odaklı çalışabilen, 
- Temsil ve ikna yeteneği gelişmiş, planlama ve 
organizasyon becerisi yüksek, 
- Kendisine verilen görevleri takip ve koordine 
etmekte başarılı, 
- Analitik düşünme ve hızlı öğrenme kabiliyetine 
sahip, 

- Fuar takibi, katılımı ve müşteri portföyü 
geliştirilmesinde deneyimli, 
- Yoğun iş temposuna ayak uydurabilen, dinamik, 
- Sözlü ve yazılı iletişim becerisi yüksek, 
- Eskişehir’de ikamet eden, 
- İhracat Bölge Satış Sorumlusu aramaktayız. 

1. İŞ TANIMI 
•  İhracat mevzuatına hakim, gelişmeleri ve 
yenilikleri takip eden, 

• Belirlenen ihracat hedeflerini gerçekleştirilmesi 
için satış ve pazarlama faaliyetlerinde 

bulunabilecek. 

•  Sorumlu olduğu bölgedeki satış ve pazarlama 
organizasyonlarının sevk ve koordinasyonunu 
sağlamak 

•  Mevcut müşterilerle iletişimi sürdürmek 

•  Yeni pazarlar ve müşteriler bulmak 

2. İŞ TANIMI 
•  İhracat mevzuatına hakim, gelişmeleri ve 

yenilikleri takip eden, 

•  Belirlenen ihracat hedeflerini gerçekleştirilmesi 
için satış ve pazarlama faaliyetlerinde 
bulunabilecek. 

•  Sorumlu olduğu bölgedeki satış ve pazarlama 
organizasyonlarının sevk ve koordinasyonunu 
sağlamak 

•  Mevcut müşterilerle iletişimi sürdürmek 

•  Yeni pazarlar ve müşteriler bulmak 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

Birinci Uygulama ve Bulguları 
Birinci uygulamaya katılan 38 katılımcının %42’si kadın, %58’i erkektir. Yaşları 30 ile 45 
arasında olan bu katılımcıların çoğunluğu evlidir. 

Katılımcılara iletilen açık uçlu sorulara göre kodlar oluşturulmuştur. Oluşturulan bu kodlar 
katılımcıların verdikleri cevapların tek bir sözcük üzerinde toplanmasını sağlamıştır. Örneğin 
“Niteliklerime uygun birçok iş başvurusu yaptığım halde hiç çağrılmadım, bu ilanın niteliklerime 

uygun olmadığının farkındayım, ancak belki çağrılırsam diye başvuru yaptım” diyen benzer 

ifadeler “İhtimal” olarak kodlanmıştır. Bu yöntem doğrultusunda oluşturulan kodlar frekans 
analizi ile gösterilmiştir (Tablo 2). 

Tablo 2. Kod ve Frekans Analizi Sonuçları 
Kategori Kod Sayısal Yüzdesel 

İşe Alım Süreci Uyum 36 42.9% 

Sembolik Algılama 
Fark Etme 12 14.3% 

Seçicilik 10 11.9% 

Diğer 
Sadece Başvuru 9 10.7% 

İhtiyaç 13 15.5% 

İhtimal 4 4.8% 

 

Tablo 2’de bulunan veriler ışığında çalışmanın ilk aşamasında sembolik algılama için “Fark Etme 

ve Seçicilik” kodlarının düşük oranda olduğu görülmektedir. İşe alım süreci kategorisinde 
kodlanmış olan “Uyum” kodlamasının ise yüksek orana sahip olduğu gözlemlenmiştir. Diğer 
olarak sınıflanan alanda ise “Sadece başvuru, ihtiyaç ve ihtimal” kodlamaları yapılmıştır. Söz 
konusu bu kodlar arasındaki ilişkiye bakıldığında ise (Tablo 3) seçicilik ile farketme arasında 
düşük, ihtiyaç ile sadece başvuru arasında yüksek ve ihtimal ile sadece başvuru ve ihtiyaç arasında 
yüksek bir ilişki olduğu görülmüştür.  

Tablo 3. Kod Dizi Analiz Sonuçları 
A= İhtimal 
B= İhtimal 
Fred of A= 4 

Fred of B= 4 

Expected Fred= 0.4 

B Follow A= 1 (25%) 

A Precedes B= 1 (25%) 

% of Sequences= 11.1% 

Z value= 0.89 

P= . 355 
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Sadece Başvuru 
-0.68 0.00 -0.51  0.74 0.26 

Seçicilik 
-1.95 0.13  -0.51 0.58 0.96 

İhtimal 
-1.25 0.68 -0.07 1.12 0.89  

İhtiyaç -1.70 0.24 0.24 0.51  -0.13 

Fark Etme 
-0.51  1.02 -0.20 0.15 1.50 

Uyum  -1.66 1.26 -1.48 -1.73 -1.19 

Tablo 3’de yapılan kod ilişkilerine göre söz konusu kodların benzerlik matriksi ile aralarındaki 
etki, Şekil 1’de daha net gözlemlenmiştir. 
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Şekil 1. Benzerlik Analizi Sonuçları 

Şekil 1’de görüldüğü gibi ihtimal ile ihtiyaç ve seçicilik arasında yüksek düzeyde ilişki 
mevcutken; fark etme ile ihtiyaç arasında dolaylı bir etki gözlemlenmiştir. Yine seçicilik ile uyum 
arasında yüksek bir etki gözlemlenirken; sadece başvuru ile seçicilik ve uyum arasında dolaylı 
etki gözlemlenmiştir. Birinci aşamanın bu sonuçlarına göre fark etme ve seçiciliğin düşük, diğer 
olarak adlandırılan kodların yüksek düzeyde etkili olduğu belirlenmiştir.  

İkinci Uygulama ve Bulguları 
İkinci uygulamaya katılan 35 katılımcının %49’u kadın, %51’i erkektir. Yaşları ortalama 35 ile 
48 arasında olan bu katılımcıların çoğunluğu evlidir. İkinci uygulamada toplanan veriler, ilk 

ilanda bulunan benzer kodlar ile oluşturulmuş ve frekans analizi yapılmıştır (Tablo 4). 

Tablo 4. Kod ve Frekans Analizi Sonuçları 
Kategori Kod Sayısal Yüzdesel 

İşe Alım Süreci Uyum 31 37.3% 

Sembolik Algilama 
Fark Etme 23 27.7% 

Seçicilik 12 14.5% 

Diğer 
Sadece Başvuru 7 8.4% 

İhtiyaç 10 12% 

İhtimal 0 0% 

 

Tablo 4’de görüldüğü gibi çalışmanın ikinci aşamasında sembolik algılama için “Fark Etme ve 

Seçicilik” kodlarının yüksek değerde olduğu görülmektedir. İşe alım süreci kategorisinde 
kodlanmış olan “Uyum” kodlamasının ise yine yüksek orana sahip olduğu gözlemlenmiştir. 
Ayrıca dikkat çekici nokta, sembolik algının çalışmaya eklenmesi ile diğer kategori altında 
sıklıkla kullanılan “İhtimal” kodu sıfır (0) değerine gerilemiştir. Tablo 5’de ise seçicilik ile fark 
etme arasında yüksek, ihtiyaç ile sadece başvuru arasında düşük etki gözlemlenmiştir. Ayrıca 
sadece başvuru ile fark etme arasında ise ters orantılı yüksek etki olduğu görülmüştür.  

Tablo 5. Kod Dizi Analiz Sonuçları 
A= Seçicilik 

B= İhtimal 
Fred of A= 3 

Fred of B= 3 

Expected Fred= 23.2 

B Follow A= 4 (47.16%) 

A Precedes B= 4 (18.7%) 

% of Sequences= 28.2% 

Z value= 0.95 

P= . 082 
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Uyum  3.34 1.69 -1.57 -3.55 

Fark Etme -3.93  -0.92 -1.38 0.87 

Seçicilik -3.19 -2.32  -0.56 0.37 

Sadece Başvuru -0.50 -1.11 0.85  0.85 

İhtiyaç -1.77 -1.39 0.85 -0.03 0.10 
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Tablo 5’de yapılan kod ilişkilerine göre söz konusu kodların benzerlik matriksi ile aralarındaki 
etki Şekil 2’de daha net gözlemlenmiştir. 

 
Şekil 2. Benzerlik Analizi Sonuçları 

 

Şekil 2’de görüldüğü gibi “İhtimal” kodlamasının benzerlik grafiğinden çıktığı görülmüştür. 
Ayrıca ihtiyaç ve seçicilik kodlarının benzerlikleri devam ederken; etki oranlarının düştüğü 
görülmektedir. Yine seçicilik ile uyum arasında yüksek bir etki gözlemlenirken, sadece başvuru 
ile seçicilik ve uyum arasında düşük düzeyde dolaylı etki belirlenmiştir. İkinci aşamanın bu 
sonuçlarına göre sembolik algılamanın sürece eklenmesi ile fark etme ve seçiciliğin yüksek; diğer 
olarak adlandırılan kodların düşük düzeyde etkili olduğu gözlemlenmiştir. Çalışma kapsamında 
elde edilen bulgular, en büyük sıfır dereceli tahmin ediciler arasında olmasa da, işe alım sürecinde 
sembolik algının önemli ölçüde artan varyanstan sorumlu olduğunu göstermiştir. Bu sonuçların 
yazın tarafından desteklenir nitelikte olduğu görülmektedir. İşe alım, beklenti ve algı üzerine 
Uggerslev ve arkadaşlarının (2012) yaptığı çalışma, bu araştırmanın sonuçları ile aynı yönde 
bulgular göstermektedir.  

Ayrıca bu çalışmanın sonuçları, diğer olarak kodlanan “Sadece Başvuru, ihtiyaç ve ihtimal” 
kavramlarının katılımcılarda sık kullanıldığını göstermiştir. Çalışmaya zenginlik katmak 
amacıyla bu kavramların detaylarına bakılmıştır. Yapılan bu analiz sonucunda kullanım sıklığı 
Tablo 6’da gösterilmektedir. 

Tablo 6. “Diğer” Kategorisine Ait Kodların Analizi 

Kategori Kod Toplam Sayısal Toplam Yüzdesel 

Diğer 

Sadece Başvuru 17 39% 

İhtiyaç 23 9% 

İhtimal 4 52% 
 

Tablo 6 ‘da görüldüğü gibi “Diğer” kategorisi altında toplanan kodlara bakıldığında; 

 İhtimal: Katılımcılar “İhtimal” kelimesini %9 oranında tekrarlı olarak kullanmıştır. 
Katılımcıların bu kelimeyi kullanmış olduğu cümleler: “Sürekli iş başvurusu yapıyorum. 
Ama çağrılmıyorum. Niteliklerimin uygun olmadığını biliyorum, fakat belki bir ihtimal 
çağrılırsam”, “Mezuniyetim ve ingilizce seviyem uygun değil biliyorum. Ama belki 
çağrılabilirim diye başvuru yaptım”, 

 Sadece Başvuru: Katılımcılar %39 oranında “Sadece Başvuru” kelimesini 
kullanmıştır. Bu kelimenin kullanıldığı cümleler: “Sadece başvuru yaptım, belki ararlar 
diye”, “Detayları okumadım, sadece başvuru yaptım”, 

 İhtiyaç: Katılımcıların %52 oranında “İhtiyaç” kelimesini kullandığı görülmüştür. 
Katılımcıların kullandığı cümleler: “Mecburum, ihtiyacım var, bu nedenle başvurdum.”, 
“Çalışmak zorundayım, ihtiyacım var”, şeklinde ifadeler ile karşılaşılmıştır.  

Çalışma kapsamında beklenmeyen sonuç olarak görülen “Diğer” kategorisinin, işe alım sürecinde 
olumsuz etken olabileceği gözlemlenmiştir. Bu bağlamda, insan kaynağı ediniminde sembolik 
algılama kullanımının artması ile olumsuzlukların azaltılabileceği sonucu ortaya çıkmıştır. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışma, işe alım esaslarından yola çıkarak insan kaynağının ediniminde kullanılan iş 
ilanlarında sembolik algılamanın önemine değinmektedir. Çalışmanın bulguları iş başvuru 
aşamasında, iş ilanında iletilen bilgilerin, bilgi duyarlılığı kapsamında sembolik algı yaratılarak 
daha güçlü bir etki yaratabileceğini göstermektedir. Bu bağlamda çalışma kapsamında ilk 

uygulama ile ikinci uygulama sonuçları arasında sembolik algılamanın fark yarattığı görülmüştür. 
Yani ilk uygulamada ilana başvuran adayların ilanda bulunan niteliklere odaklanmadıkları 
görülmüştür. Fakat ikinci uygulamada yaratılan sembolik algı ile ilandaki niteliklerin adaylar için 
daha işlevsel hale geldiğini göstermiştir. Farklı bir deyişle, işe alım süreci kapsamında iş ilanlarına 
sembolik algılama eklenmesi ile işe alım süreci daha işler duruma gelebilmektedir. Bu kapsamda 

sembolik algının geliştirilmesiyle pratik ve uygun maliyetli insan kaynağı edinimi sağlanabileceği 
ortaya konulmuştur. Bu sonucun, yazında yer alan araştırma (Walker vd., 2015) sonuçlarıyla 
uyumlu olduğu görülmektedir.  

Bu çalışmada iş alım sürecinde sembolik algılama için önerilen uygulamalı modelin hem yazına 

hem de alana katkı sağlayabileceği değerlendirilmektedir. Araştırmada elde edilen sonuçlar, 
uygulamacılara ve gelecekteki araştırmacılara teorik ve pratik çıkarım kazandırabilir. Diğer bir 
deyişle, araştırmanın sonuçları, işe alım sürecinde insan kaynağı için açılan ilanlarda 
uygulamacıların sembolik algı kullanmasını önermektedir. Bu kapsamda işletmelerin işe alım 
faaliyetlerinde, genel süreçlerden ziyade, sembolik algılara dikkat etmesi ile işler bir durum elde 
edebilecektir. Araştırmacıların ise etkin ve verimli işe alım süreci uygulamaları için sembolik algı 
kullanımına önem göstermesi gerekmektedir.  

Bu araştırmada, belirli sınırlılıklar da bulunmaktadır. Bu çerçevede, zaman, çalışmanın tek bir 
örgütte gerçekleştirilmiş olması ve katılımcı sayısı sınırlılıkları çalışma sonuçlarının 
değerlendirilmesinde dikkate alınmalıdır. Ayrıca daha genellenebilir sonuçlara ulaşılması 
amacıyla konunun farklı yöntemler kullanılarak araştırılması önerilmektedir. 
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Ek 1- Başvuru Yapan Adaylara Sorulan Açık Uçlu Sorular 

 

Birinci Uygulama Soruları 
1. Açık pozisyonda bulunan ilana neden başvuru yaptınız? 

2. İlan da bulunan nitelikler ile kendi nitelikleriniz arasındaki ilişki hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 

3. İlanda bulunan ilk nitelik (Üniversitelerin Makine ve/veya Otomotiv Mühendisliği, Dış 
Ticaret, İşletme, bölümlerinden mezun) sizin niteliğiniz ile nasıl uyum sağlıyor? 

4. İlanda bulunan ikinci nitelik (En az 4 yıl İhracat Satış alanında tecrübesi olan) sizin 

niteliğiniz ile nasıl uyum sağlıyor? 

5. İlanda bulunan üçüncü nitelik (İleri seviyede İngilizce konuşma ve yazma becerisine 
sahip) sizin niteliğiniz ile nasıl uyum sağlıyor? 

6. İlanda bulunan işin niteliklerine ne kadar yakın olduğunuzu düşünüyorsunuz? 

 

İkinci Uygulama Soruları 
1. Açık pozisyonda bulunan ilana neden başvuru yaptınız? 

2. İlanda bulunan nitelikler ile kendi nitelikleriniz arasındaki ilişki hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 

3. İlanda bulunan işin niteliklerine ne kadar yakın olduğunuzu düşünüyorsunuz? 

4. İlanda bulunan ilk üç maddede bulunan nitelikler ile sizin nitelikleriniz nasıl uyum 
sağlıyor? 

5. İlanda bulunan parantez içindeki cümle (Yukarıda belirtilen üç yetkinliğe sahip 
değilseniz lütfen başvuru yapmayınız) ilanı okurkan size ne düşündürdü? 
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ÖZET 

Dijital dönüşüm işletmenin değer yaratmak amacıyla dijital teknolojilerden ve yeteneklerden yararlanma sürecidir. Bu 
süreç işletmenin iş süreçlerinde, iş modellerinde, müşteri ilişkilerinde, iş tanımlarında, çalışan yetkinliklerinde ve 
işletme kültüründe önemli etkilere neden olmaktadır. Günümüzde dijital dünyaya uyum sağlayamayan ya da dijital 
dönüşüme direnç gösteren işletmeler rekabet ortamında dezavantajlı hale gelmektedirler. Ancak dijital dönüşüm 
sürecini yönetmenin birtakım zorlukları bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı da dijital dönüşüm süreci içinde olan bir 
işletmenin yaşadığı zorlukları dönüşüm sürecini yoğun yaşayan birim yöneticilerinin perspektifinden ortaya 
koyabilmektir. Bu amaçla tekli vaka analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya konu olan işletme; bünyesinde dijital 
dönüşüm ve inovasyon departmanı bulunan, Antalya’da imalat sektöründe faaliyet gösteren, Türkiye’nin en büyük 500 
işletmesinden biridir. Araştırma sonucunda dijital dönüşüm süreci içerisindeki işletmenin yaşadığı en büyük zorlukların 

başında dijital dönüşümü örgütsel düzeyde yaymak olduğu anlaşılmıştır. Bunun yanında, çalışanlar arasında dönüşümü 

teşvik etmek, yüksek maliyetler, hammaddeden ve süreçlerin uzunluğundan kaynaklanan zorluklar mevcuttur.  

Anahtar Kelimeler: Dijitalleşme, Dijital Dönüşüm, Dijital Dönüşümde Yaşanan Zorluklar, İmalat Sektörü 

 

GİRİŞ 

Günümüzde dijital dönüşüm ifadesi, dijital teknolojilerin işletmeler için dönüştürücü veya yıkıcı 
etkilerini belirtmek için çağdaş iş medyasında kullanılmaktadır. Dijital teknolojilerin, dijital 

platformların ve dijital altyapıların ortaya çıkması, inovasyon anlayışını ve girişimciliği örgütsel 
ve politik sonuçlar ile önemli ölçüde dönüştürmüştür (Nambisan, 2017). Mevcut şirketlerin 
gelişen dijital dünyada başarılı olmak ve kendilerinin radikal bir değişime ihtiyaç 
duyabileceklerini belirtmek için kullandıkları kavram (örn. Rogers, 2016) son yıllarda 
araştırmacılar tarafından tanımlanmaya çalışılmaktadır. Bununla birlikte dijital dönüşüm süreci, 
dönüşümün öncülleri, etkileri, sonuçları ve zorlukları araştırılmaktadır (Stief vd., 2016).  

Örneğin Yıldırım (2020) işletmelerin dijital dönüşüme yönelme sebepleri, sürecin hangi 
aşamasında oldukları, dönüşümün işletmeye entegre olan bileşenleri, hangi departmanlarda dijital 
dönüşüm çalışmalarının daha yoğun uygulandığı ve dönüşümün personel yapısında yol açtığı 
değişiklikleri araştırmıştır. Araştırmaya göre dijital dönüşümün faydaları olarak; verimlilik, kalite 
ve müşteri memnuniyetinde artış, karar vermede doğruluk ve hız öne çıkmaktadır. Ersöz ve 
Özmen (2020) ise dijitalleşme sürecinde meydana gelen dönüşümün çalışanların üzerinde 
bıraktığı etkiyi literatürdeki çalışmalar ışığında incelemişlerdir. Trushkina vd. (2020) 

Ukrayna’daki işletmeler üzerinde yapılan çalışmada insan odaklı, yenilikçi, müşteri odaklı bir 
sisteme doğru dijital dönüşümün bilgi ekonomisindeki işletmelerin organizasyon kültürü 
üzerindeki etkisini değerlendirmek için formülleri tartışmaktadır. Araştırma, dijital dönüşüm 
sürecindeki işletmelerin örgüt kültürünü de entegre bir şekilde dönüşüm sürecine dahil etmesi 
gerektiğini savunmaktadır. Nalbantoğlu (2021) ise dijital dönüşümün örgüt kültürü üzerine 
yansımalarını incelemiştir.  

Tüm bu araştırmalar dijital dönüşümün organizasyonu, çalışanları, özellikle operasyonel 
süreçleri, kaynakları, iç ve dış kullanıcıları etkilemekte olduğunu göstermektedir. Bu, iş birliğine 
ve yoğun etkileşimlere dayanan, alışkanlıklarda ve çalışma şekillerinde büyük bir değişikliktir. 
Bu süreçte işletme birçok açıdan zorluklar yaşamaktadır. Bu çalışmada da dijital dönüşüm süreci 
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içindeki bir işletmenin yaşadığı zorluklar yöneticilerin perspektifinden ortaya koyulmaya 

çalışılmıştır.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Dijitalleşme, Dijital Dönüşüm ve Zorlukları 
Dijitalleşme, manuel olarak işlenmiş verilerin, bilgisayarlar ve dijital ortamlar vasıtasıyla 
izlenmesi ve işlenmesi olarak tanımlanabilir. Dijital dönüşüm iş modellerinin, operasyonel 
süreçlerin ve müşteri deneyimlerinin değer yaratmasını sağlamak için dijital teknolojilerden ve 
yeteneklerden yararlanan evrimsel bir süreçtir (Morakanyane vd., 2020). Literatürde yer alan 
dijital dönüşüm ile ilgili yapılan tanımlara bakıldığında dijital dönüşümün oldukça kapsamlı bir 
değişiklik olmasının yanında, işletmenin iş süreçlerinde, iş modellerinde, müşteri ilişkilerinde, iş 
tanımlarında, çalışan yetkinliklerinde ve işletme kültüründe önemli etkilere neden olduğu 
sonucuna ulaşılmaktadır (Klein, 2020). Dijital dönüşümün sadece dijitalleşme kavramı olmadığı 
ve aslında daha derin düşünceyi barındırdığı görülmektedir (Nalbantoğlu, 2021). Bu süreç dijital 
teknolojilerin benimsenmesi ve kullanılmasıyla başlar, daha sonra bir örgütün örtük bir bütünsel 
dönüşümü ya da kasıtlı olarak değer yaratma peşinde koşması ile devam eder. Bu dönüşüm 
nesnelerin ve hizmetlerin internetini endüstriyel süreçlere entegre ederek (Kagermann vd., 2013) 
ve rekabet avantajı kaynağı olan verileri analiz ederek değer üretme (Porter ve Heppelmann, 
2015) yoluyla gerçekleşmektedir. Bu nedenle dijitalleşmenin yol açtığı birçok değişiklik yıkıcı 
olmakta ve mevcut işleyişi tamamen değiştirmektedir (Matzler vd., 2016). MITSloan ve 

Deloitte’un çalışmaları da dijital dönüşümün birçok kuruluş tarafından zor olduğunu kanıtlıyor 
ve daha az anlaşıldığını ortaya koymaktadır (Kane vd., 2015).  

İşletmeler, dijitalleşmeye giden yolda dönüşümü başlatma, yürütme ve koordinasyon aşaması 
olmak üzere üç aşamada gerçekleşen süreç boyunca çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır 
(McAffee, vd., 2011; Albrecht, 2015).  

 Bilişim teknolojileri alt yapılarının yetersizliği, 
 İş süreçlerinin yetersizliği,  
 Dönüşüm maliyetleri,  
 Yüksek uygulama riskleri, 
 İşletmenin kurum kültürü, 
 Çalışanların ve yönetimin değişim ve dönüşüm konusundaki isteksizliği,  
 Değişimin gerekliliğine olan ilgisizlik  

 dijital dönüşümü engelleyen unsurlar olarak kabul edilmektedir.  Tablo 1’de dijital dönüşüm 
sürecinde yaşanan zorluklar sınıflandırılmıştır. 
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Tablo 1: Dijital Dönüşümün Zorlukları 

Pazar 

Yönelimli 

MÜŞTERİ 
* pazarda uzun vadeli hayatta kalma sağlamak için müşteri gereksinimlerine uyum 
sağlamak 

* yeterli iletişim kanalı aracılığıyla müşterileri hedeflemek 

RAKİP 

* yeni rakipler (yeni iş modelleriyle) ortaya çıkıyor 
PAZAR KONUMU 

* endüstrilerin radikal dönüşümü 

Süreç 
Yönelimli 

* artan karmaşıklık 

* sürekli gelişme ihtiyacı 
* kurulan süreçler mümkün olan en kısa sürede dönüştürülmelidir. 
* eski yapıları kırmak 

* süreç ortamı hakkında kapsamlı bilgi gereklidir 
* bilgi sistemi arasındaki çoklu arayüzleri yönetmek ve eşleştirmek 

Teknoloji 

Yönelimli 

* bilgi sistemlerinin uygulanmasına ilişkin eksik bilgi birikimi 
* yeni teknolojilerin faydaları tahmin edilemez 

* BT sistemleri kurmak için yüksek ilk çaba 

* çeşitli BT sistemlerinin iç organizasyonu 

* yüksek yatırım maliyeti 
* veri kullanımı ve değişimi için yasal bir çerçevenin geliştirilmesi 
* standartların geliştirilmesi ve şirketler arasında ortak bir dil 

Ürün 
Yönelimli 

* sezgisel olmayan, yüksek kaliteli ürünlerin açıklanması gerekir 
* ürünlerin azaltılmış yaşam döngüsü 

* ürünün donanım ve yazılımının ara bağlantısını aynı anda yönetmek 

Şirket 
Yönelimli 

İNSANLAR 

* kurum kültürü ve dönüşüm iç içe geçmeli 
* çalışanları dijital dönüşüm ve sonuçları hakkında bilgilendirmek 

* çalışanlar arasında kabulü teşvik etmek 

* çalışanlar arasında direnç ve korkuyla yüzleşmek 

* çalışanların dijital zihniyetini değiştirmek 

ORGANİZASYON 

* dijital bir gelecek için yerleşik yetkinliklerin ve bunların sürdürülebilirliğinin gözden 
geçirilmesi 
* uygulanabilir bir dijital strateji geliştirmek 

* dijital teknolojilerin kullanılması ve keşfedilmesi arasında bir denge sağlanması 
* şirket içinde ortak bir dil konuşun (BT, yönetim, diğer pozisyonlar) 
* organizasyonel değişim; klasik çizgi fonksiyonları 
* üst yönetim dışı destek 

* yeni beceriler gerekli olduğu için iş tanımlarını değiştirmek 

BT İLE İLGİLİ 

* veri güvenliği, veri koruması, teknik bilgi koruması 
Kaynak: Stief, S. E., Eidhoff, A. T., & Voeth, M. (2016). Transform to succeed: An empirical analysis of digital 

transformation in firms. International Journal of Economics and Management Engineering, 10(6), 1833-1842.  
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ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Araştırmada tekli vaka analizi kullanılmıştır. Vaka analizi yöntemi araştırma konusuyla ilgili çok 
az ve sınırlı sayıda bilgi mevcut ise o konuyla ilgili derinlemesine bilgi sağlamada yardımcı 
olmaktadır (Gürbüz ve Şahin, 2015:379). Vaka analizleri genel anlamda ne kadar? veya ne 

sıklıkla? Sorularından ziyade “neden?” ve “nasıl?” sorularına cevap aramaktadır (Edmondson ve 
McManus, 2007: 1155–1179). Dijital dönüşümün şirketler üzerindeki çıkarları ve etkilerinin 
literatürde çok az araştırıldığı göz önüne alındığında, dönüşüm sürecini daha iyi anlamak için 
keşif amaçlı nitel bir araştırma yöntemi seçilmiştir. Metodolojik olarak, vaka analizi 

incelemelerinin dijital teknolojilerin kullanımını ve aynı zamanda iş analitiğinin ilerlemesini 
anlamada daha kullanışlı olduğu belirtilmektedir (Henriette vd., 2006).  

Veri Toplama 

Örnek olayda veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. 
Görüşme soruları literatür taraması sonucunda oluşturulmuştur. Görüşmeler Ocak 2022 tarihinde 

firma yetkilileri ile yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Görüşme yapılan kişiler firmanın dijital 

dönüşümünde yetki ve karar mevkiinde olan yöneticiler ve/veya mühendisler olup, kendilerinden 

izin alınarak tüm görüşmeler kayıt altına alınmıştır. DDİM (Dijital Dönüşüm ve İnovasyon 
Müdürü), MÜGM (Mamul Üretim Grup Müdürü), LDTM (Lojistik ve Dış Ticaret Müdürü), 
BTOM (Bilgi Teknolojileri Altyapı ve Operasyon Müdürü) ve HTŞ (Hammadde Tedarik 
Şefi)’nin katıldığı görüşmeler yaklaşık 30’ar dakika sürmüştür. Katılımcılara ‘Dijital dönüşüm 
sürecinizi başlatan öncüller nelerdir?’, İşletmenizi dijital dönüşüm sürecinin hangi aşamasında 
görüyorsunuz?’ ve ‘Bu süreçte yaşadığınız zorluklar neydi?’ soruları yöneltilmiştir. İşletmede 
yaşanan dijitalleşme ve dijital dönüşüm sürecini yöneten DDİM tüm görüşmelere katılmıştır.  

Araştırma Kapsamındaki Firma İle İlgili Bilgiler 

1984 yılında Antalya’da faaliyetine başlayan firma, bugün mobilya bileşenleri sektöründe küresel 
ölçekte rekabet etmektedir. Firmanın ürünleri mobilya ve dekorasyon sektörüne yönelik yarı 
mamul niteliğindeki ürünlerdir. Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan firma 
her yıl cirosunun yaklaşık %50'sini ihracattan sağlamaktadır. 2021 yılında cirosu 1 milyar 150 
milyon TL olup, yurt içi ve yurt dışı tesislerinde yaklaşık bin iki yüz kişiyi istihdam etmektedir. 
Bunların yarıdan fazlası (630) mavi yakalı olarak çalışanlardan oluşmaktadır. 2017 yılında 
sektörün ilk Ar-Ge merkezi kuran firma 2019 yılından beri Dijital Dönüşüm ve İnovasyon 
Departmanı önderliğinde dijital dönüşüm sürecini devam ettirmektedir. 

Araştırmada firmanın seçilme nedenleri arasında: Türkiye Endüstri 4.0 Platformu'nu partner 
şirket olarak desteklemesi, üretim ve Ar-Ge’de yapay zekâ, Endüstri 4.0 ve sanal gerçeklik 
uygulamalarını kullanması ve TÜSİAD Dijital Dönüşümü Hızlandırma Programında yer alan 12 
firmadan biri olmasıdır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bulgular 

Araştırma kapsamında işletmede yaşanan dijitalleşme ve dijital değişim sürecinde yaşanılan 
zorlukları anlamak amacıyla katılımcılara ‘Dijital dönüşüm sürecinizi başlatan öncüller 
nelerdir?’, İşletmenizi dijital dönüşüm sürecinin hangi aşamasında görüyorsunuz? Bu süreçte 
yaşadığınız zorluklar neydi? sorularına verdikleri yanıtlar aşağıda sunulmuştur.  Bu bölümde 
yöneticilerin kullandığı ifadelerden de örneklere yer verilmiştir. Yanıtlar literatürde var olan tema 
ve kodlar (Stief vd., 2016) doğrultusunda sınıflandırılmış ve Tablo 2’de sunulmuştur. 
Yöneticilerin verdiği yanıtlar içinde literatürdeki sınıflandırma dışında kalan tek bir yanıt 
olmuştur. Bu yanıt da hammadde kaynaklı güçlüklerdendir. 
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Tablo 2: Dijital Dönüşümün Sürecinde Yaşanan Zorluklara Yöneticilerin Verdiği 
Yanıtların Sınıflandırılması 

Dijital Dönüşüm Sürecinde Yaşanan Zorluklar DDİM HTŞ LDTM BTOM MÜGM 

Süreç 
Yönelimli 

* artan karmaşıklık ✓         

* sürekli gelişme ihtiyacı           

* kurulan süreçler mümkün olan en kısa sürede 
dönüştürülmelidir. 

✓ ✓     ✓ 

* eski yapıları kırmak ✓       ✓ 

* süreç ortamı hakkında kapsamlı bilgi gereklidir ✓ ✓     ✓ 

* bilgi sistemi arasındaki çoklu arayüzleri yönetmek 
ve eşleştirmek 

✓       ✓ 

Teknoloji 

Yönelimli 

* bilgi sistemlerinin uygulanmasına ilişkin eksik bilgi 
birikimi 

✓       ✓ 

* BT sistemleri kurmak için yüksek ilk çaba ✓         

* çeşitli BT sistemlerinin iç organizasyonu         ✓ 

* yüksek yatırım maliyeti ✓       ✓ 

* standartların geliştirilmesi ve şirketler arasında ortak 
bir dil 

✓ ✓       

Ürün 
Yönelimli 

* sezgisel olmayan, yüksek kaliteli ürünlerin 
açıklanması gerekir 

          

* ürünün donanım ve yazılımının ara bağlantısını aynı 
anda yönetmek 

✓       ✓ 

Şirket 
Yönelimli 

İNSANLAR           

* kurum kültürü ve dönüşüm iç içe geçmeli           

* çalışanları dijital dönüşüm ve sonuçları hakkında 
bilgilendirmek 

✓   ✓     

* çalışanlar arasında kabulü teşvik etmek ✓ ✓ ✓ ✓   

* çalışanlar arasında direnç ve korkuyla yüzleşmek     ✓     

* çalışanların dijital zihniyetini değiştirmek ✓ ✓ ✓     

ORGANİZASYON           

* dijital bir gelecek için yerleşik yetkinliklerin ve 
bunların sürdürülebilirliğinin gözden geçirilmesi 

✓         

* uygulanabilir bir dijital strateji geliştirmek ✓         

* dijital teknolojilerin kullanılması ve keşfedilmesi 
arasında bir denge sağlanması 

        ✓ 

* şirket içinde ortak bir dil konuşun (BT, yönetim, 
diğer pozisyonlar) 

          

BT İLE İLGİLİ           

* veri güvenliği, veri koruması, teknik bilgi koruması       ✓   
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İşletmenin genel olarak dijital dönüşüm süreci ve yaşanan zorluklar 

Görüşmelere İşletmenin Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Müdürü (DDİM) ile başlanmıştır. 
Öncelikle işletmenin genel dönüşüm süreci hakkında bilgi alınmış ve yaşanan genel zorluklar 
sorulmuştur.   

Soru: Dijital dönüşüm sürecinizi başlatan öncüller nelerdir? 

DDİM: “MS ile yaptığımız Design Thinking toplantılarından ortaya çıktı. “Çalışanını güçlendir, 
ürününü geliştir, operasyonunu verimli kıl!”. Bu pillerın altında projeler geliştirmeyi uygun 
gördük. Ürün geliştirme kısmında kimyasal değişim dışında hizmet süreçlerini dönüştürdük. 
Nihai müşteriler için mobil uygulama geliştirdik”.  

Soru: İşletmenizi dijital dönüşüm sürecinin hangi aşamasında görüyorsunuz?  
DDİM: “Biz SAP programına 2014 yılında geçtik. Dolayısıyla dijitalleşmede çok ciddi yol kat 
ettik. Yazdığım dijital dönüşüm program yönetimi, şirketin stratejisine bağlı olarak dijital 
dönüşüm stratejisi ne olmalı üzerine odaklandı. İşletmemizde dijital dönüşüm departmanların iş 
ihtiyaçlarından besleniyor. Dijital dönüşüme kritik ihtiyaç duyan departmanları tespit ettik. 

Çünkü tüm departmanların projelerini yapmak için ne eforumuz ne zamanımız ne de bütçemiz 
var. Dijital dönüşüm böyle olmalı ihtiyaçtan doğmalı. Dijitalleşme çevre unsurlarıyla iş birliği 
halinde gerçekleşmeli. Dijital dönüşümü yaygınlaştırmak için ekstra bir çaba sarf ettik. Bizim 
dönüşümde en sona bıraktığımız hammadde tedarik ve üretim departmanı oldu.  Bu yüzden akıllı 
fabrika demek için erken bir süreçteyiz”.  

Soru: Bu süreçte yaşadığınız zorluklar neydi? 

DDİM: “Örgütsel olarak dijital dönüşümü yaymak zor. Örgütsel dönüşüm çok zor.  Bu yüzden 
çok büyük projeler yerine, bir yerden başlayıp sonucunu elde edebileceğimiz projelere 
odaklanıyoruz. Kolay değil, anlatmak da zor, zihne oturmuş şeyleri yıkmak da zor. Geleneksel ve 
operasyon odaklı süreçleri yıkmak zor. Bu bir mücadele işi.  İlk robotik süreç otomasyonu (RPA) 
geldiği zaman çalışanlar bu kadar sevecen değildi. Biz, kullanıcılara böyle bir çözüm olduğundan 
bahsederken anlamakta zorluk çektiler, uzak durdular, alışkanlıklarından vazgeçmek istemediler. 
Çalışanı motive edecek araçlar kullanılıyor. SAP geçişinde anahtar olarak kullanıcılara prim 
verildi. Ayrıca Endüstri 2.0 ve 3.0’ı kaçırmış bir ülke olarak Endüstri 4.0’ı yakalamaya 
çalışıyoruz ama bütçeden sebeple ancak bu kadar yapabiliyoruz.” 

Departman düzeyinde dijital döşüm süreci ve yaşanan zorluklar 

Hammadde Tedarik Departmanı 
Araştırmada Hammadde Tedarik Şefinin (HTŞ) sorulara verdiği yanıtlar şu şekildedir. 

Soru: Departmanınızı dijital dönüşüm sürecinin hangi aşamasında görüyorsunuz?  
HTŞ: “İşletmemizde 2014 yılında yazılım programını güncelleyen en son iki departmandan 
biriyiz. Kurduğunuz programı (dijitalleşmeyi) doğru kurgulamazsanız departmanlar arası veriler 
tutmuyor, muhasebenin verisi satın almayla tutmuyor, üretimin verisi muhasebeyle tutmuyor. 
Departmanlar arası çatışmalar yaşanıyor bu yüzden. Tüm bu sıkıntılardan kaynaklı zaten 
dijitalleşme talebi doğuyor. Örneğin departmanımla ilgili, kantardan direk bizim sisteme veri 
akışı yapılabileceğini öğrendik ve bu özelliği talep ettik. Ekip olarak çok heyecanlandık. Bu henüz 
veri alma aşaması aslında”.  

Soru: Bu süreçte yaşadığınız zorluklar neydi? 

HTŞ: “Kurulumu biz istediğimiz, heyecanlı olduğumuz için bu dönüşümlerde sorun yaşamadık. 
Ancak işletmenin zorunlu dönüşümlerinde (SAP mesela) çalışanların zorlandığı oldu. Örneğin 
Power BI’a en son biz geçtik. Biz departman olarak en son geçtiğimiz için arkadaşların zaman 
ayırması zor oldu. Sonradan adapte olmak zor oldu. Tek kaldık departman olarak, sonradan 
yetişemedik, herkes geçerken, eğitimler verilirken, işletme içinde konuşulurken sürecin içinde 
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herkesle beraber öğrenmek daha motive edici. Herkesin iş kaybı varken sizin iş kaybınız sorun 
yaratmıyor. Ancak herkes düzenini oturtmuş hızlı hızlı raporunu verirken sizin daha sistemi 
öğreniyor olmanız işleri olumsuz etkiliyor”.  

Soru: Siz neden program için geride kalmıştınız? 

HTŞ: “SAP tarafında ZD ekranımız olmak zorunda, odunla ilgili ekstra yazılımlara ekranlara 
ihtiyaç duyduk. Çünkü hammaddeyi OGM (Orman Genel Müdürlüğü)’den alıyoruz ve onların 
kullandığı sisteme entegre olmak zorundayız. ZD ekranlarla Power BI modülünün veri alımı 
noktasında uyumu gerekiyor, bu uyumda sorun yaşadık. Bu devlet kurumuna uymak 
zorunluluğundan kaynaklandı. Dijitalleşme dış çevreden bağımsız tek başına işletmenin işinde 
bulunduğu bir süreçten ziyade entegre olarak yürümeli. Burada yaşadığımız zorluk 
tedarikçilerimizin veri akışı sistemlerinin bizim dönüştürdüğümüz sisteme uyumunda sorunlar 
çıkmasıydı. Biz dünyanın en iyi sistemini kursak da OGM’nin sistemine uyumlu olmak zorundayız 
çünkü tek tedarikçimiz”. 

Lojistik ve Dış Ticaret Departmanı 

Araştırmada Lojistik ve Dış Ticaret müdürünün (LDTM) verdiği yanıtlar ise şöyledir: 

Soru: Departmanınızı dijital dönüşüm sürecinin hangi aşamasında görüyorsunuz? 

LDTM: “Operasyon departmanı olduğumuz için verilerimizin dijitale aktarılması neredeyse 

tamamlandı. Bu dijital platformda 100-150 araçlık koordinasyonu sağlıyoruz. Bu dijitalleşme 
sürecinde robotik süreçlerimiz var. Depolarımızın doluluk oranlarında dijital sistemleri 
kullanıyoruz. Bu sene rota kısmını hayata geçireceğiz. İş kazalarını minimize etmek için kamera 
ve sensör sistemlerini hayata geçiriyoruz.”. 

Soru: Bu süreçte departmanınızda en büyük yaşadığınız zorluk neydi? 

LDTM: “Kabullenmek. Çalışanlar tarafından bunun kabullenilmesi, o kolaylığı angarya iş olarak 
görüyor çünkü. Sonrasında hayatına girdiğinde o kaygıların yanlış olduğunu kendisi de 
görüyor”. 

Bilgi Teknolojileri Altyapı ve Operasyon Departmanı 
Araştırmada aynı sorulara Bilgi Teknolojileri Altyapı ve Operasyon müdürünün (BTOM) vermiş 
olduğu yanıtlar ise şu şekildedir: 

Soru: Departmanınızı dijital dönüşüm sürecinin hangi aşamasında görüyorsunuz?  
BTOM: “Biz direktörlük olarak dijital dönüşümü domine eden, departmanların biraz daha 

önünde olduğumuz bir yerdeyiz. İşletmenin dönüşümüne katkı sağlarken kendi süreçlerimizi de 

dönüştürüyoruz”.  

BTOM: “Dijital dönüşüm sürecinde Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü (BTD) departmanlara 
hizmet sağlayıcı konumda. Donanım ve yazılım noktasında destek oluyoruz. Bilgi teknolojileriyle 

alakalı hizmet talepleri dijital platformlar üzerinden geliyor ve veri üretiliyor. BT destek 
programını kullanıyoruz. Köklü bir veri var elimizde. Önümüzdeki günlerde siber güvenlik 
tarafında bir yeniliğe gideceğiz. Siber güvenliğin tek bir makamdan yönetilmesi gerektiğine karar 
verdik”.  

Soru: Bu süreçte departmanınızda en büyük yaşadığınız zorluk neydi? 

BTOM: “ITSM de biz talep kapatan tarafız. Bu bize zorluk getirmiyor. Ancak buradaki zorluk 

özellikle şirkete yeni katılan çalışanlarda yaşanıyor. Çalışan kendisine ekstra bir iş çıkarttığımızı 
düşünüyor. Bu sistemi yönetici olarak ben de takip edebiliyorum, hangi çalışanım hangi 
süreçlerde. Veri analizi noktasında çalışanların bu bildirimlerini sistem üzerinden yapmalarına 
ihtiyacımız var, kurumsal hafıza gelişmesi için.” 
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Mamul Üretim Grup Departmanı 

Araştırmada Mamul Üretim Grup müdürünün (MÜGM) verdiği yanıtlar ise şöyledir: 

Soru: Dijitalleşmede hangi aşamadasınız? Hangi kaynakları kullanıyorsunuz? 

MÜGM: “Üretim aşamalarında otomasyonel olarak son teknolojileri kullanıyoruz ama E4.0 için 
de ataklarımız var iki yıldır. Bir TÜBİTAK projemiz var. Üretim süreci içinde SCADA (kapsamlı 
ve entegre bir veri tabanlı kontrol ve izleme sistemi) sisteminde datalar üzerinden operatörler 

dataları güncelliyor. Rakamları personel yorumlayarak müdahale ediyor. Biz bunu operatör 

yerine yapay zekâya yaptırmak istedik. Çünkü vardiyadaki dört personel kendi deneyim ve 

kişiliklerine göre karar veriyor. Yapay zekâ ise bu dört çalışanın karar verme biçimini öğreniyor, 
geçmiş verilerden öğrenerek karar veriyor. Çok fazla sensörümüz var binlerce veri vardı. 
Öğrenme zamanı verdik yapay zekâya, test ortamında her şey iyi gitti ama uygulamaya geçince 
model çalışmadı”.  

Soru: Bu süreçte departmanınızda en büyük yaşadığınız zorluk neydi? 

MÜGM: Üretim departmanında temel zorluğumuz süreç. Üretim hattımızın çok uzun olması. 
Odun sahasından başlıyor, mdf üretimi, parke panel üretimine kadar uzun birbirinden bağımsız 
süreçler silsilesi var. Doğadan farklı koşullar altında gelen odunların (örneğin farklı nem 
oranları) yapay zekayla işlenmesi zor. Hammaddeden, yapay zekâyı eğitmenin çok uzun 
sürmesinden ve yüksek maliyetlerden dolayı yapay zekâyla yapamadık. Siemens’in bir çözümü ile 

ilerliyoruz ama o da beklemeye alındı. Sektörde uzmanlaşmamış insanlarla sistemi oluşturmaya 
çalışmak çok zor. Biz üretim sistemine hâkimiz ama yazılımcılar üretimi bilmediği için ihtiyaç 
duyduğumuz yazılımları kurgulayamıyorlar”.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmanın amacı imalat sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın dijital dönüşüm süreci 
içinde yaşadığı zorlukları yöneticilerin perspektifinden ortaya koymaktır. Teorik temelleri henüz 
atılmakta olan dijital dönüşüm konusu uygulamada da birçok engel ve çelişki barındırmaktadır. 
İşletmeler süreçlerini dijital teknolojilere dönüştürürken çeşitli zorluklarla karşı karşıya 
kalmaktadır. Araştırma bulgularına göre yöneticilerin dile getirdiği en büyük zorluklardan biri, 

dijital dönüşümü örgütsel düzeyde yayamamaktır. Bunun yanında, çalışanlar arasında kabulü 
teşvik etmek, çalışanların dijital zihniyetini değiştirmek, örnek olayda kritik faktörler olarak 
görülüyor. 

Örnek olayda şirket, süreç ve teknoloji yönelimli zorluklarının yanında kritik zorluklardan biri de 

hammadde ve tedarikçi kaynaklı zorlukları olarak tespit edilmiştir. Şirket yönelimli zorlukların 
başında çalışanlarla ilişkili olanlar göze çarpmaktadır. Çalışanlar arasında kabulü teşvik etmek, 
onların dijital zihniyetini değiştirmek ve dijital dönüşüm ve sonuçları hakkında bilgilendirmek 

karşılaşılan zorluklar olarak ortaya çıkmıştır. İşletme bu zorluklarla başa çıkmak için eğitimler 
düzenlemiş, sonuçları kısa sürede elde edilen projeler planlamış ve proje ekiplerine prim sistemini 

uygulamıştır. Bilgi teknolojileriyle ilgili olarak veri güvenliği, veri koruması ve teknik bilgi 
koruması yaşanacağı öngörülen zorluklar kapsamında işletmenin gündeminde olan bir konudur. 
Süreç yönelimli zorluklarda bilgi sistemi arasındaki çoklu ara yüzleri yönetmek ve eşleştirmek 
önemli zorluklardandır. İşletmenin üretim sürecinin çok uzun olması, çoklu ara yüzlerinin olması 
entegrasyonu zorlamaktadır. Bunun yanında sektöre özgü yazılım geliştirmek için üretim süreci 
bilgisine sahip yazılımcı eksikliği de zorluklardan biridir.  

Teknoloji yönelimli zorlukların başında ise maliyetler gelmektedir. İşletmenin teknoloji 
tedarikçileri iç piyasadaki bilgi eksikliği nedeniyle yurtdışı piyasasındandır. Bu da artan döviz 
kurları nedeniyle teknoloji yatırım maliyetlerinin de yükselmesi anlamına gelmektedir. İşletmenin 
tek tedarikçisinin kamu kurumu olması yazılımlarının uyumu noktasında işletmenin tedarikçisine 
olan bağımlılığını gerekli kılmıştır. Standartların geliştirilmesi ve şirketler arasında ortak dil 
gerekliliği dijitalleşme sürecini uzatan zorluklardan olmuştur. Bunun yanında işletmenin 
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hammaddesinin organik olması bu işletme özelinde önemli sıkıntılardan biridir. Hammadde 

kaynaklı bu durum çeşitli BT sistemlerinin iç organizasyonu oldukça zorlamaktadır. Araştırmanın 
bulguları Stief vd. (2016), McAffee vd., (2011) ile Albrecht (2015)’in sonuçlarını da 

desteklemektedir. Konuyla ilgili çoklu örnek olay çalışmasının gerçekleştirilmesi genelleme 
yapılmasını sağlayacaktır. Türkiye ‘de dijital dönüşüm sürecini firmasında hayata geçirmek 
isteyen işletme sahibi ve yöneticilerin, bu süreci daha önceden gerçekleştirmiş olan işletmelerden 
destek alması ve konu ile ilgili yapılacak uygun bir alt yapı ile yatırımlarını gerçekleştirmesi 
önerilebilir.  
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ÖZET 

Günümüzde değer yaratan temel varlıklar maddi olmayan varlıklardır. Bu nedenle entelektüel sermaye işletmelerin 
performansını etkileyen hayati bir unsurdur. Bilgi çağında işletmeler rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için 
performans değerlendirme çalışmaları yaparken, maddi varlıklarla birlikte maddi olmayan varlıkları ifade eden 
entelektüel sermaye üzerine de yatırımlar yapmaktadır. Bu çalışmanın amacı entelektüel sermayenin boyutları olan 
insan sermayesi, müşteri sermayesi ve yapısal sermayenin işletme performansına etkisini incelemektir. Çalışmanın 
örneklemini TR61 bölgesi olarak tanımlanan Antalya, Isparta ve Burdur’da faaliyet gösteren KOSGEB’in 
tanımlamasına uyan orta büyüklükteki 290 işletme oluşturmaktadır. Yapılan analiz sonuçlarına göre entelektüel 
sermaye boyutlarından yapısal sermayenin ve müşteri sermayesinin işletme performansı üzerinde pozitif yönlü bir 
etkisi olduğu tespit edilmiştir. Literatürün aksine insan sermayesinin işletme performansı üzerinde herhangi bir etkisi 
tespit edilememiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi, Bilgi Yönetimi, Entelektüel Sermaye, Performans, İşletme Performansı 

 

GİRİŞ 

Günümüzün küresel ekonomisinde yaşanan değişimler işletmeler açısından rekabet sürecini ve 
rekabete bağlı olarak da işletmelerin yönetim süreçlerini etkileyebilmektedir. Rekabet gücünün 
ve işletme performansının arttırılması ya da korunması ile ilgili bilginin gücü yadsınamaz bir 
gerçektir. Bu gerçek, işletmelerin sürekli ilerleyen teknolojiye ve tüketicilerin taleplerine 

kayıtsız kalamayacaklarını göstermektedir. Günümüzde entelektüel sermaye ve bilgi yönetimini 
sürdürülebilir bir strateji ile devam ettirebilmek üstün bir rekabet pozisyonu için kritik öneme 
sahiptir. 

Entelektüel sermaye, işletmelerin değer yaratmak amacıyla kullandıkları, entelektüel olarak 
sahip oldukları varlıkları (patent vb.) işgörenlerin bilgisi, uzmanlıkları ve deneyimleri, 
teknolojiler, süreçler, müşteri ve tedarikçilerle olan ilişkiler gibi fiziki olmayan varlıkların 
tamamını kapsar (Stewart, 1997). Entelektüel sermayenin üç unsuru insan sermayesi, müşteri 
sermayesi ve yapısal sermayedir. Bu üç bileşen birlikte bulunur ve tüm işletmelerde bu 
bileşenler farklı şekillerde bir araya gelirler. Entelektüel sermaye sadece entelektüel varlıkların 
yönetimi değil, aynı zamanda insan sermayesi, yapısal sermaye ve müşteri sermayesi 
kavramlarını ve bu kavramların faaliyette olduğu alanları da içermektedir (Yıldız, 2010: 1). 

İşletme performansı üzerinde etkili olan entelektüel sermaye, yaratılan katma değer içinde de 
önemli bir paya sahiptir. Şirketler mevcut varlıklarıyla kıymetli ürün ve/veya hizmet 
üretebilmeleri için entelektüel sermayeye yatırım yapmaları ve entelektüel sermayenin etkin ve 
verimli bir şekilde kullanımına önem vermeleri gerekir. Bu durum işletmelerin entelektüel 
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sermayelerinin etkin kullanımının işletme performansı ile doğrudan bir bağı olduğunu 
göstermektedir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Bilgi günümüz dünyasında işletmeler bakımında en kritik stratejik kaynak ve rekabet 
avantajının sürdürülmesi ve düzenlenmesi için edinim, entegrasyon, depolama, paylaşma ve 
uygulama yeteneği olarak kabul görmektedir (Zack, 1999: 128).Bilgi Yönetimi ise 1990'lı 
senelerin ortalarından başlayarak devam eden ismini gitgide daha fazla duyuran ve güçlü kalan 

bir disiplindir. Bu disiplinin gayesi bir sürdürülebilir rekabet avantajı meydana getirmek için iş 
süreçleri, insan ve teknoloji birleşimini beraber kullanmak ve günümüz gereksinimlerini 
karşılamaktır (Koenig ve Srikantaiah, 2004:10).Hızlı değişmenin neden olduğu belirsiz bir 
ekonomide rekabet üstünlüğünün tek güvenilir kaynağı bilgi olduğu söylenebilir (İpçioğlu ve 
Tunca, 2002, 8-9). 

Günümüzde entelektüel sermaye işletmelerin en kritik kaynak olarak kabul ettiği bir kavramdır. 
Fakat çoğu işletme halen entelektüel sermayeyi nelerin oluşturduğunu açıkça 
tanımlayamamaktadır.  

Entelektüel sermaye kavram olarak ilk kez John Kenneth Galbraith tarafından 1969’da, 
ardından da 1975 yılında Michael Kalecki tarafından kullanılmıştır. 1990'lı yıllarla birlikte 
entelektüel sermaye kavramı yaygın şekilde kullanılmaya başlamıştır (Pena, 2002: 180). 1960'lı 
yılların sonunda ilk kez dile getirilen entelektüel sermaye ile alakalı olarak Drucker (1995) o 
dönem için bilginin coğrafi sınırları aşarak kritik öneme sahip kaynakların tam odak noktasında 
yer alan ve entelektüel sermayenin işletmeye pazarda rekabet avantajı sağlayarak işletmeye 
değer katan bir kaynak olduğunu belirtmiştir (Kendirli ve Konak, 2015: 32). Entelektüel 
sermaye bir organizasyonun insan, örgütsel ve ilişkisel kaynaklarının birleşimi şeklinde 
tanımlandırılabilmektedir (İpçioğlu, 2007: 290). 

İşletmelerde performansın kavramsal tanımı ve ölçümü üzerinde görüş birliği oluşturulamamış 
ve bu durum araştırmacıları zorlayan konulardan birisi olarak durmaktadır (Muhittin, 2004: 

283).  İşletme literatüründe geleneksel olarak ele alınan işletme performansının yalnızca kârlılık 
üzerine yoğunlaşıldığı da belirtilmektedir. Bu durumun değerlendirmede aksaklıklara yol 
açabileceği bu sebeple de işletmelerin performans ölçümü sırasında farklı boyutları da ele alıp 
beraber ölçülebilmesi gerekmektedir. İşletmelerin ekonomik olan ve olmayan şeklinde boyutları 
belirleyip bunları ayrı ayrı ölçmelerinin gerektiğini ifade eden bazı yayınlar da mevcuttur 
(Clarke-Sather, Hutchins, Zhang, Gershenson ve Sutherland, 2011: 248). Faaliyetlerini 

yönetebilen işletmeler performanslarını sürekli olarak yükseltebilirler (Kartal ve Tetik, 2019: 
397). İşletme performansı, işletmenin ortaya koyduğu soyut veya somut neticeleri olan 
eylemlerin bütününün birlikte değerlendirilmesi temeline dayanır. İşletmelerde verimli bir 
performans ölçümü sistematik bir şekilde yapılması gerekmektedir (Pohl ve Forstl, 2011: 234). 
Kabul gören yöntemlerle ve doğru ölçütlerle ölçülebilen işletme performansı, sürdürülebilir 
rekabet avantajı yaratma açısından büyük önem arz etmektedir (Yıldız, 2015: 180). 

İşletme performansı temel olarak üç faktörden oluşur; finansal, operasyonel ve örgütsel etkililik 
(Hotamışlı vd., 2011: 274). İşletmelerin performansları ise farklı boyutlarda ele alınmaktadır. 
Bunlar genellikle, çıktı performansı ve yenilik, işlevsel performans ve uyum sağlama başarısıdır 
(Apaydın, 2008: 126). 

Petty ve Guthrie (2000), entelektüel sermayenin değer yaratmadaki rolüne ve bu rol ile alakalı 
olarak paydaşların ve sermaye piyasalarının bilgilendirilmesine duyulan ihtiyaca, 1980’ler ve 
1990’lardaki entelektüel sermaye araştırmalarını, entelektüel sermaye açıklama ve raporlama 
uygulamalarını yoğun olarak değerlendirdikleri çalışmalarında vurgulamışlardır. Entelektüel 
sermaye çalışmaları 2000 senesine kadar iki aşamaya ayrılmıştır. Birinci aşamada rekabet 
avantajına sahip olmak ve sürdürülebilir kılmak için entelektüel sermayenin idrak edilmesinin 
önemli olduğu ile alakalı farkındalık yaratmak amacıyla görünür olmayan entelektüel sermayeyi 
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görünür hale getirmek amacıyla farklı standartlar ve öneriler geliştirilmiştir (Dumay ve 
Garanina, 2012). İkinci aşamada ise daha çok entelektüel sermayenin raporlanması, ölçümü ve 
yönetilmesi ile alakalı yaklaşımlar söz konusudur. Bu aşamada entelektüel sermayenin 
ölçülmesi amacıyla geliştirilen yöntem sayısı epey artmıştır. Entelektüel sermaye ile işletme 
performansı arasındaki ilişkiyi önceleyen araştırmalar da yoğun olarak bu ikinci aşamada 
görülmeye başlanmıştır. (Dumay ve Garanina, 2012). 2000’li yıllarların ortalarından bu yanna 
pratik açıdan entelektüel sermayenin yönetimsel anlamda nasıl kullanıldığını ifade etmeye 
yönelik yayınların yoğunlukta olduğu üçüncü aşama başlamıştır (Guthrie vd., 2012). 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Günümüzde birçok işletme sahip olduğu entelektüel değerlerin farkına varmış ve bu değerlerini 
geliştirmenin yollarını aramaya başlamıştır. Bu değerlerin gelişiminin başlangıç noktası ise 
onların açık bir tanımını yapmak ve mevcut durumu ortaya koymaktır. Bu bağlamda çalışmanın 
amacı TR61 bölgesinde (Antalya, Isparta ve Burdur) faaliyet gösteren orta büyüklükteki 
işletmelerin işletme performanslarının entelektüel sermayeyle olan ilişkisini ve etkilerini 
incelemektir. 

Araştırmanın evrenini TR61 bölgesinde (Antalya, Isparta ve Burdur) yer alan orta büyüklükteki 
işletmeler oluşturmaktadır.  

Antalya, Burdur ve Isparta'da KOSGEB verilerine göre toplamda 989 orta büyüklükte işletme 
mevcuttur. İşletmeler en son beyanname verdikleri yıllara göre incelendiğinde çok eski tarihli 
beyanname veren işletmelerin de bulunduğu görülmüştür. Bu sebeple araştırmanın güvenilirliği 
ve güncel olabilmesi açısından sadece son 5 yılda beyanname veren işletmeler araştırmanın 
kapsamına alınmıştır. Bu sınırlamaya uyan toplam 511 işletme mevcuttur. Bu işletmelerin 396'sı 
Antalya'da, 64'ü Isparta'da ve 51'i Burdur'da yer almaktadır. Antalya'da 185, Isparta'da 57 ve 
Burdur'da 48 işletme araştırmanın kapsamına dâhil edilmiştir.  

Beşeri sermayenin yoğun rekabet ortamında sürekli güçlendirildiği, bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin gün geçtikçe yoğun kullanıldığı, rekabet edebilmek ve hayatta kalabilmek için 
sürekli yenilikçi olmanın gerektiği, büyük işletme olma yolunda sürekli ilerlemeyi istemeleri ve 
müşteri odaklı olmanın öneminin son yıllarda arttığı bir işletme grubu olduğu için orta 
büyüklükteki işletmeler araştırmanın kapsamına alınmıştır. Ayrıca daha önce bu işletme grubu 
ile bir çalışmanın yapılmamış olması nedeniyle de bu işletme grubu seçilmiştir. Örneklem 
kapsamında 290 işletmeye ulaşılmıştır. Anketlerin tamamı yüz yüze yapılmıştır. 

Araştırmada nicel araştırma yaklaşımınca en çok tercih edilen anket yöntemi kullanılmış olup, 
anket formu üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm demografik sorulardan oluşmaktadır. İkinci 
bölüm ise insan sermayesi (20 madde), müşteri sermayesi (17 madde) ve yapısal sermaye (16 
madde) olmak üzere toplam 53 madde ile Bontis (1998) tarafından tasarlanan entelektüel 
sermaye ölçeğini oluşmaktadır. Üçüncü bölümde ise 10 madde olarak yine Bontis (1998) 
tarafından tasarlanan performans ölçeği yer almaktadır. Entelektüel sermaye kısmı 3 boyut ve 
53 maddeden, performans kısmı ise tek boyut 10 maddeden oluşan ölçek, entelektüel sermaye 
kısmında 7’li likerte göre derecelendirilmiş, ifadelerinin sıralamasında ve anlamında herhangi 
bir değişiklik yapılmadan hazırlanmış ve uygulanmıştır. Ölçeğe ait AFA (açımlayıcı faktör 
analizi) ve DFA (doğrulayıcı faktör analizi) yapılmıştır. 

Toplanan verilerin analizi için SPSS25 ve AMOS23 programlarından yararlanılmıştır. SPSS25 

programı ile ölçeklerin güvenirlik analizleri, örneklemin demografik özelliklerinin betimleyici 
istatistikleri, değişkenler arasındaki korelasyon analizi ve ölçeklerin faktör yüklerinin tespiti için 
açımlayıcı faktör analizleri (AFA)gerçekleştirilmiştir. AMOS 23 programı aracılığıyla teori 
çerçevesinde ele alınacak modelin test edilmesini ve model geliştirilmesini sağlayan yapısal 
eşitlik modeli, ölçeklerin toplanan veriler ile uygunluğunun tespiti için doğrulayıcı faktör analizi 

işlemleri gerçekleştirilmiştir.  



187 

Araştırmanın Hipotezleri 
H1: Entelektüel sermaye, işletme performansını pozitif yönde etkilemektedir. 

H2: İnsan sermayesi, işletme performansını pozitif yönde etkilemektedir. 

H3: Müşteri sermayesi, işletme performansını pozitif yönde etkilemektedir. 

H4: Yapısal sermaye, işletme performansını pozitif yönde etkilemektedir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Katılımcıların Demografik Özelliklerine Ait Bulgular 

Katılımcıların demografik bilgilerini elde etmeye yönelik hazırlanan sorulara verilen 

cevaplardan elde edilen frekans analizi sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özelliklerine Ait İstatistikler 

CİNSİYET FREKANS (N) YÜZDE (%) 
Kadın 58 20,0 

Erkek 232 80,0 

Toplam 290 100 

MEDENİ DURUM   

Evli 198 68,3 

Bekar 92 31,7 

Toplam 290 100 

YAŞ   

20-30 64 22,1 

31-40 90 31,0 

41-50 88 30,3 

51-60 33 11,4 

61 ve Üstü 15 5,2 

Toplam 290 100 

ÖĞRENİM DURUMU   

Lise 90 31,0 

Önlisans 72 24,8 

Lisans 102 35,2 

Lisansüstü 26 9,0 

Toplam 290 100 

ÇALIŞMA DENEYİMİ   

1 Yıldan Az 8 2,8 

1-5 Yıl 53 18,3 

6-10 Yıl 57 19,7 

11-15 Yıl 47 16,2 

16-20 Yıl 60 20,7 

21 Yıl ve Üzeri 65 22,4 

Toplam 290 100 

ÇALIŞTIĞINIZ BÖLÜM   

Satış 50 17,2 

Üretim 26 9,0 

Yönetim 214 73,8 

Toplam 290 100 

GÖREVİ   

Satış Sorumlusu 50 17,2 

Mühendis 26 9,0 

Yönetici 214 73,8 

Toplam 290 100 
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Analiz sonuçlarına göre, araştırmaya katılan 290 işletme temsilcisinin %80’i erkek %20'si 
kadınlardan oluşmaktadır. Katılımcıların medeni durumlarına bakıldığında %68,3'ünün evli 
%31,7'sinin ise bekâr olduğu görülmektedir. Yaş aralıklarının genç ve orta yaş grubunda 
yoğunlaştığı görülmektedir. Öğrenim durumlarına bakıldığında %31’i lise, %24,8’i önlisans, 
%35,2’si lisans ve %9‘u lisansüstü öğrenim durumuna sahiptir. Çalışma deneyimi açısından 
bakıldığında araştırmaya katılan işletme temsilcilerinin %2,8'i 1 yıldan az, %18,3'ü 1- 5 yıl, 
%19,7'sı 6-10 yıl, %16,2'si 11-15 yıl, %20,7'si 16-20 yıl ve %22,4'ü 21 yıl ve üzeri deneyime 
sahiptir.  

Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) 

Araştırmada kullanılan ölçekteki gözlenen değişkenlerin birbirlerinden bağımsız bir biçimde 
oluşturdukları faktörlerin ortaya çıkarılması amacıyla AFA analizinden yararlanılmıştır. 
Verilerin faktör analizi için yeterli olup olmadığının anlaşılması için Tablo 2’de yer alan Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) testi ile değişkenler arasındaki ilişkinin anlamlı olup olmadığının tespiti 
için Barlett Küresellik Testi uygulanmıştır. 

Tablo 2. Entelektüel Sermaye Ölçeği KMO ve Bartlett Küresellik Test Tablosu 

Kaiser-Meyer-OlkinMeasure of SamplingAdequacy 0,829 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 1503,674 

Df (Serbestlik Derecesi) 153 

Sig.(p) 0,000 

“Temel bileşenler analizi ve varimaks eksen döndürmesi tekniği” kullanılarak uygulanan 
entelektüel sermaye AFA analizine ait bulgular Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3. Entelektüel Sermaye Ölçeğinin AFA Sonuçları 

Madde/İfadeler 

Faktör Yükleri 

Müşteri 

Sermayesi 

İnsan 

Sermayesi 

Yapısal 

Sermaye 

M6.İşletmemiz sektörde diğer firmalarla karşılaştırıldığında 
hizmet sunumunda en yüksek katma değere sahiptir. 0,778   

M5.Müşterilerimizle sektördeki diğer firmalarında hayran 
olduğu artan tempolu ilişkimiz vardır. 0,714   

M8.Yeni bir iş için müşterilerimiz son birkaç yıldır 
rakiplerimize göre artan bir şekilde bizi seçmektedir. 0,644   

M7.Sektördeki diğer tüm firmalara göre müşterilerimiz 
şirketimize daha fazla bağlıdır. 0,643   

M4.Pazar payımız sektördeki en yüksek pazar payıdır.  0,544   

M9.İşletmemiz pazar odaklı olmakla övünür.  0,529   

M10.Müşterilerimizin bizden ne istediğini önceden kestirmek 
için onlarla sürekli olarak iletişim içerisindeyiz.   0,460   

İ10.Çalışanlarımız işletmemizden memnundur.                                              0,677  

İ11.Çalışanlarımız sürekli olarak yüksek performans gösterir.   0,673  

İ20.Firmamız genellikle herkesin geri bildirimi birbirine 
ulaştırması bakımından sektördeki diğer firmalardan farklıdır.                                        0,666  

İ12.Doğru adayı seçmeye özen gösteren bir firma olarak çok 
geniş işe alma ve seçme programına sahibiz.  0,619  

İ18.Firmamız çalışanları ortak bir duyguya sahiptir.   0,572  
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Madde/İfadeler 

Faktör Yükleri 

Müşteri 

Sermayesi 

İnsan 

Sermayesi 

Yapısal 

Sermaye 

İ17.Çalışanlar grup tartışmalarında kendi fikirlerini 
söylemekten heyecan duyarlar.  0,509  

Y3.Firmanın, çalışan kişi başına gelir oranı son birkaç yıl 
süresince artmaktadır.   0,718 

Y1.İşletmemiz sektördeki en düşük işlem maliyetine sahiptir.   0,603 

Y4.Firmanın, çalışan kişi başına gelir oranı sektörün en 
iyisidir. 

  0,583 

Y2.Elde ettiğimiz her birim kazanca bağlı olarak 
maliyetlerimizi iyileştirmekteyiz.   0,549 

Y16.Örgüt kültürü ve atmosferi çalışanları desteklemekte ve 
çalışanların huzurunu arttırmaktadır.   0,471 

Özdeğerler (Eigenvalues ) 5,143 1,811 1,333 

Açıklanan Varyans Yüzdesi (%) 28,570 10,058 7,405 

Toplam Açıklanan Varyans Yüzdesi 46,034 

Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) 
Araştırmada kullanılan ölçeğin toplanan veriler ile doğrulanıp doğrulanmadığının tespiti, 
yapısal eşitlik modelinin kurulabilmesi ve diğer testlerin yapılabilmesi için ölçeklere 
Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. Yapılan revizyonlar sonrasında entelektüel 
sermaye ölçeğinden elde edilen modelin uyum değerleri ve uyum değerlerinin referans aralıkları 
Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4: DFA ve YEM’de Kullanılan Uyum İyiliği İndeksleri Referans Değerleri ve 
Entelektüel Sermaye Ölçeği Model Uyum Değerleri 

İndeks Adı 
Entelektüel 

Sermaye Ölçeği 

Referans Değerleri 
Referans 

İyi Uyum 
Kabul Edilebilir 

Uyum 

CMIN/DF 2,466 <3 3< CMIN/DF < 5 (Schermelleh vd., 2003) 

RMSEA 0,071 <0,05 <0,08 (Kline, 2011) 

GFI 0,918 >0,95 >0,80 (Meydan ve Şeşen, 2015) 

CFI 0,903 >0,95 >0,90 (Hair vd., 2010) 

AGFI 0,881 >0,95 >0,80 (Schermelleh vd., 2003) 

NFI 0,850 >0,95 >0,80 (Forza ve Filippini, 
 

Analiz sonucunda ortaya çıkan uyum iyiliği değerleri Tablo 4’de verilmiş olup, yazında kabul 

gören eşik değer aralıklarında olduğu görülmektedir. 

Test edilen üç boyutlu entelektüel sermaye ölçeğinin toplanan veriler ile uyumlu ve kabul 
edilebilir olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca yine analiz sonucunda her bir gözlenen değişkene ait 
yol katsayıları istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ve Şekil 1’de görüldüğü üzere faktör 
yüklerinin kabul edilebilir değer olan 0,32’den oldukça yüksek olması gizil değişkenlerin 
tahmin etme gücünün yüksek olduğunu ve ölçüm aracının uygunluğunu göstermektedir. 
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Şekil 1: Entelektüel Sermaye Ölçeği DFA 

Değişkenler Arası İlişkiler (Korelasyon Analizi) 
Araştırmada yer alan değişkenlerin arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacıyla Tablo 5’de yer 
alan korelasyon analizi yapılmıştır. 

Tablo 5: Boyutlara Ait Korelasyon Katsayıları 

Boyutlar 1 2 3 4 

1-İnsan Sermayesi 1    

2-Müşteri Sermayesi 0,566** 1   

3-Yapısal Sermaye 0,311** 0,413** 1  

4-İşletme Performansı 0,246** 0,308** 0,245** 1 

**p<0,01 düzeyinde anlamlı 
 

Tablo 4’de yer alan korelasyon bulguları incelendiğinde değişkenler arasında istatistiki olarak 
doğrusal ve düzeyleri farklı olmakla birlikte anlamlı ilişkiler olduğu görülmektedir. 
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Yapısal Eşitlik Modellemesi 
Faktör analizi ve regresyon analizinin birleşiminden oluşan yapısal eşitlik modellemesine 

(YEM) Şekil 2’de yer verilmiştir. YEM gözlenen ve gizil değişkenleri içerisinde barındıran 
modellerin test edilmesinde kullanılan bir yöntemdir (Gürbüz ve Şahin, 2018: 339). YEM 

aşamaları, teorisi incelenen konunun bu doğrultuda örnekleminin ve modelinin belirlenmesi, 

ardından verilerin elde edilmesi ve sonrasında verilerin model ile uyumlu olup olmadığının 
belirlenmesi süreçlerinden oluşmaktadır (Karagöz, 2019: 1036). 

 

Şekil 2: Yapısal Eşitlik Modeli 

CMIN DF CMIN/DF RMSEA GFI CFI AGFI NFI SRMR 

474,568 196 2,421 0,070 0,877 0,903 0,841 0,847 0,0696 

Tablo 6’da görülen uyum iyiliği değerleri modelin uyum sağladığını doğrulmaktadır. 

Tablo 6: Model Uyum Değerleri 

İndeks 

Adı 

Model 

Değerleri 

Referans Değerleri 
Referans 

İyi Uyum Kabul Edilebilir Uyum 

CMIN/DF 2,421 <3 3< CMIN/DF < 5 (Schermelleh vd., 2000) 

RMSEA 0,070 <0,05 <0,08 (Kline, 2005) 

GFI 0,877 >0,95 >0,80 (Hair vd., 2010) 

CFI 0,903 >0,95 >0,90 (Kline, 2005) 

AGFI 0,841 >0,95 >0,80 (Meydan ve Şeşen, 2011) 

NFI 0,847 >0,95 >0,80 (Forza ve Filippini, 1998) 

SRMR 0,0696 <0,05 <0,10 (Schermelleh-Engel- Moosbrugger, 2003) 
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Ölçüm modelinin doğrulanmasından sonra boyutlar arasındaki ilişkiler yapısal model üzerinden 
test edilmiş ve standartlaştırılmış yol katsayıları Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7: Model Uyum Değerleri 

Değişkenler β p Sonuç 

İnsan Sermayesi  İşletme Performansı -0,024 0,873 Anlamsız 

Müşteri Sermayesi  İşletme Performansı 0,303 0,048** Anlamlı 

Yapısal Sermaye  İşletme Performansı 0,223 0,031** Anlamlı 

**p<0,05 düzeyinde anlamlı 

Tablo 6’da yer alan araştırma sonuçlarına göre müşteri sermayesi ile işletme performansı ve 
yapısal sermaye ile işletme performansı boyutları arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu 
görülmektedir (p<0,05). İnsan sermayesi ile işletme performansı arasında ise herhangi bir 

anlamlı ilişki bulunmamıştır (p>0,05). Bu bulgulara göre: H3 ve H4 hipotezleri desteklenmiş, 
H2 hipotezi ise reddedilmiştir. İnsan sermayesi, müşteri sermayesi ve yapısal sermaye 
entelektüel sermayeyi oluşturan unsurlar olması ve insan sermayesi ile işletme performansı 
arasında anlamlı bir ilişki olmaması sebebiyle H1 hipotezi de reddedilmiştir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

İşletmelerin değer yaratma süreçleri ve finansal durumları, finansal tablolardaki maddi bilgiler 
ile sınırlı değildir. İşletmeler, bilginin öneminin giderek artmasından etkilenmiş, rekabet 
ortamında var olmak ve üstün konuma geçebilmek için işletmenin sürdürülebilir olmasını 
sağlamak ve verimliliğini arttırmak için yeni birçok yaklaşımı gündemlerine alarak hayata 
geçirmek için çaba sarf etmektedirler. İşletmelerin bu çabası entelektüel sermaye kavramının 
önemini ortaya çıkarmıştır. İşletmeler için bilgiye odaklı olan her şey entelektüel sermaye 

olarak adlandırılmaktadır. 

Araştırma bulgularımıza göre, araştırmaya katılan 290 işletmenin insan sermayelerinin 

işletmelerin performansına herhangi bir anlamlı etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.Bu bulgu ile 
ilgili olarak lliteratürde sonuca yakın çalışmalar bulunmaktadır. Bontis vd. (2000)’in 
çalışmasında insan sermayesinin işletme performansı üzerinde diğer unsurlara göre daha az 
etkisi olduğu yine benzer olarak Huang ve Hsueh (2007)’in çalışmasında da insan sermayesinin 
etkisinin düşük olduğu gözlemlenmiştir. Şamlioğlu (2006) ve Ergün ve Yılmaz (2012)’ın 
çalışmalarında ise araştırmamıza benzer olarak insan sermayesinin işletme performansı üzerinde 
herhangi bir anlamlı etkisinin olmadığı gözlemlenmiştir. 

Bu durumun işletmelerin yoğun rekabet ortamında sürdürülebilirliklerini sağlamak için sürekli 
yenilenmeye gitmeleri ve müşteri odaklı olmalarının çalışanlar üzerinde sürekli baskı 
olmasından dolayı insan sermayesinin işletme performansı üzerindeki etkisinin anlamlı 
olmadığı söylenebilir. Çalışanların da performans kaygısının işletme düzeyinde değil müşteri 
düzeyinde olması yine bu etkinin anlamlı olmamasının bir diğer sebebidir. 

Araştırma sonuçlarına göre, araştırmaya katılan 290 işletmenin müşteri sermayesinin 
işletmelerin performansını pozitif yönde ve anlamlı bir şekilde etkilediği tespit edilmiştir. 
İşletme performansı üzerinde yüksek anlamlılık düzeyinde etkilidir.İşletmenin mevcut 
müşterileri ile ilişkilerini, müşterilerin işletmeye bağlılıklarını ve işletme dışındaki kişilerle 
ilişkilerini kapsayan müşteri sermayesinin işletme performansını etkilemesi; özellikle 
günümüzde çok hızlı yaşanan müşteri transferleri göz önüne alındığında ortaya çıkan sonucun 
beklenebilir bir sonuç olduğu söylenebilir. Korelasyon katsayıları dikkate alındığında, müşteri 
sermayesi ve işletme performansı arasındaki ilişki en yüksek düzeydedir. Çağımızda misyonunu 
“müşteri odaklı işletme” olarak açıklayan ve müşteri tatmininin bir hedef olduğunu belirten 
işletmelerin sayısının artması bu bulguyu daha iyi açıklamaktadır. Ayrıca müşteri memnuniyeti, 
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müşteri bağlılığı, müşteri şikâyetlerinin dikkate alınması ve müşteri ziyaretlerine önem 
verilmesi de müşteri sermayesinin ön plana çıkmasını sağladığı söylenebilir. 

Araştırma bulgularımıza göre, araştırmaya katılan 290 işletmenin yapısal sermayelerinin 
işletmelerin performansını pozitif yönde ve anlamlı bir şekilde etkilediği tespit edilmiştir. 
Yapısal sermayenin işletme performansına pozitif yönde ve anlamlı olarak etkilemesinde, 
Dünya’da hızla artan dijitalleşmeye paralel olarak işletmelerin de bilgi sistemlerini ve ağ 
sistemlerini iyileştirmeleri, işlem sürelerini kısaltmaları, pazara yeni ürün ve hizmet sunmaları 
ve dağıtım kanallarının etkin kullanımının katkısı büyüktür. İşletmelerin kendi yapılarına 
yatırım yapmaları ile ortaya çıkan durum neticesinde işletme performansında ortaya çıkan artış 
entelektüel sermayenin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. 

Sonuç olarak entelektüel sermaye unsurlarından insan sermayesinin işletme performansı 
üzerinde pozitif/negatif ve anlamlı bir etkisi tespit edilmemişken, diğer entelektüel sermaye 
unsurları olan müşteri sermayesi ile yapısal sermayenin işletme performansı üzerinde pozitif ve 
anlamlı bir etkisi tespit edilmiştir. Literatürde araştırmamızla benzer sonuçlara ulaşan çalışmalar 
mevcuttur (Bontis vd., 2000; Huang ve Hsueh, 2007; Ergün ve Yılmaz, 2012).Bu araştırma 
sonucunun yöneticiler için karar aşamalarında kılavuz niteliği taşıyacağı düşünülmektedir. 
Yöneticiler, işletmelerinin müşterilerine ve yapısal (örgüt) sermayelerine daha fazla yatırım 
yapma eğilimine gireceklerdir. 
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ÖZET 

Parasal teşvikten yararlanan ve yararlanamayan akademisyenlerin örgüt temelli öz saygı (ÖTÖS) ile duygusal bağlılık 
ilişkilerini incelemek amacıyla yürütülen bu çalışmada çalışma örneklemi, 232 öğretim üyesinden oluşmaktadır. 
Araştırmada ileri sürülen hipotezleri test etmek için basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına 
göre, sadece parasal teşvikten yararlanan akademisyenlerin duygusal bağlılıkları üzerinde ÖTÖS etkisi 
yararlanmayanlara göre daha güçlü ve pozitif olduğu gözlemlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Örgüt Temelli Öz Saygı, Duygusal Bağlılık, Motivasyon 

 

GİRİŞ 

Özsaygı, bireyin kişi olarak kendisi hakkında düşündüğü şeyi yansıtan kişisel bir 
değerlendirmedir. O, kişinin yetenekli bir kişi olarak kendi kendine inanma düzeyini gösterir ve 
kişinin kayda değer oluşunun kişisel bir yargılamasını yansıtır (Pierce vd., 1989:625). Örgütler, 
kişinin kayda değer oluşunu önemli düzeyde etkileyebileceğinden, özsaygı konusuyla doğrudan 

ilişkilidir. Bu anlamda Örgüt Temelli Öz Saygı (ÖTÖS), kişinin özsaygı ihtiyacının örgüt içinde 
kişinin rolü ile karşılanıp karşılanmadığıyla ilişkili (Chung ve Yang, 2017:257) olarak görülebilir.  

Mowday ve arkadaşları (1982:7) örgütsel bağlılığı; bireyin örgütün amaç ve değerlerini kabul 
etmesi ve onlara inanması, örgüt adına çaba göstermesi ve örgütteki üyeliğini devam ettirmek için 
güçlü bir istek duyması olarak tanımlamışlardır. Meyer vd. (1993:539) örgütsel bağlılığı 
çalışanların örgüt ile ilişkilerini yansıtan ve örgüt içinde kalma kararlarını ifade eden psikolojik 
bir durum olarak tanımlamıştır. Shamir ve diğerlerine (1993:580) göre, benlik yapısı ile tutum ve 
davranış arasında uyumdan “anlamlandırma duygusu” üreten bireyin, temel yeteneklerine bağlı 
olarak örgütsel bağlılık düzeylerinin pozitif olması, örgüt temelli öz saygılarını sürdürme 
isteklerine bağlanabilir. Bu bağlamda anlamlandırma duygusu içinde; öz saygı ve örgütsel 
bağlılık arasındaki ilişkinin varlığı makul görülebilir. 

2016 yılından itibaren, YÖK “akademik teşvik ödeneği” adı altında öğretim üyelerinin bilimsel 
nitelikli çalışmalarına parasal teşvik sağlamaya başlamıştır. Algılanan kontrol odağı dışsal olan 

(Ryan ve Deci 2000:61) böyle bir uygulama akademisyenlerin değer uyumundan oluşan örgütsel 
bağlılığını etkiler mi? Amabile (1988:128), insanlar arasında yaratıcılığı yükselten nitelikleri 
sayarken probleme bağlı olarak kendi kendini motive etme ve özel bilişsel özellikleri öne 
çıkarırken, yaratıcılığı engelleyenler arasında da dışsal motivasyona dikkat çekmiştir. Bu anlamda 

parasal teşvikler; sadece işin (bilimsel eser üretme) hatırına ve benliklerinin belirleyiciliğinde 
eylem yapan, akademisyenlerin örgütsel bağlılığını etkiler mi? Akademisyenler bir değer 
uyuşmazlığı tecrübe eder mi?  Kısaca bilimsel eser üretmekten keyif alan bir akademisyenin 

bunun için parasal teşvik alması, içeriğinde otonomi, yetenek ve ilişki ihtiyacını barındıran, onun 

içsel motivasyonuna zarar verir mi ve bu da onun ÖTÖS’ini etkiler mi? Bu soru içsel motivasyon 

yönelimiyle ilişkili olan klasik problemdir (Deci, 1971:105). Literatürde tartışmalı bir konu 
olmakla birlikte savunulan görüş “eğer kişiler içsel motivasyon yönelimi nedeniyle bir aktiviteye 

katılıyorlarsa ve bu aktivite için para gibi dışsal bir ödül alırlarsa, bu onların aktiviteyi katılmak 
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ve sürdürmek için içsel motivasyon (benlik belirleme) düzeyini bozar yönündedir” (Deci, 
1971:105). Bu anlamda, teşvik alanların bilimsel eser üretim aktivitesinde, kontrol odağının 
algılanan dışsallığına bağlı olarak benlik belirleme düzeylerin değişime uğramasıyla birlikte 
onların içsel motivasyon yönelimlerinin de değişime uğrayacağı ileri sürülebilir.  Bu bağlamda 
onların örgüt temelli özsaygılarının da zarar göreceği ve örgütsel bağlılıklarının da değişime 
uğrayacağı iddia edilebilir. Bu bağlamıyla bu çalışmada amaç, parasal teşvikten yararlanan ve 
yararlanamayan akademisyenlerin ÖTÖS – duygusal bağlılık ilişkilerinde değişim olup 
olmadığını test etmektir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Yetenekli (güven içinde etki gücü olan) bir kişi olduğuna inanan akademisyen, kendi kendine 

duyduğu öz saygıyı artırmak için bilimsel çalışma yapmaya başlamışsa ya da başka bir deyişle 
içsel olarak motive olmuşsa, bu motivasyon üzerinde bilimsel eser üretmesinin karşılığında dışsal 
ödül olarak sağlanan parasal teşvik, akademisyenin niçin çalıştığının ve kurumuna karşı onun 
tutumunun kişisel anlayışında bir başka deyişle kurumuna olan duygusal bağlılığı üzerinde bir 
etki yaratır mı? İnsanlar sahip olduğu davranış ve motivasyon üzerinde büyük bir bilişsel kontrole 
sahip olduklarından bu probleme bilişsel yaklaşım ile bakıldığında, dışsal ödülün sunumunu 
izleyen aktivitenin yorumundaki değişiklikler üzerine odaklanmak gerekir. Bu yaklaşım, 
farklılıkların dışsal ödüllerin farklı türleri arasında olması gerektiğini ileri sürer. Eğer farklı dışsal 
ödüllere karşı bir kişinin biliş değerlendirmesi farklıysa, farklı ödüllerin kişinin içsel motivasyonu 
üzerinde farklı etkilere sahip olması mümkündür (Deci, 1971:107). 

Davranışın kendisinden beklenilen dışsal bir ödül yoksa kişinin davranışı uygulamak için içsel 
olarak motive olduğu söylenir (Deci, 1971). Burada dikkat çeken nokta davranışın kontrol 

odağıdır. Davranışın kontrol odağı dışsalsa dışsal motivasyon, davranışın kontrol odağı içsel ise 
içsel motivasyon söz konusu olabilir. Bir başka deyişle otonomi ihtiyacıdır. Ben istediğim için 
davranışı yapmamdır. Bazen akademisyenlere meslektaşları makale yazmak için sözlü telkinde 
bulunarak güçlendirme yaparlar “sen yaparsın, denemelisin” diye sosyal onay verirler. 
Akademisyen için sosyal onay dışsal ödüldür. Bu dışsal ödülün akademisyenin bilimsel eser 
üretme davranışını kontrol ediyormuş gibi onun tarafından algılanması çok düşük bir olasılıktır. 
Bu yüzden bu durum onun bilişsel yeniden değerlendirme sürecini başlatmasını 
cesaretlendirmeyecektir. Akademisyen için dışsal bir ödül olan sosyal onay, kontrol odağının 
içsel oluşunda farklılık yaratmayacağı ve içsel motivasyonunu azaltmayacağı ileri sürülebilir. Ya 

alınan parasal teşvik? 

Akademisyenler bilimsel eser üretmek için farklı kaynaklara ihtiyaç duyarlar. Örneklendirirsek, 
bir çalışmayı başlatmak, yürütmek ve sonuçlandırmak için bazı maddi unsurları ve hizmetleri 
satın alması gerekebilir. Toner, belki yeni bir bilgisayar, kâğıt ihtiyacı ya da veri toplamak ve 
buna bağlı anket uygulaması için başka şehirlere gitmek ve orada günlerce kalmak gibi. Tüm bu 
maddi unsurları ya da hizmetleri satın almak parayı gerekli kılar. Eğer para yoksa muhtemelen 
böyle bir çalışma akademisyen istekli olsa bile yapılamayacaktır. Bu durum aktivitenin bilişsel 
yeniden değerlendirmenin bir sürecine akademisyeni sokar mı ve akademisyeni içsel olarak 
motive olmuş birinden para beklentisiyle motive olmuş birine dönüştürebilir mi? Ryan ve Deci 

(2000:61) benlik belirleme düzeyine bağlı olarak, uyma, içe yansıtma, özdeşleşme ve bütünleşme 
olarak oluşabilecek süreçleri tanımlıyor.  

Bilişsel yaklaşım, farklılıkların dışsal ödüllerin farklı türleri arasında olması gerektiğini ileri 
sürer. Eğer farklı dışsal ödüllere karşı bir kişinin biliş değerlendirmesi farklıysa, farklı ödüllerin 
kişinin içsel motivasyonu üzerinde farklı etkilere sahip olması mümkündür.  O zaman dışsal ödül 
sosyal onay ve dışsal ödül para arasında fark var mıdır? Bu iki dışsal ödül akademisyenin bilişsel 
yeniden değerlendirme sürecini başlatır mı? Davranışının sebebi olarak para ödülünü kabul 
etmeye canı gönülden rıza gösterirken, ödüller sözlü telkin olduğunda, bunu yapmaya eğimli 
olmaz mı? Para, sosyal onay ödülünden farklı olarak içsel motivasyonla ilişkili olarak kendine 
has bazı şaşırtıcı özelliklere sahiptir. Belki içsel motivasyonu düşürmeyen satın alma aracı belki 



 

197 

de en uç noktada, akademisyenin bilimsel eser üretiminde içsel motivasyonuna rüşvet verirmiş 
gibi çalışabilir.  

Yukarıda sosyal onayın kontrol odağının içsel oluşunda farklılık yaratmayacağını ve içsel 

motivasyonu azaltmayacağını ileri sürülmüş idi. Literatürün “dışsal ödüller içsel motivasyonu 
zayıflatır” genel varsayımla çelişerek, sosyal onayın içsel motivasyonu azaltmayacağı 
varsayımının geçerli olacağını düşünerek tıpkı onun gibi dışsal ödül olan paranın akademisyenin 
kontrol odağının içsel oluşunda farklılık yaratmayacağını ve içsel motivasyonunu 
azaltmayacağını ileri sürüyoruz.  Paranın şaşırtıcı özelliğine bağlı olarak ta, tam tersine artarak 

aynı zamanda bunun ÖTÖS-duygusal bağlılık ilişkisine yansıyacağını da ileri sürüyoruz. Bu 

bağlamda da çalışma hipotezimiz: 

H1: Parasal teşvikten yararlanan ve yararlanamayan akademisyenlerin duygusal bağlılıkları 
üzerinde ÖTÖS etkisi, pozitif yönlü olmak koşuluyla, akademik teşvikten yararlananlarda daha 
güçlü olacaktır.  

METOD 

Örneklem 

Bu çalışmanın örneklemi, doktor öğretim üyesi, doçent ve profesörlerden oluşan öğretim 
üyelerinden oluşan bir evrenden seçilmiştir. Veri toplama aşamasında, araştırmanın kısıtları da 

dikkate alınarak kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu çerçevede belirlenen üç devlet 
üniversitesinden veri toplamak üzere gerekli izinler alınmış ve söz konusu üniversitede çalışan 
öğretim üyelerine yüz yüze ulaşılarak hazırlanan anket formunu doldurmayı gönüllü olarak kabul 
eden toplam 232 öğretim üyesi örnekleme dâhil edilmiştir. Bu sayı, düzgün bir şekilde 
cevaplanmayan ve/veya çok sayıda eksik veri içerdiği için örneklem kapsamına alınmayan anket 
formlarının elenmesinden sonra elde edilmiştir.   

Ölçme 

Çalışmanın verileri anket yöntemi ile toplanmıştır. Hazırlanan anket formunun ilk kısmında 
duygusal bağlılığı ölçmeye yarayan 6 adet soruya yer verilmiştir. Ardından örgüt temelli öz saygı 
(ÖTÖS) için 9 adet soruya yer verilmiştir. İkinci kısımda ise katılımcıların cinsiyet, yaş, medeni 

durum, mesleki deneyim, kıdem ve görev ünvanı gibi demografik özelliklerini ölçmeye yarayan 
sorular ve geçen yıl akademik teşvik alıp almadıklarının sorulduğu soru yer almaktadır. 
Kullanılan ölçeklerin tamamı için 1’den (kesinlikle katılmıyorum) 5 ‘e (kesinlikle katılıyorum) 
uzanan 5 noktalı likert tipi tepki skalası kullanılmıştır.  

Duygusal bağlılık ölçeği Allen ve Meyer’in (1990) çalışmasından alınmıştır. Örgüt temelli öz 
saygıyı ölçmek için Pierce vd. (1989) tarafından geliştirilen 10 maddelik ölçekten 
yararlanılmıştır. Akademik teşvik dummy değişken olarak (0 ve 1), örneklemi akademik teşvikten 
yararlanan ve yararlanmayanlar olarak ikiye ayırmak için kullanılmıştır.   

Analiz ve Bulgular 

Çalışmada kullanılan ölçeklerin yapı geçerliliklerine kanıt sağlamak üzere keşfedici faktör analizi 
ve güvenilirliklerine kanıt sağlamak amacı ile güvenilirlik analizi (Cronbach’s Alpha Yöntemi) 
uygulanmıştır.  

Tablo 1.1: Ölçeklerin Güvenilirlik Analizi Sonuçları 
 Cronbach’s Alpha  

DUYGUSAL BAĞLILIK  ,872 

ÖRGÜT TEMELLİ ÖZ SAYGI ,864 
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Ölçeklerin güvenilirlik analizi sonuçları Tablo-1.1 ‘te özetlenmektedir. Katsayılar incelendiğinde 
ölçek maddelerinin iç tutarlılıklarını test eden Cronbach’s Alpha katsayısının duygusal bağlılık 
ölçeği için 0,872 ve örgüt temelli öz saygı ölçeği için 0,864 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler 
her 2 ölçeğin de beklenen düzeyde güvenilir kabul edilebileceğini göstermektedir.  

Duygusal bağlılık ölçeğinin yapı geçerliliğine kanıt sağlamak üzere uygulanan keşfedici faktör 
analizi sonuçları Tablo-1.2’te özetlenmektedir. KMO örneklem yeterliliği değeri (0,86) ve 
Bartlett’s küresellik testi (x2=690,259; P<,001) verilerin faktör analizine uygunluğuna kanıt 
sağlamaktadır. 

Tablo 1.2: Keşfedici Faktör Analizi Sonuçları 

SİMGE  ÖLÇEK MADDELERİ  Duygusal 

Bağlılık 

DUY1 Kariyer hayatımın geriye kalan kısmını bu kurumda geçirmekten mutluluk 
duyarım 

,762 

DUY2 Çalıştığım kurumdan, dışardaki insanlara söz etmekten hoşlanırım ,635 

DUY3 Çalıştığım kurumun problemlerini kendi problemlerim gibi hissederim ,698 

DUY4 Bu kurumda kendimi ‘’ailenin bir parçası’’ gibi hissediyorum  ,839 

DUY5 Bu kuruma karşı duygusal bir bağ hissediyorum  ,869 

DUY6 Çalıştığım kuruma karşı güçlü bir aidiyet duygusu hissediyorum ,872 

 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterliliği ölçütü 0,861 

Faktör Öz değeri 3,690 

Açıklanan Varyans (%) 61,497 

Bartlett’s Küresellik Testi: Ki-Kare İstatistiği (p-değeri) 690,259 (0,001) 

 

Faktör analizi sonucunda duygusal bağlılığı ifade eden tek faktörlü bir yapının geçerliliğine kanıt 
sağlanmıştır. Bu faktör toplam varyansın %61,497’sini açıklamaktadır. Faktör yükleri 
incelendiğinde bu yüklerin en düşük 0,635 ila en yüksek 0,872 arasında değişen değerler aldıkları 
görülmektedir. Faktör analizinde faktör yük değerlerinin 0,45 veya daha yüksek olmasının seçim 
için iyi bir ölçüt olduğu ifade edilmekle birlikte uygulamada 0,30 da kabul edilebilir bir değer 
olarak ifade edilmektedir (Büyüköztürk, 2009:124). Bu değerler ölçeğin yapı geçerliliğine kanıt 
sağlandığı şeklinde yorumlanabilmektedir. Ayrıca yapının KMO ölçütü 0.90-1.00 olduğunda 
mükemmel, 0.80-0.89 arasında olduğunda çok iyi, 0.70-0.79 arasında olduğunda iyi, 0.60-0.69 

olduğunda orta, 0.50-0.59 arasında olduğunda zayıf ve 0.50’nin altında olduğunda kabul edilmez. 
(Akgül ve Çevik, 2003:428). KMO örneklem yeterliliği ölçütü (0,861) ve Barlett’s Küresellik 

testi sonuçları (P<0,001) verilerin faktör analizine uygunluğuna kanıt sağlamaktadır.  
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Tablo 1.3: Keşfedici Faktör Analizi Sonuçları 

SİMGE  ÖLÇEK MADDELERİ İŞYERİMDE…. ÖRGÜT TEMELLİ ÖZSAYGI 

ÖTÖS1 Hesaba katılan, kıymetli biriyimdir ,744 

ÖTÖS2 Ciddiye alınan biriyimdir ,803 

ÖTÖS3 Önemli biriyimdir … 

ÖTÖS4 Bana karşı itimat vardır ,768 

ÖTÖS5 Sıradan değil, fark yaratacak biriyimdir ,792 

ÖTÖS6 Değerli biriyimdir ,807 

ÖTÖS7 İşe yarayan biriyimdir ,720 

ÖTÖS8 Uzman biriyimdir … 

ÖTÖS9 İşbirliğine hazır biriyimdir … 

 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterliliği ölçütü 0,828 

Faktör Öz değeri 3,587 

Açıklanan Varyans (%) 59,778 

Bartlett’s Küresellik Testi: Ki-Kare İstatistiği (p-değeri) 638,419 (0,001) 

 

Çalışmanın bağımsız değişkenini oluşturan örgüt temelli özsaygı ölçeği için uygulanan keşfedici 
faktör analizi sonuçları Tablo-1.3’ de özetlenmektedir. Uygulanan keşfedici faktör analizi 

sonucunda ölçek için orijinal faktör yapısı ile tutarlı olacak şekilde tek boyutlu yapının 
geçerliliğine kanıt sağlanmıştır. Örgüt temelli özsaygı ölçeği için uygulanan keşfedici faktör 
analizi sırasında düşük faktör yüklerinin düşük olması nedeniyle 3, 8 ve 9. sorular ölçekten 
çıkarılmıştır. Kalan sorularla elde edilen tek faktörlü yapı toplam varyansın %59,778’unu 
açıklamaktadır. KMO örneklem yeterliliği değeri (0,828) ve Bartlett’s küresellik testi 

(x2=638,419; p<,001) verilerin faktör analizine uygunluğuna bu ölçek için de kanıt sağlamaktadır. 
Bu faktöre yüklenen maddelerin faktör yükleri 0,720 ila 0,807 arasında değişirken bu faktör 
toplam varyansın %59,778’sini açıklamaktadır. Bu bulgular ışığında Örgüt temelli özsaygı ölçeği 
için de yapı geçerliliğine kanıt sağlandığı söylenebilmektedir. 

Ayrıca çalışmada ön bilgiler edinmek amacıyla değişkelerin tanımsal istatistiklerine ve 
değişkenler arası ilişkileri gösteren Pearson Korelasyon katsayılarına yer verilmiştir.  

Tablo 1.4: Duygusal Bağlılık, Örgüt Temelli Öz Saygı  
Boyutlarına İlişkin Tanımsal İstatistikler 

Boyut N En Küçük  En Büyük  Ortalama  Standart Sapma 

Duygusal Bağlılık  232 1,00 5,00 3,5000 ,83844 

Örgüt temelli öz saygı  232 1,00 5,00 3,8463 ,61766 
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Tablo 1.5: Duygusal Bağlılık, Örgüt Temelli Öz Saygı Ve Demografik Özellikler 
Arasındaki Pearson Korelasyon Katsayıları 

 Duy. Bağ ÖTÖS Cins Yaş Deneyim Kıdem Unvan 

Duy bağ 1       

ÖTÖS -,079 1      

Cins ,003 ,170 1     

Yaş ,228* -,074 -,282** 1    

Deneyim ,154 -,075 -,155 ,750** 1   

Kıdem ,073 -,062 -,150 ,491** ,669** 1  

Unvan ,102 -,036 -,225* ,602** ,665** ,471** 1 

* ve   **  sırasıyla 0,05 ve 0,01 düzeyinde anlamlılıklarını göstermektedir.  

Çalışma hipotezini test etmek amacıyla basit doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Tablo 

1.6’da elde edilen bulgular sunulmuştur. Tablo1.6 da Model 1 ödül alan ve almayan ayrımı 
yapılmadan örneklemin bütünü için, akademisyenlerin duygusal bağlılıkları üzerinde örgüt 
temelli öz saygılarının etkisinin test sonuçlarını özetlemektedir. Buna göre modelin bütünsel 
olarak anlamlı olduğu (F=27,527; p<,05) görülmektedir. Bulgular örgüt temelli öz saygının 
örgütsel bağlılık üzerinde (β=0,444; p<,05) anlamlı ve pozitif yönlü bir etkiye sahip olduğunu 
ortaya koymaktadır. 

Tablo 1.6: Örgüt Temelli Özsaygının Duygusal Bağlılık Üzerindeki  
Etkisine İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları 

MODELLER R2 F β P 

MODEL 1 0,103 27,527  ,000* 

(Sabit)   1,793 ,000* 

ÖTÖS   ,444 ,000* 

MODEL 2 0,127 2,984  ,000* 

(Sabit)   ,792 ,278 

ÖTÖS   ,497 ,000* 

MODEL 3 0,149 3,385  ,000* 

(Sabit)   1,796 ,000* 

ÖTÖS   ,289 ,000* 

Bağımlı Değişken: Duygusal Bağlılık Davranışı, *P<0,05         

Ödül alanların duygusal bağlılıklarının onların örgüt temelli öz saygıları üzerindeki etkilerini test 
etmek üzere oluşturulan Model 2 de regresyon modeli bütünsel olarak anlamlıdır (F=2,984; 

p<,05). Ayrıca ödül alanların ÖTÖS’ü onların duygusal bağlılıkları üzerinde anlamlı ve pozitif 
yönlü (β=0,497; p<,05) bir etkiye sahiptir. Ödül almayanların duygusal bağlılıklarının onların 
örgüt temelli öz saygıları üzerindeki etkilerini test etmek üzere oluşturulan Model 3 de, regresyon 
modeli bütünsel olarak anlamlıdır (F=3,385; p<,05) ve ödül almayanların ÖTÖS’ü onların 

duygusal bağlılıkları üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü   (β=0,289; p<,05) bir etkiye sahiptir. 

Elde edilen bu bulgular, “parasal teşvikten yararlanan ve yararlanamayan akademisyenlerin 
duygusal bağlılıkları üzerinde ÖTÖS etkisi pozitif yönlü olmak koşuluyla akademik teşvikten 
yararlananlarda daha güçlü olacaktır” şeklindeki çalışma hipotezini destekler niteliktedir. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Parasal teşvikten yararlanan ve yararlanamayan akademisyenlerin ÖTÖS – duygusal bağlılık 
ilişkilerinin gücü ve yönü acısından değişim olup olmayacağını test etmek için tasarlanan bu 

çalışma bulgularına göre parasal teşvikten yararlanan akademisyenlerin duygusal bağlılıkları 
üzerinde ÖTÖS etkisi yararlanmayanlara göre daha güçlüdür. Çalışanın psikolojik bir durumunu 
yansıtan duygusal bağlılığının akademik teşvik alanlarda pozitif yönlü ve daha güçlü olarak 
ortaya çıkması, akademisyenlerin bilimsel eser üretmek gibi özel yeteneklerini kullanırken para 
gibi bir dışsal ödülün onun bilişinde olumsuz bir değerlendirme yaratmadığı şeklinde 
yorumlanabilir.  

Akademisyenler yetenek kullanım gerekliliğini özellikle bilimsel eser üretirken yaşadıklarından 
niçin ürettikleri sorusunun yanıtı, para için olsaydı psikolojik olarak bunun onların örgütlerine 
karşı tutumları üzerinde negatif bir etki yaratması gerekirdi. Bunun tam tersi psikolojik olarak 
şekillendiğinden para için yazmadıkları parasal bir teşvik almış olsalar bile biliş 
değerlendirmelerinde bunu “eğer bu teşvik olmasaydı bu çalışmaları yapamazdım” 
değerlendirmesiyle parayı sadece araç olarak kullandıklarını ve kontrol odağının kendilerinde 
olduğu izlenimini kendilerine vermektedirler. Bu sonuçlar akademik teşvik kullanımının 
motivasyonu özellikle içsel motivasyonu düşürmediği tam tersine içsel motivasyonu arttırdığı 
akademisyenlerin kendi istekleriyle eser üretme yönünde teşvik ettiği ve onların örgütlerine karşı 
duygusal bağlılıklarını arttırdığı söylenebilir. 
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ÖZET 

Araştırmada, akademide anlam deneyiminin altında yatan psikolojik süreçleri anlamlandırmak adına “Akademide 
Anlam Kaynakları Envanteri”ni geliştirmek amaçlanmıştır. Envanter geliştirme süreci üç araştırmadan oluşmuştur. 
Araştırma 1’de (n=815) madde havuzu oluşturulmuş, odak grup görüşmeleri ve uzman görüşleri sonrasında taslak 
envanter üzerinden deneme ölçümleri yapılmıştır. Araştırma 2’de (n=352) envanterin pilot çalışması gerçekleştirilmiş, 
keşfedici faktör analizi yapılmıştır. Araştırma 3’te (n=669) ise doğrulayıcı faktör analizi, güvenilirlik analizi ve ölçüt 
bağıntılı geçerlilik analizi yapılmıştır. Yapılan 3 aşamalı araştırma sonucunda 31 ifade ve 5 boyuttan oluşan bir envanter 
elde edilmiştir. Oluşan modele göre, akademide anlam kaynakları envanterinin boyutları; yaşam tutkusu, bilimsel katkı 
sağlama, fayda sağlama, para ve saygınlık elde etme ve keşfetme ve öğrenmedir. İşin anlamlılığı ile en yüksek ilişkili 
anlam kaynağı boyutları fayda sağlama ve yaşam tutkusu olarak belirlenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: İşin Anlamı, Anlam Kaynakları, Akademide Anlam Kaynakları, Envanter Geliştirme 

 

GİRİŞ 

“Yapılan iş, birey için ne ifade etmektedir?” Zaman içerisinde önemi artan bu soru günümüz iş 
dünyasındaki pek çok tanımı ve varsayımı değiştirmiştir. İşi kendisi için bir anlam ifade etmeyen 
çalışanların, örgütsel performans ve verimliliğinin önemli ölçüde düştüğü artık bilinmektedir 
(Cropanzano ve Wright, 2001; Dimitrov, 2012, s. 351; Peiró vd., 2019; Wright vd., 2007). 

Günümüzde, çalışanlar işlerinden ve kariyerlerinden para kazandırmasından daha fazlasını 
beklemekte, özellikle de işlerinin bir anlam ifade etmesini önemsemektedirler (Meinertsen, 
2021). Zaman içerisinde çalışanların işteki performansı konusunda değişen dinamikler (Darling 
ve Chalofsky, 2004), geleneksel iş tanımının da değişmesine neden olmuştur.  Yaşanan değişimin 
bir sonucu olarak Graber ve Johnson (2001) işi sadece zorlayıcı ve ilginç özellikleri ile değil, bir 
anlam ve amaç arayışı olarak ifade etmişler, işi kişinin kendini gerçekleştirmesi ve başkalarına 
katkı sağlaması için bir araç olarak tanımlamışlardır. Daha sonraki yıllarda insan hayatının büyük 
kısmını kapsayan (Baumeister, 1991; Wrzesniewski, 2003; Wrzesniewski vd., 2003), hatta 

bireyin hayatının ve kimliğinin merkezi haline gelebilen iş hayatı anlam arayışlarına sahne 
olmuştur. 

Akademi, anlam arayışı için en uygun çalışma ortamlarından birisidir. Akademisyenler araştırma, 
bilgi edinme, inceleme, bilgileri aktarma, bilimsel bilgi ortaya koyma gibi etkinlikleriyle, 

kendilerine, çevrelerine, bağlı oldukları kurumlara, topluma ve gelecek nesillere en fazla katkı 
sağlayan meslek gruplarından birisidir. Bu sebeple, akademisyenlerin işlerini anlamlı bulmaları 
büyük önem taşımaktadır. Yazında birçok mesleğin anlamı üzerine araştırmalar yapılmış 
(Akgündüz vd., 2020; Bertosso vd., 2019; Beukes ve Botha, 2013), bu araştırmalarla anlamlı işe 
etki eden faktörler ve anlamlı işin pozitif sonuçları ortaya konulmuştur. Ancak akademisyenlerde 
işin anlamına yönelik sınırlı sayıda çalışma tespit edilmiş (Alparslan vd., 2021; Balcı vd., 2019), 
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bu çalışmalarda da nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi ile akademisyenlerin işlerinin 
anlamı ile ilgili değerlendirmelerine başvurulmuştur.  

Diğer yandan yazında işin anlamlı olup olmadığını ölçen ölçekler mevcuttur (Lee, 2015; Lips-

Wiersma ve Wright, 2012; Steger vd., 2012), ancak işin anlamının kaynağı ile ilgili bir ölçeğe 
rastlanmamıştır. Bu konudaki araştırmalar teorik düzeyde kalmış (Rosso vd., 2010, s. 108), konu 

ile ilgili ölçek geliştirilmediği için ampirik araştırmalar ve sonuçlar üretilememiştir. İş hayatı için 
büyük öneme sahip olan işin anlamının kaynağına ilişkin nitel ve nicel araştırmaların derinleşmesi 
büyük önem taşımaktadır. Buradan hareketle çalışmada, yazındaki boşluğu doldurmak adına nitel 
ve nicel araştırma yöntemleri kullanılarak akademide anlam kaynakları kavramlaştırması 
yapılmış ve konuya ilişkin “Akademide Anlam Kaynakları Envanteri” geliştirilmiştir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

İşin Anlamı Ve Anlam Kaynakları 
İşin anlamı; “çalışanın iş çevresinde edindiği subjektif deneyimler ve etkileşimlere dayanarak işin 
kayda değer ve olumlu olarak değerlendirilmesi” (Rosso vd., 2010) veya “kişinin işine yönelik 
sahip olduğu nedenler, işiyle başarmayı aradığı şey ve işinde yaşadığı süreklilik ile ilgili bir 
duygu” (Isaksen, 2000, s. 87) şeklinde ifade edilmektedir. En genel haliyle işin anlamı “Yapılan 
iş, birey için ne ifade etmektedir?” sorusunun cevabıdır. Geçmişin aksine bireyler işlerinin 
anlamının olmasına işlerindeki gelir, terfi imkânı, çalışma koşulları ve iş güvenliğinden çok daha 
fazla önem vermektedirler (Bhatnagar ve Aggarwal, 2020; Cascio, 2003). 

Bireylerin işlerine karşı tutumları ve yükledikleri anlam farklılık göstermekte; işin anlamına 
ilişkin farklı boyutlandırmaların bulunduğu bilinmektedir. Anlamlı iş çalışmalarının öncüsü olan 
Chalofsky’e (2003, s. 77) göre anlamlı iş, benlik-kendilik duygusu, işin kendisi ve denge duygusu 

olmak üzere üç boyuttan oluşan ve ‘kişiyi yaşamında bütünlüğe ulaştıran’ psikolojik bir yapıdır. 
Miller (2008, s. 93) ise bu üç boyuta katkı duygusu boyutunu da ekleyerek anlamlı işi dört boyutta 
ele almıştır. Bu dört boyutun bir araya gelmesi, kişinin yaşamında bütünlüğe ulaşmasını 
sağlamaktadır. Rosso vd. (2010, s. 95-108) işin anlamını dört boyutta tanımlamışlardır. Bunlar öz 
benlik, diğer insanlar, iş ortamı ve manevi hayattır. Steger vd. (2012, s. 324-325), işin anlamını 
üç farklı yönüyle incelemektedir. Bunlar işte olumlu anlam, çalışarak anlam yaratma ve daha 

iyiye ulaşma motivasyonudur.  

“İşim benim için anlamlıdır.”, “Anlamlı bir kariyere sahibim.”, “İşim, toplum için önemlidir” 
ifadeleri işini anlamlı bulan çalışanın söylediği, beraberinde iş tatmini, motivasyon ve yüksek 
performans gibi birçok pozitif örgütsel çıktılar getirdiği bilinen (Dan vd., 2020; Maharaj ve 

Schlechter, 2007; Roberson, 1990) sözlerdir. İşin anlamlı olmasının bireysel ve örgütsel açıdan 
pozitif sonuçlarını ortaya koyan araştırmalara her geçen gün yenileri eklenmekte, kavrama verilen 

önem ve bu konudaki araştırmalar sürekli olarak artmaktadır (Rosso vd., 2010, s.93). Ancak işin 
anlamının kaynakları konusunda sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır (Dimitrov, 2012).  

İşin anlamının kaynağı kavramı, işin anlamlılığının nereden temellendiğine (Rosso vd., 2010, s. 

93-95), diğer bir ifade ile hangi faktörlerin işin anlamlı olarak algılanmasını sağladığına işaret 
etmektedir. Bireyin işinde deneyimlediği anlam veya anlamsızlığı etkileyen faktör(ler) (Rosso 

vd., 2010, s. 95) işin anlam kaynaklarıdır. Birey anlam kaynaklarına mevcut işinde ulaşabilirse 
işini anlamlı bulacak, aksi halde işi birey için anlam ifade etmeyecektir.   

Araştırmacıların bazıları işin anlamının boyutlarının, işin anlamının potansiyel kaynakları 
olduğunu savunmaktadır. Özellikle Rosso vd. (2010) tarafından geliştirilmiş olan işin anlamı 
modelindeki 4 boyut aynı zamanda işin anlamını ortaya çıkaran faktörler yani anlamın kaynakları 
olarak da ifade edilmektedir (Mercurio, 2019, s. 30; Rosso, 2010, s.95). Bailey ve Madden (2016) 

ise farklı bir açıdan işin anlamının kaynağı kavramına yaklaşmış ve bir bütün olarak işin anlamını 
meydana getiren faktörleri örgütsel anlam, ilişkisel anlam, görevin anlamı ve mesleğin anlamı 
olarak sıralamıştır. Öte yandan Rosso vd. (2010) işi anlamlı kılan faktörleri ayrıca incelemiş, 
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bunlara işin anlamının mekanizmaları adını vermiştir. Onlara göre bu mekanizmalar özgünlük, 
öz-yeterlik, öz saygı, amaç, aidiyet, aşkınlık ile kültürel ve kişilerarası his paylaşımıdır.  

Akademide Anlam Kaynakları 
Çalışanların iş hayatlarını anlamlı bulmaları için iş hayatlarındaki anlam kaynaklarını bulmaları 
gerekmektedir. Bu durum akademide görev yapan bilim insanları için de geçerlidir. Balcı vd. 

(2019) akademisyenlerin işlerini anlamlı kılan faktörlere ilişkin bir nitel araştırma yapmışlardır. 
Görüşmeler sonucunda akademisyenlerin en fazla bireysel gelişim ve öğretim işlevini işin 
anlamının kaynağı olarak gördükleri belirtilmiştir. Alparslan vd. (2021) akademisyenlerin işteki 
anlam kaynaklarına ilişkin nitel araştırma sonucunda ilk kez bir model geliştirmişlerdir. 
“Akademisyenlik Mesleği Anlam Kaynakları Modeli” adını verdikleri modelde, on farklı anlam 
kaynağı yer almaktadır. Anlam kaynağını “içsel”, “dışsal”, “katkı yönelimli” ve “gelişim 
yönelimli” olmak üzere dört boyutta ele almışlardır. İçsel anlam kaynakları kişinin içsel 
motivasyonunu tetikleyen, özünü anlamlı kılan unsurlarken, dışsal anlam kaynakları kişinin özü 
dışında, dış bağlamda anlamlı bulduğu kaynakları ifade etmektedir. Katkı yönelimli kişiler, yani 

yaptıkları işte diğerlerini gözetenler; hayata ve insanlara katkı sağlamanın anlamlı olduğuna 
inanırken, gelişim yönelimli kişiler daha çok benlik odaklı yaşamakta, kendi 
gelişimlerini/başarılarını, kişisel zafer ve duygu durumlarını önemli/anlamlı bulmaktadırlar. Bu 
sınıflandırma sayesinde anlam kaynakları bağlamında yazına önemli bir model kazandırılmıştır.     

Bu araştırmada ise akademide anlam deneyiminin altında yatan psikolojik süreçleri 
anlamlandırmak adına “Akademide Anlam Kaynakları Envanteri”ni geliştirmek amaçlanmıştır. 
Bu envanter sayesinde akademisyenlerin işlerini anlamlı kılan kaynaklar belirlenecek ve bu 
kaynakların yönetilmesi ile akademisyenlerin işlerine daha fazla anlam yüklemeleri mümkün 
olabilecektir.  

YÖNTEM VE BULGULAR 

Akademide Anlam Kaynakları Envanteri geliştirmek amacıyla yürütülen bu çalışmada Hinkin 
(1995) tarafından önerilen üç aşamalı ölçek geliştirme süreci izlenmiştir: Madde havuzu 

oluşturma, ölçeğin yapılandırılması ve ölçeğin değerlendirilmesi. Her bir aşamada farklı 
araştırmalar yürütülmüştür: Madde havuzunun oluşturulması aşamasında tümevarım ve 

tümdengelim yaklaşımı (Hinkin, 1995) izlenerek maddelerin geliştirilmesi amacıyla “Araştırma 
1” yürütülmüştür. Verilerin elde edilmesinde tarama araştırmaları deseni kullanılmıştır. Veriler 
sahadan çevrimiçi anket tekniği kullanılarak toplanmıştır. 

Ölçülen yapının alt boyutlarının belirlenmesi ve yapı geçerliliğinin test edilmesi için pilot 
uygulama olan “Araştırma 2” yürütülmüştür. Araştırmada çevrimiçi anket tekniği kullanılmıştır. 
Araştırma 3, envanterin faktör yapısını doğrulamak ve kriter geçerliliğini test etmek amacıyla 

yürütülmüştür. Veriler, çevrimiçi anket formu ile toplanmıştır. 

Araştırma 1 

Örneklem: Araştırmaya 75 ilden toplam 815 akademisyen katılmıştır. Katılımcıların %58’i 
erkek ve %42’si kadındır. Yaş dağılımları incelendiğinde önemli bir kesim (%41) 31 – 39 yaş 
aralığında yer almaktadır. Akademisyenlerin %53’ü öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Öğretim 
üyesi kadrolarında yer alan akademisyenler arasında doktor öğretim üyesi unvanına sahip 
katılımcılar %24’lik pay ile en fazladır. Araştırmaya katılan öğretim elemanları (öğretim görevlisi 
ve araştırma görevlisi) dağılımları benzerlik göstermektedir. 

Madde Havuzunun Oluşturulması: Bu çalışmada akademisyenlik mesleğine 
yüklenen anlamları tespit etmek amacıyla akademisyenlere anket formu aracılığıyla “Yaptığınız 
işin/ mesleğinizin sizin için ne anlamı vardır?” şeklinde bir açık uçlu soru yöneltilmiştir. Böylece 
815 akademisyenden elde edilen nitel veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizinde, 
akademisyenlerin işine/mesleğine yükledikleri anlamları içeren ifadelerin çözümlenmesi için 
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kodlama süreci işletilmiştir (Strauss ve Corbin, 1990). Kod oluşturma sürecinde katılımcıların 
ifadeleri araştırmacılar tarafından benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırılmış-kategorize 

edilmiş ve isimlendirilmiştir. Sınıflandırma sonucunda benzer nitelikteki ifadeler aynı kod altında 
toplanarak toplam 38 kod (anlam kaynağı) elde edilmiştir (Tablo 1). Elde edilen kodlardan taslak 

envanterde yer alan 38 madde oluşturulmuştur. 

Tablo 1: Akademisyenlerin Mesleklerine Yükledikleri Anlamlar (Kod Listesi) 
Başarı İnsan yetiştirme Mesleğin kutsallığı Saygınlık 

Başkalarına faydalı olma İnsanlığa faydalı olma Miras Sorumluluk 

Bilime katkıda bulunma İşi/mesleği sevmek Mutluluk Tutku hissetmek 

Fark oluşturmak İtibar Mücadele Ülkeme hizmet 
Geçim kaynağı İyi insan olma Onur/gurur Ülkenin geleceği 
Gelecek inşası Kariyer Öğrenmek Üretme motivasyonu 

Görev Kendini gerçekleştirme Öğretmek Yaşama bağlılık 

Hayalim Keşfetmek/ merak Özel hissetme Zevk almak 

Hayatın anlamı Kişisel gelişim Özgürlük  

Huzur Manevi haz Para kazanmak  

N=815 

Not: Kodlar alfabetik sıraya göre verilmiştir. 

Ayrıca madde havuzu oluşturma sürecinde kullanılan tümdengelim yöntemiyle, akademisyenlik 
mesleğinin anlam kaynakları özelliklerinin bir kısmını içerebileceği düşünülen ve alan yazınında 
yer alan diğer anlam sınıflandırmaları ve içerikleri (Balcı vd., 2019; Lips-Wiersma ve Wright, 

2012; Miller, 2008; Rosso vd., 2010; Steger vd., 2012; Toptaş, 2018) incelenmiştir. Böylece 
akademide anlam kaynağı olabilecek 29 madde daha eklenmiş ve 67 maddenin yer aldığı madde 
havuzu oluşturulmuştur. Ardından görünüm geçerliliği için (Şencan, 2005) maddelerin yalınlığı 
ve anlaşılırlığı, birden fazla özelliği/ yargıyı ölçmediği, tümünün olumlu ifadelerden oluştuğu ve 
kolay cevaplandırma durumu kontrol edilmiştir.  

Ölçme Aracının Yapılandırılması: Çalışmanın bu aşamasında, oluşturulan madde 
havuzu (67 madde) odak grup görüşmesi ve uzman uzman görüşüne sunulmuştur. Odak grup 

görüşmesi üç farklı üniversiteden sosyal, sağlık ve fen bilimleri temel alanlarında çalışan 12 
akademisyen ile yürütülmüş ve 6’şar gruplar halinde iki farklı odak grup görüşmesi yapılmıştır. 
Bu aşamada her bir madde üzerinden tartışılarak, ortak kararlar verilmiştir. Odak grup 
görüşmelerinden sonra yazarlar bir araya gelerek önerileri birleştirmiş, değerlendirmiş ve 65 
maddeden oluşan taslak envanteri oluşturmuşlardır. 

65 maddelik envanter kapsam geçerliliğinin son aşamasında uzman görüşüne sunulmuştur. 2 
psikoloji, 2 eğitim ve 3 yönetim organizasyon alanında çalışan 6 öğretim üyesinden, hazırlanan 
form aracılığıyla, her bir maddenin envanterin amacına uygunluk derecesini “Madde hedeflenen 
yapıyı ölçüyor.”, “Madde yapı ile ilgili ancak gereksiz.”, “Madde hedeflenen yapıyı ölçmez” 
seçeneklerinden birine göre değerlendirmeleri istenmiştir. Ayrıca envanter maddelerine dair 
önerileri sorulmuştur.  

Uzmanlardan gelen görüş doğrultusunda maddelerin envanterde kalma – çıkarılma kararını 
alabilmek için öznel görüşlerden daha güvenilir sonuçlar elde etmek adına Lawshe’ın (1975) 
kapsam geçerlilik oranından yararlanılmıştır. Uzmanların değerlendirmelerinden elde edilen 
veriler ile her maddeye özgü kapsam geçerlilik oranı (Content Validity Ratio, CVR) 
hesaplanmıştır. Beş maddenin a=0.05 anlamlılık düzeyinde CVR değerinin 0.78’in altında 
olmaması sebebiyle (Polit ve Beck, 2006) bu maddeler envanterden çıkartılmıştır. Ayrıca 
uzmanlardan genel öneriler doğrultusunda bazı maddelerde ifade değişiklikleri yapılmıştır. 
Böylece 60 maddeden oluşan taslak envanter son halini almıştır. 

Deneme Ölçme Aracının Hazırlanması ve Deneme Uygulaması: Bu 

aşamada deneme uygulaması için 60 maddenin yer aldığı anket formu oluşturulmuştur.  Envanter 
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seçeneklerinin belirlenmesinde “1=Hiç Önemli Değil … 10=Çok Önemli” şeklinde 10’lu Likert 
tipi derecelendirme kullanılmıştır. Araştırmanın hedef grubu olan 103 akademisyene deneme 
uygulaması yapılmıştır . Uygulama tamamlandıktan sonra katılımcılar tarafından uygun 
bulunmayan, kolay bir şekilde cevaplanamayan ve yeterince anlaşılır olmayan 7 madde 
envanterden çıkartılmıştır. Son durumda 53 madde oluşan bir yapı elde edilmiştir. 

Araştırma 2 

Örneklem: Pilot uygulama için yürütülen Araştırma 2’ye 358 akademisyen katılmıştır. Altı 
anket veri setinden çıkartılmış, son durumda 352 veri üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir . 
Araştırmada katılımcıların %46’sı kadın, %54’ü erkektir ve %49’u 23 – 36 yaş aralığındayken 
%51’i 37 – 66 yaş aralığındadır. Katılımcıların %57,9’u öğretim üyelerinden ve %42’1 öğretim 
elemanlarından oluşmaktadır. Katılımcıların büyük çoğunluğu devlet üniversitesinde (%91,2) 
görev yapmaktadır ve %54,2’si sosyal bilimler temel alanında çalışmaktadır. 

Keşfedici Faktör Analizine İlişkin Bulgular: Araştırma 1 ile son şekli verilen 
envanterin faktör yapısını belirlemek ve ölçümün yapısal geçerliliğine kanıt elde etmek için 
Araştırma 2’de elde edilen veriler üzerinden keşfedici faktör analizi (KFA) yapılmıştır. 
Güvenilirliği tespit etmek amacıyla Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı değeri hesaplanmış ve 
iç tutarlılık güvenilirliği için madde analizleri yapılmıştır. Analizlerin gerçekleştirilmesinde IBM 
SPSS v.24 paket programı kullanılmıştır. 

53 maddeden oluşan yapıda, faktörlerin belirlenmesi amacıyla varimax döndürme tekniği 
kullanılarak KFA yapılmıştır. Envanterin faktörlenebilirliğinin kontrolü için Barlett testi, Kaiser-
Meyer-Olkin testi yapılmış ve anti-image korelasyonu incelenmiştir. Bartlett testi sonucunda ki-
kare testi manidar [χ2 (66) = 8852,353; p <.000], KMO değeri çok iyi (0.926>0.80) ve anti image 
korelasyon matrisinde köşegen değerler incelendiğinde en düşük değerin 0.816 olduğu (>0.50) 
belirlenmiştir. Ölçme aracının faktörlenebilirliğine ilişkin elde edilen bulgular, verilerin faktör 
analizi yapmak için uygun olduğunu göstermektedir (Field, 2013). 

Faktör yapısına karar verirken yamaç birikinti grafiği incelenmiş ve öz değeri 1’in üzerinde olan 
boyutlar değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda 5 faktörlü yapı ortaya konulmuştur. Ardından 
maddelerin faktör yükleri incelenmiş, 0.40’ın altında faktör yüküne sahip olan, birden fazla 
faktörde yük değeri alan ve faktör yükleri arasındaki fark 0.10’dan daha az olan (Tabachnick ve 
Fidell, 2013) maddeler olduğu tespit edilmiştir. İlgili maddeler tek tek envanterden çıkartılmış ve 
her defasında analiz tekrarlanmıştır. Son durumda 16 madde analiz dışı bırakılmış; kavramsal 

çerçeve de dikkate alınarak 5 faktörlü 37 madden oluşan yapı elde edilmiştir ve bu faktörlerin 
toplam varyansın %56.070’ ini açıkladığı görülmüştür (Tablo 2). 
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Tablo 2: Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları ve Güvenilirlik 

Boyut Madde Faktör Yükü Öz değer 

Açıklanan 
Varyans 

(%) 

α 

Yaşam Tutkusu 

Madde1 .791 

14.216 38.422 0.92 

Madde2 .686 

Madde3 .639 

Madde4 .631 

Madde5 .630 

Madde6 .599 

Madde7 .570 

Madde8 .545 

Madde9 .518 

Madde10 .479 

Madde11 .430 

Bilimsel Katkı Sağlama 

Madde12 .711 

3.060 8.271 0.85 

Madde13 .683 

Madde14 .639 

Madde15 .579 

Madde16 .576 

Madde17 .558 

Madde18 .541 

Madde19 .524 

Madde20 .520 

Madde21 .501 

Fayda Sağlama 

Madde22 .814 

2.253 6.090 0.87 

Madde23 .776 

Madde24 .644 

Madde25 :638 

Madde26 .627 

Madde27 .561 

Madde28 .553 

Madde 29 .549 

Para ve Saygınlık Elde Etme 

Madde30 .823 

1.957 5.290 0.83 

Madde31 .744 

Madde32 .666 

Madde33 .649 

Madde34 .470 

Keşfetme ve Öğrenme 

Madde35 .768 

1.384 3.742 0.81 Madde36 .730 

Madde37 .429 

Toplam Açıklanan Varyans             56.070 

N= 352; α= Cronbach Alfa 

 

Birinci faktörde 11 madde, ikinci faktörde 10 madde, üçüncü faktörde 8 madde, dördüncü 
faktörde 5 madde ve beşinci faktörde 3 madde toplanmıştır. Maddelerin faktör yükleri 0.43 – 0.82 

aralığında değişmektedir. Faktörler sırasıyla varyansın %38.422’sini, %8,271’ini, %6,090’ını, 
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%5,290’ını ve %3,742’sini açıklamaktadır. Teorik çerçeve temelinde faktörler altında toplanan 
maddelerin anlamları incelenerek; beş faktör “yaşam tutkusu, bilimsel katkı sağlama, fayda 

sağlama, para ve saygınlık elde etme ve keşfetme ve öğrenme” olarak isimlendirilmiştir. 
Güvenilirlik analizi sonucunda boyutların Cronbach alfa değerleri 0.81-0.92 aralığında 
değişmektedir.  

Ayrıca iç tutarlılık güvenilirliğini test etmek için madde-toplam korelasyona dayalı madde analizi 
ve alt-üst gruplara dayalı madde analizi yapılmıştır. Çalışmada envanter geliştirilmesi nedeniyle 
boyutlar toplanabilir özellikte olmadığı için her bir maddenin ilgili boyutuyla ilişkilerine bakılmış 
ve madde-toplam korelasyon analizi boyutlar bağlamında gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına 
göre madde-toplam korelasyonlarında tüm maddelerin katsayıları pozitif ve 0.30’un üzerinde 
olduğu; 0.513 – 0.793 aralığında yer aldığı tespit edilmiştir. 

Maddelerin ayırt ediciliğini tespit etmek üzere alt-üst gruplara dayalı madde analizi yapılmıştır. 
Yapılan %27’lik alt-üst grup karşılaştırmasında alt-üst gruplara ait ortalamalar arasında anlamlı 
bir farklılığın olduğu (p<0.001) ve t değerlerinin pozitif olduğu tespit edilmiştir (Karagöz, 2019, 

s. 1011). Gruplar arası farkların büyüklüğünü belirten Cohen’s d etki büyüklüğü değerleri 1.23 – 

2,44 aralığında değişmektedir ve gruplar arasındaki fark geniş etki büyüklüğüne sahiptir (Cohen’s 
d >0.80). Dolayısıyla envanterin iç tutarlılığa sahip olduğu ve tüm maddelerin ölçülecek özelliği 
ayırt etmede yeterli olduğu söylenebilir. 

KFA sonucunda tespit edilen boyutların ortalama skorları için normallik test edilmiş ve 
korelasyon analizi yapılmıştır. Çarpıklık değerleri -.655 ile -1.249 arasında, basıklık değerleri ise 
.661 ile -1.789 arasında değişmektedir. Dolayısıyla normallik sağlanmıştır (Tabachnick ve Fidell, 
2013). Boyutlar arası ilişkileri ortaya koymak amacıyla korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. 
Tüm boyutlar arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişkiler tespit edilmiştir (p<0.001). 

Araştırma 3 

Örneklem: Araştırmaya 68 üniversiteden 670 akademisyen katılmıştır. Veri seti içerisinde uç 
değer olarak tespit edilen 1 anket veri setinden çıkartılmış; 669 katılımcının verileri üzerinden 

analizler gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan akademisyenlerin %52,8’i erkek, %47,2’si 
kadındır. Katılımcıların %35’i 22-34, %36,7’si 36-44 ve %28,3’ü 45-76 yaş aralığındadır. 
Katılımcıların büyük çoğunluğu devlet üniversitesinde görev yapmaktadır (%88,6). 
Katılımcıların %50,6’sı öğretim üyelerinden oluşmaktadır ve %47,4’ü sosyal bilimler temel 

alanında çalışmaktadır 

Doğrulayıcı Faktör Analizi Bulguları ve Güvenilirlik: Doğrulayıcı faktör 
analizi (DFA) için Araştırma 3 yürütülmüştür. Toplanan verilerin analizinde jamovi 1.6.23 paket 

programı kullanılmıştır. Boyut ortalamalarının çarpıklık ve basıklık değerleri +2 ile -2 aralığında 
(Tabachnick ve Fidell, 2013) tespit edilmiş, verilerin normal dağılım gösterdiği varsayılmıştır. 

Bir önceki adımda yapılmış olan KFA sonucunda 37 madde ve 5 faktörden oluşan bir yapı elde 
edilmiştir. KFA’da beşinci faktör olan öğrenme ve keşfetme altında üç madde toplanmıştır. Ancak 
bu boyut altında faktör yükü 0.40’tan daha düşük olan ve KFA’dan çıkartılan iki maddenin (M38: 

uzmanlaşmak ve M39: mesleki gelişim sağlamak) DFA’da yapı içerisinde olacağı düşünülerek 
ve teorik yapı da dikkate alınarak Araştırma 3’ün anket formuna dahil edilmiştir. Dolayısıyla DFA 
ile 39 madde ve 5 faktörden oluşan Akademide Anlam Kaynakları Envanteri yapısı doğrulanmaya 
çalışılmıştır. 

Doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile test edilen modele ait standartlaştırılmış değerler, model 
uyum iyiliği değerleri ve güvenilirlik analizi bulguları Tablo 4’te özetlenmiştir. 
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Tablo 4: Akademide Anlam Kaynakları Envanteri, Doğrulayıcı Faktör Analizi ve 
Güvenilirlik Bulguları 

Boyut Madde 
Fak. 

Yükü* 
 α 

Yaşam Tutkusu  
 

1 Yaşam biçimim .693 

0.881 

2 Kendimi keşfetmek .770 

3 Hayatı anlamlı kılmak .632 

4 İlham kaynağım .789 

5 Kendimi ifade etme yöntemim .743 

6 Enerji kaynağım .671 

7 Manevi haz kaynağım .706 

Bilimsel Katkı 
Sağlama 

8 Bilime katkıda bulunmak .720 

0.857 

9 Araştırma yapmak .642 

10 Faydalı eserler bırakmak .752 

11 Araştırmalarımla diğer araştırmacılara katkı sağlamak .660 

12 Bilgi ve tecrübe aktarmak .601 

13 Alanımda bilinen bir akademisyen olmak .631 

14 Gurur duyduğum çalışmalar yapmak .708 

15 Başarılı olmak .637 

Fayda Sağlama 

16 Üniversiteye/ kuruma fayda sağlamak .659 

0.843 

17 Yaşadığım yöreye hizmet etme .642 

18 Topluma faydalı nesiller yetiştirmek .632 

19 Mesleğimle ülkemi temsil etmek .725 

20 Sahadaki uygulayıcılara katkı sağlama .716 

21 Öğrenci yetiştirmek .609 

22 İnsanlığa hizmet etmek .727 

Para ve Saygınlık 
Elde Etme 

23 Maddi kazanç sağlamak .642 

0.829 
24 Yaptığım çalışmalar sonucunda ek kazanç elde etmek .690 

25 Unvan sahibi olmak .804 

26 Güç kazanmak .730 

Keşfetme ve 
Öğrenme 

27 Öğrenme sevgisi .656 

0.832 
28 Öğrenme ve öğretme heyecanı .633 

29 Yeniliklere açık olmak .679 

30 Uzmanlaşmak .730 

31 Mesleki gelişim sağlamak .776  

Uyum İyiliği Değerleri X2/df SRMR CFI TLI RMSEA 

1419/419 (3.39) 0.445 0.91 0.90 0.0597 

Kabul Edilebilir Değerler** 3<X2/df<5 <0.80 >0.90 >0.90 <0.80 

N=669;  

*p<0.001, ** Hu & Bentler (1999); Byrne (2016) 

 

Yapılan DFA sonucunda model uyum iyilik değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olmaması 
sebebiyle standart regresyon katsayılarına ve modifikasyon önerilerine bakılmış, standart 
regresyon katsayısı 0.60’ın altında olan ve modifikasyon önerilerine göre uyum iyiliğini bozan 
maddeler envanterden çıkarılmıştır. 

Son durumda maddelere ait faktör yüklerinin 0.609 ile 0.776 arasında değer aldığı görülmektedir 
(p<0.001). Uyum iyiliği değerlerinin kabul edilebilir sonuçlar göstermesi (Hu ve Bentler, 1999; 

Byrne, 2016) sonucunda envanterin yapısı doğrulanmıştır. 

Envanterin güvenilirliğini test etmek için Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı (α) hesaplanmıştır. 
Anlam kaynakları envanteri alt boyutlarının iç tutarlılık değerleri kabul edilebilir değer olan 
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0,70’in üzerindedir (Field, 2013) ve boyutlara ait α katsayısı 0,83 – 0,88 aralığında yer almaktadır. 
Değeler iç tutarlılık güvenilirliğinin sağlandığını göstermektedir.  

Ölçüt Bağıntılı Geçerlik: Ölçüt bağıntılı geçerlilik eş zamanlı geçerlilik olarak 
incelenmiştir (DeVellis, 2017). Araştırma 3 ile elde edilen 669 veri üzerinden ölçüt bağıntılı 
geçerliliği test etmek için Steger vd. (2012) tarafından geliştirilen, Fındıklı vd. (2017) tarafından 
Türkçe geçerliliği sağlanan İşin Anlamlılığı Ölçeği kullanılmıştır. İşin Anlamlılığı Ölçeği ile 
yapılan DFA sonucunda tek boyutlu işin anlamlılığı ölçeği olarak yapısı doğrulanmıştır [X2/df= 
66.5/13, CFI=0.971, TLI=0.953, RMSEA=0.0784]. Ölçeğin α güvenilirlik katsayısı değeri 0.86 
olarak belirlenmiştir.  

Tablo 5: Değişkenler Arası İlişkiler ve Betimsel İstatistikler 

Değişkenler  1 2 3 4 5 6 

1. Yaşam Tutkusu 1      

2. Bilimsel Katkı Sağlama .587*** 1     

3. Fayda Sağlama .683*** .640*** 1    

4. Para ve Saygınlık Elde Etme .431*** .335*** .355*** 1   

5. Keşfetme ve Öğrenme .693*** .694*** .763*** .308*** 1  

6. İşin Anlamlılığı .508*** .403*** .516*** .213*** .485*** 1 

Ort. 8.49 9.20 8.91 6.63 9.21 4.28 

S. 1.23 .787 1.02 2.02 .794 .575 

Çarpıklık -.707 -1.00 -.880 -.507 -.856 -.585 

Basıklık -.048 -.462 -.181 -.098 .049 -.146 

N=669; ***p<0.001 
 

Eş zamanlı geçerliliğin testi için korelasyon analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre (Tablo 
5) anlam kaynakları envanterinin tüm boyutları ile işin anlamlılığı arasında pozitif yönlü anlamlı 
ilişkilerin olduğu görülmektedir (p<0.001). Böylece eş zamanlı geçerliliğin sağlandığı 
söylenebilir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmanın amacı akademisyenlik mesleği özelinde işin anlam kaynaklarının belirlenmesini 

sağlamak amacıyla bir envanterin geliştirilmesidir. Bu sayede akademisyenlik mesleğini anlamlı 
kılan faktörler ortaya çıkarılacak ve bu faktörlerin olumlu sonuçlar üretecek şekilde 
yönetilebilmesi mümkün olabilecektir.  

Çalışmada nitel ve nicel aşamalardan oluşan ölçek geliştirme süreci izlenerek 5 boyut (yaşam 
tutkusu, bilimsel katkı sağlama, fayda sağlama, para ve saygınlık elde etme, keşfetme ve 
öğrenme) ve 31 maddeden oluşan Akademide Anlam Kaynakları Envanteri geliştirilmiştir. 
Envanterin yaşam tutkusu boyutunda 7 madde, bilimsel katkı sağlama boyutunda 8 madde, fayda 

sağlama boyutunda 7 madde, para ve saygınlık elde etme boyutunda 4 madde, keşfetme ve 
öğrenme boyutunda 5 madde yer almaktadır. Envanterin geliştirmesi sürecinde yürütülen 
araştırmalar şu şekilde özetlenebilir:  

Araştırma 1’ya 75 ilden 815 akademisyen katılmıştır. Nitel araştırma sonucunda katılımcılardan 
elde edilen veriler ışığında madde havuzu oluşturulmuştur. Odak grup görüşmeleri ve uzman 
görüşleri çerçevesinde oluşturulan 60 ifadeli taslak envanter ile deneme ölçümleri yapılmıştır. Bu 
aşamada katılımcıların çoğunluğu tarafından anlaşılamayan veya karmaşık olduğu belirtilen 
ifadeler elenmiş, ifade sayısı 53’e düşürülmüştür. 

Araştırma 2’de pilot çalışma için 358 akademisyene ulaşılmıştır. Eksik ve hatalı işaretlemelerden 
dolayı elenen anketler sonrası 352 katılımcı ile pilot çalışma analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu 
aşamada envanterin yapı ve ölçüt geçerliliğini ortaya koymak için keşfedici faktör analizine 
başvurulmuştur.  Araştırma 2’de envanter 5 boyut ve 37 madde ile doğrulanmıştır.  
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Son olarak Araştırma 3’te 68 üniversiteden 670 akademisyene ulaşılmıştır. 669 katılımcı 
üzerinden yürütülen analizlerde doğrulayıcı faktör analizi, ilişki analizi, güvenilirlik analizi ve 

ölçüt bağıntılı geçerlilik analizi yapılmıştır. Envanterin boyutlarından yaşam tutkusu boyutu 
varyansın % 38.4, bilimsel katkı sağlama boyutu % 8.3, fayda sağlama boyutu %6.1, para ve 
saygınlık elde etme boyutu %5.3, keşfetme ve öğrenme boyutu %3.7’si olmak üzere toplamda 
%56.1’ini açıklamıştır. DFA sonucunda çok faktörlü modelin kabul edilebilir uyum iyiliği 
değerlerine sahip olduğu belirlenmiştir. Geliştirilen envanterin benzeşim ve yordama 
geçerliliklerinin büyük ölçüde sağlandığı görülmüştür. Ölçüt geçerliliği için anlam kaynakları 
envanterinin tüm boyutları ile işin anlamlılığı arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkilerin olduğu 
tespit edilmiştir (p<0.001). Dolayısıyla eş zamanlı geçerlilik sağlanmıştır. Yapılan 3 araştırma 
sonucunda 5 boyut ve 31 ifadeden oluşan Akademide Anlam Kaynakları Envanteri son halini 
almıştır. 

Yazında işin anlamına yönelik ölçekler bulunmaktadır (Lee, 2015; Lips-Wiersma ve Wright, 

2012; Steger vd., 2012), ancak işin anlamının kaynağını belirlemeye yönelik bir ölçme aracına 
rastlanmamıştır. Bu sebeple de işin anlam kaynağı ile ilgili araştırmalar teorik düzeyde kalmış 
(Rosso vd., 2010, s. 108), konu ile ilgili ölçek geliştirilmediği için ampirik araştırmalar ve 
sonuçlar üretilememiştir. İş hayatı için büyük öneme sahip olan işin anlamının kaynağına ilişkin 
nitel ve nicel araştırmaların derinleşmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın en önemli 
katkısı bir anlam kaynakları envanteri ortaya koyarak bu konuda yazındaki boşluğu doldurmuş 
olmasıdır.  

İleriki araştırmalarda Akademide Anlam Kaynakları Envanteri kullanılarak anlam kaynaklarının 
etkilediği bireysel ve örgütsel sonuçlar ortaya konulabilir. Akademisyenlerin demografik ve 
sosyo kültürel özelliklerine, çalışma alanları ve kıdemlerine göre anlam kaynakları farklılıkları 
üzerinde çalışılabilir. Daha fazla olumlu sonuçlar ortaya koyan anlam kaynakları bu envanter 
sayesinde belirlenerek, söz konusu anlam kaynağının/kaynaklarının geliştirilmesi sağlanabilir. 
Diğer yandan akademi için fayda sağlayacak anlam kaynaklarının belirlenmesi ile kamu ve vakıf 
üniversitelerindeki kariyer yönlendirme ve personel seçim süreçlerine önemli katkılar 
sağlanabilir.  

Bu çalışmada anlam kaynakları, anlam arayışı için en uygun ortamlardan biri olarak 
değerlendirilen akademisyenler üzerinden incelenmiştir. Bunun sebebi akademisyenliğe 
odaklanarak, bu meslek grubuna ait anlam kaynaklarının derinlemesine incelenmesi ile ortaya 
akademisyenlik ile kapsamlı bir envanter çıkarmaktır. Ancak bu durum bir yandan da 
araştırmanın en önemli kısıtını oluşturmaktadır. Sonraki çalışmalarda farklı meslek gruplarındaki 
anlam kaynaklarına yönelik envanterler geliştirilebileceği gibi, genel olarak tüm meslek 
gruplarını kapsayabilecek bir envanter geliştirme yoluna da gidilebilir.  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı kadınların iş hayatında maruz kaldıkları görünmeyen kariyer engelleri olarak adlandırılan cam 
tavan algısı ile işe adanmışlıkları arasındaki ilişkiyi belirlemek ve varsayılan bu ilişkide örgütsel sinizmin rolünü ortaya 
koymaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırma ölçeklerini içeren anketler yardımıyla kolayda örneklem yöntemi 
kullanılarak bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 511 kadın çalışandan veri toplanmıştır. Nedensel araştırma 
deseninin kullanıldığı kesitsel araştırmadan elde edilen veriler SPSS 23 ve AMOS 26 paket programlarıyla analiz 
edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre kadınların maruz kaldıkları cam tavan algısının işe adanmışlıklarını negatif yönde 
etkilediği ve bu etkileşimde örgüte karşı negatif duyguların ön plana çıktığı örgütsel sinizmin aracılık rolü üstlendiği 
bulgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Cam Tavan, İşe Adanmışlık, Örgütsel Sinizm. 

 

GİRİŞ 

Sanayi devrimi sonrasında gelişen üretim teknolojileri iş hayatında kadına duyulan ihtiyacı 
artırmıştır. Değişimin gerektirdiği uzmanlaşma için önemli bir faktör olan kadının oynadığı rol 
bu süreçte çeşitlenmiş ve kadın işgücü birçok sektör için vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. 
Bunun yanı sıra ekonomik kaygı, aile geçimine katkıda bulunma zorunluluğu, toplumsal 

gelişmelerle ortaya çıkan ekonomik özgürlük düşüncesi ile eğitim düzeyindeki iyileşme ve ev içi 
çalışma ortamının etkisini kaybetmesi de kadınların iş hayatında geçmişe oranla daha aktif rol 

almalarına neden olan başlıca faktörlerdir (Kılıç & Öztürk, 2014). Tüm bu faktörler neticesinde 

yaşanan gelişmelere rağmen kadın çalışanların hak ettikleri değere birtakım önyargılardan ötürü 
henüz tam anlamıyla kavuşamadıkları görülür. Zira ataerkil yapıyı esas alan toplumsal rol 

kuramına göre erkeğe biçilen rol çalışma hayatıyla ilgiliyken kadının ise daha çok evde olması 
gerektiği savunulur. Yalnızca cinsiyet değil aynı zamanda etnik kökene de dayanan cam tavan 
kavramı belirli kişi ve gruplara karşı gelişen önyargılardan kaynaklanmaktadır (Cotter et al., 

2001). Ancak daha çok cinsiyet temelli gelişen kavramın en belirgin özelliği, somut ve resmi bir 

şekilde gerçekleşmiyor olmasıdır. Dolayısıyla cam tavan uygulamaları çoğu zaman algıdan öteye 
gidememekte ve çözümsüzlük içinde kabul edilen bir çaresizlik duygusuna dönüşebilmektedir. 

Günümüz koşullarında nitelikli personel temin etmek kadar, deneyim ve beceri sahibi çalışanları 
elde tutabilmek de giderek zorlaşmaktadır. Çünkü ulaşım ve iletişim alanındaki gelişmeler 
nitelikli personelin yaşamını daha kaliteli bir şekilde sürdürebileceği yeni iş alanlarından haberdar 

olma ve ulaşabilme imkanını artırmıştır. Konuya kadın çalışanlar açısından bakıldığında ise 

negatif algının hakim olduğu çalışma ortamlarında işe adanmışlığın tesis edilmesi daha da önem 
kazanır. Bireylerin enerjik, istekli ve odaklanmış şekilde işlerini yapmalarına imkan sağlayan işe 
adanmışlık kavramının literatürde en sık dinçlik, adanmışlık ve yoğunlaşma olmak üzere üç 
faktörlü yapıyla kullanıldığı görülmektedir (Schaufeli et al., 2002). Canlılık olarak da ifade edilen 
dinçlik; enerjik olma, dayanıklılık ve zorluklar karşısında mücadele gücü olarak karakterize 
edilirken (Schaufeli et al., 2006), adanmışlık kavramı; değer verme, coşku ve heyecan, ilham, 
gurur ve meydan okuma duygularının bir tezahürü şeklinde anlamlandırılmaktadır (Hakanen et 

al., 2006). İşe adanmışlığın bir diğer boyutu olan yoğunlaşma kavramı, kişinin işine yüksek bir 
konsantrasyonla bağlanmasını ve işini yaparken zamanın nasıl geçtiğini dahi anlamamasını ifade 
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eder (Salanova et al., 2005). Toplumsal hassasiyetleri gözeterek iş-aile yaşamındaki dengenin 
kadınlar lehine adil bir şekilde kurulması, işe bağlılığın göstergesi olan bu unsurların hayata 

geçirilmesine bağlıdır. Bu bilgilerden hareketle işletmelere düşen görev ise erkeklerin yanı sıra 
bilhassa kadın çalışanlar özelinde işe adanmışlık düzeyini artırabilecek tedbirleri almaktır. 
Kişinin sahip olduğu işe karşı fiziksel, bilişsel ve duygusal gayret olarak da tanımlanan işe 
adanmışlık (Kahn, 1990), örgütsel verimliliğin artmasına da katkı sağlar. Kavrama dair çok sayıda 
teorik ve ampirik çalışma bulunmakta ancak kurulan modellerin daha çok pozitif örgütsel 

davranış konularıyla ilişkili olduğu gözlenmektedir (Christian et al., 2011; Halbesleben, 2010; 

Young et al., 2018). Örgütsel sinizm gibi işe adanmışlık ile negatif yönde ilişkili olduğu (Kürü ve 
Demirel, 2021) bulgulanan kavramlara dair yapılan çalışmaların ise yeterli sayıda olmadığı 
söylenebilir. Zira işten ayrılma ve performans düşüklüğü gibi istenmeyen sonuçlara neden 
olabilecek öncüllerin de farklı modellerle çalışılması, daha sağlıklı örgüt yapılarının ortaya 
konulabilmesi bakımından önem arz etmektedir. 

Bireyin istihdam edildiği örgüte karşı negatif tutumu şeklinde tanımlanan örgütsel sinizmin (Dean 

et al., 1998) örgütsel vatandaşlıktan (Polat & Meydan, 2010; Yetim & Ceylan, 2011) örgütsel 
bağlılığa (Erdirençelebi & Yazgan, 2017; Fındık & Eryeşil, 2012), iş performansından (Bacaksız 

et al., 2018) örgütsel adalet algısı (Tokgöz, 2011; Çalışkan & Erim, 2010) ve işten ayrılma 
niyetine (Güzel & Ayazlar, 2014) kadar çok sayıda kavramla ilişkilendirildiği görülmektedir. 
Ancak sayılan değişkenlere ilişkin araştırma modellerinin ortak noktası, pozitif örgütsel davranış 
konularıyla negatif, negatif örgütsel davranış konularıyla da pozitif yönlü ilişkilerin teyit edilmiş 
olmasıdır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

İnsanlık tarihi boyunca hayatın her alanında erkekler, daima kadınlardan ön planda olmuş, iş 
dünyasında da buna paralel şekilde erkeklerin kariyer ilerlemesi ve liderlik pozisyonlarına olan 
hakimiyetleri çok daha hızlı gerçekleşmiştir. Gerek toplumsal gerekse de iş hayatında bu ayrım 
kendini çeşitli şekillerde göstermiş ancak çözüme yönelik etkili ve kalıcı adımlar hiçbir zaman 
tam anlamıyla atılamamıştır. Modernleşmenin anahtarı olarak görülen kadın hakları ve adalet 
kavramı erkeklerin tekelinde şekillenmiş, konuya dair ortaya konulan her düzenlemenin teorik 
anlamda başarıya ulaştığı iddia edilirken pratikte karşılık bulmadığı görülmüştür. Zira kadınların 
hak ettikleri şekilde toplumsal yaşamın bir parçası olmalarına yönelik sayısız bilimsel çalışma ve 
proje bulunmaktadır. Bununla birlikte küreselleşme ve beraberinde gelişen iletişim ağları, 
şeffaflığı ön plana çıkarmış ve kadın haklarına ilişkin sesin daha gür çıkmasına katkıda 
bulunmuştur. Sayıları her geçen gün artan çalışmalar neticesinde kadınların yaşadıkları zorluklar 
farklı boyutlarıyla görünür hale gelmektedir. Cam tavan olarak adlandırılan iş hayatındaki 
eşitsizliğin, cinsiyet ve etnik köken olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleştiği bilinmektedir 
(Carter et al., 2001). Ancak konu, cinsiyet bağlamında daha çok gündeme gelmektedir. Bu 
kapsamda yapılan tanımlamaların ortak noktası, iş hayatındaki kariyer engellerinin soyut nitelikte 

olduğudur (Weyer, 2007). Dolayısıyla cam tavan denildiğinde, engellerin yanı sıra görünmezlik 
özelliği de akla gelmektedir (Hoobler et al., 2009). 

Kavram ilk olarak bilimsel anlamda 1986 yılında Wall Street Journal dergisinde tanımlanmıştır. 
Dergi cam tavanı, kurumsal hiyerarşinin tepe noktasına yaklaşırken kadınların karşılaştıkları 
görünmez engeller olarak dünyaya tanıtmıştır. Bu engeller bilinçli olduğu kadar bilinçsiz şekilde 
de ortaya çıkar (Baxter & Wright, 2000). Ancak devamında cam tavan engellerinin yalnızca 
kadınlarla sınır kalmadığı, kavramın farklı bakış açılarıyla daha geniş çerçevede incelenmesi 
gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Federal cam tavan komisyonunun ilham kaynağı olduğu 
araştırmalar cam tavanı cinsiyet olgusu dışında, sosyal ve kültürel zeminde de ayrı ayrı 
değerlendirmişlerdir. Bu doğrultuda kavram, hem kadınların hem de azınlıkların maruz kaldığı 
yapay bariyerler olarak karşılık bulmuş ve farklı içeriklerin bütünleştirilmesiyle günümüze kadar 
gelmiştir (Federal Glass Ceiling Commission, 1995). 
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Çalışma hayatında uzun zamandır varlığını hissettiren işe adanmışlık kavramına zaman içerisinde 
çeşitli anlamlar yüklenmiştir. Çalışanların işe bağlılık düzeylerinin bir göstergesi olarak örgütsel 
davranış alanında sıklıkla kullanılan bu kavram; “cezbolma” (Esen, 2011), “işe adanma” 
(Eryılmaz & Doğan, 2012), “iş ile bütünleşme” (Ardıç & Polatçı, 2009), “işe tutulma” (Kahn, 

1990), “işe gönülden adanma” (Bal, 2009), “işe angaje (angagement) olma” (Özkalp & Meydan, 

2014) ve “çalışmaya tutkunluk” (Turgut, 2011) gibi farklı şekillerde tanımlanabilmektedir. İşe 
adanmışlık düzeyine bağlı olarak her çalışan pozitif motivasyon ve verimlilikle görevini 
yapmakta (Schaufeli & Bakker, 2010; Maslach & Leiter, 2008), gerek duygusal gerekse de 

bilişsel açıdan yüksek derecede performans sergilemektedir (Dernovsek, 2008). Kurumsal 

başarının sağlanabilmesi, aynı zamanda birer iç müşteri olan şirket çalışanlarının istekliliği ve 
sürdürülebilir hedeflere olan katkılarıyla mümkündür (BlessingWhite, 2013). Kendini işine 
adayan kişinin sergilediği pozitif davranış (Robinson, 2000) zamanla diğer çalışanların 
performans çıktılarına da olumlu yönde yansıyacaktır (Bakker et al., 2011). Diğerlerinden daha 
üstün performans sergilediği gözlenen bu kişilerin kurumsal gelişime olan katkıları (Chen et al., 

2018) neticesinde müşteri tatmin düzeyi ile ticari faaliyetlerden elde edilen karlılık oranları da 
artış göstermektedir (Schneider et al., 2018). Bu bilgiler ışığında işe adanmışlığın hem sosyal hem 
de finansal çıktılar bakımından anahtar niteliği taşıdığını söylemek mümkündür (Schaufeli and 
Bakker, 2010). 

Örgütleri negatif yönde etkileyen bir diğer problem ise örgütsel sinizmdir. Dean ve arkadaşları 
(1998) örgütsel sinizmi, çalışanların kurumlarına karşı bilişsel, duygusal ve davranışsal boyutta 
negatif tutumlarının bulunması olarak tanımlamıştır. Ayrıca sinizm, çalışanların örgüte karşı 
negatif tutumlarını, davranışlarıyla eleştirel bir şekilde yansıtmalarıdır (Abraham, 2000). 

Sinizmin, çalışanların iş tatmini, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti de dahil olmak üzere bir 
dizi olumsuz sonuca yol açacağını ve örgüt içindeki uyumu da büyük ölçüde negatif yönde 
etkileyeceği Chiaburu ve arkadaşları (2013) tarafından belirtilmiştir. Ayrıca bu negatif ilişkiyi 
destekleyen birçok çalışma bulunmaktadır (Volpe et al., 2014; Yasin & Khalid, 2015; Akdemir 

et al., 2016). Bunun yanında mantar yönetim yaklaşımını benimseyen örgütlerde çalışanların 
sinizm düzeylerinin artması ve örgüt kültürünü zedeleyici davranışlar sergilenmesine de yol 
açacağı öngörülmüştür (Kalfaoğlu, 2020). 

ARAŞTIRMA DEĞİŞKENLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

Literatür incelendiğinde, araştırma değişkenleri olan cam tavan, işe adanmışlık ve örgütsel sinizm 

kavramlarının tek bir model üzerinde çalışılmadığı ancak, farklı zamanlarda birbirleriyle olan 

ilişki ve etkileşimlerinin incelendiği görülmüştür. Araştırma değişkenleri arasında gerçekleştiği 
varsayılan ilişkilerden ilki kadın çalışanların cam tavan algıları ile işe adanmışlıkları arasındaki 
etkileşime dairdir. Bu konudaki çalışmaların ortak noktası cam tavan algısı ile işe adanmışlık 
arasındaki negatif ilişkidir (Dost et al., 2012; Lathabhavan & Balasubramanian, 2017). 

Lathabhavan ve Balasubramanian (2017) çalışmalarında cam tavan algısının, dinçlik, adanmışlık 
ve yoğunlaşma olmak üzere işe adanmışlığın tüm boyutları üzerinde negatif yönde etkili olduğunu 
ortaya koymuşlardır. Sharma ve Kaur’da (2019) cam tavanın işe adanmışlıkla negatif yönde 
ilişkili olduğunu ve medeni durumun bu ilişkide düzenleyici rol üstlendiği sonucuna varmışlardır. 
İş hayatında kadın-erkek eşitliğinin, kadınların işlerine olan adanmışlıklarını pozitif yönde 
etkilediğini ortaya koyan Nath (2000) ise cam tavan uygulamalarının negatif sonuçları üzerinde 
durmuştur. İlgili literatür ve teoriden hareketle kurulan araştırma modeli aşağıda sunulmuştur: 
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Şekil 1. Araştırma Modeli 
Modele ilişkin oluşturulan ilk hipotez şöyledir; 

H1: Cam tavan algısı, işe adanmışlığı negatif yönde etkilemektedir. 

Bireyin çalıştığı örgüte karşı beslediği negatif tutumun ifadesi olan örgütsel sinizm kavramının 
bağlılık, tatmin, işten ayrılma niyeti ve adanmışlık gibi davranışsal konularla bağlantılı olduğu 

çok sayıda çalışma bulunmaktadır (Durrah et al., 2019; Beheiri et al., 2018; Nair & 

Kamalanabhan, 2010; Bernerth et al., 2007). Dalmış ve arkadaşları (2020) cam tavan algısının 

örgütsel sinizm üzerinde pozitif yönde etkisi olduğuna işaret ederken, Guidetti ve arkadaşları 
(2021) ile Bellini ve arkadaşları (2015) çalışmalarında örgütsel sinizm ile işe adanmışlık 
arasındaki negatif yönlü ilişkiye dikkat çekmişlerdir. Yine Reichers ve arkadaşları (1997) ile 

Delken (2004) cam tavan sendromunun, örgütsel sinizm tutumunun gelişmesiyle sonuçlandığını 
tespit etmişlerdir. Değişkenler arası ilişkilere değinen bu çalışmalarda da belirtildiği üzere ilgili 
literatür ve teoriden hareketle; 

H2: Cam tavan algısı, örgütsel sinizmi negatif yönde etkilemektedir 

H3: Örgütsel sinizm, işe adanmışlığı negatif yönde etkilemektedir 

Araştırma değişkenleri arasındaki ilişkiler yukarıda belirtildiği üzere çok sayıda çalışmayla teyit 
edilmiştir. Ancak araştırmanın bağımsız değişkeni olan cam tavan algısı ile bağımlı değişken işe 
adanmışlık arasındaki etkileşime aracılık eden herhangi bir faktör olup olmadığına yönelik bir 
modele rastlanmamıştır. Örgütsel sinizmin aracılık rolü daha çok iş stresi ile işe yabancılaşma 
(Sazkaya, 2014), algılanan örgütsel destek ile iş performansı (Genç, 2018), işyeri nezaketsizliği 
ile işten ayrılma niyeti (Çoban & Deniz, 2021) gibi değişkenlerle kurulan modellerde çalışılmıştır. 
Bu kavramların, araştırma değişkenleriyle benzer ölçümleri yapan faktörler olmasından hareketle;  

H4: Cam tavan algısı ile işe adanmışlık arasındaki ilişkide örgütsel sinizmin aracılık rolü vardır. 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın amacı, evren ve örneklem ile veri toplama araçlarına değinilmiştir. 

Araştırmanın Amacı 
Araştırmanın amacı kadınların iş hayatında karşılaştıkları görünmeyen kariyer engelleri ile işe 
adanmışlık düzeyleri arasındaki ilişkinin ve varsayılan bu ilişkide örgütsel sinizm duygusunun 

aracılık rolü olup olmadığının belirlenmesidir. Bu kapsamda, oluşturulan araştırma hipotezleri 

arasındaki doğrudan ve dolaylı ilişkiler irdelenecek, kadınların iş dünyasında daha etkin ve 
verimli bir şekilde var olmalarına yönelik öneriler sunulacaktır. 
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Evren ve Örneklem 

Araştırma evreni, ekonomik kalkınmanın temel aktörlerinden biri olan bankacılık sektörü olarak 
belirlenmiştir1. Sürdürülebilir büyümede doğrudan etkiye sahip bankacılık sektörünün gücü 

sunulan hizmetin kalitesine, bu ise aynı zamanda birer iç müşteri olan çalışanların performansına 

bağlıdır. Performans odaklı çalışma sisteminin hakim olduğu bankacılık sektöründe 
ilerleyebilmek, yetkinliğin yanı sıra üst düzey fedakarlık gerektirmektedir. Zorlayıcı çalışma 
koşullarına rağmen yüksek motivasyonlu çalışanlara sahip olmak sektör yöneticilerinin öncelikli 
hedefidir. Bu kapsamda araştırma evreni için seçilen örneklem grubunu, %50,4 ile diğer 
sektörlere kıyasla en çok paya sahip kadın çalışanlar oluşturmaktadır. 

Evrenin tamamına ulaşabilmek mümkün olmadığından araştırma verileri, zaman ve maliyet 
kısıtları altında en çok girdinin elde edilebilmesine olanak sağlayan kolayda örnekleme 
tekniğinden yararlanılarak toplanmıştır. Katılımcıların 52’si (%10,2) 18-25, 202’si (%40) 26-35, 

187’si (%36,6) 36-45, 70’i de (%13,7) 46 ve üzeri yaş grubuna mensup iken, 364’ü (%71,2) evli, 
147’si (%28,8) bekar, 29’u (%5,7) lise, 67’si (%13,1) ön lisans, 354’ü (%69,3) lisans, 61’i de 
(%12) lisansüstü mezunlarından oluşmakta, 54’ü (%10,1) 5 yıl ve altı, 173’ü (%33,9) 6-10 yıl, 
196’sı (%38,4) 11-20 yıl, 88’i de (%17,2) 21 yıl ve üzeri deneyime sahip çalışanlardan 
oluşmaktadır. Araştırma ölçeklerine ilişkin veri model uyumunu sağlayabilmek üzere 
gerçekleştirilen faktör analizleri için minimum örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde, çok 
sayıda çalışmayla teyit edilerek genel kabul gören Alpar’ın (2013) hesaplama yöntemi dikkate 

alınmıştır. Alpar (2013) çalışmasında faktör analizleri için ihtiyaç duyulan minimum veri 
hacminin, veri-madde oranının 5/1 ile 10/1 aralığında olması gerektiğine işaret etmiştir. Bu 

kapsamda araştırma için Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik 

Kurulu’nun 21 Eylül 2021 tarihli ve 111/18 sayılı izni gereği 22 Kasım 2021-29 Ocak 2022 

tarihleri arasında 542 adet veri toplanmıştır. 

Veri Toplama Araçları 
Araştırmada kullanılan veri toplama araçları, üç ölçek ve bir de bilgi formundan oluşmaktadır. 
Toplanan 542 adet veri setinden eksik ve hatalı kodlamaların çıkarılması neticesinde araştırma, 
511 adet veri ile gerçekleştirilmiştir. Faktör analiz öncesinde her bir ölçek soru bazında 
betimleyici istatistikler bakımından değerlendirilmiş, cam tavan algısı için 2,42 ile 3,47; işe 
adanmışlık için 3,36 ile 4,29; örgütsel sinizm içinse 2,14 ile 3,39 arasında ortalama değerlere 
sahip madde dağılım istatistiklerinin -1,483 ile 1,829 arasında olduğu görülmüştür. Literatürde 
genel kabul gören ±2 sınırları içerisindeki çarpıklık ve basıklık değerleri veri setinin normal 
dağılım sergilediğini göstermektedir (George & Mallery, 2010).  

Bankacılık sektöründe faaliyet gösteren kadın çalışanların cam tavan algılarını ölçmek için Payne 

(2005) tarafından geliştirilerek Fındık (2016) Türkçe’ye uyarlanmış cam tavan ölçeği 
kullanılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach’s alpha) 0,94 olarak tespit edilmiştir. 
Ölçüm modeline ilişkin gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizi neticesinde elde edilen uyum 
indeksleri ise, χ2/sd=2,52; RMSEA=0,064; CFI=0,90, AGFI=0,92; SRMR=0,04 olarak 

bulunmuştur. 

İşe adanmışlık düzeyini ölçmek için, Schaufeli ve arkadaşları (2002) tarafından geliştirilerek 

Turgut (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış işe adanmışlık ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin 
tamamı için iç tutarlılık katsayısı (Cronbach’s alpha) 0,93, alt boyutları için dinçlik 0,90, 

yoğunlaşma 0,77, adanma ise 0,91 olarak tespit edilmiştir. Ölçeklerin faktör yapısını 
doğrulayabilmek için birinci düzey doğrulayıcı faktör analiz yapılmıştır. İşe adanmışlık ölçeğinin 

                                                      
1  Aralık 2021 itibariyle Türkiye’de 35’i mevduat, 16’sı kalkınma ve yatırım, 6’sı da katılım bankası olmak üzere 

toplam 57 banka faaliyet göstermektedir. Sektörde %50.4’ü kadın, %49.6’sı erkek olmak üzere toplam 185.248 kişi 
istihdam edilmektedir (Türkiye Bankalar Birliği, Ocak 2022). 
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üç boyutlu yapısına ilişkin uyum indeksleri, χ2/sd=2,61; RMSEA=0,070; CFI=0,91; AGFI=0,90; 

SRMR=0,03 olarak bulunmuştur. 

Örgütsel sinizmi ölçmek için, Brandes (1997) tarafından geliştirilerek Erdost ve arkadaşları 
(2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış örgütsel sinizm ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin tamamı 
için iç tutarlılık katsayısı (Cronbach’s alpha) 0,92, alt boyutları için duyuşsal sinizm 0,94, 

davranışsal sinizm 0,72 bilişsel sinizm ise 0,92 olarak tespit edilmiştir. Ölçeklerin faktör yapısını 
doğrulayabilmek için birinci düzey doğrulayıcı faktör analiz yapılmıştır. Örgütsel sinizm 
ölçeğinin üç boyutlu yapısına ilişkin uyum indeksleri, χ2/sd=2,67; RMSEA=0,069; CFI=0,94; 

AGFI=0,93; SRMR=0,03 olarak bulunmuştur. Tüm ölçeklerde ifadelere katılım 5’li Likert ölçeği 
ile (1-Kesinlikle Katılmıyorum’dan 5-Tamamen Katılıyorum’a doğru) derecelendirilmiştir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Doğrulayıcı faktör analizleriyle faktör yapısı doğrulanan cam tavan algısı, işe adanmışlık ve 
örgütsel sinizm kavramları arasındaki varsayılan ilişkileri görmek amacıyla korelasyon analizi 
yapılmıştır. Tanımlayıcı istatistiklerle birlikte, hesaplanmış olan analiz sonuçları Tablo 1’de 
görülmektedir. 

Tablo 1: Tanımlayıcı İstatistikler ve Değişkenler Arası Korelasyon Katsayıları 

Ölçek (N=511) Ort. S.S. 1 2 2a 2b 2c 3 3a 3b 

1. Cam Tavan 2.79 1,04 1        

2. İşe Adanmışlık 3,86 0,63 -,237**        

2a. Dinçlik 3,75 0,77 -,274* ,916**       

2b. Yoğunlaşma 3,70 0,62 -,216* ,921** ,775**      

2c. Adanma 4,18 0,71 -,133* ,862** ,650** ,775**     

3. Örgütsel Sinizm 2,76 0,80 ,565** -,325** -,426** -303** -,109*    

3a. Duyuşsal 2,21 0,95 ,483** -,461** -,493** -,419** -,310** ,817**   

3b. Davranışsal 2,83 0,79 ,376** -,260* -,326** -,243* -,104* ,808** ,561**  

3c. Bilişsel 3,13 1,08 ,537** -,155** -,283* -,150* ,067 ,893** ,554** ,587** 

** p<0.01, * p<0.05 

Hipotez testleri öncesinde yapılan korelasyon analizleri ile değişkenler arasındaki ilişkilere 
bakılmıştır. Buna göre (r=-0,237, p<0,01) şeklinde gerçekleşen cam tavan algısı ile işe adanmışlık 
arasındaki negatif yönlü ilişkinin dinçlik (r=-0,274, p<0,01), yoğunlaşma (r=-0,216, p<0,01) ve 

adanma (r=-0,133, p<0,01) boyutlarıyla teyit edildiği görülmektedir. Cam tavan algısı ile örgütsel 
sinizm arasında gerçekleşen (r=0,565, p<0,01) değerindeki pozitif yönlü ilişki de duyuşsal 
(r=0,483, p<0,01), davranışsal (r=0,376, p<0,01) ve bilişsel sinizm (r=0,537, p<0,01) boyutlarıyla 
teyit edilmiştir. Örgütsel sinizm ile işe adanmışlık arasında gerçekleşen (r=-0,325, p<0,01) 

değerindeki negatif yönlü ilişki de her iki değişenin alt boyutları ile teyit edilmiştir.  

Korelasyon analizlerine müteakip araştırma hipotezleri bağlamında öncelikle bağımsız değişken 
olarak tanımlanan cam tavan algısının bağımlı değişken işe adanmışlık üzerindeki toplam etkisine 

bakılmıştır. Buna göre cam tavan algısının işe adanmışlığı istatistiksel açıdan anlamlı ve negatif 

yönde yordadığını söylemek mümkündür. -0,25 düzeyindeki beta katsayısının yanı sıra anlamlı 
şekilde gerçekleşen yordayıcı etkiyle birlikte işe adanmışlık üzerindeki varyansın yalnızca 
%6’sının cam tavan algısı tarafından açıklandığı görülmektedir. Modele ilişkin uyum indeksleri, 
χ2/sd=2,60; RMSEA=0,071; CFI=0,91; GFI=0,94; SRMR=0,05 şeklindedir. Buna göre “H1: Cam 

tavan algısı, işe adanmışlığı negatif yönde etkilemektedir” hipotezi desteklenmiştir. Bağımsız 
değişkenin bağımlı değişken üzerindeki toplam etkisi aynı zamanda aracılık modeli için bir ön 
koşuldur ve elde edilen sonuç bu koşulun sağlandığını göstermektedir. 

Araştırmanın ikinci hipotezi, cam tavan algısının örgütsel sinizm üzerindeki yordayıcı etkisine 
dair kurulmuştur. Yapısal eşitlik modeli ile test edilen hipotez sonucu, cam tavan algısının 
örgütsel sinizmi (β: 0,62; p<0,01; R2: 0,390) istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif şekilde 
yordadığını göstermektedir. Modele ilişkin uyum indeksleri, χ2/sd=2,89; RMSEA=0,072; 
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CFI=0,88; GFI=0,90; SRMR=0,04 şeklindedir. Buna göre “H2: Cam tavan algısı, örgütsel sinizmi 
negatif yönde etkilemektedir.” hipotezi desteklenmiştir. 

Araştırmanın üçüncü hipotezi, örgütsel sinizmin işe adanmışlık üzerindeki yordayıcı etkisine dair 

kurulmuştur. Yapısal eşitlik modeli ile test edilen hipotez sonucu, örgütsel sinizmin işe 
adanmışlığı (β: -0,45; p<0,01; R2: 0,185) istatistiksel olarak anlamlı ve negatif şekilde yordadığını 
ortaya koymaktadır. Modele ilişkin uyum indeksleri, χ2/sd=2,75; RMSEA=0,071; CFI=0,89; 

GFI=0,90; SRMR=0,03 şeklindedir. Buna göre “H3: Örgütsel sinizm, işe adanmışlığı negatif 
yönde etkilemektedir.” hipotezi desteklenmiştir. 

Son olarak cam tavan algısı ile işe adanmışlık ilişkisinde örgütsel sinizmin aracılık rolü üstlenip 
üstlenmediğine bakılmıştır. Model, bootstrap 5000 yeniden örnekleme metodu ile %95 güven 
aralığında sınanmıştır. Aracılık etkisinin sınandığı yapısal eşitlik modeli istatistikleri Tablo 2’de 

sunulmuştur. 

Tablo 2: Aracılık Modeli İstatistikleri 

Yapısal Model 
Örgütsel Sinizm İşe Adanmışlık 

β/Std.Reg. Std.Hata β/Std.Reg. Std.Hata 

Cam Tavan 
 

-0,246* 0,029 

R2 0,061 

Cam Tavan 0,624** 0,033  

 R2 0,390 

Cam Tavan 

 

0,031 0,039 

Örgütsel Sinizm -0,449** 0,062 

R2 0,185 

Dolaylı Etki  -0,280*  

Bootstrap Güven Aralığı LB -0,418 

UB -0,141 
** p <0.01, *p <0.05 
 

Analiz sonuçları, tüm değişkenler modele dahil edildiğinde bağımsız değişkenin bağımlı değişken 
üzerindeki etkisinin anlamlılığını yitirdiğini (β: 0,031) ve cam tavan algısının işe adanmışlığı 
örgütsel sinizm vasıtasıyla dolaylı şekilde etkilediğini göstermektedir (β: -0,280). -0,418 lower 

bound ile -0,141 upper bound sınırları içerisindeki bootstrap güven aralığı değerleri de ara.cı etki 
modelinin anlamlılığına işaret eder. Bununla birlikte modelin açıklama oranındaki artış (R2: 0,061 

 0,185) aracılık etkisinin varlığını teyit eden bir diğer etkendir. Modele ilişkin uyum indeksleri, 
χ2/sd=2,52; RMSEA=0,069; CFI=0,92; GFI=0,96; SRMR=0,02 şeklindedir. Buna göre “H4: Cam 

tavan algısı ile işe adanmışlık arasındaki ilişkide örgütsel sinizmin aracılık rolü vardır” hipotezi 
desteklenmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmada cam tavan algısı ile işe adanmışlık arasındaki ilişki ve bu ilişkide örgütsel sinizmin 
aracılık rolü incelenmiştir. Değişkenler arası ilişkilerden önce katılımcılardan alınan yanıtların 
her üç ölçek için de beklenen şekilde gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Gerek cam tavan 

gerekse de örgütsel sinizme karşı sergilenen tutumun pozitif olması Türkiye’deki bankacılık 
sektöründe faaliyet gösteren kadın çalışanların işletmeleri için olumlu tavır içinde olduklarını 
göstermektedir. Bununla birlikte işe adanmışlık sorularına verilen yanıtların da ölçek 
ortalamasının üzerinde olması cam tavan algısı ile örgütsel sinizm duygusuna karşı beslenen 
tutumun desteklendiğine işaret eder. Zira başta cam tavanla mücadele olmak üzere kadınların iş 
hayatında daha aktif olmaları ve iyi bir konuma gelebilmeleri için çok sayıda yasal düzenleme 
hayata geçirilmiştir. Anayasada kadın erkek eşitliğini vurgulayan hükümlerin güçlendirilmesi, 
4857 sayılı iş kanununun kadın istihdamını kolaylaştırıcı değişimlere odaklanması, evlilikle 

birlikte soyadı kullanımının devamı, evin reisinin erkektir ibaresinin kaldırılması, evlenme 
yaşının 18’e yükseltilmesi, doğum ve süt izni, yarı zamanlı çalışma imkanı gibi destekler 
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bunlardan bazılarıdır. Dahası kadın istihdamına yönelik kota uygulamaları ile girişimciliğin 
desteklenmesi gibi pozitif ayrımcılığa ilişkin politikalar da zaman içinde kadınların sahip 
oldukları işlerine daha sıkı sarılmalarına zemin hazırlamıştır. Bu kapsamda dünyanın en saygın 
araştırma ve danışmanlık şirketlerinden Grant Thorton (2021) tarafından yapılan araştırma 
Türkiye’nin konuya ilişkin kaydettiği pozitif ivmelenmeye dikkat çekmektedir. Türkiye’nin de 
aralarında bulunduğu 29 ülkeden 5.000’e yakın şirketin katılımıyla gerçekleştirilen “İstatistiklerle 
Kadın 2021” isimli bu rapor, dikkat çeken sonuçlar ortaya koymuştur. Buna göre %35’lik kadın 
yönetici ortalaması ile 29 ülke arasında 12. sırada bulunan Türkiye bu konumuyla İngiltere, 
Fransa ve A.B.D. gibi kadınların ön planda olduğu gelişmiş ülkeleri geride bırakabilme başarısına 

ulaşmıştır. Yukarıda da belirtildiği üzere uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarının raporlarına 
da yansıyan olumlu gidişatın henüz istenen düzeyde sonuçlanmadığı ancak kadınların iş 
hayatında hak ettikleri konuma ulaşabilmeleri konusunda ümit verdiği görülmektedir. 
Araştırmadan elde edilen katılımcı görüşleri de bunu doğrular niteliktedir. 

Değişkenler arasındaki ilişkilerin testinden sonra ilk olarak araştırmanın birinci hipotezi olan cam 

tavan algısının işe adanmışlık üzerindeki etkisine bakılmıştır. Kadınların önündeki görünmeyen 
kariyer engellerini ifade eden cam tavanın bireyler üzerindeki olumsuz sonuçları zaman içinde 
tüm örgüte sirayet edecektir (İpçioğlu et al., 2018). Adalet duygusunun zedelendiği bir ortamda 

ise bireylerin uyum içinde çalışabilmeleri mümkün olmaz. Cam tavan algısıyla ilgili tatmin, işe 
yabancılaşma, örgütsel bağlılık ve güvende azalma ile bireysel performans düşüklüğü gibi negatif 

sonuçlara ilişkin çok sayıda araştırma bulunmaktadır (Khuong & Chi, 2017; O’Leary & Ickovics, 

1992; Nazmul et al., 2016; Khan et al., 2012). Bu çalışmadan elde edilen negatif yönlü etkileşim 
ise literatür araştırması neticesinde oluşan beklentiyi karşılamakta ve diğer araştırmalarla 

paralellik göstermektedir. Dolayısıyla kadınların cam tavana ilişkin algılarının işe 
adanmışlıklarını negatif yönde yordadığını ve görünmeyen bariyerlerin kaldırılmasıyla birlikte 
daha mutlu ve kendini işine adamış çalışanlar olarak iş hayatlarına devam edeceklerini söylemek 
mümkündür. 

Cam tavanın bireysel sonuçlarından birinin de örgütsel sinizm olduğu bilinmektedir (Reichers et 

al., 1997). Bu bağlamda çalışmada cam tavan algısı ile örgütsel sinizm arasında pozitif yönlü bir 
ilişki olduğu ve cam tavan algısının örgütsel sinizmi beslediği sonucuna ulaşılmıştır. Adil 

olmayan bir şekilde muamele gördüklerini ve hak ettikleri terfi olanaklarından 
yararlanamadıklarını düşünen kadın çalışanlar işletmelerine karşı zamanla negatif tutum 

geliştirmektedirler. Bu tutum öncelikle çalışanların işletmelerine olan inançlarını olumsuz yönde 
etkilemekte, devamında ise çalışanların kurumlarına karşı hissettikleri duygusal bağın 
zayıflamasına neden olmaktadır. Son aşamada ise davranışlara yansıyan negatif tutum bireylerin 

örgütleriyle olan bağın kopmasına kadar gidebilmektedir. Örgütsel sinizmin kişi örgüt uyumunu 
negatif yönde yordadığını ortaya koyan araştırma sonuçları bu kopuşun Türkiye’deki bankacılık 
sektöründe faaliyet gösteren kadın çalışanlar için gerçekleşebileceğini göstermektedir. 

Araştırma modeli çerçevesinde sınanan son hipotez aracılık etkisinin varlığına ilişkindir. Zira 

değişkenler arasındaki ilişkilerin test edildiği çok sayıda çalışma bulunurken cam tavan algısı ile 
işe adanmışlık arasındaki ilişkide örgütsel sinizmin aracılık rolünün test edildiği herhangi bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Analiz neticesinde ortaya çıkan sonuç, bankacılık sektöründe faaliyet 
gösteren kadın çalışanlar tarafından algılanan cam tavan uygulamalarının işe adanmışlığa 
etkisinin örgütsel sinizm üzerinden dolaylı şekilde gerçekleştiğini göstermektedir. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı nepotizm ve örgütsel adalet ilişkisini meta analiz yöntemi ile incelemektir. Bu amaçla, 

belirlenen dahil edilme kriterlerine göre araştırmada Türkiye’de yapılmış 13 çalışmaya yer verilmiştir. Nepotizm ve 

örgütsel adalet arasındaki ilişkiyi inceleyen ve meta analiz için gerekli olan örneklem sayısı ve Pearsonkorelasyon 
katsayına (r) sahip çalışmalar araştırmada yer almıştır. Araştırmada etki büyüklükleri, heterojenlik, yayın yanlılığı ve 
değişkenlerin moderatör etkileri CMA 3.00 programı aracılığı ile, yayınların sınıflandırmaları da Microsoft Excell 
programı ile gerçekleştirilmiştir. Rastgele etkiler modeline göre gerçekleştirilen analiz sonuçlarına göre, nepotizm ve 
örgütsel adalet arasındaki etki büyüklüğünün -0,419 ile orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya dahil edilen 
çalışmaların yayın türü ve sektörün nepotizm ve örgütsel adalet ilişkisinde moderatör rol oynamadığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet, Nepotizm, Meta Analiz 

 

GİRİŞ 

Nepotizm insan kaynakları yönetimini ve dolayısıyla ekonomik, sosyal ve genel kalkınmayı 
etkiler.Genel olarak, kuruluşlardaki bu usulsüzlük biçimleri, toplumun haksız davranışa karşı 
hoşgörü veya hoşgörüsüzlük düzeyiyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Nepotizmde sosyal 

bağlantılar, organizasyonun çıkarlarının üzerinde yer alır. Böyle bir durum, kuruluşların 
sürdürülebilir gelişimi için iyi değildir.Nepotizm zararlı olduğuna dair uzun süredir devam eden 
bir inanca rağmen, nepotizmi özel olarak inceleyen az sayıda çalışma olduğu görülmektedir. 

Örgütlerde adalete yönelik uygulamalar çalışan verimliliği başta olmak üzere iş tatmini, bireysel 
ve örgütsel performansta arışlar, işe bağlılık gibi birçok olumlu sonuçlar ortaya çıkarırken, 
nepotizm algısı çalışan performansında düşüş, işten ayrılma niyetinde artış ve örgütsel aidiyet 
duygusunda azalma gibi birçok olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Örgüt yöneticileri başta olmak 
üzere nepotizmin olumsuz etkilerinden kaçınılmalı ve çalışanların adalet algılarının zedelenmesi 
önlenmelidir. Özellikle yöneticilerin profesyonelce hareket etmeleri varsa aile fertlerine olan 
yaklaşımlarının diğer çalışanlara olan yaklaşımlarından farkının olmaması gerekmektedir. 
Çalışanların adalet algılarında etkili olan işe alım süreci, terfi imkanları, ödüllendirme ve 
cezalandırma gibi durumların şeffaf bir biçimde belirlenmesi ve kurumsallaşması sürdürülebilir 
rekabet üstünlüğü açısından örgütlere büyük bir avantaj sağlayacaktır. 

Bu çalışmanın amacı yurtiçi literatürde nepotizm ve örgütsel adalet arasındaki ilişkiyi inceleyen 
çalışmaların etki büyüklüğünün meta analiz yöntemi ile incelenmesidir. Ayrıca bu iki değişken 
arasındaki ilişkide moderatör rol oynayabilecek değişkenlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Latince yeğen anlamına gelen nepos sözcüğünden ve erken dönem Hıristiyan piskoposlarının 
yeğenlerine statü verme uygulamasından türetilen (Kiechel, 1984) nepotizm, yönetici veya iş 
yeri sahibinin bireyin işe uygunluğunu dikkate almaksızın işe alım sürçlerinde aile üyelerini 
tercih etmesidir (Jaskiewicz, 2013).Bir başka tanıma göre nepotizm, liyakatten bağımsız olarak 
akrabalık ilişkisi nedeniyle kayırmacılıktır (Simon vd., 1966).Genel olarak, akrabaları 
koruyarak belirli bir kişi tarafından belirli bir konumun kötüye kullanılması, yani akrabalığa 
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dayalı kayırmacılık anlamına gelen nepotizm, ilgili kişinin yetkinliklerine veya değerlerine 
bakılmaksızın bir grup insana özel önem verilen bir ilişkiler sistemi olarak anlaşılmaktadır. 
Below (2003) nepotizmi akrabalığa dayalı kayırmacılık olarak tanımlamıştır. Bireysel düzeyde, 
insanlar aile gruplarında neyin normal veya beklenen olduğuna dair bilerek ya da bilmeden 

referanslara dayalı olarak karar verirler. Buna ek olarak, kariyerlerle ilgili kişisel kararlar kadar, 

kimin işe alınacağına, kiminle sözleşme yapılacağına, tavsiye için dinlenileceğine, 
geliştirileceğine ve başka şekilde güven pozisyonlarına yerleştirileceğine ilişkin pratik kararlar 
da aile bağlarına dayalı olabilir (Jones, 2012). Örgütsel düzeyde bu bağlayıcı güç, hem iç hem 
de dış paydaşların algılarında olduğu kadar, örgütlerin yapı ve süreçlerinde olumsuz örgütsel 
davranışların nedeni olarak kendini göstermektedir.Nepotizm, günümüzde aile şirketlerinde 
yoğun olarak görülmekte olup hizmet sektöründe ve gelişmiş ülkelerde de örneklerine rastlanan 
geleneksel ilişki ve bağlantılara sahip olan ve gelişmiş bir serbest piyasa mekanizmasına sahip 
olmayan bir kavramdır (Büte, 2011). 

Adalet kavramı “Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması” 
olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2022). Örgütsel adalet de, adaletin örgütsel anlamdaki rolünü 
açıklamaktadır (Greenberg, 1990). Örgütsel adalet, çalışanların işlerinde kendilerine adil 
davranılıp davranılmadığını belirleme biçimleri ve bu belirlemelerin işle ilgili diğer değişkenleri 
etkileme biçimleriyle ilgilidir (Moorman, 1991). Çalışanların kendilerine adil davranıldığına 
inanması, başta kendileri olmak üzere işleri ve yöneticileri ile ilgili olumlu tutumlara sahip olma 
olasılıklarını artıracağı söylenebilir.Greenberg, örgütsel adalet algısının, çalışan tatminine ve 
performansına doğrudan etki ettiğinden bahsetmektedir. Bireylerin çalıştıkları örgütte maruz 

kaldıkları olumlu/olumsuz durumlara karşı adalet algılarında farklılıklar olabilmektedir. 
Performansa dayalı ücretlendirme, terfi imkanları, ödüllendirme ve cezalandırma gibi örgüt içi 
alınan kararlar örgütsel adalet algısının şekillenmesine neden olmaktadır. Bu kararlarda meydan 
gelebilecek adaletsiz davranış algısı ilk olarak çalışanlarda sonrasında da örgüt performansında 
olumsuz bir etki yaratacaktır. 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Bu çalışmanın amacı son yıllarda örgütsel davranış araştırmalarına konu olan nepotizm ve 

örgütsel adalet arasındaki ilişkinin meta analiz yöntemi ile incelenmesidir. Türkiye’de yapılan 
nepotizm ve örgütsel adalet arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar araştırma kapsamına dahil 
edilmiştir. İlgili değişkenlerin birlikte meta-analitik yaklaşım ile incelendiği herhangi bir 
çalışmaya rastlanılmaması araştırmayı farklı kılmaktadır. 

Meta analiz yöntemi ile ortaya çıkan analize dahil edilen çalışmaların toplam etki 
büyüklüklerinin, tek yapılan çalışma analizinden istatistiksel olarak daha güçlü olduğu 
bilinmektedir. 

Verilerin Toplanması ve Dahil Etme Kriterleri 

Çalışmada nepotizm ve örgütsel adalet değişkenleri arasındaki ilişkilerin rapor edildiği 
araştırmalar yer almıştır. Bu ilişkiye, iki sürekli değişken arasındaki ilişkiyi temsin eden ve 
genellikle “r” olarak gösterilen Pearsonkorelasyonu değerleri ile bakılmıştır. Meta analizde 
Pearsonkorelasyon değeri kolayca yorumlanabilir bir etki büyüklüğünü temsil etmektedir (Card, 
2012). Bu çalışmaya da konu kapsamına uygun olan yayınların toplanmasında, YÖK ulusal tez 
merkezi, Üniversite elektronik kütüphanesi, Google Scholar, ULAKBİM, bazı dergilerin web 
sayfaları ve SOBİAD veritabanlarından yararlanılmıştır. Meta analizde kullanılacak verilere 
ulaşmak için Türkçe ve İngilizce olarak nepotizm, örgütsel adalet, kayırmacılık, adalet gibi 

anahtar kelimelerden yararlanılmıştır. Hangi çalışmaların meta analize dahil edileceğinin 
güvenilir bir şekilde yönlendirilmesi, sonuç çıkan örneklemin tanımlanması, şeffaflık ve 
analizin tekrarlanabilir olması için belirlenen dahil etme kriterleri şunlardır: 

 2021 Aralık ayınakadar yapılan çalışmalar, 
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 Türkiye’de yapılmış nepotizm ve örgütsel adalet arasındaki ilişkiyi araştıran nicel yöntem 
kullanılan makale ve lisansüstü tezler, 

 Araştırmaya dahil edilen çalışmaların, meta analiz yapılabilmesi ve raporlanabilmesi için 
gereken Pearsonkorelasyon katsayısı ve örneklem sayısını içermesi. 

Yapılan tarama sonucunda bu kriterlere uygun 13 çalışma araştırmaya dahil edilmiştir. 

Verilerin Analizi 

Dahil etme kriterlerine uygun çalışmalar belirlendikten sonra analiz için CMA 3.0 
(Comprehensive Meta Analysis 3.0) programından yararlanılmıştır. Toplanan verilerin 
kodlanmasında Card (2012)’ın çalışmasında oluşturduğu kodlama formundan yararlanılmıştır. 
Formda eser sahibi, yayın yılı, nepotizm ve örgütsel adalet arasındaki ilişkiyi gösteren 
Pearsonkorelasyon katsayıları (r), yayın türü, örneklem sayısı (N), çalışmanın örneklemini 
oluşturan sektör ve kullanılan ölçeklere yer verilmiştir. Çalışmada genel etki büyüklüğünün 
hesaplanması için korelasyon katsayıları ve örneklem büyüklüklerinden yararlanılmıştır. 
Korelasyon katsayıları etki büyüklüğü (nokta tahmini) yerine kullanılmakta ve korelasyon 
katsayıları hassas tahminler yaptığı bilinen Fisher Z değerine dönüştürülmekte, anlamlılık 
durumları p değerlerine bakılarak raporlanmaktadır. Meta analizde r’nin Fisher Z’ye 
dönüştürülmesinin nedeni, belirli bir p popülasyonu etrafındaki örnek korelasyon (r) dağılımının 
çarpık olmasına karşılık Fisher Z örneğinin simetrik olmasıdır (Hedges ve Olkin, 1985).  

Cohen ve arkadaşları (2007:521) korelasyona bağlı etki büyüklüklerini şu şekilde 
yorumlamışlardır: 

EB < ± 0.10 çok zayıf düzeyde etki 

EB < ± 0.30 zayıf düzeyde etki 

EB < ± 0.50 orta düzeyde etki 

EB < ± 0.80 güçlü düzeyde etki 

EB ≥ ± 0.80 çok güçlü düzeyde etki 

Araştırmada meta analize konu olan çalışmaların fonksiyonel olarak heterojen olduğu tespit 
edildiğinden bu çalışmada da rastgele etkiler modeli kullanılmıştır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bu bölümde meta analize dahil edilen çalışmalara ilişkin tanımlayıcı istatistiklere, yayın 
yanlılığına ilişkin sonuçlara ve moderatör değişkenler ile ilgili sonuçlara yer verilmiştir. Meta 
analize dahil edilen çalışmaların yayın türüne göre dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Meta Analize Dahil Edilen Çalışmaların Yayın Türüne Göre Dağılımı 

Yayın Türü Frekans Yüzde 

Tez 4 30,77 

Makale 9 69,23 

Toplam 13 100 
 

Tablo 1’e göre meta analize dahil olan, nepotizm ve örgütsel adalet arasındaki ilişkiyi konu alan 
çalışmaların %30,77’sinin lisansüstü tezlerinden ve %69,23’ünün makalelerden oluştuğu 
görülmektedir. 

 

 



230 

Tablo 2. Meta Analize Dahil Edilen Çalışmaların Sektöre Göre Dağılımı 

Sektör Örneklem Sayısı Frekans Yüzde 

Kamu 1136 4 30,45 

Özel 2595 9 69,55 

Toplam 3731 13 100 
 

Meta analizde dahil edilen çalışmaların yapıldığı sektöre göre dağılımını gösteren Tablo 2’ye 
bakıldığında %30,45’inin kamu sektörü, %69,55’inin de özel sektör örnekleminde 
gerçekleştirildiği görülmektedir. Ayrıca kamu örnekleminde 1136, özel sektör örnekleminde 
2595 kişi ve toplam örneklem sayısı 3731 kişidir. 

Tablo 3. Meta Analize Dahil Edilen Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı 

Çalışma Yılı Frekans Yüzde 

2012 2 15,38 

2014 3 23,08 

2016 1 7,69 

2018 1 7,69 

2019 2 15,38 

2020 3 23,08 

2021 1 7,69 

Toplam 13 100 
 

Analize dahil edilen çalışmaların yıllara göre dağılımını gösteren Tablo 3’e bakıldığında 2012-

2021 yılları arasında nepotizm ve örgütsel adalet arasındaki ilişkiyi izleyen toplam 13 

çalışmanın yakın dağılımda olduğu görülmektedir.  

Ayrıca meta analize dahil edilen bireysel çalışmaların 9’unda nepotizmi ölçmek için Abdalla vd. 

(1998) tarafından geliştirilen, Asunakutlu ve Avcı (2009) tarafından Türkçe ’ye uyarlanan 

nepotizm ölçeği, örgütsel adaleti ölçmek için de 5 çalışmada Niehoff ve Moorman (1993) 

tarafından geliştirilen örgütsel adalet ölçeği en çok tercih edilen ölçeklerdir.Colquitt’in örgütsel 
adalet ölçeği 3 çalışmada kullanılmış ve en çok tercih edilen ikinci ölçek olduğu tespit 
edilmiştir.  

Yayın Yanlılığı Bulguları: Yayınlanmış çalışmaların bir meta analiz çalışmasına konu 
olması olasılığının daha yüksek olması nedeniyle, literatürde oluşan önyargının  meta analize de 
yansıması durumu yayın yanlılığı olarak bilinmektedir (Borenstein, vd., 2009). 

Bu çalışmada yayın yanlılığı;Klasik ve Orwin’in güvenli N yöntemi (Classic fail-safe N) ve 

Begg ve Mazumdar sıra korelasyonu (BeggandMazumdarrankcorrelatioan) yöntemleri ile test 
edilmiştir. 

Tablo 4.Yayın Yanlılığına İlişkin Classic fail-safe N İstatistiği 

Gözlenen çalışmalar için Z değeri -21,92134 

Gözlenen çalışmalar için P değeri 0,00000 

Alfa 0,05 

Kuyruklar 2 

Alfa için Z 1,95996 

Gözlenen çalışmaların sayısı 13 

P> alfa olması için gerekli hatalı çalışma sayısı 1614 
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Tablo 4’e göre meta analize dahil edilen çalışmalara ait p değerinin 0,05’den büyük olması için 
1614 çalışmaya daha ihtiyaç olduğu görülmektedir. Rosenthal (1979), yayın yanlılığının 
olmaması için güvenli N değerinin 5k+10 değerinden yüksek olması gerektiğini belirtmiştir 
(Rosenthal, 1979). Tablo 4’e göre hesaplanan N değeri 1614 olup, bu değerin en az olması 
gereken 5×13+10=75 değerinden büyük olmasından dolayı meta analize konu olan çalışmalar 
için yayın yanlılığı olmadığı söylenebilir. 

Tablo 5. Yayın Yanlılığına İlişkin Begg ve Mazumdar Sıra Korelasyonu 

Tau -0,30769 

Tau Z-değeri 1,46421 

P-değeri (tek kuyruk) 0,07157 

P-değeri (çiftt kuyruk) 0,14314 
 

Yayın yanlılığı için bir diğer test olan Begg ve Mazumdar’ın (1994) sıra korelasyonyöntemi ile 
KendallTau katsayısına da bakılmıştır. Gerçek etki büyüklüğünün varyansı olarak ifade edilen 
Tau katsayısının 1’e yakın bir değere sahip olması beklenirken; ayrıca, iki kuyruklu p değerinin 
de anlamlılık göstermemesi (p>0,05) beklenmektedir (Dinçer, 2014). Tablo 5’e bakıldığında 
Tau katsayısının -0,30769; p değerinin ise 0,07157 olduğu yani anlamsız olduğu tespit 

edilmiştir. Bu durumda da yayın yanlılığı olmadığı söylenebilir.  

Heterojenlik Testi Bulguları: Meta analize konu olan çalışmalar arasındaki farkın 
tespiti heterojenlik testi ile sağlanmaktadır. Heterojenlik, farklı gruplar için farklı etkilerin 
gözlemlenmesi durumudur. Dağılımın homojenliğinin tespiti için gözlemlenen ve beklenen etki 
büyüklükleri arasındaki farkın derecesini ölçmek için bir Q istatistiği hesaplanmaktadır. 
Sonuçlar meta analize dahil edilen çalışmaların etki büyüklüklerinin sayısına eşit olan serbestlik 
derecesi (df), k-1 için ki kare dağılımı kullanılarak yorumlanır. Q değerinin ki-kare tablosundaki 

değerden büyük ve p<0,05 olması durumunda meta analize dahil edilen çalışmaların heterojen 
dağılım gösterdiği varsayılmaktadır. 

Q istatistiği dışında heterojenliğin kontrolünde Higginsvd.’nin önerdiği I2 değeri de 
kullanılmaktadır. Q istatistiğinin genellikle az sayıdaki çalışmada düşük güce sahip olduğu 
bilinmektedir. I2  değeri, çalışmalar arasındaki tesadüften ziyade heterojenlikten kaynaklanan 

çalışmalar arasındaki toplam varyans yüzdesini tanımlamaktadır (Higgins vd., 2003). 0 ile 100 

arasında değişen varyansların açıklama yüzdesi olan I2 değeri %25 düşük, %50 orta ve %75 
yüksek düzey olmak üzere heterojenliği göstermektedir (Higgins vd., 2003). 

Tablo 6.Nepotizm ve Örgütsel Adalet Arasındaki Korelasyona  
İlişkin Heterojenlik Testi Sonuçları 

Model Etki Büyüklüğünün %95 Güven Aralığı Heterojenlik 

Model 
Çalışma 

sayısı 
Nokta 

tahmini 

Alt 

sınır 

Üst 
Sınır 

Q-

değeri(×2) 

Serbestlik 

derecesi(df) 

P-

değeri I2 

         

Sabit 13 -0,305 -0,337 -0,273 911,783 12 0,000 98,684 

Rastgele 13 -0,419 -0,703 -0,136     
 

Tablo 6’ya bakıldığında hesaplanan Q değerinin 911,783 olduğu görülmektedir. Ki-kare 

tablosundan 0,05 anlamlılık düzeyinde 12 serbestlik derecesine karşılık gelen tablo değerinin 
(21,026) hesaplanan Q değerinden (911,783) oldukça küçük olduğu gözlemlenmiştir. Bu sonuca 
göre meta analize dahil edilen çalışmaların homojen dağılmadığı söylenebilir. Heterojenlik 
düzeyini ölçmek için hesaplanan I2değerine bakıldığında değerin 98,684 olduğu görülmüş ve 
meta analize dahil edilen çalışmaların etki büyüklüklerinin yüksek düzeyde heterojenlik 
gösterdiği tespit edilmiştir. 
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Etki Büyüklüğü Bulguları: Etki büyüklüğü olarak Pearsonkorelasyon katsayılarına (r) 
bakılmış, rastsal etki modeline göre hesaplanmış, korelasyon katsayıları %95 güven aralıkları ve 
Fisher Z değerleri Grafik 1’deki gibidir. 

 

Grafik 1. Araştırmaya Dahil Edilen 13 Çalışmaya Ait Orman Grafiği 

Grafik 1’e bakıldığında nepotizm ve örgütsel adalet arasındaki ilişkiyi Türkiye örnekleminde 
inceleyen ve meta analize dahil edilen 13 çalışmanın Fisher’s Z etki büyüklükleri, güven 
aralıkları ve orman grafiği görülmektedir. Yapılan çalışmalarda, örgütsel nepotizm ve örgütsel 
adalet arasındaki korelasyon değerlerinin tamamının negatif yönlü ve etki büyüklüklerinin (-
0,204) ile (-0,950)  arasında değiştiği gözlemlenmiştir. 13 çalışmanın rastgele etkiler modeline 
göre ortalama etki büyüklüğü (-0,419) ve bu etki büyüklüğünün güven aralığı alt sınır değeri (-
0,703) ve üst sınır değeri (-0,136) olarak hesaplanmıştır.  

Moderatör Analizi Bulguları: Moderatör analizleri, belirli değişkenlerin genel etki 
büyüklüğü üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığını göstermektedir. Alt gruplar ve 
değişkenler arasındaki farkların ortalama etki üzerindeki etkilerinin doğrudan test edilmesini 
sağlayan moderatör analizinde istatistiki olarak anlamlılığı Qb değeri ile yorumlanmaktadır 
(Littel vd., 2008). Tablo 7’de örgütsel nepotizm ve örgütsel adalet ilişkisinde etki 

büyüklüklerinin çalışılan sektöre göre moderatör analizi sonuçları verilmiştir. 

Tablo 7.Nepotizm ve Örgütsel Adalet İlişkisinde Moderatör Analizi Sonuçları 

Moderatör Değişken k N r 

CI (Güven 
Aralığı) 

Qb 
df 

(Q) 
p 

Alt 

sınır 

Üst 
sınır 

Yayın 
Makale 9 2404 -0,516 -0,695 -0,336 

0,626 1 0,429 
Tez 4 1327 -0,204 -0,955 0,547 

Sektör Özel  9 2595 -0,291 -0,647 0,066 
3,361 1 0,067 

Kamu 4 1136 -0,707 -0,973 -0,440 
 

Tablo 7’ye göre nepotizm ve örgütsel adalet ilişkisini konu alan yayınların yayın türü ve sektöre 
göre etki büyüklüklerinin moderatör rol oynamadığı görülmektedir. Bu durum hesaplanan Q 

değerlerinin, 0,05 anlamlılık düzeyinde 1 serbestlik derecesine karşılık gelen ki-kare (3,84) 
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değerinden küçük olması ile açıklanabilir.Çalışmaların makale ya da tez olması nepotizm ve 
örgütsel adalet arasındaki ilişkinin etki büyüklüğünde anlamlı bir farklılık oluşturmadığı tespit 
edilmiştir (Qb =0,626; p=0,429). Öte yandan örneklemin kamu ya da özel sektörde çalışma 
durumu nepotizm ve örgütsel adalet ilişkisinde etki büyüklüğü farkının olduğu görünse da bu 
farkın anlamlı olmadığı tespit edilmiştir (Qb =3,3610; p=0,067). İstatistiksel olarak anlamlı bir 
etki olmamasına rağmen özel sektör çalışanlarında nepotizmin örgütsel destek üzerindeki etkisi 
(r=-291) zayıf düzeyde iken, kamu çalışanlarında bu etkinin (r=-0,707) yüksek düzeyde olduğu 
söylenebilir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada nepotizm ile örgütsel adalet arasındaki ilişki meta analiz yöntemiyle 
incelenmiştir. Bu yöntem ile Türkiye’deyapılmış nepotizm ve örgütsel adalet arasındakiilişkiyi 
inceleyen araştırma bulgularının istatistiksel analizi yapılarak, sonuçlardan tek bir veri elde 
edilmeye çalışılmış ve değişkenler arasında ortak bir yargıya ulaşılmak istenmiştir. 

Bu amaçla dahil edilme ölçütlerini sağlayan 4’ü tez 9’u makale 13 çalışma meta analize dahil 
edilmiştir. Yine bu çalışmalardan 9’unda araştırma örneklemini özel sektör çalışanları 
oluşturmuşken, 4 çalışmada örneklem kamu çalışanlarından oluşmaktadır. Analize dahil edilen 

çalışmalardaki toplam örneklem sayısı 3731 olup, bunlardan 1136’sı kamu sektörü çalışanı ve 
2595’i özel sektör çalışanı örneklemini oluşturmaktadır. Kriterlere uyan çalışmaların 2012-2021 

yılları arasında olduğu ve çoğunluğun 3’er çalışma ile 2014 ve 2020 yıllarında yapıldığı 
görülmüştür. Yine yapılan çalışmalarda nepotizm ve örgütsel adaleti ölçmek için 
araştırmacıların önceden geliştirilen ölçekler kullandıkları tespit edilmiştir. Abdalla vd. (1998) 
tarafındangeliştirilen, Asunakutlu ve Avcı (2009) tarafından Türkçe ’ye uyarlanan nepotizm 
ölçeği veNiehoff ve Moorman (1993) tarafından geliştirilen örgütsel adalet ölçeği en çok 
kullanılan ölçekler olduğu gözlemlenmiştir.  

Araştırmada yayın yanlılığı;Klasik ve Orwin’in güvenli N yöntemi (Classic fail-safe N) ve Begg 

ve Mazumdar sıra korelasyonu (BeggandMazumdarrankcorrelatioan) yöntemleri ile test 
edilmiştir. Test sonuçlarına göre yayın yanlılığına rastlanmamıştır. 

Çalışmanın etki büyüklüğü; özellikle sosyal bilimlerde ve heterojenliğin yüksek olduğu meta 
analiz çalışmalarında kullanılan rastgele etkiler modeline göre hesaplanmıştır. Nepotizm ve 
örgütsel adalet arasındaki ilişkiyi inceleyen ve meta analiz yöntemiyle birleştirilen 13 bireysel 
çalışmanın etki büyüklüğü r=-0,419 olarak hesaplanmıştır. Nepotizm varlığına bağlı olarak 

kendini gösteren örgütsel adalet arasındaki orta düzeydeki bu negatif etki literatürde yapılan 
araştırma sonuçları ile doğrulanmaktadır (Aydoğan, 2009; Karacaoğlu ve Yörük, 2012). 
Çalışanların sadece aileden olanlara yarar sağlandığını düşündüğü bir örgütte, algılanan adalet 
duygusunun zedelenmesine sebep olmakta ve örgütsel başarıyı da etkilemektedir. Nepotizm 
algısının yüksek olduğu örgütlerde çalışanlar pozisyonlarını korumak veya yükselmek adına 
daha fazla performans göstermek yerine kayrılan kişi ile yakın ilişki kurmayı tercih edebilirler. 
Böylelikle bireysel başarıya ve dolaylı olarak örgüt başarısına olumsuz bir etki ortaya çıkmasına 
sebep olur. 

Nepotizm ve örgütsel adalet ilişkisine etki edebilecek moderatör değişkenler olarak yayın türü 
ve örneklem sektörü analize dahil edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda her iki değişken 
arasındaki etki büyüklükleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiş ve moderatör 
rol oynamadıkları görülmüştür. Ancak istatistiksel olarak anlamlı bir etki olmamasına rağmen 
özel sektör çalışanlarında, nepotizmin örgütsel destek üzerindeki etkisi zayıf düzeyde iken, 
kamu çalışanlarında bu etkinin yüksek düzeyde olduğu söylenebilir. Kamu örnekleminde 
yapılan 4 çalışmadaki örneklem grubunun 3 tanesini öğretmenler, 1 tanesini de hastane 

çalışanları oluşturmaktadır. Bu farklılığın örneklem grubundan kaynaklandığı düşünülmektedir. 
Nitekim yapılan çalışmalarda nepotizm düzeyinin özellikle örneklem grubunda düşük düzeyde 
olduğu görülmektedir (Polat ve Kazan, 2014; Aydın, 2015).Özel sektörde eğitim ve bireysel 
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gelişime daha fazla önem verilmesi diğer taraftan kamu sektöründe ise daha çok performans 
yerine sabit ücret sisteminin var olması ve işten çıkarma kaygısının daha düşük olduğu 
düşünüldüğünde etki değerleri arasındaki bu farklılık normal olarak yorumlanabilir. Ancak 

yükselme olanaklarının daha fazla olduğu özel sektörde akraba kayırmacılığının örgütsel adalet 
üzerindeki etkisinin fazla olması daha beklenen bir durumdur. 

Yapılan çalışmalardan tek bir veri elde edilmeye çalışılan bu araştırma sonucunda, nepotizmin 
olumsuz etkilerinden kaçınılmalı ve çalışanların adalet algılarının zedelenmesinden 
kaçınılmalıdır. Özellikle yöneticilerin profesyonelce hareket etmeleri varsa aile fertlerine olan 
yaklaşımlarının diğer çalışanlara olan yaklaşımlarından farkının olmaması gerekmektedir. 
Şeffaf bir kariyer planlanmasının sağlanması, hesap verilebilirlik ilkesi ileçalışanların örgütsel 
karar verme sürecine dahil edilmesi sağlanabilir. Özellikle özel sektörde kullanılan işe alım ve 
terfi süreçlerinin farklı insan kaynakları danışmanlığında gerçekleştirilmesi nepotizmin 
azalmasına ve adalet algısının artmasına yardımcı olacaktır. İş yeri yönetmeliğine kayırmacı 
davranışlar ile ilgili yaptırımların eklenmesi, liyakatın ön plana çıkarılarak kurumsallaşılması, 
ödüllendirme ve performansa dayalı bir çalışma sisteminin varlığının herkes tarafından bilindiği 
bir ortam oluşturulmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca nepotizmin zararlı sonuçları 
ile ilgili çalışanlar ve yöneticilere yönelik kurum içi eğitimlere öncelik verilmesi sağlanabilir. 

Araştırmanın bulguları incelenirken bazı sınırlılıkların olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. 
Bu meta analiz çalışmasında sadece korelasyon ilişkisine bakılması, nitel çalışmaların göz ardı 
edilmesi, nepotizm ve örgütsel adalet ilişkisini inceleyen yayın aşamasında olan çalışmalara 
ulaşılamaması gibi sınırlılıklar olduğu söylenebilir. Son olarak bu çalışma araştırmacılara, 
yabancı literatürde nepotizm ve örgütsel adalet ile ilgili yapılan çalışmalarla ilgili yapılacak bir 
meta analiz çalışması sonuçları ile kıyaslama yapılabilmesi imkanı sağlayabilir. Ayrıca bu 

çalışmanın konu ile ilgili genel bir çerçeve sağlayacağı düşünülmektedir.  
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ÖZET 

Sosyal medya uygulamalarının sağladıkları avantajlar sayesinde kadınlar için bir girişimcilik platformuna dönüştükleri 
gözlenmektedir. Bu çalışmada, sosyal medya uygulamalarından Instagram’ı kullanarak girişimcilik faaliyetinde 
bulunan kadın girişimcilerin sosyo-demografik özellikleri ile girişimci tipolojilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 
Çalışma kapsamında www.isbilenkadin.com web sitesindeki röportajlar (N =144) incelenmiştir. İlk olarak, bu 

röportajlardan girişimcilerin demografik özellikleri derlenmiştir. Ardından, röportajlar girişimci olmaya karar verme 
hikâyeleri açısından sınıflandırılarak kadın sosyal medya girişimciliği tipolojisi belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen 

bulgulara göre kadın sosyal medya girişimcilerinin çoğu 31-40 yaş aralığında, lisans mezunu, evli ve tek çocuk 

sahibidir. Girişimciliğe karar verme hikâyeleri açısından kadın girişimcilerin “başkaları tarafından 
cesaretlendirilenler”, “kendi potansiyelini keşfedenler”, “önceki işinde mutlu olmayanlar”, “hayalinin peşinden 
gidenler”, “tesadüfen girişimci olanlar” ve “çocuğu olduktan sonra girişimci olanlar” olmak üzere altı kategori altında 
kümelendikleri anlaşılmıştır.  Bulgular önceki tipoloji çalışmalarıyla karşılaştırılarak tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya girişimciliği, kadın girişimciler, girişimcilik tipolojisi 

 

GİRİŞ 

İnternete erişimin ve sosyal medya araçlarının yaygınlaşması (We Are Social, 2022) sosyal medya 

uygulamalarının adeta bir girişimcilik platformu olarak kullanmasının yolunu açmıştır. Birçok 

kadın sadece Facebook ve Instagram gibi sosyal medya araçlarını kullanarak çeşitli ürünlerin 

satışını yapabilmektedir. Bu girişimcileri daha iyi anlayabilmek için sosyal medyanın ne gibi 
fırsatlar sunduğunu ve sosyal medya etkisiyle ortaya çıkan sosyal medya girişimciliğini 

incelemek yerinde olacaktır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Sosyal medya platformları coğrafi, kültürel ve profesyonel sınırları ortadan kaldırarak bireylerin 
ağ kurma yeteneğini önemli ölçüde artırmıştır (Wang vd., 2020, s. 4). Sosyal medya, sosyal 

hayatta olduğu kadar iş yapış biçimlerinde ve ticaret anlayışında da dönüşüm yaratmıştır (Huang, 
2013, s. 247). Sosyal medya ve kadın girişimcileri ele alan çalışmaların genellikle gelişmekte olan 
ülkelerde yürütüldüğü görülmektedir (Olanrewaju vd., 2020; Melissa, Hamidati ve Saraswati, 

2013; Arreola, 2016). İlk çalışmaların daha çok kadın girişimcileri güçlendirme (Beninger vd., 

2016) ve sosyal medyada kadın girişimciliğine (Al-Omoush vd., 2021; Brahem ve Boussema, 

2022) ilişkin çalışmalar olduğu görülmektedir. 

Çiçek’e göre (2018), sosyal medya girişimcisi “sosyal medya aracılığıyla karlı fırsatlar arayan ve 
bu sosyal yapı içerisinde iş kuran ve yöneten kişi”dir (s. 13). Bu girişimciler sosyal medya 
platformlarında ürün veya hizmet pazarladıkları gibi ürettikleri içerik(ler)den de para 

kazanabilmektedir (Çiçek,  2018, s. 13). 

Bu girişimcilik türü, birkaç nedenden dolayı kadınlar için ideal ve daha az riskli bir seçenek olarak 
görülmektedir (Khajeheian, 2013, s. 132; Melissa vd., 2013, s. 79): 1) toplumda kadınların evde 
kalıp çocuklara bakmaları gerektiği beklentisi, 2) bu tür girişimciliğin sunduğu esneklik ve 3) 

                                                           
1  Bu çalışma Enver Aydoğan danışmanlığında Gülfiz Ergin Demirdağ tarafından hazırlanmakta olan “Göreli 

Yoksunluk ile Kadınların Girişimcilik Motivasyonu Arasında Sistemi Meşrulaştırmanın Aracı Rolü” başlıklı 
doktora tezinden yararlanılarak hazırlanılmıştır. 
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başlamanın düşük maliyetleri, 4) pazara giriş engellerinin düşük olması, 5) daha az yasal 

düzenleme bulunması. 

Alanyazında kadın girişimcilerin çok sayıda ve bazen birbirinden tutarsız kişilik özelliklerinin 
sıralanması araştırmacıları çeşitli tipolojiler oluşturmaya itmiştir (Forson ve Özbilgin, 2003, s. 

17). Bu çalışmada, üç tipoloji çalışması (Goffee ve Scase, 1985; Cromie ve Hayes, 1988; Forson 

ve Özbilgin, 2003) göz önünde bulundurulmuştur. 

Goffee ve Scase (1985, aktaran, Cromie ve Hayes, 1988, s. 95-96) kadın girişimcileri radikaller, 

yenilikçiler, evcimenler ve gelenekseller olarak dört kategoriye ayırmaktadır. Yenilikçiler, 
geleneksel organizasyonlarda kendi hayallerini gerçekleştiremeyeceklerini anlayıp kendi işlerini 
kuran ve geleneksel kadın rollerine çok fazla önem vermeyen kadın girişimcilerdir. Gelenekseller 

ise yenilikçiler kadar girişimciliğe önem vermekle birlikte geleneksel cinsiyet rollerine de bağlı 
kadınlardan oluşmaktadır. Radikallerin önceliği kadın sorunlarını savunmak adına çalışan kâr 
amacı gütmeyen kuruluşları hayata geçirmektir. Son grupta ise geleneksel rollere yüksek ölçüde 
bağlılık gösteren, girişimciliği geri planda tutan evcimenler yer almaktadır (Goffee ve Scase, 

1985, aktaran, Cromie ve Hayes, 1988, s. 95-96). 

Cromie ve Hayes (1988, s. 106-107) ise kadın girişimcileri yenilikçiler, düalistler ve (çalışmaya) 
geri dönenler olarak üç kategoriye ayırmaktadır. Yenilikçiler ve düalistler Goffee ve Scase’in 
(1985) sırasıyla yenilikçileri ve gelenekselleri ile benzerlik göstermektedir. Geleneksellerde 

ekonomik bir zorunluluk söz konusu iken düalistler, başarılı bir kariyerden sonra çocukları ile 
daha fazla vakit geçirmek istedikleri için girişimci olmuşlardır. Bu yazarların geri dönenler 
kategorisinde yer alan kadınlar ise Goffee ve Scase’in (1985) evcimenleri gibi aile içi rollerine 
güçlü bir bağlılık göstermektedir.  

Bir diğer tipoloji çalışması Forson ve Özbilgin (2003) tarafından kadın internet girişimcileri için 
yapılmıştır. Bu çalışmada yenilikçiler, düalistler, istekliler, kendi hesabına çalışanlar ve 

bağımsızlar olarak adlandırılan beş farklı kategori bulunmaktadır. Yenilikçiler kategorisinin 

önceki iki çalışma ile benzerlik gösterdiği söylenebilir. Düalist kategorisi Cromie ve Hayes’in 
(1988) düalistleriyle benzerlik göstermektedir. İstekliler ise özellikle yeni mezunlardan 

oluşmaktadır. Mezun olur olmaz iş dünyasında yaşadıkları kötü tecrübeler onları kendi işlerini 
kurmaya yönlendirmiştir (Forson ve Özbilgin, 2003, s. 20). Kendi hesabına çalışanlar, başkalarına 
bağımlı bir yaşama tamamen karşı oldukları için girişimci olmuşlardır (Forson ve Özbilgin, 2003, 

s. 21). Son olarak bağımsızlar hayatlarının büyük bir bölümünü kurumsal hayatta geçirip daha 
rahat bir hayat için kurumsal hayatı bırakmışlardır. Bu kararı vermelerinde etkili olan şey ise 
internetteki fırsatı görmeleridir (Forson ve Özbilgin, 2003, s. 21). Bu beş kategorideki tüm 
kadınların ortak yanı ise hepsinin daha özgür olmak adına internet girişimcisi olmasıdır (Forson 
ve Özbilgin, 2003, s. 21). 

Bildiğimiz kadarıyla kadın sosyal medya girişimcileri üzerine yapılan çalışma sayısı henüz 
sınırlıdır. Yeni gelişmekte olan bir araştırma alanı olduğu için bu girişimcileri daha iyi 
anlayabilmek adına sosyo-demografik özelliklerinin ve girişimci olma kararlarının daha iyi 
anlaşılması önem arz etmektedir. Buradan hareketle, bu çalışmada 1) sosyal medya girişimcisi 
kadınların sosyo-demografik profilinin (yaş, eğitim durumu, medeni durum vb.) ortaya konması 
ve 2) girişimci olmaya karar verme nedenlerinin incelenerek tipolojilerinin belirlenmesi ve önceki 
tiplojilerle karşılaştırılması amaçlanmaktadır. 

YÖNTEM 

Kadınların girişimcilik deneyimlerinin paylaşıldığı işBİLENKADIN web sitesi 

(www.isbilenkadin.com)2, Instagram uygulaması aracılığıyla tanıtım ve satış faaliyeti 
gerçekleştiren girişimci kadınlarla “yapılandırılmış görüşme” niteliği taşıyan röportajlar 
yapmıştır. Bu röportajlarda girişimci kadınların girişimcilik hikâyeleri, demografik özellikleri, 

                                                           

2
  Web sitesi şu an erişime kapalıdır. 
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karşılaştıkları zorluklar ve girişimcilik hedefleri gibi sorular yer almaktadır. Web sitesinin 

editörüyle iletişime geçilerek röportajların bu çalışmada kullanımı için izin alınmıştır.  

Röportajdaki sorulara verilen yanıtlardan yola çıkılarak girişimci kadınların sosyo-demografik 

profilleri ve girişimci olmaya karar verme nedenleri incelenmiştir. Tespit edilen temalar 

çerçevesinde kategoriler oluşturulmuştur. Çalışmada oluşan kategoriler güvenirlik açısından 
bağımsız bir uzman tarafından değerlendirilmiş, değerlendiriciler arasındaki farklılıklar 
tartışılarak son kararlar verilmiştir. Bu yolla sosyal medyada faaliyet gösteren kadın girişimcilerin 
tipolojileriin belirlenmesine çalışılmıştır. 

 Katılımcılar 

Araştırma kapsamında 23 Haziran 2016 - 6 Aralık 2017 tarihleri arasında işBİLENKADIN web 

sitesinde yayınlanan tüm röportajlara (N = 176) ulaşılmıştır. Röportajlardan 8 tanesi blog 

yazarlarına (blogger) ait oldukları için; 24 tanesi ise ortaklaşa kurulmuş girişimlerle ilgili olup 
demografik bilgileri ve girişimcilik hikâyeleri iç içe geçtiği için örneklemin dışında bırakılmıştır. 
Geriye kalan 144 röportaj çalışmaya dâhil edilmiştir. Röportajlar analiz birimi olarak 
tanımlanmıştır. Diğer bir deyişle, her bir röportaj bir katılımcıya karşılık gelmektedir. 
Katılımcıların gizliliğini sağlamak ve kimliklerini anonimleştirmek amacıyla röportajların her 
birine bir sayı atanmıştır (örn., G1 = Bir numaralı katılımcı veya bir numaralı röportaj).  

Veri Toplama Araçları 
Araştırmanın verileri röportajda sorulan 16 sorunun içeriğinden derlenmiştir.  

Girişimcilerin Sosyo-Demografik Profili: Röportajlardaki “Kısaca kendinizden 
bahseder misiniz?”, “Kendi işinizi yapmaya nasıl karar verdiniz?” ve “İşinizle ilgili bir eğitim 
aldınız mı?” sorularına verilen yanıtlar, girişimcilerin sosyo-demografik profillerini belirlemek 

için kullanılmıştır.  

Girişimcilerin Tipolojisi: Girişimcilerin “Kendi işinizi yapmaya nasıl karar verdiniz?” 
sorusuna verdikleri yanıtlardan girişimciliğe karar verme süreçlerinden bahsettikleri ve yanıtların 
benzer temalar etrafında toplandığı görülmüştür. Bu nedenle bu soruya verilen cevaplar detaylıca 
incelenerek kategorilere ayrılmış ve alanyazındaki tipoloji çalışmalarıyla (bkz. Goffee ve Scase, 

1985; Cromie ve Hayes, 1988; Forson ve Özbilgin, 2003) karşılaştırılmıştır.  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Katılımcıların yaş, eğitim, medeni durum ve çocuk sayılarıyla ilgili veriler röportaj içeriklerinden 
elde edildiği için çok sayıda kayıp veri bulunmaktadır. Yaşları tespit edilebilen katılımcılarda (n 

= 87) yaş açısından en kalabalık grup %29,2 ile 31 ile 40 yaş grubudur. Eğitim düzeyi hakkında 
bilgi veren katılımcılar arasında (n = 109) eğitim düzeyinin oldukça yüksek olduğu ve yaklaşık 
%61’inin lisans eğitimini tamamladığı görülmektedir. Ek olarak, medeni durumunu belirtenler 

arasında (n = 59) katılımcıların yaklaşık olarak %40’ının evli ve yaklaşık %29’unun en az bir 

çocuğunun olduğu anlaşılmıştır.  

Girişimcilerin tipolojisini belirlemede kullandığımız “Kendi işinizi yapmaya nasıl karar 
verdiniz?” sorusuna verilen yanıtların belirli temalar etrafında toplandığı görülmüştür. İlk başta 
oluşturulan temalar katılımcıların girişimcilikle kurduğu ilişki (Örn., sadece girişimcilik mi 
yapıyor yoksa mevcut işine ek olarak mı girişimcilikle uğraşıyor?) temelindeydi. Fakat daha 

sonraki okumalarda, oluşan bu kategorilerin homojen olmadığı bir katılımcının aynı anda birden 
çok kategoride bulunabileceği fark edilmiştir. Esasen katılımcıların medeni durum ve çalışma 
durumu gibi sosyo-demografik özelliklerinden bağımsız olarak (Örn., emekli ise hobi olarak 
başlaması; öğrenci ise ek gelir elde etmek için başlaması; ev hanımıysa hobisini işe çevirmek 
istemesi gibi.). Farklı temalar etrafında kümelendiği anlaşılmıştır. Bu nedenle, nihai kategoriler 

belirlenirken girişimciliğe karar verme sürecindeki temel motivasyona odaklanılmış, birbirinden 
kesin sınırlarla ayrılabilen ve kendi içinde homojen olan nihai kategoriler oluşturulmuştur. 
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Girişimciliğe başlama hikâyelerinde muğlaklık bulunan 17 katılımcı “belirlenemeyen” kategorisi 
altında toplanmıştır. Geriye kalan 127 kadın girişimci aşağıdaki altı kategori temelinde 

sınıflandırılmıştır. 

Başkaları Tarafından Cesaretlendirilenler (n=42) 

Bu kategorideki katılımcıların uğraş ya da hobilerini işe çevirme ve girişimciliğe adım atma 
kararını tek başlarına vermedikleri, dışarıdan biri ya da birileri tarafından motive edildikleri, 

cesaretlendirildikleri gözlenmiştir. Literatürde bu durumun sosyal destek kavramı ile açıklandığı 
görülmektedir. Sosyal destek, “güvenebileceğimiz, bizi önemsediklerini, değer verdiklerini ve 
sevdiklerini bize bildiren insanların varlığı veya mevcudiyeti” olarak tanımlanmaktadır (Sarason 
vd., 1983, s. 127). Bu kategorideki katılımcıların bir kısmı ürettiği ürün ya da hobisi ile ilgili 
sosyal çevrelerinden ve sosyal medyadan gelen olumlu yorumlar, beğeniler veya talep üzerine 
başlama kararı aldığını ifade etmiştir.  

Bu kategorideki tüm girişimcilerin başlayabilmek için sosyal desteğe ihtiyaç duyduğu ve sosyal 
ağlarından aldıkları destek ile girişimci olma kararı aldıkları söylenebilir. Bu nedenle, bu 
kategoridekilerin “başkaları tarafından cesaretlendirilenler” olarak tanımlanması uygun 
görülmüştür. 

Kendi Potansiyelini Keşfedenler (n = 38) 

En kalabalık ikinci kategori ise hobi ya da uğraşını herhangi bir sosyal desteğe ihtiyaç duymadan 

işe dönüştürmeye karar verenlerden oluşmaktadır. İlk grupla ayrıldıkları temel farklılık da burada 
yatmaktadır.  

Bu örneklemdeki katılımcıların sosyal desteğe ihtiyaç duymadan kendi kendilerine karar verip 
girişimciliğe başladıkları söylenebilir. Dolayısıyla “kendi potansiyelini keşfedenler” etiketiyle 

tanımlanmaları uygun görülmüştür. 

Önceki İşinde Mutlu Olmayanlar (n = 18) 

Bu kategoride yer alan girişimcilerin karar sürecinde etkili olan ana etmenin önceki işlerindeki 

memnuniyetsizlik olduğu gözlenmiştir. Bu kategorideki katılımcıların eski işleri ile ilgili 
ifadelerinde yer alan “kurumsal iş hayatının bana göre olmadığına karar verdim”, “çalışma saatleri 
beni çok mutsuz ediyordu” gibi yorumların yoğunluğunun katılımcıların iş hayatında yaşadıkları 
tükenmişlik hissine işaret ettiği söylenebilir.  

Genel olarak bakıldığında bu kategorideki şemsiye temanın Forson ve Özbilgin’in (2003) 
çalışmasında da vurgulandığı gibi otonomi ihtiyacı olduğu söylenebilir. İş hayatının bireylerde 
yarattığı bu mutsuzluk ve tatminsizlik hali onları kendi kendilerinin patronu olma, daha esnek 
çalışabilme ve severek, keyif alarak yapabileceği işi gerçekleştirme konusunda motive etmiştir. 
Bu nedenle, bu gruptakiler “önceki işinde mutlu olmayanlar” olarak betimlenebilir. 

Hayalinin Peşinden Gidenler (n = 17) 

Bu gruptaki katılımcıların ortak söylemi kendi işinin sahibi olmanın katılımcıların “hayalleri” 
olduğudur. Bu kategorideki tüm kadınlar birbirinden farklı sosyo-demografik özellikler taşıyan 
ama her zaman girişimci olma hayali kuran girişimcilerdir.  

Buradaki girişimcileri her zaman kendi işini yapma hayalini taşımaları ve girişimcilik ideallerine 
güçlü bağlılıkları nedeniyle önceki çalışmalardaki (Cromie ve Hayes, 1988; Forson ve Özbilgin, 
2003; Goffee ve Scase, 1985) yenilikçilere benzetmek mümkündür. Bu nedenle bu gruptakilerin 

“hayalinin peşinden gidenler” olarak tanımlanması uygun görülmüştür. 
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Planlamadan (Tesadüfen) Girişimci Olanlar (n = 9) 

Bu kategorideki katılımcıların girişimciliğe karar verme hikâyeleri incelendiğinde herhangi bir 
plan yapmaksızın, tesadüfen girişimci oldukları görülmüştür (örn., ilgili bir hobimi işe 
dönüştürmem tamamıyla tesadüfler silsilesi”) 

Literatürde bu gruba benzer özellikte bir kategori ile karşılaşılmamıştır. Girişimci olma süreçleri 
ve bunu ifade ediş şekilleri göz önüne alındığında bu grup “planlamadan (tesadüfen) girişimci 
olanlar” adıyla sınıflandırılmıştır. 

Çocuğu Olduktan Sonra Girişimci Olanlar (n = 6) 

Bu kategoride katılımcılar çocuk sahibi olduktan sonra mevcut işini bırakmış fakat sonrasında işe 
dönmeyi düşünmemiş, çocuğunu kariyerine tercih etmiş ve ilerleyen süreçte bir hobi ya da uğraş 
edinip girişimciliğe başlamıştır.  

Bu kategoridekilerin üç tipoloji ile de benzerlik taşıdığını söylemek yanlış olmaz.  Annelik 
rollerini girişimcilik rollerinin üzerinde tutmalarıyla Goffee ve Scase’in (1985) evcimenlerine, 

hayatının sonuna kadar ev hanımı olarak kalmak istememeleriyle Cromie ve Hayes’in geri 
dönenlerine (1988) ve dolayısıyla Forson ve Özbilgin’in (2003) düalistlerine benzemektedirler. 

Genel olarak bu araştırma kapsamında yer alan tipolojilerde “çocuğu nedeniyle girişimci olanlar” 
dışında geleneksel kadın rollerine atfedilen önemi tespit etmek mümkün değildir. Öte yandan 
örneklemde ekonomik zorunlulukla girişimciliğe başladığını ifade eden bir ve evlilik nedeniyle 

mevcut işini bırakmak zorunda kalan bir katılımcı da bulunduğu anlaşılmıştır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, Instagram kullanan sosyal medya girişimcisi kadınların röportajlarından derlenen 
bilgilerden yola çıkılarak bu girişimcilerin demografik profilinin ve girişimcilik tipolojilerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, kadın sosyal medya girişimcilerinin ağırlıklı olarak 31-

40 yaş aralığında, lisans mezunu, evli ve en az bir çocuk sahibi olduğu görülmüştür. Buna göre 
kadınların eğitim düzeyinin, Türkiye şartlarında oldukça yüksek olduğu söylenebilir. Girişimci 
olmaya karar verme süreçlerine bakıldığında, bu girişimcilerin altı ana kategoride toplandıkları 
görülmüştür. Önceki tipoloji araştırmalarıyla karşılaştırıldığında çeşitli benzerlikler bulunsa da 
sosyal medya girişimcilerinin kendilerine has özellikler de taşıdığı söylenebilir. 

 En çok katılımcının bulunduğu başkaları tarafından cesaretlendirilenler kategorisindeki 

girişimciler sosyal desteğin kadın girişimciler için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha 
göstermiştir. Kendi potansiyelini keşfedenler kategorisindeki kadınların herhangi bir desteğe 
ihtiyaç duymadan girişimciliğe adım atmaları da dikkat çekicidir. Bunda sosyal medyada 

girişimcilik yapmanın düşük maliyetli oluşu, risklerinin az olması gibi nedenlerin etkili olduğu 
söylenebilir. Bir diğer kategori olan önceki işinde mutlu olmayan girişimcilerin büyük oranının 

özel sektörde tükenmişlik yaşayan kadınlar oldukları; daha özgür kararlar alabilmek, kendilerinin 
patronu olabilmek ve esnek çalışabilmek için girişimci olmaya karar vermiş oldukları 
anlaşılmaktadır. Hayalinin peşinden gidenler kategorisindeki girişimcilerin ise her zaman kendi 

işini kurma hayaliyle yaşadığı ve sosyal medyanın yaygınlaşması sayesinde bu fırsatı elde 
edebildikleri söylenebilir. Tesadüfen girişimci olanlar kategorisindeki girişimcilerin herhangi bir 

planlama yapmadan girişimci oldukları ve bunda sosyal medyanın sağladığı düşük risk unsurunun 
etkili olduğunu söylenebilir. Son olarak, çocuğu olduktan sonra girişimci olan kadın girişimcilerin 
anne olduktan sonra iş hayatını bırakarak kendi rutinlerine uygun olarak çalışma hayatına 
katıldıklarını söylenebilir. 

Tüm kategorilerde bazen gömülü olarak bazen de katılımcıların kendi ifadelerinde sosyal 
medyanın onları girişimci olmaya teşvik ettiği bilgisine ulaşmak mümkündür. Sonraki 
çalışmalarda boylamsal çalışmalarla sosyal medya girişimcilerinin girişimcilik süreçlerinin 

incelenmesi önerilebilir Böylece, daha uzun erimli bir süreçte sosyal medyada girişimciliğe 
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devam edip etmedikleri, geleneksel girişimciliğe yönelip yönelmedikleri ve girişimcilik 
motivasyonlarının nasıl değiştiği daha iyi anlaşılabilir. 
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ÖZET 

İş Talepleri ve Kaynakları Modeli (JD-R) çerçevesinde geliştirilen iş zanaatkârlığı formlarının, algılanan yetenek 
üzerindeki etkisi ve bu etkide içsel motivasyonun düzenleyici rolünü araştırmak amacıyla yürütülen bu çalışmanın 
örneklemi 296 akademisyenden oluşmaktadır. Çalışmada geliştirilen hipotezleri test etmek amacıyla basit ve çoklu 
doğrusal regresyon analizleri yapılmış ve iş zanaatkârlığı formlarının algılanan yeteneği pozitif olarak etkilediği fakat 
bu ilişkide içsel motivasyonun düzenleyici rolünün olmadığı bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Benlik Belirleme Teorisi, İş Talepleri ve Kaynakları Modeli,  İş Zanaatkârlığı,  Algılanan 
Yetenek,  İçsel Motivasyon 

 

GİRİŞ 

Geleneksel iş tasarımı, bir organizasyonda bir kişiye verilen görevlerden ve ilişkilerden oluşur 
(Wrzesniewski ve Dutton, 2001:180). Geleneksel iş tasarım yaklaşımları işin, onu uygulayandan 

ayrı olduğunu vurgular (Kira vd., 2001:624). Fakat birçok araştırmacı, organizasyon 
araştırmalarının oldukça fazlasıyla yönetim merkezli olduğuna dair kaygılarını yükseltirken, 
özellikle var olan çalışmalarda, çalışanların aktif oyuncular olarak, tutumlarını bizzat 
kendilerinin etkileyebileceği ihtimalinin göz ardı edildiğini ileri sürmektedirler. Çalışanların 
yönetim tarafından atanan görevleri pasif olarak yerine getirdiği geleneksel görüşe karşı çıkan 
araştırıcılar, bunun yerine, işlerinin pro-aktif yaratıcıları olarak çalışanları düşünmektedirler 
(Meijerink vd., 2020:2894). Araştırıcılar, çalışanlarının işte görevleri ve ilişkileri üzerine 
değişim girişimlerinden ortaya çıkan iş tasarımlarının başlangıç noktası olabileceğini ve böyle 
değişikliklerin iş zanaatkârlığı (job crafting) kavramı ile ortaya konabileceğini ileri 
sürmektedirler. Çok özel olarak iş zanaatkârlığı çalışanın kişisel olarak anlamlı bir şekilde iş 
tasarımlarını yeniden tanımladığı ve sürdürdüğü süreçlerdir (Wrzesniewski ve Dutton, 
2001:180). İş tasarım literatüründe, çalışanların iş zanaatkârlığı yaparak kendi kendilerine iş 
yönetimlerini pro-aktif olarak geliştirebilecekleri ileri sürülmektedir (Clegg ve Spencer, 2007; 
Bakker, Tims, & Derks, 2012:1374). Çalışanlar iş talepleri ve kaynaklarını aktif olarak 
değiştirerek iş çevrelerini optimize edebilirler. Böyle bir iş zanaatkârlığı davranışı, çalışan ve iş 
arasında uyumu geliştirir ve işe bağlanmayı güçlendirir. Çünkü çalışanlar işlerini bu yolla çok 
daha ilgi çekici ve anlamlı yaparlar (Bakker ve Oerlemans, 2019:417). Anlam ve iyi oluşun 
daha büyük bir duygusuna ulaşmak için, çalışanların iş tecrübelerini arttırabileceği yolları 
incelemeye ihtiyaç vardır. Literatürde, umut vaat eden fakat yeterince incelenmeyen ve önemi 
kavranmayan bir kavram, iş zanaatkârlığıdır (Wrzesniewski ve Dutton, 2001; Slemp ve 
Brodrick, 2014). Şimdiye kadar birçok çalışma iş zanaatkârlığının arzulanan çıktılara yol 
açtığını ileri sürmesine rağmen, bu etkileri hesaba katan süreçler hala çok açık değildir (Bakker 

ve Oerlemans, 2019:417). 
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Clegg ve Spencer (2007:323) göre, iş zanaatkarlığı, esas olarak, katı ve resmi yeniden tasarım 
girişimleri gerektirmeyen yinelenen lokal bir süreçtir. İş gören için, kısa dönemde esnek ve 
uyumlandırılabilen bir yapıdır. Bu anlamda, iş zanaatkârlığı özerkliğin davranışsal bir 
gösterimidir. İşin karakteristik özelliklerinin ve kişisel farklılıkların, iş zanaatkârlığı 
davranışının ortaya çıkmasında önemli roller oynayabileceği ileri sürülebilir ve çalışanların 
kendilerini işe uyumsuz hissetmeleri durumunda iş zanaatkârlığı için harekete geçmeleri 
beklenebilir. Çünkü iş gerekleri ve kaynakları arasında denge kurmaya çalışan iş gören, kendini 
işine uyumsuz hissettiren açığı kapatmak için çabalayacaktır (Tims vd., 2012:174). Clegg ve 

Spencer, (2007)’a göre aktif bir iş tasarımı, başarılı olarak, öğrenmeye izin verir ve bu dönüşüm 
içinde, güven ve uzmanlığı yükseltir ve daha üst düzeyli rekabet edici durumları kabul etme 
kapasitesini artırır ve böylece, daha çok öğrenmeyi ve motivasyonu yükseltir. Bu bir döngüdür 
ve dinamik bir şekilde devam eder. Bu döngüde, iş zanaatkârlığı, iş görenin işini yeteneğiyle 
uyumlu hale getireceği bir araç olarak görülmekte ve başlangıç adımı olarak çalışanın algıladığı 
yeteneğine işi uygun hale getirmek için, iş zanaatkârlığı davranışını uygulamaya koyduğu 
görülmektedir (Clegg ve Spencer, 2007:323).  

Benlik Belirleme Teorisi (BBT), sosyal bir kontekst içinde, insan ihtiyaçlarını ve 
motivasyonlarının dinamiklerini açıklamayı amaçlar. Bu teoride kişiler, otonomi (özerklik), 
yetenek ve ilişkiden oluşan üç tür içsel temel ihtiyaca sahiptir (Deci ve Ryan 1985). BBT’de 
yetenek ihtiyacı, bir aktivite içinde etkin ve güvende olduğunu hissetmenin bir ihtiyacıyla 
ilişkilidir. Özerklik ihtiyacı, kişilerin, bir aktivite yerine getirilirken, psikolojik özgürlük ve 
seçim yapmanın bir duygusunu tecrübe etmesine ve isteklilik hissetmesine dönük içsel bir 
arzusunu temsil eder. İlişki ihtiyacı, güvenli bir topluluk içinde diğerleriyle olmanın psikolojik 
bir duygu ihtiyacıdır (Ryan ve Deci, 2000). Bu ihtiyaçlar, kişilerin aktivitelerle bütünleşme ve 
çevrelerine hâkim olma girişimlerinin yakıtını oluşturur. Bu ihtiyaçların tatminine izin veren 
aktiviteler de, içsel olarak motive olmuş olarak değerlendirilir. İçsel olarak motive olduğunda 
insanlar, özerk ya da seçim yapan olarak benliklerini tecrübe ederler (Grolnick vd. 2002:144). 
Teoriye göre kişilerin özerklik, yetenek ve ilişki tecrübelerini destekleyen çevreler, 
motivasyonun yüksek düzeyli formları ve artan performans, direnç ve yaratıcılığı içeren 
aktivitelere bağlanmayı güçlendirir.  

BBT ve iş zanaatkârlığı davranışı arasındaki benzerlikler, iş zanaatkârlığı yapan çalışanların iş 
tecrübelerinin iyi bir anlayışının, bu teoriye başvurularak açıklamasını sağlayabilir. BBT’ye 
göre, belirli amaçlar doğrultusunda katılım sağlanan davranışlar,  kişinin kendisinin (benliğinin) 
belirleme düzeyine göre çeşitli şekillerde düzenlenir  (Ryan ve Deci, 2000:61). İş zanaatkarlığı, 
davranışın sağladığı özerklik hissedişlerine bağlı olarak benlik belirleme seviyesinin üst 
düzeyde olduğu bir davranış düzenlemesi olarak görülebilir. BBT’ye göre, davranışın benlik 
belirleme düzenleme düzeyinin yüksekliği, o davranışın nedenselliğinin algılanan odağının içsel 
olabileceği düşüncesini güçlendirir ve düzenleme tarzının içsel motivasyon olacağını belirler. 
Bu anlamda içsel motivasyonun ilgili süreçleri; ilgidir, hoşlanmadır ve içten gelen tatmindir 

(Ryan ve Deci 2000). İçsel motivasyon saf bir şekilde, aktivitenin kendisinin hatırı için bir 
aktiviteye bağlama motivasyonunu temsil eder (Abuhamdeh ve Csikszentmihalyi, 2009:1615). 
İş zanaatkârı, işini yeniden tanımlarken, daha anlamlı iş yaratmak için giriştiği çabaların 
karşılığında herhangi bir ödüllendirme ya da tanınmayı temel almaz. Onların yaptıkları şeylerin 
çoğu zaten, yöneticiler ve çalışma arkadaşları tarafından bile görülmeyebilir (Wrzesniewski ve 
Dutton, 2001: 187).  

Bu çalışma iş zanaatkârlığı ve BBT’yi, çalışanların gerçekten temel psikolojik ihtiyaç 
tatminlerini nasıl belirlediğini bulmak için bütünleştirmektedir. BBT’de (Deci ve Ryan 1985, 
2000; Ryan ve Deci 2000) “özerklik, yetenek ve ilişkisel” olarak üç temel içsel ve evrensel 

psikolojik ihtiyacın varlığı ileri sürülmüştür. Bu ihtiyaçlar tatmin edildiklerinde, bu durumun 

optimal işlevselliğe ve psikolojik uyuma yol açacağı teoride söylenmektedir. BBT insanların 
içsel olarak, pro-aktif olduğunu ileri sürmesine rağmen, bu teori bağlamında, çevresel 
kaynakların sağlanmasının ya da iş zanaatkârlığının, çalışanların temel ihtiyaçlarını tatmin 
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ettiğini tasarımlayan çok az çalışma vardır (Slemp ve Brodrick,2014; Bakker ve Derlemous, 

2019; Zoughi vd. 2020). Bundan dolayı çalışanların, iş zanaatkârlığını, temel psikolojik 
ihtiyaçlarını tatmin etmek için yapıp yapmadıkları büyük ölçüde bilinmemektedir. Bu çalışma, 
iş zanaatkârlığını ele almakta ve BBT’de belirtilen temel ihtiyaçlardan biri olan algılanan 
yetenek üzerinde iş zanaatkârlığının etkisini araştırmaktadır. Ayrıca, bu ilişkiyi daha iyi 
anlamak için Wrzesniewski ve Dutton, (2001) tarafından teorik olarak ileri sürülen kişisel 
motivasyon yöneliminin düzenleyici rolü de bu çalışmada araştırılacaktır. Bu açıklamalar 
ışığında bu çalışmada, iş zanaatkarlığının algılanan yetenek üzerinde etki yapacağı ve bu ilişkiyi 
içsel motivasyon yöneliminin biçimleyeceği ileri sürülmektedir. Akademik çalışanlar üzerine 
yürütülen bu çalışmada amaç, iş zanaatkârlığı, algılanan yetenek ve içsel motivasyon yönelimi 
arasında ilişkileri incelemektir.  

KAVRAMSAL ÇERCEVE  
İş zanaatkarlığı, çalışanın kendi tercihleri, güdüleri ve tutkularıyla işlerini aynı çizgiye getirme 

amacı ile bağlandığı benlik tarafından başlatılan değişim davranışları olarak tanımlanmaktadır 
(Wrzesniewski ve Dutton, 2001; Tims vd., 2012). İş zanaatkârlığının, bir bütün olarak işin 
yeniden tasarımı olmadığı, fakat çok özel iş görevlerinin sınırları içinde işin belirli yönlerinin 
değişimi üzerine olduğuna dikkat etmek önemlidir (Tims vd., 2012:174; Slemp ve Brodrick, 
2014:958). Kendilerine özgü ilgi ve değerler ile aynı çizgide olacak şekilde iş uygulamalarını 
biçimlendirmek için çalışanlar, bu gayri resmi değişiklikleri başlatırlar ve bütünüyle işlerinden 
elde ettikleri hoşlanma, anlam ve tatmini yükseltirler (Slemp ve Brodrick, 2014:958). 
Wrzesniewski ve Dutton, (2001:180), iş zanaatkârlığının birçok formda olabileceğini ileri 
sürmektedirler. Çalışanların görevlerinin sayı ya da içeriği gibi görevle ilişkili olan yanlarına, 
meslektaşlarıyla olan ilişki yoğunluğuna ya da işte sahip oldukları ilişkilere ve işlerinin 
anlamlarını yükseltmek amacıyla işlerine bakış açılarını değiştirebileceklerini ileri sürmektedir 
(Tims vd. 2012:174).  

İş zanaatkârlığı, pro-aktif iş davranışıyla ilişkilidir. İş zanaatkârının yaptığı değişiklikler, temel 
olarak, onların kişi-iş uyumunu ve iş motivasyonunu geliştirmeyi amaçlar. Bu anlamda, iş 
zanaatkârlığı, pro-aktif davranışın özel bir formu olarak görülebilir (Tims vd. 2012:174). İş 
zanaatkârlığı üzerine Wrzesniewski ve Dutton (2001) tanımı, çalışanların iş görevlerinde, işteki 
ilişkilerde ve iş üzerine bilişlerde yaptığı değişikliklerle sınırlandırılmıştır. Tims vd. (2012) iş 
zanaatkârlığının hüner geliştirmek gibi ya da memnun olmayan müşterilere hizmet vermekten 
sakınma gibi, diğer formlarının da ele alınabileceğini ileri sürmektedirler. Bu anlamda Tims vd. 
(2012) teorik olarak, iş talepleri ve kaynakları modeli (JD-R) içindeki tanımı ile iş 
zanaatkârlığını çerçevelemişlerdir. JD-R modeline göre, bütün iş özellikleri, iş talepleri ve iş 
kaynakları olarak iki geniş sınıflandırma içinde kategorize edilebilir (Bakker vd., 2007:275). 

JD-R modeli bağlamında, Tims vd., (2012), çalışanların kişisel kabiliyetleri ve ihtiyaçları ile iş 
kaynaklarını ve taleplerini dengelemek için yaptığı değişiklikler olarak iş zanaatkârlığını 
tanımlamışlardır.  

JD-R temelinde, iş zanaatkârlığını ele alan son araştırmalar iş zanaatkârlığının, üç farklı 
yönelimin bir bileşimi olarak görülebileceğini ileri sürmektedirler (Slemp ve Brodrick, 2014; 

Bakker ve Derlemous, 2019; Zoughi vd. 2020). Bunlar; 1) sosyal iş kaynaklarını arttırmak 
(meslektaşlardan sosyal destek araştırmak gibi), 2) yapısal iş kaynaklarını arttırmak 
(profesyonel hünerler geliştirmek için fırsatlar yaratmak gibi) ve 3) rekabet edici iş kaynaklarını 
arttırmaktır (yeni bir proje başlatmak gibi). İş zanaatkârlığının, ihtiyaç tatmininin mantıksal bir 
öncülü olduğu ileri sürülebilir. Öncelikle, çalışanlar sosyal kaynaklarını arttırdıklarında, pro-

aktif bir şekilde sosyal çevrelerini değiştirirler (otonomi), yapıcı geri bildirim için daha çok geri 
bildirim fırsatı yaratırlar (yetenek) ve meslektaşlarıyla ilişki yaratırlar (ilişki). İkincisi, onlar 
yapısal kaynaklarını arttırdıklarında, işleri üzerinde kontrol kazanırlar (otonomi), benliklerini 

geliştirecek yolları bulmak için diğerlerine ulaşırlar (ilişki) ve hünerlerini daha iyi geliştirmiş ve 
kullanmış olurlar (yetenek). Üçüncüsü, işlerinin rekabet edici yanlarını geliştirdiklerinde, bu 
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yeni amaçları nasıl kurgulayacağına ve izleyeceğine karar verebilirler (otonomi), bütün 
yeteneklerini kullanarak yeni projelere başlayabilirler (yetenek) ve bu yeni projeleri almak için 
onaylanmış ve değerli görülmüş olarak kendilerini hissedebilirler (ilişki) (Zoughi vd. 2020). 
Görülen o ki, işlerinin zanaatkârlığını yaptıkları zaman çalışanlar, iş taleplerini ve kaynaklarını 
optimize ederler ki bu da, işyerinin otonomi, yetenek ve ilişki için kişinin ihtiyaçlarını tatmin 
edebileceğini gösterir. 

Tüm yapılan açıklamalar ışığında, iş zanaatkârlığı davranışları gösterimiyle edinilen 
tecrübelerin, dönüşüm içinde, yetenek ihtiyacının tatminini olası kılabileceği ileri sürülebilir. Bu 
bağlamda izleyen hipotez geliştirilmiştir. Bu çalışmada, alan sınırlandırması nedeniyle, burada 
BBT’de yer alan temel ihtiyaçlardan sadece biri olan yetenek ihtiyacı ele alınmış ve 
raporlanmıştır. 

H1: JDR modelinin iş zanaatkârlığı formları, algılanan yetenek üzerinde pozitif bir etki 
yaratacaktır. 

İş zanaatkârlığı modelinde, motivasyonel yönelimleri biçimleyici değişken olarak ele alan 

Wrzesniewski ve Dutton (2001:185)’un çalışması, iş yapmak için içsel motivasyona sahip olan 
çalışanların, işlerinde yetenek ve benlik belirleme açıklamalarına izin verecek olan iş 
zanaatkârlığına, çok daha yoğun katılabileceklerini ifade etmektedir. Olgusal çalışmalar, iş 
zanaatkârlığına fazlasıyla başvuran çalışanların, ihtiyaç tatminlerinin yüksek düzeylerini tecrübe 
ettiklerini desteklemektedir (Slemp ve Brodrick, 2014; Bakker ve Derlemous, 2019; Zoughi vd. 

2020). Wrzesniewski ve Dutton (2001)’a bağlı olarak bu çalışmada, iş zanaatkârlığı ve ihtiyaç 
tatmini ilişkisi üzerine ileri sürülen bu desteğin, her zaman böyle olmayabileceği ve İçsel 
Motivasyon Yöneliminin (İMY) düşük ve yüksek düzeylerine göre bu ilişkinin gücünün 
değişebileceği ileri sürülmektedir.  

İçsel motivasyon, kişiyle aktivite arasında var olan bir motivasyonu temsil eder (Deci ve Ryan, 

1985). Kişiler içsel olarak motive olduklarında, o aktivitenin sağladığı ilgi ve hoşlanma için 
aktiviteleri izlerler ve sıklıkla, nispi olarak yüksek seviyelerde performans uygulaması yaparlar 
(Abuhamdeh ve Csikszentmihalyi, 2009:1616). İMY, şartları yükselttiği düşünülen psikolojik 
duyguları tecrübe etmenin arzusu olduğu kadar, rekabet edici olan bir tercihi içeren, içsel olarak 
motive olmuş davranışı yükseltmesi düşünülen durumsal koşullar üzerine bir tercihi yansıtır 
(Amabile vd.,1994). İMY, süreç temelli ödüllerin hoşnutluğu ve değeri ile karakterize edilir. 
İçsel motivasyonun çağdaş teorileri, hoşnutluğun maksimizasyonu için, temel olarak ne oldukça 
kolay ne de oldukça zor olarak algılanan rekabet edicileri; optimal rekabet edicileri düşünür. 
BBT’ye (Deci ve Ryan 1985, 2000; Ryan ve Deci 2000) göre, optimal rekabet edicilerin başarılı 
olarak izlenmesi, yetenek için kişinin duygusunu maksimize eder ve dönüşüm içinde de 
hoşlanmayı artırır. Bu anlamda İMY süreç temelli hoşlanmaya doğru bir motivasyon yönelimini 
temsil eder ve hoşlanmayı yükseltme eğiliminde olan durumlar üzerine duyarlı olarak ortaya 
çıkar.  

Bu açıklamalar bize, çalışan tarafından pro-aktif olarak tasarımlanan görevler, çalışanın kapasite 

gücünün ötesinde algılanıncaya kadar, zanaatkârlık ve algılanan yetenek arasında pozitif yönlü 
bir ilişki olacağını düşündürebilir. İş zanaatkârlığı için beklenilen ve olgusal çalışmalarla 
desteklenen bu ilişki; İMY’si yüksek ya da düşük olanlar için düşünülürse durum farklılaşır mı? 
BBT bağlamında, İMY’de yüksek olan kişiler tarafından aktivitenin kendi hatırı üzerinden 
tecrübe edilen hoşlanma duygusunun tekrar edilme isteği, iş zanaatkarlığı tasarımlarında 
optimal rekabet edicilerin zorluk derecelerinin tekrar, yükseltmesine ve kendilerinin normal 
kapasitelerinin üzerine çıkarak zorlanmış kapasiteye doğru yol almalarına neden olacağı ileri 
sürülebilir. Bu eylem, hüner seviyesi ve görevin zorluğunun tam denkliğinde, güçlü bir ilgi ve 
işe katılım ile yapılan eylemdir (Amabile, 1993:188). Bu ateşleyici durum, İMY’si düşük 
olanlarda, aynı düzeyde ve yoğunlukta görülmeyebilir. Bu anlamda özellikle iş zanaatkarlığının 
yukarıda tartışılan doğasına bağlı olarak iş zanaatkarlığı ve algılan yetenek arasındaki pozitif 

ilişki varsayımı, belirli bir oranda optimal rekabet edicilerin ve hoşlanma duygusunun varlığını 
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ima etmekte fakat bu ilişkinin eğim derecesinin özellikle İMY’nin bir eylemi olarak değişime 
uğrayacağının kabulünü de gerekli kılar gibi görünmektedir. Bu anlamda, iş zanaatkârlığının tek 
başına, algılanan yetenek üzerinde varsayılan pozitif etkisi onun İMY birlikteliğinde, çok daha 
güçlü bir etkiye dönüşebileceği iddia edilebilir. Fakat bu yüksek etki özellikle İMY’si yüksek 
olanlarda güçlü bir şekilde beklenebilir.  

H2: JDR modelinin iş zanaatkârlığı formları ve algılanan yetenek arasındaki ilişkiler içsel 
motivasyon tarafından biçimlenecektir. İMY’de düşük olanlara göre İMY’de yüksek olanlar 
arasında iş zanaatkârlığı ve algılanan yetenek ilişkisi çok daha güçlü olacaktır. 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Örneklem 

Çalışmanın evrenini Türkiye’deki devlet üniversitelerinde çalışan akademisyenler 
oluşturmaktadır. Bu çalışmaya dâhil edilen gözlem sayısı 325’tir fakat sağlıklı sonuçlar 
vermeyecekleri gerekçesiyle 29 gözlem değeri veri setinden çıkarılmıştır. Analize başlamadan 

önce eksik, yanlı ve uç veri olup olmadığı kontrol edilmiştir. Veri setinde eksik veri 
bulunmamıştır fakat yanlı olduğu düşünülen üç gözlem değeri ile z skorları ve kutu grafikleri 
incelendikten sonra uç olduğu düşünülen yirmi altı gözlem değeri veri setinden çıkarılmıştır. 
Sonuç olarak çalışmanın örneklemi 296 akademisyenden oluşmaktadır.  

Ölçekler   

Çalışmada verilerin elde edilmesi için anket yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada iş zanaatkârlığı 
ölçeği Tims vd. (2012)’nin çalışmasından alınmıştır. Katılımcıların içsel motivasyon yönelimini 
ölçmek için Amabile vd. (1994)’nin içsel motivasyon ölçeğinden yararlanılmıştır. Algılanan 

yetenek ölçeği, Spreitzer (1995)’in çalışmasından alınmıştır. 

BULGULAR 

Ölçeklerin Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri 
Çalışmada Varimax yöntemi kullanılarak ölçeklere açıklayıcı (AFA) ve sonrasında doğrulayıcı 
(DFA) faktör analizi uygulanmıştır. Ölçeklere ait AFA sonuçlarını özetleyen Tablo 1’de 
ölçeklere ait KMO değerleri sırasıyla %85,7, %69,5 ve %76 olarak belirtilmektedir. KMO 

örneklem yeterliliği ölçütleri %50’den büyük ve Bartlett’s küresellik testi sonuçları anlamlı 
olduğu için (P<,000) veri setinin AFA için uygun olduğu söylenebilir (Kalaycı, 2016). 

Tablo 1: Ölçeklere Ait AFA Sonuçları 
İş Zanaatkârlığı Algılanan 

Yetenek 

İçsel Motivasyon 

İfadeler 

Faktör 1 

Faktör 
2 

Faktör 
3 

İfadeler 

Faktör 1 

İfadele
r Faktör 1 Faktör 2 

YIKA2 ,856   YET2 ,909 EN8 ,759  

YIKA1 ,818   YET1 ,879 EN3 ,701  

YIKA3 ,787   YET3 ,824 EN7 ,654  

YIKA4 ,700     EN2 ,640  

YIKA5 ,486     EN6 ,620  

SIKA13  ,840    EN4 ,573  

SIKA16  ,814    CH3  ,937 

SIKA15  ,803    CH2  ,936 

SIKA12  ,775    CH1  ,906 

SIKA14  ,586       

REIKA20   ,754      

REIKA19   ,673      

REIKA21   ,623      

REIKA18   ,592      
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İş Zanaatkârlığı Algılanan 
Yetenek 

İçsel Motivasyon 

İfadeler 

Faktör 1 

Faktör 
2 

Faktör 
3 

İfadeler 

Faktör 1 

İfadele
r Faktör 1 Faktör 2 

Başlangıç Öz Değerleri 4,936 2,142 1,332  2,279  2,724 2,506 

Varyansın Yüzdesi 35,259 15,297 9,511  75,952  30,264 27,840 

Kümülatif Yüzde 35,259 50,557 60,068  75,952  30,264 58,105 

KMO Örneklem 

Yeterliliği Ölçütü ,857 ,695 ,760 

Barlett Küresellik Testi 

Yaklaşık Ki Kare 1617,889 383,231 1006,887 

Serbestlik Derecesi

   91 3 36 

Anlamlılık (Sig.) ,000 ,000 ,000 
 

Tablo 1’de iş zanaatkârlığına ait öz değer istatistiği 1’den büyük olan üç boyut olduğu 
görülmektedir. Bu boyutlar toplam varyansın %60’ını açıklamaktadır. Bu ölçekte uygun boyut 

altında toplanmayan bir ifade (REIKA17) analizden çıkarılmıştır. Algılanan yetenek ölçeğine 
ilişkin üç ifadenin tek boyutta toplandığı görülmektedir. Bu ifadeler toplam varyansın  
%75,9’unu açıklamaktadır. Son olarak içsel motivasyona ait öz değer istatistiği 1’den büyük 
olan iki boyut olduğu görülmektedir. İçsel motivasyon ölçeğinde uygun boyut altında 
toplanmayan altı ifade (EN1, EN5, CH4, CH5, CH6, CH7) analizden çıkarılmıştır. İçsel 
motivasyon ölçeğine ait boyutlar toplam varyansın %58,1’ini açıklamaktadır. Bağımsız ve 
düzenleyici değişkenler olan iş zanaatkârlığı ve içsel motivasyona ait DFA sonuçlarına ilişkin 
uyum iyiliği değerleri Tablo 3’te gösterilmektedir. 

Tablo 2: Uyum İyiliği Değerleri 
Uyum İndeksleri İş Zanaatkârlığı İçsel Motivasyon 

x2/df 2,565 1,855 

GFI ,933 ,967 

NFI ,915 ,955 

CFI ,946 ,978 

RMSEA ,073 ,054 
 

DFA’da kabul edilebilir uyum indeksi değerleri değerlendirilirken öncül yazında genel olarak 
kabul edilen değerler referans alınmıştır. Tablo 2’de bulunan uyum iyiliği değerleri 
incelendiğinde değişkenlere ait uyum iyiliği değerlerinin yazında kabul edilen aralıkta olduğu 
söylenebilir. DFA sonucunda iş zanaatkârlığına ait iki ifade (YIKA5 ve REIKA4) standardize 

edilmiş regresyon katsayıları düşük olduğu için, (sırasıyla ,395 ve ,359) analizden çıkarılmıştır. 

Ölçeğin içsel tutarlılığını ölçmek üzere hesaplanan Cronbach’s Alpha katsayıları, ölçeğin 
güvenilirliğine kanıt sağlamaktadır (α>,70). Ölçeklerin cronbach’s alpha (α) değerleri ,709 ile 

,919 arasında yer almaktadır (Kayış, 2016: 405). 

Tablo 3: Güvenilirlik ve Normal Dağılıma Uygunluk Analizleri 

 
Çarpıklık 

(Skewness) 

Basıklık 

(Kurtosis) 

Standart 

Sapma 
Ortalama 

Cronbach

’s Alpha 
(α) 

İş 
zanaatkârlığı 

Yapısal iş kaynaklarını 
artırmak -,687 -,722 ,459 4,56 ,844 

Sosyal iş kaynaklarını 
artırmak -,742 ,448 ,724 3,99 ,845 

Rekabet edici iş 
kaynaklarını artırmak -,301 -,300 ,806 3,70 ,709 

Algılanan yetenek -,446 -,693 ,536 4,41 ,839 

İçsel 
motivasyon 

Rekabet edicilik -,501 -,511 1,084 3,51 ,919 

Hoşlanma -,750 -,135 ,412 4,54 ,733 
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Verilerin normal dağılıma uyup uymadığı çarpıklık ve basıklık katsayıları ile test edilmiştir. 
Hair vd., (2013)’ye göre -1 ile +1 aralığındaki basıklık ve çarpıklık değerleri verilerin normal 
dağılıma sahip olduğunu ifade etmektedir. Ölçeklere ilişkin çarpıklık ve basıklık değerlerinin 
söz konusu şartları sağlaması sebebiyle, verilerin normal dağılıma uygun olduğu sonucuna 
ulaşılabilir.  

Korelasyon Analizi 

Çalışmada, değişkenler arasındaki ilişkileri tespit etmek ve çoklu doğrusal bağlantı sorunu olup 
olmadığına dair bilgi edinmek amacıyla Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Analiz 

sonucuna göre (Tablo 4) değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı sorunu olmadığı 
görülmektedir. 

Tablo 4: Değişkenlere Ait Korelasyon Analizi 
Değişkenler 1 2 3 4 5 

1. Yapısal İş Kaynaklarını Arttırmak 1     

2. Sosyal İş Kaynaklarını Arttırmak ,320** 1    

3. Rekabet Edici İş Kaynaklarını Arttırmak ,499** ,400** 1   

4. Algılanan Yetenek ,612** ,230** ,384** 1  

5. Rekabet Edicilik ,133* ,061 ,203** ,177** 1 

6. Hoşlanma  ,543** ,222** ,308** ,474** ,052 
*  %1, ** %5  

Regresyon Analizleri 

Çalışma kapsamında yer alan hipotezler çerçevesinde iş zanaatkârlığının algılanan yetenek 
üzerindeki etkisi ve bu ilişkide içsel motivasyonun düzenleyici rolünü test etmek amacıyla basit 

ve çoklu doğrusal regresyon analizleri yapılmıştır. Moderator hipotezlerin test edilmesinde 

Baron ve Kenny (1986) referans alınmıştır. Tablo 5, iş zanaatkârlığının alt boyutlarının 
algılanan yetenek üzerindeki etkilerini göstermektedir. 

Tablo 5: İş Zanaatkârlığının Algılanan Yetenek Üzerindeki Etkisi 
Değişkenler 

Bağımlı Değişken: Algılanan Yetenek 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

Bağımsız Değişkenler 

Yapısal İş Kaynaklarını 
Arttırmak 

,612* 
  

,558* 

Sosyal İş Kaynaklarını 
Arttırmak  

,230* 
 

,012 

Rekabet Edici İş 
Kaynaklarını Arttırmak   

,384* ,101*** 

 

Sabit 1,157* 3,733* 3,469* 1,161* 

F 175,804* 16,469* 50,737* 60,300* 

Düzeltilmiş R2 0,372 0,050 0,144 0,376 

Durbin Watson 1,930 1,914 1,771 1,878 
* , ** ve *** sırasıyla % 1, % 5 ve % 10  
VIF değerleri 10’un altındadır. 
 

Tablo 5’e göre; yapısal iş kaynaklarını arttırmak boyutu (β= ,612; p<,01), sosyal iş kaynaklarını 
arttırmak boyutu(β= ,230; p<,01) ve rekabet edici iş kaynaklarını arttırmak boyutunun (β= ,384; 
p<,01)   algılanan yetenek üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü etkileri bulunmaktadır. Bu bulgular, 

“JD-R modelinin iş zanaatkârlığı formları, algılanan yetenek üzerinde pozitif bir etki 
yaratacaktır” olarak belirtilen H1 hipotezini desteklemektedir. 
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Tablo 6: İş Zanaatkârlığı ile Algılanan Yetenek İlişkisinde İçsel Motivasyonun Düzenleyici 
Rolü 

Değişkenler 
  Bağımlı Değişken: Algılanan Yetenek 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 

Rekabet Edicilik ,105** ,165* ,111**    

Hoşlanma    206* ,448* ,386* 

Yapısal İş Kaynaklarını Arttırmak ,595*   516*   

Sosyal İş Kaynaklarını Arttırmak  ,216*   ,131**  

Rekabet Edici İş Kaynaklarını 
Arttırmak 

  ,358*   ,262* 

Yapısal İş Kaynaklarını 
Arttırmak*Rekabet Edicilik 

-,030      

Sosyal İş Kaynaklarını 
Arttırmak*Rekabet Edicilik 

 -,036     

Rekabet Edici İş Kaynaklarını 
Arttırmak*Rekabet Edicilik 

  -,066    

Yapısal İş Kaynaklarını 
Arttırmak*Hoşlanma 

   ,043   

Sosyal İş Kaynaklarını 
Arttırmak*Hoşlanma 

    ,015  

Rekabet Edici İş Kaynaklarını 
Arttırmak*Hoşlanma 

     -,050 

Sabit 4,418 4,417 4,422 4,404 4,414 4,424 

F 60,778* 8,572* 18,786* 66,017* 30,926* 39,636* 

Düzeltilmiş R2 ,378 ,071 ,153 ,398 ,233 ,282 

Durbin Watson 1,932 1,911 1,758 1,989 2,019 1,886 
* , ** ve *** sırasıyla % 1, % 5 ve % 10  
VIF değerleri 10’un altındadır. 

Tablo 6’da yer alan modellerdeki bağımsız ve düzenleyici değişkenlerin algılanan yetenek 
üzerinde ayrı ayrı etkileri bulunmasına karşın, düzenleyici herhangi bir etki bulunamamıştır. Bu 

bulgular, “JD-R modelinin iş zanaatkârlığı formları ve algılanan yetenek arasındaki ilişkiler 
içsel motivasyon tarafından biçimlenecektir” şeklindeki H2 hipotezini desteklememektedir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

JD-R modelinin iş zanaatkârlığı formalarının algılanan yetenek üzerindeki etkisi ve bu etkide 

içsel motivasyonun düzenleyici rolünü araştırmak amacıyla yürütülen bu çalışmada; JD-R 

modelinin iş zanaatkârlığı formlarının algılanan yeteneği pozitif olarak etkilediği fakat bu 
ilişkide içsel motivasyonun düzenleyici rolünün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Bulgular, Clegg ve Spencer’in (2007) belirttiği, çalışanların algılanan yeteneklerine işi uygun 
hale getirmek için iş zanaatkârlığı davranışı uyguladıkları görüşünü desteklemektedir. İlave 
olarak bulgular, akademisyenlerin iş zanaatkârlığını, onların temel psikolojik ihtiyaçlarından 
biri olan yetenek ihtiyacını tatmin etmek için yaptıklarına dair kanıt sağlamaktadır. Çalışmada, 
iş zanaatkârlığının algılanan yetenek üzerinde etkisi olmakla birlikte bu etkide içsel 
motivasyonun düzenleyici rolüne dair anlamlı bir sonuç elde edilememiştir. Wrzesniewski ve 

Dutton, (2001) tarafından teorik olarak ileri sürülen fakat olgusal olarak destek bulmayan 

düzenleyici rolün desteklenmemesinin olası nedenlerinden biri, akademisyenlerin olası olarak, 
izlenim yönetimi uyguladıkları ve algılanan yeteneklerini aşırı değerlendirdikleri yönünde ifade 
edilebilir. Çünkü düzenleyici etkiyi test etmek için oluşturulan regresyon modelleri 
incelendiğinde, modellerdeki sabit terim değerlerinin yaklaşık olarak 4,41 civarında olduğu 
görülmektedir. Bu bulgu, algılanan yetenek üzerindeki etkide, bırakın İMY’nin yer bulmasını, iş 
zanaatkârlığının da zorlukla yer bulduğunu göstermektedir. Çalışma bulguları, iş 
zanaatkârlığının içsel temel ihtiyaçların tatmini sağlayan bir yapı olduğuna ve bu tatminde iş 
zanaatkarlığının İMY ile etkileşiminin herhangi bir etkisinin olmadığına dair kanıt sağlıyor. 
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Özellikle İMY için; “insanlara içsel motvasyonel eğilimler bahşedilmiş olmasına rağmen, bu 
özellikler sadece çok özelleştirilmiş şartlar altında açıklanabilir olarak görünüyor” şeklinde 
literatürde bir görüş yer almaktadır (Ryan ve Deci, 2000:58). Rosenberg, (1979:8)’in ego 
katılımı olarak ifade ettiği, “benliğin de dışlanarak eylemde kaybolma” hali ve Csikszentmihalyi 

(1990)’ye göre akış fikri, içtenlikle tatmini yaratan şeyin bilinçli bir ifadesi şeklindeki 

tanımlamaları “bir eylemde tamamıyla kaybolmuş olmak için gereken odaklanmış yoğunlaşma 
durumu” olan içsel motivasyonu ifade etmektedirler. Csikszentmihalyi (1990)’ye göre herkes 

“zaman zaman” akış tecrübe eder. Akış; insanın güçlü, içten, kolay bir kontrol içinde, benlik 
bilincinden bihaber ve kabiliyetlerinin zirvesinde kendisini hissetmesidir. Akış; hüner seviyesi 
ve görevin zorluğunun tam denkliğinde, güçlü bir ilgi ve işe katılım ile yapılan eylemlerde, 
eylemle bütünleşme duygusudur (Amabile, 1993:188).  

Yaşantı içerisinde içsel motivasyon yönelimin etkisinin her zaman ortaya çıkmayacağı ileri 
sürülebilir. Çünkü yapılan açıklamalar, içsel motivasyon yöneliminin, günlük normal hayatın 
akışı içinde sürekli etki yapan değil, özel koşullar isteyen ve zaman zaman ortaya çıkan bir 

yönelim olduğunu göstermektedir. İMY devreye girdiği zamanlarda, insanların, özel koşullar 
altında bir akış yaşadığı söylenebilir. Bu çalışmada akademisyenler İMY’nin yakalanabileceği 
bir örneklem olma potansiyeli taşıdıkları düşünülerek seçilmiştir fakat sonuçlar onların akış 
içerisinde ya da bir başka ifadeyle İMY açıklamayı sağlayan koşullar altında olmadıklarını 
göstermektedir. Çalışma bulgularına göre, sonuç olarak, iş zanaatkârlığı BBT’de ifade edilen 

yetenek ihtiyacını tatmin eden bir yapıdır ve bu tatminde o, İMY ile bağ kurmamaktadır.  
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ÖZET 

Çalışmanın temel amacı, “sosyal kaytarma” olgusu hakkında yapılan bilimsel yayınların bibliyometrik analizini 
gerçekleştirmektir. Bu bağlamda, Web of Science veri tabanında yer alan ve “social loafing” anahtar kelimesini içeren, 
1980-2022 yılları arasında yayımlanan makaleler taranmış ve tarama sonucunda listelenen 370 makale ile analiz 
gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda; (i) 1980 yılından başlayarak 2022 yılının ilk aylarına kadar, sosyal kaytarma 

ile makalelerin sayısında önemli bir artış söz konusudur. (ii) Sosyal kaytarma makalelerinin en fazla yayınlandığı (12) 

dergi, Journal of Personality and Social Psychology’dir. (iii) Sosyal kaytarma ile ilgili en fazla sayıda makaleye sahip 
olan ülke, 16 makale ile Amerika’dır. 8’er makale ile ikinci sırada Çin ve Türkiye yer almaktadır. Makalelere yapılan 
atıflara göre ise en fazla atıf alan (414 atıf) ülkenin yine Amerika olduğu görülmektedir. (iv) Sosyal Kaytarma anahtar 

kelimesinin dışında en sık kullanılan diğer anahtar sözcükler “motivasyon” (5 kez) ve Örgütsel Vatandaşlık 
Davranışıdır (4 kez).  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Kaytarma, Ringelmann Etkisi, Bibliyometrik Analiz, Ağ Analizi 

 

GİRİŞ 

Günümüzde birçok örgütte, gruplar veya takımlar halinde çalışılmakta ve sinerji yaratacak 

faaliyetler yürütülmektedir. Grupların bu sinerjiyi yakalayıp verimli şekilde çalışmalarını 
sürdürmesi birçok örgütün temel amacı olmakla birlikte bunu sağlamak teoride olduğu kadar 
kolay değildir (Robbins ve Judge, 2011). Bunun nedenlerinden biri, bireyin grup içerisinde 
çalışması ile bireysel çalışması arasında birtakım performans farklılıkları bulunmasıdır. Bu 

farklılıklar performansı arttıran yönde olduğunda “sosyal kolaylaştırma”; performansı azaltan 

yönde olduğunda ise “sosyal kaytarma” ya da “Ringelmann etkisi” olarak adlandırılmaktadır 
(Bilgin, 2016).  

Birden çok kişinin çabası sonucunda ortaya çıkan işlerde, bireylerin ne kadar katkısı olduğunu 
ölçmek kolay değildir. Gruptaki üyelerin, “diğer grup arkadaşlarım nasıl olsa yapıyor” 

düşüncesiyle yeterli performansta çalışmaması, Sosyal Psikolojide “sosyal kaytarma” olarak 
tanımlanmaktadır (Kağıtçıbaşı ve Cemalcılar, 2021, 283). Bir başka tanıma göre sosyal kaytarma 

(social loafing); insanların, çabalarını ortak bir hedefe doğru birleştirdiği durumlarda, kendi 
çabalarından bireysel olarak sorumlu oldukları durumlara kıyasla, daha az çaba sarf etme eğilimi 
göstermelerini ifade etmektedir (Myers, 2015: 274). 

Geçmişten günümüze sosyal kaytarma kavramına duyulan ilginin giderek arttığı 
gözlemlenmektedir. Nitekim, 2000’li yılların başına kadar konu ile ilgili daha az makale 

yayınladığı; son yıllarda ise bu sayının oldukça arttığı görülmektedir. Bu durum, literatüre katkı 
sağlamak isteyen araştırmacılar açısından sosyal kaytarma kavramının popülerliğini de 
yansıtmaktadır. Popüler bir kavram hakkında çalışmanın, insanlarda merak uyandırma ve ilgi 
çekme gibi avantajları bulunmaktadır. Ancak, konuyu daha önce çalışılan yönleriyle ele alıp 
tekrara düşmek ve dolayısıyla literatüre bilimsel bir katkı sağlayamamak, önemli bir sorun olarak 
öne çıkmaktadır. Bu nedenle konunun hangi yönüyle ele alınacağı, hangi değişkenlerle ilişkisinin 
değerlendirileceği, keşifsel mi betimleyici mi olacağı, nasıl bir yöntem izleneceği gibi araştırma 
unsurlarının çok iyi tasarlanması gerekir.   
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Bu çerçevede, bu çalışmanın temel amacı, sosyal kaytarma olgusu hakkında yapılan bilimsel 
yayınların “bibliyometrik analizini” gerçekleştirmektir. Bu tür bir analizin, sosyal kaytarma 
konusu ile ilgilenen araştırmacılara yol göstermesi ve gelecekte yapılacak akademik çalışmaların 
şekillenmesine yardımcı olması beklenmektedir. Çalışmanın ayrıca, Sosyal Psikoloji ve 

Örgütsel Davranış literatürlerine katkı sağlaması umulmaktadır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Sosyal kaytarma, bireyin grup çalışmaları sırasında, bireysel çalışırken sergilediği performanstan 
daha azını göstermesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Grup büyüklüğü ne kadar fazla ve grubu kontrol 
etmek ne kadar zor ise bireylerin sosyal kaytarma davranışı gösterme eğilimleri de artmaktadır 
(McShane ve Glinow, 2016). Başkalarıyla birlikte çalışmanın performans üzerindeki etkilerini ilk 
olarak 1880’li yıllarda Fransız bir ziraat mühendisi olan Max Ringelman (1913) incelemiştir. 
Ringelman, bir grup insan halata asıldığında her bir bireyin, tek başına oldukları duruma oranla 
daha az çaba harcadığını bulmuştur. Bundan yüzyıl sonra sosyal psikolog Bibb Latanè, Kipling 
Williams ve Stephen Harkins (1979), insanların başkalarının yanındayken ve bireysel başarımları 
değerlendirilmiyorken rahatlama ve bunun sonucunda da basit işlerde daha kötü, karmaşık işlerde 
daha iyi başarım sergileme eğilimini “sosyal kaytarma” ya da “sosyal aylaklık” olarak 
adlandırmıştır. Gruplarda sosyal kaytarma örneklerine daha sonra alkışlama, yüksek sesle 
tezahürat yapma ve bir nesnenin kullanılabileceği bütün alanları düşünme gibi çeşitli basit 
görevlerde rastlanmıştır (Aranson vd., 2012: 513). 

Sosyal kaytarma alanındaki ilk araştırmalar, sosyal kaytarmanın varlığı konusunda kanıtlar 
sunmaya çalışırken, zaman içinde varlığı kabul edilip hangi koşullar altında oluştuğu ya da hangi 

kişilik özelliklerinin bu olguyu ortaya çıkardığı araştırılmaya başlanmıştır. Literatürde kültürün, 

cinsiyetin ve kişilik özelliklerinin sosyal kaytarmayı etkilediği ifade edilmektedir. Görevlerin 
birbirine bağlılığı, görev görünürlüğü, dağıtımsal ve işlemsel adalet, grup büyüklüğü, grubun 
kaynaşması, iş arkadaşlarının algılanan kaytarması gibi değişkenler, sosyal kaytarmanın öncülleri 
olarak görülmektedir (Özbunar ve Ergun Özler, 2021: 72-79). Yapılan diğer araştırmalarda, artan 

grup büyüklüğü, bireyin grup üyelerine kıyasla kendisini eşsiz olarak görme derecesi, yorgunluk 
gibi faktörlerin sosyal kaytarma üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir (Simms ve Nichols, 2014). 

Grup çalışması yapan öğrenciler üzerinde yapılan güncel bir araştırmada yetkinlik, duygusal 

ilişkiler ve kolektif kimlik, sosyal kaytarma davranışının önemli unsurları olarak öne çıkmıştır 
(Luo vd. 2021). 

İş yaşamında sosyal kaytarma olgusunun nedenlerinin ortaya çıkarılması ve daha sonra bu 
nedenleri ortadan kaldıracak çözümler üretilmesi önemlidir. Sosyal kaytarmanın en temel 
nedenlerinin başında, birden fazla kişinin birlikte çalıştığı işlerde bireyin emeğinin fark 
edilmemesi gelmektedir. Bu durum bireyin daha düşük performansla çalışmasına neden 
olabilmektedir. Bunu önlemek için grup içinde iş tanımlarının yapılması ve bireylerin başarı için 
atfettikleri olguları değerli hale getirmelerini sağlamak yararlı olabilir (Kağıtçıbaşı ve Cemalcılar, 
2021:284). Bu bağlamda, performans değerlendirme uygulamaları, sosyal kaytarmayı önlemek 
ve çalışanların iş yapış biçimlerini anlamlı kılabilmek için önemli bir destektir. Özellikle son 
yıllarda örgütlerin sıklıkla tercih ettikleri 360 derece performans değerlendirmesi sistemi ile grup 
içinde ast-üst ilişkilerinin karşılıklı değerlendirilmesi sağlanmakta ve böylece çalışanların daha 
verimli çalışması için sistematik bir yaklaşım sunulmuş olmaktadır. Bunlara ilave olarak, işin ilgi 
çekici olması, yaratıcılık gerektirmesi, grup üyelerinin birbirlerine inanmaları, ortak hedeflerin 

belirgin olması gibi unsurlar da sosyal kaytarma davranışını azaltacak yönelimlerdendir 
(McShane ve Glinow, 2016). Motivasyon için gerekli olan iş birliği kapsamında grup üyelerinin 
tümüne anlamlı ve özgün görevlerin verilmesi, grup içerisinde bireyin görevinin öneminin 
benimsenmesi ve bireylere kendi görevlerini seçme imkânının tanınması da sosyal kaytarmayı 
azaltacaktır (Ilgın, 2013). 

Uzun bir geçmişe sahip olan sosyal kaytarma olgusunun son yıllarda gerek yabancı gerekse yerli 
literatürde giderek daha fazla incelenmeye başlandığı dikkat çekmektedir. Bu çalışmanın temel 
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amacı da öncelikle bu gözlemin doğruluğunu test etmek; daha sonra, konu ile ilgili yayınların 
ülkelere, dergilere ve ilişkilendirildiği değişkenlere göre dağılımlarını incelemektir. Bu bağlamda, 
araştırma soruları şunlardır:  

1. Yapılan araştırmaların yıllara göre dağılımı nasıldır? 

2. Yapılan araştırmalar hangi dergilerde sıklıkla yayınlanmıştır? 

3. Yapılan araştırmalar hangi ülkelerde sıklıkla gerçekleştirilmiştir? 

4. Yapılan araştırmalarda yazarların kullandığı anahtar sözcüklerin ağ analizi nasıldır? 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Bu çalışmada, bibliyometrik veriler kullanılarak dokümanların analiz edilmesi ve eğilimlerin 
tespit edilerek nicel sonuçların incelenmesine dayanan Bibliyometrik Analiz Yöntemi (Doğan 
vd., 2021: 166) kullanılmıştır. Bibliyometrik analiz içerisinde gerçekleştirilebilen Ağ Analizi ise 

sistemlerin, kişilerin, kavramların veya kurumların birbirleri arasındaki ilişkilerini ve yıllara göre 
değişimlerini görselleştirmeye yarayan bir yöntemdir. Ağ haritasını oluşturmada Vosviewer 

programının otomatik olarak atadığı eşik değer kullanılabildiği gibi deneme-yanılma yoluyla eşik 
değer oluşturulması yoluna da gidilebilir. Böylece araştırmaya ait bulguları sınırlandırabilmek ya 
da daha kapsamlı hale getirebilmek mümkün olabilmektedir (Güney ve Somuncu, 2020: 300-

302). 

Analiz kapsamında, Web of Science veri tabanında yer alan ve “social loafing” anahtar kelimesini 
içeren, 1980-2022 yılları arasında yayımlanan makaleler aranmış ve arama sonucunda listelenen 

370 makale değerlendirilerek elde edilen veriler ile bibliyometrik analiz gerçekleştirilmiştir. 
Diğer taraftan, literatürde social loafing kavramıya eş anlamlı kabul edilen Ringelmann effect 

anahtar kelimesi için de tarama yapılmış fakat anlamlı bir sonuç elde edilememiştir. Bibliyometrik 

analiz yöntemi uygulanırken Web of Science veri tabanının sunduğu grafiklerden ve Vosviewer 
programındaki ağ görselleştirmelerinden ve yoğunluk haritalarından yararlanılmıştır. Analize 

dahil edilen makalelerin tarandığı indeksler şunlardır:  

- Social Sciences Citation Index (SSCI),  

- Emerging Sources Citation Index (ESCI),  

- Science Citation Index (SCI-EXPANDED),  

- Conference Proceedings Citation Index-Science (CPCI-S),  

- Conference Proceedings Citation Index-Social Science and Humanities (CPCI-SSH),  

- Book Citation Index- Social Sciences and Humanities (BKCI-SSH) 

- Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Web of Science veri tabanında yer alan ve anahtar sözcükleri arasında “Social Loafing (Sosyal 
Kaytarma)” kavramı geçen 370 makale ile yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular, 
araştırmanın soruları esas alınarak dört başlık altında sunulmaktadır.  

Sosyal Kaytarma Makalelerinin Yıllara Göre Dağılımı  
Sosyal kaytarma ile ilgili araştırmaların yıllara göre dağılımının nasıl olduğunu tespit etmek 
amacıyla Web of Science veri tabanında yıllara göre dağılımı gösteren tablodan yararlanılmıştır. 
Araştırmada yıllar 6’şarlı olarak gruplandırılarak bar grafiğine aktarılmıştır. 1980 ve 2022 yılları 
6’şarlı olarak gruplandırıldığında artan bir yıl, en eski yılları içeren gruba (1980-1986) eklenerek 

7’şerli biçimde sınıflandırılmıştır. Grafik 1’de söz konusu dağılım gösterilmektedir. Buna göre; 

20221-2017 yılları arasında 121 makale; 2016-2011 yılları arasında 100; 2010-2005 yılları 
arasında 58; 2004-1999 yılları arasında 29; 1998-1993 yılları arasında 25; 1992-1987 yılları 
arasında 23; 1986-1980 yılları arasında 14 adet makaleye rastlanmıştır. 

                                                      
1
  2022 yılına ilişkin veriler, Şubat ayı ortasına kadar olan süreyi kapsamaktadır. 
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Grafik 1: Sosyal Kaytarma ile ilgili Makalelerin Yıllara göre Dağılımı 
 

Özetle, 1980-86 yılları arasında Web of Science veri tabanında sosyal kaytarma ile ilgili 14 
makaleye rastlanırken, 2005-2010 arasında 58; 2017 yılından sonra 121 makaleye 
rastlanmaktadır. Bu bulgu, sosyal kaytarma olgusuna yönelik ilginin giderek artmakta olduğu 
varsayımını desteklemektedir. 

Sosyal Kaytarma Makalelerinin Yayımlandığı Dergilere Göre Dağılımı  
Sosyal kaytarma ile ilgili makalelerin hangi dergilerde sıklıkla yayınlandığına ilişkin olarak Web 

of Science’tan elde edilen veriler Tablo 1’de özetlenmiştir. Analiz sonucunda 285 dergiye 

ulaşıldığından ve herhangi bir dergiye belirgin bir yoğunlaşma olmadığından, yüzde 1,5’in altında 
kalan bulgulara tabloda yer verilmemiştir.  
Elde edilen bilgiler doğrultusunda “social loafing” anahtar kelimesini içeren en fazla sayıda 

makaleye sahip dergi, 12 yayın ile “Journal of Personality and Social Psychology” olmuştur. Onu, 
7 adet makale ile “Personality and Social Psychology Bulletin” takip etmiştir.  

Tablo 1: Sosyal Kaytarma Makalelerinin Yayımlandığı Dergilere Göre Dağılımı 

 

Dergi Adı 
 

 

Frekans 

 

Yüzde 

Journal of Personality and Social Psychology 12 3.24 

Personality and Social Psychology Bulletin 7 1.89 

Computers in Human Behavior 6 1.62 

International Journal of Sport Psychology 6 1.62 

Journal of Social Psychology 6 1.62 

N=289 (dergi sayısı) 
 

Tablo 1’de yer alan dergiler incelendiğinde, sosyal kaytarma ile ilgili makalelerin yayınlandığı 
dergilerin üçünün doğrudan Sosyal Psikoloji ile ilgili olduğu görülmektedir. Buna ilave olarak, 
bir derginin insan davranışlarında bilgisayarların rolü ile; bir diğer derginin ise spor psikolojisi 

ile ilgili olması dikkat çekicidir.   
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Sosyal Kaytarma Makalelerinin Yayımlandığı Ülkelere Göre Dağılımı 
Sosyal kaytarma ile ilgili makalelerin hangi ülkelerde sıklıkla yayımlandığına ilişkin olarak Web 

of Science veri tabanındaki sonuçlardan elde edilen veriler Vosviewer programında ülkelere göre 
atıf analizine tabii tutulmuştur. Analiz, en az 2 makaleye sahip ülkeler üzerinden gerçekleştirilmiş 
ve kapsamlı sonuçlara ulaşılmıştır (Tablo 2).  

Veri tabanında sosyal kaytarma ile ilgili en fazla sayıda makaleye sahip olan ülke, 16 makale ile 

Amerika’dır. 8’er makale ile ikinci sırada Çin ve Türkiye yer almaktadır. Üçüncü sırada ise 
Tayvan gelmektedir. Makalelere yapılan atıflara göre incelendiğinde ise en fazla atıf alan (414 
atıf) ülkenin yine Amerika olduğu görülmektedir. Amerika’yı Norveç, Tayvan, Çin ve Türkiye 
izlemektedir.   Tablo 2’de dikkat çeken bir konu, Norveç’te sosyal kaytarma ile ilgili 3 makale 

yayınlanmasına karşılık bu makalelerin toplam 71 atıf almış olmasıdır. Benzer şekilde Tayvan’da 

da 4 makale toplam 63 atıf almıştır.  

Tablo 2: Sosyal Kaytarma Makalelerinin Yayımlandığı Ülkelere Göre Dağılımı 
Ülke İlişkisellik Skoru  

(Toplam Bağlantı Gücü) 

Makaleler Atıflar 

Amerika 37 16 414 

Çin 28 8 54 

Türkiye 17 8 39 

Norveç 15 3 71 

Tayvan 11 4 63 

Güney Kore 5 2 2 

Polonya 4 2 9 

Vietnam 4 2 4 

Güney Afrika 3 3 8 

 

Şekil 1’deki Vosviewer Ağ görüntüsünde, yayınların ülkeler arasındaki iş birliği (ağ) analizi 
sunulmaktadır. Tablo 2’deki “Toplam Bağlantı Gücü” ya da “İlişkisellik Skoru” terimi, diğer 
ülkelerle olan atıf bağlantılarının toplam gücünü ifade etmektedir (Fırat vd., 2018: 58). 

Kavramların birbirleriyle kullanım sıklığı arttıkça yakın kümelenmeler oluşmaktadır. Bu 
kümelenmeler haritada renklendirilmekte ve yuvarlak düğümler halinde gösterilmektedir (Güney 
ve Somuncu, 2020: 305). İlişkisi yüksek olan ülkelere ait veriler, haritalamada birbirlerine daha 

yakın olarak konumlandırılmaktadır. Birbirine benzer makaleler ise aynı renkle gösterilmektedir. 
Ayrıca, öğelerin yakın konumlanması, aralarındaki ilişkinin gücünü ortaya koyarken öğeler 
arasındaki mesafenin fazla olması, yeterli ilişki ve benzerliğin olmadığı anlamına gelmektedir 
(Doğan vd, 2021). 
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Şekil 1: Sosyal Kaytarma Makalelerinin Yayınlandığı Ülkelere Yönelik Atıf Analizi Ağ 
Haritası 

 

Şekil 1’den görüldüğü üzere, sosyal kaytarma makalelerinin birbirlerine atıf verme yoğunluğuna 
bağlı olarak Amerika, Türkiye ve Çin, ağ üzerinde renkli düğümler olarak gösterilmiştir. Norveç, 
Çin, Türkiye, Slovenya, Güney Kore ve Singapur’da yayımlanan sosyal kaytarma makaleleri ile 

Amerika’dakiler karşılıklı olarak ve yoğun bir şekilde birbirlerine atıf vermektedir. Benzer bir 

etkileşime, Türkiye ile Amerika, Polonya, Çin, Güney Afrika ve Norveç arasında da 
rastlanmaktadır.    

Haritada ayrıca, bağlantı gücü yüksek olan makalelere sahip ülkeler daha büyük düğümlerle 
gösterilmiştir. Buna göre Amerika, Türkiye, Çin dikkati çekmektedir. Bunu takiben Norveç ve 

Tayvan görülmektedir. Norveç’in ilişkisellik skoru daha düşük olmasına rağmen Amerika’ya 
daha yakın kümelenmesi, düşük makale sayısına rağmen atıf bağlantısının yüksek olmasından 

kaynaklanmaktadır. Yüksek atıf alan makalelerin ilgili literatürde daha çok kabul gördüğü 
düşünüldüğünde, Amerika’nın yanı sıra Norveç ve Tayvan’daki makalelerin de yüksek kabul 

gören makaleler olduğu söylenebilir.   

Makalelerde Kullanılan Anahtar Kelimelerin Ağ Analizi  
Makalelerde yazarların kullandığı anahtar sözcüklerin ağ analizinin nasıl olduğu sorusuna yanıt 
aramak amacıyla Vosviewer programında “yazar anahtar kelimeleri” analiz birimiyle araştırma 
yapılmıştır. Analizde eşik değer belirlenmemiş ve kullanılan tüm anahtar kelimeleri ve birbirleri 

arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Analiz sonucunda Şekil 2’deki ağ haritası 
elde edilmiştir. Bu haritadaki anahtar kelimelerin kullanım sıklığı ve toplam bağlantı gücüne 

(ilişkisellik skoru) ait değerler ise Tablo 3’te sunulmuştur. Toplam 133 kavramdan ilişkisellik 
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skoru 7 ve üzeri olanlara tabloda yer verilmiştir. Bu bağlamda, 47 kez kullanılan Sosyal Kaytarma 

anahtar kelimesinin dışında en sık kullanılan diğer anahtar sözcükler “motivasyon” (5 kez) ve 
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı (4 kez) olmuştur. Diğer bir ifadeyle, 5 makalede sosyal kaytarma 
ile motivasyon ilişkisinin; 4 makalede sosyal kaytarma ve örgütsel vatandaşlık davranışı 
ilişkisinin incelendiği söylenebilir.   

Tablo 3: İlişkisellik Skoru En Yüksek Olan Anahtar Kelimelere İlişkin Bulgular 

 

ANAHTAR KELİME 

  

SIKLIK 

İLİŞKİSELLİK 
SKORU (TOPLAM 

BAĞLANTI 
GÜCÜ) 

Social Loafing  Sosyal Kaytarma 47 151 

Motivation Motivasyon 5 18 

Organizational Citizenship 

Behavior 

Örgütsel Vatandaşlık 
Davranışı 

4 13 

Turnover Intention  İşten Ayrılma Niyeti 3 11 

Group Cohesion  Grup Uyumu 3 9 

Virtual Team  Sanal Takımlar 2 9 

Free Riding  Serbest Aktiviteler 2 8 

Group Dynamics  Grup Dinamikleri 2 8 

Group Performance  Grup Performansı 2 8 

Leader Member Exchange  Lider-Üye Etkileşimi 2 8 

Online Brand Communities  Çevrimiçi Marka Topluluğu 2 8 

Collaboration  İş Birliği 2 7 

Teamwork  Takım Çalışması 2 7 

 

Şekil 2’de sunulan anahtar kelimelere ilişkin ağ haritasındaki renkler, kavram kümelerinin 

ayrımını göstermektedir. Örneğin, kırmızı ile gösterilen kavram kümesi, bu analizin en yoğun 
kümesi olup sosyal kaytarma, iş birliği, toplulukçuluk, sosyal sorumluluk gibi kavramlardan 

oluşmaktadır. Farklı renklerle gösterilen kümelenmeler, birbirleriyle yakın ilişkiye sahip 133 

kavramın konumlanmasından kaynaklanmaktadır. Ancak, konuyla ilişkili kavramların kullanım 
sıklığı düşük olduğundan (bknz. Tablo 3) her renk kümesini ayrı ayrı değerlendirmek anlamlı 
değildir. Kullanım sıklıklarının düşük olması, aynı zamanda, sosyal kaytarma olgusu eski yıllara 
dayanan bir kavram olsa da söz konusu değişkenlerle ilişkilerinin pek fazla incelenmediğine işaret 
etmektedir. Nitekim, ağ haritasındaki kırmızı kümede dikkat çeken bir konu; toplulukçuluk 

değişkeninin kırmızı kümede bulunmasına karşılık diğerlerinden uzak bir konumda yer almasıdır. 
Bunun nedeni, yukarıda açıklandığı üzere, bu kavramla sosyal kaytarma arasındaki ilişkiye 
yönelik az sayıda araştırma olmasıdır.  
Tablo 3’teki ilişkisellik skorları incelendiğinde sosyal kaytarma anahtar kelimesi ile kullanılan 
diğer anahtar kelimelerin ayırt edici bir skora sahip olmadığını söylemek mümkündür. Nitekim 
şekil 2’deki ağ haritasında kelimelerin konumlanmasının çok simetrik olması bu durumu 
destekler niteliktedir. Örneklemin az olması da anlamlı sonuçların oluşmasında bir diğer engeldir.  
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Şekil 2: Anahtar Kelimeler Ağ Haritası 
 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sosyal kaytarma kavramının kökeni çok eski yıllara dayanmakta olup ilk tespit edildiği günden 
bu yana farklı disiplinlerde araştırmalara konu olmuştur. Sosyal kaytarma olgusu hakkında 
yapılan bilimsel yayınların bibliyometrik analizini gerçekleştirmek ve böylece, son yıllarda 
konuya yönelik arttığı gözlemlenen ilgiyi değerlendirmek ve gelecekte yapılacak çalışmaların 
şekillenmesine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada araştırmaların hangi 

yıllarda yoğunlaştığı, hangi disiplinlerdeki dergilerde yoğunluk kazandığı, hangi ülkelerdeki 

bilim insanlarının konuya ilgi duyduğu, konu hakkında araştırılan anahtar kelimelerin neler 
olduğu gibi sorulara yanıt aranmıştır. Bu bağlamda, araştırmadan elde edilen temel bulgular şöyle 
sıralanabilir:  
1. Web of Science veri tabanında sosyal kaytarma ile ilgili makalelerin yıllara göre dağılımını 

belirlemeye yönelik ilk analizde, 1980 yılından başlayarak 2022 yılının ilk aylarına kadar, 
sosyal kaytarma ile makalelerin sayısının yoğun bir biçimde arttığı tespit edilmiştir. Örneğin, 
1980-86 yıllarında konu ile ilgili 14 makaleye rastlanırken 2017-2022 yılları arasında 121 
makale yayımlandığı saptanmıştır. Bu durum, konuya yönelik ilginin giderek arttığını 
göstermektedir. Bu ilginin nedeni, küreselleşme, teknolojideki ilerlemeler, uzaktan çalışma 
yöntemleri vb. olabilir. Gelecek çalışmalar için, bu artan ilginin nedenlerini ortaya çıkaracak 
araştırmalar yapılması önerilebilir.      

2. Sosyal kaytarma ile ilgili makalelerin Web of Science veri tabanında taranan hangi dergilerde 

daha fazla yayınlandığına ilişkin ikinci analiz sonucunda, 12 yayın ile Journal of Personality 

and Social Psychology dergisi ilk sırada yer almıştır. Onu, 7 makale ile Personality and 
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Social Psychology Bulletin takip etmiştir. 6’şar makale ile Computers in Human Behavior, 

International Journal of Sport Psychology, Journal of Social Psychology dergileri de sosyal 

kaytarma ile makalelerin yayınlandığı dergiler olarak öne çıkmıştır. Konu ile ilgilenen 

araştırmacılara, makalelerini yayınlatmak üzere bu dergileri göz önünde bulundurmaları 
önerilebilir.   

3. Üçüncü analiz sonucunda sosyal kaytarma ile ilgili makalelerin en fazla yayımlandığı 
ülkelerin sırasıyla Amerika, Çin, Türkiye, Norveç ve Tayvan olduğu tespit edilmiştir. En çok 
atıf alan ülkeler ise Amerika, Norveç, Tayvan, Çin ve Türkiye şeklinde sıralanmıştır. Bu 
sıralamaya göre Norveç ve Tayvan’da az sayıda makale yayımlanmasına rağmen bu 

makalelerin, konuyla ilgili önemli referans kaynakları olduğu anlaşılmaktadır. 
4. Sosyal kaytarma anahtar sözcüklerinin yer aldığı makalelerdeki diğer anahtar kelimelerin 

analizi sonucunda, birbirleriyle ilişkili 133 anahtar sözcük ortaya çıkmıştır. Sosyal kaytarma 

kavramının tek başına kullanım sıklığının (47) ve ilişkisellik boyutunun (151) diğer 
kelimelerden çok daha fazla olmasının nedeni, kavramın ilk kez incelenmeye başladığı 
dönemlerde, sosyal kaytarma gibi bir olgunun varlığına ilişkin araştırmaların yoğunluğuna 
dayandırılabilir. Analiz sonucunda ortaya çıkan diğer anahtar sözcükler ise motivasyon, 

örgütsel vatandaşlık davranışı, işten ayrılma niyeti, grup uyumu, sanal takımlar, grup 
performansı ve grup dinamikleri, lider-üye etkileşimi, iş birliği ve takım çalışması olmuştur.  
Toplam bağlantı güçleri bakımından birbirine çok yakın skorların olması, literatürde yeterli 
çalışmanın olmamasından kaynaklandığını düşündürmektedir. Söz konusu analize ilişkin ağ 
haritası incelendiğinde dikkat çeken bir bulgu, kırmızı kümede yer alan toplulukçuluk 
değişkeninin diğerlerinden uzak bir yerde konumlanmış olmasıdır. Bunun anlamı, sosyal 

kaytarma ile toplulukçuluk değişkeni arasındaki ilişkiye yönelik az sayıda araştırma 
bulunmasıdır. Hofstede’in bireycilik-toplulukçuluk boyutu ile sosyal kaytarma arasındaki 
ilişki ders kitaplarında teorik düzeyde ele alınsa da bu konuda yapılan araştırmaların yetersiz 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, sosyal kaytarma konusu ile ilgilenen araştırmacılara, 
farklı kültür boyutları ile ilişkisini incelemeleri önerilebilir. Bunun, ilgili literatüre katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir.   

Bu araştırmada tek bir veri tabanından elde edilen verilerin kullanılması, araştırmanın kısıtını 
oluşturmaktadır. Öte yandan, sosyal kaytarma kavramının geçmişten günümüze nasıl ele 
alındığını göstermesi ve görsellerle destekleyerek araştırmacılara rehber olması bakımından 
çalışmanın önem arz ettiği düşünülmektedir.  
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ÖZET 

Değişimin her alanda yaşandığı günümüz Covid 19 koşullarında bireylerin bazı davranışlarında zorunlu değişimler 
gerçekleşmiştir. Pandemi sürecinin uzun bir döneme yayılması ve etkilerinin halen devam etmesi sebebiyle söz konusu 
değişimlerin bireylerin davranışlarına yön veren değer yapılarına da yansımalarının olabileceğinden söz edilmektedir. 
Bu doğrultuda yöneticilerin değer yapılarının incelenmesi ve değer farklılıklarının belirlenmesi, önemli hale 
gelmektedir. Bu çalışmanın amacı aile işletmelerindeki yöneticilerin nesiller arası değer farklılıklarının olup 
olmadığının araştırılması ve eğer farklılık var ise hangi değer yapıları arasında olduğunun değerlendirilmesidir. 
Araştırma örneklemi, Marmara Bölgesi’nde faaliyette bulunan aile işletmelerinde farklı nesillerden toplam 631 
yöneticiden oluşmaktadır. Değişime açıklık, muhafazakârlık ve özgelişim değer boyutlarında özellikle 1. ve 3. nesil 
veya daha sonraki nesiller arasında farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Nesiller arasındaki değer farklılıklarının 
yaşanan değişimlerden etkilendiği ve uzun dönemde bu değişimlerin daha da belirgin hissedilebileceği gözlenmiştir. 
Farklı nesillerdeki işgörenlerin değer farklılıklarının kabul edilerek, nesiller arası farklı beklentilerin ve iş yapış 
şekillerinin incelenmesinin ilgili literatüre katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bireysel Değerler, Aile İşletmeleri, Nesiller Arası Farklılıklar. 

 

GİRİŞ 

Günümüzde yaşanan Covid 19 pandemisi ile birlikte uzun süren kısıtlamalar neticesinde hayatın 
her alanında yaşanılan değişimler, bireyler üzerinde de kendisini göstermiştir (ILO, 2020). 
Zamanla birlikte değişmeye başlayan bireylerin beklentileri ve ihtiyaçları, davranışlarına da 
yansımıştır. Bu değişimler, işletmeler içerisinde de varlığını göstermiş, bazı alışılmış kuralların, 
davranış şekillerinin ve yönetim sistemlerinin de artık değişmesi gerektiğinin sinyallerini 
vermiştir (OECD, 2020; Bilginoğlu, 2021).  

İşletme yapıları incelendiğinde ise büyük bir kısmının aile işletmelerinden oluştuğu 
belirtilmektedir  (PwC, 2020). Farklı nesillerin iş yaşamına dair davranışları, hedefleri ve 
beklentileri değişiklikler içermektedir. Bu değişiklikler iş ortamında işgörenlerin birbirleriyle 
uyumlu bir şekilde çalışabilmelerini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle ilgili literatürde farklı 
nesillerin davranışlarına ve ihtiyaçlarına odaklanan araştırmalara gereksinim duyulduğu ifade 
edilmektedir (Papavasileiou ve Lyons, 2014). Aile işletmeleri içerisinde önemli karar vericiler 
olan yöneticiler arasındaki nesil farklılıklarının örgüt içi süreçlere etkisi ve bireysel değerleri 
bakımından değerlendirilmesi de önemli bir konuyu oluşturmaktadır. 

Değerler, yöneticilerin davranışlarına yön veren etkenler arasındadır (Ros ve diğerleri, 1999; 
Ralston, 1999). Her yönetici kişiliğine özgü kendi bireysel değer sistemine sahiptir. Yöneticilerin 
hangi değerleri benimseyip hangisini kendilerine göre önem sırasına koydukları da kendi değer 
sistemlerinin bir göstergesini oluşturmaktadır (Erkenekli, 2013). Yöneticilerin iş görme 
anlayışlarının temelinde de bu değerler önemli yer tutmaktadır (Hunt ve At-twaijri, 1996). 

Bu çalışmada aile işletmelerindeki yöneticilerin nesiller arası bireysel değer farklılıklarının olup 
olmadığı, farklılık var ise hangi değer yapıları arasında olduğunun incelenmesi amaçlanmıştır. 
Nesiller arası değişimin gözlemlenmesi de bir diğer amaçtır. Araştırmanın aile işletmelerinde 
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bireysel değerlerin değerlendirilmesinde ilgili literatüre ve faaliyette bulunan aile işletmelerindeki 
nesiller arası davranışlara bir farkındalık kazandırması yönünde olumlu katkılar sağlayabileceği 
düşünülmektedir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Bireysel Değer Kavramı 
Değerler; bireylerin davranışlarına rehberlik eden, olayları ve durumları değerlendirmeyi 
sağlayan standartlardır (Rokeach, 1973). İlgili literatürde değer kavramının pek çok tanımı 
bulunmaktadır (Hofstede, 1980; Schwartz, 1992). Bu tanımlardan bireysel değerlerin aslında, 
bireylerin davranış tarzlarına ve aynı zamanda davranışlarının temeline vurgu yaptığı 
görülmektedir (Vurgun ve Öztop, 2011).  

Değerler konusunda araştırma yapmanın başlıca amaçlarından biri bireylerin sahip olduğu değer 
anlayışının onları nasıl bir eğilimle şekillendirdiği ve tutum ve davranışlarında nasıl bir rol 
oynadığını gözlemlemektir (Uyguç, 2003). Değerler sadece kültürle ilişkili olmayıp kişilik ile de 
yakından ilgilidir (Triandis ve Eunkook, 2002).  

İşletmeler açısından işgörenlerin işlerine olan bağlılığı, iş tatmini, tükenmişliği, iyi olma hali gibi 
davranışlarını doğrudan etkileyen en önemli kavramlar arasında bireysel değerler de yer 

almaktadır (Meglino ve Ravlin, 1998; Kristoff-Brown ve diğerleri, 2005). 

Aile İşletmelerinde Yöneticilerin Nesiller Arası Bireysel Değerlerinin 
Karşılaştırılması 
Aile işletmeleri ülkelerin ekonomisinde ve istihdamında önemli bir role sahiptir (PwC, 2020). 

Aile işletmelerinin tanımına bakıldığında Sirmon ve Hitt (2003), mülkiyetin ve yönetimin bir 
arada olduğu yapılar, Donneley (1964) ise en az iki nesilden beri aileye ait olan, ailenin ve 
işletmenin amaçları ve çıkarlarının bir olduğu işletmeler olarak tanımlamıştır. Bakıldığında bütün 
aile işletmelerinin yapısal özellikleri birbirinden farklıdır. Bu doğrultuda aile işletmelerini 
tanımlayan araştırmacıların bakış açıları farklılaştıkça yapılan tanımlamalar da çeşitlilik 
kazanabilmektedir (Davis, 1983; Ward, 1997; Koçel, 2018). 

İlgili kaynaklarda, aile işletmelerinde nesilden nesle geçerek faaliyetlerine devam eden 
işletmelerin sayısının azalan bir eğilim gösterdiği vurgulanmaktadır (PwC, 2020). Garcia-Alvarez 

ve Lopez-Sintas (2001) ve Stravrou ve diğerleri (2005) kurucu kişiliğinin ve değerlerin aile 
işletmelerinin nesiller arası aktarımında etkili olduğunu, Aronoff ve Ward (2000), değerlerin aile 
işletmelerinin sürdürülebilirliğini ve performansını etkilediğini ileri sürmüşlerdir.  

Yönetici değerleri, toplumların kültürüne bağlı olarak gelişme eğilimi göstermektedir (Inglehart, 
2000; Schwartz, 2006). Bu nedenle Schwartz tarafından belirtildiği gibi değerlerin araştırılması, 
ilgili kültürün karakteristik yapısını tanımaya ilişkin en etkili yollar arasındadır (Schwartz, 2006; 
Morsümbül, 2014). Farklı kuşaklardaki nesillerin ve Schwartz değer tiplerinin arasındaki ilişkinin 
incelendiği Bowman (2010)’nun araştırmasında cinsiyet ve yaş değişkenlerine bağlı olarak 
değişen değerlerin işyeri motivasyonuna etkisi incelenmiştir. Fancy (2004) tarafından da 
bireylerin değer önceliklerinde nesiller arası bir değişim olduğu gözlenmiştir. Bu araştırmada da 
yöneticilerin değer yapılarının incelenmesinde Schwartz Temel Değerler Ölçeği’nden 
yararlanılması uygun bulunmuştur. 

Halse ve Mallinson (2009) tarafından aynı nesildeki bireylerin kültür ve sosyo-ekonomik 

faktörler başta olmak üzere daha pek çok faktörü paylaştığı ve bu sayede ortak deneyimler 
yaşadıkları belirtilmektedir. Bu doğrultuda da bireylerin ait oldukları nesle özgü birtakım ortak 
olarak kabul edilebilecek genel karakter özellikleri ve değer yargıları oluşabilmektedir. 

Aile işletmelerini inceleyen ilgili literatürdeki araştırmaların kurumsallaşma, yeniden yapılanma, 
aile işletmesi anayasalarının hazırlanması, uyum içerisinde yönetilmesi, sürekliliği ve verimliliği 
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gibi faktörlerin önemle üzerinde durulması gereken konular olarak vurgulanmaktadır (Yurttadur 
ve Nakıpoğlu, 2015). Aslında tüm bu faktörlerin de aile işletmelerindeki yöneticilerin değer 
yapıları ile doğrudan ilişkili olduğu görülmektedir. 

Bu çalışmada aile işletmelerindeki yöneticilerin nesiller arası bireysel değer farklılıklarının ve 
nesiller arası farklılık içeren bireysel değer yapıları değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu bilgiler 
doğrultusunda araştırmanın hipotezleri şu şekilde oluşturulmuştur. 

H1: Aile işletmelerindeki yöneticilerin nesiller arası bireysel değerleri (değişime açıklık, 
muhafazakârlık, kendini aşma, özgelişim) arasında anlamlı bir farklılık vardır.  

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Araştırmanın amacı, aile işletmelerindeki yöneticilerin nesiller arası bireysel değerleri arasında 
farklılık olup olmadığı, eğer farklılık var ise hangi değerler arasında olduğunun incelenmesinden 
oluşmaktadır. 

Araştırma örneklemi, Marmara Bölgesi’nde faaliyette bulunan aile işletmelerinin farklı 
nesillerinden toplam 631 yöneticiden oluşmaktadır. Katılımcıların 277’si 1. nesil, 242’si 2. nesil 
ve 112’si 3. veya daha sonraki nesilde olduğunu belirtmişlerdir. Araştırma nicel araştırma 
yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış 
ve anket yöntemi ile veriler toplanmıştır. Katılımcılara e-mail yolu ile ulaşılmıştır. 

Araştırmada kullanılan anketin ilk bölümünde katılımcıların demografik özellikleri, ikinci 
bölümünde, Schwartz (2003)’ün Temel Bireysel Değerleri Ölçmeye Yönelik çalışmasında yer 
alan “Değişime Açıklık-4”, “Muhafazakârlık-6”, “Kendini Aşma-5” ve “Özgelişim-6”’den 
oluşan toplam 21 ifadenin yer aldığı bireysel değerler ölçeğinden yararlanılmıştır. 

Araştırmada yararlanılan ölçeğin geçerlik ve güvenirliklerinin analiz edilmesi ve örneklem ile 
uyumluluğunu test etmek için doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiş ve uyum iyiliği 
değerleri incelenmiştir. Yine ölçek ifadelerinin Cronbach’s Alpha, CR ve AVE değerlerinin kabul 
edilebilir seviyelerde yer aldığı ve istatistiksel olarak tutarlı ve güvenilir değer aralıklarında yer 
aldığı görülmüştür. 

Bir sonraki aşamada ise; araştırmanın hipotezlerini test edebilmek için katılımcıların bireysel 
değer yapılarının farklılık gösterip göstermediği ikiden fazla kategoriye sahip olması nedeniyle 
tek yönlü Anova analizi ile test edilmiştir. Anova analizi sonrasında istatistiki bakımdan anlamlı 
farklılık oluşmuş ise, hangi kategorilerde ortaya çıktığını belirlemek amacıyla çoklu karşılaştırma 
testlerinden Scheffe testi kullanılmıştır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırmaya dâhil olan katılımcıların 111’i kadın, 520’si erkek olup, eğitim durumları ise, 115’i 
lisansüstü, 305’i üniversite ve 211’i lise ve önlisans şeklindedir. Katılımcıların yaş dağılımları; 
42’sinin, 20-29; 120’sinin, 30-39; 192’sinin, 40-49; 190’ının, 50-59 ve 87’sinin, 60-69 yaş 
aralığında oldukları görülmüştür. 

Güvenilirlik Analizleri   
Cronbach α, AVE ve CR değerlerinin sırasıyla; ilgili literatüde kabul gören değer aralıklarında 
yer aldığı görülmüş (Vallerand ve Richer, 1988; Sürücü ve diğerleri, 2021) bu değerlere Tablo 
1’de yer verilmiştir. 
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Tablo 1: Ölçeklerin İç Tutarlılıkları (Cronbach α, AVE, CR ve Ortalama Değerleri) 
 

Değişkenler 
 

İfadeler 
 

 

Cronbach’s Alpha 
Değerleri 

AVE CR Ortalama 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bireysel 

Değerler 
Ölçeği 

Değişime Açıklık 
BD1 0,667 

0,62 0,86 

6,11 

BD6 0,659 5,39 

BD15 0,677 4,24 

 

 

Muhafazakârlık 

 

BD5 0,666 

0,66 0,83 

5,76 

BD7 0,668 5,84 

BD16 0,672 5,07 

BD9 0,686 5,79 

BD20 0,682 4,68 

 

Kendini 

Aşma 

BD8 0,670 

0,61 0,86 

6,24 

BD19 0,686 6,77 

BD12 0,667 6,26 

BD18 0,653 5,70 

Özgelişim 

 

BD2 0,673 

0,67 0,91 

3,55 

BD17 0,639 5,38 

BD4 0,647 4,84 

BD13 0,638 5,59 

BD10 0,657 5,08 

BD21 0,650 4,94 

Bireysel Değerler  0,721 2,05 2,78 110,540 

Doğrulayıcı Faktör Analizi 
Araştırmada yararlanılan ölçeğin geçerlik ve güvenirliğinin analiz edilmesi ve örneklem ile 
uyumluluğunu test etmek için Maximum Likelihood tahmin yönteminden yararlanılarak 
doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Tablo 2’de verilen uyum iyiliği indeksleri, 
ölçeklerin kabul edilebilir seviyedeki referans değerlerini (Meydan ve Şeşen, 2015)  
karşılamaktadır. 

Ölçekte sırasıyla faktör yükleri incelenmiş ve faktör yükü düşük olan ifadeler ölçek dışına 
çıkartılmıştır. Değişime açıklık-BD11, muhafazakârlık-BD14, kendini aşma-BD3 ve Özgelişim-

BD17 ifadeleri faktör yüklerinin düşük olması nedeniyle ölçek dışına çıkartılmış ve analiz 

tekrarlanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen fit indeksi değerleri; X2/df = 
3,661, GFI= 0,947, AGFI= 0,918, NFI= 0,820, CFI= 0,947, RMSEA= 0,065 ve RMR= 0,109 

olmuştur. Sonuç olarak, fit indekslerinin istenen düzeylerde yer aldığı görülmektedir 
(Schumacker ve Lomax, 2015; Meydan ve Şeşen, 2015). İlgili doğrulayıcı faktör analizi sonuçları 
Tablo 2 ve 3’de yer almaktadır. 

Tablo 2: Ölçeklere İlişkin Uyum İyiliği İndeksleri 
Ölçek x2 x2/df GFI AGFI NFI CFI RMSEA RMR 

Bireysel Değerler 285,528 3,661 0,947 0,918 0,820 0,947 0,065 0,109 

İyi Uyum  3 0,90 0,90 0,95 0,97 0,05 0,05 

Kabul Edilebilir Uyum  5 0,85 0,85 0,90 0,95 0,08 0,08 

Kaynak: Meydan ve Şeşen, 2015 
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Tablo 3: Bireysel Değerler Doğrulayıcı Faktör Analizi Tablosu 

 

Tek Yönlü Anova Analizi  
Araştırma kapsamında 1., 2. ve 3. veya sonrası nesil olmak üzere 3 grup bulunduğu için aile 
işletmelerindeki yöneticilerin nesiller arasında bireysel değerlerinde anlamlı bir fark olup 
olmadığı, Tek Yönlü Anova (Varyans) Analizi uygulanarak tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Tablo 4: Varyansların Homojenliği Testi 

 Levene İstatistiği df1 df2 Sig. 

Değişime Açıklık 0,341 2 628 0,711 

Muhafazakârlık 1,537 2 628 0,216 

Kendini Aşma 0,363 2 628 0,043 

Özgelişim 1,286 2 628 0,277 

 

Tablo 4’te Tek Yönlü Anova’nın temel varsayımı olan varyansların homojenliği testlerinin 
sonuçları görülmektedir. Varyans analizinin en önemli varsayımlarından birisi, varyansların 
homojenliği olup, anlamlılık düzeyi (sig.) 0,05’ten büyük olduğu zaman varyansların homojen 
olduğu söylenebilmektedir (Akgül ve Çevik, 2005). Burada da Kendini aşma bireysel değer 
boyutu (KendA-sig.= 0,043<0,05) haricinde varyans analizinin temel varsayımı sağlanmış ve elde 
edilen sonuçların sağlıklı olduğu söylenebilir (Kalaycı, 2009). Bu durumda anova analizine 

devam edilebilir. 
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Tablo 5: Anova Analizi ile Bireysel Değer Yapılarının Nesiller Arası Karşılaştırılması 
  Kareler 

Toplamı 
Serbestlik 

Derecesi (df) 

Ortalama 

Kare 
F Sig. 

Değişime 
Açıklık 

Gruplar-arası 4,156 2 5,078 5,627 0,023 

Gruplar-içi 566,832 628 0,791   

Toplam 600,988 630    

Muhafazakârlık 

Gruplar-arası 2,009 2 5,004 5,365 0,017 

Gruplar-içi 602,146 628 0,736   

Toplam 664,155 630    

Özgelişim 

Gruplar-arası 11,521 2 5,761 6,001 0,003 

Gruplar-içi 602,838 628 0,960   

Toplam 614,359 630    
 

Anova tablosunda yer alan sig değeri 0,05’ten küçükse Ho hipotezi reddedilir ve H1 hipotezi 
kabul edilir (Kalaycı, 2009; Akgül ve Çevik, 2005). Tablo 5’te görüldüğü gibi, anlamlılık 
düzeyleri (sig.) 3 bireysel değer boyutunda 0,05’ten küçük çıkmıştır. Yani aile işletmelerinde 
nesiller arasında yöneticilerin üç bireysel değer boyutunda anlamlı bir farklılığın olduğu 
söylenebilir. (DegAc-sig.=0,023, Muh-sig.=0,017 ve Özg-sig.=0,003). Nesillere göre hangi 
bireysel değerler arasında farklılığın olduğunun tespit edilebilmesi amacıyla da Scheffe 
Testi’nden yararlanılmıştır. 

Tablo 6: Bireysel Değer Yapılarının Nesiller Arasındaki  
Scheffe Çoklu Karşılaştırma Analizi 

Bağımlı Değişken (I) Nesil (J) Nesil Ortalama Fark (I-J) Std. Hata Sig. 

Değişime Açıklık 

1 2 0,04372 0,07826 0,856 

 3 -0,18562* 0,09960 0,042 

2 1 -0,04372 0,07826 0,856 

 3 -0,22934 0,10165 0,067 

3 1 0,18562* 0,09960 0,042 

 2 0,22934 0,10165 0,067 

Muhafazakârlık 

1 2 -0,07620 0,07548 0,601 

 3 0,15244* 0,09606 0,078 

2 1 -0,07620 0,07548 0,601 

 3 -0,07624 0,09804 0,739 

3 1 -0,15244* 0,09606 0,078 

 2 0,07624 0,09804 0,739 

 

 

Özgelişim 

 

 

1 2 -0,07620* 0,07548 0,048 

 3 -0,15244 0,09606 0,078 

2 1 0,07620* 0,07548 0,048 

 3 -0,07624 0,09804 0,739 

3 1 0,15244 0,09606 0,078 

 2 0,07624 0,09804 0,739 

          p<0.05 için * 

Değişime açıklık faktörü ile ilgili olarak Tablo 6’da yer alan değerlerde 1. ve 3. veya sonraki 
nesiller arasında (sig.=0,042) oranına göre anlamlı bir fark olduğu söylenebilmektedir. Tablo 
7’den, en belirgin farklılığın, 1. ve 3. nesil veya sonrasındaki yöneticiler arasında bulunduğu 
görülmektedir. 1. nesildeki yöneticilerin ortalaması 3,41 iken, 3. nesil veya sonrasındakilerin 
6,49, 2. neslin ise 5,52 olduğu görülmektedir. 
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Tablo 7: Bireysel Değer Yapılarının Nesiller Arası Tanımlayıcı İstatistikler Tablosu 

Bireysel 

Değerler Nesiller N Ort 
Std. 

Sapma 

Std. 

Hata 

Fark Aralığı 
Min Max. Alt 

Sınır 
Üst 

Sınır 

Değişime 

Açıklık 

1. Nesil 277 3,41 0,87 0,05 5,12 5,33 3 7 

2. Nesil 242 5,52 0,87 0,05 5,07 5,29 2,33 7 

3. Nesil veya 

sonrası 112 6,49 0,94 0,08 5,24 5,59 3 7 

Toplam 631 5,11 0,89 0,03 5,17 5,31 2,33 7 

Muhafazakârlık 

1. Nesil 277 6,23 0,88 0,05 5,26 5,47 3 7 

2. Nesil 242 4,52 0,85 0,05 5,34 5,55 2,60 7 

3. Nesil veya 

sonrası 112 3,45 0,79 0,07 5,37 5,67 3 7 

Toplam 631 5,42 0,85 0,03 5,36 5,49 2,60 7 

Özgelişim 

1. Nesil 277 3,27 0,05 0,055 4,54 4,76 1,40 6,80 

2. Nesil 242 5,46 0,06 0,063 4,74 4,99 2,40 7 

3. Nesil veya 

sonrası 112 4,52 0,10 0,101 4,80 5,20 2,40 7 

Toplam 631 4,39 0,03 0,039 4,72 4,87 1,40 7 
 

Muhafazakârlık bireysel değer boyutu ile ilgili olarak Tablo 6’da yer alan değerlerde yine 1. nesil 
ve 3. nesil veya sonrasındaki yöneticiler arasında (sig.=0,078) oranına göre anlamlı bir fark 
olduğu söylenebilmektedir. Tablo 7’den de, en belirgin farklılığın, 1. nesil ve 3. nesil veya 
sonrasındaki yöneticiler arasında bulunduğu görülmektedir. 1. Nesildeki yöneticilerin ortalaması 
6,23 iken, 3. nesil veya sonrasındakilerin 3,45 ve 2. neslin ise, 4,52 olduğu görülmektedir. 
Buradan 2. ve 3. nesil veya sonrasındakilerin muhafazakârlık değerlerinin birbirine daha yakın 
ancak 1. nesil yöneticilerin diğer nesillere göre ortalamalarının daha yüksek ve nispeten onlardan 

uzak bir değer aralığında yer aldığı görülmüştür. 

Özgelişim bireysel değer boyutu ile ilgili olarak Tablo 6’da yer alan değerlerde 1. ve 2. nesil 
yöneticiler arasında (sig.= 0,048) oranına göre anlamlı bir fark olduğu söylenebilmektedir. Tablo 
7’de, en belirgin farklılığın, 1. ve 2. nesil yöneticiler arasında bulunduğu görülmektedir. 1. 
Nesildeki yöneticilerin ortalaması 3,27 iken, 2. neslin 5,46 ve 3. nesil veya sonrasındakilerin ise, 
4,52 olduğu görülmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Küreselleşme ve hızlı teknolojik gelişmelerin olduğu rekabet ortamına Covid 19 pandemisinin 
eklenmesi ile birlikte en etkin olgu haline gelen değişim olgusu daha da zorunlu bir hal almıştır. 
Bu değişimler her alanda gibi çalışma yaşamı içerisinde de bireylerin karşısına çıkmaktadır. 
İşgörenlerin davranışlarının çalışma hayatı içerisinde doğru değerlendirilmesinin, hem bireyler 
hem de kurumlar açısından olumlu etkileri olacağı düşünülmektedir (Şenturan ve diğerleri, 2016). 

Günümüzde artık işletmelerde farklı nesillerin bir arada çalışmaları, iletişim sorunlarını ve 
çatışmaların yaşanmasını da beraberinde getirmektedir. Sağlıklı bir işyeri ortamının 
oluşturulabilmesi için de işletmeler içerisinde, nesiller arası farklı bakış açılarının iyi 
değerlendirilmesi önemlidir (PwC, 2020). 

İlgili literatürde yer alan araştırmaların ortak noktasına bakıldığında, yönetici kararlarını etkileyen 
en önemli unsurlar arasında bireysel değer yapıları da yer almaktadır (Hagerman, 1991). 
Yöneticilerin bireysel değerleri işe olan istek ve amaçlarını, iş performanslarını ve hatta 
işgörenlerin davranışlarını da etkilemektedir (Kitapçı ve diğerleri, 2013).  

Araştırma sonucunda demografik değişkenler incelendiğinde katılımcıların baskın bir şekilde 
erkek olduğu, çoğunluğunun üniversite, hemen sonrasında lise ve önlisans mezunu oldukları ve 
çoğunlukla 40-60 yaş aralığında yer aldığı söylenebilir. 
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Araştırma bulgularından yöneticilerin en fazla yardımseverlik, evrensellik, uyma, başarılı olma, 
yeniliklere açık olma, gelenekselliği elden bırakmama ve özerk olma gibi alt bireysel değerleri 
benimsedikleri gözlemlenmiştir.  

1. ve 3. nesil veya sonrasındaki neslin değişime açıklık ve muhafazakârlık, 1. ve 2. neslin 

özgelişim değerleri arasında farklılık olduğu gözlenmiştir. 3. Nesil veya sonrası nesildeki 

katılımcıların değişime açıklık değerleri daha ön planda yer almıştır. Muhafazakârlık değer 
boyutunu ise ilk neslin daha önemli gördüğü bulgularına ulaşılmıştır. 3. Veya sonraki nesillerin 
değişime açıklık değerlerinden yenilikçilik ve özerklik değerlerini daha fazla benimseyerek 
bağımsız davranış ve düşünceye daha eğilimli oldukları; gelenekselliğe önem verme, düzeni 
muhafaza etme gibi bireysel değerlerin ise 1. nesli oluşturan yöneticiler arasında biraz daha fazla 
benimsendiği söylenebilir. Bundan dolayı ilk kuşakların sonraki kuşaklara göre hayatlarına yön 
veren ilkeler olarak uyumluluk ve geleneksellik değerlerini daha fazla benimsedikleri 

belirtilebilir. 3. veya daha sonraki nesil olduğunu belirten katılımcıların, işletmelerinin kurucuları 
gibi işgörenlerine rehberlik etmeleri yerine iyi belirlenmiş amaçlarla işletmeyi yönetmenin onlar 
için daha önemli algılanabileceği de değişime açıklık ve yeniliklere açık olma alt değer boyutu 
ile ilişkilendirilebilir (Marshall, 2004). 

Yine 2. ve 3. nesli oluşturan yöneticilerin daha esnek ve yetki devrine başvurmaktan kaçınmayan, 
bağımsız çalışmayı seven ve çok yakından idare ve yönetim istemeyen yönetici özelliklerine daha 
eğilimli olabilecekleri düşünülmektedir. İşyerinde sorunları olduğu zaman geleneksel hiyerarşi 
sistemine göre sorunlarını çözmekten kaçınabilmeleri söz konusu olabilmektedir (Crampton ve 
Hodge, 2009; Nambiyar, 2014). 

1. Nesil aile işletmelerinin çoğunun ataerkil kültüre sahipken, sonraki nesillerde bu durumun 
yavaş yavaş da olsa değişmeye başladığından söz edilmektedir (Dyer, 1988; Lotfi ve diğerleri, 
2013). Yine Paksoy (2019) yöneticilerin benimsemiş oldukları değerlere ilişkin batı kaynaklı 
değerlerin, yerel değerlere oranla benimsenme düzeyinin daha yüksek olduğunu gözlemlemiştir. 
Lee (1996) kurucu neslin, kendilerinden sonraki nesillerin karmaşık yönetim metotları 
uygulamalarından, sonraki neslin de kendilerinden önceki nesil için işleri halen modası geçmiş 
usullerle yapmak istemelerinden yakındıklarını belirtmiştir. Araştırma bulgularının bu araştırma 
bulguları ile uyumlu olduğu söylenebilir.  

Yıldırım (2011) tarafından genel olarak aile işletmelerinde nesiller arasında gelenekçilik ve 
merkeziyetçilik boyutlarında farklılık olduğu, Birincioğlu ve Acuner (2014) tarafından Trabzon 
ilindeki aile işletmelerinde ataerkil yapının öne çıktığı ve bu bulguların Başer (2010)’nun Akdeniz 
Bölgesi’nde gerçekleştirdiği araştırma ile paralellik gösterdiği belirtilmektedir. Bu araştırmada da 
Marmara Bölgesi’ndeki özellikle 3. veya sonraki nesildeki yöneticilerin kurucularından 
etkilendiği gözlenmiştir. Onların değer yapılarının kurucularının ya da kendilerinden önceki 
neslin niteliklerini de kapsadığı ancak özgelişim bireysel değer boyutundan da görüldüğü gibi 
kurumsallaşmaya daha fazla önem verebilecekleri ve profesyonelliğe daha yakın olma eğiliminde 
olabilecekleri söylenebilir. 

Aile işletmelerindeki yöneticilerin, işgörenleri için, işletme ortamını farklı nesillerin 
birbirlerinden öğrendikleri bir ortam haline getirmeleri ve değer yapılarını ve düşüncelerini 

kolaylıkla paylaşabilecekleri bir hale dönüştürmek için teşvik etmeleri önemlidir. Böylece artan 
çeşitlilik daha fazla yaratıcılık potansiyelini ve daha etkili iş yapma yöntemlerini beraberinde 
getirebilecektir (Zeeshan ve Iram, 2012).  

Günümüzde bir yandan Covid 19 pandemisi gibi iş yapış şekillerinin aniden değişmesi bir yandan 
da varolan işgücü yapısındaki farklı nesillerdeki işgörenlerin çalışma hayatı içerisinde daha fazla 
rol almaları, nesiller arası değerlerin, başarı metotlarının, beklentilerin, iletişim stillerin vb. 
konuların araştırılmasını da önemli hale getirmektedir (Haeberle ve diğerleri, 2009).  

Araştırmanın belli bir örneklemi kapsaması ve analizlerin sadece değer boyutları ile 
gerçekleştirilmiş olması araştırmanın kısıtını oluşturmaktadır. Bu araştırma sadece yöneticilerin 
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nesiller arası bireysel değer farklılıklarına odaklanmıştır.  Bu doğrultuda gelecekte yapılması 
öngörülen çalışmalarda yöneticilerin bakış açısının yanında işgörenler açısından da 
değerlendirilmesi bireysel anlamda gelecek kuşakların çalışma hayatındaki yerine ve tercihlerine, 
örgütsel anlamda ise ortak amaçlara katkı sağlayacağı ve yön vereceği düşünülerek genişletilmesi 
önerilebilir.  

 

KAYNAKÇA 

Akgül, A., & Çevik, O. (2005). İstatistiksel analiz teknikleri. 2. Baskı, Emek Ofset, Ankara. 

Aronoff, C. E., & Ward, J. L. (2000). Family business values: How to assure a legacy of continuity            

and success, family business leadership series. New York: Palgrave Macmillan. 

Başer, G. G. (2010). Aile işletmelerinin süreklilik sorunsalı: Batı Akdenizli aile işletmeleri üzerine           
nitel bir araştırma (Yayın No. 280542) [Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi].           
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=E898GBtr7psNGxJcEV8iRw

&no =qDpjt9Ijl5PCA63axNOxPA 

Bilginoğlu, E. (2021). Covid-19 Pandemisi Sırasında Uzaktan Çalışmanın Artan Önemi: Bilinen 

Yanlışlar Ve Doğruları. Çalışma ve Toplum, 2(69), 1099 - 1146.  

Birincioğlu, N., & Acuner, T. (2015). Aile işletmeleri kurucularının ve aile değerlerinin aile           
işletmelerinin sürdürülebilirliği üzerindeki etkisi: Trabzon örneği. Uluslararası İktisadi 
ve İdari İncelemeler Dergisi, (14), 491-515. 

Bowman, D. M. (2010). The effect of value differences in workplace motivation: A study           

comparing worker value piorities across generations and gender. (Publication 

No.3426821) [Published Doctor Thesis]. Capella University, Minnesota. PQDT Open.          

https://www.proquest.com/docview/763428459?pq-origsite=gscholar&Fromopenview 

=true 

Crampton, S., & Hodge, J. (2009). Generation Y: Unchartered territory. Journal of Business &             

Economics Research, 7(4), 1-6. 

Davis, P. (1983). Realizing the potential of the family business. Organizational Dynamics,            

Summer, 47–56. 

Donnelley, R. G. (1964). The family business. Harvard Business Review, 42(1), 93-105. 

Dyer, W. G. Jr. (1988). Culture and continuity in family firms. Family Business Review, 1(1), 37-            

50. 

Erkenekli, M. (2013). Toplumsal kültür araştırmaları için değer merkezli bütünleşik bir kültür            
modeli önerisi. Savunma Bilimleri Dergisi, Cilt. 12, Sayı. 1, s.153. 

Fancy, R. (2004). Patterns in values differences across cultures. [Unpublished Master’s Thesis].             
Wayne State University. Detroit, Michigan. 

Garcia-Alvarez, E., & Lopez-Sintas, J. (2001). A Taxonomy of founders based on values: The           

root of family business heterogeneity. Family Business Review, 15(3), 209-230. 

Haeberle, K., Herzberg J., & Hobby, T. (2009). Leading The Multigenerational Work Force.              

Healthcare Executive, Volume: 24, Issue: 5. 

Hagerman, S. F. (1991). A Comparative analysis of leader personality type and work            

environment.(Publication No. 9204695) [Unpublished Doctor Thesis, University of           

Arkansas]. PQDT Open. https://www.proquest.com/docview/303969718?pqorigsite=           

gscholar&fromopenview=true         

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=E898GBtr7psNGxJcEV8iRw&no=qDpjt9Ijl5PCA63axNOxPA
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=E898GBtr7psNGxJcEV8iRw&no=qDpjt9Ijl5PCA63axNOxPA
https://www.proquest.com/docview/303969718?pqorigsite=gscholar&fromopenvie


272 

Halse, M. L., & Mallinson, B. J. (2009). Investigating popular internet applications as supporting          

e-learning technologies for teaching and learning with generation y. International Journal 

of Education & Development Using Information & Communication Technology, 5(5). 

Hofstede, G. (1980). Culture‘s consequences: International differences in work related values.          
(Abridged ed.), Sage, Newbury Park, CA. 

Hunt, D. M., & At-twaijri, M. I. (1996). Values and the Saudi manager: An Empirical           

investigation. Management Development, 15(5). 

International Labour Organization, ILO. (2020). COVID-19 Ortamında ve sonrasında uzaktan        

çalışma uygulama kılavuzu. Cenevre: Uluslararası Çalışma Ofisi, ISBN 978-92-2-

032405-          9, Temmuz, 2020. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/-

--ro-geneva/---ilo ankara/documents/publication/wcms_759299.pdf Erişim Tarihi: 
24.02.2022 

Inglehart, R. (2000). Globalization and postmodern values. The Washington Quarterly, 23(1),          

215–228. 

Kalaycı, Ş. (2009). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. 4. Baskı, Asil Yayın          
Dağıtım, Ankara. 

Kitapçı, H., Kaynak, R., & Ökten, S. S. (2013). Güçlendirmenin iş tatmini ve işten ayrılma         
niyetine etkisi: Kamu ve özel sektörde mukayeseli bir araştırma. International Review of           

Economics, 1(1), 49-73. 

Koçel, T. (2018). İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Beta Yayıncılık. 17. Baskı. 

Kristoff-Brown, A., Zimmerman, R., & Johnson, E. (2005). Consequences of individuals' fit at           

work: A Meta-analysis of person-job, person-organization, person-group, and person-          

supervisor fit. Personnel Psychology, 58, 281-342. 

Lee, J. (1996). Culture and management, A Study of small chinese family business Singapur.            

Journal of Small Business Management, 34 (3) : 63-67. ScholarBank@NUS Repository.          

http://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/45267 

Lotfi, A., Kabiri, S., & Ghasemlou, H. (2013). Değerler değişimi ve kuşaklararası çatışma: İran           
Khoy kenti örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14.2., 93-            

113. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ogusbd/issue/11005/131676 

Marshall, J. (2004). Managing different generations at work. Financial Executive, July, 18-19. 

Meglino, B., & Ravlin, E. (1998). Individual values in organizations: concepts, controversies, and             

research. Journal of Management, 24(3), 351-389. 

Meydan, C. H., & Şeşen, H. (2015). Yapısal eşitlik modellemesi: AMOS uygulamaları, Detay           

Yayınları, Ankara. 

Morsümbül, Ş. (2014). Kültürel değerlerin üç kuşak arasındaki değişimi üzerine bir inceleme:            
Ankara örneği. HÜTAD Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Güz, 
(21), 137-160. 

Nambiyar, S. (2014). Aspirations of gen-y towards quality of work life. International Journal of             

Multidisciplinary Approach & Studies, Jul-Aug, Vol. 1 Issue 4, 328-340. 

Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD (2020). Capacity for remote             

working can affect lockdown costs differently across places, https://read.oecd-

ilibrary.org., Erişim Tarihi. 24.02.2022. 

http://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/45267
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ogusbd/issue/11005/131676
https://read.oecd-ilibrary.org/
https://read.oecd-ilibrary.org/


273 

Paksoy, İ. (2019). Yönetsel değerler ve yönetici profili üzerine bir kamu kurumunda araştırma.             
(Yayın No. 594694). [Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi].          
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp 

Papavasileiou, E. F., & Lyons, S. T. (2014). A Comparative analysis of the work values of            

Greece's ‘millennial’generation. The International Journal of Human Resource            

Management, (Ahead-Of-Print), 1-21. 

PricewaterhouseCoopers (PwC), (2020). Making external executives successful in family           

businesses. https://www.pwc.com/gx/en/services/family-business/assets/pwc-family-          

business-study.pdf, Erişim Tarihi. 01.03.22.     

Ralston, D. A., Egri, C. P., Stewart, S., Terpstra, R. H., & Kaicheng, Y. (1999). Doing business            

in the 21st century with the new generation of Chinese managers: A Study of generational             

shifts in work values in China. Journal of International Business Studies, Vol. 30, No. 2,             

s. 415-427. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490077 

Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York: Free Press. 

Ros, M., Schwartz, S. H., & Surkiss, S. (1999). Basic individual values, work values and the            

meaning of work. Applied Psychology: An International Review, 48 (1), 49-71. 

Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2015). A Beginner's Guide to Structural Equation Modeling.            

4th Edition, New York, Routledge. 

Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theory and empirical            

Tests in 20 countries. Advances in Experimental Social Psychology, Vol. 25., Pp. 1-65. 

New York: Academic Press. 

Schwartz, S. H. (2003). A proposal for measuring value orientation across nations, 277-319,            

Chapter 7 in Ess Questionnaire Development Package of the European Social Survey.             

https://www.europeansocialsurvey.org 

Schwartz, S. H. (2006). A Theory of cultural value orientations: explication and applications.             

Comparative Sociology, 5(2-3), 137-182. 

Sirmon, D. G., & Hitt, M. A. (2003). Managing resources: Linking unique resources,              

management, and wealth creation in family firms. Entrepreneurship Theory and Practice,              

Summer, 339-358. 

Stravrou, E. T., Kleanthous T., & Anastasiou T. (2005). Leadership personality and firm culture             

during hereditary transitions in family firms: Model development and emprical             

investigation. Journal of Small Business Management, 43(2), 187-206. 

Sürücü, L., Şeşen, H., & Maşlakçı, A. (2021). SPSS, AMOS ve PROCESS Macro ile ilişkisel,            
aracı/düzenleyici ve yapısal eşitlik modellemesi uygulamalı analizler. Detay Yayıncılık, 
1. Baskı. 

Şenturan, Ş., Köse, A., Dertli, E. M., Başak, S., & Şentürk, N. (2016). X ve Y kuşağı             
yöneticilerinin iş değerleri algısı ve farklılıkları üzerine inceleme. İşletme ve Ekonomi             
Araştırmaları Dergisi, 7(3), 171 - 182. 

Triandis, H. C., & Eunkook, M. S. (2002). Cultural influences on personality. Annual Review of             

Psychology, Vol. 53, ss.133-160. 

Uyguç, N. (2003). Cinsiyet, bireysel değerler ve meslek seçimi, D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 18,             

Sayı:1, ss: 93-103. 

Ward, J. L. (1997). Growing the family business: Special challenges and best practices. Family             

Business Review, 10(4), 323-337. 

https://www.pwc.com/gx/en/services/family-business/assets/pwc-family-
https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490077


274 

Vallerand, R. J., & Richer, F. (1988). On the use of the causal dimension scale in a field setting:           

A Test with confirmatory factor analysis in success and failure situations. Journal of           

Personality and Social Psychology, 54(4), pp. 704-712. 

Vurgun, L., & Öztop, S. (2011). Yönetim ve örgüt kültüründe değerlerin önemi. Süleyman           
Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt. 16, Sayı. 3, Eylül. 

Yıldırım, Y. T. (2011). Aile işletmelerinde nesiller arası yönetici değerlerindeki değişim ve bu          
değişimin nedenleri üzerine bir araştırma. (Yayın No. 28592642). [Doktora Tezi, 

Marmara Üniversitesi]. https://www.proquest.com/docview/2614259170?pq-         

origsite=gscholar&fromopenview=true 

Yurttadur, M., & Nakıpoğlu, N. (2015). Aile işletmelerinde kuşak çatışmalarının finansal yapıya          

etkileri, İtalyan ve Türk aile işletmeleri üzerine bir uygulama. Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F.          
Dergisi, 6(12), 403-420. 

Zeeshan, A., & Iram, A. (2012). Generational diversity: Strategies to bridge the diversity gap.           

International Journal of Engineering & Management Sciences, 3(3). 

 

 

https://www.proquest.com/docview/2614259170?pq-


275 

BİLİNÇLİ FARKINDALIK (TRAIT MINDFULNESS) VE İŞ 
YERİNDE BEZGİNLİK (BOREOUT) ARASINDAKİ İLİŞKİ 

ÜZERİNE KESİTSEL BİR ARAŞTIRMA 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk BAŞAR 

İstanbul Ticaret Üniversitesi, 
 ubasar@ticaret.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı çalışanların bilinçli farkındalığı ile iş yeri bezginliği arasında bir ilişki olup olmadığını ortaya 
çıkarmaktadır. Bu amaç doğrultusunda İstanbul’da faaliyet gösteren çeşitli mağazalarda çalışan 206 satış görevlisinden 
ve 85 kasiyerden anket tekniği ile veri toplanmıştır. Toplanan veri yapısal eşitlik modellemesi tekniği ile analiz 
edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre bilinçli farkındalık ile iş yeri bezginliğinin boyutları olan anlam krizi, gelişim 
krizi ve iş bıkkınlığı arasında ters yönlü ve anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Söz konusu bulgular bilinçli farkındalığın 
son yıllarda kavramsallaştırılmış bir olgu olan iş yeri bezginliğine çare olabileceğini göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Bilinçli Farkındalık, İş Yerinde Bezginlik, Yapısal Eşitlik Modellemesi, Kesitsel Araştırma 

 

GİRİŞ 
Gerek bireysel gerek de bağlamsal faktörlere bağlı olarak pek çok olumsuz durum çalışanlar 
tarafından iş yerlerinde tecrübe edilmektedir. Son yıllarda kavramsallaştırılan olumsuz 

durumlardan biri olan iş yerinde bezginlik olgusu, çalışanların esenliğine ve örgütsel süreçlere 
etki etmesi nedeniyle araştırmacıların dikkatini ve ilgisini çekmektedir. Sayısı az olmakla birlikte 
iş yerinde bezginlik üzerine yapılan kavramsal ve görgül çalışmalar yönetim uygulamalarında ve 
araştırmalarında yeni bakış açılarının ve yaklaşımların geliştirilmesini teşvik etmektedir. İş 
yerinde bezginlik bireysel uyarılmanın düşük düzeyde gerçekleştiği olumsuz bir psikolojik 
durumu ifade etmektedir. Böyle bir durumda, çalışan yaptığı işin anlamsız olduğunu düşünmekte, 
işten bıkmakta ve işin içeriğinin bireysel gelişim olanağı sunmadığını hissetmektedir (Stock, 
2013).  

Önceki yıllarda yapılan çalışmalarda iş yerinde bezginliğin çeşitli bireysel ve örgütsel sorunlara 

ve arzu edilmeyen durumlara yol açtığı ve verimliliği, işlevselliği ve etkililiği olumsuz yönde 
etkileme potansiyeli olduğu ortaya çıkarılmıştır (Stock, 2015, 2016; Akdeniz, 2018; Karadal vd., 

2018; Abubakar, 2020; Morris ve Nedosugova, 2019; Karatepe ve Kim, 2020; Özsungur, 2020). 

Bu nedenle iş yerinde bezginlikle mücadelede etkili olabilecek faktörlerin ortaya çıkarılmasının 

önemli olduğu düşünülmektedir. Yazın incelemesinde iş yerinde bezginlikle mücadeleyle ilgili 
olarak yapılmış olan az sayıda kavramsal çalışmanın haricinde görgül çalışmalara 
rastlanmamıştır. Söz konusu çalışmalarda çalışanın iş kaynaklarını artırma ya da koruma 
potansiyeline sahip faktörlerin önemine işaret edilmiştir (Abubakar vd., 2021; Morris ve 

Nedosugova, 2019). Bu bakımdan çalışanların psikolojik ve fizyolojik esenlikleriyle, 

yaşantılarıyla ve işleriyle ilgili çeşitli sorunların üstesinden gelinmesinde etkili olduğu anlaşılan 
bilinçli farkındalık kavramı iş yerinde bezginlikle mücadelede de etkili olabilir.  

Kökleri çeşitli inanç sistemlerine ve felsefe akımlarına dayanan bilinçli farkındalık kavramı 
günümüzde bireylerin psikolojik ve fizyolojik esenliğini artırmaya yönelik klinik bir yöntem 
olarak uygulanabildiği gibi, bireyler tarafından farklı düzeylerde kendiliğinden tecrübe edilen bir 
özellik olarak da ölçümlenebilmektedir (Keng vd., 2011; Jankowski ve Holas, 2014). Shapiro 

vd.’ne (2006, 2008) göre bilinçli farkındalık niyet, dikkat ve tutum olmak üzere üç bileşenden 
oluşmaktadır. Niyet, bireyin olaylara ve/veya durumlara neden dikkat ettiğini ya da etmesi 

gerektiğini bilmesini ifade etmekte ve amacının bilincinde olmasını kapsamaktadır. Dikkat, 
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bireyin anbean olan olayların ve içinde bulunulan durumların farkında olmasını ve/veya olması 
gerektiğini ifade etmektedir. Birey durum ve olaylara zihinsel olarak yönelebilmeli ve 
odaklanabilmelidir. Tutum ise bireyin olay ve durumlara nasıl dikkat kesildiğini ve dahası onları 
olduğu gibi kabullenmesini, müşfik ve sezgili olmasını ifade etmektedir.  

Günümüzde Google, Mayo Clinic, Aetna ve hatta Amerika Birleşik Devletleri’nin kara kuvvetleri 

gibi pek çok örgüt, performansı, işlevselliği, etkinliği ve etkililiği artırmak için çalışanlarda 
bilinçli farkındalığı teşvik edici, güçlendirici ve başlatıcı eğitim programları uygulamaktadır 
(Good vd., 2016). Nitekim önceki çalışmalarda elde edilen bulgular bilinçli farkındalığın gerek 
örgüt gerek de çalışan açısından olumlu sonuçlar ürettiği ve işlevselliği artırdığı ortaya 

çıkarılmıştır (Glomb vd., 2011; Keng vd., 2011). Bu çalışmada önceki çalışmalardan farklı olarak 
bilinçli farkındalığın çalışanın iş yerindeki bezginliğine çare olup olamayacağının ortaya 
çıkarılması amaçlanmıştır. Her iki kavrama ilişkin yapılan değerlendirmeler böyle bir ilişkinin 
mümkün olabileceğini işaret etmektedir. Bu bağlamda öncelikle kavramlar tanıtılmış, ardından 
hipotezler geliştirilmiştir. Müteakiben elde edilen bulgular tartışılarak kurama ve uygulamaya 
dönük çıkarımlarda bulunulmuştur.       

KURAMSAL ÇERÇEVE 

İş Yerinde Bezginlik (Boreout) 

İş yerinde bezginlik olgusu yönetim alanında ilk olarak Rothlin ve Werder (2008) tarafından 
telaffuz edilmiş ve kavramsallaştırılmıştır. Ancak iş yerinde bezginlikle ilgili ilk görgül çalışmalar 
Stock (2013, 2015, 2016) tarafından yapılmıştır. Bu sayede olgunun kavramsallaştırılmasına 
önemli katkı sağlanmıştır. İş yerinde bezginlik en basit haliyle yapılan işin anlamsız gelmesi, işten 
bıkılması ve işin içeriğinin tekdüzeleştiğinin ya da bireysel gelişim olanağı sunmadığının 

hissedilmesi biçiminde tezahür eden ve bireysel uyarılmanın düşük düzeyde gerçekleştiği 
olumsuz bir psikolojik durum olarak tanımlanmaktadır (Stock, 2013). İş yerinde bezginliğin 
tezahür ediş biçimleri kavramın boyutlarını oluşturmaktadır. İlk boyut olan anlam krizi (crisis of 

meaning), yapılan işle ilgili faaliyetlerin ve görevlerin çalışan tarafından anlamsız, faydasız, 

yeteneklerinin altında ve önemsiz olduğunun düşünüldüğü durumu ifade etmektedir. Anlam krizi 
çoğunlukla görevlerin ve faaliyetlerin çeşitli prosedürler ve süreçler yoluyla 

standartlaştırılmasına, basitleştirilmesine ve dolayısıyla monotonlaşmasına bağlı olarak 
gelişmektedir. İkinci boyut olan iş bıkkınlığı (job boredom), çalışanın işiyle ilgili güçlüklerin 
üstesinden kolayca gelebildiği ya da ciddi sayılabilecek zorluklarla karşılaşmadığı ve buna bağlı 
olarak işine yeteri kadar motive olamadığı, odaklanamadığı, hayal kırıklığı ve tatminsizlik 

yaşadığı durumu ifade etmektedir. İş bıkkınlığı genellikle çalışanın işine karşı yeterince heyecan 

duymamasından ve uyarılmamasından kaynaklanan rahatsızlığının sonucunda oluşmaktadır. 
Üçüncü boyut olan gelişim krizi (crisis of growth) ise çalışanın işinin bireysel gelişim ve öğrenme 
için fırsat ve imkân sunmadığını hissettiği durumu ifade etmektedir. Gelişim krizi genellikle 
çalışanın heyecan uyandıran yenilikleri ve gelişmeleri kaçırdığını düşünmesine bağlı olarak 
kendini giderek daha değersiz hissetmesiyle ortaya çıkmaktadır (Stock, 2015, 2016). Poirier vd. 

(2021) kavramı farklı boyutlar altında tanımlamış olsa da esasen ifade edilen olgu aynıdır. 
Nitekim Stock (2015, 2016) tarafından tanımlanan yapı çoğunlukla kabul görmektedir. Bu 

tanımlama iş yerinde bezginlikle iş yerinde tükenmişlik kavramlarının birbiriyle ilişkili 
olabileceğini akla getirmektedir. Her iki kavram da kaynakların korunumu kuramı (Hobfoll, 

2001) ile açıklanmaktadır. Ancak tükenmişlik ve bezginlik birbirinin zıddı olgulardır. Çünkü 
tükenmişliğe yol açan faktörler ile bezginliğe yol açan faktörler farklıdır (Morris ve Nodosugova, 

2019). Öyle ki iş yerinde tükenmişlik aşırı uyarıma bağlı olarak gelişen stres ve kaygı sonucunda 
oluşurken, iş yerinde bezginlik yetersiz uyarım sonucunda oluşmaktadır. Buna rağmen her iki 
olgunun belirtileri benzerdir. (Fiedler ve Nauta, 2020). İş yerinde bezginliğin her meslekte 

yaşanabilmesi mümkün olmakla birlikte hizmet alanlarla temas kurulan mesleklerde ve tekrarlı 
hareketler ihtiva eden mesleklerde (satış görevlisi, kasiyer, uçuş kabin memuru, banka memuru, 

hemşire, üretim bandında çalışan işçi vb.) daha sıklıkla yaşanması muhtemeldir (Stock, 2013; 
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Kompanje, 2018; Abubakar, 2020; Karatepe ve Kim, 2020). Yapılan araştırmalarda iş yerinde 

bezginliğin; yenilikçi ve müşteri odaklı davranışların sergilenmemesi (Stock, 2015, 2016), işe 
bağlılığın azalması (Akdeniz, 2018), kariyer uyumsuzluğu (Karadal vd., 2018), kariyer, yaşam ve 
iş tatminsizliği (Abubakar, 2020), duygusuzluk, özsaygı eksikliği (Morris ve Nedosugova, 2019), 

müşteri ihtiyaçlarının yeterli düzeyde anlaşılmaması, hizmet odaklı örgütsel vatandaşlık 
davranışlarının yeterli düzeyde sergilenmemesi, işe yeteri kadar adanılmaması (Karatepe ve Kim, 

2020), depresyon, kaygı ve stres (Özsungur, 2020) gibi pek çok arzu edilmeyen duruma yol 
açabileceği ortaya çıkarılmıştır. Bu nedenle iş yerinde bezginliğin oluşumunun önüne geçecek 
faktörleri belirlemek önem arz etmektedir. Bu kapsamda, takip eden kısımda bilinçli farkındalık 
kavramı üzerinde durulmuştur.  

Bilinçli Farkındalık (Trait Mindfulness) 

Bilinçli farkındalık olgusunun kökleri çoğunlukla Asyalı toplumların tefekkür yöntemlerine ve 

inanç sistemleriyle ilişkili geleneklerine uzanmaktadır, ancak olgu antik Yunan felsefesi, 

fenomenoloji, varoluşçuluk, natüralizm, aşkıncılık ve hümanizm gibi bazı batı menşeli 
düşüncelerle de ilişkilidir.  Bilinçli farkındalık esasen meditasyonunun asıl öğesi olarak görülse 

de gerçekte bunun çok daha fazlasıdır. Meditasyon bilinçli farkındalık haline ulaşılabilmesi ya da 
becerisinin geliştirilebilmesi için bir araç olarak düşünülmelidir (Shapiro vd., 2006; Brown vd., 

2007). Bilinçli farkındalık anlık deneyimlere bilinçli bir şekilde dikkat kesilerek ve odaklanarak 

onların farkına varma süreci olarak tanımlanmaktadır (Kabat-Zinn, 1990). Daha genel bir ifade 

ile bilinçli farkındalık bir bireyin zihinsel ve duygusal olarak âna, kendisine ve çevresine 
odaklanmasını, anlık durumları fark etmesini ve yargılamadan kabullenmesini kapsamaktadır 
(Segal vd., 2002). Bilinçli farkındalık meditasyonu, ilk defa Kabat-Zinn (1982) tarafından inanç 
sistemlerinden ayrıştırılarak bireylerin stresle mücadelelerinde ve kronik acı çeken hastaların 
tedavisinde etkili bir klinik yöntem olarak uygulanmıştır. Bu yöntem günümüzde bilinçli 
farkındalık temelli stres azaltma uygulaması olarak bilinmektedir (Keng vd., 2011). Bu açıdan 
bilinçli farkındalık, psikolojide âna ve deneyime yönelik farkındalığı artırıcı, uyumsuz 

davranışları önleyici, duygusal dengeyi sağlayıcı ve stresi azaltıcı klinik bir uygulama ve tedavi 

programı olarak benimsenmiştir (Bishop vd., 2004). Germer vd.’ne (2005) göre ise bilinçli 
farkındalık kavramını psikolojik bir özelliği, psikolojik ve/veya fizyolojik sağlığı iyileştiren bir 
meditasyon uygulamasını ya da bilinçliliğin ön planda olduğu psikolojik bir süreci ifade etmek 
için kullanmak mümkündür. Zaman içinde araştırmacılar tarafından kavrama ilişkin çeşitli 
tanımlamalar, boyutlandırmalar ve ölçümler yapılmış olsa da genel itibariyle benzer hususlara 

değinildiğinden bahsetmek mümkündür (Kabat-Zinn, 1990; Shapiro ve Shwartz, 2000; Buchheld 

vd., 2001; Segal vd., 2002; Brown ve Ryan, 2003; Baer vd., 2004; Bishop vd., 2004; Shapiro vd., 

2006; Brown vd., 2007; Feldman vd., 2007; Ryan ve Huta, 2008; Chadwick vd., 2008; Baer, 

2011; Keng vd., 2011). Jankowski ve Holas’a (2014) göre söz konusu tanımlamalar ve 

kavramsallaştırmalar arasındaki temel farklılık esas alınan yaklaşımdan kaynaklanmaktadır. Öyle 
ki bilinçli farkındalık ya klinik psikoloji yaklaşımına (Clinical psychology approach) ya da 

özerklik kuramı yaklaşımına (Self-determination theory approach) uygun olarak 

kavramsallaştırılmaktadır. Klinik psikoloji yaklaşımı bilinçli farkındalığın amaca bağlı olarak 
oluştuğunu iddia ederek doğal bir zihinsel durum olmadığını, bilinçli olarak teşvik edilmesi, 
başlatılması, uyarılması ve uygulanması gerektiğini varsaymaktadır. Kabat-Zinn’in (1982, 1990) 
çalışmaları klinik psikoloji yaklaşımının varsayımlarını desteklemektedir. Özerklik kuramı 
yaklaşımı ise bilinçli farkındalık durumunun günlük yaşantıdaki tecrübe edilme sıklığını esas 
alarak bireysel farklılıklara odaklanmaktadır. Özerklik kuramı yaklaşımı bilinçli farkındalık 
durumunun uygun koşullarda kendiliğinden tecrübe edilebildiğini, dolayısıyla herhangi bir 
başlatıcıya gerek olmadığını savunmaktadır. Bu yaklaşıma göre bilinçli farkındalık durumunun 

bireyler tarafından farklı düzeylerde tecrübe edilebilen kişisel bir özellik olarak değerlendirilmesi 
mümkündür (Jankowski ve Holas, 2014). Rau ve Williams’ın (2016) çalışması özerklik kuramı 
yaklaşımını desteklemekte ve kişisel bir özellik olan bilinçli farkındalığı (trait mindfulness) 

açıklamaktadır. Bu çalışmada bilinçli farkındalık Feldman vd. (2007) tarafından tanımlanan ve 
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işletimselleştirilen yapı esas alınarak bireylerin duygularına ve düşüncelerine ne ölçüde bilinçli 
bir farkındalıkla yaklaştıklarını ortaya çıkarmak gayesiyle incelenmiş ve ölçülmüştür. Bu 

bakımdan bilinçli farkındalığın kişisel bir özellik olarak değerlendirildiğini söylemek 
mümkündür. Söz konusu yapıda bilinçli farkındalık dört bileşenden oluşmaktadır. Bunlar; dikkat, 

âna odaklanma, farkındalık ve kabullenmedir. Dikkat, deneyimlenen her olayın ve durumun 

bilincinde olunmasını, âna odaklanma, geçmişin muhasebesinden ve geleceğin kaygısından azade 
anda olup bitenlere odaklanılmasını, farkındalık, deneyimlenen olaylara ve durumlara ilişkin 
duyguların, düşüncelerin ve algıların farkında olunmasını ve kabullenme ise olayları zihni aşırı 
meşgul etmeden ya da zihinde bastırmaya çalışmadan olduğu gibi deneyimleme yeteneğini ifade 

etmektedir (Feldmen vd., 2007; Keng vd., 2011).  

Bilinçli Farkındalık ve İş Yerinde Bezginlik 

İş yerinde bezginlik olgusunun sonuçları üzerine fazlaca odaklanılmasına rağmen çarelerini 
ortaya çıkarmaya yönelik ilginin nispeten daha zayıf olduğu anlaşılmaktadır. Her ne kadar görgül 
olarak doğrulanmamış olsa da Abubakar vd.’ne (2021) göre algılanan yönetici, iş arkadaşı ve aile 
desteği, olumlu örgüt kültürü, işlemsel, dönüştürücü ve otantik liderlik, otonomi, kaliteli iş 
yaşamı, ödüllendirilme, sağlıklı sosyal ilişkiler kurma, politik beceri, olumlu duygulanım, iş 
biçimlendirme, psikolojik sermaye, duygusal zekâ, iş tatmini, iş motivasyonu, uyumlu kişilik 
özelliği gibi faktörler ile iş yerinde bezginlik arasında ters yönlü ilişkiler olabilir. Morris ve 

Nedosugova (2019) tarafından önerilen kuramsal modeller de çalışanın işin kapsamına ve 
içeriğine ilişkin farkındalığının artırılmasının ve algısının değiştirilmesinin iş yerinde bezginliğin 
azaltılmasında etkili olabileceğine işaret etmektedir. Söz konusu faktörler incelendiğinde bu 
faktörlerin bireyi destekleyici ve bireyin iş kaynaklarını artırıcı unsurlar olduğu anlaşılmaktadır. 
Bu yaklaşım iş yerinde bezginlik olgusunun kuramsal dayanağı olan kaynakların korunumu 
kuramı (Hobfoll, 1989) ile de örtüşmektedir. Öyle ki iş yerinde bezginlik, kaynakların korunumu 
kuramının öngördüğü şekilde bir çalışanın gelişim ihtiyacı, otonomi, motivasyon, heyecan, değer 
ve anlam gibi iş kaynaklarının eksilmesi, tükenmesi ya da karşılanmaması durumlarında 

gelişmektedir. Bu yaklaşımdan hareketle çalışanın bilinçli farkındalığının iş yerinde bezginlik 

yaşanmasının önüne geçilmesinde etkili olabileceği düşünülebilir. Çünkü bilinçli farkındalık 
bireyin sahip olduğu kaynakların korunumunu ve hatta artırımını sağlayan diğer bir bireysel 
kaynak ve/veya kapasite olarak değerlendirilebilir. Öyle ki bilinçli farkındalığı yüksek düzeyde 
olan bireylerin hem içinde bulundukları koşulları hem de karşılaştıkları olayları ve durumları daha 
bilinçli ve objektif bir bakış açasıyla değerlendirmeleri, koşulları sorunun kaynağı olarak 
görmeden olduğu gibi kabullenmeleri ve duygusallıktan uzak, daha rasyonel hareket tarzları 
geliştirmeleri ve durumlarını iyileştirmeleri beklenebilir. Nitekim günümüze dek yapılan 
çalışmalarda bilinçli farkındalığın psikolojik esenlik, yaşam kalitesi, fiziksel sağlık, öz saygı, 
empati yapma, iletişim kurma, iyimserlik, duyguları düzenleyebilme ve sosyal ilişkiler gibi 

faktörleri olumlu yönde etkilediği, stresle, kaygıyla, korkuyla, öfkeyle, dalgınlıkla, duygu 

sağırlığıyla, sanrıyla, depresyonla, yalnızlıkla ve tükenmişlikle mücadelede etkili olduğu, yaşam 

ve iş tatminini artırdığı ve bireyin fizyolojik ve psikolojik olarak iyileşmesine ve esenliğine katkı 
sağladığı ortaya çıkarılmıştır (Brown vd., 2007; Shapiro vd., 2008; Greeson, 2009; Keng vd., 

2011; Hill ve Updegraff, 2012; Good vd., 2016; Jin et al., 2020). Bu değerlendirmelerden ve 
bulgulardan hareketle bilinçli farkındalığı yüksek düzeyde olan bireylerin iş yerinde bezginlikle 
daha etkili bir şekilde baş etmeleri beklenebilir. Bu bağlamda araştırmanın hipotezleri şu şekilde 
geliştirilmiştir: 

Hipotez 1: Bilinçli farkındalık ve anlam krizi arasında ters yönlü bir ilişki vardır. 

Hipotez 2: Bilinçli farkındalık ve iş bıkkınlığı arasında ters yönlü bir ilişki vardır. 

Hipotez 3: Bilinçli farkındalık ve gelişim krizi arasında ters yönlü bir ilişki vardır. 
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YÖNTEM 

Katılımcılar 

Araştırmanın örneklemini İstanbul’da faaliyet gösteren çeşitli mağazalarda çalışan ve kolayda 

örnekleme yöntemine uygun olarak katılımı sağlanan toplam 291 satış görevlisi ve kasiyer 
oluşturmaktadır. Evren büyüklüğüne ilişkin bilgi elde edilememiştir. Katılımcıların 131’i (%45) 
erkek, 160’ı (%55) kadındır, 88’i evli (%30,2), 203’ü (%69,8) bekârdır, 22’si (%7,6) ortaokul, 
127’si lise (%43,6), 91’i (%31,3) ön lisans, 51’i (%17,5) lisans eğitim düzeyindedir, 206’sı 
(%70,8) satış görevlisi, 85’i (%29,2) kasiyerdir, yaşları 18 ile 39 arasında değişmektedir 
(ORT=27,62, SS=4,97), mesleki tecrübeleri ise 1 ile 17 yıl (ORT= 5,78, SS= 4,17) arasında 
değişmektedir. Demografik bilgiler örneklemin özellikleri hakkında fikir sahibi olmak amacıyla 
paylaşılmıştır.         

Veri Toplama Araçları 
Bilinçli Farkındalık Ölçeği: Katılımcıların duygularına ve düşüncelerine ne ölçüde 
bilinçli bir farkındalıkla yaklaştıklarını ölçmek amacıyla Feldman vd. (2007) tarafından 
geliştirilen ve Türkçe’ye Çatak (2012) tarafından uyarlanan 10 maddeli ölçek kullanılmıştır. Her 

ne kadar ölçek dört bileşenden oluşsa da geliştiricileri tarafından ölçeğin tek boyutlu olarak 
kullanılması ve tek bir bilinçli farkındalık skorunun elde edilmesi önerilmektedir. Her bir madde 

6 puan üzerinden değerlendirilmiştir (1: hiçbir zaman, 2: nadiren, 3: bazen, 4: çoğu zaman, 5: 

neredeyse her zaman, 6: her zaman). Büyük değerler katılımcının bilinçli farkındalığının yüksek 
düzeyde olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada ölçeğin kabul edilir düzeyde güvenilir (α= 0,96) 

ve geçerli (p= 0,000, χ2/d.f.= 2,41, GFI= 0,94, CFI= 0,98, RMSEA= 0,07) olduğu tespit 
edilmiştir.     

İş Yerinde Bezginlik Ölçeği: Katılımcıların ne ölçüde iş yerinde bezginlik yaşadıklarını 
tespit etmek amacıyla Stock (2015) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye Akdeniz (2018) 

tarafından uyarlanan 11 maddeli ölçek kullanılmıştır. Ölçeğin boyutları anlam krizi (4 madde), iş 
bıkkınlığı (3 madde) ve gelişim krizidir (4 madde). Her bir madde 6 puan üzerinden 
değerlendirilmiştir (1: hiçbir zaman, 2: nadiren, 3: bazen, 4: çoğu zaman, 5: neredeyse her zaman, 
6: her zaman). Büyük değerler katılımcının iş yeri bezginliğinin yüksek düzeyde olduğunu 
göstermektedir. Bu çalışmada ölçeğin kabul edilir düzeyde güvenilir (αak= 0,91, αib= 0,89, αak= 

0,92) ve geçerli (p= 0,000, χ2/d.f.= 2,34, GFI= 0,94, CFI= 0,97, RMSEA= 0,06) olduğu tespit 
edilmiştir. 

Araştırma Süreci ve Veri Analiz Stratejisi 

Araştırmanın verisi 3 Ocak - 21 Şubat 2022 tarihleri arasında basılı anket formu ile toplanmıştır. 
Araştırmacı erişebildiği yerlerdeki alışveriş merkezlerini ziyaret ederek buralarda faaliyet 
gösteren mağazaların satış görevlilerini ve kasiyerlerini araştırmaya davet etmiştir. Araştırmaya 
gönüllü olarak katılmak isteyenlere anket formu verilmiş ve formlar aynı gün teslim alınmıştır. 
Böylece toplam 291 kişiden veri toplanmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkeni iş yerinde 
bezginliğin boyutları olduğundan hipotezlerin tek bir modelle test edilerek daha doğru sonuçlar 
elde edilebilmesi için veri analiz sürecinde AMOS programı üzerinde yapısal eşitlik modellemesi 

tekniği kullanılmıştır.  

BULGULAR 

Değişkenlere ilişkin betimleyici istatistikler ve değişkenler arasındaki korelasyon katsayıları 
Tablo 1’de (EK-1) sunulmuştur. Elde edilen bulgular bilinçli farkındalıkla iş yerinde bezginlik 
arasında ters yönlü bir ilişkinin olduğunu göstermektedir ve araştırmanın hipotezlerine mesnet 
teşkil etmektedir. Ancak bu ilişkilerin tesadüfi olup olmadığını anlamak amacıyla bir sonraki 
adımda yapısal eşitlik modeli üzerinde doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları 
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Şekil 1’de (EK-1) görülmektedir. Oluşturulan yapısal eşitlik modeli kabul edilebilir düzeyde 
uyuma sahiptir (p= 0,000, χ2/d.f.= 3,26, GFI= 0,85, IFI= 0,93, RMSEA= 0,08). Yollar üzerindeki 
değerler standardize edilmiş regresyon (β) katsayılarıdır. Elde edilen bulgulara göre bilinçli 
farkındalık ile anlam krizi (β= -0,58, p<0,001), iş bıkkınlığı (β= -0,75, p<0,001) ve gelişim krizi 
(β=-0,71, p<0,001) arasında anlamlı, ters yönlü ve tesadüfi olmayan ilişkiler vardır. Bundan 

dolayı üç hipotez de desteklenmektedir.        

TARTIŞMA 

Araştırmanın bulgularına göre katılımcıların genel itibariyle bezginlik düzeylerinin yüksek 
(medyanın üstünde) olduğu görülmektedir. Bu beklenen bir durumdur çünkü katılımcılar tıpkı 
Stock’un (2013, 2015, 2016) çalışmalarında olduğu gibi tekdüze ve tekrarlı işler yapan, 
müşterilerle doğrudan temas kuran ve/veya onlara hizmet sunan çalışanlardır. Bu bakımdan 
bulguların Stock’un (2013, 2015, 2016) değerlendirmelerini desteklediğinden bahsetmek 
mümkündür. Buna ilave olarak bilindiği kadarıyla ilk defa bu çalışma ile iş yerinde bezginlikle 
mücadelede etkili olabilecek bir olgu olan bilinçli farkındalığın rolü görgül olarak açığa 
çıkarılmıştır. Her ne kadar bulgulara göre katılımcıların bilinçli farkındalık düzeyleri genel 

itibariyle düşük düzeyde (medyanın altında) olsa da sonuçlar, bilinçli farkındalığı nispeten yüksek 
düzeyde olan katılımcıların işleriyle ilgili olarak daha az anlam ve gelişim krizi yaşadıklarını ve 
işlerinden daha az bıktıklarını göstermektedir. Bu bulgular Abubakar vd.’nin (2021) ve Morris ve 

Nedosugova’nun (2019) kuramsal değerlendirmelerini ve çıkarımlarını görgül olarak 
desteklemektedir. Bilinçli farkındalığı nispeten yüksek düzeyde olan katılımcıların içinde 
bulundukları koşulların rasyonel bir şekilde farkında olduklarını, koşulları sürekli eleştirip kaygı, 
üzüntü ve motivasyon kaybı yaşamaktansa, durumu kabullenip daha iyi koşulların olabileceği 
alternatif çözümler üretmenin peşinde koştuklarını ve umutvar olduklarını düşünmek mümkün 
görünmektedir. Ayrıca bulguların ışığında kaynakların korunumu kuramının (Hobfoll, 1989) 

önermeleriyle örtüşecek şekilde bilinçli farkındalığın çalışanların iş kaynaklarının korunmasına 
ve/veya artırılmasına imkân tanıyan bir olgu ve hatta ayrı bir bireysel kaynak olduğunu düşünmek 
de mümkündür. Bu bakımdan işletmelerin iş biçimlendirme yoluyla işleri çalışanalar için daha 
çekici ve motive edici hale getirmelerinin yanında, çeşitli eğitimler yoluyla çalışanların bilinçli 
farkındalık düzeylerini artırmaya çalışmaları beklenmeyen istifaların önüne geçilmesinde ve 
dolayısıyla arzu edilmeyen maliyetlerin ortaya çıkmasının önlenmesinde etkili olabilir. Nitekim 
geçmiş çalışmalarda çeşitli uygulamalar ve eğitimler yoluyla çalışanların bilinçli farkındalık 
düzeylerinin artırtılmasının mümkün olduğu ortaya çıkarılmıştır (Kabat-Zinn, 1990).  

Her ne kadar bu araştırma ile kayda değer bulgular elde edilmiş olsa da çalışmanın bazı kısıtları 
bulunmaktadır. İlk olarak katılımcı sayısının azlığından ve dolaysıyla bulguların 
genellenememesinden bahsetmek mümkündür. Bundan dolayı ileride benzer bir çalışma daha 
büyük bir örneklem üzerinde yapılarak bulguların genellenebilirliği test edilebilir. Diğer bir kısıt 
yalnızca anket tekniği ile veri toplanmış olmasıdır. Bahse konu ilişkiler bilindiği kadarıyla ilk 
defa ortaya çıkarıldığından bulguların doğruluğu gözlem ve mülakat gibi alternatif veri toplama 

teknikleriyle elde edilen nitel verinin analiziyle teyit edilebilirdi. Ancak özellikle zaman 
kısıtından dolayı bu çalışmada bu mümkün olmamıştır. Bu bakımdan araştırmanın bulgularının 
geçerliliği ileride yapılacak nitel çalışmalarla test edilebilir. Bunların yanında araştırmanın belki 
de en önemli kısıtı kesitsel olmasıdır. Bilindiği üzere kesitsel araştırmalarda değişkenler arasında 
nedensel ilişkiler kurulamamaktadır. Bu nedenle ileride bilinçli farkındalığın iş yeri bezginliği 
üzerindeki etkisi deneysel ve/veya boylamsal araştırmalarla test edilebilir. Söz konusu kısıtlara 
rağmen bilinçli farkındalık ve iş yerinde bezginlik arasındaki ilişkiye görgül bulgularla dikkat 
çekilmesi bakımından çalışmanın önemli olduğuna, alana katkı sağladığına ve yeni araştırmalara 
kapı araladığına inanılmaktadır.            
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SONUÇ 

Bu araştırmada bilindiği kadarıyla ilk defa çalışanların bilinçli farkındalığı ile iş yerinde 
bezginliği arasında anlamlı ve ters yönlü bir ilişkinin olduğu gösterilmiştir. Elde edilen bulgular 

gerek bilinçli farkındalığın gerek de iş yerinde bezginliğin kavramsallaştırılmasına mesnet teşkil 
eden önceki çalışmaların sonuçları ile uyumludur ve onlara katkı sağlamaktadır. Öyle ki bilindiği 
kadarıyla daha önce iş yeri bezginliği ile mücadelede etkili olabilecek olgular üzerine görgül bir 
araştırma kapsamında odaklanılmamıştır. Hâlbuki bu araştırmada bilinçli farkındalığın iş yeri 
bezginliğinin yoğunluğunun azaltılmasında, kontrol altına alınmasında ve hatta önemsiz hale 
getirilmesinde etkili olabileceğine dair kanı somutlaştırılmış ve görgül bulgularla desteklenmiştir. 
Bu bakımdan bu çalışma ile her iki olgunun kavramsal yapısının ve örgütsel işleyişlerdeki rolünün 

ve öneminin anlaşılmasına önemli kuramsal katkıların sağlandığına inanılmaktadır. İlaveten 
özellikle iş yerinde bezginlik olgusunun henüz yeni kavramsallaştırılmış ve işletimselleştirilmiş 
olması nedeniyle elde edilen bulguların örgütlerin yönetim süreçlerini iyileştirmeye ve 

geliştirmeye yönelik çabaları teşvik edeceği, uygulayıcılara ilham kaynağı olacağı ve 

araştırmacıları yeni arayışlara sevk edeceği düşünülmektedir.    
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EK-1 

 

Tablo 1. Betimleyici İstatistikler ve Korelasyon Katsayıları  
ORT SS 1 2 3 4 

1. Bilinçli farkındalık 2,98 1,40 1 
   

2. Anlam krizi 3,93 1,45 -0,51** 1 
  

3. Gelişim krizi 3,90 1,45 -0,65** 0,75** 1 
 

4. İş bıkkınlığı 3,95 1,51 -0,68** 0,67** 0,59** 1 
*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Yapısal Eşitlik Modeli 
BFR: Bilinçli Farkındalık, AKR: Anlam Krizi, IBK: İş Bıkkınlığı, GKR: Gelişim Krizi 
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ÖZET 

Kurumsal sosyal sorumluluğun (KSS) özgünlüğüne ilişkin araştırmalar çoğunlukla örgüt özellikleri ile örgütün KSS 
girişimleri arasındaki uyuma odaklanmaktadır. İdeolojilerin KSS üzerindeki etkisi tartışılmasına rağmen, bu 

girişimlerin özgünlüğünün ideolojik gerilimler çerçevesinde nasıl değerlendirileceği konusunda çok az şey 
bilinmektedir. Bu çalışma, bilişsel uyumsuzluk ve atıf kuramlarının varsayımlarını kullanarak KSS özgünlüğünü firma 

ile firmanın KSS girişimi arasındaki ideolojik uyum açısından kavramsallaştırmayı ve incelemeyi amaçlamaktadır. Bu 

doğrultuda çalışmamız, KSS özgünlüğünün iki boyutunun (ideolojik uyum ve amaç) örgütsel çekicilik üzerindeki 
etkisini şirkete ve KSS girişimine yönelik tutumların aracı etkileri üzerinden test etmektedir. Anket yoluyla toplanan 

nicel veri analizinin sonuçlarına göre, KSS özgünlüğünün her iki boyutu da örgütsel çekiciliği etkilerken şirket ile KSS 
girişimi arasındaki ideolojik uyum KSS’nin toplumsal amacından daha yüksek bir etkiye sahiptir. Hem şirkete hem 

KSS girişimine yönelik olumlu tutumlar, bu ilişkilere aracılık etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: KSS özgünlüğü, örgütsel ideoloji, örgütsel çekicilik, bilişsel uyumsuzluk kuramı, atıf kuramı 

 

GİRİŞ 

KSS özgünlüğünün (CSR authenticity) örgütler için öneminin ortaya konmasına paralel olarak, 

son yıllarda bu kavrama yönelik artan bir ilgi söz konusudur. KSS özgünlüğü “bir firmanın KSS 
çabalarının ne ölçüde sosyal olarak bağlantılı ve farklı olduğunu” gösterir (Mazutis ve Slawinski, 
2015). Bir KSS girişiminin özgünlüğü, onun toplumsal amaç ve etkisi (Alhouti vd., 2016; Joo 

vd., 2019; Schaefer vd., 2019), şirketin temel özellikleriyle uyumu (Beckman vd., 2009; McShane 

ve Cunningham 2012; Schaefer vd. 2019; Yoo ve Lee 2018), diğer KSS girişimleriyle arasındaki 
tutarlılık (Yoo ve Lee, 2018) ile bağlantılıdır. Mevcut çalışmada KSS özgünlüğü, bir KSS 

girişiminin ayırt edicilik (uyum) ve toplumsal ilişki (amaç) düzeyi çerçevesinde 
tanımlanmaktadır. İlk boyut, KSS’nin bir şirketin değerleri, eylemleri veya ürünleri gibi 
bileşenleriyle ne ölçüde uyumlu olduğu ile ilgiliyken (Alhouti vd., 2016; McShane ve 

Cunningham 2012; Schaefer vd., 2019), ikincisi KSS’nin ne ölçüde topluma hizmet eden hedefler 

doğrultusunda şekillendirildiğini açıklar (Alhouti vd., 2016; Su vd., 2020; Tarabashkina vd., 

2020). KSS özgünlüğünün bu iki boyutuna yönelik artan bir akademik ilgi olmasına rağmen, 
önceki çalışmaların hiçbiri bu boyutları örgütsel düzeydeki ideolojik gerilimler açısından 

anlamaya çalışmamıştır. 

Üzerinde ortaklaşılmış güçlü görüşler, tutumlar ve değerler olarak ifade bulan ideoloji, siyaset, 

ekonomi, din vb. gibi “toplumsal yaşamın farklı alanlarına ilişkin… bir düşünme biçimi” sağlar 
(Adorno vd., 1950, s. 2). Örgütler açısından bu ideolojiler kurucular, hissedarlar, üst düzey 
yöneticiler, çalışanlar gibi farklı örgütsel üyelerin ideolojik değerlerinden bağımsız düşünülemez. 

Bu örgüt üyelerinin ideolojik duruşları (liberal ve muhafazakâr ideolojiler gibi), KSS’nin şirket 
için önem düzeyini (Hafenbrädl ve Waeger 2017; Jiang vd., 2018), KSS stratejisinin nasıl 
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tasarlandığını (Swigart, 2020) veya KSS’nin hangi bileşenlerine öncelik verildiğini etkiler (Gupta 

vd., 2017; Jiang vd., 2018). 

Ancak, ideolojilerin örgütsel eylemler ve kararlar üzerindeki gücü, bazı durumlarda bu eylemlerin 

özgünlüğü konusunda şüphe uyandırabilir. Örneğin, muhafazakâr bir siyasi partiye yıllarca bağış 
yapan bir şirket, toplumsal veya çevresel bir soruna karşı liberal bir duruş sergileyebilir veya tam 
tersi olabilir. Bir işletme ile KSS girişimi arasındaki böylesi bir ideolojik tutarsızlık ve bu KSS 

girişiminin toplumsal ilinti düzeyi, o işletme hakkındaki algımızı etkileyecektir.  

Bu doğrultuda çalışmamız, KSS özgünlüğünün ideolojik zemine dayalı bir değerlendirmesini 
sunmakta ve bu yolla KSS özgünlüğünün iki boyutunun farklı paydaşlar için örgütsel çekiciliği 
nasıl etkilediğini araştırmaktadır. Ayrıca, KSS faaliyetlerine ve örgütün kendisine yönelik 
tutumların bir aracılık etkisi olup olmadığı sorusuna yanıt aranmaktadır. Çalışmada örgütsel 
ideoloji, liberal-muhafazakâr ideolojiler üzerinden kavramsallaştırılmaktadır. Özgün bir senaryo 
geliştirildikten sonra, Türkiye'de işletme alanında öğrenim gören 253 lisans öğrencisine bir anket 

gönderilmiştir. Bulgular, hem şirket ile KSS girişimi arasındaki uyumun hem de KSS’nin 
toplumsal amacının örgütsel çekiciliği olumlu yönde etkilediğini ortaya koymaktadır. İlk boyutun 
etkisi ikinci boyuttan daha yüksek iken, şirkete ve onun KSS girişimine yönelik olumlu tutumlar, 
önerilen tüm bağlantılara aracılık etmektedir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

KSS Uyumu 

Bilişsel uyumsuzluk kuramı, bireylerin birbirleriyle çatışan inanç, tutum ve davranışların yer 
aldığı durumlardan hoşlanmadıklarını ve bu durumlardan kaçındıklarını iddia eder. Bu gibi 

tutarsızlıklar, bilişsel ve duygusal huzursuzluğa yol açar (Festinger, 1957). Bilişsel uyumsuzluk, 

belirli bir olgu hakkında çelişkili bilgiler söz konusu olduğunda da ortaya çıkar (Hinojosa vd., 
2017). Bu kuram, bir örgütün ilkeleri, inançları, değerleri ile davranışları arasındaki ilişkinin nasıl 
algılandığına da ışık tutmaktadır. Şirket değerleri ile uyumlu bir KSS faaliyeti taraflarca olumlu 

yönde değerlendirilecek, örneğin çalışanlar açısından örgütsel bağlılık veya sadakat (Rodrigo vd., 
2019; Alhouti vd., 2016) gibi olumlu örgütsel sonuçlar yaratacaktır. 

Yazın, KSS uyumunun çeşitli yönlerini vurgulasa da, bunların hiçbiri, çoğu paydaş için önemli 
bir tutarlılık ölçütü olabilecek örgüt ve bu örgütün KSS faaliyetleri arasındaki ideolojik uyumu 

incelememiştir. Oysa ki örgütsel ideoloji, toplumsal ve çevresel konular dahil olmak üzere çeşitli 
örgütsel kararlarda ve süreçlerde kendini göstermektedir. Yapılan araştırmalar, örgütlerdeki 

baskın politik ideolojinin, paydaşların algısını ve birçok stratejik kararı etkilediğini 
göstermektedir. Örneğin, eşitlikçi değerlere dayalı örgütlerde liberal ideoloji toplumsal olarak 

daha kapsayıcı bir bakış açısı sağlarken, muhafazakâr bakış açısı hissedarlar gibi gücü elinde 
bulunduran birincil paydaşların ihtiyaçlarına öncelik vermektedir (Tetlock, 2000). Öte yandan, 
ideolojik tutarsızlığın kişilerin zihnindeki uyumsuzluk hissini artırarak örgütlere yönelik algıyı 
şekillendirmesi ve gözden geçirme ihtiyacı yaratması mümkündür. 

Bu nedenle, ideolojik uyuma sahip KSS girişimlerinin paydaşlar tarafından daha olumlu 

algılanacağını ve bu girişimlerde bulunan örgüt hakkında olumlu değerlendirmelere dönüşeceğini 
öngörebiliriz. Buna karşılık, ideolojik uyumsuzluk zihinsel huzursuzluk hissini artıracak, bilişsel 
bir uyumsuzluk yaratacak ve örgüt izleyicilerinin gözünde daha az çekici hale gelecektir. Bir 

başka deyişle, bir kuruluşun yerleşik ideolojik duruşu ile KSS eylemleri arasında ideolojik bir 
uyum olduğunda, olumlu davranışsal niyetlerin (olumsuz olanların aksine) ortaya çıkması daha 

olasıdır. Buna dayanarak aşağıdaki hipotez önerilmektedir: 

H1: Bir şirket ile KSS girişimi arasında algılanan uyum, örgütsel çekiciliği olumlu yönde etkiler. 
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KSS Amacı 
Atıf kuramına göre, “…insanlar davranışları bu davranışların arkasındaki niyetler açısından 
yorumlarlar ve bu yorumlar davranışa verilen tepkilerin belirlenmesinde önemli bir rol oynar” 
(Kelley ve Michela, 1980, s. 458). Bu doğrultuda, bir KSS girişiminin nasıl değerlendirileceği 
bireylerin bu girişimle ilgili örgütün temel amaçlarına ilişkin atıflarına bağlıdır (Walker vd., 
2010). KSS özgünlüğü bağlamında sıklıkla a) topluma hizmet eden, b) kendine hizmet eden 

olarak iki amaç tanımlanmaktadır (Schaefer vd., 2019; Su vd, 2020). İlki Mazutis ve 
Slawinski’nin (2015, s. 138) toplumsal bağlantı boyutuyla örtüşürken, ikincisi KSS girişiminin 
toplumsal yarara hizmet etmekten ziyade şirketin kendi çıkarları tarafından şekillenmesi olarak 

tanımlanabilir (Alhouti vd., 2016, s. 1244). 

Sosyal bir kategori olarak KSS, ekonomik sorumlulukların dar kapsamının ötesine geçerek 
(Türker, 2009), paydaşları olumlu yönde etkileyen işletme ve toplum arasındaki ilişkiyi ifade eder 
(Baumann-Pauly vd., 2013, s. 693). Bu sebeple, bir KSS girişiminin ne sağladığı ile insanların 
sosyal bir kategori olarak böyle bir girişimden gerçekte ne bekledikleri arasındaki fark, yapılan 
atfın temelini oluşturur. Toplumsal fayda güdüsüyle oluşturulmuş bir KSS algısı (örn., toplumsal 
bir sorunun çözümü, toplumsal ve çevresel koşulların iyileştirilmesi), o girişimin özgünlüğünü 

arttıracaktır (Alhouti vd., 2016; McShane ve Cunningham 2012; Tarabashkina vd., 2020). 

Böylece, söz konusu KSS girişimi, örgütün insanların gözündeki çekiciliğini arttıracaktır. 

H2: Bir KSS girişimine ait toplumsal amaç algısı, örgütsel çekiciliği olumlu yönde etkiler. 

KSS Girişimine ve Şirkete Yönelik Tutumların Aracılık Etkisi 

Belirli KSS özelliklerinden örgütsel çekiciliğe giden yol basit veya doğrudan olmayabilir. De 

Jong ve van der Meer’e (2017, s. 73) göre, “KSS uyumunun etkilerine, paydaşların KSS faaliyeti 
veya kuruluş hakkındaki algılarını içeren faktörlerin aracılık etmesi muhtemeldir”. Bu aracı 
etkiler, ideolojik zemine dayanan KSS özgünlüğü açısından da geçerli olacaktır. KSS’ ye yönelik 
genel tutumlar önemli olsa da belli bir KSS girişimine dair özgünlük algısının örgüte yönelik 
tercih ve davranışlar aşısından nasıl bir rol oynadığı önemli bir sorudur. Buna göre, KSS’ nin 

ideolojik uyum ve özgünlük düzeyi hem KSS girişimine yönelik olumlu tutumları arttıracak, bu 
da örgütün çekiciliğini yükseltecektir. 

H3a: Algılanan uyum ve örgütsel çekicilik arasındaki ilişkiye, bireylerin KSS girişimine yönelik 
tutumları aracılık eder. 

H3b: Algılanan toplumsal amaç ile örgütsel çekicilik arasındaki ilişkiye, bireylerin KSS girişimine 
yönelik tutumları aracılık eder. 

İnsanlar daha yüksek bir ideolojik uyum ve daha güçlü bir toplumsal niyet algıladıklarında, KSS 

faaliyetinde bulunan örgüte karşı da daha olumlu bir tutum geliştireceklerdir. KSS’nin iki 
özgünlük boyutu, kişilerin o örgüte olan güvenlerini ve bağlılıklarını artıracaktır. Sadece KSS 

faaliyetine yönelik tutum değil, tüm örgütü temel alan olumlu bir tutum ortaya çıkacak, bu aracı 
mekanizma örgütsel çekiciliği yükseltecektir. 

H4a: Algılanan uyum ve örgütsel çekicilik arasındaki ilişkiye, bireylerin şirkete yönelik tutumları 
aracılık eder. 

H4b: Algılanan sosyal amaç ile örgütsel çekicilik arasındaki ilişkiye, bireylerin şirkete yönelik 
tutumları aracılık eder.  
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ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Veri Toplama ve Analiz 

 Bir şirketin paydaşları ile olan farklı ilişkilerini saptayabilmek için, şirketin ve KSS eylemlerinin 

çalışan, müşteri veya yatırımcı gibi farklı rolleri üstlenme olasılığı bulunan bireylerce nasıl 
algılandığı anlaşılmalıdır. Bunun için, Türkiye'deki dört özel üniversite ile iletişime geçilerek 
1000 işletme bölümü lisans öğrencisine ulaşılmıştır. Hazırlanan senaryo formu, her öğrencinin e-

posta adreslerine bir link ile ulaştırılmış ve süreç sonunda 253 katılımcıdan geri dönüş alınmıştır 
(yanıt oranı %25,3). 

Senaryo Geliştirme 

Araştırma sorularına yanıt alabilmek için üç aşamalı bir süreç izlenerek bir senaryo tasarımı 
yapılmıştır. KSS uygulamalarındaki ideolojik gerilim hakkında gerçekçi bir senaryo oluşturmak 
için bankacılık sektörü seçilmiştir. Bu sektör, hem batı tarzı mevduat bankalarını (liberal 
kurumsal ideolojiyi temsil eden) hem de faizsiz bankacılık hizmeti sağlayıcıları olarak İslami 
kalkınma bankalarını (muhafazakâr ideolojiyi temsil eden) içermektedir. İlk adımda, KSS 
uygulamaları arasındaki farkları belirlemek için Türkiye’deki tanınmış mevduat bankaları ve 

İslami bankaların web siteleri detaylıca incelenmiştir. Bir sonraki adımda, insanların liberal ve 
muhafazakâr bir şirketi nasıl tanımladıklarını ve KSS faaliyetlerine yönelik algıladıklarını 
belirlemek için 12 işletme yüksek lisans öğrencisi ile yapılandırılmış mülakatlar 

gerçekleştirilmiştir.  Sonrasında, liberal değerlere sahip bir şirket olarak tanımlanan ancak son 

zamanlarda muhafazakâr KSS faaliyetlerinde bulunan bir banka hakkında (ve bunun tam tersi 

olarak biçimde) iki senaryo oluşturulmuştur. Son adımda, bu senaryoların Türkiye iş bağlamında 
ne kadar gerçekçi bulunduğu bir grup lisans öğrencisi ile yapılan serbest görüşmeler yoluyla test 

edilmiş, liberal bankanın muhafazakâr KSS faaliyetlerinde bulunduğu senaryo gerçekçi 
bulunmuştur. Yeterince gerçekçi olarak değerlendirilmeyen diğer senaryo elenmiştir. 

Ölçüm  

Araştırmadaki tüm ölçeklerde yedili semantik farklılık ölçeği kullanılmıştır. 

Örgütsel çekicilik: Katılımcıların örgüte yönelik olumlu davranışsal niyetleri yazındaki 
çalışmalara dayanarak (Sen ve Bhattacharya, 2001; Sheikh ve Beise-Zee, 2011) dört maddelik bir 
ölçek aracılığıyla ölçülmüştür.  

KSS amacı: Becker-Olsen vd. (2006)’nin algılanan motivasyon ölçeği, katılımcıların liberal 
bir bankanın son zamanlardaki muhafazakâr KSS projelerinin amacını nasıl değerlendirdiğini 
ölçmek için kullanılmış ve üç madde ile ölçülmüştür. 

KSS uyumu: Liberal bir banka ile yakın tarihli muhafazakâr KSS projeleri arasındaki uyum, 
Becker Olsen vd. (2006) ölçeğinin üç maddesi ile ölçülmüştür.  

KSS girişimine yönelik tutum: Miniard vd. (1990) çalışmasından uyarlanan 
Zasuwa’nın (2016) üç maddelik ölçeği, katılımcıların liberal bankanın son zamanlardaki 
muhafazakâr KSS projelerini beğenip beğenmediğini ölçmek için kullanılmıştır. 

Şirkete yönelik tutum: Katılımcıların bankayı karşı olumlu bir tutumları olup olmadığını 
ölçmek için dört madde kullanılmıştır. İlgili maddeler Becker-Olsen vd. (2006) ve Agarwal vd. 

(2015) çalışmalarından alınmıştır. 

BULGULAR  

Veriler, kısmi en küçük kareler yapısal eşitlik modellemesi (PLS-SEM) ile SmartPLS 3.3.2 
istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir ve iki aşama içermektedir: Ölçüm modeli 
(reflektif ve formatif) ve yapısal modelin değerlendirilmesi (Hair vd., 2014). 
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Ölçüm modeli: Reflektif ve formatif ölçüm modellerine ilişkin tüm kriterler incelenmiş, 
gerekliliklerin karşılandığı tespit edilmiştir (Hair vd., 2016). 

Yapısal model: Tüm kriterler ve model uyum ölçütleri incelenmiş ve gerekliliklerin 
karşılandığı tespit edilmiştir. 

Hipotez testi: Yapısal modeldeki temel hipotezler, çalışmadaki yol katsayıları (path 
coefficients) ve anlamlılık düzeyleri tutarlı önyükleme (consistent bootstrapping) yöntemi 
kullanılarak test edilmiştir. 

Elde edilen sonuçlar, H1, H2 hipotezlerini doğrulamakta hem KSS uyumunun hem de KSS 

niyetinin örgütsel çekiciliği olumlu yönde etkilediğini (sırasıyla, β= .709, p<0.05, β= .535, 
p<0.05) ortaya koymaktadır. H3a, H3b, H4a ve H4b hipotezlerine ilişkin aracı etkiler ise, yazındaki 
önerileri takiben, yol katsayıları ile birlikte doğrudan (p3) ve dolaylı etkilerin (p1.p2) anlamlılık 
testleri üzerinden önyükleme prosedürü takip edilerek test edilmiştir. Test sonuçları, KSS 

uyumunun örgütsel çekicilik üzerindeki etkisinde şirkete yönelik tutumun tam aracılık etkisi 
(dolaylı etki: β= .510, p<0.05; direkt etki: β= .198, p>0.05), KSS girişimine yönelik tutumun da 
kısmi aracılık etkisi (dolaylı etki: β=.234, p<0.05;direkt etki: β=.475, p<0.05) olduğunu 
göstermektedir. Dolayısı ile, H3a ve H4a hipotezleri de desteklenmiştir. Analiz sonuçları, KSS 

amacının hem KSS girişimine yönelik tutum (β= .396, p<0.05) hem de şirkete yönelik tutum (β= 
.468, p<0.05) aracılığıyla örgütsel çekicilik üzerinde anlamlı dolaylı etkileri olduğunu ve tam 

aracılık etkisi yarattığını göstermektedir. Dolayısıyla, H3b ve H4b hipotezleri de 

desteklenmektedir. Bu sonuçlar, genel olarak çalışmadaki tüm hipotezlerin destek bulduğunu 
göstermektedir. 

Ek olarak, sonuçları etkileyebilecek dış faktörlerin etkileri, analizlere dahil edilen belli kontrol 

değişkenleri yoluyla (kişinin KSS farkındalığı, iş deneyimi, çalışma süresi, cinsiyet, yaş, 
bulunduğu sınıf) analiz edilmiştir. Sonuçlar, bu bireysel faktörlerin hiçbirinin bağımlı değişken 
üzerinde anlamlı bir etkinin bulunmadığını (p>0.05) göstermektedir. 

TARTIŞMA 

Mevcut çalışma, şirketler ve eylemleri arasında bağlantı kurmak için arka plandaki ideolojileri ve 

ideolojik çatışmaları anlamanın önemini ortaya koymaktır. Çalışma bulguları, KSS’nin özgünlük 
düzeyini ve bu özgünlük algısının sonuçlarını açıklamak için ideolojik uyuma dikkat edilmesi 

gerektiğini göstermektedir. Sonuçlar, ideolojiye dayalı KSS özgünlüğünün paydaşların gözünde 
örgütsel çekiciliği arttırdığını ve bu ilişkiye şirketin kendisine olduğu kadar KSS girişimine 
yönelik olumlu tutumların da aracılık ettiğini göstermektedir. Dolayısıyla bu çalışma, KSS 

özgünlüğünün etki mekanizmalarını da görünür hale getirmiştir. Mevcut çalışmada, KSS 

özgünlüğünün iki boyutunun etkisini karşılaştırılıp hangisinin örgütsel çekiciliği tahmin etmede 

daha etkili olduğu test edilmiştir. Örneğin, Becker-Olsen vd. (2006), uyum algısının güdüden 
daha önemli olduğunu; yani, yüksek uyumlu bir girişimin, şirketin kar motivasyonuna rağmen 
örgütsel sonuçları olumlu yönde etkileyeceği belirtilmiştir. Bu önceki çalışmalara benzer şekilde 

(Becker-Olsen vd., 2006; Schaefer vd., 2019), mevcut bulgulara göre, şirket ile KSS arasındaki 
ideolojik uyumun örgütsel çekicilik üzerinde KSS’nin sosyal amacından daha yüksek bir etkiye 

sahip olduğu saptanmıştır. 

Mevcut çalışma literatüre katkısının yanı sıra önemli pratik bilgiler de sunmaktadır. Örneğin, 
Çin'de Uygurların zorla çalıştırıldığı iddiasıyla ilgili Batılı perakendeciler hakkında son dava bu 
ideolojik zemin ışığında değerlendirilebilir. Siyasi bir duruşları olduğunu düşünmeseler de (BBC, 
2021a, 2021b), şirketler de siyasi aktörler olarak görülebilir (Bohnen, 2021). Önce sosyal bir 
soruna karşı eşitlikçi bir duruş sergilemek ile daha sonra meseleden kaçınmak arasındaki 
tutarsızlık, Batılı tüketicileri yabancılaştırabilir (Nguyen, 2021). 

 



290 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışma bulgulara göre, işletmeler, potansiyel müşterilerini, çalışanlarını ve yatırımcılarını 
etkilemek ve kendilerine bağlamak için sosyal sorumluluk yaklaşımlarını genel ideolojik 
duruşlarına uyumlu hale getirmelidirler. Çalışma sonuçlarıyla da uyumlu olarak, Bermiss ve 

McDonald’ın (2018) on yıl boyunca kırk bin iş profesyoneli üzerinde gerçekleştirdikleri 
araştırma, çalışanların örgütsel ideoloji ile kendi inanç sistemleri arasında ideolojik bir 
uyumsuzluk fark ettiklerinde örgütlerinden ayrılma eğiliminde olduklarını göstermektedir. 
İdeolojik uyumdan yoksun bir KSS girişimi, şirketin ideolojik duruşunda bir geri dönüşe ve/veya 

çarpıklığa işaret edeceğinden farklı paydaşlar tarafından olumsuz yönde değerlendirilecektir. Bu 

açıdan, firmaların KSS stratejilerini ve programlarını kendilerini var eden değerler açısından nasıl 
tasarladıkları ve ifade ettikleri büyük önem kazanmaktadır.  

Diğer taraftan, mevcut çalışmanın kısıtları göz önüne alındığında gelecekteki çalışmalarda daha 
gelişmiş senaryo tasarımları, daha büyük örneklemler ve farklı paydaş gruplarını içeren 
karşılaştırmalı analizler yapılması da katkı sağlayacaktır. 
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ÖZET 

Yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte internetin, günlük yaşamlarımızla entegre hale gelmesi geride bıraktığımız 
ayak izlerini giderek dijitalleştirmektedir. Bu bağlamda, öldüğümüzde “Dijital varlıklarımıza ne olacak?” sorusu 
giderek daha önemli hale gelmektedir. Özellikle yerli yazında çok az çalışılmış olan, uluslararası yazında ise hukuki, 
tarihsel boyutu ile ağırlıklı yer bulmuş olan dijital miras kavramını detaylandırmak alan yazına katkı sunmak 
açısından önem arz etmektedir. Dijitalleşmenin bir sonucu olarak hayatımıza giren kavramlardan birisi olan dijital 
ortamda somut ve soyut malvarlıklarının (alan adları, sosyal medya hesapları vb.), kişinin ölümünden sonra 
saklanması, depolanması, varislere devrini de kapsayan dijital miras kavramı, sürdürülebilirlik boyutunda 

incelenecektir. Bu amaçla  dijital  miras konusunun anlaşılır kılınması için, Web Of Science veri tabanınında dijital 

miras kavramına yönelik yer alan çalışmalar nitel araştırma yöntemlerinden sistematik analize tabii tutularak konuya 
yönelik farkındalık oluşturmak, bu alanda çalışmak isteyen akademisyenlere de yol gösterici olmak amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dijital Miras, Sürdürülebilirlik, Dijital Varlık, Sürdürülebilir Miras 

 

GİRİŞ 

İçinde bulunduğumuz yüzyıl daha önce hiçbir dönemde yaşanmamış gelişim ve değişimin 
yaşandığı bir çağa karşılık gelmektedir. Sue Z. Beers’in 2011 yılında  21. Yüzyıl yetenekleri 
üzerine yaptığı araştırmasında belirttiği üzere, yaşadığımız yüzyıl teknoloji alanındaki hızlı 
büyüme ve beraberinde gelen bilgi patlaması ile dijital bir çağın başlangıcı kabul edilmektedir. 
Bu değişime cevap vermek için insanlar da çağa ayak uydurmak ve sahip oldukları yetenekleri 
geliştirmek durumundadırlar. Dijital çağın ürünü olan çeşitli dijital platformlar ve sosyal medya 

platformları insanların kendilerini gerçekleştirdiği ortamlara dönüşmüştür. Bu bağlamda 21. 

yüzyıl farklı sosyal ağlar kullanılarak multimedya ünlüsü olunan,  mahremiyetten uzak bir 
yaşamın sürüldüğü, özel ya da kamusal amaçlarla belgelenen önemli olayların ve ilişkilerin 
yaşandığı, bazen başarılarla, bazen başarısızlıklarla gözler önünde yaşanan hayatlarla dolu, 
dijitalleşmenin hayatlarımızdaki yerinin her geçen gün giderek arttığı bir yüzyıl olarak tarihi 
başlangıcını yapmıştır. Özellikle tanınmış, ünlü kişiler için, dijital ortamda yer alan, farklı 
biçimde saklanan görseller, bilgiler, mektuplar, ses kayıtları, videolar, özel belgeler, kişisel 
kayıtlar, filmlerden vd. oluşan dijital bir mirasın saklanması, yönetilmesi ve düzenlenmesi, belki 
de tarihi kaydının bağışlanması, kurumsal arşive aktarılması veya varislere devrinin sağlanması, 
sürdürülebilirliğinin sağlanması için önem arz eden konulardan birisidir. Dijitalleşmenin 
hayatlarımızdaki artan önemi ve sosyal medya platformlarında kişisel verilerin, kişisel ayak 

izlerinin daha fazla yer bulması ile ölüm sonrası dijital varlıkların ne olacağı, nasıl saklanacağı, 
nasıl korunacağı konusu da giderek daha önemli hale gelmiştir. Bununla birlikte, dijital 
bilgilerin hem kısa hem de uzun vadede korunmasının zor olduğu iyi bilinmektedir. Çoğu 
depolama ortamı kısa ömürlüdür. Disketler ve CD-ROM'lar, dijital içeriği arşivlemek için 
yaygın olarak kullanılıyordu, ancak değişen teknoloji ile bu araçların modası geçmiş 
durumdadır. Sosyal medya platformlarında yer alan hesaplara ait içeriklerin, hesap sahibinin 
ölümünden sonra yeni depolama ortamına taşınması için gerekli yasal izinler olmadan 
saklanması, içeriğe erişilmesi, ekleme vs yapılması imkansız hale gelmektedir (Varinlioğlu, 
2020; Halaç ve Öğülmüş, 2021; Öztemiz,2017; Tonta,2012). 
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Sıradan insanlar da, artık rutin olarak günlük yaşamlarının dijital bir kaydını oluşturmaya 
başlamıştır. Bazıları için bu kayıt, bilinçli bir otobiyografi olarak görünmektedir. Dijital medya 
ve sosyal ağ siteleri, sosyal ve kişisel kimlik yaratmak için harekete geçilen; resimlerin özenle 
seçildiği, notlar eklendiği; “beğenilerin” stratejik olarak kullanıldığı platformlar halini almıştır. 
Bu platformlardaki bilgiler, veriler ise çoğunlukla bulut veri tabanlarında saklanmaktadır. Bulut 

üzerindeki  varlıkların da, etik boyutunda yönetiminde karşılaşılan sorunlara ilave, 
sürdürülebilirlik ve çevresel boyutlardan, kaynak yönetimi sorunu da söz konusu olmaktadır: 
verilerdeki artış zamanla  kaynakları tükettiğinden, ağ sürdürülebilirliğinde  de tehlikeler ortaya 

çıkmaktadır (Dinç, Y. M., 2019).Çalışmada ulusal literatürde çok az çalışılan, uluslararası 
literatürde ise ağırlıklı olarak hukuki ve kültürel/tarihi açıdan ele alınmış olan dijital miras 
kavramı sürdürülebilirlik boyutunda ele alınarak, sistematik analizle bu alanda yapılan 
çalışmalar derlenerek, alana ilgi duyanakademisyenlere yol gösterici olunması amaçlanmıştır. 
Bu amaçla Web of Science veri tabanında 41 adet araştırmaya ulaşılmış, ulaşılan araştırmaların 
türü,  yayın yılı, yazarı, araştırma yöntemi, incelenen değişkenler ve diğer bulgular metodoloji 
bölümü sonrası detaylı olarak açıklanmıştır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Dijital Miras Kavramına Yönelik Yazın Taraması 
Dijital miras kavramına ait literatürde genel kabul gören bir tanıma rastlanılmamış olması, 
kavramın yeniliği ve “dijital varlık” teriminin de net bir tanımının olmamasından kaynaklı 
olarak düşünülmektedir (Toygar ve diğerleri, 2013:114). 

Dijital görüntüler, fotoğraflar, belgeler, ses ve video dosyaları gerçek oldukları,  parasal ve 
kişisel değerler içerdikleri için “varlık” olarak kabul edilmektedirler(Schubauer, 2021).Ayrıca 
ölümden sonra bu “Dijital Varlıklara” ne olacak? “Dijital Toplum” veya “Dijital Vatandaşlık1”, 
özellikle “Dijital Varlıklar” kavramıyla ilgili daha iyi siber yasa ve düzenlemelere ihtiyaç 
duyuluyor mu? Tüm bu sorulara rağmen, kanunlarla etkin bir şekilde dijital varlıklar 
tanımlanmamış, düzenlenmemiştir. “Dijital Varlıkları” ve haklarını korumak için düzenleme 
gereklidir. Diğer varlık türlerine benzer şekilde kişiler “Dijital Varlıkları” yasal olarak 
saklayabilmeli, aktarabilmeli, kullanabilmeli, satabilmeli veya devralabilmelidir. Özellikle ölüm 
sonrası dijital ortamda yer alan “dijital miras” olarak adlandırılan kişisel değere sahip bu 
varlıkların varislere ya da istenilen, onay verilen kişilere aktarılarak sürdürülebilir olması 
gerekmektedir (Santos Moron, 2018). 

Toygar ve diğerleri  2013’te “Dijital varlık, dijital ortamda biçimlendirilmiş herhangi bir metin 
veya medya öğesi olarak,kişinin kullanım hakkıyla ortaya çıkan herşey olarak tanımlanmıştır. 
Bu noktada bilişim teknolojilerinin itici gücünden değil, dijital vatandaşlığın gücünden dolayı 
“Dijital Varlık” kavramının doğduğu, aynı zamanda da “Dijital Varlık” kavramını da hayata 
geçirmeye zorladığı anlaşılmaktadır (Toygar, A., Rohm Jr, C. E., ve Zhu, J. 2013:113). 

Sürdürülebilirlik Bağlamında Dijital Miras 

Sürdürülebilirlik, mevcut fiziksel, doğal ve sosyal kaynakların sınırları içinde, insanların içinde 
yer aldığı canlı sistemlerin ebediyen gelişmesine izin verecek şekilde yaşama sürecidir 
(Scoones,2007).Sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden 
ödün vermeden temel ihtiyaçlarımızı karşılamaktır (Portney,2015). Doğal kaynakların yanı sıra 
sosyal ve ekonomik kaynaklara da ihtiyacımız vardır. Sürdürülebilirlik sadece çevrecilik 
değildir.Sürdürülebilirliğin çoğu tanımında yer alan sosyal eşitlik ve ekonomik kalkınma ile 
ilgili endişeler yer almaktadır.Sürdürülebilirlik kavramı nispeten yeni bir fikir olsa da, hareketin 
bir bütün olarak kökleri sosyal adalet, korumacılık, enternasyonalizm ve zengin geçmişleri olan 

                                                           

1 Dijital vatandaşlık (siber vatandaşlık veya e-vatandaşlık), bilgi teknolojilerini düzenli olarak etik, 

eleştirel ve güvenli bir şekilde kullanma becerisini ifade eder 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Etik
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diğer toplumsal hareketlere dayanmaktadır. Yirminci yüzyılın sonunda, bu fikirlerin çoğu 
'sürdürülebilir kalkınma' çağrısında bir araya gelmiştir  

Sürdürülebilirliğin üç temel ilkesi bulunmaktadır. Bunlar;ekonomi, toplum ve çevre. Bu ilkeler 
gayri resmi olarak da kâr, insan ve gezegen olarak anlamlandırılmaktadır (Horton,2013). 

Çevresel Sürdürülebilirlik, ekolojik bütünlüğü koruyarak dünyanın tüm çevresel sistemlerini 
dengede tutup, içindeki doğal kaynakların insanlar tarafından kendilerini yenileyebilecekleri 
oranda tüketilmesi esasına dayanmaktadır (Goodland,1995).Ekonomik Sürdürülebilirlik, 
dünyanın dört bir yanındaki insan topluluklarının bağımsızlıklarını koruyabilecek ve 
ihtiyaçlarını karşılamak için finansal ve diğer ihtiyaç duydukları güvenli geçim kaynaklarına 
erişebilmeleri esasına dayanmaktadır (Hayati ve diğerleri, 2010). Sosyal Sürdürülebilirlik, 
evrensel insan haklarına ve temel gereksinimlere herkesin eşit bir şekilde erişebilmesini 
vesağlıklı topluluklar, kişisel haklara, çalışma haklarına ve kültürel haklara saygı gösterilmesini 
ve tüm insanların ayrımcılığa karşı korunmasını savunan ilkelere dayanmaktadır (Purvis,ve 

diğerleri,2019). 

Bu bağlamda değerlendirildiğinde dijital miras kavramı ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik 
ilkeleri ile keşişmektedir. Esas itibariyle sürdürülebilirlik geçmişten bizlere miras olarak kalan 

günümüz kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması felsefesine dayanmaktadır (Altındal ve 
Arslan, 2021; Biyan ve Akçıl, 2018; Oldu, 2020; Tonta,2009). Bu miras aktarımı toplumsal 
farkındalık, eğitim ve bilinç düzeyine göre şekillenmekle birlikte günümüzde sürdürülebilir 
miras kavramına ilgi artmıştır. Ancak 21. Yüzyıl, sürdürülebilirlik kavramının kapsamını 
bambaşka bir boyuta taşımıştır. Bilgi toplumları için verilerin sonsuz akışı, zaman-mekan 

kısıtlarının ortadan kalkması sebebiyle insan davranışlarındaki değişimler, dijital teknolojiler ve 

sürdürülebilirlik ilişkisine verimlilik , karlılık amaçlı bakmaya zorlamaktadır.Dijitalleşmenin bir 
sonucu olarak hayatımıza giren, dijital ortamda somut ve soyut malvarlıklarının (alan adları, 
sosyal medya hesapları vb.), kişinin ölümünden sonra saklanması, depolanması, varislere 
devrini de kapsayan dijital miras kavramı sürdürülebilirliği ise; devletlerin, hukuk sistemlerinin 

ilgisini çeken, üzerine çalışmalar yapıldığı bir alan olmuştur (Patti ve Bartolini, 2019; Zhong vd. 
2020; Mikk ve Sein ,2018). 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Araştırmanın Amacı ve Yöntemi  

Bu araştırmanın amacı, dijital miras kavramını sürdürülebilirlik boyutunda ele alarak, sistematik 

analiz yöntemiyle, bütüncül bir çerçeve sunmaktır. Dijital miras konusu alan yazında çok az 
çalışılmış bir kavram olmasından dolayı araştırma yöntemi olarak sistematik analiz seçilmiştir. 
Sistematik analiz, büyük ölçüde bilgiyi anlamlandırmaya dayalı bir yöntemdir. Verilen bir 

temaya ait var olan bütün sonuçları tespit etmeye çalışır (Petticrew ve Roberts, 2008).  Bu 

bağlamda, Web of Science  veri tabanını kullanarak dijital miras konusuna yönelik sistematik 
inceleme gerçekleştirilmiştir. Anahtar kelime olarak seçilen “dijital miras” kelimeleri için 1975-

2022 yılları arasında yayınlanmış 679 araştırmaya ulaşılmıştır. Daha sonra “dijital miras (digital 

inheritance)” kavramını başlığında içeren,dili ingilizce olan çalışmalar kısıtlaması ile 41 makale, 

bildiri, kitap bölümü gibi akademik çalışmalara ulaşılmıştır. Tablo 1’de araştırmaların künyesi 
yer almaktadır. 
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Tablo 1: Dijital Miras Konulu Çalışmalar 

NO: YAZAR(LAR) ARAŞTIRMA BAŞLIĞI 
YAYIN 

YILI 

1 

Juberg, Rc; Morgan,Ly; 
Faust,Cc Inherıtance Of Dıgıtal Dermatoglyphıc Patterns In 54 Amerıcan 

Caucasıan Famılıes 1980 

2 

Chakraborty, R; 
Mathew, S; 
Satyanarayana, M; 
Majumder, Pp 

Inherıtance Of Dıgıtal Arches In Humans - Is The Major Gene 
Fully Penetrant 

1982 

3 
Okajıma, M; 
Iwayanagaı, C Inherıtance Of The Absence Of Palmar Dıgıtal Trıradıus-D 1984 

4 Meınecke, P; Fryns, Jp 

The Fryns Syndrome - Dıaphragmatıc Defects, Cranıofacıal 
Dysmorphısm, And Dıstal Dıgıtal Hypoplasıa - Further Evıdence 
For Autosomal Recessıve Inherıtance 

1985 

5 Gurrıerı, F; Nerı, G 
Inherıtance Of The Oral-Facıal-Dıgıtal Syndrome (Ofds) Type-
Vııı - Reply 1993 

6 Jamıeson, R; Collıns, F 
Oral-Facıal-Dıgıtal Syndrome And Retınal Abnormalıtıes Wıth 
Autosomal Recessıve Inherıtance 1993 

7 

Miranda, A; Zenteno, 
JC; Santiago, E; 
Kofman-Alfaro, S 

Autosomal dominant inheritance of adducted thumbs and other 
digital anomalies 

1998 

8 Petkovic, M; Li, H 
Digital inheritance of personal and commercial content using 
DRM 2007 

9 Diaz-Kommonen, L 
Digital narrative for interactive systems related to the cultural 
inheritance 2007 

10 [Anonymous] 
The Greek Inheritance: Ancient Greek Wisdom for the Digital 
Era 2008 

11 Wang, L Protection and Inheritance of Digital Heritage 2011 

12 Miao, P 
Research on Digital Technology Used in Inheritance of 
Cheongsam 2012 

13 Lei, HY 
THE DIGITAL PROTECTION AND INHERITANCE OF 
CHINESE WOODBLOCK NEW YEAR PRINTS 2014 

14 Liu, HJ 
Digital expression and inheritance of the intangible cultural 
heritage Regong Art 2014 

15 

Xiong, LY; Tang, GA; 
Yuan, BY; Lu, ZC; Li, 
FY; Zhang, L 

Geomorphological inheritance for loess landform evolution in a 
severe soil erosion region of Loess Plateau of China based on 
digital elevation models 2014 

16 Xian, Y; Xia, MM 

Digital Inheritance of Traditional Art Works in the New Media 
Age-Taking Digital Reproduction of Chinese Graph of Princess 
Wencheng in Tibet as an Example 2015 

17 Juan, HF Digital Inheritance of the Art of Folk New Year Pictures 2016 

18 
Wu, X; Lei, W; Tong, 
DX; Long, RY; Jin, H 

Digital Protection and Inheritance of Culture Under The 
Background of The Belt and Road Initiative 2016 

19 Yin, TL 
The Application of Digital Technology in the Protection and 
Inheritance of the Intangible Cultural Heritage of the Martial Arts 2016 

20 Pavlicek, A; Doucek, P 
Digital Inheritance on Social Networks - Young People's 
Perception 2017 
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NO: YAZAR(LAR) ARAŞTIRMA BAŞLIĞI YAYIN YILI 

21 Zhang, X; Liang, S 
The digital protection and inheritance of Dunhuang painted 
sculptures 2017 

22 Sarnek, M 
When You Are Not What You Do Not Have Some Remarks 
on Digital Inheritance 2017 

23 Liu, H 
The Inheritance and Application of Confucian Culture in 
Digital Interactive Advertising Design in Southeast Asia 2017 

24 
Yu, XL; Wang, JG; Yu, 
LZ 

Inheritance and Application of Traditional Culture in Game 
Clothing under the Background of Digital Art 2017 

25 
Xu, W; Su, Y; Jin, CJ; 
Wu, L; He, J 

Research on the New Way of Digital Protection and 
Inheritance of the Dai Paper-Cut 2017 

26 Klasicek, D Dıgıtal Inherıtance 2018 

27 Fang, S 
On the Inheritance and Development of Shadow Show Art 
Based on Digital Media Technology 2018 

28 Song, Y; Yan, Y 

Digital Protection and Inheritance of Traditional Craft Art 
Under New Media Context - Taking Intangible Cultural 
Heritage Project Xiamen Pearl Embroidery for Example 2018 

29 

Maestro, A; Jane, G; 
Llave, E; Lopez-
Martinez, J; Bohoyo, F; 
Druet, M 

The role of tectonic inheritance in the morphostructural 
evolution of the Galicia continental margin and adjacent 
abyssal plains from digital bathymetric model (DBM) analysis 
(NW Spain) 2018 

30 
Vuckovic, RM; 
Kanceljak, I 

Does The Rıght To Use Dıgıtal Content Affect Our Dıgıtal 
Inherıtance? 2019 

31 Patti, FP; Bartolini, F 
Digital Inheritance and Post Mortem Data Protection: The 
Italian Reform 2019 

32 

Yang, GC; Zhang, HL; 
Zhang, XM; Yu, Y; 
Yang, J 

Digital Inheritance of POPF Based on Image Database and 
Identification Model 2019 

33 Navas, S 

Digital Content of the Inheritance: Remarks on the Judgment 
of the German Federal Court of Justice (BGH) of 12 July 2018 
from the Standpoint of Spanish Law 2019 

34 Bessarab, NS Digital Right in the Field of Inheritance 2020 

35 
Ali, A; Salleh, MAM; 
Mustaffa, N 

Memobilia and Digital Inheritance Awareness Among Young 
Adults in Malaysia 2020 

36 Chen, Y 
Construction of Marine Culture Communication an Inheritance 
System Based on Digital Images 2020 

37 Huang, ZM; Liang, YM 

Digital protection and inheritance of ancient villages in 
southwest minority areas under the strategy of rural 
revitalization 2020 

38 
Xu, C; Huang, Y; 
Dewancker, B 

Art Inheritance: An Education Course on Traditional Pattern 
Morphological Generation in Architecture Design Based on 
Digital Sculpturism 2020 

39 
Green, S; Svendsen, 
MN Digital phenotyping and data inheritance 2021 

40 Parrilla, JAC 
The Legal Regulation of Digital Wealth: Commerce, 
Ownership and Inheritance of Data 2021 

41 McGovern, MF 
Genes go digital: Mendelian Inheritance in Man and the 
genealogy of electronic publishing in biomedicine 2021 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

Ulaşılan çalışmaların uygunluk ve ilgili olma kriterleri değerlendirildikten sonra 41 makalenin 
araştırmaya dahil edilmesine karar verilmiştir. İncelenen araştırmaların dijital miras konusuna 
yönelik 20 adet bildiri,16 adet makale, 4 adet kitap bölümü, 1 adet editöre mektup şeklinde 
gerçekleştirildiği; 2017 yılı ve sonrasında teknoloji ve sosyal ağların kullanımının artması ile  
“dijital miras” kavramının yoğun olarak çalışılan bir konu olduğu tespit edilmiştir.Dijital miras 
konusunu çalışıldığı ülkelerin başında Çin gelirken, İtalya, İspanya, Amerika, Japonya, 
Hırvatistan gibi ülkeler konuya dair çalışmaların yapıldığı ülkelerdir. İncelenen çalışmaların 
alan olarak: işletme, sosyal bilimler, bilgisayar teknolojileri, hukuk, ekonomi, antropoloji, yapay 
zeka gibi alanlarda yoğunlaştığı belirtilebilir.Dijital miras konulu çalışmaların araştırma 
yöntemleri: konunun kavramsallaştırılmasına yönelik yapılmış literatür çalışmaları (Pavlicek, 

A; Doucek, P., 2017; Sarnek, M., 2017; Ali, A; Salleh, MAM; Mustaffa, N., 2020; Navas, S., 

2019; Green, S; Svendsen, MN., 2021; Yang, GC; Zhang, HL; Zhang, XM; Yu, Y; Yang, J., 

2020), meta analizi ve sistematik inceleme (Xian, Y; Xia, MM, 2015; Juan, HF, 2016; Wu, X; 

Lei, W; Tong, DX; Long, RY; Jin, H, 2016; Yin, TL, 2016; Zhang, X; Liang, S, 2017; Liu, H 

,2017; Yu, XL; Wang, JG; Yu, LZ, 2017; Xu, C; Huang, Y; Dewancker, B, 2020; Lei, HY, 

2014; Xu, C; Huang, Y; Dewancker, B., 2020;) olarak sıralanabilir. 

Dijital miras kavramı ile ilişkilendirilen değişkenler: dijital varlıklar, veri mirası, veri 
madenciliği, ayni hak hukuku, miras hukuku,telif hakkı, fikri mülkiyet, lisanslar, sosyal ağlar, 
sanat ve kültür çalışmaları, dijital irade vasiyet bağlamında, dijital miras bilinci gibi konular 
ağırlıklı olarak dijital mirasla ilişkilendirilerek incelenen değişkenler olarak belirtilebilir. Tablo 

2 incelenen araştırmalara ait ilgili değişkenleri detaylı olarak sunmaktadır. 

Tablo 2: Dijital Miras araştırmalarında incelenen değişkenler 

Araştırmalar Değişkenler 

Xian, Y; Xia, MM(2015); Juan, HF(2016); Wu, X; 

Lei, W; Tong, DX; Long, RY; Jin, H (2016); Yin, 

TL(2016); Zhang, X; Liang, S(2017); Liu, H 

(2017); Yu, XL; Wang, JG; Yu, LZ (2017); Xu, C; 

Huang, Y; Dewancker, B (2020);Lei, HY (2014); 

Xu, C; Huang, Y; Dewancker, B (2020) 

 

 

Sanatsal Ve Kültürel Aktiviteler 

Pavlicek, A; Doucek, P (2017); Sarnek, M(2017); 

Ali, A; Salleh, MAM; Mustaffa, N (2020) 

 

Dijital Miras Bilinci Ve Farkındalığı 
Navas, S(2019); Green, S; Svendsen, MN (2021); 

Yang, GC; Zhang, HL; Zhang, XM; Yu, Y; Yang, J 

(2020) 

 

Dijital Varlıklar, Veri Mirası, Veri Madenciliği 
 

Parrilla, JAC(2021); Bessarab, NS (2020);Huang, 

ZM; Liang, YM (2020);Xu, W; Su, Y; Jin, CJ; Wu, 

L; He, J (2017);Wang, L (2011) 

 

Ayni Hak Hukuku, Miras Hukuku, Telif Hakkı, 
Fikri Mülkiyet, Lisanslar 

 

Petkovic, M; Li, H(2007);Klasicek, D (2018);Yang, 

GC; Zhang, HL; Zhang, XM; Yu, Y; Yang, J 

(2019) 

 

Sosyal Ağlar 

 

Bu bağlamda çalışmamıza konu Dijital Miras kavramına yönelik yapılan araştırmaların dikkat 
çeken önemli sonuçları şu şekilde sıralanabilir: 

 Dijital varlıkların miras kabul edilmesine yönelik hukuki boyutun çalışılarak yasak 
düzenlemelerin yapılması gerektiği;  

 Kişisel verilerin korunmasına yönelik gizlilik ve güvenlik anlaşmalarına yönelik 
çalışmaların yapılması gerektiği;  

 Dijital mirasın depolaması ve korunması için blok zincir teknolojiisi kullanımının 
arttırılması gerektiği;  
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  Ülkelerin, dijital kültürel miraslarının korunmasına ve sürdürülebilirliğe yönelik 
çalışmalar yapması gerektiği; 

 Dijital miras ve Dijital varlıklar konularına dair gençler ve yetişkenlerin farkındalığının 
artırılmasına yönelik daha fazla akademik araştırmanın yapılması gerektiği; 

 Veri ekonomisine yönelik çalışmaların yasal düzenlemelerinin dikkate alınması 
gerektiği; 

 Geleneksel sanatların güncelliğini korumak için Dijital medya sanatının gelişimine 
yönelik çalışmaların yapılması gerektiği; 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Hızla gelişen “Dijital Dünya” ve “Dijital Varlık” kavramı, artan ekonomik ve sosyal değerlerle 
birlikte dijital topluma yeni bilinmeyenler ve engeller getirmektedir. Özellikle ölümden sonra 
dijital varlıkların ne olacağı konusu tam bir bilinmezlik içermekte, yasalarla belirli bir çerçeveye 
oturtulması gerekmektedir. Aksi durumda kişisel değere sahip dijital varlıkların nesilden nesile 
aktarımı, sürdürülebilir olması da mümkün olamayacaktır. Bu bağlamda değerlendirildiğinde 
sürdürülebilirliğin arkasındaki motivasyonlar genellikle kişisel ve oldukça karmaşıktır. Birçok 
kişinin, grubun ve topluluğun neden sürdürülebilirlik motivasyonu ile çalıştığının bir listesini 

oluşturmak imkansızdır. Yine de çoğu insan için sürdürülebilirlik, gelecek nesillere 
bırakacağımız bir mirastır.  Sürdürülebilirlik, birçok kişi ve kuruluş tarafından bireysel ve 

toplumsal politikalarda, günlük faaliyetlerde ve davranışlarda bir değer olarak sergilendiğinde 
ve paylaşıldığında anlamlılık kazanmaktadır.Çünkü bireysel tutum ve davranışlar, mevcut 
çevresel ve sosyal koşullarımızı geliştirmede önemli bir rol oynamaktadır.  Dijital mirasımızın 
sürdürülebilirliği de bu anlamda dikkate alınması gereken bir konudur. Yapılan bu incelemenin 
ilgili literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda  ileride yapılacak çalışmalar 
için nicel araştırma  yöntemleriyle desteklenecek dijital miras ölçeğinin geliştirilmesi 
önerilmektedir. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, gelişmekte olan ülkelerden daha güçlü kurumsal çevrelere gerçekleşen kaçış temelli 
uluslararasılaşma faaliyetlerini, kurumsal kuram çerçevesinde açıklanmaya çalışmaktır. Geliştirilen araştırma modeli, 
ana ülkenin kurumsal kalitesi ile daha güçlü kurumsal çevrelere doğru ihracat yoğunluğu arasındaki ilişkide ana ülke 
örgütleri arasında yaygın girişimcilik kültürü ve inovasyon kapasitesinin düzenleyici etkilerini ortaya koymaktadır. 
Araştırma modeli, 101 gelişmekte olan ülke örnekleminde test edilmiştir. Analiz bulguları, kurumsal çevre kalitesinin 

zayıflığının daha güçlü kurumsal çevrelere doğru ihracat yoğunluğu üzerinde çeşitli düzeylerde etkilere sahip 
olduğunu, kurumsal çevrenin kalitesi azaldıkça daha güçlü kurumsal çevrelere doğru ihracat yoğunluğunun da 
arttığını göstermektedir. Girişimcilik kültürü ve inovasyon kapasitesinin, bu ilişki üzerinde moderatör etkilere sahip 
olduğu, ancak bu moderatör etkilerin geliştirilen hipotezlerin tersi yönde gerçekleştiği ortaya çıkmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Kurumsal kuram, Kurumsal mesafe, Kaçış teorisi, İhracat yoğunluğu, Girişimcilik kültürü, 

Yenilikçilik kapasitesi 

 

GİRİŞ 

Gelişmekte olan ülkelerin küresel ölçekte uluslararası ticaret ve yatırım faaliyetlerindeki ağırlığı 
giderek artmaktadır (Luo ve Tung, 2007; Li ve Ding, 2017). 1980’li yıllardan itibaren, gelişmiş 
ülke kökenli çokuluslu şirketler için çeşitli motivasyonlarla yatırım merkezi olarak görülen ve 
buna bağlı olarak içe doğru yabancı sermaye yatırımlarına ev sahipliği yapan gelişmekte olan 
ülkelerin (Gammeltoft, 2018), son yıllarda gerek ihracat gerekse dışa doğru yabancı sermaye 
yatırımı faaliyetlerini artırmaları, uluslararası işletmecilik yazınında bu ülkeler üzerine yapılan 
araştırmalara olan ilgilinin artmasına neden olmaktadır. Artan bu ilgiye bağlı olarak, gelişmekte 
olan ülkelerin uluslararasılaşmalarının belirleyicilerini ortaya koymaya yönelik birçok 
çalışmanın (örn; İlhan-Nas vd., 2018a; Mathews, 2006; Lu vd., 2017) gerçekleştirildiği dikkat 

çekmektedir. Bu araştırmaların, gelişmekte olan ülkeleri merkeze almakla birlikte zaman zaman 

farklılaşan bakış açılarına sahip oldukları da görülmektedir. Bazı araştırmacılar, yatırımların 
gerçekleştirildiği ev sahibi ülkelere özgüfaktörlere odaklanırken (örn;GlobermanveShapiro, 

2003; HallveJones, 1999;Khanna ve Palepu, 2000), diğer araştırmacılar ise yatırımların ana 
ülkelerine özgü faktörleri merkezine almaktadır (örn;He ve Cui, 2012; İlhan-Nas vd., 2018a; 

İlhan-Nas vd., 2018b). Söz konusu araştırmalarda, gelişmekte olan ülke kökenli örgütlerin 
uluslararasılaşmasını açıklarken genellikle kaynak temelli yaklaşım (Barney, 1991), endüstri 
temelli yaklaşım (Porter, 1980) ve kurum temelli yaklaşımların referans alındığı görülmektedir 
(Qiao vd., 2020; Saikia vd., 2020; Sun vd., 2015). Önerilen çalışmada ise gelişmekte olan 
ülkelerden daha güçlü kurumsal çevrelere gerçekleşen kaçış temelli uluslararasılaşma 
faaliyetleri, kurumsal kuram çerçevesinde açıklanmaya çalışılmaktadır.  
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Kurumsal kuram bakış açısıyla, gelişmekte olan ülkelerden gerçekleşen uluslararasılaşma 
faaliyetlerini araştırma konusu yapan çalışmalar genel olarak değerlendirildiğinde, bu 
çalışmaların ağırlıklı olarak düzenleyici kurumsal çevreye odaklandıklarıve düzenleyici 
kurumsal çevre tarafından sağlanan destek ve kısıtların gelişmekte olan ülkelerin 
uluslararasılaşmasında önemli bir rolü olduğunu öne sürdükleri görülmektedir 
(örn;Pogrebnyakov ve Maitland, 2011; He ve Cui, 2012).Bunun devamı olarak son yıllarda 
gelişen bir bakış açısı ise daha zayıf kurumsal çevre karakterine sahip olan gelişmekte olan 
ülkelerden (Fainshmidt vd., 2018; Cuervo-Cazurra ve Ramamurti, 2017; İlhan-Nas ve Şahin, 
2021) uluslararasılaşma faaliyetlerinin, bu zayıflıklara tepki olarak bir kaçış motivasyonuyla 
gerçekleşebileceğini iddia etmektedir (örn;Li ve Ding, 2017; Wu ve Deng, 2020; Cuervo-

Cazurra ve Genç, 2008; Zhang vd., 2019; Deng ve Zhang, 2018). Bu bakış açısı, gelişmekte 
olan ülkelerdeki zayıf kurumsal çevre koşullarının, örgütler için bir risk unsuru taşıdığını ve bu 
riski yaymak adına örgütlerin dışa dönük doğrudan yabancı yatırımlar (örn;Buitrago ve 

Camargo, 2020; Das, 2013; Gaur vd., 2018) veya ihracat (örn;Nuruzzaman vd., 2020; Deng ve 

Zhang, 2018; Oliveira vd., 2021; Li ve Ding, 2017) gibi stratejilerle daha gelişmiş kurumsal 
çevre koşullarına sahip ülkelere yatırım yapmaya yönelebilecekleri varsayımına dayanmaktadır. 
Söz konusu araştırmalar, önemli teorik ve görgül açılımlar sağlamakla birlikte, varsayımlarını 
uluslararasılaşmanın ölçütü olarak ele aldıkları doğrudan yabancı yatırımlar veya ihracat 
faaliyetlerini doğrudan gözlem birimi olan ülkenin toplam yatırım değerini kullanarak test 
ettikleri görülmektedir1. Oysa, herhangi bir ülkenin toplam ihracat veya doğrudan yabancı 
yatırım tutarı içerisinde kendinden daha güçlü kurumsal çevrelere kaçış motivasyonuyla yaptığı 
uluslararası faaliyetler kadar, farklı motivasyonlardan beslendiği düşünülebilecek daha zayıf 
kurumsal çevrelere ve benzer kurumsal çevrelere yaptığı yatırımların payı da yer almaktadır. Bu 

noktada, zayıf kurumsal çevrelerden daha zayıf veya benzer kurumsal çevrelere doğru 
gerçekleştirilen uluslararasılaşma faaliyetlerini, kaçış teorisi çerçevesinde değerlendirmenin 
uygun olup olmadığı sorusu akla gelmektedir. Bu nedenle, kaçış motivasyonuyla 

uluslararasılaşmanın araştırılması söz konusu olduğunda, öncül araştırmalardan farklı bir bakış 
açısının benimsenmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu çerçevede mevcut çalışmada, 
daha zayıf kurumsal çevre özelliği gösteren gelişmekte olan ülkeler referans alınarak, bu 
ülkelerin kendilerinden daha güçlü kurumsal çevrelere yaptığı ihracat, toplam ihracatları ve 
ülkeler arasındaki kurumsal mesafeye göre ağırlıklandırılarak ölçümlenmiştir. Böyle bir 
yaklaşım kaçış teorisi çerçevesinden düşünüldüğünde, zayıf kurumsal çevrenin kısıtlarını aşarak 
faaliyetlerini daha güçlü kurumsal çevrelerde sürdürebilme motivasyonunu ifade eden bir 
bağımlı değişkenin kuramın temel varsayımlarına daha uygun olacağı düşünülmektedir. 

Öncül yazın, ele almış olduğu açıklayıcı değişkenler açısından değerlendirildiğinde ise 
kurumsal çevrenin kalitesinin genellikle düzenleyici (Scott, 1995) veya formal (North, 1990) 
boyutlar açısından araştırıldığı dikkat çekmektedir (örn;Cuervo-Cazurra ve Genç, 2008; Zhang 
vd., 2019; Deng ve Zhang, 2018). Ancak, kurumların en az formal boyutu kadar önemli ve 
örgütlerin yapı ve stratejilerini yönlendirme gücüne sahip olduğu öne sürülen (Munir, 
2002)informalboyutlarının da olduğu bilinmektedir. Bu noktada özellikle, informal kurumların 
örgütlerin kendi aralarında oluşturdukları ve referans aldıkları kurallar sistemini ve yine diğer 
aktörlerle olan ilişkilerini yönlendiren kuralları belirleyen yapılar olarak kaçış temelli 
uluslararasılaşma üzerine etkileri olacağı düşünülmektedir. Böyle bir düşünceden hareketle, 

formal kurumsal çevrenin zayıflığının kaçış temelli uluslararasılaşma üzerindeki etkisinin 
informal çevre unsurlarına ne ölçüde duyarlı olduğunun araştırılmasının önem taşıdığı öne 
sürülebilir.  

                                                      
1  Söz konusu değerlendirme, bu çalışmanın da analiz düzeyi olan ülke düzeyinde (makro) gerçekleştirilen 

çalışmalar referans alınarak yapılmaktadır. Bununla birlikte, örgüt düzeyinde gerçekleştirilen ve 
uluslararasılaşmayı kaçış eğilimi gibi farklı değişkenler kullanarak anket yöntemiyle ölçümleyen önemli 
çalışmalar da bulunmaktadır (örn; Li ve Ding, 2017).  
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Yapılan açıklamalar çerçevesinde mevcut çalışmada, ana ülkenin formal kurumsal çevre 
kalitesinin gelişmekte olan ülkelerden daha güçlü kurumsal çevrelere gerçekleştirilen ihracat 
faaliyetleri üzerinde nasıl bir etkisi olduğu ve böyle bir etkide informal kurumsal çevre olarak 
ele alınan girişimcilik kültürü ve inovasyon kapasitesinin koşulsal bir role sahip olup olmadığı 
araştırılmaktadır.  Çalışmada açıklayıcı değişkenler olarak ele alınan formal kurumlar, öncül 
yazının genel olarak kaçış temelli uluslararasılaşmayı etkilediğini öne sürdüğü, yolsuzlukla 

mücadele düzeyi, siyasi istikrar, fikri mülkiyet haklarının korunması, özel sektöre sağlanan 
krediler ve vergi ve sübvansiyonlar boyutlarında ele alınmaktadır(örn;Cuervo-Cazurra ve Genç, 
2008; Cui ve Jiang, 2010; Luo vd., 2010; Das, 2013).Öncül yazın, uluslararasılaşma 
faaliyetlerini motive eden ana ülkeye dair bu kurumsal çevre faktörlerinin, kaçış motivasyonu 
üzerindeki etkilerinin, ana ülkenin diğer kurumsal çevre özelliklerine duyarlı olduğunu da iddia 

etmektedir (Nuruzzaman vd., 2020). Bu bağlamda, formal kurumlardan kaynaklı kaçış temelli 
uluslararasılaşma faaliyetleri üzerinde etki potansiyeli olabilecek iki önemli informal kurumsal 
çevre faktörünün, özellikle önem arz ettiği düşünülmektedir. Girişimcilik kültürü ve yenilikçilik 
kapasitesi olarak tanımlanan, uluslararası ticaret ve yatırım faaliyetlerinin önemli belirleyicileri 
olduğu iddia edilen (örn;Javalgi ve Todd, 2011; Felzensztein vd., 2015) ve informal kurumsal 

yapıyı temsil ettiği varsayılan bu iki faktör, mevcut çalışma kapsamında kaçış teorisi 

perspektifiyle ele alınarak, bu faktörler bakımında zayıf olan kurumsal çevrelerdeki örgütlerin, 

daha güçlü kurumsal çevrelerde oluşacak fırsatları ve öğrenme olanaklarını değerlendirebilmek 
adına (Oliveira vd.,2021), faaliyetlerini söz konusu kurumsal çevrelere yönlendirme eğilimlerini 

düzenleyeceği düşünülmektedir. Çalışmanın bu görüşler çerçevesinde şekillenen temel iddiası 
da zayıf formal kurumsal çevrelerin daha güçlü kurumsal çevrelere yapılacak ihracat 
faaliyetlerine etkisinin, ana ülkenin örgütleri arasında yaygın olangirişimcilik kültürü ve 
inovasyon kapasitesinin yüksek olması durumunda daha da güçlü olacağıdır.  

Çalışmanın yukarıda yapılan tartışmalar ve öncül literatüre getirilen eleştiriler bağlamında kaçış 

teorisi yazınına en az üç farklı noktada katkı sağladığı düşünülmektedir. İlk olarak, çalışma 
zayıf kurumsal çevre özellikleri gösteren gelişmekte olan ülkeler çerçevesinde 
gerçekleştirilmiştir. Kaçış teorisi genel olarak değerlendirildiği temel varsayımının görece daha 
zayıf kurumsal çevrenin neden olduğu bir uluslararasılaşma motivasyonu mantığı üzerine 
kurulu olduğu bilinmektedir (Cuervo-Cazurra ve Ramamurti, 2016; Li ve Ding, 2017). Buna 

göre, gelişmiş ülkelerin zaten daha güçlü kurumsal çevrelere sahip oldukları ve bu nedenle 
uluslararasılaşma motivasyonlarının bu çalışmada ele alınan kaçış teorisiyle ele 

açıklanamayacağı düşünülmektedir. Buna bağlı olarak bu çalışma, zayıf kurumsal çevre 
özellikleri gösteren gelişmekte olan ülkelerden oluşan bir örneklem kullanarak, kuramın temel 
mantığına daha uygun bir araştırma çerçevesi oluşturmaktadır. İkinci olarak, yukarıda da 
bahsedildiği gibi, mevcut çalışmanın kaçış motivasyonunu ölçümleme stratejisiyle yazına katkı 
sağlayabileceği düşünülmektedir. Buna göre, zayıf kurumsal çevrelerden daha güçlü kurumsal 
çevrelere gerçekleştirilen ihracat faaliyetlerini hem ülkelerin toplam ihracatları içerisindeki payı 
hem de ana ve ev sahibi ülkeler arasındaki kurumsal mesafeyi dikkate alarakağırlıklandırılan bir 
stratejiyle ölçümlemenin, kaçış teorisinin temel varsayımlarının sınanması açısından daha tutarlı 
bir yöntemsel bakış açısı sağladığı iddia edilmektedir. Son olarak, kurumsal zayıflıklara tepki 
olarak kaçış motivasyonuyla gerçekleştirilen uluslararası faaliyetleri konu edinen çalışmaların, 

göz ardı etme eğiliminde olduklarıinformal kurumsal değişkenleri de modele dahil ederek, bu 

kurumların koşulsal etkilerine odaklanan dahageniş bakış açıları sunmanın ilgili yazına katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE ARAŞTIRMA HİPOTEZLERİ 

Kaçış teorisinin temel varsayımlarını kurumsal kuram çerçevesinde tanımlanan formal ve 
informal kurumları (North, 1990) temsil eden değişkenler ile test etmeyi amaçlayan araştırma 
modeli,Şekil 1’de yer almaktadır. Araştırma modelinin kaçış teorisi çerçevesinde tanımlanan 
temel varsayımı, ana ülkenin zayıf kurumsal çevresinden kaynaklanan çeşitli zorluklarla ve 
risklerle karşı karşıya kalan örgütlerin, bu zorluklar ve risklerle mücadele etmenin bir yolu 
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olarak, faaliyetlerini daha güçlü kurumsal çevrelere doğru genişletme eğilimi gösterecekleridir. 
Bu eğilim, ana ülke ve ev sahibi ülke arasındaki kurumsal mesafeye duyarlı olup, 
uluslararasılaşma faaliyetlerinde daha güçlü kurumsal çevrelerin tercih edilmesi nispetinde, 

kuramın kaçış hipotezinin daha fazla destek bulacağı söylenebilir2.  

Kaçış teorisinin bu hipotezini, kurumsal kuram bakış açısıyla ele alan modelde, formal kurumlar 
ve informal kurumlar ayrımı, North (1990) referans alınarak yapılmıştır3. Kurumları, örgütlerin 
oynadığı oyunun kurallarını belirleyen ve insanca tasarlanmış kısıtlamalar olarak gören North 
(1990)’un kurum sınıflandırması, uluslararası işletmecilikyazınının en sık kullanılan (Azman-

Saini vd., 2010) sınıflandırmalarından birisini temsil etmektedir (örn; Mudombi ve Muchie, 
2014; Dunning ve Lundan, 2008). Benzer şekilde kaçış teorisinin en önemli öncül çalışmaları da 
kaçış hipotezlerini, kurumları formal ve informal ayrımı çerçevesinde kavramsallaştırarak 
araştırma konusu yapmaktadırlar (örn;Gaur vd., 2018; Li ve Ding, 2017).  

 
* Rekabeti olumsuz yönde etkileyici vergi indirimleri ve sübvansiyonlar olarak hesaplanan söz konusu değişken, 
diğer bağımsız değişkenler gibi yüksek düzeylerinde olumlu kurumsal çevre özelliğini yansıtmaktadır.  

Şekil 1: Araştırma Modeli 
 
Formal kurumlar, eğitim sistemi, yasalar, yolsuzluk düzeyi, vergi sistemi, siyasi sistem, fikri 
mülkiyet hakları gibi boyutları içermektedir (North, 1990; Azman-Saini vd., 2010). İnformal 
kurumlar ise güven, kültür ve davranış kalıplarını ifade eder ve formal ve informal kurumlar 
birleşerek, ekonomik performansı kısıtlayıp yenilikçilik ve uluslararasılaşma gibi faaliyetleri 
belirli yönlere kanalize eder (Mudombi ve Muchie, 2014). Bu kapsamda araştırma modeli için 
seçilen bağımsız değişkenler öncül yazınla da tutarlı olacak şekilde, kurumların formal 
boyutlarını içermektedir. Araştırma modeli, yolsuzluğun kontrolü, siyasi istikrar, fikri mülkiyet 
haklarının korunması, özel sektöre sağlanan kredi olanakları ve vergi ve sübvansiyon 
boyutlarında, kurumsal çevrenin zayıf olduğu bağlamlarda, formalkurumsal çevre örgütler için 
                                                      
2  Kaçış teorisinin temel çalışmaları için Witt ve Lewin, 2007; Cuervo-Cazurra ve Ramamurti, 2016; Li ve Ding, 

2017 incelenebilir.  
3  Özellikle sosyoloji ve örgüt kuramları yazınında sıklıkla kullanılan farklı kurum sınıflandırmaları olmakla birlikte 

(örn; Scott, 1995), gerek mevcut çalışmada zayıf kurumsal çevrelere ifade eden değişkenlerin North (1990)’un 
formal kurumlarını temsil etmesi gerekse kurumları ekonomik faaliyetleri kısıtlayan yapılar olarak görerek 
araştırmanın temel varsayımlarına uygun olması nedeniyle, North (1990) tarafından geliştirilen sınıflandırma 
referans alınmaktadır. Bununla birlikte, Scott’ın düzenleyici kurumsal boyutunun formal kurumlara (Scott, 1995), 
normatif ve bilişsel kurumsal boyutlarının ise informal kurumlara yakın olduğu iddia edilmektedir (Nguyen vd., 

2013). Bu araştırmada moderatör değişkenler olarak ele alınan girişimcilik kültürü ve inovasyon kapasitesi 
yukarıda yapılan sınıflandırmalar içerisinde informal kurumlar olarak konumlandırılmıştır. 

Moderatör Değişkenler 
 Girişimcilik Kültürü 

 İnovasyon Kapasitesi 
 

Kurumsal Çevrenin Kalitesi 
 Yolsuzluğun Kontrolü 

 Siyasi İstikrar 
 Fikri Mülkiyet Haklarının 

Korunması 
 Özel Sektöre Sağlanan 

Krediler 

 Vergi ve Sübvansiyonlar* 

 
 

 

Güçlü Kurumsal Çevrelere 
Doğru İhracat Yoğunluğu 

Kontrol Değişkenleri 
 Makroekonomik İstikrar 
 Pazar Büyüklüğü 

 Sosyal Sermaye 
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belirsizlik ve risk yaratacağından, tüm bu boyutlarda bekledikleri düzeyde avantaj elde 
edebilecekleri daha güçlü kurumsal çevrelerde faaliyet gösterme eğilimlerinin artacağı 
varsayımını temel almaktadır. Formal kurumsal çevrenin örgütlerin stratejik kararları üzerindeki 
söz konusu etkilerinin diğer kurumsal çevre faktörlerine duyarlı olduğu (Nuruzzaman vd., 2020) 

ve ayrıca zayıf kurumsal çevrelerden kaçış temelli bir uluslararasılaşma olgusunun örgütsel 
faktörlerce şekilleneceği (Su vd., 2022) düşünüldüğünde, kurumların informal boyutunda 
konumlandırılan, ana ülkedeki örgütler arasında yaygın girişimcilik kültürü ve yenilikçilik 
kapasitesinin,formal kurumsal çevrenin zayıflıklarına tepki olarak örgütlerin daha gelişmiş 
ülkelere faaliyetlerini taşıma stratejilerini güçlendirmesi beklenmektedir. 

Yapılan açıklamalar ışığında, çalışmanın hipotezleri aşağıda yer almaktadır4. 

H1: Ana ülke kurumsal çevresinin, yolsuzluğun kontrolü (H1a), siyasi istikrar (H1b), fikri 

mülkiyet haklarının korunması (H1c), özel sektöre sağlanan krediler (H1d), vergi ve 

sübvansiyonlar(H1e) boyutlarının, güçlü kurumsal çevrelere doğru ihracat yoğunluğu üzerinde 
negatif yönlü etkisi vardır. Bu kurumsal çevre boyutlarındaki zayıflıklar, örgütlerin daha güçlü 
kurumsal çevrelere doğru ihracat yoğunluklarını artıracaktır.  

H2: Ana ülke kurumsal çevresiyle güçlü kurumsal çevrelere doğru ihracat yoğunluğu arasındaki 
ilişkide girişimcilik kültürününmoderatör etkisi vardır. Yolsuzluğun kontrolü (H2a), siyasi 

istikrar (H2b), fikri mülkiyet haklarının korunması (H2c), özel sektöre sağlanan krediler (H2d), 

vergi ve sübvansiyonlar (H2e) boyutlarının güçlü kurumsal çevrelere doğru ihracat yoğunluğu 
üzerindeki negatif yönlü etkisi, girişimcilik kültürünün daha yüksek olduğu kurumsal çevrelerde 
daha güçlü olacaktır.  

H3: Ana ülke kurumsal çevresiyle güçlü kurumsal çevrelere doğru ihracat yoğunluğu arasındaki 
ilişkide inovasyon kapasitesinin moderatör etkisi vardır. Yolsuzluğun kontrolü (H3a), siyasi 

istikrar (H3b), fikri mülkiyet haklarının korunması (H3c), özel sektöre sağlanan krediler (H3d), 

vergi ve sübvansiyonlar (H3e) boyutlarının güçlü kurumsal çevrelere doğru ihracat yoğunluğu 
üzerindeki negatif yönlü etkisi, inovasyon kapasitesinin daha yüksek olduğu kurumsal 
çevrelerde daha güçlü olacaktır. 

ARAŞTIRMA TASARIMI 

Geliştirilen araştırma modeli, ülke düzeyinde ölçümlenen verilerle test edilmiştir. Çalışmanın 
amacı çerçevesinde, gelişmekte olan dünya ülkeleri araştırma evrenini oluşturmaktadır. 
Evrenden örneklem seçiminde, veri elde etme konusundaki kısıtlar dikkate alınarak kasıtlı 
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın değişkenlerinin elde edilebileceği en kapsamlı 
kaynaklardan bir tanesinin,Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından düzenli olarak 
yayınlanan Küresel Rekabet Gücü Raporu (GCR) olduğu bilinmektedir. Bu rapor 
kapsamında,referans alınan 2019 yılı5 için raporlanan 139 adet gelişmiş ve gelişmekte olan ülke 
bulunmaktadır (WEF, 2019). Bu ülkeler içerisinde yer alan toplam altı gelişmekte olan ülke, 
çeşitli değişkenlerine dair verilerine ulaşılamadığı gerekçesi ile örneklem kapsamına 
alınamamıştır. Çalışmanın bu ülkeler çıkarıldıktan sonra elde edilen örneklemi, toplam 101 adet 

gelişmekte olan ülkeden oluşmaktadır.  

Araştırmanın değişkenleri çeşitli kaynaklardan elde edilen ikincil verilerle ölçümlenmiştir. 
Bağımsız değişkenleri oluşturan;“yolsuzlukla kontrolü” ve “siyasi istikrar” değişkenleri Dünya 
Bankasının yayımlamış olduğu Dünya Yönetişim Göstergeleri(World GovernanceIndicators) 
verileri aracılığı ile (Worldbank, 2019), “fikri mülkiyet haklarının korunması”, “özel sektöre 

                                                      
4  Hipotezlerin kavramsal arka alanları ve modelin içerdiği ilişki örüntüsüne dair daha ayrıntılı açıklamalar, yer 

kısıtı nedeniyle bu öncül formatta yer almamaktadır. Kongrenin ilgili oturumlarında bu tartışmalara yer verilmesi 
ve sağlanan geri bildirimler ışığında izleyen çalışmalarda daha ayrıntılı açıklamalara yer verilmesi 
planlanmaktadır.  

5  Bu yılın referans alınmasının nedeni, ilgili veri kaynaklarından sağlıklı bir şekilde elde edilebilen son yıl verisinin 
2019 yılına ait olmasıdır.   
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sağlanan krediler” ve “vergi ve sübvansiyonlar” ise Küresel Rekabet Gücü Raporundan elde 
edilmiştir (WEF, 2019). Bu değişkenlerin tamamı 0 ile 1 arasında yüzde cinsinden değerler 
alacak şekilde normalize edilmiştir.  

Bağımlı değişken olarak ele alınan daha güçlü kurumsal çevrelere doğru ihracat yoğunluğu 
değişkeni, aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanmıştır; 𝐺𝐾Ç𝐷İ = ∑ 𝐵𝑖𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑥𝐾𝑀𝐵𝑖−𝐴 

Formülde GKÇDİ, ana ülkenin daha gelişmiş kurumsal çevrelere gerçekleştirdiği ihracat 
performansını yansıtmaktadır.  Bi, A1 ülkesinin kurumsal kalitesi daha yüksek olan Bi ülkesine 
yaptığı ihracatı, A total, A ülkesinin baz alınan yıldaki toplam ihracatını temsil etmektedir. KMBi-

A, B ülkesiyle A ülkesi arasındaki pozitif asimetrik kurumsal mesafeyi temsil etmektedir. 
Formül, ülkenin daha kaliteli kurumsal çevrelere yaptığı ihracatı hem ülkenin toplam ihracatı 
içerisindeki payları hem de ana ülke ve ev sahibi ülke arasındaki kurumsal mesafeyi dikkate 
alarak ağırlıklandırılmış bir ihracat değişkeni sunmaktadır. Formülde yer alan pozitif asimetrik 

kurumsal mesafenin hesaplanabilmesi adına ise Kogut ve Sing (1988) ve Ionascu vd. (2004) 

tarafından geliştirilen formüller revize edilerek6elde edilen aşağıdaki formülasyon 
kullanılmıştır; 𝐷 = ∑𝐼𝑖ℎ𝑜𝑠𝑡−𝐼𝑖𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑉1  

Formülde yer alan D, kurumsal mesafeyi, Iihost, ihracat faaliyetinin gerçekleştirildiği ev sahibi 
ülkenin kurumsal çevre değerlerini, Iiorigin, ana ülke kurumsal çevre değerlerini, Vi ise ele alınan 
kurumsal çevre değişkenlerinin varyansını temsil etmektedir.  

Bağımlı değişkenin hesaplanması için kullanılan ihracat verileri Uluslararası Ticaret Merkezi 
(ITC) Uluslararası İş Geliştirme için Ticaret İstatistikleri (Trademap) veri tabanından elde 
edilmiştir (ITC, 2019). Kurumsal mesafenin hesaplanması için çalışmanın amacına uygun 

olacak şekilde ana ülke ve ihracat yapılan her bir ev sahibi ülke arasındaki kurumsal mesafe, 
bağımsız değişkenleri oluşturan formal kurumsal çevre boyutları dikkate alınarak 
hesaplanmıştır. Çalışmanın moderatör değişkenleri olarak ele alınan girişimcilik kültürü ve 
inovasyon kapasitesi ile kontrol değişkenleri olarak modele dahil edilen makro ekonomik 
istikrar, pazar büyüklüğü ve sosyal sermaye değişkenleri de Küresel Rekabet Gücü Raporundan 

(WEF, 2019) elde edilmiştir. Moderator değişkenler ve kontrol değişkenleri de 0 ile 1 arasında 
yüzde cinsinden değerler alacak şekilde normalize edilmiştir.  

VERİLERİN ANALİZİ VE BULGULAR 

Araştırmanın verileri çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılarak test edilmiştir. Araştırma 
modelinin içerdiği moderatör ilişkilerin test edilmesi için Baron ve Kenny (1986) ve Aiken ve 
West (1991) tarafından önerilen analiz prosedürü uygulanmıştır. Özellikle moderatör ilişkileri 
içeren analizlerde ortaya çıkması muhtemel çoklu doğrusal bağlantı probleminin giderilmesi 
açısından,Aiken ve West (1991) tarafından önerildiği şekliyle, bağımsız değişkenler ve 
moderatör değişkenler merkezileştirilerek (Xi– Xortalama) kullanılmıştır. Çoklu doğrusal bağlantı 
(multicollinearity) probleminin tespit edilmesi için ayrıca korelasyon matrisi incelenmiş ve 
varyansartış faktörleri (VIF değerleri) hesaplanmıştır (Albayrak, 2006: 70). Bağımsız 
değişkenler arasındaki korelasyonların “0.80” değerinin altında olduğu ve VIF değerlerinin, test 

edilen bütün modellerde “10” değerinin altında olduğu görülmüştür. Bu değerler, test edilen 

                                                      
6 Kogut ve Singh (1988) ve Ionascu vd. (2004) tarafından geliştirilen formülasyonlar, kurumsal mesafeyi 

ölçümlerken ana ülke ve ev sahibi ülkeler arasındaki asimetrik farklılığı dikkate almamaktadırlar. Kullanılan 
formülde ise pozitif değerler, zayıf kurumsal çevrelerden daha güçlü kurumsal çevrelere doğru kurumsal mesafeyi, 
negatif değerler ise güçlü kurumsal çevrelerden daha zayıf kurumsal çevrelere doğru kurumsal mesafeyi ifade 
etmektedir. 
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modellerde çoklu doğrusal bağlantı sorununun ortaya çıkmayacağını ifade etmektedir (Bryman 
ve Cramer, 1997: 257; Topal, vd., 2010: 54). Test edilen modellerde 

sabitvaryans(homoscedasticity) varsayımının sınanması için uygulanan “Breusch-Pagan / Cook-

Weiesberg Testi”sonucundadeğişen varyans (heteroscedasticity) problemi tespit edildiğinden, 
bu problemin giderilmesi adına test edilen modellerde“Huber, Eicker ve White 

heteroskedastikdirençlivaryanstahmincisi” kullanılmıştır (Tatoğlu, 2018:211 ve 252). Elde 

edilen bulgular çerçevesinde hipotez testi sonuçları aşağıdaki tabloda genel olarak özetlenmiş 
olup, ayrıntılı bulgular kongrenin ilgili oturumunda tartışılacaktır.  
 

* P<,05; ** P<,01; ty: hipotez edilenin tersi yönde anlamlı moderatör etki 

Hipotezler 
Hipotez 

Sonucu 

Elde 

Edilen 

Bulgu 

H1: Gelişmekte olan ülkelerin kurumsal çevreleri zayıfladıkça, daha güçlü 
kurumsal çevrelere doğru ihracat yoğunluğu artacaktır. 

  

H1a: Yolsuzluğun kontrolünün düzeyi zayıfladıkça, daha güçlü kurumsal çevrelere 
doğru ihracat yoğunluğu artacaktır. 

Desteklenmedi İlişki 
yok 

H1b: Siyasi istikrarsızlık arttıkça daha güçlü kurumsal çevrelere doğru ihracat 
yoğunluğu artacaktır. 

Desteklendi  (-)** 

H1c: Fikri mülkiyet haklarının korunması zayıfladıkça daha güçlü kurumsal 
çevrelere doğru ihracat yoğunluğu artacaktır. 

Desteklendi  (-)** 

H1d: Özel sektöre sağlanan krediler zayıfladıkça daha güçlü kurumsal çevrelere 
doğru ihracat yoğunluğu artacaktır 

Desteklendi  (-)** 

H1e: Rekabeti bozucu vergi indirimi ve sübvansiyonlar arttıkça daha güçlü 
kurumsal çevrelere doğru ihracat yoğunluğu artacaktır. 

Desteklendi  (-)** 

H2: Ana ülke kurumsal çevresiyle güçlü kurumsal çevrelere doğru ihracat 
yoğunluğu arasındaki ilişkide girişimcilik kültürünün moderatör etkisi vardır 

  

H2a: Yolsuzluğun kontrolüyle daha güçlü kurumsal çevrelere doğru ihracat 
yoğunluğu arasındaki negatif yönlü ilişki, girişimcilik kültürünün geliştiği 
ülkelerde daha güçlü olacaktır.  

Desteklenmedi (+)** 

H2b: Siyasi istikrar ile daha güçlü kurumsal çevrelere doğru ihracat yoğunluğu 
arasındaki negatif yönlü ilişki, girişimcilik kültürünün geliştiği ülkelerde daha 
güçlü olacaktır. 

Desteklenmedi İlişki 
yok 

H2c: Fikri mülkiyet haklarının korunması ile daha güçlü kurumsal çevrelere doğru 
ihracat yoğunluğu arasındaki negatif yönlü ilişki, girişimcilik kültürünün geliştiği 
ülkelerde daha güçlü olacaktır. 

Desteklenmedi (ty)* 

H2d: Özel sektöre sağlanan krediler ile daha güçlü kurumsal çevrelere doğru 
ihracat yoğunluğu arasındaki negatif yönlü ilişki, girişimcilik kültürünün geliştiği 
ülkelerde daha güçlü olacaktır. 

Desteklenmedi (ty)** 

H2e: Vergi ve sübvansiyonlar ile daha güçlü kurumsal çevrelere doğru ihracat 
yoğunluğu arasındaki negatif yönlü ilişki, girişimcilik kültürünün geliştiği 
ülkelerde daha güçlü olacaktır. 

Desteklenmedi (ty)** 

H3: Ana ülke kurumsal çevresiyle güçlü kurumsal çevrelere doğru ihracat 
yoğunluğu arasındaki ilişkide inovasyon kapasitesininmoderatör etkisi vardır 

  

H3a: Yolsuzluğun kontrolüyle daha güçlü kurumsal çevrelere doğru ihracat 
yoğunluğu arasındaki negatif yönlü ilişki, inovasyon kapasitesinin geliştiği 
ülkelerde daha güçlü olacaktır.  

Desteklenmedi (ty)** 

H3b: Siyasi istikrar ile daha güçlü kurumsal çevrelere doğru ihracat yoğunluğu 
arasındaki negatif yönlü ilişki, inovasyon kapasitesinin geliştiği ülkelerde daha 
güçlü olacaktır 

Desteklenmedi (ty)** 

H3c: Fikri mülkiyet haklarının korunması ile daha güçlü kurumsal çevrelere doğru 
ihracat yoğunluğu arasındaki negatif yönlü ilişki, inovasyon kapasitesinin geliştiği 
ülkelerde daha güçlü olacaktır. 

Desteklenmedi (ty)* 

H3d: Özel sektöre sağlanan krediler ile daha güçlü kurumsal çevrelere doğru 
ihracat yoğunluğu arasındaki negatif yönlü ilişki, inovasyon kapasitesinin geliştiği 
ülkelerde daha güçlü olacaktır. 

Desteklenmedi (ty)* 

H3e: Vergi ve sübvansiyonlar ile daha güçlü kurumsal çevrelere doğru ihracat 
yoğunluğu arasındaki negatif yönlü ilişki, inovasyon kapasitesinin geliştiği 
ülkelerde daha güçlü olacaktır. 

Desteklenmedi (ty)** 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmanın, kaçış teorisi konusunda yapılan öncül çalışmaların ötesinde, dikkat çekici 
kuramsal ve görgül katkılar sunduğu düşünülmektedir. Kaçış teorisiyle ilgili çalışmaların, 
nispeten daha yakın tarihli ve sayıca kısıtlı oldukları ve gerek model seçimleri gerek model 
içerisindeki bağımlı değişken seçimleri ve gerekse bağımlı değişkenin ölçümlenmesi noktasında 
belirli kaygılar barındırdıkları söylenebilmektedir. Özellikle, kaçış olgusunu ifade edecek 
bağımlı değişken, örgüt düzeyinde yapılan çalışmalarda (örn; Li ve Ding, 2017) kaçış eğilimini 
ifade eden anket sorularıyla ölçümlenmiştir. Bu ölçümleme yöntemi teorinin varsayımlarının 
testi açısından tutarlı görülmektedir. Öte yandan makro düzeyde yürütülen bazı çalışmalarda 
kaçış teorisi,toplam ihracat tutarı ile ölçümlenmektedir (örn; He ve Cui, 2012; Nuruzzaman vd., 

2020). Ancak, toplam ihracat tutarının kaçış olarak nitelendirilebilecek bir değişkeni tam 
anlamıyla ifade edip etmediği bu çalışmanın da ölçümleme stratejisine yön veren önemli bir 

soru olarak gündeme gelmektedir. Bu noktada, ölçümleme yapılırken öncelikle, gelişmekte olan 
ülkelerin daha güçlü kurumsal çevrelere doğru ihracat faaliyetlerinin dikkate alınması ve bu 
faaliyetlerin hem ülkelerin toplam ihracatlarıyla hem de ana ülkeler ve ev sahibi ülkeler 
arasındaki kurumsal mesafeyle ağırlıklandırılmasının tutarlı bir yaklaşım olacağı öne 
sürülmektedir.  

Elde edilen bulgular bütünsel olarak değerlendirildiğinde kurumsal çevreyi ifade eden siyasi 
istikrar, fikri mülkiyet haklarının korunması, özel sektöre sağlanan krediler ve vergi ve 
sübvansiyonlar değişkenlerinin daha güçlü çevrelere doğru ihracat yoğunluğu üzerinde, 
kuramsal beklentilere uygun bir şekilde negatif yönlü bir etkiye sahip oldukları görülmektedir. 
Yolsuzluğun kontrolü değişkeni için ise istatistiki olarak anlamlı katsayılar elde edilememiştir. 
Bu bulgular, gelişmekte olan ülkeler için kaçış hipotezinin desteklendiğine kanıt sağlamaktadır. 

Girişimcilik kültürü ve inovasyon kapasitesi değişkenlerinin, yüksek düzeylerinde, kurumsal 

çevrenin gücüyle daha güçlü kurumsal çevrelere doğru ihracat yoğunluğu arasındaki negatif 
yönlü ilişkiyi daha da güçlendirmesi beklenirken,moderatör etkilere dair bulgular beklenilenin 
tersi yönde gerçekleşmiştir. Buna göre,örgütler arasında yaygın girişimcilik kültürünün daha 
düşük olduğu ülkelerde yolsuzluğun kontrolünün zayıflığı, fikri mülkiyet haklarının 
korunamaması, özel sektöre sağlanan kredi olanaklarının yetersiz olması ve rekabeti bozucu 

vergi indirimi ve sübvansiyonlardan kaynaklanan kaçış temelli uluslararasılaşmanın daha fazla 
olduğu görülmüştür. Benzer yönde bir ilişki örüntüsü inovasyon kapasitesinin formal kurumsal 

çevrenin tüm boyutları ile daha güçlü kurumsal çevrelere doğru ihracat yoğunluğu arasındaki 
ilişkideki moderatör etkilerinde de gözlemlenmektedir. Moderatör değişkenler açısından 
gözlemlenen bu beklenmedik ilişki örüntüleri, gelişmekte olan ülkeler için girişimcilik kültürü 
ve inovasyon kapasitesinin yüksek düzeylerinde, örgütlerin bu kapasiteleri nispetinde formal 

kurumsal çevrenin yol açtığı kısıtların üstesinden daha kolaylıkla gelebilecekleri, geç 
sanayileşme özelliği taşıyan (Öniş ve Şenses, 2007) gelişmekte olan ülke bağlamlarında bu 
yetenekleri sayesinde rakipleri arasında ön plana çıkabilecekleri (Li ve Ding, 2017; Su vd., 

2022) düşünceleriyle açıklanabilir. Başka bir deyişle, ihracatın motivasyon kaynakları arasında 
olan yeni pazar arayışı, rekabet baskılarının hafifletilmesi gibi gerekçeler, yüksek bir 
girişimcilik kültürü ve inovasyon kapasitesine sahip gelişmekte olan ülkelerdeki örgütler için 
yerel piyasada daha rekabetçi olmaları gerekçesiyle geçerli olmayabilir.Bunun yanında, 
gelişmekte olan ülkelerin yoğun içe doğru yabancı yatırım çeken bağlamları da söz konusu 
etkilerin bir diğer nedenini oluşturuyor olabilir. Girişimcilik kültürü ve inovasyon kapasitesinin 
daha güçlü olduğu ve yoğun bir şekilde içe doğru yabancı sermaye yatırımlarını çeken 
ülkelerdeki örgütler, içsel bir uluslararasılaşma deneyimi (Gaur vd., 2018) yaşayarak, formal 

kurumsal çevrenin neden olduğu kısıt ve riskleri, kaçış teorisinin temel varsayımı olan, dışa 
doğru uluslararası yatırım veya ihracat faaliyetlerine girerek elde etmeye gerek kalmadan, ana 

ülkelerinde çokuluslu şirketlerle kurdukları bağlantılar sayesinde elde ediyor olabilirler (İlhan-

Nas vd., 2022).  
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ÖZET 

Bu çalışmada Çok Uluslu İşletmelerdeki (ÇUİ) İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) alanında yayınlanan makaleler 
bibliyometrik bir yöntemle incelenmiştir. Bu kapsamda, ÇUİ’lerdeki İKY alanına genel bir bakış sunularak 

araştırmaların hangi anahtar kelimeler üzerinde inşa edildiği, bu alanda hangi ülkelerin, kurumların ve yazarların ön 
plana çıktığını, en çok atıf alan makalelerin hangileri olduğu incelenmiştir. Bu amaçla belirlenen ölçütlere göre Web 

of Science platformu üzerinden seçilen 1993-2022 yılları arasında yayınlanmış 477 makale bibliyometrik teknikler 

kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma bulgularının bu alanda araştırma yapmak isteyen gelecek araştırmacılara ışık 
tutması ve bu alanda sınırlı sayıda çalışmaya sahip olan olan Türkçe literatüre katkı sağlaması öngörülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Çok Uluslu İşletmeler, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bibliyometrik Analiz, Uluslararası İnsan 
Kaynakları Yönetimi, Uluslararası Yönetim 

 

GİRİŞ 

Globalleşme, işletmelerin rekabet avantajı kazanmak ve sürdürebilmek için deniz aşırı 
yatırımlar yapmalarını sağlamıştır (Myloni, Harzing ve Mirza, 2004). Böylelikle, küresel 
ticaretin yaygınlaşması ve kolaylaşması ÇUİ’lerin dünya çapında yayılmasına ve etkilerini 
arttırmalarına yol açmıştır (Edwards ve Rees, 2017). ÇUİ’lerde insan kaynaklarının, uluslararası 
operasyonların koordinasyon ve kontrolü için en önemli mekanizmalardan biri olduğu 
savunulmaktadır (Bartlett ve Ghoshal, 1991). İşletmenin kaynak temelli görüşüne göre, bir 
örgütün içsel kaynakları ve yetkinlikleri sürdürülebilir rekabet avantajına ulaşmak için işletme 
çevresinden daha önemlidir (Kim ve Gray, 2005). Uluslararası işletmeler için bu kaynak ve 
yetkinlikler hem ana şirket seviyesinde hem de iştirak seviyesinde bulunabilmektedir (Kim ve 
Gray, 2005). Bu nedenle, ÇUİ’lerin, insan kaynakları yönetiminde, iştiraklerin faaliyet 
gösterdikleri farklı yerel çevrelerden gelen kültürel ve kurumsal baskıların yanı sıra şirketin 
genel merkezinden gelen baskıların dikkate alarak kaynak ve yetkinliklerini nasıl yöneteceğine 
karar vermesi gerekmektedir. Bu bağlamda ÇUİ’ler hem yerel hem de küresel rekabet avantajını 
elde edebilmek için küresel işgücünün en iyi şekilde nasıl yönetilebileceğini anlamaya 

çalışmaktadırlar. Bu karmaşık ortamda ÇUİ’lerde yöneticilerin, global bir işgücünü yönetirken 
karşılaştıkları temel ikilem; uygulamaları iştiraklerde ne derecede yerel bağlama adapte edeceği 
ne derecede global olarak standartlaştıracağı konusudur. Bu problem, bu alandaki bilimsel 

araştırmaların temel noktasını oluşturan bir bileşendir. ÇUİ’lerde insan kaynakları yönetimi 
literatüründe ön plana çıkan başka bir problem ise ÇUİ’lerin yabancı ülkelerde 
görevlendirdikleri çalışanların (expatların) yönetimidir. Bu nedenle, bu problemlerin çözümüne 
katkı sağlamayı amaçlayan araştırmacılar Uluslararası İKY alanındaki çalışmalarında bu 

konuları ele almaktadırlar.  

Bu araştırmada, ÇUİ’lerde İKY literatürüne genel bir bakış sunularak bu alanda çalışmak 

isteyen araştırmacılar teşvik edilmekte ve gelecek araştırma önerileri sunulmaktadır. Bu konuda 
Türkçe literatürde az sayıda çalışma olması dikkat çekmektedir. Bu bağlamda bu araştırma hem 
literatürde bu alandaki boşluğu doldurma amacını, hem de bu alanda Türkiye’de yapılacak 
gelecek araştırmaları teşvik etme amacını taşımaktadır. Bu araştırma, ÇUİ’lerdeki insan 

kaynakları yönetimine ilişkin araştırma yapmak isteyen araştırmacılara ışık tutmayı, hangi 
dergilere ve hangi yazarlara ulaşmaları gerektiğine dair bir rehber sunmayı amaçlamaktadır.  
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Çok Uluslu İşletmelerde (ÇUİ) Stratejik Uluslararası İnsan 
Kaynakları Yönetimi 
Globalleşmeyle beraber dünyaya hâkim olan karmaşıklık ve çeşitlilik ve hızlı değişim, global iş 
gücü yönetimini İKY literatüründe önemli bir araştırma konusu hâline getirmiştir (Stahl, 
Björkman ve Morris, 2012). Çok uluslu işletme, doğrudan yabancı yatırım yaparak birden fazla 
ülkede katma değer yaratan faaliyete sahip olan ve onları kontrol eden şirkettir (Dunning, 1993). 
Uluslararası bağlamda faaliyet gösteren şirketler için yüksek koordinasyon ve entegrasyon 

gerektiren farklı rekabetçi çevrelerin yönetilmesi büyük ölçüde karmaşıklık yaratmaktadır 
(İplik, 2010). Bu nedenle, ÇUİ’ler aynı anda hem yerel hem de global olması gereken 
şirketlerdir (Schuler ve diğ., 1993). Böyle bir yönetim, insanları yönetirken farklı kültürlere, 
yerel çevrenin kurumsal özelliklerine, farklı iş yapma şekilllerine hassasiyet gerektirmektedir 

(Armstrong, 2017). Bu nedenle, ÇUİ literatüründe en temel problemlerden biri, iştiraklerin ne 
derecede yerel işletmelere benzediği (yerel izomorfizm) ve ana şirkete veya global bir standarda 
ne derecede uyum sağladığı konusudur (Myloni, Harzing ve Mirza, 2004). 

Uluslararası İKY, ÇUİ’lerdeki İKY ile ilgili olup, uluslararası bir organizasyonun stratejik 
hedeflerine ulaşabilmesi için ihtiyaç duyduğu nitelikteki insanları cezbetmek, işe yerleştirmek, 
geliştirmek ve çalışanların bağlılıklarını sağlamayı amaçlamaktadır (Armstrong, 2017). Stratejik 

uluslararası insan kaynakları yönetimi (SUİKY), uluslararası İKY’nin şirketin stratejik 
ihtiyaçlarıyla ilişkilendirilmesidir (Schuler ve diğ., 1993). SUİKY’nin temel amaçları, 
işletmenin birçok farklı ülkede karlı bir biçimde faaliyet göstermesini sağlayan İK strateji, 
politika ve uygulamaları geliştirilip uygulanmasını ve işletmenin her bir biriminin kendisini 
etkileyen kültürel, yasal, politik ve ekonomik unsurlar bağlamında etkin bir şekilde faaliyet 

göstermesini sağlamaktır (Armstrong, 2017). SUİKY literatüründe ele alınan temel sorunlar; 

karmaşık kültürel, coğrafi kurumsal ve yapısal baskıların nasıl yönetileceği ve dengeleneceği, 
şirketin uygulama ve politikalarında ne derecede global entegrasyon ne derecede yerel 

farklılaştırma yapacağı ve ÇUİ tarafından yabancı ülkelerde görevlendirilen İngilizce 
çalışmalarda “Expatriate” olarak tabir edilen çalışanların yönetimi olarak sıralanabilmektedir. 
Bu alandaki bilimsel çalışmalar da bu nedenle genellikle bu problemleri ele alarak bunları 
çözmeyi amaçlamaktadır.  

Literatürde bu alana hakim olan temel konulardan bazıları; kültür ve kurumlar gibi bazı 
bağlamsal koşulların İKY’ye etkisi, şirketin global ve yerel önceliklerini nasıl dengelediği, 
örgüt içi bilgi yönetimi, yönetim ve insan kaynakları uygulamalarının transferi, iştirak 
bağımsızlığı, örgütsel kontrol ve yabancı ülkelerdeki görevlendirilen (Expat) çalışanların 
yönetimi konularıdır (Cooke ve diğ., 2019; Farndale ve diğ., 2017).  

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Bu çalışmada ÇUİ’lerdeki insan kaynakları yönetimi uygulamaları alanında yazılan makaleler 
Vosviewer uygulaması kullanılarak Bibliyometrik analiz yöntemiyle incelenmiştir. Clavariate 

Analytics Web of Science sitesinin veritabanındaki dergilerde yayınlanan makalelerin taraması 
yapılmıştır. Bibliyometrik analiz yönteminde, araştırmalardan bibliyografik veriler toplanarak 
nicel olarak analiz edilmektedir (Karaboğa ve Karaboğa, 2021).  Bibliyometrik analiz 

kapsamında; atıf analizleri, ortak atıf analizleri, ortak kelime analizi gibi nicel analizler 
yapılabilmektedir (Donthu ve diğ., 2021). Bibliyometrik analiz, makale ve dergilerdeki 

yükselen trendlerin ortaya çıkarılması, büyük hacimli bilimsel verinin analiz edilmesi, 

literatürdeki belli bir alanın düşünsel yapısını keşfetmek için yapılmaktadır. Bu nedenle, 

bibliyometrik çalışmalar, bir alanı özgün ve anlamlı yollarla ilerletmek için sağlam temeller 
oluşturma, araştırmacılara konuya ilişkin genel bakış elde etme fırsatı sağlama, bilgi 
boşluklarını belirleme, araştırmaya açık yeni fikirler türetilmesini sağlayabilme konusunda katkı 
sağlamaktadır.  



314 

Veri Toplama  

Analiz birimi olarak sadece makaleler kullanılacaktır. Web of science veritabanı üzerinden 
İngilizce olarak çok uluslu işletme kelimesine karşılık gelen MNE*, MNC*, Multinational 
Corporation* anahtar kelimeleri yayın tarama sırasında kullanılmıştır. Ayrıca insan kaynakları 
yönetimi uygulamalarına karşılık gelen HRM*, HR* anahtar kelimeleri arama sırasında 
kullanılmıştır. Web of Science veritabanında uluslararası standartlarda etki faktörü yüksek 
yayınlar bulunduğu için güvenilir bir veritabanı olarak kabul edilmektedir (Karaboğa ve 

Karaboğa, 2021). Bu yayınlar arasından sadece Sosyal Bilimler Atıf Endeksi SSCI ve 
Genişletilmiş Bilim Atıf Endekslerinde (SCI-Expanded) taranan makaleler seçilmiştir. 
Doküman türü olarak yalnızca makale; konu olarak da filtreleme yapılarak sadece 

“Management” ve “Business” konularındaki makaleler seçilmiştir. Ardından yayınların başlık 
ve özetleri incelenerek araştırma konusunun dışında kalan makaleler elenmiştir. Bu şekilde 
gerçekleştirilen titiz bir filtreleme sürecinin sonucunda, 62 farklı dergide yayınlanan 477 makale 

elde edilmiştir. Bu makaleler 1993 yılı ile 2022 yılları arasında yayınlanan makalelerden 
oluşmaktadır.  

Veri Analizi 

Bibliyometrik analiz kapsamında kullanılan yazılımların yardımıyla bilimsel haritalama 
yapılabilmektedir. Bilimsel haritalama, araştırma bileşenleri arasındaki ilişkileri ortak atıf 
analizi, bibliyografik eşleşme analizi, ortak kelime analizi, ortak yazar teknikleriyle 

incelemektedir (Donthu ve diğ., 2021). Ağ analiziyle birleştirildiğinde bu teknikler, araştırma 
alanının bibliyometrik ve düşünsel yapısını sunmaktadır. Bu araştırmada da genel tanımlayıcı 
istatistikler ve bilimsel haritalama teknikleri beraber kullanılmıştır. Analizde Vosviewer 
programı kullanılmıştır.  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

ÇUİ’lerde insan kaynakları yönetimi konusundaki makalelerin 1993 yılından itibaren 
yayınlanmaya başladığı görülmektedir. Bu nedenle bu grafiği bakılarak henüz genç bir araştırma 
alanı olduğu ve bu alanda daha çok araştırmaya ihtiyaç olduğu söylenebilmektedir. Makalelerin 

yayın yıllarına bakıldığında, yayın sayılarında 2002’den itibaren artan bir eğilim olduğu 
görülmektedir. 2020 ve sonra yayın sayısındaki azalmanın, araştırmacıların daha çok Covid-19 

salgınıyla ilgili yayınlara ağırlık vermelerinden kaynaklanabileceği söylenebilmektedir.  
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1993 yılından itibaren günümüze kadar yapılan yayınların önemli ölçüde arttığı görülmektedir. 
En fazla makalenin (43 makale) 2016 yılında yayınlandığı görülmektedir. Web of Science 

veritabanına göre, bu alanda yayınlanan ilk makale WoS üzerinde 170 atıf alan ve bu alandaki 
çalışmaların çoğunda temel rehber makalelerden biri olarak gösterilen Randall S. Schuler, Peter 

J. Dowling ve Helen De Cieri tarafından 1993 yılında yayınlanan makaledir. Bu makale Journal 

of Management dergisinde “An Integrative Framework Of Strategic International Human-

Resource Management” ismiyle yayınlanmıştır. Bu makalede SUİKY için kapsamlı bir çerçeve 
geliştirilerek ÇUİ’lerin içsel, dışsal ve yapısal bileşenleri sunularak bu bileşenlerin SUİKY ile 
ilişkisi kurulmuştur. SUİKY alanının temelinin bu çalışmayla atıldığı söylenebilmektedir. Bu 
alandaki çalışmalarda temel referens makalelerinden biridir.  

Tablo I: En Üretken Dergiler 

Dergi Adı Yayın Sayısı 
International Journal of Human Resource Management 144 

Human Resource Management 49 

Journal of World Business 33 

Journal of International Business Studies 26 

Personnel Review 20 

European Journal of International Management 16 

International Business Review 16 

Asia-Pacific Journal of Human Resources 15 

Human Resource Management Journal 14 

Employee Relations 12 
 

ÇUİ’lerdeki İKY alanında en çok makale yayınlayan dergiler Tablo I’de gösterilmektedir. Bu 

alana en çok katkı sağlayan derginin International Journal of Human Resources Management 

olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo II: Bu Alandaki En Üretken Yazarlar  
Dergi Adı Yayın Sayısı 
Bjorkman, Ingmar 22 

Smale, Adam 17 

Brewster, Chris 15 

Cooke, Fang Lee 14 

Wood, Geoffrey 13 

Edwards, Tony  10 

Mellahi, Kamel 10 

Sumelius, John 10 

Demirbağ, Mehmet 9 

Fey, Carl F.  9 
 

Tablo II’de analiz edilen makaleler arasında en çok yayını olan yazarları göstermektedir. En 

üretken yazarların genellikle İngiltere ve Finlandiya’dan yazarlar oldukları görülmektedir. 

Tablo III: Bu Alanda En Üretken Kurumlar 

Kurum Yayın Sayısı 
Monash University (Avustralya) 23 

University of Limerick (İrlanda) 21 

University of London (İngiltere) 19 

University of Reading (İngiltere) 19 

Copenhagen Business School (Danimarka) 18 

University of Vaasa (Finlandiya) 17 

University of Warwick (İngiltere) 15 

Aalto University (Finlandiya) 13 

Middlesex University (İngiltere) 13 
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Bu alanda en üretken kurumlar Tablo III’te gösterildiği gibidir. Bu tablo, bu alanda yurtdışında 
araştırma yapmak isteyen kişilere hangi üniversitelerde araştırma yapabileceklerine dair rehber 
olabileceği için önemlidir. İngiltere’de bu alanda yoğun olarak bilimsel araştırma yapıldığı 
görülmektedir. Türkiye’de bu alanda yayın yapan en üretken kurumlara bakıldığında ise; 

Bahçeşehir Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve 
Antalya Bilim Üniversitesi’nin bu alanda Türkiye’de SSCI ve SCI- Expanded endekslerinde 

taranan yayınlar yapmış olan kurumlar oldukları görülmektedir.   

Tablo IV: Bu Alanda En Üretken Ülkeler 

# Ülke Yayın Sayısı 
1 İngiltere  167 

2 Avustralya 87 

3 ABD 78 

4 Çin Halk Cumhuriyeti  44 

5 İrlanda  39 

6 Finlandiya  38 

7 Almanya 32 

8 Kanada 29 

9 Fransa 28 

10 Danimarka 21 
 

Tablo IV’te en üretken 10 ülke çıkarılan makale sayısına göre sıralanmıştır. En üretken ülkelerin 
İngiltere, Avustralya ve ABD olduğu görülmektedir. Türkiye’de yapılan araştırmaların ise 10 
tane olduğu görülmektedir. Türkiye’de yapılan araştırmalar arasında en çok atıf alan Zeynep 
Aycan tarafından yazılan ve International Journal of Human Resource Management dergisinde 
yayınlanan, 161 atıf alan “İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarında Kültürel ve 
Kurumsal/Yapısal Durumlar Arasındaki Etkileşim” isimli makalesidir.  

 

Şekil II: Ortak Anahtar Kelime Analizi – En Çok Kullanılan Anahtar Kelimeler 
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Şekil 1’de Vosviewer’da yazar anahtar kelimelerine dayanarak ortak kelimelerin analizi 
yapılmaktadır.  En çok kullanılan anahtar kelimeleri gösteren bu ağda farklı renklerle gösterilen 
7 tane küme görülmektedir. Global bir araştırma alanı olduğu için analiz düzeyi ülke olan ve 
ülkeler arası karşılaştırma yapan birçok çalışma olduğundan, ağa bakıldığında anahtar kelime 

olarak ülke isimleri sıklıkla görülmektedir. Kırmızı olarak görülen birinci kümede; global 
yetenek yönetimi, Avrupa, Japonya ve yakınlaşma (convergence) kelimelerinin makalelerde 
birbirleriyle bağlantılı oldukları görülmektedir. Koyu yeşil renkle gösterilen ikinci kümeye, 
kurumsallaşma teorisi, karşılaştırmalı insan kaynakları yönetimi, gelişmekte olan pazarlar, 
Güney Afrika ve Türkiye hakim olmaktadır. Bu kümeye bakıldığında, gelişmekte olan ülkelerde 
bu konuda yapılan araştırmalarda sıklıkla kurumsallaşma teorisinin teorik çerçeve olarak 
kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca, kurumsal teorinin karşılaştırmalı İKY konusunda ülkeler 
arası karşılaştırmalarda teorik temeli kurduğu anlaşılmaktadır. Koyu mavi renkle temsil edilen 
üçüncü küme ise, Japon ÇUİ’leri, Vietnam, performans yönetimi, yabancı ülkelerde 
görevlendirilen çalışanlar ve strateji kelimelerinden oluşmaktadır. Bu kümede toplanan 
çalışmalardan Japonya ve Vietnam arası beraber çalışmaların yapıldığını ve performans 

yönetimi ve Expat çalışanların yönetimi konularının sıklıkla incelendiği görülmektedir. Sarı 
renkle gösterilen dördüncü kümede, yeni dışsal bilginin değerini anlama, özümseme ve ticari 
amaçlara uygulama olarak tanımlanan özümseme kapasitesi, gelişmekte olan ekonomiler, 
Hindistan ve bilgi yönetimi kelimeleri ağırlıklı olarak kullanılmıştır (Minbaeva ve diğ., 2003). 
Bilgi yönetimine ilişkin araştırmalarda özümseme kapasitesinin önemli olduğu ve bu konuların 
genellikle gelişmekte olan ekonomilerde incelendiği görülmektedir. Mor ile gösterilen beşinci 
kümede; kariyer, kültürlerarası yönetim, yöneticilerin yabancı ülkelere gönderilmesi ve geri 
gelmesini ifade eden ve İngilizce literatürde “expatriation” ve “repatriation” olarak ifade edilen 
kavramlar görülmektedir. Expat çalışanlara ilişkin çalışmalarda kariyer, kültür ve stratejinin de 
değerlendirildiği görülmektedir. Açık mavi olarak görülen Rusya, firma performansı ve yetenek 
yönetimi kelimelerinin göze çarptığı altıncı küme incelenerek Rusya’daki araştırmalarda firma 
performansı ve yetenek yönetimi konularının ön plana çıktığı dikkat çekmektedir. Turuncu 
olarak gösterilen yedinci ve son kümede ise, Çin, yerelleştirme ve transfer kelimeleri yoğun 
olarak kullanılmıştır. İKY uygulamalarının yerelleştirilmesi ve uygulama transferi gibi SUİKY 
literatüründe sıklıkla araştırılan kelimelerin Çin’deki araştırmalarda yoğunlukla kullanıldığı 
görülmektedir.  

Tablo V: En Çok Kullanılan Anahtar Kelimeler Tablosu 

Kelime Frekans 

Çin 49 

Kurumsallaşma Teorisi 30 

Yetenek Yönetimi 18 

Hindistan 18 

Bilgi Transferi 16 

Özümseme Kapasitesi 11 

Gelişmekte olan pazarlar 11 

Yabancı ülkelerde görevlendirilen çalışanlar (Expatriates) 11 

İrlanda 10 

Kültür 10 
 

En çok kullanılan anahtar kelimelere bakıldığında bu alanda Çin ile ilgili birçok araştırma 
bulunduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, Hindistan ve İrlanda’da da bu alanda çok araştırma yapıldığı 
anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra, ÇUİ’lerdeki İKY alanındaki araştırmalara ilişkin en kapsayıcı 
teorik temelin kurumsallaşma teorisi olduğu görülmektedir. Aynı zamanda; kültür, bilgi 
transferi, özümseme kapasitesi, yetenek yönetimi ve expat çalışanların yönetimi temalarının 
yoğunlukla araştırıldığı dikkat çekmektedir.  
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Tablo VI- En Çok Atıf Alan Makaleler 

Makale Adı Dergi Yazarlar- Yıl Konu Bulgular 

1. MNC 

knowledge 

transfer, subsidiary 

absorptive 

capacity, and 

HRM 

 

Türkçe Adı: 
ÇUİ’lerde Bilgi 
Transferi, iştirakin 
özümseme 
kapasitesi ve İKY 

Journal of 

International 

Business 

Studies  

Dana 

Minbaeva, 

Torben 

Pedersen, 

Ingmar 

Björkman, Carl 

F. Fey, Hyeon 

Jeong Park 

 

Yayın Yılı: 
2003 

 

ÇUİ’lerin ABD, Rusya 

ve Finlandiya'da faaliyet 

gösteren 169 bağlı 
kuruluşundan oluşan bir 
örneklemi temel alan 
makale, ÇUİ'nin 
iştiraklerindeki insan 
kaynakları yönetimi 
(İKY) uygulamaları, 
özümseme kapasitesi 
(absorptive capacity) ve 

bilgi transferi arasındaki 
ilişkiyi incelemektedir. 

Bağlı kuruluşun 
özümseme 
kapasitesinin ÇUİ'nin 
diğer birimlerinden 
bilgi transferini 

kolaylaştırdığı 
bulunmuştur. 
Özümseme 
kapasitesi ne kadar 

büyük olursa, bilgi 
transfer düzeyinin de 
o kadar yüksek 
olduğu görülmüştür.  

2. Influences On 

Human Resource 

Management 

Practices In 

Multinational-

Corporations 

 

Türkçe Adı: Çok 
Uluslu 

İşletmelerde İnsan 
Kaynakları 
Yönetimi 
Uygulamaları 
Üzerine Etkiler 

Journal of 

International 

Business 

Studies 

Philip M. 

Rosenzweig ve 

Nitin Nohria 

 

Yayın Yılı: 
1994 

 

Araştırma, yabancı 
kökenli çok uluslu 
işletmelerin ABD’de 
faaliyet gösteren 
iştiraklerindeki insan 
kaynakları yönetimi 
uygulamaları üzerinde 
yapılmıştır. İştiraklerdeki 
yerel İKY 
uygulamalarına benzerlik 
düzeyi ölçülmüştür.  

Sonuç olarak, yerel 
uygulamalara 

benzerlik düzeyinin 
şirketin kuruluş şekli, 
yerel girdilere 

bağımlılık düzeyi, 
yabancı (expat) 
çalışanların varlığı ve 
ana şirketle olan 
iletişim düzeyinden 
etkilenmektedir. 

Kanada, Japon ve 

Avrupalı iştirakler 
arasında büyük 
farklılıklar olduğu 
görülmüştür. 

3. Changing 

patterns of global 

staffing in the 

multinational 

enterprise: 

Challenges to the 

conventional 

expatriate 

assignment and 

emerging 

alternatives 

 

Türkçe Adı: Çok 
Uluslu 

İşletmelerde 
Küresel 
kadrolamanın 
değişen düzenleri: 
Geleneksel expat 

atamalarına 
yönelik zorluklar 
ve ortaya çıkan 
alternatifler. 

Journal of 

World 

Business  

David G. 

Collings, Hugh 

Scullion ve 

Michael J. 

Morley  

 

Yayın Yılı: 
2007 

 

Uluslararası kadrolama 

konusuna dair 

karmaşıklığın hafife 

alındığı belirtilerek, daha 

stratejik bir bakış açısıyla 
yeniden 

değerlendirilmesi 
gerektiği 
savunulmaktadır. Bu 
yeniden 

değerlendirmenin 
tetikleyicileri olarak 

çeşitli arz sorunları, 
maliyet sorunları, talep 

yönlü sorunları ve 
kariyer sorunları 
araştırılmaktadır.  

Yurtdışına yapılan 
geleneksel 

atamaların yanı sıra, 
kısa dönem 
görevlendirmeleri ve 
sanal 

görevlendirmeler 
gibi alternatifler 

önerilmektedir. Bu 
bağlamda, 
uluslararası 
görevlendirmelerle 
ilgili standardize 

edilmiş bir 
yaklaşımın 
savunulamaz olduğu 
ve yeni ortaya çıkan 

alternatif uluslararası 
görevlendirmelerdeki 
farklılıkları 
yansıtacak İK 
politika ve 

uygulamalarının 
geliştirilmesinin 
gerekliliği 
vurgulanmaktadır.  
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Makale Adı Dergi Yazarlar- Yıl Konu Bulgular 

4. Toward an 

integrative model 

of strategic 

international 

human resource 

management  

 

Türkçe Adı: 
Bütünleştirici bir 
stratejik 

uluslararası insan 
kaynakları 
yönetimi modeline 
doğru 

Academy of 

Management 

Review  

Sully Taylor, 

Schon Beechler 

ve Nancy 

Napier 

 

Yayın Yılı: 
1996 

 

Bu araştırmada, şirketin 
kaynak temelli görüşü ve 
kaynak bağımlılığı 
teorisinden destek 

alınarak, Çok Uluslu 
İşletmelerde Stratejik 

Uluslararası İnsan 
Kaynakları Yönetimi 
sistemlerinin 

belirleyicileri üzerine 
teorik bir model inşa 
edilmiştir.  

Makale, ÇUİ’lerdeki 
SUİKY yaklaşımı ve 
belirli anahtar 

bileşenler ve 
iştiraklerin İKY 
sisteminin tasarımı 
arasındaki ilişkilerle 
ilgili öneriler 
sunmaktadır. SUİKY 
konusunda temel 

makalelerdendir.  

5. The role of the 

corporate HR 

function in global 

talent management 

 

Türkçe Adı: 
Küresel yetenek 
yönetiminde İK 
fonksiyonunun 

rolü  

Journal of 

World 

Business 

Elaine 

Farndale, Hugh 

Scullion ve 

Paul Sparrow  

 

Yayın Yılı: 
2010 

 

Bu makalede global 

yetenek yönetimi; 
yetenek açısından global 
rekabetin arttırılması ve 
uluslararası hareketliliğin 
yeni şekilleri olmak 
üzere iki bakış açısından 
analiz edilmiştir.  

Sonuç olarak, 
ÇUİ’lerde global 
yetenek yönetimine 
ilişkin yeni İK rolleri 
tanımlanmış ve bu 

yeni rollerin global 

yetenek yönetimi 
problemlerine nasıl 
katkı sağlayacağı 
anlatılmıştır.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER     

Bu araştırmada Çok Uluslu İşletmelerdeki İnsan Kaynakları Yönetimi konusundaki literatür 
WoS üzerinden elde edilen 477 makale verisi üzerinden bibliyometrik yöntemlerle analiz 
edilmiştir. Veri setindeki makalelerin yayın yıllarına bakıldığında belirlenen alanda ilk 

makalenin 1993 yılında yayınlandığı görülmüştür. 2022 yılına kadar yayınlar devam etmekte 
olup, en fazla yayın yapılan yılın 43 makaleyle 2016 olduğu tespit edilmiştir. Bu alanda en çok 
makale yayınlayan dergilerin sırasıyla International Journal of Human Resource Management, 

Human Resource Management ve Journal of World Business olduğu görülmüştür. Yazarlara 

bakıldığında, Ingmar Björkman’ın 22 makaleyle bu alanda en çok yayına sahip olan yazar 
olduğu görülmüştür. En üretken kurumlar incelendiğinde Monash Üniversitesi, Limerick 
Üniversitesi ve Londra Üniversitesi’nin en çok yayın yaptığı dikkat çekmiştir.  Analiz 

sonuçlarına göre, belirlenen alanda en çok yayın yapan ülkelerin İngiltere, Avustralya, ABD, 

Çin Halk Cumhuriyeti ve İrlanda olduğu görülmüştür. Veri setindeki makaleler arasında en çok 
atıf alan beş makalenin ve bu alanda yayınlanan en eski makalenin konusu ve bulguları 
incelenmiştir. Yayınlarda kullanılan anahtar kelimeler analiz edildiğinde; ÇUİ’lerdeki İKY 
alanındaki araştırmalarda, Çin, Hindistan ve İrlanda’nın ve genel olarak gelişmekte olan 
ülkelerin ön plana çıktığı görülmüştür. Bunlara ek olarak, kurumsallaşma teorisi, kültür, bilgi 
transferi, özümseme kapasitesi, yetenek yönetimi ve expat çalışanların yönetiminin bu alanda 
sıklıkla kullanılan anahtar kelimeler olduğu görülmektedir.  

Çok uluslu işletmelerde insan kaynakları yönetimine ilişkin Türkçe literatürde, dünya 
literatürüne kıyasla sayıca az çalışma olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın, konuya genel bir 
bakış sunarak netleşme sağlaması ve bu alanda Türkiye’de yapılacak gelecek çalışmaları 
cesaretlendirmesi hedeflenmektedir. Bu araştırmanın aynı zamanda, araştırmacılara sunduğu 
birçok faydaya rağmen, işletme araştırmalarında yeni kullanılmaya başlanan bir yöntem olan 
bibliyometrik analizin işletme çalışmalarında yaygınlaşmasına katkı sağlayacağı 
öngörülmektedir (Donthu ve diğ., 2021). Ayrıca, gelecekte uluslararası İKY alanında daha fazla 
bibliyometrik analiz yapılması teşvik edilmektedir.  
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ÖZET 

Bu çalışmada, paylaşılan liderlik yaklaşımının, çalışanların kişisel gelişim yönelimleri ve rol etkinliğine bağlı olarak 
işten keyif alma düzeylerini etkileyip etkilemediği araştırılmaktadır. Çalışanların iş ile ilgili olumlu duygulara sahip 
olduğunun önemli bir göstergesi olarak işten keyif alma sadece işin doğasına ve kişi-iş uyumu gibi faktörlere bağlı 
olmayabilir. Dolayısıyla, örgütsel bir öncül olan paylaşılan liderliğin doğrudan ve kişisel gelişim yönelimi ile rol 
etkinliği aracılığıyla işten keyif almayı etkileyeceği düşünülmektedir. Bu kapsamda oluşturulan araştırma modeli 311 
çalışanın katılımıyla gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler üzerinden geçerlilik/güvenilirlik çalışmaları yapıldıktan 
sonra hipotez testlerine geçilmiştir. Bulgular, örgütlerde paylaşılan liderlik yaklaşımının çalışanların işten keyif 
almalarını arttırdığını doğrulamaktadır. Ek olarak, sonuçlar, kişisel gelişim yöneliminin ve rol etkinliğinin bahsi geçen 
ilişkiye tek başlarına aracılık etmesinin yanı sıra bu ilişkide birlikte seri-aracılık rollerinin de olduğunu göstermektedir.  

 

GİRİŞ 

Son yıllarda yapılan çalışmalar, işyerlerinde bireyleri istenilen örgütsel davranışlara ulaşmaları 
için motive etmek ve desteklemek üzerine geliştirilen yaklaşımlara odaklanmaktadır (Hamari ve 

diğerleri 2014; Thaler ve Sunstein, 2008). Bu kapsamda günümüzün ilgi uyandıran bir kavramı 
olarak işten keyif alma, kişinin çalışmayı genel olarak nasıl algıladığına veya çalışmaktan 
kaynaklanan sosyal ve psikolojik bir tatmin duygusuna atıfta bulunarak “işin anlamı”na kadar 
uzanan bireysel bir durumu temsil etmektedir (Choi ve diğerleri, 2017). Dolayısıyla, sonuçları ile 
kişinin duygusal açıdan tükenmesi gibi psikolojik bir sendroma yol açabilecek bir işin nasıl tam 
zıt ucu olan keyifli bir hale dönüşebileceğini araştırmak değerli bir amaç olabilir. İşte bu noktada 
ana fikri kararlara katılım sürecinde örgütün paydaşlarına fikirlerini ifade etme fırsatı tanıma olan 
paylaşılan liderlik, liderliği tek bir kişinin güdümünden çıkararak diğer grup üyeleri ile bu rolün 
işlevlerini paylaşan yeni bir liderlik yaklaşımıdır (Wood ve Fields, 2007). Dışsal bir motivasyon 
kaynağı olarak liderlik çalışanların örgütlerde üstlendikleri rollerde etkinlik ve verimliliklerini 

arttıran bir faktördür (Dwivedi ve diğerleri, 2020). Dahası, paylaşılan liderliğin takım üyelerinde 
uyandırdığı gelişim ihtiyacı rol etkinliğinin daha fazla hissedilmesi için itici bir motivasyonel güç 
olabilir. Bütün bu duyguların nihayetinde fitili ateşleyen dışsal motivasyon kaynağı liderliğin 
içsel motivasyon araçlarını harekete geçirmesi ile çalışanların yaptıkları işten keyif almaları 
kolaylaşabilir. 

Bu çalışmanın amacı önceki araştırmaların neticesinde işten keyif almayı Öz-Belirleme Kuramı 
(Deci ve Ryan, 2012) bağlamında içsel motivasyon kaynaklarına bağlayan çalışmalara farklı bir 
bakış açısı getirerek Türkiye gibi yüksek bağlamlı kültürlerde lider ve liderliğe atfedilen değer ile 
işten keyif almanın ilişkili olup olmadığına yönelik kaynak sağlamaktır.  Örneğin, Graves ve 

arkadaşları (2012) işten keyif almanın Öz-Belirleme Kuramında açıklanan içsel ve içe yansıtılmış 
motivasyonlara benzer olduğunu ve kişinin içsel motivasyon kaynaklarına bağlı olduğunu öne 
sürmektedir. Ancak Türkiye gibi Globe çalışmalarında yüksek bağlamlı kültür kategorisinde yer 

alan toplumların lider ve liderliğe atfettikleri değer baba figürüne benzetilmektedir (Koopman ve 

diğerleri, 1999; Paşa ve diğerleri, 2001; Wasti ve diğerleri, 2011). Dolayısıyla, paylaşılan liderlik 
gibi geleneksel otoriter liderlik modellerinden farklı sayılan bir liderlik tarzının Türk kültüründe 
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nasıl işlediği ve işten keyif almayı nasıl etkilediğini anlamak kayda değer bir bulgu olabilir. 
Dahası, paylaşılan liderliğin kişisel gelişim yönelimi ve rol etkinliği gibi çalışanın içsel 
motivasyon kaynaklarını harekete geçirerek işi daha keyifli hale getirmesi ise Graves ve 
meslektaşlarının (2012) öne sürdüğü iddialar ile uyumludur. Bu noktada, mevcut çalışmanın 
amacı kişisel gelişim ve rol etkinliği aracılığıyla paylaşılan liderlik ile işten keyif alma arasındaki 
ilişkinin araştırılması ve içsel motivasyon kaynaklarına ek olarak işten keyif almanın dış 
kaynaklara da bağlı olabileceğini ortaya koymaktır.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE HİPOTEZLERİN GELİŞTİRİLMESİ 

Rol Etkinliği 
Kahn ve meslektaşları (1964) tarafından geliştirilen “örgütsel rol kuramı”na göre rol kavramı 
çalışanların örgütlerde üstelendikleri sorumlulukları işaret etmektedir. Örgütteki roller ile 
netleşen normatif kurallar çalışanların planlı, görev odaklı, hiyerarşik ve biçimsel yapılar ile 
beklenen davranışları örgüt içi ve örgüt dışındaki çevrede sergilemelerini gerektirmektedir 

(Biddle, 1986). Role dayalı beklentilerin ve sorumlulukların baskısı altında rol ile örtüşen bilgi 
ve yeterlilikler kişinin kendisini işinde etkin hissetmesi için önemli öncüllerden biridir (Bamel ve 

diğerleri, 2017).  Aksi takdirde, iş üzerindeki katkısını hissedemeyen çalışan rolüne bağlı olarak 
kendini örgüt içerisinde verimsiz ve etkisiz bir çalışan olarak tanımlayacaktır (Pareek, 1993).  İşte 
bu noktada Bray ve Brawley (2002), rol etkinliği ve rol performansı etkinliği arasında bir ilişkinin 
var olduğunu doğrulamış ve rol etkinliğinin ileriye dönük olarak rol performansının etkililiğini 
öngördüğünü ve rol performans etkinliğinin de rol etkinliğini öngördüğünü ifade etmişlerdir. Bu 

sonuca paralel olarak performansından tatmin olan bir çalışanın ise işe yönelik olumlu tutum, 
duygu ve davranışlar sergilediği yapılan araştırmalar ile doğrulanmıştır [bknz. işe adanma 
(Yongxing ve diğerleri, 2017); işe bağlılık (Karan ve Rahman, 2014); iş doyumu (Machmud, 
2018)].  

Rol etkinliği algıya dayalı bireysel bir değerlendirme gibi düşünülse de kökeninde örgüte ve 
çalışanın etkileşim içerisinde olduğu diğer kişilere de bağlı olarak şekillenmektedir (Pati ve 

Kumar, 2010). Bu çalışmanın diğer bölümlerinde rol etkinliğine rol oynayabilecek bireysel ve 
yönetsel öncüllere odaklanılacaktır. 

Paylaşılan Liderlik 

Bergman ve meslektaşları (2012) paylaşılan liderliği, ekip etkinliğini en üst düzeye çıkarmak 
amacıyla iki ya da daha fazla üyenin ekibin liderliğine katılması olarak tanımlamışlardır. Bu 
yaklaşımdaki temel amaç liderlik sürecine katılan gönüllü ekip üyeleri vasıtasıyla diğer ekip 
üyelerinin etkinliğini en üst düzeye taşımaktır (Hoyt ve diğerleri, 2003). Paylaşılan ve geleneksel 
liderlik modelleri arasındaki temel ayrım ise bu düşünceden beslenir ve takımdaki diğerlerini 
örgütsel amaçlara ulaşma noktasında etkileme sürecinin konumsal bir lider tarafından aşağı yönlü 
olarak etkilemesinden çok daha fazlasını içerir. Liderlik, lider rolünde hareket eden tek bir bireyin 
elinde merkezileşmek yerine, bireyler arasında dağıtılır (Pearce ve Conger, 2002) 

Ekip üyelerinin gelişimine ve ekibin sosyal sermayesinin önemine vurgu yapan paylaşılan liderlik 
ile çalışanların performanslarını artması sonucu iş konusundaki olumlu tutumlarının da 

düşünülmektedir (Wu ve Cormican, 2021). Örneğin Wood ve Fields (2007) paylaşılan liderliğin 
çalışanın üstlendiği rol ile ilgili belirsizliği azalttığını, rol çatışması ve bunun sonucu olarak rol 
stresinin düştüğünü ve çalışanların algılanan rol yükünde de bir azalış hissettiğini ifade 
etmişlerdir. Fikirlerini paylaşma ve geliştirme fırsatı bulan, ihtiyaç duyacağı zamanlarda 
desteklenen, rolün gerekliliklerini yerine getirdiğinde takdir edilen ve takımdaki diğerleri ile 
işbirliği içerisinde olan bir çalışanın kendini rolünde daha etkin hissedeceğini ifade eden (Carson 

ve diğerleri, 2007) çalışmanın ilk hipotezi aşağıdaki gibidir: 
H1: Yöneticilerin Paylaşılan liderlik tutumları çalışanların rol etkinliğini olumlu yönde 
etkilemektedir.  
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İşten Keyif Alma 

İçsel bir motivasyon durumun sonucu olarak işten keyif alma, işin kendisini ilginç veya zevkli 
bulmak olarak tanımlanmaktadır (Graves ve diğerleri, 2012; McMillan ve diğerleri, 2002; Spence 
ve Robbins, 1992). Öz-Belirleme Kuramında (Deci ve Ryan, 2008) özellikle altı çizilen içsel 
motivasyon kaynakları işten keyif almanın temel dayanağını oluştururken çalışan işini kişisel 
olarak ilginç veya eğlenceli olduğu için severek yapar. Çalışanın işini şevk ile yapmasını ve 
karşılaştığı engellerin üstesinden gelmesini kolaylaştıran keyif alma durumu esasında çalışanın 
psikolojik rahatlığına da zemin hazırlamaktadır (Judge ve diğerleri, 2005). Zorluklara meydan 
okuma ve baş etme stratejileri geliştirme için değerli bir duygu durumu olarak işten keyif alma 
çalışanları prososyal davranışlar sergileme, yüksek motivasyona sahip olma ve kişilerarası 
etkileşimin nitel/nicel olarak kalitesini arttırma gibi iş yerlerinde istenen davranışların 
sergilenmesine katkı sağlamaktadır (Bakker ve Schaufeli, 2008; Forgas ve George, 2001; 

Lyubomirsky ve diğerleri, 2005).  
Paylaşılan liderlik tarzı ise özerk doğası gereği çalışanların temel psikolojik ihtiyaçlarını 
karşılayarak esenliklerine arttırabilir ve yaptıkları işten gerçekten tatmin olmalarını sağlayabilir 
(Pietsch ve diğerleri, 2019; Ryan ve Deci, 2001). Liderliğin pozisyondan kaynaklı resmi güç 
kaynağını paylaşmak, çalışanlara sorumluluk ve özerklik tanımaktadır. Çalışan başarılı bir iş 
sonucunda kendini iş üzerinde daha etkin ve yeterli hissedebilecektir (Spreitzer, 1995). 

Çalışanların bu süreçte bilgi ve yeterliliklerini test etme fırsatı bulması gelişimi üzerinde de 
olumlu rol oynayarak işten keyif almasını arttırabilir. Bu düşüncelerden hareketle çalışmanın ikini 
hipotezi aşağıdaki gibi önerilmektedir: 
H2: Çalışanların rol etkinliği yöneticilerin paylaşılan liderlik davranışları ile çalışanların işten 
keyif alması arasındaki ilişkide aracı (mediatör) rol oynamaktadır.  

Kişisel Gelişim Yönelimi 
Bireyin farkındalığı ve sürece aktif katılımı ile gerçekleşen kişisel gelişim yönelimi bireyin ilgi 

alanı çerçevesinde amaçlı büyüme gayretini ve büyümeyi farklı alanlara taşımasını 
yansıtmaktadır (Robitschek, 1998; Weigold ve diğerleri, 2013). Amaçlı olma boyutu bireyin 

gelişimi kolaylaştırırken hem değiştirmeyi düşündüğü kişisel yönlerini fark edip değiştirmesini 
hem de kasıtlı olarak değiştirmemeye karar verdiği kişisel yönleri korumasını içermektedir 
(Robitschek ve diğerleri, 2012). Aktarılabilir olma boyutu ise bireyin gelişim ihtiyacının iş ve 
özel yaşam gibi farklı yaşam alanlarında ve yaşamın farklı evrelerinde olabileceğini 
söylemektedir (Robitschek, 1999).  
Gelişim isteği ile birlikte değişimi işaret eden kişisel gelişim yönelimde bireyler kasıtlı bir şekilde 
belirli bir yaşam alanında değişmek isterler. Buna istinaden aynı anda bu değişimi kolaylaştırmak 
için harekete geçmeye de gönüllüdürler (Prochaska ve DiClemente, 2005).  Bu yönleri ile kişisel 
gelişim yönelimi değişimi arzu eden, bilişsel ve davranışsal süreçleri birlikte yöneten bireysel 
beceriler bütünüdür (Robitschek ve Cook, 1999).  

Kişisel gelişim yönelimin altında yatan ana fikir gelişime elverişli şartlar altında çalışanların bilgi 
ve yeterliliklerinde büyümenin mümkün olacağı yönündedir. Dolayısıyla paylaşılan liderlik ile 
görev sermayesi (fikir üretme/geliştirme, problem çözme, kararların sonucunu gözlemleme gibi 

etkileşimli açık örgüt iklimi) artan çalışanın gelişim ihtiyacını fark etmesi, gün be gün eksik 
yönlerini de onarmasını sağlayacak ve örgüt içerisindeki rol etkinliğine katkı sağlayacaktır. Bu 
fikri yansıtan çalışmanın üçüncü hipotezi aşağıdaki gibidir: 
H3: Çalışanların kişisel gelişim yönelimleri yöneticilerin paylaşılan liderlik davranışları ile rol 
etkinlikleri arasındaki ilişkide aracı (mediatör) ol oynamaktadır. 

Kişisel Gelişim Yönelimi ve Rol Etkinliğinin Seri-Aracılık Rolleri 
Amaçlara ulaşmanın önemli olarak değerlendirildiği paylaşılan liderlik modelinde takım 
içerisindeki her bir birey kendini gerçekleştirme fırsatı elde etmektedir. İş süreçlerinde kendi 
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katkısının derecesini ve etkinliğini değerlendirme şansı elde eden çalışan öncelikle daha verimli 
olabilmek için eksik yönlerinin gelişimine odaklanabilir. Keşfet ve onar taktiği uygulayan çalışan 
zaman içerisinde kendisini eskisinden daha yeterli hissederek süreç içerisinde büyüme 
sergileyebilecektir. Aşamalı büyüme ile örgütteki rolünde daha etkin olabilecek çalışan ileriye 

dönük rol performansının da arttığını fark edecektir. Verilen görevleri eksiksiz yerine getiren hatta 

belki üzerine kendi katkılarını da ekleyen çalışan ise işin teknik çıktılarına ek olarak olumlu 

duygulara sahip olacaktır. İş doyumu artan, işine daha çok bağlılık hisseden hatta işe katılımı daha 
yüksek olan çalışanın ise işten keyif alması serüvenin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Bu 

nedenle, yukarıda özetlenen ilişkinin önerilen hipotezi aşağıdaki gibi geliştirmiştir: 

H4: Çalışanların kişisel gelişim yönelimleri ve rol etkinlikleri yöneticilerin paylaşılan liderlik 

davranışları ile çalışanların işten keyif alması arasındaki ilişkiye seri olarak aracılık etmektedir. 

YÖNTEM  
Örneklem ve Araştırma Prosedürü 

Bu çalışmayı gerçekleştirmek için İstanbul/Türkiye'de hizmet sektöründe faaliyet gösteren 6 
farklı işletmeden toplam 311 çalışan ile irtibata geçilmiştir. Rızası alınan çalışanlara araştırma 
için hazırlanan çevrimiçi anketlerin bağlantısı e-mail ya da cep telefonları (istekleri 
doğrultusunda) aracılığıyla iletilmiştir. Kolayda örnekleme yöntemi uygulanarak toplanan 
araştırmanın verileri 13.12.2021 ile 29.01.2022 tarihleri arasında elde edilmiştir.  

Aşağıda tanımlayıcı istatistik bilgileri paylaşılan katılımcıların bulundukları kurumlarda en az bir 

yöneticiye bağlı olarak çalışıyor olmaları istenmiştir. Örneklem belirlemede bu koşulun 

konulmasının nedeni araştırma modelinin bağımsız değişkeninin paylaşılan liderlik kavramı 
olmasındandır. Demografik değişkenlere ilişkin katılımcı bulguları Tablo 1'de ayrıntılı olarak 
gösterilmektedir. 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Sonuçları 

Değişken  Sayı 
(N) 

Yüzdelik 

(%) 

Cinsiyet Kadın 169 54.3 

 Erkek 142 45.7 

Yaş 22-25 54 17.4 

 26-35  116 37.3 

 36-45 101 32.5 

 46-55 34 10.9 

 55 ve üzeri 6 1.9 

Eğitim Durumu Lisans 221 71.1 

 Yüksek Lisans ve Doktora 90 28.9 

Medeni Durum Evli 186 59.9 

 Bekar 125 40.1 

Kurum Tecrübesi 0-5 yıl 170 54.7 

 6-10 yıl 98 31.5 

 10 yıl ve üzeri 43 13.8 
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Ölçüm Araçları  
İşten Keyif Alma 

Çalışanların işten keyif alma düzeylerini ölçmek amacıyla Bakker'in (2008) İşle İlgili Akış 
Envanteri kullanılmıştır. Söz konusu ölçek toplam 13 madde ve bağlılık, işten keyif alma ve içsel 
çalışma motivasyonu olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlama 
çalışması ise Yaşin (2016) tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında ölçeğin sadece 
işten keyif alma boyutundan faydalanılmıştır. 

Paylaşılan Liderlik 

Çalışanların paylaşılan liderlik algıları Wood (2005) tarafından geliştirilen ve Bostancı (2012) 
tarafından Türkçe’ye uyarlanan Paylaşılan Liderlik Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek toplam 18 madde 

ve 4 boyuttan oluşmaktadır.  
Kişisel Gelişim 

Çalışanların kişisel gelişim yönelimlerinin ölçümü için Robitschek ve arkadaşları (2012) 

tarafından geliştirilen ve Yalçın ve Malkoç (2013) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Kişisel 
Gelişim Yönelimi Ölçeği-II’ den faydalanılmıştır. Tek boyuttan oluşan ölçekte toplam 16 ifade 
bulunmaktadır.  

Rol Etkinliği 
Rol etkinliğini ölçmek için Ladegard ve Gjerde (2014) tarafından geliştirilen beş maddelik Lider 

Rolü Yeterliliği ölçeği kullanılmıştır. Ancak çalışma kapsamında liderlik rolüne atıfta bulunmak 
yerine araştırmaya katılan bireylerden işlerindeki mevcut görevlerine odaklanmaları istenmiştir. 
Ölçek maddelerinin Türkçe ’ye çevirisi ise araştırmacın kendisi tarafından yapılmıştır. 

BULGULAR 

Ölçeklerin Geçerliliği ve Güvenilirliği 
Anketin yapı geçerliliğini test etmek amacıyla anket maddelerine keşfedici faktör analizi 
uygulanmıştır. Ancak araştırmada ortaya çıkabilecek ortak yöntem yanlılığı sorunu ortadan 
kaldırmak için anketin tümüne Harman tek-faktör testi uygulanmış ve anket boyunca 

katılımcıların dikkatini ölçen birden fazla kontrol ifadesi eklenmiştir (örneğin, "Bu ifadeyi 
dikkatlice okuyorsanız, lütfen aşağıdaki seçeneklerden "katılmıyorum" seçeneğini işaretleyiniz). 
Tablo 2'de paylaşılan bulgular, öz değeri 1'den büyük olan her bir faktörün açıklanan varyansının 
%50'nin altında olduğunu ve çoğunluğun tek bir faktörle açıklanmadığını göstermektedir. 

Dolayısıyla, Harman tek faktör testinde önerildiği gibi çalışma ortak yöntem yanlılığı sorunun 
düşük bir ihtimal ile gerçekleşebileceği düşünülmektedir. Ölçeklere ilişkin istatistiki sonuçlar 
Tablo 2'de gösterilmektedir. 

Tablo 2: Değişkenlerin Keşfedici Faktör Analizi Sonuçları 

Maddeler Faktör Yükleri 
Cronbach’s 

α 

Açıklanan 
Varyans (%) 

İşten Keyif Alma (İKA)  .841 29.012  

İKA1. .864   

İKA3 .831   

İKA2. .823   

İKA4. .803   

Paylaşılan Liderlik (PL)  .822 24.362  

PL4 .896   

PL3 .888   

PL6 .872   
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Maddeler Faktör Yükleri 
Cronbach’s 

α 

Açıklanan 
Varyans (%) 

PL9 .871   

PL11 .856   

PL5 .840   

PL7 .823   

PL .816   

PL .804   

PL .798   

PL .754   

PL .742   

PL .734   

PL .721   

PL .710   

PL .708   

PL .704   

PL .701   

Kişisel Gelişim Yönelimi (KGY) .701 .834 14.316 

KGY .913   

KGY .904   

KGY .899   

KGY .883   

KGY .879   

KGY .871   

KGY .850   

KGY .838   

KGY .822   

KGY .802   

KGY .798   

KGY .764   

KGY .735   

KGY .726   

KGY .711   

KGY .707   

Rol Etkinliği (RE)  .841 11.762 

RE .893   

RE .867   

RE .835   

RE .802   

RE .789   

Total Variance (%) 79.452 

KMO .909 

Chi-Square Bartlett’s Test 6971.501 

df .506 

P value .000 
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Ölçümlerin faktör geçerliliğinden emin olmak amacıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA) de 
uygulanmıştır. Araştırmada öngörülen üç faktörlü modelin yanı sıra seri aracılık etkilerini 
gözlemlemek için birbirinden ayrı bir şekilde ölçümlenecek model 1, model 2 ve 3’ün de yapısal 
eşitliği test edilmiştir. Araştırma modellerine ilişkin DFA sonuçları aşağıda Tablo 3’teki gibidir. 

Tablo 3: Değişkenlerin Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Değişken ΔX2 df Δχ2/df CFI AGFI GFI RMSEA NFI 

Model1 (PL-KGY-İKA) 337.62  53  6.37 .94 .93 .90 .06 .92 

Model2 (PL- RE- İKA) 311.78 55 5.66 .92 .92 .90 .07 .91 

Model3(PL-KGY-RE-İKA) 355.94 59 6.03 .95 .94 .91 .05 .93 

PL= Paylaşılan Liderlik, KGY= Kişisel Gelişim Yönelimi, RE= Rol Etkinliği, İKA= İşten Keyif 
Alma. 

Hipotezlerin Test Edilmesi 

Değişkenler arasındaki ilişki: Değişkenler arasındaki ilişkilerin yönü ve katsayısını 
tespit etmek amacıyla korelasyon analizi uygulanmıştır. İlk olarak işten keyif alma ile paylaşılan 
liderlik değişkenleri arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki saptanmıştır (r= .49, p <.01). İkinci 
olarak, paylaşılan liderliğin benzer şekilde çalışanların rol etkinliği ile arasındaki olumlu ilişki 
üzerinedir (r= .32, p <.01). Bir diğer taraftan paylaşılan liderliğin kişisel gelişim yönelimi ile de 

arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (r= .32, p <.01). Bu bulgulara ek olarak 

çalışmanın tüm değişkenlerinin birbiri ile ilişkisini yansıtan tablo aşağıda sunulmaktadır (bknz. 
Tablo 2).  

Tablo 4. Araştırma Değişkenlerinin Tanımlayıcı Bulguları  
Ve Korelasyon Katsayısı Matrisi 

Değişkenler M SE 1. 2. 3. 4. 

1. Paylaşılan Liderlik 3.11 .7346 1 (.84)    

2.İşten Keyif Alma 2.57 .8644 .498** 1 (.82)   

3.Kişisel Gelişim Yönelimi 3.35 .7651 .680** .485** 1 (.83)  

4.Rol Etkinliği 3.72 .7563 .320** .365* .473** 1 (.84) 

N=311; *p<0.05; **p<0.01*** p<.001 

Not: Değişkenlerin güvenilirlik değerleri (Cronbach's alpha) parantez içinde verilmiştir. 
 

Hipotezlerin Testi: Araştırmada önerilen hipotezleri test etmek amacıyla sosyal bilimler 
için geliştirilen istatistik paketi SPSS: versiyon 22.00 kullanılmıştır. SPSS programı araştırma 
modelindeki değişkenlerin doğrudan, dolaylı ve koşullu dolaylı etkilerini test etmek amacıyla 
Hayes’in PROCESS makrosu ile uyumlu çalışmaktadır (Hayes ve Rockwood, 2017). Pek çok 
araştırma modelinin testini mümkün kılan Process makrosu bu araştırma modeli için Model 6 
vasıtasıyla hem dolaylı hem de koşullu dolaylı etkilerin aynı anda test edilebilmesini 

sağlamaktadır. Bu doğrultuda, aşağıdaki Şekil 1’de yöneticilerin paylaşılan liderlik tarzları ile 
çalışanların işten keyif almaları arasındaki ilişkide çalışanların kişisel gelişim eğilimleri ve rol 
etkinliğinin seri-çoklu aracılığını belirlemek için Hayes (2012) tarafından önerilen regresyon 
temelli yaklaşım ve bootstrap yöntemi ile gerçekleştirilen analiz bulguları paylaşılmaktadır.  
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 R2= .25 

       Ba3=.76** 

 

           Ba1=.54**

 Bb2=.21** 

                                                     Ba2= .38** Bb1=.44** 

 

 c=.49** 

 c’=. 38** 

 

Şekil 1. Paylaşılan Liderliğin İşten Keyif Alma Üzerindeki Etkisinde Kişisel Gelişim 
Eğilimi Ve Rol Etkinliğinin Seri-Çoklu Aracılığı 

*p < .05, **p < .01, ***p < .001. 

 

Şekil 1'de görüldüğü gibi paylaşılan liderliğin işten keyif alma üzerindeki toplam etkisi (c = .492, 

SE = .04, t = 9.033, p < .01) anlamlı ve orta düzeydedir. Ayrıca paylaşılan liderliğin kişisel gelişim 
eğilimi (B = .54, SE = .04, t= 16.376, p < .01) ve rol etkinliği (B = .385, SE = .07, t = 7.542, p < 

.01) üzerinde anlamlı etkisi bulunmaktadır. Aracı değişkenlerin birbiri ile olan ilişkisine 
bakıldığında kişisel gelişim eğiliminin rol etkinliği üzerinde anlamlı etkisinin olduğu 
görülmektedir (B = .76, SE = .09, t= 8.112, p < .01). Aracı değişkenler kişisel gelişim eğilimi ve 
rol etkinliğinin işten keyif alma üzerindeki doğrudan etkilerine bakıldığında ise yine değişkenler 
arasında anlamlı ilişkilerin varlığı tespit edilmiştir (sırasıyla, B= .44, SE = .09, t = 3.987, p < .01; 

B= .21, SE = .04, t = 3.543, p < .01). Paylaşılan liderlik ve diğer tüm aracı değişkenler eş zamanlı 
olarak analize dahil edildiğinde (Process Model 6), paylaşılan liderlik ile işten keyif alma 

arasındaki ilişkinin devam ettiği ancak aracı değişkenlerin modeldeki rolünden sonra direkt etkide 

azalmanın meydana geldiği görülmüştür (c’= .382, SE = .06, t = 4.648, p < .01). Bu durumda, 

modeldeki aracı değişkenlerin paylaşılan liderlik ile işten keyif alma arasındaki ilişkide kısmi 
aracı (partial mediator) rolü bulunmaktadır.  

Yöneticilerin paylaşılan liderlik tarzlarının çalışanların işten keyif alma düzeyleri üzerindeki 
dolaylı etkilerinin ve özgün dolaylı etkilerinin (specific indirect effect) kişisel gelişim eğilimi ve 
rol etkinliği üzerinden karşılaştırılması Tablo 3’te yer almaktadır. 

Tablo 5: Değişkenlerin Dolaylı Etkilerinin Ve Özgün Dolaylı Etkilerinin Karşılaştırılması 
 Katsayıların Çarpımı 

(Product of Coefficients) 

%95Güven Aralığı 
(Bootstrapping )  

Etkiler Tahmini Nokta 

(Point Estimate) 

SH Alt Limit 

(LLCI) 

Üst Limit 
(ULCI) 

Toplam Dolaylı Etkiler .208 .07 .0500 .3569 

Paylaşılan Liderlik     Kişisel Gelişim 
Eğilimi         İşten Keyif Alma                       

.262 .08 .0910 .4232 

Paylaşılan Liderlik   Rol Etkinliği              
İşten Keyif Alma 

.065 .02 .0162 .1220 

Paylaşılan Liderlik      Kişisel Gelişim 
Eğilimi        Rol Etkinliği        İşten Keyif 
Alma 

.119 .03 .0557 .1850 

Not. N = 311, k = 10,000, *p < .05, **p < .01, ***p < .001. 

Paylaşılan 
Liderlik 

Kişisel Gelişim 
Yönelimi Rol Etkinliği 

İşten Keyif Alma 
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Araştırma modelindeki dolaylı etkiler 10.000 önyükleme örneği üzerinden incelenmiş ve dolaylı 
etkilerin istatistiksel önemi %95 güven aralığında hesaplanmıştır. Bu doğrultuda toplam ( c ) ve 
doğrudan etki (c’) arasındaki fark sonucu elde edilen toplam dolaylı etki kişisel gelişim 
yönelimleri aracılığıyla paylaşılan liderlik ve rol etkinliğinin işten keyif alma üzerindeki etkisi 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (tahmini nokta = .208; CI (.0500-3569)%95). Dahası, 
mevcut araştırma modeline aracılık eden değişkenler ayrı ayrı ve birlikte ele alındığında kişisel 
gelişim yöneliminin ve rol etkinliğinin tekli aracılık etkilerinin (tahmini nokta = .262; CI (0910-

4232)%95 ve tahmini nokta = .065; CI (0162-1220)%95) olduğu ve söz konusu iki değişkenin 
birlikte seri-çoklu aracılık rollerinin olduğu tespit edilmiştir (tahmini nokta = .119; CI (0557-

1850) %95).  

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Yöneticinin paylaşılan liderlik tutum ve davranışları sayesinde liderliğin eş güdümünde olan 
sorumluluk ve yetkiler takımdaki diğer kişiler ile paylaşılmakta ve çalışanlar kendilerini kararlara 
katılım süreci gibi psikolojik olarak güçlenecekleri bir yapının içerisinde bulmaktadırlar 
(Özmusul, 2018). Dolayısıyla, motivasyonları üzerinde olumlu katkılar sağlayacak bu durum 
çalışanların işten keyif almalarını arttırması bu araştırmadan elde edilen ilk bulgulardandır. 
Dahası, paylaşılan liderlik modelindeki ekip olma ve sorumlulukları paylaşma yaklaşımı, 
çalışanın kendini özerk hissetmesini, işini yaparken inisiyatif kullanabilmesini ve örgüt içinde 
gerekli görüldüğü taktirde değişimi başlatacak güce sahip olmasını mümkün kıldığından (Amzat, 

2017) bütün bu değerli edinimler çalışanın üstlendiği rol üzerinde kendini etkin hissedebilmesini 
sağlayabilir. Aynı zamanda yöneticilerin söz konusu liderlik tutumları çalışanların bağımsız 
hareket etme motivasyonlarını harekete geçirdiğinden ve doğasındaki içsel motivasyon kaynağı 
olan davranışlar sayesinde (Harris ve Cole, 2007) çalışanların rol etkinliğine de katkı sağladığı 
bu araştırmadan elde edilen bulgular arasındadır. Yöneticinin kişisel gelişime imkan tanıyan bir 
örgüt iklimi oluşturması çalışanların yaptıkları iş üzerinde kendilerini değerli hissetmelerini 
sağlarken işlerinden zevk alan çalışanlar işlerini yaparken karşılaştıkları engelleri, kendilerini 

olumlu düşünmeye sevk eden bir meydan okuma olarak görebileceklerdir. Böylece, arzu edilen 
koşulların tanınması çalışanların içsel motivasyon kaynaklarını da harekete geçirebilecektir. Bu 
noktada, paylaşılan liderlik ile karar alma süreçlerinde duyguların, olumlu örgüt ikliminin ve açık 
iletişimin önemi ortaya çıktığından işyerlerinde olumlu çıktıları arzu eden ve işin keyifli hale 
gelmesini dileyen yöneticilerin bu liderlik tarzına ılımlı yaklaşması önerilmektedir.   
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ÖZET 

2019'un sonunda dünyayı etkisine alan pandeminin patlak vermesinden bu yana COVID-19 ile ilgili araştırmaların 
sayısının hızla arttığı görülmektedir. Bu yayınların büyük çoğunluğu olması gerektiği gibi sağlık alanında yayınlanan 
çalışmalardır. Ancak pandeminin tüm dünyadaki işletmeleri, sosyal yaşamı da etkisi altına alması sonucu sosyal 
bilimler alanında da bu konuda çalışmaların sayısı artmaya başlamıştır. Sosyal bilimler alanında bu konuda yapılan 
bibliyometrik analizlerin sayısı oldukça azdır. Bu çalışmanın amacı, işletme ve yönetim bilimi açısından Web of 
Science platformunda yer alan İşletme ve Yönetim kategorisindeki dergilerde yayınlanan COVID-19’un araştırma 
alanları ve uluslararası işbirliği hakkında bilgiler ortaya koymasıdır. Bu çalışma da bu alanda en çok çalışma yapan 
ülkeler, araştırma kurumları ve yazarların performansları VosViewer yazılımı ile görselleştirilmiştir. COVID-19 

konusunda en çok yayın yapan ülke (814 yayın) ABD’dir, en çok atıf alan yazar Kumar, Anil (316 Atıf) olurken, en 

çok yayın yapan üniversite ise State University System of Florida (85 yayın) olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Bibliyometrik Analiz, Bilimsel Haritalama, İşletme, Yönetim. 

 

GİRİŞ 

2019 yılının sonlarında Çin’de ortaya çıkan ve adını “Yeni Tip Koronavirüs” ya da daha sonra 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “COVID-19” olarak ismi değiştirilen virüs salgınından sonra 
tüm dünyadaki iş yapış şekilleri de baştan aşağı değişti. Öncelikli olarak sağlık, eğitim ve sosyal 
yaşamda başlayan köklü değişiklikler işletmeleri de bu alanda hızlı bir değişime sürükledi 
(Donthu ve Gustafsson, 2020). COVID-19 işletmeleri başta personel kayıplarına (Craven vd 
,2020), üretim ve tedarik süreçlerinde sıkıntılara (Kumar vd, 2021; Bansal vd, 2021), nakit akışı 
ve müşteri kayıplarına (Krishnamurthy, 2020),  kısa ve uzun vadeli riskleri öngörebilme 
zorluklarına vb. (Meyer vd, 2021) birçok problemle yüz yüze bırakmıştır.  

Çalışmanın amacı, son yıllarda tüm dünyayı ve işletmeleri derinden sarsan pandeminin Web of 
Science platformundaki, SSCI  veri tabanında yer alan yönetim ve işletme dergilerinde yapılan 
yayınların bibliyometrik bir ağ analizini sunmak ve bu konudaki literatürün nereye evrildiğini 
ortaya çıkarmaktır. Bu çalışmanın bu kısıtlar dahilinde ana amacı yukarıda bahsedilen dergiler 
bağlamında yapılan çalışmaların bir durum tespitini ortaya koymaktır. 

Bu amaçtan yola çıkılarak WOS’taki Yönetim ve İşletme dergileri özelinde aşağıdaki araştırma 
sorularına cevap aranmıştır:  

1. COVID-19 alanındaki çalışma sayıları yıllar içerisinde nasıl bir gelişme göstermektedir?  

2. COVID-19 alanında yayımlanan çalışmaların anahtar sözcüklerinde ve özetlerinde en çok 
kullanılan ortak kelimeler ve tematik kümeler nelerdir?  

3 COVID-19 çalışmalarının ülkelere göre dağılımı nasıldır?  
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4. COVID-19  alanındaki çalışmaların üniversite ve araştırma kurumlarına göre dağılımı 
nasıldır?  

5. COVID-19 alanındaki çalışmaların yazarlara ve yazarlar arası atıf ağına göre dağılımı 
nasıldır?  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

COVID-19 Pandemisi ve İşletmelere Etkisi 
Dünya’da resmi rakamlara göre milyonlarca can kaybına sebep olan Koronavirüs (COVID-19) 

salgını hiç şüphesiz çok büyük bir trajedi olarak belleklerimize kazınmıştır.  Koronavirüs 
(Covid-19) e-ticaret, turizm, seyahat-taşımacılık (Price vd, 2022) teknoloji ve ekonomi üzerinde 

çok geniş etkilere sahip olan bir süreç olarak etkisini sürdürmeye devam etmektedir (Hasanat 
vd, 2020).  

Tüm ülkeleri derinden sarsan bu pandemi işletmeleri ve işletmelerin yönetim şekillerini de 
derinden etkilemektedir. Pandeminin ilk zamanları hızlı bir şekilde düşen arz ve talep 
(Seetharaman, 2020), tedarik zincirinde meydana gelen bozulmalar (Meyer vd, 2021), 

işletmelerin organizasyon yapılarının da değişmesine sebep olmaktadır. Bu salgın döneminde 
daha çevik bir şekilde işletmelerin bu tür değişikliklere cevap vermesi gerekmektedir (Yıldız ve 
Aykanat, 2021). Bu değişime direnemeyen işletmelerin hızla kapandığı veya çok büyük 
sayılarda işçi çıkardıkları (Fairlie ve Fossen, 2021) bilinen bir gerçektir.  

Dijitalleşme süreçlerini başarı ile yönetebilen işletmelerin (Periera vd, 2022) bu süreçte çok iyi 
bir büyüme sağladıkları görülmektedir. Endüstri 4.0 bağlamında işletmelerin özellikle üretim 
süreçlerinde robotlara yatırımlarını daha da hızlandırdığı ve yapay zeka gibi konulara eğildikleri 
görülmektedir (Wilson, 2020). Ayrıca pandemi sürecinde 26 milyardan fazla (Kudyba,2020) 

akıllı cihazın kullanımda olduğu bildirilmektedir. 

 Bu dijitalleşmenin sonucunda artık evden çalışma tüm işletmelerin bir gerçeği olarak kabul 

görmüştür (Stalmachova vd, 2022). Başta ABD, Hindistan, Avrupa Birliği gibi ülkelerde 
uzaktan çalışma trendi pandemi sürecinde artmıştır (Rani ve Dihr, 2020). Bu artış da hiç 
şüphesiz işletmelerin organizasyon yapılarının (Serinikli, 2021) ve iş yapma şekillerinin 

(Richter, 2020) kökten değişmesine sebep olmuştur.  Örneğin, Güneydoğu Asya ülkeleri başta 
olmak üzere yemek siparişi alan birçok işletme web siteleri üzerinden online satışa geçerek 
satışlarını artırmışlardır.  (Hasanat  vd.,  2020). Pandemi sürecinde tüm Dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de benzer şekilde online alışveriş sitelerinden yapılan alışverişlerin %18’lerden 
%44.5’lere (Danışmaz, 2020) çıktığı görülmektedir.  

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Bu çalışma ile, 2020-2022 yıllarında COVID-19 kavramı ile ilgili WOS veri tabanında yer alan 
Social Science Citation Index (SSCI) dergiler içerisinde Yönetim (Management) ve İşletme 
(Business) kategorilerinde yapılan yayınların bibliyometrik analizinin yapılması 
amaçlanmaktadır. Bu alanla ilgili çalışmalara yönelik bütüncül bir anlayış geliştirmek adına 
bibliyometrik analiz ve bilimsel haritalama metodlarından yararlanılmıştır (Li ,Goerlandt, ve 

Reniers, 2021). Genellikle uluslararası bilimsel etkinlikleri ölçmek için kullanılan bir araç olan 
bibliyometrik analizin (Yıldız, 2019; Yıldız ve Aykanat, 2017) temelinde atıf ağları oluşturmak 
vardır. Bu analiz yöntemi performans değerlendirmesi için atıf analizi ve bilimsel haritalama 
olarak iki temel unsuru ön plana çıkarmaktadır (Aykanat ve Yıldız, 2016). 

Araştırmanın yapılabilmesi için WOS veri tabanında “Gelişmiş Arama” seçeneğine (“COVID-

19” OR “*nCoV” OR “Sars-CoV-2” OR“new coronavirus” OR “coronavirus disease 2019” OR 
“severe acute respiratory syndromecoronavirus-2” OR “novel coronavirus” OR “coronavirus 
19,)” terimleri yazılarak arama yapılmıştır. Arama (Title, Abstract ve Keywords) ile 

sınırlandırılmıştır. Salgın 2019 sonunda başladığı için 2019'dan önce yayınlanan makaleler 
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araştırma dışında tutulmuştur. Toplamda 248,741 WOS adresli yayından Yönetim ve İşletme 
dergilerindeki yayınlar seçilerek 01.02.2022 tarihi ile arama sınırlandırılmış ve 3.823 çalışma 
veri seti olarak kullanılmıştır. Bu çalışma da analiz programı olarak oldukça yaygın olarak 
kullanılan VOSviewer programından yararlanılmış (Van Eck ve Waltman, 2010) ve 

görselleştirme yapılarak yorumlanmıştır.  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

COVID-19 Çalışmalarının Ülke ve Türlere Göre Dağılımı 
COVID-19 konusunda ilk olarak WOS veri tabanında ülkelerin yapmış oldukları çalışmalar 
incelendiğinde en fazla yayının (814 yayın) ABD tarafından yapıldığı görülmektedir. Onu 

sırasıyla İngiltere (502 yayın) ve Çin (364 yayın) izlemektedir. ABD’nin en çok yayın ile ilk 
sırada olması “Yönetim” ve “İşletme” dergilerinin büyük bir çoğunluğunun bu ülke adresli 
olmasından kaynaklanmaktadır. Türkiye ise toplamda 78 yayın ile 19. Sırada yer almaktadır ve 
bu alandaki yayınların %2.028’ini oluşturmaktadır. Bu yayınların dağılımı Şekil 1’de 
gösterilmiştir. 

 

Şekil 1: Covıd-19 İle İlgili Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı  

COVID-19 konusunda ikinci adımda SSCI veri tabanındaki yayınların türlere göre dağılımı 
aşağıda Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1: Covıd-19 İlgili Çalışmaların Doküman Türlerine Göre Dağılımı 
Yayın Türleri Yayın Sayısı 

Makale 3.299 

Konferans bildirisi 279 

Kitap bölümü 38 

İnceleme 111 

Kitap 1 

Diğer (editör yazısı, konferans incelemesi vs.) 95 

Toplam 3.823 
 

Tablo 1’e bakıldığında, COVID-19 ile ilgili çalışmaları başta makaleler (%86.29) olmak üzere 
konferans bildirileri (%7.29) ve incelemelerin (reviews) (%2,90) yönlendirdiği söylenebilir.  

Üçüncü adımda COVID-19 ile ilgili olarak yapılan yayınların ilk on üniversite/araştırma 
kurumuna göre dağılımı aşağıda Şekil 2’de gösterilmiştir. 
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Şekil 2: Covıd-19 İle İlgili Çalışmaların Üniversite/Araştırma Kurumlarına Göre Dağılımı  
Şekil 2’de de görüldüğü gibi COVID-19 ile ilgili en fazla yayın yapılan kurum ABD’de bulunan 

State University of Florida’dır (85 yayın). Onu Romanya’da bulunan Bucharest Unıversıty of 

Economıc Studıes (60 yayın) ve yine aynı sayıda yayın ile Hindistan merkezli Indıan Instıtute of 

Management IIM System takip etmektedir. 

Data Analizi ve Ağ Oluşturma 

Bibliyometrik analizler için veri tabanlarından indirilen veri dosyaları her zaman "temiz" 

değildir. Bazı mükerrer kayıtlar veya eksik anahtar bilgiler olabilir. Yukarıdaki kriterlere göre 

elde edilen kayıtlar, temizlenerek (Liu vd, 2021) yeniden düzenlenmiştir. Temizlenen veriler 

daha sonra son analiz ve görselleştirme için 4 adet “Plain Text” dosyası olarak dışa aktarılmıştır. 
Vos Viewer programı kullanılarak yapılan alanındaki çalışmaların özetlerinde en çok kullanılan 
ve herhangi bir kelimenin analize dâhil edilebilmesi için, makale özetlerinde en az 15 kez 

belirtilmiş olması, araştırmacılar tarafından görselleştirmenin daha anlamlı olabilmesi için 
yazarlar tarafından koşul olarak varsayılmıştır. COVID-19 ile ilgili anahtar ortak kelime analizi 

Şekil 3’de gösterilmiştir. 
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Şekil 3: Covıd-19 Çalışmalarında Anahtar Kelime Analizi (Co-Occurunce Keywords) 

Şekil 3’de yer alan her bir renk, bir kümeyi ifade etmektedir. Anahtar kelimelerde en yaygın 
olarak kullanılan 5 anahtar kelime sırasıyla; 1609 tekrarlama ile COVID-19, 444 tekrar ile etki 

(impact), 360 tekrar ile performans (performance), 330 tekrarlama ile yönetim (management), 

319 tekrar ile pandemi (pandemic) kelimeleridir. Şekil-3 deki ağ haritasında 6 ana küme ve 239 
tema ortaya çıkmıştır. Bu ana kümelerde en çok tekrar eden 10 kelime aşağıdaki Tablo 2’de 
verilmiştir. 

 

Tablo 2: Ortak Kelime Analizi Sonucunda Ortaya Çıkan Tematik Kümeler 

Sıra Anahtar Kelime Ait Olduğu Küme Tekrar Sıklığı Toplam Bağlantı Gücü 

1 COVID-19 1 1.609 5.277 

2 Etki (Impact) 1 444 2.227 

3 Performans (Performance) 2 360 1.894 

4 Yönetim (Management) 2 330 1.715 

5 Pandemi (Pandemic) 3 319 1.133 

6 Behaviour (Davranış) 3 141 704 

7 İnovasyon (Innovation) 2 134 655 

8 Tatmin (Satisfaction) 1 117 649 

9 Teknoloji (Technology) 1 119 593 

10 Rezilyans (Resilience) 2 98 592 

 

Yukarıdaki tablodan hareketle işletme alanında COVID-19’un etkilerinin en çok performans 
yönetimi, davranış, iş tatmini, inovasyon, teknoloji ve rezilyans gibi temalar etrafında evrildiği 
söylenebilir. 

Aşağıdaki Şekil 4’te ise çalışma özetlerinde en çok kullanılan anahtar kelimelere ilişkin 
yoğunluk haritası verilmiştir.  
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Şekil 4: Anahtar Kelimelere İlişkin Yoğunluk Haritası 
 

Şekil 4’te en çok kullanılan kelimelere ilişkin yoğunluk haritası incelendiğinde (Co-Occurunce 

Keywords) sarı renklerin en yoğun kullanılan kelimeler olarak COVID-19 kavramının ana 
merkezini oluşturduğu görülmektedir. Yoğunluk haritası (Density Visualization) incelendiğinde 
ana merkeze yakın olan “teknoloji, bilgi, etki, yaratıcılık, kalite, karar sistemleri, güç ve strateji” 

gibi temaların ön planda olduğu görülmektedir. 

Vosviewer programı ile ilgili olarak yapılan bir başka analiz yöntemi de dökümanların 
özetlerinde yer alan kelimelerin sıklık analizi yöntemidir (Van Eck ve Waltman, 2010; Yıldız, 
2019). Bu yöntem sayesinde incelenen dökümanların özetlerinde en sık geçen kelimeler analize 
dahil edilir. Yapılan analizde doküman sayısının çok fazla olması sebebi ile görselleştirmenin 

daha düzgün anlaşılabilmesi için (Liu vd, 2021) 20 ve daha üzeri tekrar eden kelimeler analize 
dahil edilmiştir. 
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Şekil 5: Covıd-19 İle İlgili Özetlerde En Sık Tercih Edilen Anahtar Kelimeler (Abstract 

Field Keywords) 

Şekil 5’te yer alan harita anahtar kelimeler arasındaki bağlantıyı ve kümeleri göstermektedir. 
Yazarların odaklanmış olduğu anahtar kelimelerin kullanım sıklığı arttıkça kümeler 
büyümektedir. 239 tekrar eden kelime arasında 4 küme oluşmuştur. Çalışma özetlerinde en sık 
kullanılan anahtar kelimelerin tekrar sırasına göre bakıldığında 613 tekrar ile ilişkiler 
(relationship), 401 tekrar ile tecrübe (experience) ve 347 tekrar ile çalışanlar (employee) olduğu 
görülmektedir. Diğer en sık tekrarlanan anahtar kelimeler ise 271 tekrar ile tüketici (consumer), 

ve 205 tekrar ile tedarik zinciri (supply chain) kelimeleridir.  

 

Şekil 6: Covıd-19 İle İlgili En Sık Tercih Edilen Anahtar Kelimeler Yoğunluk Haritası 
(Abstract Field Keywords) 
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Şekil 6’da en çok kullanılan anahtar sözcüklere ait yoğunluk haritası incelendiğinde sarı 
renklerin en çok kullanılan kelimeler, mavi renklerin ise daha az sayıda kullanılan anahtar 
sözcükleri ifade ettiği görülmektedir. Bu bağlamda ön plana çıkan temaların “vatandaşlık, 
motivasyon, etki, reaksiyon” gibi kavramlardan oluştuğu görülmektedir. 

Son olarak Şekil 7’de en fazla yayın yapan araştırmacılar yer almaktadır. Bu araştırmacılardan 
yayın sayısı en az 3 olan 313 araştırmacı dikkate alınmıştır. Ayrıca, araştırmacıların oluşturmuş 
olduğu kümelenmeler ve araştırmacılar arasındaki bağlantılar da gösterilmektedir.  

 

Şekil 7: Covıd-19 İle İlgili Araştırmaların Ortak Yazarlık Ağı (Co- Authorship) 

Şekil 7’ye göre toplamda 16 küme ve 111 bağlantı bulunmaktadır. Buna göre, daire 

büyüklükleri yazarlara ait yayın sayısı, aynı daire renkleri yazarların birlikte çalışmalarının 
olduğunu, daire aralarındaki çizgiler ise birbirleriyle ilişkili olan yazarları göstermektedir. Şekil 
incelendiğinde, en fazla yayın yapan araştırmacının Kummar, A. (19 yayın) olduğu 
görülmüştür. Bu araştırmacıyı sırasıyla Kim, J. (18 yayın) ve Javaid,M. (15 yayın) ile takip 

etmektedir. Şekil 9’da konu ile ilgili araştırmaların yazarlara göre dağılımın yoğunluk haritası 
verilmiştir. Kumar, A. COVID-19 konusunda yaptığı 19 çalışma ile 316 atıf sayısına ulaşmış ve 
en etkili yazar olarak diğer çalışmalara da ilham veren bir araştırmacı olarak tespit edilmiştir. 
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Şekil 8: Covıd-19 İle İlgili Araştırmaların Ortak Yazarlık Ağı Yoğunluk Haritası (Co- 

Authorship) 

Yazarlara ilişkin atıf ağı analizinin yoğunluk haritası incelendiğinde Kumar, A ile birlikte 
Gupta, S. Mangla, S.K, Kazançoğlu, Y gibi yazarların bu alandaki yayınları etkilediği ortaya 
çıkmaktadır.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, bibliyometrik analiz ve bilimsel haritalama yöntemleri kullanılarak COVID-19 

kavramına ilişkin WOS platformundaki SSCI veri tabanında yer alan “yönetim” ve “işletme” 

dergilerindeki yayınların kavramsal yapısı ve gelişimi yakalanmaya çalışılmıştır.  Analizde, 

bilimsel yayınların anahtar sözcükleri, özetlerde yer alan anahtar kelimeler ve yazarlar arası 
işbirliğini ortaya koyan atıf ağlarından faydalanılarak VOSViewer programı vasıtası ile 
görselleştirmeler yapılmıştır. Analize 3.823 çalışma dahil edilmiştir. Bu araştırmada COVID-19 

gibi tüm disiplinleri etkileyen bir pandeminin, işletme literatürü açısından değerlendirme 
yapılması olanağı sunulmaktadır. 

 Yapılan analiz neticesinde ise aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır. Yayınların türlere göre dağılımı 
incelendiğinde en fazla sayının (3.299 adet) makale türünde olduğu, en fazla yayın yapan 
ülkenin ABD (814 yayın), Türkiye’nin ise toplamda 78 yayın ile 19. Sırada yer aldığı ve bu 

alandaki yayınların %2.028’ini oluşturduğu görülmektedir. COVID-19 ile ilgili en fazla yayın 
yapılan kurum ise ABD’de bulunan State University of Florida’dir (85 yayın). Yine bu konu da 
en çok çalışma yapan yazar Kumar, A. (19 yayın 316 atıf) ile ilk sıradadır. Yapılan bu analizler 
sonucunda elde edilen bulgular da göstermektedir ki, en çok işletme ve yönetim dergisine sahip 
olan ABD ve İngiltere en çok yayına da ev sahipliği yapmaktadırlar.  

Bu çalışma ile yönetim ve işletme disiplinleri bağlamında, COVID-19 pandemisi hakkında 
çalışma yapmak isteyen araştırmacılara bir durum analizi yapılması amaçlanmıştır. Bu konuda 
çalışma yapmak isteyen araştırmacılara bir yol haritası sunması beklenmektedir. Yapılan bu 
analizler sayesinde dünyada bu konuda çalışan araştırmacıların ve kurumların hangi temalara 
odaklandığından hareketle ileride yapılacak çalışmalara ilham vermesi beklenmektedir. Sonuç 
olarak yapılan bu çalışmalar işletme biliminin COVID-19 bağlamında hangi konular ve temalar 
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etrafında yoğunlaştığını göstermektedir. Pandeminin işletme alanında nasıl yorumlandığı ya da 
COVID-19’un en çok hangi işletme terimleri ile çalışıldığı görülebilmektedir.  

Diğer taraftan, her çalışmada olduğu gibi bu çalışmanın da bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. 
Çalışmaya ait ilk kısıt, sadece WOS veri tabanı üzerinden erişimi sağlanan çalışmaların 
incelenmiş olmasıdır. İkinci kısıt ise bu alandaki sadece “İşletme” ve “Yönetim” dergilerinin 
analize dahil edilmesidir. Bu nedenle gelecek dönemde yapılacak çalışmalarda YÖK Ulusal Tez 
veri tabanı Proquest Dissertations and Thesis ya da kongrelerde sunulan bildirilerde ayrı bir 
araştırma konusu olarak da çalışılabilir.  
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ÖZET 

Bu araştırma, Covid 19 pandemisinin Türkiye’de resmi olarak görülme tarihi olan Mart 2020 ile Mart 2022 (iki yıl) 
arasında Türkiye kaynaklı bilimsel makalelerde raporlanan sağlık çalışanlarının tükenmişlik düzeylerini, pandemi 

öncesi dönem olan 2018-2020 Mart (iki yıl) arasındaki tükenmişlik düzeyleri ile karşılaştırılmasını amaçlamaktadır. 
Bu kapsamda “Tükenmişlik”, “Sağlık Çalışanları”, “Covid” ve “Pandemi” anahtar kelimeleri kullanılarak literatür 
taranmış, tükenmişlik düzeyleri ortalamaları raporlanan Covid öncesi 68 çalışma, Covid sırasında ise 23 çalışma 
araştırmaya dahil edilmiştir. Covid 19 öncesi ve sırasına ait standardize edilen verilere nonparametrik testler yapılarak, 

ortalamalar arası farklılıkların istatistiksel düzeyde anlamlılığı değerlendirilmiştir. Analiz neticesinde, Covid öncesi ve 
sırası tükenmişlik düzeyi ortalamaları arasında istatistiksel olarak farklılık görülmemiş, araştırma kısıt ve önerileri 
tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik, Covid 19, Sağlık Çalışanları  

 

GİRİŞ 

Türkiye’de ilk kez 11 Mart 2020 tarihinde rapor edilen Covid-19 virüsü, 2 Mart 2022 tarihi 
itibariyle 13.353.676 vakaya ve 91.910 kişinin vefatına sebep olmuştur (Sağlık Bakanlığı, 2022). 
Salgın, dünya genelinde sosyal ve ekonomik birçok soruna yol açmasının yanı sıra özellikle sağlık 
sektörü ve sağlık çalışanları üzerinde aşırı iş yükü sebebiyle olumsuzlukların yaşanmasına neden 
olmuştur. Bununla birlikte, kendilerine, ailelerine ve meslektaşlarına hastalığın buluşma korkusu, 
çok hızlı bir biçimde kötüleşen hastaların çalışanları olumsuz etkilemesi (Duarte vd., 2020), 
salgının seyrinin toplumsal yaşama ve iş yaşamına etkileri sebebiyle sağlık çalışanlarının 
depresyon, kaygı, uykusuzluk, psikolojik sıkıntı (Lai, 2020), yorgunluk, tükenmişlik 
yaşamalarına ve ruh sağlıklarında bozulmalara ortaya çıkardığı belirtilmektedir (Shah vd., 2020).  

Pandemi ilk gününden itibaren sağlık çalışanlarının yaşadığı olumsuzlukların birçoğu salgın 
öncesi dönemde de oldukça fazla gündeme gelmekteydi. Bu sorunların başında çalışanların 
yaşadıkları tükenmişlik sendromu gelmektedir. Nitekim tükenmişlik; düşük maaş, yüksek işgücü 
devir hızı, örgütsel problemler ve kısıtlar, stres, yetersiz işgücü, kötü çalışma süreleri gibi sektöre 
özgü olan veya olmayan sorunlar arasında ilk sırada sayılmaktadır (Health Careers, 2022). Eğitim 
ve sağlık gibi hizmet sektörlerinde insan odaklı çalışmaların “mesleki bir zarar” olarak 
tükenmişliği ortaya çıkarabileceği kabul görmüş bir gerçeklik olarak belirtilmektedir (Maslach ve 
Goldberg, 1998). Bunun yanı sıra tükenmişlik, özellikle bu sektörlerde iş stresinin kronikleşmiş 
hali olarak görülmektedir. 

1970’li yıllardan bugüne kadar sağlık çalışanları özelinde sayısız araştırmaya konu olan 
tükenmişlik, sağlık hizmetinin kalitesini etkilediğinden sektör yöneticilerinin ve politikacıların da 
dikkatini çeken bir konu olmuştur (Işıkhan, 2016). Tükenmişlik konusunun öncü isimlerinden 
olan Maslach ve Jackson (1986) tarafından yapılan tanımlamada tükenmişliğin “insanlarla çalışan 

mailto:hasanuzunbacak@sdu.edu.tr
mailto:hasanuzunbacak@sdu.edu.tr


345 

kişiler arasında gelişebilecek duygusal tükenme, duyarsızlaşma, kişisel başarı noksanlığı 
sendromu” olarak tanımlandığı görülmektedir. Shinon ise “kişinin enerji kaynaklarının bitmesi” 
olarak tanımlamaktadır. 

Tükenmişlik ile ilgili geliştirilen kuramsal modellerden en çok benimseneni Maslach ve Jackson 

(1986) modelidir. Maslach ve Jackson tükenmişliğin üç boyutlu bir yapıda ele alınması 
gerektiğini belirtmiştir. Bireylerin enerjisini ve duygusal kaynaklarının tükenmesi olarak ifade 
ettikleri duygusal tükenme, hizmet verilenlere karşı umursamamazlık ve kayıtsızlık gösterme gibi 
negatif tavır sergileme olarak ifade edilen duyarsızlaşma, bireylerin kendini yetersiz bulması, 
kendini olumsuz değerlendirmesi olarak ifade edilen kişisel başarısızlık hissi bu üç boyutu 
oluşturmaktadır.  

İş yükünün ve psikolojik baskıların ortaya çıkardığı stres ve gerginliğin sağlık sektörü 
çalışanlarında yaygın olarak görüldüğü (Aslan, vd., 1997), buna bağlı olarak her geçen gün sağlık 
çalışanlarının tükenmişlik seviyelerinin arttığı belirtilmektedir (World Health Organization, 

2002). Öyle ki kriz dönemlerinde, sağlık sistemini baştan aşağı etkileyen sorunlara da sebep 
olabilmektedir (Harrell vd., 2020).   Özellikle, savaş, çatışma, salgın hastalık gibi yaşamı 
değiştiren uzun süreli krizlerin ortaya çıkması bu meslek grubunun üzerindeki baskıyı, iş yükünü 
artırması sebebiyle daha fazla tükenmişliği ortaya çıkarabilmektedir (Smallwood vd., 2021). Rol 
karmaşası, iş yükü, kontrol algısı, takdir eksikliği gibi çalışma koşulları tükenmişliği artıran risk 
koşulları arasında sayılmakla birlikte; karamsarlık, mükemmeliyetçilik, sosyal destek eksikliği, 
deneyimsizlik, cinsiyet ve kontrolcü kişilik özelliklerinin de tükenmişliğin artmasında etkili 
olduğu belirtilmektedir.  Tüm bunların yanı sıra, salgın hastalık dönemlerinde olduğu gibi ikincil 
travma olarak ifade edilen travma yaşayan kişilere hizmet vermenin ortaya çıkardığı travmanın 
da tükenmişliği artıran en önemli nedenlerden birisi olduğu da ifade edilmektedir (Türkiye 
Psikiyatri Derneği, 2022).    

Her ne kadar olağanüstü dönemlerde sağlık gibi hizmet sektörü çalışanlarının tükenmişlik 
seviyelerinin normal dönemlere göre daha yüksek düzeyde olduğu belirtilmiş olsa da genellikle 
olağanüstü dönemlerin başlangıcının önceden kestirilememesi sebebiyle aynı örneklem grubu 

üzerinde öncesi-sırası-sonrası araştırmaların yapılması, gerçekte tükenmişlik seviyelerinin artıp 
artmadığını belirlemek mümkün olamamaktadır. Buradan hareketle, olağanüstü dönemlerden 
birisi olan Covid-19 salgının sağlık çalışanlarının tükenmişliğini artırdığı yönündeki beyanların 
gerçeği yansıtıp yansıtmadığının belirlenmesinin önemli olduğu değerlendirilmektedir. Bu 
nedenle ikincil veriler üzerinden bir çıkarım yapmak üzere bu araştırmanın sorusu “sağlık 
çalışanlarının pandemi öncesi tükenmişlik düzeyleri ile pandemi sırası tükenmişlik düzeyleri nasıl 
değişmiştir?” olarak belirlenmiştir. Bu amaçla, yöntem kısmında da detayları verildiği gibi salgın 
öncesi ve salgın sırasında yapılan araştırmaların verilerinden yola çıkarak araştırma sorusu 
cevaplanmaya çalışılmıştır.  

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Bu araştırma yazarların yazılı ve sosyal medya ile yakın çevrelerinde olan sağlık çalışanlarının 
pandemi sırasında tükenmişlik durumlarına dair gözlemlerinden hareketle, “sağlık çalışanlarının 
pandemi öncesi tükenmişlik düzeyleri ile pandemi sırası tükenmişlik düzeyleri nasıl değişmiştir?” 

sorusuna cevap aramak üzere tasarlanmıştır. Bu kapsamda nicel bir yöntem kullanılarak 
betimleyici bir araştırma yapılmıştır.  

Araştırma sorusu çerçevesinde ilk olarak Google Akademik, TrDizin, Ebsco ve Web of Science 

arama motorları aracılığıyla “sağlık çalışanları”, “tükenmişlik”, “Covid-19”, ve Pandemi”, 
anahtar kelimeleri kullanılarak Covid 19’un Türkiye’de görülme tarihi olan Mart 2020 ile Mart 

2022 arasında yayınlanan Türkiye kaynaklı ve başlık veya özetinde ilgili anahtar kelimeleri içeren 

İngilizce veya Türkçe olarak yazılmış makaleler taranmıştır. İki yıllık kesit olarak alınan 
çalışmaları pandemi öncesi ile kıyaslayabilmek için ise Mart 2018-Mart 2020 arasında sadece 

“Tükenmişlik” ve “Sağlık Çalışanları” kelimeler ile literatür taraması gerçekleştirilmiştir. 



346 

Tarama neticesinde birinci grup 2018-2020 arasında 74, ikinci grup 2020-2022 arasında ulaşılan 
36 ampirik makaleden, sağlık çalışanlarının tükenmişlik düzeyi ortalamaları rapor edilmeyen 10 

makale çalışmadan çıkartılmıştır. Birinci gruptan 72, ikinci gruptan ise 28 makale araştırma 
kapsamında incelemeye dahil edilmiştir. Makale tarama esnasında araştırmacı yanlılığı ve 
ihmalini ortadan kaldırabilmek için her iki grup farklı araştırmacılar ile tekrar taranmış, aynı 
anahtar kelimler ile farklı araştırmalara ulaşılamamıştır.  

Araştırma verileri; yazar, örneklem sayısı ve grubu, katılımcıların cinsiyet dağılımı, tükenmişlik 
düzeyi genel ortalama ve standart sapması, ölçek alt boyut ortalama ve standart sapması, 
kullanılan ölçek ve kullanılan ölçek derecelendirme kriterlerine göre Microsoft Excel formuna 
tanımlayıcı veri girişi yapılmıştır. Veriler analize dahil edilebilmesi için tükenmişlik düzeyi puan 
veya ortalamaları tek tek incelenmiştir. İnceleme neticesinde araştırmaların %96’sında (91 
çalışma) Maslach Tükenmişlik Envanterinin kullanıldığı görülmüştür (Maslach ve Jackson, 

1981). Ölçek farklılığının neden olabileceği ortalama ve toplam puan farklılığı nedeniyle, 

Maslach Tükenmişlik envanteri kullanılmayan 9 çalışma veri setinden çıkartılmıştır.  

Maslach Tükenmişlik Envanterinin ilk Türkçe geçerleme çalışması Ergin (1992) tarafından 
yapılmıştır. Veri setine dahil edilen araştırmaların tamamı Ergin (1992)’in çalışmasına atıfla 
ölçeği 0-4, 1-5 ve 0-6’lı derecelendirmeler ile kullanılmıştır. Ayrıca yine aynı atıfla, ölçeğin 

tamamı ve alt boyutlarının ortalama ve standart sapması hesaplanan çalışmalar olduğu gibi 

ölçeğin tamamı ve alt boyutlarının toplam skorlarını raporlayan çalışmalar da mevcuttur. Veriler, 

sıklıkla kullanılan 0-4 derecelendirme sistemi ve toplam skor esas alınarak dönüştürülmüş ve 

analiz yapılmaya hazır hale getirilmiştir. Analizi dahil edilen verilere ait tanımlayıcı bilgileri tablo 
1’de verilmektedir.  

Tablo 1. Tanımlayıcı Bilgiler 
 Araştırma Sayısı Örneklem 

Sayısı (n) 
Kadın 

(n) 

Erkek 

(n) 

Covid Öncesi Mart 2018-2020 68 15788 9942 5846 

Covid Sırası Mart 2020-2022 23 10673 6257 4416 

Toplam 91 26461 16199 10262 
 

BULGULAR  

Sağlık çalışanlarının ikişer yıllık kesitle analize dahil edilen tükenmişlik düzeyi, her bir araştırma 
için farklı ortalama ve standart sapmaya sahip olması nedeniyle istatistiksek olarak doğrudan 
karşılaştırılamaz. Bu sorunu çözmenin farklı yolları bulunmaktadır. Bunlardan birisi her bir 
değeri sabit ortalama ve standart sapmaya sahip yeni bir değere dönüştürmektir. İstatistiksel 
bağlamda bu dönüşüm işine standartlaştırma, elde edilen yeni değere ise standart skorlar 
denilmektedir. Verilerin standartlaştırılmasında en çok kullanılan yöntem ise ham verileri 

ortalaması 0, standart sapması 1 olan yeni bir skora dönüştürmektir. Oluşan yeni skor ise standart 

değer veya z değeri olarak isimlendirilmektedir (Alpar, 2013). Z değeri standartlaştırması sonrası 
gözlenen değerler 0 ortalamanın altında ve üstünde olacak şekilde negatif veya pozitif olarak 

değişmiştir. Standartlaştırma öncesi ve sonrası değerler Tablo 2’de görülmektedir. 

Tablo 2. Ham ve Standardize Edilmiş Veri Ortama Değerleri 
 

n 
En 

Düşük 

En 

Yüksek 
Ort. S.s Skewness Kurtosis 

Duygusal T. 91 10,03 33,34 20,19 4,31 -0,271 1,277 

Duyarsızlaşma 87 3,06 21,43 8,51 3,24 1,385 3,902 

Kişisel B. 85 6,56 30,93 20,08 4,89 -0,654 0,573 

Zduygusal T. 91 -3,19 2,76 0,0 1,0 -0,271 1,277 

Zduyarsızlaşma 87 -1,79 4,05 0,0 1,0 1,385 3,902 

Zkişisel B. 85 -2,85 2,04 0,0 1,0 -0,654 0,573 
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Tablo 2 incelendiğinde standardize işlemi sonrası verilerin ortalaması 0 olarak değişmiş, düşük 
ve yüksek değerlerin -3 ve +4 arasında yeni skorları oluşmuştur. Verilerin basık ve çarpıklığı 
incelendiğinde ise Stevens (2009)’a göre -3, +3 aralığında olması nedeniyle normal dağılım 
gösterdiği söylenebilse de Tabachnik ve Fidell’in (2013) belirttiği -1,5, +1,5 dışında olduğu için 
analize geçilmeden önce testler (Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk) ile de verinin dağılımı 
sınanmıştır. 

Tablo 3. Normallik Testi 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

ZDuygusal T ,005 ,007 

ZDuyarsızlaşma ,060 ,000 

ZKişisel B. ,010 ,002 

 

Tablo 3 incelendiğinde Shapiro-Wilk test için H0 hipotezi reddedilerek verilerin normal 

dağılmadığı görülmüştür. Bu nedenle bağımsız örnekleme t testinin nonparemetrik alternatifi olan 

Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Veriler Covid öncesi ve Covid sırası olarak iki farklı grupta 
kodlanmış, araştırma sorusuna cevaplayabilmek için istatistiksel olarak sınanmıştır. 

Tablo 4. Ortalamalar Arası İstatistiksel Farklılık Testi 
Covid Öncesi- Sırası Mann-Whitney U (sig) 

ZDuygusal T. ,350 

ZDuyarsızlaşma ,836 

ZKişisel B. ,215 

Tablo 4 incelendiğinde yapılan nonparametrik testin sonucunun istatistiksel olarak anlamlı 
olmadığı görülmüştür. Bu neden Covid öncesi ve sırası sağlık çalışanlarının tükenmişlik düzeyi 
ortalamaları raporlanan çalışmalar arasında istatistiksel olarak fark olmadığı görülmüştür 
(p>0,05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ  
Araştırma sorusu bağlamında istatistiksel sonuç değerlendirildiğinde, pandemi döneminde sağlık 
çalışanlarının tükenmişlik düzeyinin, pandemi öncesi döneme kıyasla farklılaşmadığı, bu nedenle 

pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının daha fazla tükenmiş oldukları gözleminin bir mit olduğu 
söylenebilir. Ancak belirlenen tarihler arasında araştırmaya dahil edilen çalışmalar detaylı 
incelendiğinde, başta tükenmişlik düzeyine ilişkin ölçüm aracı olmak üzere raporlanacak birçok 

problem ışığında araştırma sonuçlarının değerlendirmesi gerekmektedir.  

Öncelikle sağlık çalışanlarının tükenmişlik düzeyleri, önceki çalışmalara benzer şekilde orta ve 

üst seviyede gerçekleşmektedir. Bu nedenle, hali hazırda tükenmiş olan sağlık çalışanlarının 
tükenmişlik seviyelerini pandemi sürecinde de sürdürdüğü görülmektedir. Yine de pandemi 

döneminde tükenmişlik düzeylerinin artmadığı sonucu, dar bir örneklem, az sayıda ve 
metodolojik olarak problemli veriler ışığında söylemek indergemeci bir dedüktif çıkarımın 
ötesine geçememektedir. Bu nedenle incelenen araştırmalar çerçevesinde bazı tespitlerin 
yapılması gerekmektedir. 

İncelen araştırmalarda en temel problem, neredeyse araştırmaların tamamında kullanılan Maslach 
Tükenmiş Envanteri (MTE) kaynaklıdır. Orijinal çalışma, katılımcıların tükenmişlik düzeyine 

ilişkin ifadeleri ve görülme sıklığını iki farklı kategoride katılımcılara yöneltmektedir. 
Tükenmişlik düzeyi 0 (hiç) seçeneğinin olduğu 1-7 arasında derecelendirmiştir. Üç alt boyutun 
olduğu envanter (ölçek≠envanter) katılımcıların her bir boyuta ait ortalama puanları ve o boyut 

çerçevesinde tükenmişlik düzeyini göstermektedir. Araştırma veri seti içeresinde hiçbir çalışma 
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orijinal ölçeğinin yöntemini esas almamaktadır. Araştırmaların neredeyse tamamı, ölçeğin Türkçe 
ilk geçerlemesini yapan Ergin (1992)’e atıfla alt boyutların toplam skorunu hesaplamakta, 0-4, 1-

5, 0-6 şeklinde yanıtları derecelendirmektedir. Bununla birlikte toplam skor üzerinden oluşturulan 
eşik değerlerle katılımcıları düşük, orta veya yüksek tükenmiş olarak sınıflandırmaktadır. Son 
dört yıl içerisinde sadece sağlık çalışanları örnekleminde Maslach Tükenmişlik envanteri 100’den 

fazla araştırmada kullanılmış olmasına rağmen metodolojik olarak tutarsız çalışmaların 
bulgulanması araştırmanın önemli sonuçlarının başında gelmektedir. Dahası 1992’de ulusal bir 
kongrenin bildiri kitabında basılan Ergin (1992)’in çalışması, hiçbir elektronik veri tabanında 

bulunmamakta, ISBN üzerinden yapılan taramada ise sadece iki üniversite kütüphanesinde 

dizinlendiği görülmektedir. Bu durum, ölçeğinin orijinal geçerlemesine araştırmacıların ulaşıp 
ulaşamadığı sorusunu da beraberinde getirmektedir.  

Sağlık çalışanları, özellikle pandemi sürecinde iş yükünde yaşanılan artış, ekonomik sorunlar ve 

her geçen gün sıklığı artan şiddet sarmalı içerisinde sağlık hizmetlerini yürütmeye çalışmaktadır. 
Başta tükenmişlik olmak üzere, sağlık çalışanlarında gözlemlenen olumsuz durumlara ilişkin 
sıklıkla sosyal bilimler kaynaklı araştırmalar yapılmaktadır. Sağlık çalışanlarının yaşadıkları 
olumsuz deneyim, tutum ve algıları araştırmak için çıkılan bilimsel yol ise en azından bu 

araştırmanın ele aldığı kesitsel dönem için törensel görgülcülükle (Özen, 2002) sonuçlanmaktadır. 
Bu nedenle, sağlık çalışanları için bir olgu haline dönüşen tükenmişlik düzeylerini sonsuz 
varyasyonda örgütsel ve bireysel değişkenle ilişkilendirmek yerine, kültürel bağlamda 
derinlemesine araştırmaların yapılması gerekmektedir. Yine de olumsuz sonuçları üzerine 
yürütülecek nicel bir araştırma tasarlanacak ise ölçüm aracının detaylı incelenmesinin ve mevcut 
ölçeğe dair geçerlemenin tekrar yapılmasının bağlama daha çok katkı sağlayabileceği 
değerlendirilmektedir. 

 

KAYNAKÇA 

Alpar R. 2013. Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel yöntemler. 4. Baskı. Ankara. Detay 
Yayıncılık. 

Dreison, K. C., Luther, L., Bonfils, K. A., Sliter, M. T., McGrew, J. H., & Salyers, M. P. (2018). 

Job burnout in mental health providers: A meta-analysis of 35 years of intervention 

research. Journal of occupational health psychology, 23(1), 18-30. 

Duarte, I., Teixeira, A., Castro, L., Marina, S., Ribeiro, C., Jácome, C., & Serrão, C. (2020). 
Burnout among Portuguese healthcare workers during the COVID-19 pandemic. BMC 

public health, 20(1), 1-10. 

Ergin, C. (1993) Doktor ve hemşirelerde tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin 
uyarlanması (Burnout among physicians and nurses: Adaptation of Maslach Burnout 
Inventory). R. Bayraktar ve İ. Dağ (Ed.) VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel 
Çalışmaları. Ankara: VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Düzenleme Kurulu ve Türk 
Psikologlar Derneği Yayını. 

Harrell, M., Selvaraj, S. A., & Edgar, M. (2020). Danger! Crisis health workers at risk. 

International journal of environmental research and public health, 17(15), 5270. 

Health Careers, (28 Şubat 2022). Top 10 challenges facing healtcare workers. 

https://www.healthecareers.com/articles/career/top-10-challenges-facing-healthcare-

workers 

Işıkhan, V.  (2016).  Çalışanlarda tükenmişlik sendromu.  Gülhan, M., ve Ü, Yılmaz.  (Ed.). 
Akciğer kanserinde destek tedavisi içinde (ss. 366-391).  Ankara: TÜSAD Eğitim 
Kitapları Serisi. 



349 

Lai, J., Ma, S., Wang, Y., Cai, Z., Hu, J., Wei, N., ... & Hu, S. (2020). Factors associated with 

mental health outcomes among health care workers exposed to coronavirus disease 

2019. JAMA network open, 3(3), e203976-e203976. 

Maslach, C., & Jackson S. (1986). Maslach burnout inventory manual. Palo Alto: CA: Consulting 

Psychologists Press, 

Maslach, C., & Jackson, S.E. (1981), The measurement of experienced burnout. J. Organiz. 

Behav., 2: 99-113. https://doi.org/10.1002/job.4030020205 

Maslach, C., & Goldberg, J. (1998). Prevention of burnout: New perspectives. Applied and 

preventive psychology, 7(1), 63-74. 

Özen, Ş. (2002). Türkiye'deki Örgütler/yönetim Araştırmalarında Törensel Görgülcülük Sorunu. 
Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 187- 213.  

Sağlık Bakanlığı, (28 Şubat 2022). Günlük Covid-19 tablosu. https://covid19.saglik.gov.tr/ 

Shah, K., Chaudhari, G., Kamrai, D., Lail, A., & Patel, R. S. (2020). How essential is to focus on 

physician's health and burnout in coronavirus (COVID-19) pandemic?. Cureus, 12(4), 

e7538. 

Shirom, A. (1989) Burnout in work organizations. In: Cooper CL, Robertson I (eds) International 

Review of Industrial and Organizational Psychology. Wiley, New York, pp 26–48. 

Smallwood, N., Pascoe, A., Karimi, L., & Willis, K. (2021). Moral distress and perceived 

community views are associated with mental health symptoms in frontline health workers 

during the COVID-19 pandemic. International Journal of Environmental Research and 

Public Health, 18(16), 8723. 

Stevens, J. P. (2009). Applied multivariate statistics for the social sciences. (5. Baskı). Routledge.  

Türkiye Psikiyatri Derneği. (02 Şubat 2022). Covid-19 salgınında sağlık çalışanlarının 
tükenmişlikten korunma rehberi. https://psikiyatri.org.tr/uploadFiles/14202016552-

TukenmislikCOVID.pdf 

World Health Organization. (02 March 2022). WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard, 

https://covid19.who.int/  

World Health Organization. (12 Şubat 2002). European forum of medical associations and The 
WHO. http://www.cpme.eu/european_forum_of_ medical_associations_and_the_who  

 



350 

PANDEMİ DÖNEMİNDE ESNEK ÇALIŞMA ALGISI İLE İŞ-AİLE 
ÇATIŞMASI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ: 

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ 

 

Arş. Gör. Nazım ŞEN 

KTO Karatay Üniversitesi, 
nazim.sen@karatay.edu.tr 

Dr. Öğr. Üyesi Seçil KESKİN 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 
secilkeskin@ibu.edu.tr 

 

ÖZET 

Esnek çalışma düzeni hem zamansal hem de mekânsal açıdan esnekliğin var olduğu ve içinde bulunulan şartlara göre 
çalışanların performansını etkileyebilecek bir takım politikalardan oluşmaktadır. Bu çalışmanın amacı esnek çalışma 
algısı ile iş-aile çatışması arasındaki ilişkide kişiliğin düzenleyici rolünün incelenmesi olarak belirtilmektedir. 
Çalışmanın örneklemi yaş ortalaması 31.55 (S=8.59) olan 217 kadın ve 139 erkek olmak üzere toplam 356 katılımcıdan 
oluşmaktadır. Veri toplama araçları olarak Kişisel Bilgi Formu, Esnek Çalışma Algısı Ölçeği, İş-Aile Çatışması Ölçeği 
ve Büyük Beşli Kişilik Envanteri kullanılmıştır. Zamansal esnekliğin (muğlaklık) iş-aile çatışması ile arasındaki 
ilişkide kişilik alt boyutlarından yeniliğe açıklık, sorumluluk ve uyumluluğun düzenleyici etkisi bulunmuştur. Bu 
çalışma pandemiye bağlı esnek çalışma düzenine geçen çalışanlar ile iş-aile çatışması arasındaki ilişkilerin incelenmesi 
ve kişiliğin esnek çalışma düzenindeki konumunun saptanması açısından önem arz etmekte olup literatüre katkı 
sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Esnek Çalışma Algısı, İş-Aile Çatışması, Kişilik, Pandemi 

 

GİRİŞ 

Esnek çalışma kavramının tüm Dünya’da özellikle son zamanlarda Covid-19 pandemisi ile daha 

sık gündeme geldiği görülmektedir (Taş ve Ateş, 2020). Covid-19 vakalarında artış görülmesi ile 
Türkiye’de birtakım kısıtlama kararları alınmış olup vakalardaki artışın önüne geçilmesi 
planlanmaktadır (T.C. Resmi Gazete, 22 Mart 2020). Alınan kararlar doğrultusunda Covid-19 

pandemisiyle birlikte Türkiye’de birçok kamu ve özel sektör çalışanları Mart 2020 genelgesinin 
ardından esnek çalışma düzenine geçmiştir. Pandemi döneminde çalışma düzeninin esnetilmesine 
yönelik alınan kararlar doğrultusunda hizmet sektörü bazında birçok kurum hem esnek mesai 
uygulamasına hem de evden çalışma düzenine entegrasyon sağlamıştır. Bu durum, içinde 
bulunulan pandemi sebebiyle çalışanların sağlığı açısından yararlı bir uygulama olmasının yanı 
sıra esneklik kavramına yönelik algının getirileri psikolojik anlamda bireylere zarar 
verebilmektedir. Özellikle kurumların esnekliğe bağlı olarak çalışanlarından mesai dışında 
taleplerde bulunması (Green, 2004), görev tanımlarında değişikliklerin ortaya çıkması (Kelliher 

ve Anderson, 2010), sınırların esnetilmesi, iş yaşantısının esnekliğe senkronize edilememesi, 
bireyin edindiği roller ile iş yeri esnekliği kapsamında aile içi rollerin birbiri ile çatışması (Harris, 
2003), teknolojik iletişime bağlı olarak teknik aksamaların ortaya çıkması gibi etkilere bağlı 
olarak çalışanlarda iş-aile çatışmalarının ortaya çıkması söz konusu olabilmektedir. Esnek 

çalışma düzeninin çalışan üzerindeki etkilerini görmek amacıyla özel ve kamu sektörü 
çalışanlarının iş-aile çatışması ile kişilik arasındaki ilişkiye bakılması planlanmaktadır.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Esnek Çalışma Algısı 
Esnek çalışma düzenlemeleri 1970'lerin başında “çalışanların menfaati” kavramı ile literatüre 
girmiştir (Sladek, 1995; Sullivan ve Lussier, 1995). Esnek çalışma düzeni, "çalışanların, işin ne 
zaman ve nerede yürütüleceğini değiştirmesine izin veren resmi veya gayri resmi her türlü politika 
ve uygulama" olarak tanımlanmaktadır (Glass ve Estes 1997; Maxwell, Rankine, Bell ve 



351 

MacVicar, 2006). Esnek çalışma düzeni; çalışma saatlerinin süre ve/veya pozisyon açısından 
değişken olduğu durumlar ile çalışanlar, işverenler veya her ikisinden de etkilenebilecek bir yapı 
olarak görülebilmektedir (Janssen ve Nachreiner, 2004). Esnek çalışma düzeni Rau ve Hyland 
(2002) tarafından mekânsal esneklik ve zamansal esneklik olarak iki boyutta ele alınmaktadır. 
Mekânsal esneklik uzaktan çalışma ya da esnek alan olarak nitelendirilirken zamansal esneklik 
ise mesai kavramının değişkenlik göstermesi olarak ifade edilmektedir. Zamansal esneklik, 
personelin işinin zamanlaması üzerinde kontrole sahip olması olarak ifade edilmektedir. Çalışanın 
işinin başlangıç ve bitişine bağlı olarak zamanını ya da günlük veya haftalık çalışılan saat 
düzenlerini kontrol ederek değiştirme durumunu kapsayabilmektedir (Glass ve Estes 1997). İş 
yeri esnekliği ise çalışanın iş yeri dışında farklı ortamlarda çalışabilme esnekliğine sahip olması 
durumu olarak tanımlanmaktadır. Esnek çalışma düzenlemeleri ile ilgili olarak personelin 
motivasyonunu arttırma ve iş gücü devir oranını azaltma (Allen, Johnson, Kiburz ve Shockley, 
2013); maliyetlerin ve genel giderlerin azaltılması (Murray, 1995) gibi olumlu uygulamaların yanı 
sıra örgüt içerisindeki bireysel olarak kariyer fırsatlarının gelişmemesi, statü kaybının yaşanması 
ve yalnızlık duyguları süreci olumsuz etkileyen faktörler içerisinde yer almaktadır (Reilly, 2001; 

akt. Tietze ve Musson, 2003). 

İş-Aile Çatışması 
İş-aile çatışması, işte ve ailede rol açısından karşılıklı uyumsuzluk nedeniyle ortaya çıkan bir tür 
roller arası çatışma olarak ifade edilmektedir. Bu çatışma, edinilen rollerden ya da rol 
baskılarından kaynaklı da ortaya çıkabilmektedir (Greenhaus ve Beutell, 1985). İş ile ilgili 
sorumluluklara ayrılan zamanlar ile aile ihtiyaçlarının karşılanması durumu aynı anda ortaya 
çıktığında roller arası çatışmalar yaşanmaktadır (Thompson ve diğerleri, 2006). İş-aile çatışması; 
sağlık sorunları, daha yüksek sağlık hizmeti maliyetleri, daha düşük örgütsel bağlılık, daha düşük 
iş tatmini ve işten ayrılma niyetinin artmasıyla ilgili olduğu görülmektedir (Allen, Herst, Bruck 
ve Sutton, 2000).  

İş-aile çatışması ile esnek çalışma düzenlemeleri üzerine yapılan bazı çalışmalarda esnek 
çalışmanın negatif etkilerini görmek mümkündür. Gottlieb, Kelloway ve Barham (1998) ile Clark 
(2001), zamansal esnekliğin iş-aile çatışmasını azaltmadığını araştırmalar sonucunda ortaya 
koymaktadır. 

Kişilik 

Allport’a göre kişilik, çevresine adaptasyon sağlamaya çalışan bireylerin içinde bulundukları 
dinamik yapı olarak tanımlanmaktadır (Robbins ve Judge, 2012). Costa ve McCrae (1980) 

kişiliğin boyutlandırmasını nevrotiklik, dışa dönüklük ve deneyime açıklık olarak tanımlamıştır. 
İlerleyen yıllarda bu boyutlara uyumluluk ve sorumluluk eklenerek beş boyutlu kişilik özellikleri 
oluşturulmuştur (McCrae, 1989; John ve Srivastava, 1999).  

Kişilik ile ilgili literatürde esnek çalışma düzeni ile ilgili olarak yapılan bir çalışma mevcut 
olmamakla birlikle iş-aile çatışması üzerine çalışmaların mevcut olduğu görülmektedir. Bu 
doğrultuda kişilik ile iş-aile çatışması üzerine yapılan çalışmalar ele alındığında çalışanlarda 
sorumluluk ve dışa dönüklük kişilik alt boyutlarından yüksek puan alan katılımcıların daha az iş-

aile çatışması yaşadıkları görülmektedir (Chu, Guo, Liu ve Chen, 2020). Wayne, Musisca ve 

Fleeson’a (2004) göre ise çatışmanın iş-aile alt boyutu ile uyumluluk ve sorumluluk kişilik alt 
boyutları arasında negatif yönde anlamlı; nevrotiklik ile pozitif yönde anlamlı bir ilişki 
bulunmaktadır. 

Esnek çalışma düzeninin olumsuz etkileri kısıtlı olsa da literatürde bulgular mevcuttur (Kets de 
Vries ve Balazs, 1997; Felstead ve Jewson, 2000; Harris, 2003; Green, 2004; Tietze ve Musson, 

2005). Ancak literatür bulguları incelendiğinde esnek çalışma ile iş-aile çatışması alanında 
yapılan çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Pandemi koşulları içerisinde iş 
hayatında olan bireylerin kişilik yapılanmalarının da sürece dahil edilerek araştırmanın 
yürütülmesi çalışmanın özgünlüğü açısından da önem kazanmaktadır. Bu nedenle çalışmanın 
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amacı esnek çalışma düzeninin iş-aile çatışması üzerindeki etkilerini kişilik özelliklerinin 
düzenleyici etkisine bakarak incelemektir.  

H1: Esnek çalışma algısı ile iş-aile çatışması arasındaki ilişkide kişilik özelliklerinin düzenleyici 
etkisi vardır. 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Katılımcılar 

Çalışmada içinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisi de göz önüne alınarak online anket yöntemi 
ile hizmet sektöründe çalışan 356 katılımcıya ulaşılmıştır. Katılımcılardan elde edilen demografik 
bilgilere göre çalışmada 217 (%61) kadın ve 139 (%39) erkek katılımcı yer almaktadır. 
Katılımcıların 161’i (%45.2) evli, 187’si (%52.5) bekar ve medeni durumunu diğer olarak belirten 
kişilerin sayısı 8 (%2.2)’dir. Sektöre bakıldığında; özel sektör çalışanlarının 181 (%50.8) ve kamu 
sektörü çalışanlarının 175 (%49.2) kişi olduğu görülmektedir. 

Veri Toplama Araçları 
Kişisel Bilgi Formu: Bu formda katılımcılara cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, çocuk 
sayısı gibi kişisel bilgilerin yanı sıra çalışılan sektör bazında iş ve işe bağlı esnek çalışma düzeni 
ile ilgili sorular yöneltilmiştir. 

Esnek Çalışma Algısı Ölçeği: Çalışanların esnek çalışma düzeni içerisindeki durumlarını ölçmek 
amacıyla Akpolat ve Çetin (2020) tarafından geliştirilmiştir. 8 maddeden oluşan esnek çalışma 
algısı ölçeği işin yapısından kaynaklı esneklik ve zamansal esneklik (muğlaklık) olmak üzere iki 
alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçekte 5’li Likert kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirlik analizi 
sonuçlarına göre Cronbach Alpha değeri .774; işin yapısından kaynaklı esneklik ile zamansal 
esneklik (muğlaklık) Cronbach Alpha değerleri her iki alt boyutta da .761 olarak bulunmuştur. 

İş-Aile Çatışması Ölçeği: Netemeyer, Boles ve McMurrian (1996) tarafından geliştirilen İş-Aile 

Çatışması Ölçeği, Türkçe’ye Efeoğlu (2006) tarafından uyarlanmıştır. Ölçek toplam 10 maddeden 
oluşmakta ve 5’li Likert kullanılmaktadır. Ölçek hem iş-aile hem de aile iş boyutunu ölçmektedir. 
Netemeyer vd. (1996) tarafından geliştirilen ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .88; 
Efeoğlu (2006) tarafından çevirisi yapılan ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .83 olarak 
belirlenmiştir. Bu çalışmada yalnızca 5 maddelik iş-aile çatışması alt boyutu kullanılmaktadır. 

Beş Faktör Kişilik Envanteri: Benet-Martinez ve John (1998) tarafından geliştirilmiş olup Sümer 
ve Sümer (2005) tarafından Türkçe’ye uyarlama çalışması yapılmıştır. Beş Faktör Kişilik 
Envanteri 44 maddeden oluşmaktadır. Nevrotiklik, Yeniliğe Açıklık, Dışadönüklük, Sorumluluk 
ve Uyumluluk olmak üzere toplam beş alt boyuttan oluşmaktadır. Türkçe formun uyarlanmasında 
Cronbach alfa güvenirlik katsayılarının .64 ile .77 arasında değişim gösterdiği görülmektedir. 

Ölçek 5’li Likert kullanılarak hazırlanmıştır. 

BULGULAR  

Bu bölümde değişkenler arası korelasyon analizleri ile esnek çalışma algısı ve iş-aile çatışması 
arasındaki ilişkinin incelenmesinde kişiliğin düzenleyici etkisi bulguları da yer almaktadır. 
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Tablo 1: Beş Faktör Kişilik Alt Boyutları, Esnek Çalışma Algısı Alt Boyutları Ve İş-Aile 

Çatışması Alt Boyutu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Ait Korelasyon Bulguları 

 

Pearson korelasyon hesaplaması doğrultusunda elde edilen sonuçlar ele alındığında nevrotiklik 
ile yeniliğe açıklık (r=-.170, p=.001); dışadönüklük (r=-.411, p=.001); sorumluluk (r=-.378, 

p=.001) ve uyumluluk (r=-.236, p=.001) arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. Öte 
yandan nevrotiklik ile işin yapısından kaynaklı esneklik (r=.138, p=.001) ve iş-aile çatışması 
(r=.291, p=.001) arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Yeniliğe açıklık ile 
dışadönüklük (r=.554, p=.001); sorumluluk (r=.483, p=.001); uyumluluk (r=.411, p=.001) ve işin 
yapısından kaynaklı esneklik (r=.240, p=.001) arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. 
Dışadönüklük ile sorumluluk (r=.514, p=.001) ve uyumluluk (r=.408, p=.001) arasında pozitif 
yönde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Sorumluluk ile uyumluluk (r=.461, p=.001) arasında 
pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. Uyumluluk ile iş-aile çatışması (r=-.126, p=.05) arasında 
negatif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. İşin yapısından kaynaklı esneklik ile zamansal esneklik 

(r=.182, p=.001) ve iş-aile çatışması (r=.256, p=.001) arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki 
bulunmaktadır. Zamansal esneklik (muğlaklık) ile iş-aile çatışması (r=.150, p=.001) arasında 
pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

Esnek çalışma algısı ile iş-aile çatışması arasındaki ilişkinin incelenmesinde kişiliğin düzenleyici 
rolünün test edilmesi amacıyla IBM SPSS (Hayes, 2018) için PROCESS makrosu (model 1) 
kullanılarak düzenleyicilik analizleri yapılmıştır. Bağımsız değişken ölçümü olarak esnek çalışma 
algısı, bağımlı değişken ölçümü olarak iş-aile çatışması ele alınmıştır. Sonuçlar, % 95 güven 
aralığına göre değerlendirilmektedir. Veri setini yanlılık hatasından arındırmak amacıyla 5000’li 
bootstrap yöntemi uygulanarak modeller test edilmiştir. Bu yöntemle anlamsız sonuçlar 
engellenmekte ve örneklemin temsil yeteneği güçlendirilmektedir. Sonuçların anlamlı olup 
olmadığını saptamak amacıyla da güven düzeyinin alt (LLCI) ve üst (ULCI) sınırlarının her 
ikisinin sıfırdan küçük ya da sıfırdan büyük olması yöntemine başvurulmuştur. Elde edilen 

anlamlı düzenleyici etkinin hangi durumlarda (düşük, orta, yüksek) değiştiğini saptamak için ise 

eğim (slope) analizi uygulanmış ve bulgular grafik olarak gösterilmiştir. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nevrotiklik 1 -.170** -.411** -.378** -.236** .138** -.059 .291** 

Yeniliğe Açıklık  1 .554** .483** .411** .240** .059 .030 

Dışadönüklük   1 .514** .408** .095 .018 -.098 

Sorumluluk    1 .461** .064 .002 -.062 

Uyumluluk     1 -.014 -.001 -.126* 

İşin Yapısından 
Kaynaklı Esneklik 

     
1 .182** .256** 

Zamansal Esneklik 

(Muğlaklık) 
     

 1 .150** 

İş-Aile Çatışması        1 

X̄ 22.50 35.97 29.51 34.71 34.60 11.88 11.28 14.32 

Ss 5.75 5.53 5.50 5.02 4.97 3.78 3.52 5.72 

Minimum 9 17 14 20 20 4 4 5 

Maximum 39 48 40 45 45 20 20 25 

*p<.05, **p<.01         
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Şekil 1. Zamansal Esneklik ile İş-Aile Çatışması Arasındaki İlişkide Yeniliğe Açıklığın 

Düzenleyici Rolü 

 
Tablo 2. Zamansal Esneklik ile İş-Aile Çatışması Arasındaki İlişkide Yeniliğe Açıklığın 

Düzenleyici Etki Tablosu 

DEĞİŞKENLER  ß SH t p LLCI ULCI 

Sabit  26.054 7.913 3.292 .001 10.491 41.616 

Zamansal Esneklik (X)  -1.087 .669 -1.623 .105 -2.404 .230 

Yeniliğe Açıklık (W)  -.396 .216 -1.835 .067 -.821 .028 

Etkileşim Etkisi (X.W)  .036 .018 2.000 .046 .000 .072 

 Düşük .040 .131 .304 .761 -.219 .299 

Yeniliğe Açıklık Orta .221 .085 2.586 .010 .053 .390 

 Yüksek .403 .117 3.428 .000 .172 .635 

   R R2 F p  

Modelin Özeti   .184 .033 4.11 .006  

 

Zamansal esneklik ile iş-aile çatışması arasındaki ilişkide kişilik alt boyutlarından yeniliğe 
açıklığın düzenleyici rolü incelenmiştir. Zamansal esnekliğin iş-aile çatışması üzerinde yordayıcı 
bir etkisi bulunmamaktadır. Kişilik alt boyutu olan yeniliğe açıklığın iş-aile çatışması üzerinde de 
yordayıcı bir etkisi söz konusu değildir. Bununla birlikte zamansal esneklik ile iş-aile çatışması 
arasındaki ilişkide yeniliğe açıklığın etkileşim etkisi anlamlıdır. Kısacası yeniliğe açıklığın 
zamansal esneklik ve iş-aile çatışması arasında düzenleyici bir etkisi bulunmaktadır. Düşük 
yeniliğe açıklığa sahip bireylerde zamansal esnekliğin (muğlaklık) iş-aile çatışması üzerinde 
yordayıcı bir etkisi bulunmamaktadır. Öte yandan orta ve yüksek yeniliğe açıklığa sahip olan 

bireylerde zamansal esneklik iş-aile çatışmasını yordamaktadır.  
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Şekil 2. Zamansal Esneklik ile İş-Aile Çatışması Arasındaki İlişkide Sorumluluğun 

Düzenleyici Rolü 

 

Tablo 3. Zamansal Esneklik ile İş-Aile Çatışması Arasındaki İlişkide Sorumluluğun 
Düzenleyici Etki Tablosu 

DEĞİŞKENLER  ß SH t p LLCI ULCI 

Sabit  34.590 7.288 4.745 .000 20.255 48.924 

Zamansal Esneklik (X)  -1.513 .598 -2.529 .011 -2.691 -.336 

Sorumluluk (W)  -.655 .205 -3.188 .001 -1.059 -.251 

Etkileşim Etkisi (X.W)  .049 .016 2.966 .003 .016 .083 

 Düşük -.016 .121 -.135 .892 -.255 .222 

Sorumluluk Orta .233 .084 2.759 .006 .067 .399 

 Yüksek .482 .116 4.135 .000 .253 .712 

   R R2 F p  

Modelin Özeti   .223 .050 6.190 .000  
 

Zamansal esneklik ile iş-aile çatışması arasındaki ilişkide kişilik alt boyutlarından sorumluluğun 
düzenleyici rolü incelenmiştir. Zamansal esnekliğin iş-aile çatışması üzerinde yordayıcı bir etkisi 
bulunmaktadır. Kişilik alt boyutu olan sorumluluğun iş-aile çatışması üzerinde de yordayıcı bir 
etkisi söz konusudur. Zamansal esneklik (muğlaklık) ile iş-aile çatışması arasındaki ilişkide 
sorumluluğun etkileşim etkisi anlamlıdır. Kısacası sorumluluğun zamansal esneklik ve iş-aile 

çatışması arasında düzenleyici bir etkisi bulunmaktadır. Düşük sorumluluk koşulunda zamansal 
esnekliğin iş-aile çatışması üzerinde yordayıcı bir etkisi bulunmazken, orta ve yüksek 
sorumluluğa sahip bireylerde zamansal esneklik iş-aile çatışmasını yordamaktadır. 
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Şekil 3. Zamansal Esneklik ile İş-Aile Çatışması Arasındaki İlişkide Uyumluluğun 

Düzenleyici Rolü 

 

Tablo 4. Zamansal Esneklik ile İş-Aile Çatışması Arasındaki İlişkide Uyumluluğun 
Düzenleyici Etki Tablosu 

DEĞİŞKENLER  ß SH t p LLCI ULCI 

Sabit  32.560 7.866 4.139 .000 17.088 48.031 

Zamansal Esneklik (X)  -1.192 .681 -1.750 .080 -2.533 .147 

Uyumluluk (W)  -.597 .221 -2.697 .007 -1.032 -.161 

Etkileşimsel Etki (X.W)  .040 .019 2.124 .034 .003 .078 

 Düşük .027 .131 .210 .833 -.231 .287 

Uyumluluk Orta .231 .084 2.734 .006 .064 .397 

 Yüksek .394 .110 3.572 .000 .177 .610 

   R R2 F p  

Modelin Özeti   .224 .050 6.222 .000  
 

Zamansal esneklik ile iş-aile çatışması arasındaki ilişkide kişilik alt boyutlarından uyumluluğun 
düzenleyici rolü incelenmiştir. Zamansal esnekliğin iş-aile çatışması üzerinde yordayıcı bir etkisi 
bulunmamaktadır. Öte yandan kişilik alt boyutu olan uyumluluğun iş-aile çatışması üzerinde 
yordayıcı bir etkisi söz konusudur. Bu bağlamda zamansal esneklik ile iş-aile çatışması arasındaki 
ilişkide uyumluluğun etkileşim etkisi anlamlıdır. Kısacası uyumluluğun zamansal esneklik ve iş-

aile çatışması arasında düzenleyici bir etkisi bulunmaktadır. Düşük uyumluluğa sahip 

bireylerinde zamansal esnekliğin (muğlaklık) iş-aile çatışması üzerinde yordayıcı bir etkisi 
bulunmamaktadır. Ancak orta ve yüksek uyumluluk koşulunda zamansal esnekliğin iş-aile 

çatışması üzerinde yordayıcı bir etkisi görülmektedir. 
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SONUÇ VE TARTIŞMA  

Bu çalışma, algılanan esnekliğin iş-aile çatışması ile arasındaki ilişkide kişiliğin düzenleyici 
rolünün ele alınması amacıyla gerçekleştirilmiş olup H1 hipotezi kabul edilmiştir. Elde edilen 

bulgular doğrultusunda zamansal esnekliğin iş-aile çatışması ile arasındaki ilişkide yeniliğe 
açıklık, sorumluluk ve uyumluluğun düzenleyici etkisi bulunmuştur. 

İlk olarak yeniliğe açıklığın koşullu etkisi incelendiğinde zamansal esneklik ve iş-aile çatışması 
ile arasındaki ilişkide düzenleyici etkisi bulunmuştur. Yeniliğe açıklık; aktif bir hayal gücü 
kullanma, entelektüel merak, çeşitliliklere ilgi duyma, bireyin hem içsel hem de dışsal süreçleri 
ile ilgilenme gibi deneyime açıklık ile ilişkilidir (Costa ve McCrae, 1992). Bu bağlamda düşük 
zamansal esneklikle iş-aile çatışması arasındaki ilişkide yeniliğe açıklığın koşullu etkisinden söz 
edilebilmektedir. Yeniliğe açık bireylerin sorunlarla baş edebilme ve oluşan yeni durumlar 
karşısında daha fazla çözüm odaklı, stresle baş edebilen, süreci kabullenebilen kişiler oldukları 
düşünülmektedir. Bu nedenle yeniliğe açıklıktan yüksek puan elde eden bireylerin daha az iş-aile 

çatışması yaşadıkları görülmektedir. Priyadharshini ve Wesley (2014) tarafından yapılan bir 

araştırmada da yeniliğe açıklığın iş-aile çatışmasını yordadığına yönelik bulgular çalışmanın 
sonucu destekler niteliktedir. Ancak zamansal esnekliğin yüksek olduğu durumlarda yeniliğe 
açıklık ile iş-aile çatışması arasındaki negatif ilişki ortadan kalkmaktadır. Orta ve yüksek yeniliğe 
açıklık puanlarına sahip bireylerde zamansal esneklik (muğlaklık) arttıkça iş-aile çatışmasının da 
arttığı görülmektedir. Bunun nedeni yüksek yeniliğe açıklığa sahip bireylerin yeni fikirlere açık 
olma, süreci kabullenme, duruma göre esneklik sağlama becerilerinin iş yerindeki muğlaklık ile 
örtüşmemesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. İş yerinde alınan yeni bir karara adaptif 
davranış göstermekte zorluk yaşamayan bu kişilerin; zamansal esneklik (muğlaklık) durumunun 
netlik taşımamasından kaynaklı hem iş yerlerinde hem de iş yerindeki belirsizlikler bağlamında 
aile yaşantılarında da sorunların ortaya çıktığı düşünülmektedir. 

Zamansal esnekliğin (muğlaklık) iş-aile çatışması ile arasındaki ilişkide sorumluluğun da 
düzenleyici etkisi görülmektedir. Yüksek sorumluluk puanına sahip bireylerin değişen durumlar 
karşısında görev planlama, işi organize etme yeteneklerine bağlı olarak daha az iş-aile çatışması 
yaşadıkları düşünülmektedir. Literatürde yer alan bulgular incelendiğinde sorumluluk ile iş-aile 

çatışması arasında negatif yönde anlamlı sonuçlar görülmekte olup (Wayne, Musisca ve Fleeson, 
2004; Priyadharshini ve Wesley, 2014; Chu, Guo, Liu ve Chen, 2020) sonuçlar, yürütülen 
araştırmanın bulguları ile desteklenmektedir. Ancak zamansal esneklik (muğlaklık) arttıkça 

sorumluluk ile iş-aile çatışması arasındaki negatif ilişki ortadan kalkmaktadır. Orta ve yüksek 
sorumluluk puanlarına sahip bireylerde zamansal esneklik (muğlaklık) arttıkça iş-aile 

çatışmasının da arttığı görülmektedir. Bunun nedeni yüksek sorumluluğa sahip bireylerin bir 
görevi planlama ya da organize etme becerilerinin iş yerinde var olan belirsizlikler (muğlaklık) 
doğrultusunda sekteye uğraması ve bundan dolayı da verilen bir görevin her koşulda 
tamamlanması gerekliliğinden yola çıkarak aile rollerini aksatmalarından kaynaklanan 
zorlanmalar olarak düşünülmektedir. 

Son olarak zamansal esneklik (muğlaklık) ile iş-aile çatışması arasındaki ilişkide uyumluluğun 
düzenleyici etkisi görülmektedir. Zamansal esnekliğin düşük ve orta düzey olduğu koşulda 
uyumluluk arttıkça iş aile çatışması azalmaktadır. Bir örgütte uyumluluk puanı yüksek bireylerin 
daha çok yardımsever, işbirlikçi bir yapıda oldukları; düşük puan alan bireylerin ise rekabetçi, 
sinirli ve kuşkusu bir yapıyı temsil ettikleri görülmektedir (Barrick ve Mount, 1991; Costa ve 
McCrae, 1992; Goodstein ve Lanyon, 1999). İşbirliğine açık, yardımsever, diğer bireylere 
sempati duyan kişilerin daha az iş-aile çatışması yaşadıkları; öte yandan rekabetçi, agresif bir 
yapıyı temsil eden kişilerin ise daha fazla iş-aile çatışması yaşayabilecekleri düşünülmektedir. Bu 
doğrultuda elde edilen literatüre bakıldığında Wayne, Musisca ve Fleeson (2004) ile 
Priyadharshini ve Wesley (2014) tarafından yürütülen çalışmalar uyumluluğun iş-aile çatışması 
ile arasındaki negatif ilişkiyi ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgular, araştırmanın sonuçları ile 
örtüşmektedir. Ancak zamansal esnekliğin (muğlaklık) yüksek olduğu durumlarda uyumlulukla 
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iş-aile çatışması arasındaki negatif ilişki ortadan kalkmaktadır. Orta ve yüksek uyumluluğa sahip 
bireylerde zamansal esneklik (muğlaklık) arttıkça iş-aile çatışması da artmaktadır. Bunun nedeni 
yüksek uyumluluğa sahip bireylerin özellikle işbirliği ve yardımseverlik özellikleri ile hareket 
ederek işyerindeki durumlara ağırlık vermesi fakat işyerinde var olan belirsizliklerin, bireylerin 

hem iş hem de aile rollerini olumsuz etkilemesi olabilir.  

Esnek çalışma algısı ve iş-aile çatışması arasındaki ilişkide nevrotiklik ile dışadönüklüğün 
düzenleyici etkisi görülmemektedir. Nevrotiklik ve dışadönüklüğe dair bulguların elde 
edilememesinin sebebi bu iki değişkenin duygular ve ikili ilişkilere bağlı oluşabilecek karakter 
yapılarıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Yeniliğe açıklık, sorumluluk ve uyumlulukta ise örgüt 
içerisindeki durumlar karşısında davranışsal olarak ifade edilebilecek kişilik yapıları söz 
konusudur. Chu, Guo, Liu ve Chen (2020) ile Priyadharshini ve Wesley (2014) tarafından 
yürütülen çalışmalarda nevrotikliğe dair bir bulguya rastlanmamıştır. Ek olarak Wayne, Musisca 

ve Fleeson (2004) tarafından yürütülen araştırmada ise dışadönüklüğe ilişkin bir bulgu yer 
almamaktadır. Bu kişilik özelliklerine sahip bireylerin, pandemi döneminde evde kaldıkları süre 
boyunca sosyal alanlara getirilen düzenlemeler ile kişilerarası ilişkilerin kısıtlanması, esnek 
çalışma düzenine bağlı olarak nevrotik bireylerin stresle baş edememesi ve korku, kaygı, üzüntü 
gibi birtakım negatif duygulanımların açığa çıkması ve yine esnek çalışma yapısına bağlı olarak 
evden çalışma ya da ofiste kısıtlı personelin bulunması gibi sebepler doğrultusunda sosyal 
yaşamın ve iletişimin kısıtlanmasına bağlı olarak çalışanların sorun yaşamasına sebep olduğu 
düşünülmektedir.    

Sonuç olarak iş hayatı kriter olarak ele alındığında esnek çalışma düzeni içerisinde çalışanların 
aile yaşantıları içerisinde işten kaynaklı çatışmaya sebep olacak durumların ortaya çıkabilmesi 
durumu çalışmanın sonuçları içerisinde yer almaktadır. Bu çalışma özellikle pandemi şartları baz 
alınarak çalışma saati ya da çalışma yerine bağlı olarak esnek çalışma düzenine geçiş yapmış 
hizmet sektörü içerisinde yer alan katılımcılardan oluşmaktadır. Çalışmanın bazı sınırlılıkları 
vardır. İlk olarak elde edilmiş olan veriler online veri toplama yöntemi ile elde edilmesinden 
dolayı katılımcıların hangi şartlar içerisinde katılım sağladıkları kontrol edilememiştir. Bunun 

yanı sıra çalışma gereği hizmet sektörü içerisinde iş odaklı bir yaklaşımla ilişkilere bakılmış olup 
aile-iş çatışmasına yer verilmemiştir. Bu da aile temel alındığında esnek çalışma düzeni içerisinde 
aile ve sosyal ilişkilere bağlı olarak ne gibi etkilerin söz konusu olacağı sorusunu 
düşündürmektedir. Demografik özellikler açısından bireylerin toplam çalışma yılı, kurumda 
çalışma yılı, çocuk sayısı gibi faktörlerin de çatışma ile ilişkili olabileceği düşünülmekte olup 
alternatif çalışmalara katkı sunacağı düşünülmektedir. Son olarak hizmet sektörü dışında kalan 
sektörler ile de alternatif çalışmaların yürütülmesi ve literatüre kazandırılması açısından önem 
taşımaktadır.   
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ÖZET 

Bu çalışma, ülkemizdeki kayırmacılık literatüründe var olan bazı çarpıklıkları tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır. 
Nitel araştırma yöntemlerinden literatür tarama şeklinde gerçekleştirilen bu çalışmada, kayırmacılık literatüründe yer 
alan bazı kavramlara yüklenen mânâların değişik çalışmalarda nasıl farklılaştığını, kavramlar arası anlam 
kaymalarının ortaya çıktığı gösterilmektedir. Ayrıca bir ölçek eleştirisi üzerinden yeni bir kayırmacılık algısı ölçek 
geliştirme çalışmasının yapılması gerektiği ortaya konulmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Kayırmacılık, Nepotizm, Ölçek geliştirme önerisi,  

 

GİRİŞ 
Kayırmacı davranışlar sosyal hayatın her kademesinde birbirleriyle yakın ilişkide olan insanlar 
arasında sıklıkla görülebilen bir davranış şeklidir. Kan bağı, dostluk, arkadaşlık, hemşehrilik, 
komşuluk, aynı inanca mensup olma gibi bir çok sebep, insanların diğerlerine kıyasla 
birbirlerine karşı hassasiyetini ve yakınlığını artırmakta ve kayırmacılık davranışının ortaya 
çıkmasına sebep olabilmektedir (Özkanan ve Erdem, 2015: 8; Kurtoğlu, 2012: 148). İnsanlar 
hem toplumsal etkiler hem de kişisel özellikleri sebebiyle kayırmacı davranışlarda 
bulunabilirler. İnsanların kişisel arzu ve istekleri, hırsları, egoları, sahiplenme ve himaye etme 
duyguları, kayırma davranışına, sığınma ihtiyacı, desteklenme ihtiyacı ve yahut zaafiyetleri 

kayırılma arzusuna yol açmaktadır (Aytaç, 2010b: 92). Bu kişisel özelliklerin yanısıra toplumsal 
bir takım özelliklerde kayırmacılık davranışlarının ortaya çıkmasına yardımcı olmaktadır.  

Bazı antropolojik bulgulara göre, adam kayırmacılık, rüşvet, bahşiş vb. ilişkiler kültürel ahlak 
açısından yanlış görülmemekte, toplumun büyük çoğunluğu tarafından başvurulan yöntemler 
olarak, bireylerin kurumsal yapılara ulaşması ve onlardan faydalanması açısından bir araç olarak 

kabul görmektedir. Ayrıca bir yolsuzluk türü olan kayırmacılık, bazı ülkelerin kalkınma 
sürecinde geleneksel değerlerden modern normlara geçiş sürecini yumuşatan, dezavantajlı 
grupların sisteme adapte olmasını sağlayan bir etkiye sahiptir. Kapitalist ahlakın yaygınlaşması 
sonucu materyalist felsefenin ve hedonik duyguların insanlığı kuşatması, benmerkezci insan 
tipinin “kayrılma ve imtiyazlı olma” isteğini artırmaktadır (Aytaç, 2010a: 3-4). 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Kayırma, kayırmak işi, iltimas; kayırmak fiili ise koruyarak başarısını sağlamak, elinden 

tutmak, himmet etmek; birini, başkalarının veya işin zararı pahasına tutmak; birine haksız yere 
kolaylıklar sağlamak, iltimas etmek (TDK Sözlüğü, 2011: 1364) manalarına gelmektedir. 
Kayırmacılıkla anlam açından çok benzeşen iltimas kavramı, haksız yere yasa ve kurallara 
uymaksızın kayırma, arka çıkma; birine herhangi bir konuda öncelik ve ayrıcalık tanıma iltimas 
etmek veya iltimas geçmek: kayırmak, korumak (TDK Sözlüğü, 2011: 1180) manalarına gelir 

Kayırmacılık birçok ülkenin yasal mevzuatında yer almayan ve etik dışı bir davranış olarak, 

çoğunlukla “vicdan müessesesini” devreye almamız gereken bir olgudur. Ancak vicdan, 

“toplumbilimciler açısından ölçülebilir olmayan” bir olgu olarak değerlendirilmekte (Biber, 

2016: 13-14), buna bağlı olarak kayırmacı davranışlar çoğunlukla hukuki yaptırımların konusu 
olmamaktadır. Bir sistem olarak kayırmacılık, bazı durumlarda, kamu yararı yerine kendilerini 
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kayırarak bulundukları makama getirenlerin (kayıranların) menfaatlerini etik olmayan şekilde 
korumak biçiminde ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda, “gönül borcu” veya “kıramayacakları 
kişilerin” uygunsuz talepleri, çalışanların kendini kayıranları kayırmasına yol açabilecektir 
(Yıldız, 2007: 1053).  

Kayırmacılık fiili genellikle gizlenmeye çalışılan bir davranıştır. Ancak bazen kayıran ve 
kayırılan kişiler bu durumun özellikle başkaları tarafından bilinmesini/görülmesini isterler. 

Kayırılan kişiler, kayırma eylemi sonucu elde ettikleri menfaati hak ettikleri için elde ettiklerini 

ispatlamak amacıyla, çevresindeki insanlara karşı daha çalışkan, dürüst ve saygılı davranabilir, 

böylece hem kayırma olgusunu perdelemeye çalışırlar hem de zamanla iyi bir çalışan olabilirler. 
Bazı durumlarda ise kayırılan kişiler, hem kayıranı hem de kayırma olayını ifşa ederek 
yöneticilere ve çalışma arkadaşlarına gözdağı vermek isterler. Bu şekilde yöneticilerin baskısı 
ve çalışanlar arasındaki rekabetten korunabileceklerini düşünürler (Biber 2016: 33). Kayıran 
kişinin kendini ifşa etmesi ise güç mesafesinin diğer çalışanlara gösterilmesi, kendini önemli bir 
kişi olarak gösterme çabası, manevi tatmin vb. soyut konularla ilgilidir. 

Özellikle kamusal alanda suç olmaktan çok etik ihlal olarak kabul edilen kayırmacı davranışlar 
görünmez bir hale bürünmekte, adeta herkesin bildiği bir sır olarak örgütlerin içerisinde 
yaşamaya devam etmektedir. Bunun en büyük sebebi, ülkemizde kayırmacı davranışların 

“kurgulanmış etik alan” sınırlarına hapsedilmiş olması ve yardımseverlik örtüsü altında dini ve 
toplumsal değerler kullanılarak meşrulaştırılmaya çalışılmasıdır (Biber 2016: 45-46). 

Türkiye gibi “düşük performans yönelimli kültürlerde” örgütsel uygulamalara ait ölçütler daha 
çok “ilişkisel” boyutta kalacağı için verimli bir çalışan olmak yerine “bazı yöneticilerin yakını 
olmak”  daha önemli bir hale gelebilmektedir (İlhan ve Erdem 2010: 149). Karakteristik olarak 

Türk toplumu yüksek derecede toplulukçu ve düşük derecede güven duygusuna sahiptir. Bu 
durum ülkemizde profesyonelliğin önüne geçmekte, bağlılık ve sadakatinden şüphe 
duyulmayacak akrabaların istihdam edilmesi öncelenmektedir (İlhan ve Erdem 2010: 146). 

KAYIRMACILIK KAVRAMININ İKTİBASINDA YAŞANAN 
PROBLEMLER 

Örgütsel davranış literatürüne genel olarak bakıldığında uluslararası literatürde yer alan ve 

moda olan kavramların belli bir zaman geçtikten sonra ulusal literatürümüze ithal edildiği, bu 
ithal kavramlara karşılık gelecek bazı Türkçe kavramların ortaya çıktığı ve zamanla bu 
kavramların ulusal literatürde ve uygulamada yerleştiği görülmektedir. Ancak farklı dillerde, 
kültürlerde ve coğrafyalarda üretilmiş olan bilimsel kavramların ithali ve kullanılması sırasında 
bazı karışıklıklar yaşanması da söz konusu olabilmektedir. Kayırmacılık ve ilgili literatürdeki 
birçok kavramda ulusal literatür açısından bir kafa karışıklığının olduğunu söylemek 
mümkündür. Bu karışıklık, kayırmacılık ve ilgili kavramlara yüklenen anlamlarda olduğu gibi 
kayırmacılığın tasnifinde ve ölçülmesinde de yaşanmaktadır. 

Kayırmacılık davranışı, farklı toplumsal kesitlerin tamamında var olan, çeşitli ilişkiler, 
yakınlıklar veya beklentiler sebebiyle ortaya çıkan bir olgudur. Bu kadar geniş bir yelpazede var 
olması sebebiyle farklı türdeki kayırmacılık davranışlarını birbirinden net bir şekilde ayırmak, 
belirli özelliklerine göre bu davranışları sınıflandırmak oldukça güçtür. Çoğunlukla olumsuz bir 
davranış olarak görülen kayırmacı davranışlar, farklı türleri ve iç içe geçmiş yapısıyla birçok 
araştırmacı tarafından ele alınmış ve bunun sonucunda literatürde bir kavram kargaşası ortaya 
çıkmıştır. Mesela nepotizm kavramının kendi anlamından öte kronizm davranışını da 
kapsayacak şekilde kullanılması (Asunakutlu ve Avcı, 2010: 97) bu hususa örnek olarak 
verilebilir.  

Kayırmacılık kavramının birçok araştırmacı tarafından farklı şekilde tanımlandığı ve 
sınıflandırıldığı görülmektedir. Uncu ve Şalvarcı Türeli (2017: 525)`ye göre kayırmacılık, 
liyakat ilkesini göz ardı eden, bireylerin akrabalık ilişkilerini veya dostluklarını dikkate alan ve 
farklı alanlarda karşımıza çıkması sebebiyle nepotizm, kronizm, siyasal kayırmacılık, cinsiyet 
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kayırmacılığı gibi birçok tezahürünü gördüğümüz bir davranış şeklidir. Özsemerci (2003), 
Aközer (2003) Büte ve Tekarslan (2010) Asunakutlu ve Avcı (2010) Meriç ve Erdem (2013) 
Kurt ve Doğramacı (2014)`ya göre ise örgütsel yaşamda karşılaşılan kayırmacılık türleri akraba, 
eş-dost, siyasal, hizmet, cinsel kayırmacılık ve patronajdır. Bunlara ek olarak, oy ticareti 
(logrolling) ve lobicilikte (lobbying) (Gönülaçar, 2014:10), kayırmacılık çeşitleri arasında 

sayılmaktadır.  

            
Şekil 1:Kayırmacılık Türleri  

Kaynak: Özkanan ve Erdem, 2015: 23 

 
Kayırmacılık türleri ile ilgili olarak en kapsamlı tasnif Özkanan ve Erdem (2015) tarafından 
yapılmış, kayırmacılık davranışları Şekil 1`deki gibi sınıflandırmıştır. 

Ülkemizin kültürel yapısı sebebiyle kayırmacılık hemen her sektörde olağan kabul edilen ve 
benimsenen bir olgu haline gelmiştir (Barut, 2015: 241).  Çakır (2014: 19-20)`a göre, iltimas 

olarak da bilinen kayırmacılığa daha çok üretim ilişkileri tam anlamıyla gelişmemiş, feodal 
bağların kuvvetli olduğu toplumlarda rastlanılmaktadır. Aynı çalışmada devamla “kabilecilik 
olarak da tanımlanan kayırmacılık” ifadesiyle “kabilecilik” kavramının kayırmacılık yerine 
ikame edildiğini ifade etmektedir. 

Asunakutlu (2010: 44)`ya göre halk dilinde nepotizm ve kronizm kavramları, adam 
kayırmacılık ve torpilcilik kavramlarıyla özdeş hale gelmiştir. Akraba kayırmacığı olarak 
bilinen nepotizm Türkçe literatürde zaman zaman kayırmacılık kavramı yerine kullanılmıştır 
(Asunakutlu ve Avcı, 2009: 730). Bu tespiti yapan bir başka araştırmada, Demirel ve Savaş 
(2017:131), nepotizm kavramının kayırmacılığın bir alt boyutu olduğunu ifade etmektedirler. 

İlhan ve Aytaç (2010: 62), “Türkiye`de Kayırmacı Eğilimlerin Oluşmasında Toplumsal ve 
Kültürel Yapının Rolü” isimli çalışmalarında, kayırmacılık ve nepotizm kavramlarını birbirinin 
yerine kullanmışlardır. İlhan ve Erdem (2010:136) ise “Akraba Kayırmacılığı (Nepotizm)” 

isimli çalışmalarında, kronizmin genel kayırmacılık olduğunu ve kronizmin özel bir tezahürü 
olan nepotizm kavramının bireysel ve örgütsel bağlamda tartışılacağını ifade etmişlerdir. 

Deniz vd., (2016: 134) bir çok yazardan alıntı yaparak kronizm kavramını “kamu görevlilerinin 
ya da diğer örgüt çalışanlarının istihdamında veya hizmet dağıtılırken liyakat ve eşitlik ilkeleri 
yerine eş-dost ilişkilerinin esas alınması, yakın çevredeki insanlara ayrıcalık tanınması, 
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işlerinin kolaylaştırılması yoluyla yapılan kayırmacılıktır” şeklinde ifade etmişlerdir. Kronizm 

kavramını Erdem vd., (2013: 55) de benzer şekilde tanımlamıştır. 

Ancak bazı yazarlar (Arasli ve Tumer, 2008: 1239) kronizmi, bir takım politikacıların 
çalışanlarla ilgili kararlarlar verirken kendilerine yakın olan kişilerin niteliklerini önemsemeden 
politik yakınlıkları sebebiyle bazı kişilere öncelik tanıması olarak tanımlamıştır.  Çakır (2014: 
20) ise siyasal kayırmacılık kavramını kronizm olarak ifade etmiştir. 

Acar ve Sevinç (2005: 22)`e göre kayırmacılık iki biçimde ortaya çıkmaktadır; “kamu hizmetine 

girişte ve kamusal hizmetlerin dağıtımında”. Bu ifade kayırmacılığı kamu kurumlarının halkla 
ilişkilerine indirgeyen ve kavramın sınırlarını oldukça daraltan bir tanımdır. Büte (2011b: 

137)`ye göre ise kayırmacılık üç biçimde ortaya çıkmaktadır; “nepotizm, favorizm ve 

cronyisim”.  

Büte (2011a: 385), çalışmasında kayırmacılık kavramı ve türleri ile ilgili çalışmaların 
kültürlerarası farklılıklar gösterebildiğini, ulusal literatürdeki kronizm kavramının karşılığı 
olarak uluslararası literatürde favoritism veya favorism kavramlarının kullanıldığını ifade 
etmektedir. Karakaş ve Çak (2007: 78)`a göre ise kronizm nepotizmden daha geniş anlamda 
kullanılmakta ve yakın arkadaşlar da kayırmacı davranışlar dairesine girmektedir.  

Çakır (2014)`a göre ise “siyasal bir yozlaşma türü olarak bilinen yolsuzluk, bürokrasinin en 
yaygın suç türlerinden birisidir. Kayırmacılık ve rüşvet, yolsuzluk türleridir”. Yolsuzluktan 

kastedilen sadece rüşvet değildir. “Rüşvetle birlikte adam kayırmacılığı, hizmet kayırmacılığı, 
patronaj, oy ticareti ve oy satın alma, partizanlık ve lobicilik gibi fiiller” de yolsuzluk 

çeşitlerindendir (Bağdiğen ve Tunçer, 2004: 169). Beşballı ve Tarı Özgür (2011:2219)`e göre 
“siyasal kayırmacılık ve patronaj, akraba ve eş-dost kayırmacılığı, hizmet kayırmacılığı, oy 
ticareti ve oy satın alma, rant kollama, bedavacılık ve lobicik, hukuka aykırı olmayan fiillerdir”. 
Gür (2014: 198)`e göre, benzer şekilde bazı yolsuzluk çeşitlerinin; “rant kollama, lobicilik, oy 
ticareti ve kayırmacılık suçlarının” ceza yaptırımına bağlı olmayan suçlar olduğunu ifade 
etmektedir. 

Yukarıdaki örneklerle izah edildiği üzere, kayırmacılık literatüründe yer alan kavramlara 
araştırmacıların birbirini tekzip eden, farklı anlamlar yüklediği görülmektedir. 

KAYIRMACI DAVRANIŞLARIN ÖLÇÜLMESİ VE BİR ÖLÇEK 
ÖNERİSİ 
Kayırmacılık ve benzer kavramların tanımlanması ve anlamlandırılmasının yanı sıra 
kayırmacılık algısının tasnif edilmesi ve ölçülmesinde de bazı problemler yaşanmaktadır. Bu 
alanda ülkemizde yapılan ilk kapsamlı ölçek çalışması Asunakutlu ve Avcı (2009) tarafından 
hazırlanan nepotizm ölçeğidir. Bu ölçekte, nepotizm tipi kayırmacılık, Tablo 1`de görüleceği 
gibi, işe almada sürecinde, terfide ve işlemde kayırmacılık olmak üzere 3 boyutlu ve 14 maddeli 

bir yapıda incelenmiştir (Asunakutlu ve Avcı, 2009; Asunakutlu ve Avcı, 2010). Daha sonra bir 

çok araştırmacı Asunakutlu ve Avcı (2009) tarafından hazırlanan bu 3 boyutlu nepotizm 

ölçeğini kullanılmıştır (Bolat vd., 2016:118;  Yavuz ve Akın 2016: 1273;  Yücekaya vd., 2016: 
333; Uncu ve Şalvarcı Türeli 2017: 530). 

Kurt ve Doğramacı (2014) yaptıkları çalışmada kayırmacılık algısını Asunakutlu ve Avcı`nın 
nepotizm ölçeğine benzer şekilde 3 boyutlu bir yapıda; İşe alma sürecinde kayırmacılık (4 
madde), işlem kayırmacılığı (7 madde) ve terfide kayırmacılık (5 madde) olmak üzere toplam 
16 maddelik bir ölçekle ölçmüşlerdir.   

Erdem vd., (2013: 59), Asunakutlu ve Avcı (2009)`nın nepotizm boyutlandırmasına ek olarak 
Arslan (2006) ve İyiişleroğlu (2006)`nun çalışmalarından yararlanarak iki yeni boyut eklemiştir;  
“ücret kayırmacılığı ve performans değerlemede kayırmacılık”. Erdem ve Meriç (2012: 147) 

“Okul Yönetiminde Kayırmacılığa İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması” başlıklı makalelerinde, 

kayırmacılığın alt boyutlarını “değerlendirme, koordinasyon, örgütleme ve planlama” şeklinde 
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-eğitim kurumlarına özgü olarak- dört boyutlu bir yapı ile açıklamışlardır. Bu ölçek daha sonra 
Meriç ve Erdem (2013: 478) tarafından kullanılmıştır.  

Bir ölçek olmamakla birlikte, Biber (2016) tarafından yapılan tasnife göre, kamu sektöründe 
kayırmacılık; “atama kayırmacılığı, kollama kayırmacılığı, disiplin kayırmacılığı, taltif/ödül 
kayırmacılığı, mesai kayırmacılığı, öncelik kayırmacılığı ve samimiyet kayırmacılığı” dır. 

Yukarıda yer alan örneklerde görüldüğü gibi, kayırmacılık uygulamalarının yaygınlığına ve 
örneklerin çokluğuna kıyasla, ulusal literatürümüzde, bu davranışı veya algıyı ölçmek için 
geliştirilen ölçme araçlarının aynı zenginlikte olduğunu söylemek mümkün değildir. Hatta 
kayırmacılık kavramın ve alt boyutlarının tanımlanmasında yaşanan kafa karışıklığının 
ölçeklerin tasarımında var olduğu düşünülmektedir.   

Bir ölçeğin, düzenleniş amacına uygun olarak, belirli bir özelliği ölçebilme derecesine, ölçeğin 
geçerliliği denilmektedir. Belirli bir özelliği ölçerken, diğer özelliklerden ne kadar az etkilenirse 
ölçek geçerliliği o derece yüksek kabul edilmektedir (Kartal ve Bardakçı, 2018: 9). Daha açık 
bir ifadeyle geçerlilik, “ölçtüğümüz özellik gerçekten ölçmek istediğimiz özellik midir?” 
sorusuna vereceğimiz cevapla ilişkilidir. Eğer bu soruya “evet” cevabı verebiliyorsak, kabaca 
ölçeğimizin geçerli olduğunu ifade etmemiz mümkündür.   

Geçerlilik kavramı üzerinde kesin bir tanım yoktur (Kartal ve Bardakçı, 2018:10) ve farklı 
araştırmacılar bu kavramı farklı şekillerde tasnif etmişlerdir. Kartal ve Bardakçı (2018)`nın 
tasnifine göre “görünüş, kapsam, ölçüt ve yapı geçerliliği” şeklinde 4`e ayrılan geçerlilik 
kapsamının bizim araştırmamızı ilgilendiren bölümü görünüş geçerliliği ve kapsam 
geçerliliğidir. 

Görünüş geçerliliği, “ölçme aracının ölçmek istediği özelliği ölçüyor görünmesi” şeklinde 
tanımlanmaktadır. Basit ve önemsiz bir geçerlilik türü olarak görünse de görünüş geçerliliği 
doğuracağı sonuçlar bakımından oldukça önemlidir. Görünüş geçerliliği “sayısal ya da 
istatistiki bulgulardan çok mantıksal kanaatlere göre” hakkında yorum yapılması gereken bir 
olgudur (Kartal ve Bardakçı, 2018: 10-11). 

Kapsam geçerliliği ise “ölçme aracının içerdiği maddelerin tümünün ölçülen özelliği ölçer 
nitelikte olması ve ölçülen özelliğin her bir ayrıntısının ölçekteki maddelerce sorgulanıyor 
olması demektir” (Kartal ve Bardakçı, 2018: 11-12). Diğer bir ifade ile “ölçekte yer alan 
maddelerin ölçülmek istenen özellikler kümesini yeterince kapsaması veya temsil edebilmesidir” 

(Seçer, 2018: 18). 

Dikkatli incelendiğinde, Asunakutlu ve Avcı (2009) tarafından hazırlanan ve Tablo 1`de yer 

alan, üç boyutlu ve 14 maddeli nepotizm algısı ölçeğinin temel düzeyde geçerlilik kıstasını 
sağlamadığı düşünülmektedir. Nepotizm algısını ölçtüğü iddia edilen bir ölçeğin tasarımında 
toplam 14 ifade varken nepotizmle (kan bağı veya akrabalıktan kaynaklanan kayırmacılık) ilgili 
sadece 1 ifadenin bulunması ilginçtir. Ölçekte yer alan maddeler analiz edildiğinde, sadece 
terfide kayırmacılık boyutunun 3. Maddesinde “Bu işletmede çalışanların terfi ettirilmesinde 
akrabalık ve yakınlık ilişkileri öncelikle dikkate alınır” ifadesiyle nepotizme, yani akrabaların 
veya aralarında kan bağı olan kişilerin birinin diğerini kayırmasına atıf vardır. Diğer hiçbir 
maddede nepotizm algısını ölçmeye yönelik bir ifade yoktur. Bu sebeplerle Asunakutlu ve Avcı 
(2009) tarafından Nepotizm algısının ölçülmesine yönelik olarak düzenlenmiş olan bu ölçeğin 
nepotizm algısını ölçtüğü söylenemez. Ölçekte yer alan ve daha çok kronizm tipi kayırmacılığa 
atıf yapan “yöneticilerin tanıdıkları”, veya “tanıdığı olanlar” ifadeleri 10 kez, “yakınlık” 

ifadesi 1 kez, “yönetim kadrosunda yer alan kişilerin referansı” ifadesi de 1 kez geçerken, 

yukarıda ifade edildiği gibi nepotizm kavramının bir diğer adı akraba kayırmacılığı ya da kan 
bağından kaynaklanan kayırmacılık kavramlarını çağrıştıran sadece 1 ifadenin ölçekte yer alıyor 
olması bu iddianın en somut kanıtıdır. Kayırmacılık kavramı ile kıyaslandığında nepotizmin 
(akraba kayırmacılığı) oldukça dar kapsamlı bir anlamı olmakla birlikte, bu kavramın 
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kayırmacılık kavramı yerine kullanılmasının bir kavram kargaşasına yol açtığını söylemek 
mümkündür. 

Tablo 1. Nepotizm Algısına İlişkin Ölçek (Asunakutlu ve Avcı, 2009) 

Terfide 

Kayırmacılık 

Bu işletmede çalışanların terfi etmesinde bilgi, beceri ve kabiliyetler ikinci planda kalmaktadır. 

Bu işletmede ne kadar başarılı olursam olayım, işletme yöneticilerinin tanıdıklarının önüne 
geçemem. 
Bu işletmede çalışanların terfi ettirilmesinde akrabalık ve yakınlık ilişkileri öncelikle dikkate 
alınır. 
Bu işletmede işletme yöneticilerinin tanıdıklarının terfi etmesinin daha kolay olduğunu 
düşünüyorum. 
Bu işletmede çalışanların terfi ettirilmesinde, işin gerektirdiği nitelikler dışındaki faktörler ön 
planda tutulmaktadır. 

İşlem 
Kayırmacılığı 

Bu işletmenin yönetim kadrosunda tanıdığı olan çalışanlar diğer kişilerden itibar görmektedir. 
Bu işletmedeki alt ve orta kademe yöneticiler, tanıdığı olan çalışanlara daha farklı 
davranmaktadır. 
Bu işletmede yöneticilerin tanıdıklarını işten çıkarmanın veya onlara ceza vermenin oldukça zor 
olduğunu düşünüyorum. 
Bu işletmede yöneticilerin tanıdığı olan kişilerden çekinirim. 
Bu işletmede tanıdığı olanlar işletmenin kaynaklarından daha kolay yararlanmaktadır. 
Bu işletmede yetki öncelikle tanıdıklara devredilmektedir. 

İşe Almada 

Kayırmacılık 

Bu işletmeye eleman alımında tanıdıklara öncelik verilmektedir. 
Bu işletmeye eleman alımında tanıdığı olanlar seçim sürecinde zorlanmazlar. 
Bu işletmeye eleman alımında yönetim kadrosunda yer alan kişilerin referansı oldukça önemlidir. 

 
Bir diğer husus, kavramın boyutlandırılmasındaki yaklaşımdır. Kayırmacılık davranışlarının, 
çalışma hayatının hangi noktasında veya noktalarında gerçekleştiği önemli bir bilgidir. Bu 
sebeple işe alma sürecinde kayırmacılık, işlemde kayırmacılık ve terfide kayırmacılık şeklinde 
bir boyutlandırma yapılması mümkündür. Ancak bu boyutlandırma, kayırmacılık davranışı veya 
bu davranışın nasıl algılandığı hakkında oldukça kısıtlı bir bilgi sunmaktadır. Araştırmacılar, 
yaptıkları araştırmalarda 5N 1K olarak ifade edilen (ne, nerede, neden, nasıl, ne zaman ve kim) 

soru kelimelerini kullanarak, araştırma konuları hakkında en doğru bilgiyi sistematik bir şekilde 
almak isterler. Asunakutlu ve Avcı (2009) tarafından hazırlanan ölçeğin boyutlandırmasına 
bakıldığında, araştırmacıların yalnızca, kayırmacılık davranışlarının çalışma hayatının hangi 
aşamasında gerçekleştirdiğini sorguladığı görülmektedir. Bu sebeple, araştırmadan elde edilen 
bilgilerin oldukça kısıtlı olduğu, kayırmacı davranışların sebepleri ve dinamiklerini anlamamıza 
yardımcı olacak bilgilerin eksik olmasının bu davranışların engellenmesinde büyük bir problem 
olarak karşımıza çıkacağı ve ölçeğin mevcut haliyle kayırmacılık kavramını tam olarak 
açıklayamayacağı düşünülmektedir. Kayırmacı davranışların kökeni hakkında bilgi sahibi 
olmak hem kayıran tarafın hem de kayırılan tarafın, çoğunlukla bir etik problem olarak görülen 
bu davranışları sergilemesini engelleme yolunda örgütlere fayda sağlayacağı düşünülmektedir.  

SONUÇ 

Ülkemizde son yıllarda kayırmacılık kavramı ile ilgili literatürde bir karmaşanın olduğu 
yukarıdaki örnekler çerçevesinde açıkça görülmektedir. Bu bağlamda, literatürdeki çalışmalar 
arttıkça kavramların anlam yönünden birbirine yaklaşacağı öngörülmektedir. Kayırmacılık 
davranışı ile ilgili kavramlar üzerinde literatürde bir uzlaşmanın sağlanması hem bu 
davranışların ölçülmesini kolaylaştıracak hem de yapılan ölçümlerin birbirleri ile 
kıyaslanmasına imkan sağlayacaktır. 

Kayırmacı davranışların ölçülmesinde kullanılacak olan ölçeklerin tüm kayırmacılık tiplerini 
kapsayacak şekilde hazırlanması, kayırmacı davranışları anlamak açısından önem arz 
etmektedir. Kayırmacılığın işe alımda, terfide veya işlemde gerçekleşmesi konusunda bilgi 

sahibi olmak elbette önemlidir. Ancak daha önemli olan husus kayırmacılık davranışının 
kaynağıdır. Kayırmacı davranışların kaynağını, bir başka ifade ile sebeplerini tespit edebilmek 
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bu davranışı azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmak için alınacak önlemlerde rehber olma 
niteliği taşıyacaktır. 

Kayırmacılık davranışları ile ilgili algının ölçülmesinde iki aşamalı bir ölçme yönteminin 
uygulanmasının daha doğru bir yaklaşım olacağı değerlendirilmektedir.  Birinci aşamada 
kayırmacı davranışların sebebi/kaynağı, ikinci aşamada ise bu davranışların çalışma hayatının 
hangi döneminde/aşamasında gerçekleştiğinin tespit edilmesidir. 

Yukarıda açıklanan gerekçelerle Özkanan ve Erdem (2015) tarafından yapılan kayırmacılık 
tasnifine uygun bir ölçek hazırlanmasının daha doğru sonuçlar vereceğidir. Araştırmacıların bir 
işletmede teorik olarak var olabileceğini düşündükleri kayırmacılık tiplerinin ölçekte yer alması, 
ölçme işleminin esnekliğini sağlayarak hem araştırmacılara hem de ölçeği cevaplayanlara katkı 
sağlayacaktır.  

 

KAYNAKÇA 

Acar, A. ve Sevinç, İ. (2005). 1980 Sonrası Türk Kamu Yönetiminin Merkez Örgütünde 
Yapılan Reform Çalışmaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 13: 

19-38. 

Aközer, M. (2003). Kamuoyu Gözüyle Kamuda Yolsuzluk. Görüş Dergisi. 37(Aralık): 14-22. 

Arasli, H., ve Tumer, M. (2008). Nepotism, Favoritism and Cronyism: A Study of Their Effects 

on Job Stress and Job Satisfaction in The Banking Industry Of North Cyprus. Social 

Behavior and Personality: An International Journal. 36(9): 1237-1250. 

Arslan, E. T. (2006). Aile Şirketlerinde Profesyonel Yöneticinin İkilemleri. (Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi). Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Asunakutlu, T., ve Avcı, U. (2009). Nepotizm - İş Tatmini İlişkisi: Aile İşletmelerinde Bir 

İnceleme. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı (ss. 730 - 

736). Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayını. 
Asunakutlu, T. (2010). Kayırmacılığın Temelleri: Benzerlik ve Benzemezlik. Erdem, R. (Ed.), 

Yönetim ve Örgüt Açısından Kayırmacılık. (41-60). İstanbul: Beta Basım Yayım 
Dağıtım A.Ş. 

Asunakutlu, T., ve Avcı, U. (2010). Aile İşletmelerinde Nepotizm Algısı ve İş Tatmini İlişkisi 
Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dergisi. 15(2): 93-109 

Aytaç, Ö. (2010a). Kayırmacı İlişkilerin Sosyolojik Temeli. Erdem, R. (Ed.),  Yönetim ve Örgüt 
Açısından Kayırmacılık. (3-26). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. 

Aytaç, Ö. (2010b). Bürokratik Kayırmacılık: Enformel Bağlayıcılıkların Yönetim İlişkilerine 
Etkisi. Erdem, R. (Ed.),   Yönetim ve Örgüt Açısından Kayırmacılık. (85-109). İstanbul: 
Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. 

Bağdiğen, M. ve Tunçer, M. (2004). Yolsuzluğun Kamu Gelirleri Üzerine Etkisi: Belediye 
Gelirleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Vergi Dünyası Dergisi. 272: 168-174 

Barut, B. (2015). Vekalet Kuramı Perspektifinden Kayırmacılık. Türk & İslam Dünyası Sosyal 
Araştırmalar Dergisi, (5): 240-250. 

Beşballı, S. G. ve Tarı Özgür, M. (2011). Politik Yozlaşma ile Mücadelede Eğitimin Rolü 
Üzerine Bir Değerlendirme. 9. Uluslararsı Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiri 
Kitabı. (ss. 2217-2236), Saraybosna Üniversitesi. 23-25 Haziran 2011, Saraybosna-

Bosna Hersek. 23-25 Haziran 2011. 

Biber, M. (2016). Kamunun Etik Çıkmazı: “Kayırmacılık”. Ankara: Adalet Yayınevi. 
Büte, M. (2011a). Kayırmacılığın Çalışanlar Üzerine Etkileri ile İnsan Kaynakları Uygulamaları 

İlişkisi: Türk Kamu Bankalarına Yönelik Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi. 15(1): 383-404 



368 

Büte, M. (2011b). Nepotizmin iş Stresi iş Tatmini Olumsuz Söz Söyleme ve İşten Ayrılma 
Niyeti Üzerine Etkileri: Aile İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 20(1): 177-194 

Büte, M., ve Tekarslan, E. (2010). Nepotizm’in Çalışanlar Üzerine Etkileri: Aile İşletmelerine 
Yönelik Bir Saha Araştırması. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 6(1): 1-21. 

Bolat, T., Seymen, O., Bolat, O. İ., Yüksel, M., Katı, Y., & Kinter, O. (2016). Vekâlet Kuramı 
Bakış Açısıyla Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma ve Nepotizm İlişkisi. Balıkesir 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 19 (36-1): 105-132. 

Çakır, M. (2014). Bürokrasi ve Suç Olgusu. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve 
Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si. 16 (Özel Sayı I): 18-24. 

Demirel, Y. ve Savaş, Y. (2017). Nepotizmin Yenilik ve Yetenek Yönetimi Üzerine Etkisi. 
Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi. 6(1): 129-142. 

Deniz, N. Gürer, A. ve Solmaztürk, A. B. (2016). Algılanan Örgütsel Kronizm ve Çalışan 
Sessizliği Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Bir Kamu İdaresi Örneği. IV.Örgütsel 
Davranış Kongresi Bildiri Kitabı. (ss. 134-141). Düzenleyen Çukurova Üniversitesi 
İ.İ.B.F. İşletme Bölümü. Adana.  4-5 Kasım 2016. 

Erdem, M., & Meriç, E. (2012). Okul Yönetiminde Kayırmacılığa İlişkin Ölçek Geliştirme 
Çalışması. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(2), 141-154. 

Erdem, B. Çeribaş, S. ve Karataş, A. (2013). Otel İşletmelerinde Çalışan İşgörenlerin Kronizm 
(Eş Dost Kayırmacılığı) Algıları: İstanbul'da Faaliyet Gösteren Bir, İki ve Üç Yıldızlı 
Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dergisi. 17(1): 51-69 

Gönülaçar, Ş. (2014). İnsan Kaynakları Yönetiminde Kayırmacılık Kuşatması ve 
LiyakatsizlikÇıkmazı.https://www.academia.edu/9687458/%C4%B0nsan_Kaynaklar%
C4%B1_Y%C3%B6netiminde_Kay%C4%B1rmac%C4%B1l%C4%B1k_Ku%C5%9Fa

tmas%C4%B1_ve_Liyakatsizlik_%C3%87%C4%B1kmaz%C4%B1, (Erişim Tarihi 
22.10. 2018). 

Gür, M. F. (2014). Yolsuzluk Nedir? Yolsuzluk Çeşitleri ve Ülkeler Arası Yolsuzluk 
Algılaması. Mali Çözüm Dergisi. 24(124): 191-210 

İlhan, S. ve Aytaç, Ö. (2010). Türkiye`de Kayırmacı Eğilimlerin Oluşmasında Toplumsal ve 
Kültürel Yapının Rolü. Erdem, R. (Ed.),   Yönetim ve Örgüt Açısından Kayırmacılık, 

(61-83). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. 
İlhan, T. ve Erdem, R. (2010). Akraba Kayırmacılığı (Nepotizm). Erdem, R. (Ed.),   Yönetim ve 

Örgüt Açısından Kayırmacılık, (135-166). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. 
İyiişleroğlu, S. C. (2006). Aile Şirketleri: Adana ve Çevresinde Faaliyet Gösteren Aile 

Şirketlerinde Nepotizm Uygulamasının Tespitine Yönelik Bir Araştırma. 
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü. 
Karakaş, M. ve Çak, M. (2007). Yolsuzlukla Mücadelede Uluslararası Kuruluşların Rolü. 

Maliye Dergisi.153(Temmuz-Aralık): 74-101. 

Kartal, M. ve Bardakçı, S. (2018). SPSS ve AMOS Uygulamalı Örneklerle Güvenirlik ve 
Geçerlik Analizleri. Ankara: Akademisyen Kitabevi.   

Kurt, E., ve Doğramacı, B. (2014). Terfi, İşlem Kayırmacılığı ve İşe Alma Boyutlarında 
Kayırmacılık Davranışı Algısının Ölçülmesi: İstanbul İlinde Faaliyet Gösteren Bir 
Belediye İştirakinde Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma. Elektronik Mesleki Gelişim ve 
Araştırma Dergisi (EJOIR). 2(Özel Sayı): 82-96. 

Kurtoğlu, A. (2012). Siyasal Örgütler ve Sivil Toplum Örgütleri Bağlamında Hemşehrilik ve 
Kollamacılık. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 67(01): 141-169. 

Meriç, E., ve Erdem, M. (2013). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Algılarına 
Göre Okul Yönetiminde Kayırmacılık. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 19(3): 

467-498. 



369 

Özkanan, A., ve Erdem, R. (2015). Yönetimde Kayırmacı Uygulamalar Üzerine Nitel Bir 
Çalışma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 
2(2): 7-28 

Özsemerci, K. (2003). Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm 
Önerileri. Ankara: Sayıştay Yayın İşleri Müdürlüğü. 

Seçer, İ. (2018). Psikolojik Test Geliştirme ve Uyarlama Süreci SPSS ve LİSREL Uygulamaları. 
Ankara: Anı Yayınevi. 

Türkçe Sözlük, “iltimas” Türk Dil Kurumu Yayınları: Ankara, 2011: 1180. 
Türkçe Sözlük, “kayırma(k)” Türk Dil Kurumu Yayınları: Ankara, 2011: 1364. 
Uncu, F. ve Şalvarlı Türeli, N. (2017). Küçük ve Orta Büyüklükteki Hizmet İşletmelerinde 

Kayırmacılık Algısı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 
9(22): 524-541. 

Yavuz, B. ve Akın, A. (2016). Nepotizm İle Örgütsel Adaletarasındaki İlişkiyi Tespit Etmeye 
Yönelik Bir Araştırma. Journal of International Social Research, 9(44). 141-154 

Yıldız, G. (2017). İstisnai Memurluk Kavramının Kayırmacılık ile İlişkisi Üzerine Bir 
Değerlendirme. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 19(3): 

1045-1061. 

Yücekaya, P., Rençber, Ö. F. ve Topçu, U. C. (2016). Effect of Perception of Nepotism and 
Employee Satisfaction on Turnover Intentions: An Empirical Study in Hospitality 

Enterprises. Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics 

Journal, (2): 330-339. 



370 

KIRSAL KALKINMA HİBE DESTEĞİ ALAN GİRİŞİMCİLERİN 
“ANLAMLI İŞİ” 

 

Rabia GÜN  

Bahçeşehir Üniversitesi, 
rabia.gun@bahcesehir.edu.tr   

Dr. Öğr. Üyesi Onur ÜNLÜ 

Yalova Üniversitesi,    
ounlu@yalova.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu araştırmada bireylerin işlerini anlamlandırmasında farklı analiz düzeylerinde etkili olabilecek kaynakların var 
olup olmadığı sorusuna yanıt aranmaktadır. Araştırmanın amacı, Tarım ve Hayvancılık sektöründe IPARD-TKDK 

Programı’ndan hibe almış girişimcilerin işlerine yükledikleri anlamı ortaya koymaktır. Araştırmada fenomenolojik 

desen tercih edilmiş ve Bursa ilinden 14 girişimci ile yarı-yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Araştırma 

sonucunda Lips-Wiersma ve Morris’in Anlamlı İş Boyutlarını destekleyen ve bu boyutların sınırlılıklarını ortaya 
koyan bulgular elde edilmiştir. Destekleyici bulgular kapsamında, girişimcilerin hibe desteği ile kurdukları işleri, 
benliklerini geliştirme ve benliğin dışa vurulmasında etkili olarak; çevrelerindeki insanlar ile birlik olma ve bu 

insanlara hizmet etme fırsatı sunmak suretiyle anlamlı bir iş haline gelmiştir. Sınırlılıklar kapsamında ise, elde edilen 

bulgular bu dört boyutun oluşumunda toplumsal yapıların etkilerini ortaya koymaktadır. Öyle ki, girişimciler köyden 
kente göç nedeniyle kent karşısında zayıflayan kırın iktisadi hayatında, sevdikleri işi yaparak statü/iktidar sahibi 

olmak isteyen bir benlik geliştirirken ve yine kırsal kalkınmanın parçası olarak dağılan aile birliklerini bir arada 
tutarak bu benliklerini dışa vururken Türkiye’nin iktisat tarihinin izlerini söylemlerinde görünür hale 
getirmektedirler.  

Anahtar Kelimeler: Anlamlı İş, Tarım ve Hayvancılık, IPARD-TKDK Programı, Hibe 

 

GİRİŞ 

İnsanın anlam arayışının (Frankl, 1959) çalışma hayatı özelinde kapsamlı bir düzeyde 
tartışılması konusunda geç kalınmışlık eleştirisi yapmak gerekir. Elbette hayatın1, işin2 ve 

emeğin3 anlamı üzerine söz söylemek için insanoğlu ikinci dünya savaşının bitmesini 
beklemedi. Ancak ikinci dünya savaşı sonrasında küresel ölçekte yeni açılan üniversite, çalışan 
öğretim üyesi ve akademik araştırma sayılarında yaşanan patlamaya rağmen (Gulbenkian 

Komisyonu, 2008) araştırmacıların son yıllarda bu alana yönelmiş olması nedeniyle bu geç 
kalmışlık üzerine düşünmek gerek. Önceleri, iş tasarımının muhtemel sonuçlarından bir tanesi 
olarak (örn. Hackman ve Oldham, 1976) örgüt içi ile sınırlı tartışılan “anlamlı iş” sonraları örgüt 
dışını da tartışmaya dahil ederek sınırları genişleyen bir araştırma alanı haline gelmiştir. Bireyin 

işinde anlam arayışının sınırlarını örgüt dışına çekme çabası; örgütlerin toplumlara gömülü 
olduğunu hatırlatma (Polanyi, 1944); toplumu bir araştırma odağı olarak tekrar gündeme 
getirme (örn. Friedland, 1991); örgütü sosyal bir girişim olarak kavramsallaştırma ve paydaşlar 
ile bağların yeniden kurulduğu bir paydaş kapitalizmi (örn. Freeman, Martin ve Parmar, 2007) 

inşa etme çabalarıyla ilişkilendirmek mümkündür4. Kavramın araştırılmasında ve 
tartışılmasında, farklı analiz düzeylerini (birey, iş, örgüt ve toplum) bir arada ele alan ve kişi-
çevre etkileşiminde “anlamlı bir iş” kanaatinin nasıl oluştuğu sorusuna kapsamlı cevaplar 
                                                           

1 Felsefede doğacılık, doğaüstücülük ve nihilizm kategorisinde tartışabileceğimiz birçok alan bu hususta bilgi 
sunmaktadır (Thaddeus, 2021).  

2  Adam Smith, Ulusların Zenginliği eserinde, fabrika düzenlemelerinin ve iş bölümünün faydalarını dile getirdiği 
sayfalarda bu düzenlemelerin, çalışanın düşünsel erdemlerini zayıflatmak suretiyle onları makineleştirebileceğini 
de belirtmektedir (Scwartz, 1982)  

3  Marksist bakış açısıyla; emek yoluyla doğa, insan doğası, insanın doğa ile kurduğu ilişki ve insanın kendisi 

dönüşmektedir (Terzakis, 2018). 
4
  Yazarlar olarak elbette bu farklı ilişkilendirmelerin, farklı politik ya da paradigmatik pozisyon alışlara tekabül 

edebileceğinin farkındayız.  
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verilmesi gerektiği çağrısına (Hansen, 2013; Kristof-Brown, Zimmerman, & Johnson, 2005; 

Barrick, Mount, & Li, 2013; Lysova, vd., 2019) cevap verme isteği bu araştırmanın ardındaki 
motivasyonun önemli bir parçasıdır. Anlamlı iş literatürüne katkı sağlamak amacıyla, belirli bir 
sektörde, hibe desteği ile iş kuran girişimcilerin işlerine yükledikleri anlamı araştırmayı 
hedefleyen bir araştırma tasarımı tercih edilmiştir. Bu tercihin ardındaki neden, kişilerin işlerine 
yükledikleri anlam kapsamında, farklı analiz düzeylerinde birden fazla kaynağın (örn. Bireysel 

Hedefler / Hibe Desteği ile Kurulan Örgütler ve Kırsal Kalkınma) etkisinin var olup olmadığını 
tartışma isteğidir. Bu nedenle araştırmanın amacı; Tarım ve Hayvancılık sektöründe AB ve 

Türkiye’nin kırsal kalkınma ortak hibe projesi olan IPARD-TKDK Programı’ndan hibe almış 
yatırımcıların hibeyle kurdukları işlerine (işletme, tesis, emek) yükledikleri anlamı ortaya 
koymak şeklinde belirlenmiştir. Araştırmanın temel katkısının, birey düzeyi anlamlı iş 
söylemleri ile örgüt ve toplum düzeyi değişkenlerin ilişkilendirilmesi noktasında gerçekleşmesi 
beklenmektedir.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Anlamlı iş, çalışanların işlerinde önemli bir amaç hissetmesi (Pratt ve Ashforth, 2003; Arnold 

vd. 2007) kadar “Bu işi neden yapıyorum” sorusuna tatmin edici bir cevap verebilmesi ile de 
ilişkilendirilmiştir (Steger vd. 2012). Farklı şekillerde tanımlanmakla birlikte anlamlı iş 
kavramını bireysel bir deneyim ölçeğinde ele alan üç model bulunmaktadır. İlk olarak Rosso 

vd.,’ne (2010) göre anlamlı iş, eylemin yönü (benlik yada diğerlerine yönelik / fail ya da 
cemaate/topluluğa yönelik) temelinde farklılaşan iki farklı psikolojik boyut ile açıklanabilir. Bu 
anlamda birey benliği ya da diğerleri için çalışırken anlamlı iş deneyimi elde edebileceği gibi; 
toplulukçu ya da bireysel güdüler temelinde eylemde bulunarak “anlamlı iş” kanaatine 

ulaşabilir. Literatürde birey düzeyinde anlamlı iş kavramının tartışabileceğimiz bir diğer model 

ise Steger ve Dik (2010) tarafından kaleme alınmıştır. Onlara göre anlam, kişinin tecrübelerine 
bir anlam verebildiği, bir amaç hissi geliştirebildiği ve daha büyük bir amaca dolaylı ya da 
dolaysız hizmet edebildiği koşullarda ortaya çıkabilir. 

Üçüncü model ise Lips-Wiersma ve Morris (2009)’e aittir. Bu modele göre (Lips-Wiersma & 

Wright, 2012) anlamlı işin dört kaynağı olarak: a) benlik geliştirme ve oluşturma, b) diğerleriyle 
birlik olmak, c) diğerlerine hizmet etmek ve d) benliğin dışa vurumu sıralanır. Ek olarak anlamlı 
iş bu dört kaynak arasındaki gerilimlerin ve yakalanan dengenin sonucudur. Bu dört kaynak 
arasındaki gerilim, benliğin mi yoksa diğerlerinin mi önceliklendirileceği hususunda su yüzüne 
çıkabileceği gibi, nasıl bir kişi olmak gerekliliğine ilişkin sorgulamaların sonuçları ile, hayata 

geçirilen eylemler arasındaki uyumsuzluğun yarattığı bir gerilim şeklinde de tezahür edebilir. 
Haliyle anlamlı iş bu gerilimleri ve dört boyut arasındaki dinamik dengeyi de içeren bir 

kavramdır (Lips-Wiersma & Morris, 2009; Lips-Wiersma & Wright, 2012). Yine modele göre 
birey bu boyutlardan ve gerilimlerden beslenerek işini anlamlandırırken, benliğine ve içinde 
bulunduğu şartlara yönelik gerçekçi ya da gerçekçi olmayan bir değerlendirme içinde de 
olabilir. Araştırmamızda Lips-Wiersma & Morris’in (2009) anlamlı iş modeli kuramsal arka 
plan olarak tercih edilmiştir. Bu tercihin ardındaki en temel gerekçe bu modelin, anlamlı iş 
kaynakları arası gerilimleri de tartışmayı mümkün kılan; ayrıca benliğe ve içinde bulunulan 
şartlara yönelik gerçekçilik vurgusunu da barındıran bir içeriğe sahip olmasıdır. Modelin bu çok 
katmanlı yapısının, farklı analiz düzeylerine ait değişkenler ile ilişki kurulmasına imkan tanıma 
anlamındaki sınırları da bir anlamda bu araştırma bulguları ile test edilecektir.  

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Bu araştırmayı amacı itibariyle tanımlayıcı, zaman boyutu açısından kesitsel; veri toplama ve 
analizi tercihleri açısından ise nitel bir araştırma olarak kategorize edebiliriz. Fenomenolojik 

desen tercih edilmiştir. Örnekleme yöntemi olarak ise Maksimum Çeşitlilik Yöntemi seçilmiştir. 
Bursa ilinde 5 farklı ilçede (Yenişehir, Büyükorhan, İznik, Karacabey, Nilüfer) tarım veya 
hayvancılık tesisi kuran veya hali hazırda tesis işletmekte olan 20 katılımcı ile görüşmeler 

planlanmıştır. Pandemi şartlarından ve sokağa çıkma yasaklarından dolayı 6 kişi görüşmeyi 
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reddetmiş ya da iptal edilmek zorunda kalınmıştır. Bu nedenle 14 kişi ile görüşülmüştür. 
Katılımcılara ait bilgiler Tablo 1’de aktarılmaktadır. 

Tablo 1: Örneklem 

Katılımcılar* Cinsiyet Yaş Eğitim Hibe Alınan Sektör 

Yeni İşletme 

/Mevcut İşletmeyi 
Geliştirme 

  K1* Kadın 55-65 Üniversite Tarım Yeni İşletme 

K2 Erkek 35-45 Ortaokul Tarım Yeni İşletme 

K3 Erkek 45-55 Ortaokul Tarım Yeni İşletme 

K4 Erkek 35-45 Üniversite Hayvancılık Mevcut İşletme 

K5 Erkek 55-65 Ortaokul Tarım/Soğuk Hava Deposu Mevcut İşletme 

K6 Erkek 35-45 Lise Hayvancılık Mevcut İşletme 

K7 Erkek 25-35 Üniversite Hayvancılık Yeni İşletme 

K8 Erkek 45-55 Üniversite Tarım Yeni İşletme 

K9 Erkek 35-45 Üniversite Hayvancılık Yeni İşletme 

K10 Erkek 55-65 Üniversite Hayvancılık Yeni İşletme 

K11 Erkek 35-45 Lise Hayvancılık Yeni İşletme 

K12 Erkek 35-45 Üniversite Hayvancılık Yeni İşletme 

K13 Erkek 34-45 Üniversite Tarım/Aromatik Bitki Yeni İşletme 

K14 Erkek 35-45 Üniversite Hayvancılık Yeni İşletme 

*K1= Katılımcı 1 
 

Veri Toplama Ve Analiz 

Araştırmada veri toplama için yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Araştırmada 
izin alınmasını gerektirecek bir ölçek kullanılmamıştır. Literatür taraması (Lips Wiersma ve 

Wright, 2012; Steger, Dik ve Duffy, 2012) ve pilot görüşmeler yoluyla elde edilen bilgiler 
yardımıyla 6 soruluk mülakat formu oluşturulmuştur. Veri toplama süreci 2021 yılında, Mayıs- 

Aralık ayları arasında, 8 ay içinde gerçekleşmiştir. Katılımcılarla yapılan mülakatlarda ses kaydı 
alınmıştır. Ses kaydı alınmasını istemeyen 5 kişinin cevapları birebir elle yazılmıştır. Ses kayıt 
cihazındaki ve alınan notlardaki veriler düzenlenerek değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler 

içerik analizi kullanılarak iki aşamada analiz edilip,  ilk aşamada betimsel ikinci aşamada ise 
kategorik analiz uygulanmıştır. 

Araştırmanın Güvenilirliği 
Mülakatlar gözlemler ile desteklenmiştir ve her bir mülakat için gidilen işletmelerde ortalama 
bir saat geçirilmiştir. Veri elde etme sürecinde, katılımcılara araştırmanın amacı ve önemi 
açıkça aktarılmış, mülakatlar katılımcılardan izin alınmak suretiyle ses kaydına alınmıştır. 
Katılımcılardan mülakat zamanlarını iş yoğunluklarının olmadığı, mülakata odaklanabilecekleri 
şekilde planlamaları talep edilmiş ve mülakatlar bu zamanlarda gerçekleştirilmiştir. Bulgular, iki 

farklı değerlendirici tarafından analiz edilmiştir. 

Araştırmanın Geçerliliği 
Araştırma doğal ortamında gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılardan bir tanesi Tarım-Hayvancılık 
alanında Proje Danışmanlıkları yapan bir şirkette çalışmaktadır. Bu anlamda ilgili 

araştırmacının araştırma sahasına yakınlık düzeyi yüksektir. Araştırma alanına teyit amaçlı 
tekrar gidilmesi mümkündür. Yarı yapılandırılmış mülakatlar sonucunda elde edilen veriler, 
araştırmacının çektiği görsel materyaller ve gözlemlere ait yorumlar ile desteklenmiş ve 
zenginleştirilmiştir. 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

Kategorik analiz sonucunda elde edilen bulgular, Lips-Wiersma & Wright’ın (2012) anlamlı iş 
modelinin dört boyutu ([1] benlik geliştirme ve oluşturma, [2] diğerleriyle birlik olma [3] 
diğerlerine hizmet etme, [4] benliğin dışa vurumu) altında gruplanarak aktarılacaktır.   

Benlik Oluşturma ve Geliştirme 

Lips-Wiersma & Wright’ın (2012) benlik geliştirme ve oluşturma boyutu; bir kişinin dünya 
görüşüne bağlı olarak, olabileceği en iyi kişi olmak temelinde bir benlik geliştirmesi şeklinde 
tanımlanmaktadır. Bu anlamda çok farklı şekillerde tezahür edebilecek bir süreç olarak benlik 
inşası, bir kişinin kendisine karşı dürüst olmasının yanı sıra, sabır gibi özelliklerin geliştirilmesi 
ve benliğin üst noktalara taşınması şeklinde de örneklendirilmektedir (Lips-Wiersma & Wright 

2012: 673).  

Bu boyut ile ilişkili araştırma bulguları bir bütün halinde değerlendirildiğinde, geliştirilmek ve 
oluşturulmak istenen benlik: sevdiği işi yapan (11 katılımcı), aile işini devam ettiren/bir üst 
kademeye taşıyan (8 katılımcı), daha güçlü bir pozisyon elde etmek isteyen ve manevi 
arayışında cevaplar bulan (K1; K10) bir benlik şeklinde özetlenebilir. 

Sevdiği İşi Yapan, Geliştiren: 11 katılımcı işlerine yükledikleri anlamı yine işlerine 
yönelik besledikleri sevgi ile açıklamaktadır. Bu sevginin ardındaki nedenleri de ortaya koyacak 
şekilde katılımcıların cevapları bir arada ele alındığı takdirde; kişinin bildiği (K6: İşimi 
seviyorum yani bildiğim bir iş); atalarından miras kalan (K13: İşimi hem kendim seviyorum hem 
de atalardan gelen bir meslek olduğu için seviyorum.); işi dahilinde ürettiği ürünün dönüşüm 
sürecini hayranlıkla takip ederken (K11: Hayvanın doğumunu, büyümesini, yetişmesini, süt 
vermesini görmek, o sütten neler olduğunu görmek ve bu sebeple çok severek yaptığımız bir iş.), 

geliştirdiği (K4: Modern bir ahır yapmak her zaman hayalimdi ama maddi anlamda bir 
gücümüz yoktu bunun için.) kendini de dönüştürdüğünü düşündüğü (K14: Bunu söylerken bile 

etkileniyorum gerçekten; insanın ruhunu, doğasını tatmin eden şeylerin başında tarım ve 
hayvancılık olduğunu düşünüyorum.) işine yönelik bir sevgi olduğu yorumu yapılabilir.  

Aile İşini Devam Ettiren/Büyüten: Aile işini devam ettirme, duygusal 
kazanımlarıyla birlikte (K6: Baba mesleği olduğu için duygusal boyutta da bakıyoruz.), daha az 

belirsizlikler içeren (K6: Bildiğim bir iş.) bir çalışma fırsatı sunmaktadır. Diğer taraftan anlamlı 
iş açıklamalarının bir diğer parçası ise aile işlerini bir üst kademeye taşıyan ve büyüten (K6: 

Burayı belli bir yere getirmekle alakalı bir hayalim vardı. / K5: Daha önce ailecek çiftçilik 
yapıyorduk… Daha ileriki seviyelere getirdim.) kişi olmak, mülakatlarda karşılaşılan bir diğer 
bulgudur.  

Daha Güçlü Bir Pozisyon Elde Eden: Hibe desteği ile kurulan işe yüklenen anlam, 
aynı zamanda iktisadi anlamda iktidar sahibi olan toplumsal tabakalar arası dikey yönlü 
mobilizasyonun (K2: Kışın yağmurda karda sıra gelmesi için beklerdik ve çok müşkül duruma 
düşüyorduk. Hibenin hayallerimizi gerçekleştirmeye olduğu araçla daha başka ne yapabiliriz 

diye fikir oluşturmaya başladık. Üretme aşkımız arttı. Anlamlı gelen ne var derseniz bizim için 
en önemli şey şu oldu. Figüran değil senaryoyu yazan biz olduk.) enstrümanı olmak ile de 
ilişkilendirilmiştir.  

Manevi Arayışında Cevaplar Bulan: Maneviyat arayışı içinde olma şeklinde cevap 
veren katılımcılardan iki tanesinin “emekli” olması ve artlarında bıraktıkları yaşantıdan farklı 
bir şey inşa etme çabaları dikkat çekicidir. Bu anlamda İstanbul’un yorucu hayatından 
uzaklaşmak (K1) ve şehir hayatını artlarında bırakıp kırsala taşınmak, bu süreçte ülkenin 
hayvancılığına…ve kırsal kalkınmasına (K10) katkı sağlamak manevi yolculuğun önemli 
kilometre taşları niteliğindedir. Bu bireysel anlamda (K1: Huzurlu bir hayat arayışı; K10: Her 
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şeyden önce kendime katkı sağladım.) kendini inşa etmek kadar makro söylemlere de (Kırsal 
Kalkınma vb.) destek vermek ile ilgili bir manevi arayış olarak yorumlanabilir. 

Kişinin işi ile kurduğu manevi ilişkide, elde ettiği hammaddeyi (‘Bunun manevi bir şey 
olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü süt üretmek önemli bir şey. Birçok şeyi bir araya getirerek 
yapıyoruz biz bu işi. Bizim için manevi değeri yüksek.) ve çalışırken içinde bulunduğu çevreyi 
(K8: Manevi olarak çok önemli; kendimle övünüyorum daha doğrusu ve bu şekilde başka 
insanların da böyle yerlere yatırım yaparak bütün tepelerin canlanmasını istiyorum.) 

dönüştürmek de dikkat çekici örneklerdir 

İyi bir insan ya da olabileceğimiz en iyi insan olmak gibi bir argümanın elbette en zorlu tarafı, 
iyinin kaynağının ne olacağı hususudur. Elde edilen cevapların da işaret ettiği gibi iyi insan 
olmak şeklinde ifade edilmese de katılımcıların işleri vasıtasıyla benliklerini hangi alanlarda 
yukarı çekmeye ya da benliklerini farklı ve anlamlı şekillerde tanımlamaya çalıştığı alanların 
çeşitliliğini rahatlıkla görebiliriz.  

Benliğin Dışa Vurumu  
İşlerini anlamlı bulan katılımcıların; başarılarını, yaratıcılıklarını ve yeteneklerini ifade ettikleri 
boyut olan benliğin dışa vurumu (Lips-Wiersma & Wright, 2012); hibe desteği ile kurdukları 
işte hayata geçirilenlerin sınırlarının da çizildiği bir alandır. Elde edilen bulgulara göre 
katılımcılar: Mali ve idari görevlerin yanında tarım ve hayvancılığın gerektirdiği işlerde bizzat 

yer almak (tüm katılımcılar); kaliteli ürün üretmek (K5-8-9-10-11-12-14); istihdam yaratmak 

(tüm katılımcılar); bölgede üretimi arttırmak (K1-2-3—6-11-14); ve köyden kente göçün 
azalmasına ve bu yolla aile birliklerinin korunmasına destek olmak (K2-3); ve son olarak 

kırsala/doğaya katkıda bulunmak (K4-5-6-8-11) başlıkları altında benliklerinin potansiyellerini 
dışa vurdukları söylenebilir.   

Diğerlerine Hizmet Etme 

Diğerlerine hizmet etme, Lips-Wiersma & Wright (2012) tarafından diğerlerinin iyi olma 
haline, dünyanın iyi bir yer olmasına katkı ve bir kişinin sadece ilgili örgüt dahilinde değil 
hayatta bir fark yaratmasına sağlanan katkı ile ilişkili olduğu belirtilmiştir. Bu anlamda 
katılımcılar, çalışanlarının, ailelerinin, içinde bulundukları topluluğun ve doğanın faydasına 
birçok başarı elde ettiklerini dile getirmişlerdir. Çalışanlara sağlanan katkı istihdam yaratmak ile 

sıklıkla ilişkilendirilirken, aile kurumuna katkı ise hem üyesi oldukları ailelerin yaşam kalitesini 
(örn. Ekonomik durumlarının daha iyi bir hale gelmesi yoluyla) arttırmak; hem de istihdam 

yaratmanın dolaylı etkisiyle, köyden kente göçü engelleyerek kır topluluğundaki aile birliğine 
de destek olduklarını düşünmektedirler. Diğer taraftan hizmet edilen diğerlerinin kapsamı K1’in 
cevabında olduğu gibi genişleyebilmektedir. K1: Yıllık 10 ton olan üretimimiz 300 tona çıktı 
bölgede. Bu da demektir ki fiyatın düşmesi ve az gelirlilere de bu meyvenin ulaşması ve kansere 
faydalı olabilmek… Köy normalde hayvancılık yapıyormuş. Köyde daha önce böyle bir meyve 
yetiştirmemişler, bu sebeple de bize yapamazsın, edemezsin gibi söylemlerde bulundular. Fakat 
biz denemeler yapmaya, ekim yapmaya devam ettik. Zorlukları aştıktan sonra hissettiğimiz haz, 
köylünün maddi manevi kalkınmasına ve bilinçlenmesine katkı sağladık çünkü köylü 100 yıldır 
hep aynı şeyi yapmış. 

Diğerleri İle Bir Olma 

Lips-Wiersma & Wright (2012) bu boyutu, birlikte çalışmanın anlamlılığı ile aynı zamanda 
paylaşılan değerler ve ait olma hissi ile ilişkilendirmiştir. Bu minvalde ‘Diğerleri’nin kim 

olduğu sorusuna verilecek olan yanıt, katılımcıların işveren pozisyonundan büyük oranda 
etkilenmiştir. Bu anlamda katılımcıların birlikte çalıştığı diğerleri; mavi ve beyaz yaka 
çalışanlar, ortaklar ve aile üyeleri olarak sıralanabilir. Bununla birlikte kendini ait hissetme 

hususunda, katılımcılar kendilerini kır topluluğunun bir parçası olarak görüyorlar. Ancak bu 
topluluk ile kimlikleşme sürecinde kendilerine yüksek statü veya farklı rol atfetme ya da bu 



375 

rollerin/statülerin topluluk tarafından atfedilme ihtimalleri, bu birlik olma ve kendini ait 
hissetmenin kimyasını dönüştürebilecek hususlar olduğu unutulmamalıdır. Katılımcıların 
birçoğu köyün kalkınmasının öncüsü, köyün kaderini değiştiren sosyal girişimciler olarak 
kendilerini görüyor olabilir (K12: Bizim sayemizde köylüler çok gelişti + K9: bizim katkımız, 
orada yerel halka, köylüye, oradaki insanların kalkınmasına). Aynı zamanda vatandaşlık 
temelinde memleket ekonomisine (K10) katkı sağlayan, memleketin kırsal kalkınmasına destek 
veren girişimci söylemleriyle ulus düzeyi aidiyet sergilenmektedir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma sonucu elde edilen bulgular büyük oranda Lips-Wiersma & Wright (2012)  anlamlı iş 
boyutlarını destekler niteliktedir. Girişimcilerin kurdukları ve “büyüttükleri” işler benliklerin ve 
benliklerinin dışa vurulmasında karşılık bulmuştur. Bununla birlikte işleri vesilesiyle insanlara 
hizmet ettiklerini düşünmektedirler. Bu dört boyutun bir arada inşa ettiği anlamlı iş kanaatinin, 

ayrıca içinde bulundukları şartlara ilişkin gerçekçi değerlendirmelerinin (hibe sürecinde 
karşılaşılan yasal zorluklar [ruhsat, imar, ÇED]; IPARD’ın hakediş kesintileri vb.) de 

barındırdığını belirtmek gerekir. Ek olarak elde edilen bulgular bu boyutlar dışında, anlamlı iş 
literatüründeki bazı çalışmaları da destekler niteliktedir. Örneğin bireysel düzeyde, çalışanlar ve 
aile üyeleri arası paylaşılan deneyimler (Bailey ve Madden, 2017) ve katılımcıların kimlikleri 
ile uyumlu bir iş yapıyor olmaları işlerinin anlamlı kılan alt faktörler konumundadır. Ek olarak 
katılımcıların yürüttükleri işlerin-girişimci rollerinin de bir sonucu olarak-yüksek düzeyde 
otonomi sağlaması, birçok beceri ve yeteneği gerektirmesi ve yine bu nedenle görev kimliği ve 
önem düzeyinin yüksekliği de işin anlamlandırılmasında önem arz etmektedir (Hackman & 
Oldham, 1976; Rosso vd., 2010; Allan, 2017).   

Toplum düzeyinde ise özellikle katılımcıların değerleri ile yaptıkları iş özelinde yakaladıkları 
uyum (Duffy vd., 2017) yine işlerini anlamlandırmada bir dayanak noktası oluşturmaktadır. 
Diğer taraftan bireysel kendini gerçekleştirme ve iyi olma halinin ötesinde Rosso vd.,’nin 
(2010) anlamlı iş modeliyle de uyumlu olarak birçok katılımcının eylemlerinin yönü faillikten 
ziyade topluluğa yönelik olması da üzerinde durulması gereken bulgulardan bir tanesidir.  

Bazı bulgular ise Lips-Wiersma & Wright’ın (2012) anlamlı iş boyutlarını aşan bir içeriğe 
sahiptir. Bu bulgulardan hareketle incelenen dört boyutta da, yani geliştirilecek ve dışa 
vurulacak benliğin ve bu benlik temelinde aidiyet hissedilecek ve yardım edilecek diğerlerinin 
belirlenmesinde, toplumsal yapıların etkilerinden söz etmek mümkündür. Örneğin; köyden 
kente göçün ardında bıraktığı bağlamda, kırsala yüzünü çevirerek sevdiği işi yapan, bu yolla 

ailesini destekleyen ve bu bağlamda statü/iktidar sahibi olmak isteyen bir benliğin; yine kent 

karşısında zayıflayan kırın iktisadi hayatını canlandırmak, kırsal kalkınmanın figüranı değil 
aktörü olmak adına, istihdam yaratıp, dağılan aile birliklerini bir arada tutmaya çalışarak 

kendini dışa vururken Türkiye’nin iktisat tarihinden etkilendiği açıktır.  

Ek olarak diğerlerine hizmet etme boyutu kapsamında gruplanan bulgularda ulusal ve 

uluslararası düzeyde dile getirilen Kırsal kalkınma kaygıları karşılık bulmaktadır. Bu anlamda 

IPARD ve TKDK stratejileri ile örtüşen bir diğerlerine hizmet etme söylemi; anlamlı işin 
inşasında toplumsal yapıların ve bağlamın etkisini ortaya koyabilecek örnek bulgulardan bir 

tanesidir. Ve son olarak diğerleri ile birlik boyutunda, işin anlamlı hale gelmesinde 
katılımcıların elde etmek istedikleri veyahut kazandıkları gruplar içi statülerin etkileri de 

gelecek araştırmalara konu olabilecek bulgulardan bir tanesidir.  
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ÖZET 

Çalışmanın amacı; Türk kültüründe yöneticilerin erdemli liderlik davranışlarının çalışanın işyerinde mutluluğu ve 
duygusal bağlılığı üzerine etkilerini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda birbirini takip eden üç araştırma 
yürütülmüştür. Araştırmaların örneklemi, imalat sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde istihdam 
edilen beyaz yakalı çalışanlardan oluşmaktadır. Araştırmalar nicel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Birinci 

ve ikinci araştırma ile, iki boyut ve 21 maddeden oluşan Türk kültüründe erdemli liderlik ölçeğinin yapısı ortaya 
konulmuştur. Bu çalışmanın temel amacı doğrultusunda, üçüncü araştırma kapsamında, erdemli liderliğin çalışanların 
işyerinde mutlulukları ve duygusal bağlılıkları üzerine etkileri incelenmiştir. 494 katılımcının verileri ile 

gerçekleştirilen analizler sonucunda, erdemli liderliğin çalışanların işyerinde mutluluklarını ve duygusal bağlılıklarını 
pozitif yönde etkilediği ortaya konulmuştur. Erdemli liderlerin çalışan/insan duyarlılığına yönelik davranışları, 
başarı/sorumluluk duyarlılığına yönelik davranışlarına göre çalışanların mutlulukları üzerinde daha fazla olumlu etkiye 
sahiptir. Bununla birlikte liderlerin çalışan/insan duyarlılığına yönelik davranışları çalışanların duygusal bağlılıklarını 
mutluluklarından daha fazla etkilemektedir. Son olarak liderlerin başarı/sorumluluk duyarlılığına yönelik 
davranışlarının, çalışanların mutluluklarını arttırırken duygusal bağlılıklarına anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit 
edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Erdemli Liderlik, Çalışan Mutluluğu, Duygusal Bağlılık 

 

GİRİŞ 

Liderlerin etkili davranışlarını şekillendiren unsurlardan biri liderin sahip olduğu karakterdir. 
Liderin karakterinin, çalışanların performansı ve davranışları da dahil olmak üzere örgütsel 
sonuçlar üzerinde derin bir etkisi olabilecek amaç ve davranışlarını şekillendirdiği bilinmektedir 
(Hannah ve Avolio, 2011, s. 979). Liderin davranışa dönüşmüş iyi karakter özellikleri ise 
erdemlerini oluşturmaktadır. Liderlerin gönüllü olarak sergiledikleri adalet, sağduyu ve insaniyet 

gibi erdemleri temel alan davranışları onu erdemli bir lider yapmakta; örgüt genelinde en yüksek 
performans potansiyeline ulaşılmasını sağlamakta, örgütsel düzeyde erdemliliğin gelişmesine 
katkıda bulunmaktadır. Bununla birlikte, çalışan üretkenliğini ve refahını taahhüt etmektedir 

(Cameron ve Winn, 2012; Wang ve Hackett, 2016). 

Erdemli liderlik kavramı yerli literatürde son birkaç yılda çalışmalara konu edilmeye başlamış ve 

erdemli liderliğin olumlu etkileri birkaç çalışma (Alparslan ve Yastıoğlu, 2018; Alparslan vd., 
2019; Taşpınar ve Eryeşil, 2021) ile sınırlı kalmıştır. Erdemli liderlik; kişinin liderlik rolünde 
doğruyu yanlıştan ayırması, adaleti ve dürüstlüğü sağlamaya yönelik adımlar atması, kendisi ve 
örgütü için doğru ve ahlaki hedeflere yönelmesi, iyi karakteri ile başkalarına da örnek teşkil 
etmesi ve başkalarının aşkın bir amaca bağlanmasına yardımcı olmasıdır (Pearce vd., 2006, s. 62). 
Erdemli liderlik, etik davranış, genel mutluluk, yaşam doyumu ve iş performansı dahil olmak 
üzere örgütlerde arzu edilen lider ve takipçi sonuçlarının ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Liderler 
erdemli davranışlarıyla çalışanlarına rol model olmakta, aynı zamanda çalışanların genel refahını 

                                                      
1  Bu çalışma Seher YASTIOĞLU’nun, Doç. Dr. Ali Murat ALPARSLAN danışmanlığında Burdur 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlanan “Erdemli Liderlik Modeli” 
başlıklı doktora tezinden üretilmiştir. 
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artırırken kuruluşlarındaki genel etik iklimi geliştirme fırsatı bulmaktadır (Wang ve Hacket, 2016: 
322).  

Vakitlerinin çoğunu bu iklim içerisinde geçiren çalışanların, örgütlerin performanslarına katkı 
sağlamaları, işlerinde kendilerini enerji dolu hissetmeleri ve üretken olabilmeleri için mutlu 
olmaları önemlidir. Mutlu çalışanlar, daha iyi performans sergilemekte ve işlerine daha az 
devamsızlık yapmaktadır (Lyubomirsky vd., 2005). İşyerinde olumlu ruh hali ve duygular iş 
etkinliğini, iş birliğini (Harrison vd., 2006), öğrenmeyi ve takım çalışmasını kolaylaştırmaktadır 
(Fredrickson, 2001). Bununla birlikte işyeri mutluluğu motivasyonu, iş performansını, iş tatminini 
ve örgütsel performansı arttırmaktadır (Erer, 2021; Bataineh, 2019; Fatima vd., 2017). Ancak 
çalışan mutluluğunun bütünsel bir yapı olması, sağlanmasını da giderek karmaşıklaştırmaktadır. 
Ülkemizin kültürel kodları ve insanların duygusal bağlılığı, ilişki ve takdir ihtiyaçları yönetici ile 
kurulan ilişkilerin oldukça önemli olduğunu göstermektedir. Yöneticiye bağlılık örgüte olan 
duygusal bağlılığı da beraberinde getirmektedir. İş yerinde mutluluk ile ilişkili olduğu varsayılan 
ve örgüte bağlılığın özünü ifade eden duygusal bağlılık, bireylerin kurumlarına, yöneticilere ve 
çalışanlara gönüllü olarak katkıda bulunma motivasyonunu geliştirmektedir (Mercurio, 2015; 

Meyer vd., 1993; Allen vd., 2011).  

Bu çalışma; çalışanların mutluluklarını ve bağlılıklarını etkileyen en önemli unsurlardan birinin 
yöneticilerin davranışları olduğu savına dayanarak tasarlanmıştır. Yöneticilerin erdemli liderlik 
davranışları; bilgisi, becerisi, deneyimi, kararlılığı, azmi ve farklı bakış açısı hem örgütsel 
performansın artmasına katkı sağlamakta hem de tüm taraflara işe olan hakimiyetiyle güven 
aşılamaktadır. Bununla birlikte, erdemli liderler sahip olduğu yetkiyi bir tehdit unsuru olarak 

kullanmamakta veya ego tatmini olarak görmemektedir. Aksine erdemli liderler pozisyonunun 

getirdiği sorumluluğun bilincinde olan ama aynı zamanda hoşgörüsünü, desteğini, takdirini, 
saygısını çalışanlarından esirgemeyen, çalışanların haklarını teslim eden ve çalışanların 
ihtiyaçlarını daima gözeten kişilerdir. Dolayısıyla, erdemli liderlerin çalışanın işyerinde 
mutluluğunu ve işine olan bağlılığını artırıcı bir etkiye sahip olduğu düşünülmektedir. Yapılan 
ampirik çalışmalar (Thun ve Kelloway, 2011; Hendriks vd., 2020; Nassif vd., 2021) da bu görüşü 
desteklemektedir.  

İlgili literatürden de hareketle bu çalışmada test edilen hipotezler aşağıda verilmiştir: 

H1: Erdemli liderliğin alt boyutu olan çalışan/insan duyarlılığının çalışanın işyerinde mutluluğuna 

olumlu yönde anlamlı bir etkisi vardır. 

H2: Erdemli liderliğin alt boyutu olan çalışan/insan duyarlılığının çalışanın duygusal bağlılığına 
olumlu yönde anlamlı bir etkisi vardır. 

H3: Erdemli liderliğin alt boyutu olan başarı/sorumluluk duyarlılığının çalışanın işyerinde 
mutluluğuna olumlu yönde anlamlı bir etkisi vardır. 

H4: Erdemli liderliğin alt boyutu olan başarı/sorumluluk duyarlılığının çalışanın duygusal 
bağlılığına olumlu yönde anlamlı bir etkisi vardır 

H5: Erdemli liderliğin çalışanın işyerinde mutluluğuna olumlu yönde anlamlı bir etkisi vardır. 

H6: Erdemli liderliğin çalışanın duygusal bağlılığına olumlu yönde anlamlı bir etkisi vardır. 

METODOLOJİ 

Araştırma 1 

Türk kültüründe erdemli liderlik özelliklerinin tespit edilmesi ve bu çalışmanın değişkenlerinden 
biri olan erdemli liderlik ölçeğinin geliştirilmesi adımlarından biri olan, ölçeğin taslak formunun 

oluşturulması amacıyla “Araştırma 1” yürütülmüştür. Araştırmada nicel araştırma 
yöntemlerinden biri olan tarama araştırma desenlerinden kesitsel tarama araştırması deseni 
kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında çevrim içi anket tekniği uygulanmıştır. Örneklem 
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seçiminde maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi; Adana, 
Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Mersin ve Gaziantep2 illerinde sanayi 

ve hizmetler sektörlerinde faaliyet gösteren orta-büyük ölçekli özel işletmelerde çalışan beyaz 
yakalılardan oluşmaktadır. Araştırmaya 10 ilden toplam 240 çalışan katılmıştır. 

Erdemli liderlik özellikleri tespit edilirken katılımcılara bir sıfat-özellik-davranış listesi (Peabody 
ve Goldberg, 1989, s. 552) sunulması tercih edilmiş ve yöneticiyi erdemli bir lider olarak 
algılamalarını sağlayan öncelikli 10 yönetici erdemini, 70 erdem/alt erdemin yer aldığı listeden 

seçmeleri istenmiştir. Ardından öncelikli olarak seçilen erdemli liderlik özelliklerini temsil eden 
maddelerin yazımında kullanılacak katılımcı görüşlerini tespit etmek amacıyla her bir erdemi 
yöneticisinin sergilediği bir davranış üzerinden birkaç cümle ile örneklendirmeleri istenmiştir. 

Son durumda, madde yazımı için frekansı en yüksek olan 34 erdem seçilmiştir. Katılımcılar 
tarafından erdemli liderlerin özelliği olarak algılanan 34 temel erdem ve alt erdemi temsil eden 

67 madde yazılmıştır. Ardından madde havuzu uzman görüşüne sunulmuş, deneme ölçme aracı 
hazırlanmış ve deneme uygulaması yapılmıştır. Böylece 67 maddeden oluşan taslak erdemli 
liderlik ölçeğine son halini almıştır. 

Araştırma 2 

Araştırma 1 ile son hali verilen taslak erdemli liderlik ölçeğinde, ölçülen yapının alt boyutlarının 
belirlenmesi ve yapı geçerliliğine kanıtlar elde edilmesi için “Araştırma 2” yürütülmüştür. Taslak 

erdemli liderlik ölçeğinin yapısını ortaya koymak ve yapı geçerliliğine kanıt elde etmek için 
keşfedici faktör analizi yapılmıştır (Field, 2013; Williams vd., 2010).  

Araştırma verilerinin toplanmasında nicel araştırma yöntemlerinden biri olan çevrim içi anket 
tekniği kullanılmıştır. Örneklem seçiminde seçkisiz örnekleme yöntemlerinden biri olan basit 

seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmış, araştırmaya Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, 
İzmir, Kocaeli, Konya, Mersin ve Gaziantep illerinde imalat sanayi ve hizmet sektörlerinde 
faaliyet gösteren işletmelerde çalışan 301 beyaz yakalı çalışan katılmıştır.  

301 katılımcının verileri üzerinden yapılan analizler sonucunda KMO örneklem yeterliliği değeri 
0,975’tir (KMO>0,80). Barlett küresellik sonuçlarına bakıldığında ki-kare testi manidardır (χ2 
(210) = 8653,043; p<,000).  Gerçekleştirilen keşfedici faktör analizi sonucunda, son durumda, 21 

madde ve 2 faktörden oluşan ölçeğin nihai yapısına ulaşılmıştır. 21 maddeden oluşan erdemli 
liderlik ölçeğinin 2 faktörlü bir yapıda olduğu, faktörlerin toplam varyansın %81,432’sini 
açıkladığı ve faktör yüklerinin 0,70’in üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Toplam varyansın 
%43,816’sını açıklama gücüne sahip birinci faktör altında 11 madde yer almaktadır. Bu boyut  

“çalışan/ insan duyarlılığı” olarak isimlendirilmiştir. Çalışan/insan duyarlılığı boyutunun 

maddeleri iyi yüreklilik (incelik), hoşgörü, takdir etme, destekleyici olma, hakkaniyet, empati 
sahibi olma, adaletli olma, ödüllendirme ve saygılı olma erdem/alt erdemlerini temsil etmektedir.  
Erdemli liderlik ölçeğinin ikinci faktörü toplam varyansın %37,616’sını açıklamaktadır ve bu 
faktör altında 10 madde yer almaktadır. İkinci faktörü “başarı/ sorumluluk duyarlılığı” olarak 
isimlendirilmiştir. Başarı/sorumluluk duyarlılığı boyutunun maddeleri çalışkanlık, alanında 
yetkinlik, kararlılık, sorumluluk sahibi olma, vizyon sahibi olma, yenilikçi olma, objektif olma 
ve sonuç odaklılık erdem/alt erdemlerini temsil etmektedir. Böylece, bu araştırma ile, Türk 
kültüründe erdemli liderlik ölçeğinin yapısı ortaya konulmuştur. 

Araştırma 3 

Araştırma 3 ile bu çalışmanın amacı doğrultusunda erdemli liderliğin çalışanların işyerinde 
mutluluklarına ve duygusal bağlılıklarına etkileri üzerine kurulan hipotezleri/modelleri test etmek 

                                                      
2  Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Mersin ve Gaziantep GSYİH'ye en 

yüksek katkı yapan ilk 10 ildir ve 10 ilin GSYİH’de payı yaklaşık %65’tir. Ayrıca Türkiye ve söz konusu 
10 ilin iktisadi faaliyet kollarına göre gayrisafi yurtiçi hasılaları incelendiğinde en yüksek payı alan 
faaliyet kollarının hizmetler ve sanayi sektörleri olduğu görülmektedir (TUİK, 2021) 
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amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden biri olan tarama araştırma 
desenlerinden kesitsel tarama araştırması deseni kullanılmıştır. 

Araştırmanın Örneklemi ve Veri Toplama Yöntemi 
Araştırmanın verilerinin toplanmasında çevrim içi anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmaya 
katılımda gönüllülük esasına bağlı kalınmıştır. Örneklem kitlesini, Türkiye’deki imalat sanayi ve 
hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerde çalışan 494 beyaz yakalı çalışan 
oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde seçkisiz (olasılığa dayalı) örnekleme yöntemlerinden biri 
olan basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Eksik, hatalı veri olmaması sebebiyle 
analizler 494 kişiden elde edilen veriler üzerinden gerçekleştirilmiştir.  

Katılımcıların sosyo-demografik bilgileri incelendiğinde, katılımcıların %56,3’ü kadın (N=278) 
ve %43,7’si erkektir (N=216). Yaş dağılımları incelendiğinde %51,4’ü 20-31 yaş aralığında ve 
%48,6’sı 32-60 yaş aralığında yer almaktadır. Çalışılan sektörlere göre dağılım eşittir; 247 kişi 
imalat sanayi sektöründe ve 247 kişi hizmet sektöründe çalışmaktadır. Katılımcıların %14,2’si 
kadın yöneticiyle çalışmaktayken (N=70), %85,8’inin yöneticisi erkektir (N=424). Araştırmaya 
Adana, Afyon, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Elazığ, 
Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, 
Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve 
Yalova illerinden kişiler katılmıştır. Araştırmada hem Türkiye’nin GSYİH’sine en yüksek katkıyı 
sağlayan 10 ilde (TUİK, 2021) çalışan kişilerin yer alması hem de Türkiye’nin farklı bölgelerinde 
faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli işletmelerden de verilerin elde edilmesi sebebiyle 
örneklemin kapsayıcı olduğu söylenebilir. 

Veri Toplama Araçları, Geçerlilik ve Güvenilirlik 

Katılımcıların, yöneticilerinin erdemli liderlik davranışlarına dair algılarını tespit etmek amacıyla 
bu çalışma kapsamında geliştirilen 21 madde ve 2 faktörden (çalışan/insan duyarlılığı, 
başarı/sorumluluk duyarlılığı) oluşan erdemli liderlik ölçeği kullanılmıştır. 11 madden oluşan 
çalışan/insan duyarlılığı boyutuna “(Bir problem anında) Hemen yargılamak yerine çalışanı 
dinler, anlamaya çalışır.” ve 10 maddeden oluşan başarı/sorumluluk duyarlılığı boyutuna “Net 
hedefler koyar ve bunlara ulaşılmasını sağlar.” maddeleri örnek olarak verilebilir. 

Katılımcıların duygusal bağlılık algı düzeylerini tespit etmek amacıyla Meyer vd. (1993) 

tarafından geliştirilen ve üç boyuttan oluşan Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin bir alt boyutu olan 
“Duygusal Bağlılık” ölçeği kullanılmıştır. Türkçe uyarlaması, geçerlilik ve güvenilirliği Wasti 
(2000) tarafından yapılan ölçeğin duygusal bağlılık boyutunda 6 madde yer almaktadır. Wasti’nin 
(2000) çalışmasında güvenilirlik katsayısı ,83 olarak raporlanmıştır. 

Katılımcıların işyerinde mutluluk düzeylerini tespit etmek amacıyla WHO Collaborating Center 

for Mental Health, Frederiksborg General Hospital Psikiyatrik Araştırmalar Birimi tarafından 
geliştirilen (Topp vd., 2015, s. 167), Türk kültüründe iş yeri bağlamında uyarlanması Alparslan 

(2016) tarafından yapılan ‘İşyerinde Mutluluk Ölçeği’ (WHO-5) kullanılmıştır. Tek boyut ve 5 

maddeden oluşan ölçeğin uyarlama çalışmasında iç tutarlılık katsayısı 0,86’dır.  

Ölçeklerin Geçerliliği ve Güvenilirliği 
Erdemli liderlik, işyerinde mutluluk ve duygusal bağlılık ölçeklerinin geçerliliğini test etmek için 
doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Yapılan DFA sonucunda, ölçeklerin yapısı 
doğrulanmıştır ve ölçeklerden herhangi bir madde atımı yapılmamıştır. 

Erdemli liderlik ölçeği faktör yüklerinin ,73 ile ,83 aralığında olduğu, işyerinde mutluluk ölçeği 
faktör yüklerinin ,66 ile ,89 aralığında olduğu ve duygusal bağlılık ölçeği faktör yüklerinin ,69 ile 

,81 aralığında olduğu belirlenmiştir ve uyum iyiliği değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu 
tespit edilmiştir. Ölçeklerin uyum iyiliği değerleri Tablo 1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1: Doğrulayıcı Faktör Analizi Bulguları 

Ölçüm Araçları χ2/df CFI NFI TLI GFI AGFI RMSEA SRMR 

Erdemli Liderlik Ölçeği 2,651 ,963 ,942 ,958 ,910 ,889 ,058 ,0293 

İşyerinde Mutluluk Ölçeği 2,609 ,996 ,993 ,991 ,989 ,968 ,057 ,0144 

Duygusal Bağlılık Ölçeği 3,162 ,989 ,984 ,979 ,984 ,957 ,066 ,0206 

Kabul Edilebilir Uyum* ≤ 5 ≥ ,90 ≥ ,90 ≥ ,90 ≥ ,85 ≥ ,85 ≤ ,08 ≤ ,08 

N=494 
*Kaynak: Hu ve Bentler, 1999; Kline, 2016; Byrne, 2016 

 

Ayrıca ölçeklerden elde edilen sonuçların güvenilirliği için Cronbach Alfa (α) iç tutarlılık 
katsayısı hesaplanmıştır. Yapılan güvenirlik analizi sonucunda erdemli liderlik ölçeği alt 
boyutlarının güvenilirlik katsayısı değerlerinin 0,95 ve 0,94 olduğu, tek boyut olan işyerinde 
mutluluk ölçeği iç tutarlık katsayısı değerinin 0,91 ve tek boyut olan duygusal bağlılık ölçeği iç 
tutarlılık katsayısı değerinin 0,90 olduğu tespit edilmiştir. Veri setinin normal dağılım değerlerini 
gösteren çarpıklık ve basıklık değerlerinin ise -2 ile +2 olduğu ve verilerin normal dağılım 
gösterdiği (Tabachnick ve Fidell, 2013) tespit edilmiştir. 

Veri Analiz Yöntemi 
494 katılımcında elde edilen veriler, IBM SPSS (v.24) ve IBM Amos (v.21) paket programları 
kullanılarak analize tabi tutulmuştur. Betimleyici istatistikler, normallik testleri, Cronbach Alfa 

güvenilirlik katsayısı değeri kullanılarak güvenilirlik analizleri ve değişkenler arası ilişkileri tespit 
etmek için korelasyon analizlerinin gerçekleştirilmesinde SPSS programından faydalanılmıştır. 
Ölçeklerin geçerliliğini test etmek için en çok olabilirlik yöntemi kullanılarak (Jöreskog ve 
Sörbom, 1996) Amos paket programı aracılığıyla doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. 
Araştırma hipotezlerini test etmek amacıyla araştırma modelleri doğrultusunda yapısal eşitlik 
modelleri kurulmuş ve modellerin testi Amos paket programında yapılmıştır. 

BULGULAR 

Araştırmanın hipotezleri test edilmeden önce değişkenler arası anlamlı ilişkilerin varlığı 
korelasyon analizi kullanılarak sorgulanmıştır. Araştırmaya dâhil edilen değişkenlere ait ortalama 
değerler, standart sapma değerleri ve Pearson korelasyon katsayıları Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2: Araştırmanın Değişkenlerine Ait Ortalama,  
Standart Sapma ve Korelasyon Değerleri 

Değişkenler 1 2 3 4 5 

1. Erdemli Liderlik 1     

2. Çalışan/ İnsan Duyarlılığı ,976** 1    

3. Başarı/Sorumluluk Duyarlılığı ,970** ,895** 1   

4. İşyerinde Mutluluk ,713** ,695** ,694** 1  

5. Duygusal Bağlılık ,653** ,649** ,621** ,673** 1 

Ort. 4,53 4,47 4,60 3,96 4,41 

SS. ,998 1,03 1,01 ,837 1,12 

Çarpıklık -1,149 -1,001 -1,264 -1,170 -,872 

Basıklık 1,717 1,219 1,985 1,184 ,443 

N=494; **p<0,01; Ort.: Ortalama, SS. Standart Sapma 
 

Çalışanların yöneticilerine dair erdemli liderlik algıları ile işyerinde mutlulukları (r=0,713; 
p<0,01) ve duygusal bağlılıkları (r=0,653; p<0,01) arasındaki ilişkiler incelendiğinde, pozitif ve 
yüksek-mükemmel düzeyde ilişkilerin olduğu görülmektedir. Erdemli liderliğin alt boyutu olan 
çalışan/ insan duyarlılığı ile çalışanların işyerinde mutlulukları (r=0,695; p<0,01) ve duygusal 
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bağlılıkları (r=0,649; p<0,01) arasında pozitif ve yüksek düzeyde ilişki; alt boyutu olan başarı/ 
sorumluluk duyarlılığı ile çalışanların işyerinde mutlulukları (r=0,695; p<0,01) ve duygusal 
bağlılıkları (r=0,694; p<0,01) arasında pozitif ve yüksek düzeyde ilişki bulunmaktadır. 

Ayrıca yapısal model analizine geçmeden önce ölçüm modelinde yer alan tüm ölçeklerin bütüncül 
bir yapı içerisinde ölçüm modeli ile test edilmesi önerilmektedir. Bu sebeple yapısal model, 
Anderson ve Gerbing (1988)’in iki aşamalı yöntemi dikkate alınarak test edilmiştir. Bu yönteme 
göre, önce ölçüm modelinin, sonra yapısal modelin test edilmesi gerekmektedir. Ölçüm modelinin 

test edilmesi için yapılan analiz sonucunda dört gizil değişkene ait maddelerin faktör yükleri 0,67 
ile 0,90 aralığında değişmektedir ve standardize edilmiş regresyon katsayılarının tamamı 0,50’nin 
üzerindedir. Örtük ve gözlenen değişkenlere dair bütün tahmin değerleri anlamlıdır (p<0,001). 
Model uyum iyiliği değerleri incelendiğinde ise χ2/df (2,019), CFI (96,3), SRMR (0,326) ve 

RMSEA (0,045) indekslerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmektedir. Ölçüm modelinin 
uyum iyiliği değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olması sebebiyle, bu çalışmanın amacı olan 
değişkenler arası nedenselliği görmek üzere yapısal modeller oluşturularak araştırmanın 
hipotezleri test edilmiştir. 

Erdemli liderlik boyutları olan çalışan/ insan duyarlılığının ve başarı/ sorumluluk duyarlılığının 
çalışanların işyerindeki mutluluk düzeyleri ve duygusal bağlılık düzeylerine etkisini ortaya 
koymak amacıyla yapısal model analizi yapılmış ve Model 1 elde edilmiştir. Model 1’e ait 
bulgular Tablo 3’te özetlenmiştir. 

Tablo3: Çalışan/İnsan Duyarlılığı ve Başarı/Sorumluluk Duyarlılığının İşyerinde 
Mutluluk ve Duygusal Bağlılık Üzerine Etkisi Model Sonuçları 

 Model 1 

Yol β1 SE CR p 

Çalışan/İnsan Duyarlılığı İşyerinde Mutluluk ,409 ,118 2,817 ,005** 

Çalışan/İnsan Duyarlılığı Duygusal Bağlılık ,580 ,156 3,608 ,000** 

Başarı/Sorumluluk Duyarlılığı İşyerinde Mutluluk ,354 ,127 2,439 ,015* 

Başarı/Sorumluluk Duyarlılığı Duygusal Bağlılık ,142 ,165 ,897 ,370 

N=494; **p<0,01,*p<0,05; 1β:Standardize edilmiş regresyon katsayısı 
Not: İşyerinde Mutluluk (r2=0,567), Duygusal Bağlılık (r2=0,512) 

Model χ2/df CFI NFI TLI GFI AGFI RMSEA SRMR 

Model 1 2,241 ,954 ,921 ,951 ,884 ,867 ,050 ,0458 

N=494 

 

Model uyum iyiliği değerleri [χ2=1028,55, df=459, χ2/df=2,24, CFI=0,95, NFI=0,92, TLI=0,95, 

GFI=0,88, AGFI=0,87, RMSEA=0,050 ve SRMR=0,046] modelin veri ile iyi-kabul edilebilir 

düzeyde bir uyuma sahip olduğunu göstermektedir.  

Model 1 incelendiğinde, erdemli liderliğin alt boyutu olan çalışan/insan duyarlılığının hem 
çalışanların işyerinde mutluluk düzeyleri hem de duygusal bağlılıkları üzerinde pozitif bir 
etkisinin olduğu görülmektedir. Böylece H1 ve H2 hipotezi desteklenmiştir. Yöneticilerin 
çalışan/insan duyarlılığına dair davranışları, çalışanların duygusal bağlılığı üzerindeki etkisi 
(β=0,58, p<0,05), çalışanların işyerinde mutluluklarına olan etkisinden (β=0,41, p<0,05) daha 

yüksektir.  

Model 1’e göre erdemli liderliğin başarı/ sorumluluk duyarlılığı boyutu çalışanların işyerinde 
mutluluk düzeyleri üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahipken; duygusal bağlılıkları üzerinde 
anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Böylece H3 hipotezi kabul edilmiş ve H4 hipotezi 

reddedilmiştir. Yöneticilerin başarı/sorumluluk duyarlılığı olarak nitelendirilen davranışları, 
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çalışanların duygusal bağlılıklarını artırmaktayken (β=0,35, p<0,05), onların örgütlerine bağlılık 
düzeylerinde anlamlı bir değişim oluşturmamaktadır (β=0,14, p>0,05). 

Elde edilen bulgular birlikte değerlendirildiğinde; çalışanların işyerinde mutlulukları üzerindeki 
toplam etkiye bakıldığında yöneticilerin çalışan/insan duyarlılığı davranışları çalışanların 
işyerindeki mutluluklarını başarı/sorumluluk duyarlılığı davranışlarından daha fazla etkilemekte, 
söz konusu değişkenler işyeri mutluluğundaki değişimin %57’sini (r2=0,567) açıklamaktadır. 
Çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerindeki değişim %51’dir (r2=0,512) ancak bu açıklanan 
varyantsa çalışan/insan duyarlılığının etkisi pozitif ve anlamlıyken, başarı/sorumluluk 
duyarlılığının anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmektedir. 

Bir bütün olarak erdemli liderliğin çalışanların işyerindeki mutluluk düzeyleri ve duygusal 
bağlılık düzeylerine etkisini ortaya koymak amacıyla yapılan yapısal model analizi sonucunda 
Model 2 elde edilmiş ve bulgular Tablo 4’te özetlenmiştir. 

Tablo 4: Erdemli Liderliğin İşyerinde Mutluluk ve Duygusal Bağlılık Üzerine Etkisi 
Model Sonuçları 

 Model 2 

Yol β1 SE CR p 

Erdemli Liderlik İşyerinde Mutluluk ,755 ,035 17,331 ,000** 

Erdemli Liderlik Duygusal Bağlılık ,714 ,047 17,440 ,000** 

N=494; **p<0,001; 1β:Standardize edilmiş regresyon katsayısı 
Model χ2/df CFI NFI TLI GFI AGFI RMSEA SRMR 

Model 2 2,3861 ,949 ,915 ,945 ,871 ,852 ,053 ,0459 

N=494 

 

Tablo 4’te yer alan model uyum iyiliği değerleri [χ2=1099,799, df=461, χ2/df=2,39, CFI=0,95, 

NFI=0,92, TLI=0,95, GFI=0,87, AGFI=0,85, RMSEA=0,053 ve SRMR=0,046] modelin veri ile 

kabul edilebilir düzeyde bir uyuma sahip olduğunu göstermektedir.  

Model 2 incelendiğinde, erdemli liderliğin çalışanların işyerinde mutluluk düzeyleri ve duygusal 
bağlılıkları üzerinde pozitif bir etkisinin olduğu görülmektedir. Böylece H5 ve H6 hipotezi kabul 

edilmiştir. Yöneticilerin erdemli liderlik davranışlarının, çalışanların işyerinde mutlulukları 
üzerindeki etkisi (β=0,755, p<0,05) ve çalışanların duygusal bağlılıkları üzerinde olan etkisi 
(β=0,714, p<0,05) benzerlik göstermektedir ve etkilerin yüksek olduğu söylenebilir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırma kapsamında, erdemli liderliğin ve alt boyutları olan çalışan/insan duyarlılığı, 
başarı/sorumluluk duyarlılığının çalışanların işyerinde mutlulukları ve duygusal bağlılıkları 
üzerine etkileri ortaya konulmuştur. Erdemli liderlik ve alt boyutları bağlamında iki farklı model 
oluşturulmuş; altı adet hipotez geliştirilmiştir. Araştırma modelleri ve hipotez sonuçları Şekil 1’de 

sunulmuştur. 
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Şekil 1: Araştırma Modelleri ve Hipotez Sonuçları 
Erdemli liderlerin çalışan/insan duyarlılığına yönelik davranışları çalışanların işyerinde 
mutluluklarını ve örgüte olan duygusal bağlılıklarını artırmaktadır (H1; H2). Dolayısıyla H1 ve H2 

hipotezleri kabul edilmiştir. Erdemli liderler, çalışanların kalplerini kazanarak herkes için 
mutluluk getiren kişilerdir. Mutluluk duygusu ile kişi neşe ve memnuniyetle hayatını daha anlamlı 
ve değerli bulmaktadır (Lyubomirsky, 2001). Çalışanların örgütlerine tam bir bağlılık göstermesi 
ve mutlulukla çalışması için ihtiyaç duyulan unsurlardan biri kurulan samimi ilişkilerdir. Yönetici 
ve çalışanlar arasında kurulan yakınlık, güven verici ve destekleyici ilişkiler çalışanların olumlu 
duygularının ve ruh hallerinin gelişmesi, tam bir istekle ekibe katkı sağlaması bakımından 
oldukça önemli önemli görülmektedir (Mckee, 2017, s. 23-24). Alparslan vd.’nin (2017, s. 571) 

Türk kültüründe yaptığı araştırmada da çalışanların mutluluğu için yöneticilerden öncelikli olarak 
anlayışlı ve güler yüzlü olması, güven verici, özenli ve saygılı davranması beklenmektedir. 
Yöneticilerin örgüt genelinde bir aile ortamı oluşturarak çalışanları iş ve özel yaşamlarında 
desteklemesi, özel günlerini kutlaması çalışanların yöneticilerini bir lider olarak görmesini ve 
gönüllü bir bağlılık geliştirmesini sağlamaktadır (Aycan vd., 2000, s. 195). Bununla birlikte lider 

olmak, insanların katkılarını takdir etmeyi ve başarıyı kutlama kültürü oluşturmayı gerektirir 
(Kouzes ve Posner, 2017, s. 44). Destekleyici bir örgüt kültürünün oluşturulması (Wollard ve 
Shuck, 2011), çalışanlarla güçlü ilişkiler geliştirmeye yönelik yönetici davranışları (Bakker vd., 
2007) ve çalışanların katkılarının farkında olunması, takdir edilmesi ve küçük başarılarının dahi 
ödüllendirilmesi çalışanların işlerine olan bağlılıklarının gelişmesini, daha mutlu ve üretken 
olmalarını sağlamaktadır (van Dierendonck vd., 2004; Popli ve Rizvi, 2016). Çalışanların 
mutlulukları ve bağlılıkları üzerinde etkili olan kritik liderlik davranışlarından bir diğeri ise 
çalışanların haklarını gözetmektir. Başka bir ifade ile çalışanlara saygılı ve onurlu muamele 
etmek, çalışanlar arasında adaleti gözetmek ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlamaktır 
(Sirota vd., 2005; Primawidi ve Mangundjaya, 2020). Çalışanlar arasında adaletin gözetilmesi 
ayrıca onların aidiyet, anlamlı bir varoluş, olumlu benlik saygısı ve değer görme ihtiyaçlarının 
karşılanmasına yardımcı olmaktadır (Cropanzano vd., 2001). Dolayısıyla örgütlerde kibirden 
arınmış, tevazu ve empati sahibi, başkalarının hak ve amaçlarını en az kendisininki kadar 
önemseyen, uyumlu çalışma ortamını teşvik eden, geribildirimi esirgemeyen, çalışanların 
zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olan ve ihtiyaçlarını gözeten bir örgüt kültürü 
oluşturan “insan” odaklı “iyi” liderlere ihtiyaç vardır. 

Erdemli liderlerin başarı/sorumluluk duyarlılığına yönelik davranışları çalışanların işyerinde 
mutluluklarını artırmaktadır (H3). Dolayısıyla H3 hipotezi desteklenmiştir. Ancak çalışanların 
duygusal bağlılıkları üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmektedir ve H4 hipotezi 

desteklenmemiştir. Yöneticilerin başarı/sorumluluk duyarlılığına yönelik erdemli davranışları 
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çalışanların duygusal bağlılıklarıyla pozitif ilişkiliyken anlamlı bir etkisi olmamasının sebebinin 
kültürel olduğu düşünülmektedir. Zira Kuzey Amerika ve Portekiz’de yapılan araştırmalarda 
erdemli liderlerin yaratıcılık, merak, açık fikirlilik ve öğrenme sevgisi karakter gücünden oluşan 
bilgelik davranışları ve azmi (çalışkanlığı) duygusal bağlılıklarını arttırmaktadır (Araújo ve 
Lopes, 2015; Thun ve Kelloway, 2011). Ayrıca Türk kültüründe liderlerin kararlılık göstermesi, 
vizyon sahibi ve idari açıdan yeterliliğe sahip olması liderin etkinliği için önemli görüldüğü 
bilinmektedir (Chhokar vd., 2007, s. 860). Buna karşın çalışanların duygusal bağlılıkları üzerinde 
anlamlı bir etkisinin olmaması, bir önceki bulgularla birlikte değerlendirildiğinde, çalışanların 
duygusal bir sadakat göstermeleri için doğu kültürlerinde yöneticilerin insaniyete dayalı 
davranışlarının daha önemli olduğuyla açıklanabilir. Zira kültüre göre çalışanların bağlılıkları 
farklılık göstermektedir. Örneğin, Amerika’da çalışanların bağlılığı hem ilişki odaklı hem de 
görev odaklı liderlerin varlığına bağlıyken, Hindistan’da çalışan bağlılığı sadece hoşgörülü ve 
yardımsever olarak nitelendirilebilecek ilişki odaklı lider davranışlarıyla artmaktadır (Lok ve 
Crawford, 2004).  

Çalışmada ayrıca erdemli liderliğin bütüncül yapısının çalışanların mutlulukları ve duygusal 
bağlıklarına etkisi incelenmiştir. Erdemli liderlik davranışları çalışanların hem işyerinde 
mutluklarını hem de örgüte olan duygusal bağlıklarını arttırmaktadır. Dolayısıyla H5 ve H6 

hipotezleri kabul edilmiştir. Alan yazınında yapılan araştırmalar da (Hendriks vd., 2020; Wang 
ve Hackett, 2016; Araújo ve Lopes, 2015; Thun ve Kelloway, 2011; Riggio vd., 2010) bu sonucu 
desteklemektedir. Nitekim söylenebilir ki, örgütlerin verimliliği ve performansı için oldukça 
önemli görülen mutlu ve örgütlerine gönülden bağlı çalışanlar için örgütlerin erdemlere dayalı 
yönetim anlayışı yapılandırmaları gerekmektedir. “İyi” olarak nitelendirilen erdemli liderler bu 
yönetim anlayışı yapısının temelini oluşturmaktadır. Aynı zamanda çalışanlara rol model bu 

liderler sadece olumlu iş sonuçlarını etkilemekle kalmayıp örgütün genelinde erdemlerin 
yayılmasını da sağlamaktadır. 

Yerli literatürde erdemli liderliğin olumlu çıktıları üzerine sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. 
Bu çalışmada, erdemli liderlerin sadece birey düzeyinde etikleri etkileri incelenmiş ve pozitif 
çıktılara odaklanılmıştır. Grup ve örgüt performansı gibi çok düzeyli araştırmalara ve işten 
ayrılma niyeti ve etik dışı davranışlar gibi istenmeyen çalışan davranışları üzerine etkilerinin 

ortaya konulmasına ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir. Ayrıca yöneticilerin çalışan/insan 
duyarlılığı davranışları ve başarı/sorumluluk duyarlılığı davranışları işyeri mutluluğundaki 
değişimin %57’sini; duygusal bağlılıktaki değişimin %51’ni açıklamaktadır. İleriki çalışmalarda 
modele farklı değişkenler dahil edilerek bu etkilerin test edilmesi önerilmektedir.  
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ÖZET 

Sürekli bir değişim ve gelişimin yaşandığı iş dinamiklerinde rol oynayan kadınların sayısı, her gecen gün daha da 
artmaktadır. Modernizmin ve yaşam koşullarının bu yöne doğru evrilmesi kadınların toplumda daha aktif olarak yer 

almasının önünü açmıştır. Genel olarak bakıldığında kadınların çeşitli sektörlerde istihdam oranlarının dengeli 

dağılmadığı görülmektedir. Günümüz lojistik sektöründe de bu durumun açık bir şekilde sinyal verdiğini diğer bir ifade 
ile kadın istihdamının azlığının dikkat çektiği söylenebilir. Bu durumda geleceğin potansiyel iş gücü çemberini 
oluşturan lojistik bölümü öğrencilerinin cam tavan engelleri hakkındaki algılarının anlaşılmaya çalışılması oldukça 
kıymetlidir. Bu çalışmanın da temel amacı üniversitelerin lojistik bölümü öğrencilerinin cam tavan algılarının 
ölçülmesidir. Çalışmada, lojistik bölümü öğrencilerinden elektronik ortamda anket yöntemiyle veri elde edilmiştir. 
Yapılan analizler sonucu kalıplaşmış önyargı ifadeleri için kadın ve erkeklerin anlamlı bir farklılık gösterdiği 
görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Lojistik Sektörü, Kadın, Cam Tavan Algıları 

 

GİRİŞ 

Türkiye nüfusunun %49,9'unu kadınlar, %50,1'ini erkekler oluşturmaktadır. En az bir eğitim 
düzeyini tamamlamış kadınların oranı ise %85,7 olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye'de 15 ve 
daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı %45,7 olup bu oran kadınlarda %28,7, erkeklerde 
ise %63,1 düzeyindedir. Bu değerlere bakıldığında kadın istihdam oranının erkek istihdam 
oranının yarısından daha az olduğu anlaşılmaktadır.  Hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-

49 yaş grubundaki kadınların istihdam oranının %26,7, erkeklerin istihdam oranının ise %87,3 
olduğu belirtilmektedir. 2019 yılında çalışma hayatında kalma süresi kadınlarda 19,1 yıl, 
erkeklerde 39,0 yıl olmuştur (TUİK, 2021).  

Kadınların lojistik sektöründe sosyal ve ekonomik konumları üzerindeki algıları hakkında 
farkındalık oluşturmak oldukça önemlidir. Esas olarak cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle kurumdaki 

veya sektördeki yetkin kadın çalışanların ilerlemesini engelleyen algıları azaltabilmek faydalı 
olacaktır. Türkiye’ de kadın istihdamına yönelik atılan büyük adımlara karşın hala bazı 
sektörlerde kadın ve erkek ayrımcılığı devam etmektedir. Bunun nedeni genellikle kadınların iş 
hayatında dezavantajlı olarak algılanmasıdır (Choi, 2018, s. 295-320). İşyerinde eşit olmayan 
ücret, farklı çalışan sınıfları arasında eşit olmayan muamele, kadınların terfi şansının düşük 
olması, düşük veya düşük görünürlüklü işler, çalışanların cinsiyetine dayalı ayrımcılık vb. g 
birçok ayrımcılık türü yaygındır (Aranha vd., 2019, s.491). 

Lojistiğin ikinci büyük potansiyele sahip sektör olduğu Türkiye'de iş gücüne bakıldığında kadın 
çalışan oranı yüzde 15'in altında olduğu görülmektedir. Ülkenin ataerkil tarihi ve kültürüyle 
yakından ilişkili olan ulaşım ve lojistik sektörü, erkek egemen bir anlatıya sahiptir. Ülkedeki 
kadın kamyon şoförleri %1'den çok daha az olduğu bilinmektedir (Kellie & Senkardes, 2021). 

Lojistik sektöründeki bu gerçeğin farkındalığının arttırılmasıyla, mevcut ve potansiyel kadın 
işgününün en iyi şekilde sektöre hazırlanması gerekmektedir. Bu çalışmada, cam tavan engelleri 

ölçeğinden faydalanarak, lojistik bölümü öğrencilerinin sektörde kadın istahdamına yönelik cam 
tavan engelleri algıları ölçülmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda toplamda 138 adet 
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öğrenciye elektronik ortamda anket uygulanmıştır. Elde edilen anketlere ait bilgiler, istatistiksel 
analize hazır hale getirilmiştir. Analize hazır olan veriler üzerinde sırayla güvenilirlik analizi, 
frekans analizi, faktör analizi, Mann-Whitney U testi ve Kruskal- Wallis testi uygulanmıştır. 
Araştırmanın kavramsal çerçeve bölümünde cam tavan hakkında literatürde yer alan çalışmalara 
yer verilip, bu kavram genel olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonraki bölümleri 
araştırma yöntemi, bulgular, tartışma ve sonuç şeklindedir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Kadınların işgücüne katılımındaki artış, istihdamda cinsiyet eşitsizliğine yönelik akademik, 

politik ve sektörel bazda ilgiyi üzerine çekmektedir. Kadınların iş hayatında engellendikleri 
düşüncesi ile ilk olarak "Cam tavan" terimi, Wall Street Journal'da (1986) Hymowitz Carol ve 

Schellhardt Timothy tarafından kullanılmıştır (Aranha vd., 2019, s.491). Cam tavan, nitelikli 

kadınların ve azınlıkların üst düzey pozisyonlara ilerlemesini engelleyen, tutumsal veya örgütsel 
önyargıya dayalı yapay veya görünmez engelleri ifade etmektedir (Clay, 1998, s. 9). 

Literatüre bakıldığında, kadınların üst yönetim kademelerine gelmelerini engelleyen cam tavan 

engellerinin, çoklu rol üstlenme ve kadınların kişisel tercihleri olarak ifade edilen bireysel 
engeller; mentor eksikliği, örgüt kültürü ve informal iletişim ağlarına katılamama olarak ifade 
edilen örgütsel engeller; mesleki ayrım ve cinsiyete ilişkin kalıplaşmış önyargılar olarak ifade 

edilen toplumsal engeller olduğu görülmektedir (Büyükyaprak, 2015; Cortis ve Cassar, 2005; 

Karaca, 2007; Powell ve Butterfield, 2015; Roman, 2017; Yavuzer ve Özkan, 2020). 

Verzat & Wolf (2008)’ un yaptığı çalışmada, ücret dağılımının üst kuyruğunda cinsiyetler arası 
ücret farkının hızlandığı cam tavan etkisinin firma düzeyinde ilişkisi değerlendirilmiştir. Ampirik 

analiz, Savunma ve Havacılık sektöründen bir Fransız özel şirketinde çalışan 4.654 çalışandan 
oluşan bir örneğe dayanmaktadır. Firma düzeyinde bir cam tavan etkisinin olup olmadığını 
incelemek için regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Erkek ve kadın ücret dağılımları 
arasındaki fark iki bileşene ayrılmaktadır. Cinsiyet farkı, özellikle yöneticiler arasında, bu 
özelliklerin ödüllerindeki farklılıklardan ziyade, esas olarak işgücü piyasası özelliklerindeki 
farklılıklardan kaynaklanmaktadır. 

Ertaş vd. (2018)’ nin çalışmalarında, özel bir hastanede çalışan kadınların Cam Tavan Sendromu 
algıları incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Araştırma yöntemi olarak nicel araştırma deseni ve 
kolayda örnekleme kullanılmıştır. Anket toplamda 168 kişiye uygulanmıştır. Araştırma sonucuna 
göre kadınlar, kendilerine yönelik kariyer engelleri olduğunu düşünmemektedirler. 

Aranha vd.(2019)’nin yaptığı çalışmada hizmet sektöründen, finans kuruluşları, sağlık, otelcilik 
ve eğitim sektörlerinin giriş, alt, orta ve üst düzey düzeyinden yanıtlayanları seçerek tabakalı 
rastgele örnekleme kullanılmıştır. Araştırma için 400 kişilik bir örneklem büyüklüğü seçilmiştir. 
Analizler sonucunda, kadın çalışanların ancak kariyer gelişimlerini etkileyen olumlu faktörlerin 
artması durumunda cam tavanı aşabilecekleri ortaya konuşmuştur. 

Akyurt (2020), yaptığı çalışmada, Türkiye’de kamu ve özel sağlık kuruluşlarının radyoloji 

departmanlarında kadın radyoloji çalışanları üzerinde cam tavan ölçeği anketi uygulamıştır. 
Anket 316 kişiye uygulanmış ve elde edilen anket verilerine Mann Whitney-U, Kruskal Wallis 

testi uygulanmıştır. 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Bu çalışmada lojistik bölümü öğrencilerinin, sektörde kadın istihdamına ve terfiye yönelik 
engelleyici yapay durumlara ilişkin algılarını ölçmek amacı ile Yavuzer ve Özkan (2020)’ ın 
geliştirdiği “Cam Tavanları Engelleri” ölçeği çalışma modeline göre adapte edilmiştir. Ayrıca, 
sektördeki kadın istihdamının artmasına, kadın çalışanların üst yönetim kademelerine 
gelmelerindeki engellere ışık tutarak, potansiyel ve mevcut iş gücünün doğru ve verimli bir 
şekilde kalifiyeleştirme çabalarının arttırılmasına yönelik katkı sağlanmak amaçlanmıştır. 
Çalışma Isparta’daki lojistik öğrencileri ile sınırlıdır. Araştırma için elde edilen anket sayısı 138 
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adettir. Araştırma modelinin birinci kısmında; sosyo-demografik özellikler (cinsiyet, yaş, sınıf, 
çalışma durumu) bağımsız değişken olarak ele alınmıştır. İkinci kısımda cam tavan engelleri 

kapsamında; kalıplaşmış önyargılar ve mentorluk yer almaktadır. Araştırma modeli Şekil 1’de 
verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

Araştırmada, katılımcıların cam tavan engelleri algılarını incelemek amacıyla cinsiyet değişkeni 
özelliğine göre aşağıdaki gibi hipotezler önerilmiştir: 

H1a: Araştırmaya katılanların kalıplaşmış önyargılar ile ilgili görüşleri cinsiyete göre farklılık 
göstermektedir. 

H1b: Araştırmaya katılanların mentorluk ile ilgili görüşleri cinsiyete göre farklılık 
göstermektedir. 

H2a: Araştırmaya katılanların kalıplaşmış önyargılar ile ilgili görüşleri yaşa göre farklılık 
göstermektedir. 

H2b: Araştırmaya katılanların mentorluk ile ilgili görüşleri yaşa göre farklılık göstermektedir. 

H3a: Araştırmaya katılanların kalıplaşmış önyargılar ile ilgili görüşleri sınıfa göre farklılık 
göstermektedir. 

H3b: Araştırmaya katılanların mentorluk ile ilgili görüşleri sınıfa göre farklılık göstermektedir. 

H4a: Araştırmaya katılanların kalıplaşmış önyargılar ile ilgili görüşleri çalışma durumuna göre 
farklılık göstermektedir. 

H4b: Araştırmaya katılanların mentorluk ile ilgili görüşleri çalışma durumuna göre farklılık 
göstermektedir. 

Araştırma analizleri parametrik olmayan testler kullanılarak yapılmıştır. Araştırmada, ikiden fazla 
bağımsız grup için Kruskal-Wallis H testi, iki bağımsız grup için Mann-Whitney U testine yer 

verilmiştir.   

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırmada yer alan ölçeğe ilişkin güvenilirlik analizi yapılmıştır.Güvenilirlik analizi sonucu 
Alpha değeri 0,959 olarak bulunmuştur. Araştırmanın frekans dağılımları Tablo 1‘de 

gösterilmiştir. Tablo 1‘de araştırmanın demografik kriterlerine ilişkin frekans dağılımları 
“cinsiyet, yaş, öğrenim durumu ve sınıf” şeklinde verilmiştir ve devamında “bölümü tercih etme 
sebebi ve sektörde çalışma durumu” ifadeleri için frekans dağılımlarına yer verilmiştir. 

 

Sosyo-Demografik  

1.Cinsiyet 

2. Yaş 

3.Sınıf 

4.Çalışma 
Durumu 

Cam Tavan Engelleri  

 

 

 

 

 

 

a. Mentorluk 

b. Kalıplaşmış 

Önyargılar 
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Tablo 1: Betimleyici İstatistikler 
 Frekans % Kümülatif % 

Cinsiyet 

Kadın 61 44,2 44,2 

Erkek 77 55,8 100,0 

Toplam 138 100  

Yaş 

18-22 122 88,4 88,4 

23-26 12 8,7 97,1 

27-31 2 1,4 98,6 

32-35 - - - 

35 ve Üzeri 2 1,4 100,0 

Toplam 138 100,0  

Öğrenim 

Ön lisans 129 93,5 93,5 

Lisans 9 6,5 100,0 

Toplam 138 100,0  

Sınıf 
1 81 58,7 58,7 

2 55 39,9 98,6 

3 - - - 

4 2 1,4 100,0 

Toplam 138 100,0  

Sektörde Çalışma Durumu 

Tam Zamanlı 7 5,1 5,1 

 Kısmi süreli 15 10,9 15,9 

Çalışmıyorum        87 63,0 79,0 

Bölüm stajı 29 21,0 100,0 

Toplam 138 100  
 

Tablo 2‘ ye bakıldığında kadın ve erkek katılımcıların dengeli dağıldığı görülmektedir. Ağırlıklı 
olarak yaş grubu 18-22 yaş aralığında kümelenmiştir. Öğrenim ile ilgili demografik özelliğe 
bakıldığında % 93,5 oranla katılımcıların büyük çoğunluğunu ön lisans öğrencileri 

oluşturmaktadır. Katılımcıların %58,7’ si birinci sınıf, %39,9 ise ikinci sınıftır. Katılımcıların 
sektörde çalışma durumuna bakıldığında %63 oranla büyük çoğunluğu çalışmadığını belirtmiştir. 
Bölüm stajı yapan sadece 29 kişidir. 

Tablo 2: Öğrencilerin Lojistik Bölümünü Tercih Etme Nedenleri 
 Bölümü tercih etme nedeni  
  Frekans % Kümülatif % 

Kendi isteğimle 

Evet 72 52,2 52,2 

Hayır 66 47,8 100,0 

Toplam 138 100,0  

ÖSYM puanımdan dolayı 
Evet 45 32,6 32,6 

Hayır 93 67.4 100,0 

Toplam 138 100,0  

Ailemin yönlendirmesi 
Evet 8 5,8 5,8 

Hayır 130 91,2 100,0 

Toplam 138 100,0  

Arkadaşlar ve çevremin etkisi 
Evet 3 2,2 2,2 

Hayır 135 97,8 100,0 

Toplam 138 100,0  

Bölümün gelecek vaat etmesi (kolay istihdam, 
iyileştirilmiş ücret, dinamik olması) 

Evet 32 23,2 23,2 

Hayır 106 76,8 100,0 

Toplam 138 100,0  

Diğer 
 

Evet 1 0,07 0,07 

Hayır 137 99,93 100,0 

Toplam 138 100,0  
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Katılımcılar bölüm tercihinde bulunurken ağırlıklı olarak kendi istekleri ile geldiklerini 
belirtmişlerdir. Katılımcıların diğer büyük bir çoğunluğu ise ÖSYM puanından dolayı bölümü 
tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Katılımcılardan sadece bir kişi diğer sebepten dolayı bölümü 
tercih ettiğini belirtmiştir. 

Faktör Analizi 
Faktör analizi, birbirleri arasında ilişki bulunan birden fazla değişkeni az sayıda, birbirinden 
bağımsız ve aynı zamanda anlamlı faktörlere dönüştüren ve sıklıkla kullanılan çok değişkenli 
istatistik tekniğidir. Gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda “Kalıplaşmış Önyargılar ve 
Mentorluk” alt boyutları faktör olarak elde edilmiştir. Elde edilen faktörlere ait yük, Varyans ve 
Cronbach’s Alpha değerleri Tablo 3’ te gösterilmiştir.  

Tablo 3: Cam Tavan Engelleri Alt Boyutlara Ait Faktör Analizi Sonuçları 

Boyut İfade Faktör 
Yükü 

Varyans Cronbbach’s 
Alpha 

Kalıplaşmış 
Önyargı 

Kadınlar erkekler kadar kariyerlerinde kararlı 
değillerdir. 

,608 56,985 ,930 

Bazı kararlarda duygusal davranmaları 
nedeniyle kadınlar üst düzey görevlerde 
başarısızdırlar. 

,681 

Kadınların hızlı ve mantıksal karar verme 
kapasiteleri yoktur. 

,669 

Kadınlar uzun mesaileri, şehirlerarası ya da 
ülkeler arası seyahatleri sevmezler. 

,690 

Kadınlar ağır çalışma koşullarına ayak 
uyduramazlar. 

,720 

Kadınlarla iş yaşamında iletişim kurmak 
zordur. 

,694 

Kadınlar iş dünyasının güçlüklerine erkekler 
kadar direnç gösteremezler. 

,689 

Erkekler kadınlara göre üst düzey yöneticilik 
konumuna daha uygundur. 

,666 

Mentorluk Kadınlara kariyer ilerlemesinde rol model 
olabilecek yeterli sayıda kadın yoktur. 

,626 7,804 ,819 

 Kadınlar kurumda/Sektörde üst yönetimde 
erkeklerin bulunması nedeni ile kendilerine 
yol gösterecek kişi (kadın) 
bulamamaktadırlar. 

,702 

 

 Kadınlara kariyer gelişimlerinde 
karşılaştıkları engelleri aşmada yardımcı 
olacak kimse yoktur. 

,781 
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Mann-Whitney U Testi 

Tablo 4: Mann Whitney-U Testi Sonuçları (Kalıplaşmış Önyargılar) 

Ranks Test İstatistikleri 
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Kalıplaşmış 
Önyargı 1 

Kadın 61 50,43 3076,50     

Erkek 77 84,60 6514,50     

Toplam 138   1185,500 3076,500 -5,218 ,000* 

Kalıplaşmış 
Önyargı 2 

Kadın  50,76 3096,50     

Erkek  84,34 6494,50     

Toplam    1205,500 3096,500 -5,142 ,000* 

Kalıplaşmış 
Önyargı 3 

Kadın 61 52,96 3230,50     

Erkek 77 82,60 6360,50     

Toplam 138   1339,500 3230,500 -4,686 ,000* 

Kalıplaşmış 
Önyargı 4 

Kadın 61 49,94 3046,50     

Erkek 77 84,99 6544,50     

Toplam 138   1155,500 3046,500 -5,363 ,000* 

Kalıplaşmış 
Önyargı 5 

Kadın 61 50,27 3066,50     

Erkek 77 84,73 6524,50     

Toplam 138   1175,500 3066,500 -5,204 ,000* 

Kalıplaşmış 
Önyargı 6 

Kadın 61 52,10 3178,00     

Erkek 77 83,29 6413,00     

Toplam 138   1287,000 3178,000 -4,851 ,000* 

Kalıplaşmış 
Önyargı 7 

Kadın 61 49,58 3024,50     

Erkek 77 85,28 6566,50     

Toplam 138   1133,500 3024,500 -5,393 ,000* 

Kalıplaşmış 
Önyargı 8 

Kadın 61 48,11 2934,50     

Erkek 77 86,45 6656,50     

Toplam 138   1043,500 2934,500 -5,891 ,000* 
*p<0.05 için 

Tablo 4’te görüldüğü üzere, “Kadınlar erkekler kadar kariyerlerinde kararlı değillerdir”, “Bazı 
kararlarda duygusal davranmaları nedeniyle kadınlar üst düzey görevlerde başarısızdırlar”, 
“Kadınların hızlı ve mantıksal karar verme kapasiteleri yoktur”, “Kadınlar uzun mesaileri, 
şehirlerarası ya da ülkeler arası seyahatleri sevmezler”, “Kadınlar ağır çalışma koşullarına ayak 
uyduramazlar”, “Kadınlarla iş yaşamında iletişim kurmak zordur”, “Kadınlar iş dünyasının 
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güçlüklerine erkekler kadar direnç gösteremezler”, “Erkekler kadınlara göre üst düzey yöneticilik 

konumuna daha uygundur” ifadelerinin her biri için “p”  anlamlılık düzeyi 0,05’ ten küçük 
olduğundan dolayı H1a hipotezi desteklenmiştir. 

Tablo 5: Mann Whitney-U Testi Sonuçları (Mentorluk) 

Ranks Test İstatistikleri 
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Mentorluk 1 

Kadın 61 61,02 3722,50     

Erkek 77 76,21 5868,50     

Toplam 138   1831,500 3722,500 -2,312 ,021* 

Mentorluk 2 

Kadın  
65,70 4007,50 

    

Erkek  72,51 5583,50     

Toplam    2116,500 4007,500 -1,031 ,303 

Mentorluk 3 Kadın 61 68,74 4193,00     

Erkek 77 70,10 5398,00     

Toplam 138   2302,000 4193,000 -,211 ,833 
*p<0.05 için 

Tablo 5’ e göre, Mentorluk 1 (Kadınlara kariyer ilerlemesinde rol model olabilecek yeterli sayıda 
kadın yoktur.) ifadesine ait “p”  değeri 0,05’ ten küçüktür bu yüzden H1b hipotezi bu ifade için 
desteklenmiştir. Fakat, Mentorluk 2 ve Mentorluk 3  (“Kadınlar kurumda/Sektörde üst yönetimde 
erkeklerin bulunması nedeni ile kendilerine yol gösterecek kişi (kadın) bulamamaktadırlar”, 

“Kadınlara kariyer gelişimlerinde karşılaştıkları engelleri aşmada yardımcı olacak kimse yoktur”) 

ifadelerinin her biri için “p”  anlamlılık değeri 0,05’ ten büyüktür. Bu yüzden, H1b hipotezi bu 

ifadeler için desteklenmemiştir. 

Kruskal-Wallis Testi  

Tablo 6: Kruskal-Wallis Testi Sonuçları (Yaş-Kalıplaşmış Önyargı) 
Boyut Chi-Square df Asymp. Sig. 

Kalıplaşmış Önyargı 1 1,156 3 ,764 

Kalıplaşmış Önyargı 2 7,125 3 ,068 

Kalıplaşmış Önyargı 3 
4,032 

3 ,258 

Kalıplaşmış Önyargı 4 9,131 3 ,028* 

Kalıplaşmış Önyargı 5 1,092 3 ,779 

Kalıplaşmış Önyargı 6 7,775 3 ,051 

Kalıplaşmış Önyargı 7 7,412 3 
,060 

Kalıplaşmış Önyargı 8 4,050 3 ,256 

*p<0.05 için 

Tablo 6’ da görüldüğü üzere, Kalıplaşmış Önyargı 4 (Kadınlar uzun mesaileri, şehirlerarası ya da 
ülkeler arası seyahatleri sevmezler.) ifadesi için “p”  anlamlılık değeri 0,05’ ten küçüktür. Bu 
sebepten dolayı H2a hipotezi desteklenmiştir, fakat diğer tüm ifadeler için “p” anlamlılık değeri 
0,05’ ten büyük olduğu için H2a hipotezi desteklenmemiştir.  
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Tablo 7:  Kruskal-Wallis Testi Sonuçları (Yaş-Mentorluk) 

Boyut Chi-Square df Asymp. Sig. 

Mentorluk 1 ,413 3 ,938 

Mentorluk 2 2,155 3 ,541 

Mentorluk 3 ,601 3 896 

*p<0.05 için 

Tablo 7’ de göre “p” anlamlılık düzeyi, her bir ifade için 0,05’ ten büyüktür. Bu yüzden H2b 
hipotezi bütün ifadeler için desteklenmediği görülmektedir. 

Tablo 8: Kruskal-Wallis Testi Sonuçları (Sınıf-Kalıplaşmış Önyargı) 
Boyut Chi-Square df Asymp. Sig. 

Kalıplaşmış Önyargı 1 ,760 2 ,684 

Kalıplaşmış Önyargı 2 1,690 2 ,429 

Kalıplaşmış Önyargı 3 
,326 

2 ,850 

Kalıplaşmış Önyargı 4 ,006 2 ,997 

Kalıplaşmış Önyargı 5 ,240 2 ,887 

Kalıplaşmış Önyargı 6 ,235 2 ,889 

Kalıplaşmış Önyargı 7 1,594 2 
,451 

Kalıplaşmış Önyargı 8 ,576 2 ,750 

*p<0.05 için 

Tablo 8 ‘de görüldüğü gibi  “p” anlamlılık düzeyi, her bir ifade için 0,05’ ten büyüktür. Bu yüzden 
H3a hipotezi bütün ifadeler için desteklenmemiştir.  

Tablo 9: Kruskal-Wallis Testi Sonuçları (Sınıf-Mentorluk) 

Boyut Chi-Square df Asymp. Sig. 

Mentorluk 1 ,465 2 ,164 

Mentorluk 2 2,155 2 ,541 

Mentorluk 3 ,792 2 
,921 

*p<0.05 için 

Tablo 9’ da “p” anlamlılık düzeyi, her bir ifade için 0,05’ ten büyüktür. Bu yüzden H3b hipotezi 
bütün ifadeler için desteklenmediği görülmüştür.  

Tablo 10:  Kruskal-Wallis Testi Sonuçları  
(Sektörde Çalışma Durumu-Kalıplaşmış Önyargı) 

Boyut Chi-Square df Asymp. Sig. 

Kalıplaşmış Önyargı 1 3,376 3 ,337 

Kalıplaşmış Önyargı 2 3,937 3 ,268 

Kalıplaşmış Önyargı 3 2,735 3 ,434 

Kalıplaşmış Önyargı 4 ,701 3 873 

Kalıplaşmış Önyargı 5 1,483 3 ,686 

Kalıplaşmış Önyargı 6 1,409 3 ,703 

Kalıplaşmış Önyargı 7 2,813 3 ,421 

Kalıplaşmış Önyargı 8 1,128 3 ,770 

*p<0.05 için 

Tablo 10’ ‘da görüldüğü üzere “p” anlamlılık düzeyi, her bir ifade için 0,05’ ten büyüktür. Bu 

yüzden H4a hipotezi bütün ifadeler için desteklenmemiştir.  
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Tablo 11: Kruskal-Wallis Testi Sonuçları (Sektörde Çalışma Durumu-Mentorluk) 

Boyut Chi-Square df Asymp. Sig. 

Mentorluk 1 1,647 3 ,649 

Mentorluk 2 3,144 3 ,370 

Mentorluk 3 2,169 3 ,538 

*p<0.05 için 

Tablo 11’ de “p” anlamlılık düzeyi, her bir ifade için 0,05’ ten büyüktür. Bu yüzden H4b hipotezi 
bütün ifadeler için desteklenmediği görülmüştür.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Cam tavan, kadınların örgütlerde üst sıralara çıkmasını engelleyen bir engeldir. Bu sorunlar, 
kadınların kariyer başarısı peşinde koşarken karşılaştıkları cinsiyete duyarlı sorunlardır (Gao & 

Wu, 2014, s.172-177). Lojistik ve tedarik zinciri uzmanlarının büyük çoğunluğu sektörde 

çalışmanın kadınlar için erkeklere göre daha zor olduğunu düşünmektedirler. Bu çalışmada 
geleceğin potansiyel iş gücü ağını oluşturan lojistik bölümü öğrencilerinin cam tavan engelleri 
hakkındaki algılarını ölçmek amacı ile çevrim içi anket çalışması yapılmıştır. Çalışmada 138 adet 
anketten elde edilen veriler üzerinde çelişti istatistiksel analizler gerçekleştirilmiştir. Anketten 
verilerinin güvenilirliklerini test etmek amacı ile Cronbach’s Alpha değerlerine bakılmıştır ve 
yapılan güvelirlik analizi sonucunda ölçeğin oldukça yüksek bir güvenilirliğe sahip olduğu 
görülmüştür. Daha sonra “cam tavan engelleri” ifadeleri üzerinde faktör analizi gerçekleştirilmiş 
olup “kalıplaşmış önyargılar” ve “mentorluk” boyutu faktör olarak elde edilmiştir. Elde edilen bu 
iki boyut üzerinde parametrik olmayan Kruskal-Wallis ve Mann - Whitney U testi uygulanmıştır. 
Mann-Whitney U testine sonuçlarına bakıldığında cinsiyete göre  “kalıplaşmış önyargılar” 

ifadeleri farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu da cam tavan engelleri alt boyutu olan 
kalıplaşmış önyargıların kadın ve erkekte farklılaştığını göstermektedir. Bu çalışma literatürde, 
lojistik sektöründe kadına yönelik herhangi cam tavan engelleri çalışması yer almadığı için 
özgündür.  
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ÖZET 

Bu çalışmada işyeri maneviyatının örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisinde örgüt temelli öz-saygının aracı rolü 
incelenmektedir. Araştırma kapsamında, işyeri maneviyatına sahip ve örgüt temelli öz-saygısı bulunan işgörenlerin 

kendilerini örgütün inanç ve değerleriyle uyumlu hissederek örgütleriyle özdeşleşecekleri varsayılmaktadır. Araştırma 
amacı kapsamında Çanakkale ilinde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesindeki 206 idari personelden anket 

tekniği ile veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, normallik testi,  

korelasyon analizi, hiyerarşik regresyon analizi ve Sobel testiyle değerlendirilmiş, analizler sonucunda anlamlı 
bulgulara ulaşılmıştır. Araştırma bulgularına göre, işyeri maneviyatının örgütsel özdeşleşmeyi etkilediği ve bu etkide 

örgüt temelli öz-saygının aracı rolü üstlendiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İşyeri Maneviyatı, Örgüt Temelli Öz-Saygı, Örgütsel Özdeşleşme 

 

GİRİŞ 

İşyeri maneviyatı kavramına ilgi yirminci yüzyılın sonlarında büyük ölçüde artmıştır. Ashmos ve 
Duchon (2000) ve Chen ve Sheng'e (2013) işyeri maneviyatını, “İşgörenlerin çalışma süreçleri 
boyunca aşkınlık deneyimlerini teşvik eden, işgörenlere şefkat ve neşe duygusu sağlayan, 
işgörenlerin bağlanma duygularını artıran örgütsel değerler çevresi” olarak tanımlamışlardır 
(Baskar ve Indradevi, 2021: 2). İşyeri maneviyatı “anlam ve amaç bulma ihtiyacını, bireysel 
potansiyeli geliştirme ihtiyacını”, “bütünlük ve bağlılık duygusunu”, “bireylerin mesleki ve 
kişisel yaşamlarının çeşitli bölümlerinin kişisel değerlerle uyumlu olarak bütünleşmesini” 

içermektedir (Gotsi ve Kotezi, 2008: 578). Anlamlı ve amaçlı faaliyetlerde bulunan bireyler, 

psikolojik anlamda zamanla daha sağlıklı hissetmektedir. Bu bireylerin anlamlı faaliyetlerle 
birlikte manevi iyi oluş düzeyleri, benlik saygıları ve sosyal katılım düzeyleri artmaktadır. İşyeri 
maneviyatı işgörenleri benlik saygısının artmasına katkı sağlamaktadır. İşgörenlerin anlamlı ve 
üretken işlere katılım sağlaması öz-saygı düzeylerini artırmaktadır (Awan ve Sitwat, 2014: 128). 
Genel benlik saygısı, bireyin örgütsel temelli öz-saygı düzeyi üzerinde nedensel bir etkiye 
sahiptir. Bireyin benlik saygısı düzeyinin işe alınmadan önce de var olması ve örgüt temelli öz-

saygının belirli bir örgüte katıldıktan sonra gelişmesi, genel benlik saygısının örgütte temelli öz-

saygıdan zamansal anlamda öncelik gösterdiğini ortaya koymaktadır (Bowling vd. 2010: 602). 

Örgüt temelli öz-saygısı yüksek olan işgörenler örgütlerinde kendilerini önemli, anlamlı, etkili ve 
değerli olarak algılamaktadır (Beheshtifar ve Hashemi-Nasab, 2012: 56).  

Ashforth ve Mael, (1989)’e göre örgütsel özdeşleşme, işgörenin örgütüyle uyum veya “birlik 
olma” algısıdır. Örgütleriyle güçlü bir şekilde özdeşleşen işgörenler genel anlamda örgütlerini 
daha çok desteklemekte, örgütleri tarafından belirlenen hedeflerle tutarlı kararlar almakta ve 
örgütlerinin misyonuna dahil olma isteğinde bulunmaktadırlar (Kolodinsky vd., 2008: 467). 
Örgüt ile dayanışma içinde bulunulması, örgüte tutum ve davranışlarla destek olunması, örgüt 
üyelerinin paylaştığı ayırt edici niteliklerin algılanması örgütsel özdeşleşmenin varlığının 
göstergesidir. Örgütsel ortamda her bireyin örgütle özdeşleşme düzeyi birbirinden farklı özellikler 
göstermektedir. Bireylerin inanç ve değerlerinin, örgütün inanç ve değerleri ile uyum içinde 
olmaması bireylerin kendi içlerinde ve örgütle gerilim yaşamasına neden olabilir (Polat, 2009: 



401 

14). Bu kapsamda maneviyat bireye yön veren ve anlam sağlayan, destek sağlayan, içsel bütünlük 
ve bağlılık hissi oluşturan bir deneyimdir (Utami vd., 2021: 509). Mitroff ve Denton’a (1999) 

göre, ise işyeri maneviyatı, bireyin hayattaki nihai amacını bulma, çalışma arkadaşları ve işle 
ilişkili diğer bireylerle güçlü ilişki geliştirme ve bireyin temel inançları ile örgütün değerleri 
arasında uyum oluşturma çabasıdır (Milliman vd., 2003: 427). İşyeri maneviyatına sahip bireyler, 
değerleri inançları ve çalışmalarıyla birlik duygusuna sahip olmakta, diğer bireylerle güçlü 
karşılıklı bağlılık kurmakta ve ortak bir amaç hissetmektedir. İşyeri maneviyatı; anlamlı 
çalışmayı, topluluk duygusunu ve örgütsel değerleri teşvik etmektedir (Baskar ve Indradevi, 
2021: 3). Literatürdeki bu değerlendirmeler kapsamında işyeri maneviyatının örgütsel özdeşleşme 
üzerinde etkisi olacağını ve bu etkide örgüt temelli-saygının aracılık rolü üstleneceği 
varsayılmaktadır. İşyeri maneviyatının güncel bir kavram olması ve yerli alan yazında konuya 

yönelik sınırlı sayıda çalışma bulunması çalışmanın önemini ortaya koymaktadır.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Alan yazında son zamanda yapılan örgütsel davranış çalışmalarında işyerinde işgören bağlılığını 
ve örgütsel işbirliğini artıran faktörler arasında yer alan; anlamlı iş, mutluluk, tatmin ve ilham 
sağlamak için işyeri maneviyatı kavramına odaklanılmıştır (Baskar ve Indradevi, 2021: 1). 
Maneviyat başlı başına idrak etme kabiliyetidir. Maneviyat bireylerin günlük yaşamlarında 
sorunları çözmelerine ve hedeflere ulaşmalarına katkı sağlayan kapasite ve yetenekler bütünüdür 
(Milliman vd., 2003: 441). İşyeri maneviyatı ise, örgütsel çevre, örgüt kültürü, liderlik ve örgütsel 
uygulamalar gibi örgütün çeşitli yönleri ortaya çıkabilecek işyerinde maneviyat deneyimini 
yansıtmaktadır (Utami vd., 2021: 510). Ashmos ve Duchon (2000) işyeri maneviyatını 
“işgörenlerin iç yaşamının, topluluk bağlamında gerçekleşen anlamlı işlerden beslenmesi” olarak 
tanımlamıştır (Bantha ve Nayak, 2021: 2). İşyeri maneviyatı ve sonuçları “bir işgörenin kişisel 
değerleri ile örgütün kültürü arasındaki uyumun yansıması” olarak algısal bir yapı olan kişi-örgüt 
uyumu çerçevesinde incelenebilir (Kolodinsky vd., 2008: 467). Pradhan vd. (2016) göre, işyeri 
maneviyatı bireysel refaha katkı sağlamakla birlikte, örgütsel üretkenliği artırmaktadır (Bantha 
ve Nayak, 2021: 2). Rargar vd. (2012) İran’da yaptığı çalışmada işyeri maneviyatının örgütsel 
vatandaşlık davranışını pozitif olarak etkilediğini tespit etmiştir (Belwalkar vd., 2018: 414). 
Kolodinsky vd. (2008) yaptığı çalışmada örgütsel maneviyat, işe bağlılık, örgütsel özdeşleşme, 
ve ödül tatmini ile pozitif; örgütsel engellenme ile negatif ilişkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır 
(Kolodinsky vd., 2008: 475). Milliman vd. (2003) işyeri maneviyatının işgörenin örgütsel 
bağlılığı, işten ayrılma niyeti, iş tatmini, işe bağlılık ve örgüt temelli öz-saygı gibi iş tutumu 
değişkenleri ile ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Milliman vd., 2003: 441). 

Benlik-saygısı işgörenlerin tutum ve davranışlarını tatmininde önemli rol üstlenmektedir.  Örgüt 
temelli öz-saygı, bireyin öz-değeri ve örgütün bir üyesi olarak yetkinliğine yönelik inancı ifade 
etmesi yönünden genel benlik saygısı kavramsallaştırılmasından farklılık göstermektedir 
(Bowling vd. 2010: 601). Örgüt temelli öz-saygı “örgütsel bağlamda hareket eden bireylerin 
kendilerine ilişkin algıladıkları değeri yansıtmaktadır” (Fan, 2008: 5). Örgüt temelli öz-saygı 
bireyin kendisini bir örgüt üyesi olarak yetenekli, önemli ve değerli görme derecesidir. Örgüt 
temelli öz-saygı büyük ölçüde bireylerin iş rollerinden ve örgütsel deneyimlerinden etkilenen, 
işgörenlerin tutum ve davranışlarını belirlemede önemli rol oynayan bir tutumdur (Kanten vd., 

2017: 369). Literatürdeki araştırmalarda, örgüt temelli öz-saygı ile kariyer tatmini, işten ayrılma 
niyeti ve iş performansı gibi olumlu iş sonuçları arasında ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
Pierce vd. (1989) örgüt temelli öz-saygı ve olumlu iş sonuçları arasındaki anlamlı ilişkiler, yüksek 
örgüt temelli öz-saygı düzeyine sahip işgörenlerin “örgütlerinde değer verilen davranışlarda 
bulunduğunu” göstermektedir (Haar ve Brougham, 2011: 2). Drake (2011) yaptığı çalışmada 
işyeri maneviyatı ile örgüt temelli öz-saygı arasında pozitif yönde güçlü bir ilişki olduğu sonucuna 
ulaşmıştır (Drake, 2011: 48). Bowden (2002), Kark ve Shamir, (2002) yaptıkları çalışmalarda 
örgüt temelli öz-saygı ile örgütsel özdeşleşeme arasında pozitif yönde ilişki olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır (Moryani, 2019: 11). 
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Sosyal kimlik teorisi bireyin örgüt üyeliği yoluyla sosyal kimlik ve öz kimlik kazandığı üzerinde 
durmaktadır. Sosyal kimlik teorisi iki ana varsayıma dayanmaktadır. Bunlardan ilki, birey kendi 
öz-saygısını geliştirmek için motive olmaktadır. İkinci varsayıma göre, bireyler çevrelerini 
yapılandırmak ve örgüt içindeki yerlerini tanımlamak için karşılaştırmayı kullanmaktadır. Sosyal 
kimlik teorisi bireyleri diğer gruplarla olumlu yönde karşılaştırma ve diğer örgütlerden farklı olan 
yönleri üzerinde odaklanmaları gerektiği üzerinde durmaktadır (Reade, 2001: 1271). Örgütsel 
özdeşleşme bireysel ve örgütsel değerlerin uyumu, “örgütle birlik olma veya aidiyet algısı”, 
bireyin kendisini örgütün bir üyesi olarak algılama sürecidir. Sosyal kimlik teorisine göre, bireyin 
benlik algısı bir sosyal gruba üyeliğine yönelik bilgisi ve bu üyeliğe atfedilen değer ve duygusal 
önemiyle ilişkilidir (Riketta, 2005: 360). Örgüt ile dayanışma içinde bulunulması, örgüte tutum 
ve davranışlarla destek olunması, örgüt üyelerinin paylaştığı ayırt edici niteliklerin algılanması 
örgütsel özdeşleşmenin varlığının göstergesidir. Örgütsel ortamda her bireyin örgütle özdeşleşme 
düzeyi birbirinden farklı özellikler göstermektedir. Bireylerin inanç ve değerlerinin, örgütün 
inanç ve değerleri ile uyum içinde olmaması bireylerin kendi içlerinde ve örgütle gerilim 
yaşamasına neden olabilir (Polat, 2009: 14). Yapılan çalışmalarda örgütsel özdeşleşmenin 
öncülleri arasında, algılanan dış prestij, örgütün algıladığı ayırt etme yeteneği, çalışan ve örgüt 
arasındaki iletişim düzeyi ve işgörenin algıladığı örgütsel kimlik yer almaktadır (Bartels, 2007: 
174). Literatürdeki bu değerlendirmeler çerçevesinde işyerinde sahip olunan maneviyatın 
işgörenlerin örgütleriyle özdeşleşmelerini etkilediği ve var olan etkide örgüt temelli öz-saygının 
aracılık rolü üstleneceği varsayılmıştır. 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Araştırma Amacı ve Yöntemi 
Araştırmanın amacı, kamuda görev yapan çalışanların sahip olduğu işyeri maneviyatı 
düzeylerinin bireylerin örgütsel özdeşlemelerini ne seviyede etkilediğini ve var olabilecek etkide 

işgörenleri örgütlerine duydukları öz-saygılarının nasıl bir rol üstlendiğini belirlemektir. Bu 

kapsamda işyeri maneviyatının örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisinde örgüt temelli öz-

saygının aracılık rolünün belirlenebilmesi araştırmanının sorunsalını oluşturmaktadır. Araştırma 
kapsamında veri toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmıştır. Bununla birlikte işyerinde 
maneviyat, örgüt temelli öz-saygıyı ve örgütsel özdeşleşmeyi ölçmek amacıyla üç ayrı ölçek 
kullanılmıştır. Ölçeklerde yer alan ifadelerin yanıtları için beş aralıklı Likert tipi metrik ifadeye 
yer verilmiştir. Araştırma modelinde işyeri maneviyatı bağımsız değişken, örgüt temelli öz-saygı 
aracı değişken, örgütsel özdeşleşme ise bağımlı değişkenlerdir. İlgili örneklemden elde edilen 
verilere öncelikle keşfedici faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmış (DFA), 
sonrasında ise araştırma hipotezlerinin test edilmesi amacıyla hiyerarşik regresyon analizinden 
yararlanılmıştır. 
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H2b 

Araştırma Modeli ve Hipotezleri 
 

Şekil 1: Araştırma Modeli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırma kapsamında işyeri maneviyatı, örgütsel özdeşleşme ve örgüt temelli öz-saygı 
değişkenleri ile ilgili olarak aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir: 

H1: İşyeri maneviyatı örgütsel özdeşleşmeyi anlamlı olarak etkilemektedir. 

H1a: İşyeri maneviyatının anlamlı iş boyutu örgütsel özdeşleşmeyi anlamlı olarak etkilemektedir. 

H1b: İşyeri maneviyatının topluluk bilinci boyutu örgütsel özdeşleşmeyi anlamlı olarak 
etkilemektedir. 

H1c: İşyeri maneviyatının işyeri değerleriyle uyum boyutu örgütsel özdeşleşmeyi anlamlı olarak 
etkilemektedir. 

H2: İşyeri maneviyatı örgüt temelli öz-saygıyı anlamlı olarak etkilemektedir. 

H2a: İşyeri maneviyatının anlamlı iş boyutu örgüt temelli öz-saygıyı anlamlı olarak 
etkilemektedir. 

H2b: İşyeri maneviyatının topluluk bilinci boyutu örgüt temelli öz-saygıyı anlamlı olarak 
etkilemektedir. 

H2c: İşyeri maneviyatının işyeri değerleriyle uyum boyutu örgüt temelli öz-saygıyı anlamlı olarak 
etkilemektedir. 

H3: Örgüt temelli öz-saygı örgütsel özdeşleşmeyi anlamlı olarak etkilemektedir. 

H4: İşyeri maneviyatının örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisinde örgüt temelli öz-saygının 
aracılık rolü bulunmaktadır. 

 

 

H4 

H2c 

H2a 

H3 

H2 

H1c 

H1b 

H1a H1 

Örgüt Temelli 
Öz-saygı 

Örgütsel 
Özdeşleşme 

Anlamlı İş 

Topluluk 

Bilinci 

İşyeri Değerleriyle 
Uyum 

İşyeri Maneviyatı 
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Araştırmanın Kapsamı ve Örneklemi 
Araştırmanın konu açısından kapsamı işyeri maneviyatı, örgütsel özdeşleşme ve örgüt temelli öz-

saygı arasındaki ilişkilerin açıklanması ile sınırlandırılmıştır. Araştırma evrenini Türkiye’deki 
kamu üniversitelerinde görev yapan idari personel oluşturmaktadır. Araştırmada kolayda 

örnekleme yönteminde yararlanılmıştır. Kolayda örnekleme çalışma için ihtiyaç duyulan 
büyüklükteki örnekleme ulaşılıncaya kadar en kolay ve en ulaşılabilir deneklerden veri 
toplanmasıdır (Gürbüz ve Şahin, 2018: 132). Maliyet ve zaman avantajları nedeniyle araştırmada 
kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmanın uygulama açısından kapsamını ise 
kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenen ve Çanakkale ilinde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesindeki 206 idari personel oluşturmaktadır. Teslim edilen 220 anket formundan geri 

dönen 206 adet (%93,63) anket formu değerlendirme kapsamına alınmıştır. 

Araştırmanın Ölçekleri 
Araştırma kapsamında kullanılan anket formunda, işgörenlerin işyeri maneviyatının örgütsel 
özdeşleşme üzerindeki etkisinde örgüt temelli öz-saygının aracılık rolünün belirlenebilmesi 
amacıyla üç farklı ölçekten yararlanılmıştır. Ölçeklerde yer alan ifadelerin yanıtları için beş 
aralıklı Likert tipi metrik ifadeye yer verilmiştir. Anketin oluşturulmasında uluslararası literatürde 

geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş ölçeklerin Türkçe’ye uyarlamasını yapan araştırmacıların 
çalışmalarından yararlanılmıştır. İşyeri maneviyatı ölçeğini, Milliman vd. (2003) çalışmasından 

alarak Türkçeye çeviren, Bekiş (2013) çalışmasından alınmıştır. Ölçek 21 ifade (anlamlı iş, 
topluluk bilinci, ve iş yeri değerleri ile uyum) olmak üzere 3 boyutta oluşmaktadır. Örgüt temelli 
özsaygı ölçeği, Pierce, Gardner, Cumming ve Dunham (1989) çalışmalarından alarak 
geçerlilik ve güvenirlik analizini yapan Kanten ve Arda (2019) yılındaki çalışmasından 
alınmıştır. Ölçek tek boyut 10 ifadeden oluşmaktadır. Örgütsel özdeşleşme ölçeği, Mael ve 
Ashforth (1992) çalışmasından alarak Türkçeye çeviren, Polat (2009) çalışmasından alınmıştır. 
Ölçek tek boyut 6 ifadeden oluşmaktadır. Ayrıca anket formunda 6 adet demografik soruya yer 
verilmiştir. Araştırmada kullanılan tüm ölçeklerinin yapısal geçerlilikleri ve güvenilirlik düzeyleri 
test edilmiştir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Demografik Bulgular 

Araştırmaya katılan 206 idari personelin %58,9’u kadın, %41,1’i erkektir. Çalışan idari 
personelin %0,5’i 20’den az yaş, %6,9’u 20-29 arası yaş, %45,3’ü 30-39 arası yaş, %36,9’u 40-

49 arası yaş ve %10,3’ü ise 50 yaş ve üzerindedir. İşgörenlerin %0,5’i ilköğretim, %1,5’i 
ortaöğretim, %7,4’ü lise, %18,3’ü ön lisans, %55’i ise lisans ve %17,3’ü lisansüstü eğitim 
seviyesine sahiptir. Ayrıca idari personelin %26,7’si memur, %19,4’ü bilgisayar işletmeni, 
%7,3’ü sürekli işçi, %5,3’ü veri hazırlama/giriş kontrol işletmeni, %5,3’ü tekniker, %3,9’u şube 
müdürü, %3,6’sı fakülte sekreteri, %3,4’ü şef ve %1.9’u ise iletişim uzmanı unvanına sahiptir. 
İdari personelin %8,6’sı İdari Mali İşler Daire Başkalığında, %8,6’sı Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığında, %8,6’sı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında, %7,4’ü Lisansüstü Eğitim 
Enstitüsünde, %7,4’ü Rektörlükte, %6,1’i Mühendislik Fakültesinde, %5,5’i Siyasal Bilgiler 

Fakültesinde, %4,9’u Yapı İşleri Ve Teknik İşler Daire Başkanlığında, % 4,3’ü Kütüphanede 

görev yapmaktadır. İşgörenlerin toplam çalışma sürelerine bakıldığında ise %9,5’i 0-5 yıl, 
%30,2’si 6-10 yıl, %22,2’si 11-15 yıl, %15,9’u 16-20 yıl ve %22,2’sinin 21 yıl ve üzerine çalışma 
süresine sahip olduğu görülmektedir. 

 

 

 



405 

Faktör Analizi ve Güvenirliğe İlişkin Bulgular 

Tablo 1: Keşfedici Faktör ve Güvenilirlik Analizleri, Açıklanan Varyans ve KMO 
Değerleri Özet Tablosu 

İşyeri Maneviyatı 
(kalan madde): 20 

KMO: ,942 

Varyans:  %71,6 

Cron. 

Alpha 

 

,962 

Örgütsel 
Özdeşleşme 

(kalan madde): 6 

KMO: ,896 

Varyans: %70 

Cron. 

Alpha 

 

 

Örgüt Temelli Öz-Saygı 
(kalan madde): 10 

KMO: ,884 

Varyans: %72,5 

Cron. 

Alpha 

1. Faktör: İşyeri 
Değerleri ile Uyum 

Açıklanan Varyans: 
%27,6 

,938 1. Faktör: Örgütsel 
Özdeşleşme 

 

,914 1. Faktör: Örgüt Temelli 
Öz-Saygı 

,927 

2. Faktör: Topluluk 
Bilinci 

Açıklanan Varyans: 
%23 

,929   

3. Faktör: Anlamlı İş 

Açıklanan Varyans: 
%20,9 

,877 

 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) testi belirli bir örneklemden elde edilen değişkenlerin oluşturduğu 
veri yapısının faktör analizi için yeterliliğini sınamaktadır. KMO değerinin “0,60 ve üstü” olması 
örneklemin faktör analizi için yeterli olduğunu göstermektedir. Veri analizi sonuçlarına göre 
değişkenler için KMO değeri en düşük “,884” en yüksek “,942”’dir. Buna göre örneklem faktör 
analizi için yeterlidir. Açıklanan varyans ise faktör analizinde her bir faktörün açıkladıkları 
varyans oranını göstermektedir. Genel değerlendirmeye göre, keşfedici faktör analizinde tüm 
faktörlerin açıkladıkları toplam varyansın, tek boyutlu ölçeklerde an az “%30”, çok boyutlu 
ölçeklerde ise en az “%50” olması gerekmektedir. Bu kapsamda araştırma verilerinin sonuçlarına 
göre tek boyutlu değişkenler açıklan varyans oranı en az “%70” çok boyutlu ölçek olan işyeri 
maneviyatından açıklan varyans oranı ise en az “%71,6”dır (Gürbüz ve Şahin, 2018: 319-320). 

Faktör analizi soncunda yalnızca işyeri maneviyatı değişkeninden 1 ifade faktör yükü düşük 
olduğu için çıkarılmıştır. Bununla birlikte, faktör analizi soncunda ifadelerin orijinal ölçeğe 
uygun dağılım gösterdiği görülmüştür. 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:  

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 

İşyeri Maneviyatı 176.09 84 2.09 0.90 0.85 0.99 0.98 0.98 0.073 

Örgütsel Özdeşleşme 7.95 4 1.98 0.98 0.94 1.00 0.99 0.99 0.069 

Örgüt Temelli Öz-saygı 3.28 2 1.64 0.99 0.95 1.00 1.00 0.99 0.056 

 

Tablo 1 ve Tablo 2’de görülen keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda ulaşılan 
değerlerin kabul edilebilir değer aralıklarında olduğu görülmektedir. 

Normallik Analizi 

Normal dağılım değişkenin dağılım ölçüleriyle ilişkilidir (Gürbüz ve Şahin, 2018: 211). 
Literatürde sık kullanılan korelasyon, t testi, varyans analizi (ANOVA) ve kovaryans analizi 
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(ANCOVA) gibi parametrik testlerin temel varsayımlardan kullanılması için yapı normal 

dağılıma uygun olmalıdır. İncelenen değişkenin normal dağılması, yansız parametre kestirimi 
yapılmasında önem taşımaktadır. Bu kapsamda, parametrik test istatistikleri genellikle normal 
dağılıma dayalı olarak hesaplanmaktadır. Normalliğin iki önemli faktörünün çarpıklık ve basıklık 
olduğu ifade edilebilir (Uysal ve Kılıç, 2022: 222-223). Huck (2012), verilerin normal dağılım 
gösterebilmeleri için çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerlerinin “-1” ile “+1” 
arasında olması gerektiği üzerinde durmuştur (Özgür vd., 2015: 68). Yaygın bir görüşe göre ise, 

çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerlerinin, kendi standartları hatasına bölünmesi ile 
elde edilen değerin dikkate alınması gerekmektedir. Bu değerin “-3,29” ve “+3,29” altında 
kalması (200’den az örneklemler için bu değer 2,58’dir) verinin normal dağıldığını 
göstermektedir (Gürbüz ve Şahin, 2018: 214). Literatürdeki değerlendirmeler doğrultusunda 

işyeri maneviyatının elde edilen toplam puanın normallik şartını sağladığı ifade edilebilir 

(çarpıklık=-,502; basıklık=,046). İşyeri maneviyatının anlamlı iş boyutunun elde edilen toplam 

puanın normallik şartını sağladığı ifade edilebilir (çarpıklık=-,615; basıklık=,056). İşyeri 
maneviyatının topluluk bilinci boyutunun elde edilen toplam puanın normallik şartını sağladığı 
ifade edilebilir (çarpıklık=-,473; basıklık=-,117). İşyeri maneviyatının işyeri değerleriyle uyumun 
elde edilen toplam puanın normallik şartını sağladığı ifade edilebilir (çarpıklık=-,447; basıklık=-

,147). Örgüt temelli öz-saygı değişkeninden elde edilen toplam puanın normallik şartını sağladığı 
görülmüştür (çarpıklık=-,256; basıklık=-,096). Örgütsel özdeşleşme değişkeninden elde edilen 
toplam puanın da normallik şartını sağladığı ifade edilebilir (çarpıklık=-,750; basıklık=,413). 

Normallik analizi sonuçlarına göre verilerin normal dağılım göstermektedir. Bu çerçevede 
parametrik testlerle analizlere devam edilecektir. 

Korelasyon Analizine İlişkin Bulgular 

Araştırmada elde edilen verilere korelasyon analizi yapılmış ve idari personelin işyeri maneviyatı 
düzeyleri, örgüt temelli öz-saygı eğilimleri ve örgütsel özdeşleşme durumlarına 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 4 5 

İşyeri Maneviyatı 3,36 0,83 1     

İşyeri Maneviyatının Anlamlı İş Boyutu 3,51 0,87  1    

İşyeri Maneviyatının Topluluk Bilinci 
Boyutu 

3,42 0,95   1   

İşyeri Maneviyatının İşyeri Değerleriyle 
Uyum Boyutu 

3,22 ,91    1  

Örgüt Temelli Öz-saygı 3,71 0,73 ,779** ,601** ,758** ,737** 1 

Örgütsel Özdeşleşme 3,52 0,89 ,665** ,632** ,552** ,644** ,599** 

**p<0.01 

 

Çoklu bağlantı problemi değişkenler arasındaki korelasyonun .90’dan büyük olması hâlinde 
ortaya çıkmaktadır. Bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasındaki ikili korelasyonlar 

çoklu bağlantı problemine neden olmamaktadır. Tablo 3’e bakıldığında tüm ikili korelasyonlarda 

r<0.90 olduğu görülmüştür. Bu çerçevede ikili ilişkilerde çoklu bağlantı sorunu olmadığı ifade 
edilebilir (Savcı ve Aysan, 2016: 408). Tablo 3’te görüldüğü üzere değişkenler arasında yüksek 
korelasyon değerleri görülmektedir. Özellikle işyeri maneviyatı ile örgüt temelli öz-saygı 
arasında oldukça kuvvetli bir ilişki olduğunu ifade etmek mümkündür. 

 



407 

 

Hiyerarşik Regresyon Analizine İlişkin Bulgular 

Araştırma hipotezlerinde ileri sürülen değişkenler arası etkilerin ve aracı etkinin belirlenmesi 
amacıyla Baron ve Kenny (1986) tarafından önerilen üç aşamalı regresyon analizinden 
faydalanılmıştır. Baron ve Kenny (1986) tarafından önerilen üç aşamalı regresyon analizine göre, 
bağımsız değişkenin bağımlı değişken ve aracı değişken üzerinde etkisinin var olması 
beklenmektedir. Bu üç aşamalı regresyon analizi aracı değişkenin 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 gerekmektedir. Aracı değişken modele eklendiğinde bağımsız 
değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisinin azaldığı durumda kısmi aracılık;  aracı değişken 
modele dahil edildiğinde bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisinin ortadan 
kalkması durumunda tam aracılık söz konudur. Bağımsız değişkenin aracı değişken vasıtasıyla 
bağımlı değişken üzerindeki dolaylı etkisini için Sobel anlamlılık testi yapılmaktadır. Sobel testi 

ile z değerimin anlamlılığına bakılmaktadır (Baron ve Kenny, 1986: 1176-1177). Bu doğrultuda, 
işyeri maneviyatının örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisinde örgüt temelli öz-saygının aracılık 
rolünü belirlemesi amacıyla; “işyeri maneviyatı”, “anlamlı iş”, “topluluk bilinci”, “işyeri 
değerleriyle uyum”, “örgüt temelli öz-saygı”, “örgütsel özdeşleşme” arasındaki ilişkiler 
hiyerarşik regresyon analizi aracılığıyla incelenerek, Sobel testleri yapılmıştır. Aracılık testine 
ilişkin bulgular Tablo 4’te verilmektedir. 

Tablo 4: İşyeri Maneviyatının Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisinde Örgüt Temelli 
Öz-Saygının Aracılık Rolüne İlişkin Hiyerarşik Regresyon Analizi Bulguları 

  Örgüt Temelli Öz-

saygı 
Örgütsel 

Özdeşleşme 

İşyeri Maneviyatının 
Anlamlı İş Boyutu 

Test: Anlamlı İş (β) 
R2 

∆R2 

Anlamlılık 

1. R=  

F= 

,601 

,362 

,359 

,000 

,601 

115,630 

,632 

,399 

,396 

,000 

,632 

135,397 

İşyeri Maneviyatının 
Topluluk Bilinci 

Boyutu 

Test: Topluluk Bilinci 

(β) 
R2 

∆R2 

Anlamlılık 

1. R=  

F= 

,758 

,575 

,573 

,000 

,758 

275,758 

,552 

,305 

,301 

,000 

,552 

89,344 

İşyeri Maneviyatının 
İşyeri Değerleriyle 

Uyum Boyutu 

Test: İşyeri Değerleriyle 
Uyum (β) 
R2 

∆R2 

Anlamlılık 

1. R= 

F= 

,737 

,543 

,540 

,000 

,737 

242,100 

,644 

,415 

,413 

,000 

,644 

144,943 

 

Aracılık testinin ilk aşamasında işyeri maneviyatının örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisi 
incelenmiş, işyeri maneviyatının örgütsel özdeşleşmeyi β=.665 (p< 0.001) pozitif yönde anlamlı 
olarak etkilediği görülmüş ve H1 hipotezi desteklenmiştir. Bununla birlikte, işyeri maneviyatının 
anlamlı iş boyutunun örgütsel özdeşleşmeyi β=.632 (p< 0.001) pozitif yönde anlamlı olarak 
etkilediği görülmüş ve H1a hipotezi desteklenmiştir. İşyeri maneviyatının topluluk bilinci 
boyutunun örgütsel özdeşleşmeyi β=.552 (p< 0.001) pozitif yönde anlamlı olarak etkilediği 
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görülmüş ve H1b hipotezi desteklenmiştir. İşyeri maneviyatının işyeri değerleriyle uyum 
boyutunun örgütsel özdeşleşmeyi β=.644 (p< 0.001) pozitif yönde anlamlı olarak etkilediği 
görülmüş ve H1c hipotezi desteklenmiştir. İkinci aşamada işyeri maneviyatının aracı değişken 
olan örgüt temelli öz-saygı üzerindeki etkisine bakıldığında işyeri maneviyatının örgüt temelli öz-

saygıyı β==.779 (p< 0.001) pozitif yönde anlamlı olarak etkilediği görülmüş ve H2 hipotezi 

desteklenmiştir. Bununla birlikte, işyeri maneviyatının anlamlı iş boyutunun örgüt temelli öz-

saygı üzerindeki etkisi incelenmiş ve anlamlı işin örgüt temelli öz-saygıyı β=.601 (p<0.001) 

pozitif yönde ve anlamlı olarak etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Böylece H2a hipotezi 

desteklenmiştir. İşyeri maneviyatının topluluk bilinci boyutunun örgüt temelli öz-saygı 
üzerindeki etkisi incelenmiş ve topluluk bilincinin örgüt temelli öz-saygıyı β=.758 (p<0.001) 

pozitif yönde ve anlamlı olarak etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Böylece H2b hipotezi 

desteklenmiştir. İşyeri maneviyatının işyeri değerleriyle uyum boyutunun örgüt temelli öz-saygı 
üzerindeki etkisi incelenmiş ve işyeri değerleriyle uyumun örgüt temelli öz-saygıyı β=.737 

(p<0.001) pozitif yönde ve anlamlı olarak etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Böylece H2c hipotezi 

desteklenmiştir. 

Tablo 4: İşyeri Maneviyatının Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisinde Örgüt Temelli 
Öz-Saygının Aracılık Rolüne İlişkin Hiyerarşik Regresyon Analizi Bulguları 

  Örgüt Temelli Öz-

saygı 
Örgütsel 

Özdeşleşme 

 

 

Örgüt Temelli 
Öz-saygı 

Örgüt Temelli Öz-saygı (β) 
R2 

∆R2 

Anlamlılık 

R= ,599                

F=114,013 

 ,599 

,359 

,355 

,000 

 

İşyeri 
Maneviyatı 

Test 1 İşyeri Maneviyatı (β) 
R2 

∆R2 

Anlamlılık 

1. R=,665  

F=161,531 

 

 

 

,665 

,442 

,439 

,000 

 

Test 2 İşyeri Maneviyatı (β) 
R2 

∆R2 

Anlamlılık 

2.R=,779                 

F=314,819 

,779 

,607 

,605 

,000 

 

 

Test 3 İşyeri Maneviyatı 
Örgüt Temelli Öz-saygı (β) 
R2 

∆R2 

Anlamlılık 

3.R= 

F= 

 

 

 

 

,268 

,459 

,453 

,013 

,677 

85,985 
 

Aynı zamanda örgüt temelli öz-saygının örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisi de incelenmiş ve 
örgüt temelli öz-saygının örgütsel özdeşleşmeyi β=.599 (p<0.001) pozitif yönde ve anlamlı olarak 
etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Böylece H3 hipotezi desteklenmiştir. Son aşamada ise, işyeri 

maneviyatı ve aracılık etkisi araştırılan örgüt temelli öz-saygı birlikte analize sokularak, bu 

değişkenlerin örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkilerine bakılmıştır. Bu doğrultuda işyeri 
maneviyatı örgüt temelli öz-saygıyla birlikte analiz edildiğinde işyeri maneviyatının örgütsel 
özdeşleşme üzerindeki etkisinin devam ettiği, ancak β=.268 (p< 0.05) olarak azaldığı 
görülmüştür. Örgüt temelli öz-saygının örgütsel özdeşleşme üzerindeki anlamlı etkisi ise β=.206 
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(p< 0.05) devam etmiştir. Sonuç olarak, Baron ve Kenny (1986) tarafından önerilen şartların 

sağlanması nedeniyle işyeri maneviyatının örgütsel özdeşleşme etkisinde örgüt temelli öz-

saygının 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: Örgüt Temelli Öz-saygının Aracılık Etkisi-Sobel Testi Sonuçları 

Sobel Testi 
Test istatistiği (z) 2,476 

p-değeri 0,013 

 

Sobel testine göre işyeri maneviyatının örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisinde örgüt temelli öz-

saygının kısmi aracılığa sahip olduğu (z= 2.47; p<0.001) görülmektedir. Buna göre, H4 hipotezi 

desteklenmiştir. Son aşamada modele dahil edilen değişkenlerde çoklu doğrusallık problemi olup 
olmadığını belirlemek amacıyla VIF ve Tolerance değerlerine bakılmıştır. Tablo 6’da VIF ve 

Tolerance değerleri verilmektedir. 

Tablo 6: Çoklu Bağlantı Testi Sonuçları 

Değişkenler Tolerans değeri VIF değeri 

Anlamlı iş ,450 2,221 

Topluluk bilinci ,259 3,867 

İşyeri değerleriyle uyum ,294 3,401 

 

Bağımsız değişkenlere ait VIF ve tolerans değerlerinin çoklu doğrusallık problemi oluşturmadığı 
görülmüştür. Her bir bağımsız değişkene ait VIF değerinin 10’dan küçük ve tolerans değerinin 
.10’dan büyük olduğu saptanmıştır (Savcı ve Aysan, 2016: 408). Bu bağlamda çoklu 
doğrusallığın sağlandığı ifade edilebilir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bireyler hedeflerine ulaşmak için anlam bulma, çevresinde diğer bireylerle uyumlu olacak şekilde 
ilişkiler geliştirme ve destek bulma ihtiyacı hissetmektedir. İşgörenin içinde bulunduğu örgütsel 
ortam tarafından önemsenme ihtiyacı hissetmesi, işini değerli bulması ve diğer çalışma 
arkadaşlarına bağlılık hissetmesi işgörende işyeri maneviyatı olgusunun varlığının bir 
göstergesidir. İşyeri maneviyatının bireysel ve örgütsel anlamda birçok olumlu çıktısı 
bulunmaktadır. Örgütsel özdeşleşme işyeri maneviyatının olumlu örgütsel çıktıları arasında 
değerlendirilmektedir.  Bireyin değerlerinin örgütün değerleriyle benzeşmesi ve bireyin kendisini 
örgütün bir parçası olarak hissetmesi örgütsel özdeşleşme olarak değerlendirilmektedir. İşinde 
aşkınlık deneyimi yaşayan işgörenin kendisini örgütün hedeflerine bağlı hissetmesi ve çalışma 
arkadaşlarının desteğine sahip olması işgörenin kendisini örgüte ait hissetmesini sağlayacağı 
düşünülmektedir. Bununla birlikte işgörenleri örgütsel ortamda kişisel değerlerini anlamlı 
bulmasında, çalışma arkadaşlarının ve örgütsel uyumun olduğu kadar; bireyin örgüte atfettiği 
saygınlığında önem taşıdığı düşünülmektedir. Bu çerçevede işgörenin yeteneklerine olan güveni 
ve örgütsel rollere katılım sağlayarak örgütün ihtiyaçlarını karşılayabileceğine yönelik inancı 
işgörenin örgütsel ortamda öz-saygının var olduğuna yönelik inancını beslemektedir. Bu 

çerçevede işgörenlerin işlerinin yaşamları için bir anlam ifade etmesi ve işgörenlerin iş rollerini 
yerine getirebilecek düzeyde kişisel yeterlilik duygusuna sahip olmasının örgütsel entegrasyonu 
olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Bu nedenle çalışmada, işyeri maneviyatına sahip 
işgörenlerin örgütsel özdeşleşme düzeyleri üzerinde örgüt temelli öz-saygının aracılık rolünün 
belirlenmesi amaçlanmıştır.  
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Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, işyeri maneviyatına sahip olan ve örgütsel düzeyde öz-

saygı duygusu hisseden işgörenlerin örgütsel ortamla özdeşleşme düzeylerini pozitif yönde 

etkilediği görülmektedir. Elde edilen bu sonuç, araştırma kapsamındaki kamu kurumunda görev 
yapan, işyerlerini manevi anlamda anlamlı bulan ve çalıştıkları ortamın kendilerini değerli 
bulduğunu hisseden idari personelin örgütsel ortamdaki diğer çalışanlarla birlik olacağı, 
bütünleşeceği ve örgütün değerleriyle uyum içinde olacağı ifade edilebilir. Araştırma sonuçlarına 
paralel olarak Kolodinsky vd. (2008) yaptığı çalışmada örgütsel maneviyat ile örgütsel 
özdeşleşme, arasında pozitif ilişkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bununla birlikte Drake (2011) 

yaptığı çalışmada, işyeri maneviyatı ile örgüt temelli öz-saygı arasında pozitif yönde güçlü bir 
ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. Araştırmamızın sonuçlarına göre, işyeri maneviyatının örgüt 
temelli öz-saygıyı pozitif yönde anlamlı olarak etkilediği görülmüştür. Çalışma ortamında kişisel 
değerler ile örgütsel değerler arasında uyumun var olması durumunda bireyin öz-değerlerine ve 
yetkinliğine yönelik olan inancının artabileceği düşünülebilir. İşyeri maneviyatının hakim olduğu 
çalışma ortamında bireyin kendisini değerli hissedebileceği ifade edilebilir. Araştırma sonuçlarına 
paralel sonuçlara ulaşan Milliman vd. (2003) işyeri maneviyatı ile örgüt temelli öz-saygı arasında 

ilişkili olduğu ortaya koymuştur. Araştırmamızın sonuçlarına göre, işgörenleri sahip olduğu örgüt 
temelli öz-saygının, örgütsel özdeşleşmeyi pozitif yönde anlamlı olarak etkilediği görülmüştür. 
Örgüt temelli öz-saygı düzeyi yüksek olan işgörenleri örgütlerinde değer verilen davranışlarında 
bulunabileceği, kendilerini örgütleri bağlı ve örgütlerine karşı aidiyet duygusu hissedebilecekleri 
düşünülmektedir. Araştırmamızın sonuçlarına paralel olarak, Bowden (2002), Kark ve Shamir, 

(2002) yaptıkları çalışmalarda örgüt temelli öz-saygı ile örgütsel özdeşleşeme arasında pozitif 
yönde ilişki olduğu sonucuna ulaşılmışlardır. Aynı zamanda araştırmada işyeri maneviyatının 
örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisinde örgüt temelli öz-saygının aracılık rolü olduğu bulgusu 
elde edilmiştir. Elde edilen bulguya göre, işyerinde manevi anlamda değer hisseden işgörenlerin 
örgütsel özdeşleşme düzeylerinin artmasında işgörenlerin örgüt temelli öz-saygıya sahip 
olmasıyla ilişkili olduğu görülmektedir. Bu kapsamda işgörenin kendisini örgütü bir üyesi olarak 
hissetmesi, işgörenin kabiliyetleri ve örgütsel rolleriyle örgüte değer kattığını hissetmesi ve 
örgütsel ortamda işgörenin yeterli olduğu hissetmesiyle işgörenin örgütsel özdeşleşme duygusu 
hissetmesinin artış göstermesi beklenmektedir. Bununla birlikte işgörenlerin çalışmayı enerji ve 
zevk veren bir iş olarak değerlendirmesi, çalışma arkadaşlarının desteğiyle birlikte topluluk 
bilincine sahip olarak işyeri değerlerini benimsemesi işgörenleri psikolojik anlamda örgütlerine 
bağlı hissetmelerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çerçevede araştırma kapsamındaki 
kamu kurumlarına, örgütsel çevrede işgörenlerin işyerlerine ilişkin manevi değerlerinin 

oluşmasına katkı sağlayabilecek işgörenlerin mutlu olabilecekleri ve yaptıkları işten zevk 
alabilecekleri çalışma ortamı oluşturulması, olumlu bir örgüt iklimi yapılandırmaları, destekleyici 

bir örgütsel ortamın oluşturulması, işgören örgüt uyumunun desteklenmesi ve her anlamda 
işgörene örgütsel desteğin hissettirilmesi önerilebilir. Aynı zamanda araştırmacılara ilerideki 
çalışmalarda işyeri maneviyatının bireysel çıktıları altında değerlendirilebilecek iş stresörleri, 
işgören yaratıcılığı, işgörenin sosyal cesareti, işgörenin psikolojik sermayesi üzerindeki etkisinin 

araştırılması önerilebilir. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı personel güçlendirmenin örgütsel vatandaşlık üzerindeki etkisinde eğitim durumunun 
düzenleyicilik rolünü tespit etmektir. Bu amaçla kolayda örnekleme yöntemi ile Konya il merkezinde çalışan 166 
öğretmene dijital ortamda hazırlanan “online anket” yoluyla ulaşılmıştır. Personel güçlendirmenin örgütsel vatandaşlık 
üzerindeki etkisinde eğitim durumunun düzenleyicilik rolünü tespit etmek amacıyla yapılan bu çalışmada bootstrap 
yöntemini esas alan regresyon analizi yapılmış olup analiz sonuçlarına göre personel güçlendirmenin örgütsel 
vatandaşlık davranışı algısı üzerinde pozitif etkisi olduğu tespit edilmiştir.  Ayrıca personel güçlendirmenin örgütsel 
vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisinde eğitim durumunun düzenleyici etkisi de olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Personel Güçlendirme, Örgütsel Vatandaşlık, Eğitim Durumu 

 

GİRİŞ 

Örgütler sürekli değişen koşullarda faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu nedenle de örgütler 
yaşadıkları bu değişime hızlı uyum sağlayacak ve değişime olumlu anlamda katkıda bulunmaya 
istekli çalışanlara zorunlu olarak da olsa daha fazla bağımlı hale gelmişlerdir. Tanımlanmış rol 
beklentilerini aşan ancak bir örgütün hayatta kalması için önemli olan bu davranışlar, “örgütsel 
vatandaşlık davranışları” olarak tanımlanmaktadır (Somech ve Anat Drach-Zahavy, 2004). 

Personel güçlendirmesi ise bir örgütün hedeflerine ulaşması için çalışanların eyleme geçerken 
inisiyatif alması ve kendi kendilerine yeterli olmalarıdır. Bu durum çalışanların kişisel bir güç 
duygusuna ve bu gücü kullanma özgürlüğüne (belirli sınırlar içinde) sahip olması anlamına 
gelmektedir (Herrenkohl, vd, 1999; Oudtshoorn ve Laurie Thomas). Personel güçlendirme 
özellikle hizmet sektörünün yönetimi ve başarısı için tercih edilen bir yaklaşımdır (Lashley, 
1999). Bu çalışmada hizmet sektörünün önemli bir parçası olan öğretmenlerin eğitim durumunun 
personel güçlendirme ve örgütsel vatandaşlık ilişkisindeki düzenleyici rolü araştırılmıştır.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütlerdeki ödül sistemleri tarafından doğrudan veya açıkça 
tanınmayan ve örgütün etkin işleyişini teşvik etmenin yanı sıra örgütsel, sosyal ve psikolojik 
ortamı destekleyen isteğe bağlı olan bireysel davranıştır (Organ, 1994). 

Organ (1988) çalışmasında örgütsel vatandaşlık davranışını özgecilik, vicdanlılık, nezaket, 
centilmenlik ve sivil erdem olmak üzere beş kategoride incelemiştir. Özgecilik, örgütsel bir görev 
veya bir problemle ilgili olarak başkalarına yardım etmeyi içeren gönüllü davranıştır.  Vicdanlılık, 
çalışanların örgütlere samimi olan bağlılığını ve ayrıca örgüt kurallarına saygılarını gösteren 
vicdanlılık boyutuna göre çalışanlar kendilerinden beklenenin üzerinde sergiledikleri rol 
davranışlarını ifade etmektedir.  Sportmenlik, olumsuz davranışlardan kaçınırken sorun 
olduğunda da şikayet etmemektir. Nezaket ise Nezaket, başkalarıyla işbirliği yapma 
yükümlülüğünün üstlenilmesi ve yerine getirilmesi ile ilgilidir. Sivil erdem ise çalışanın yeni 
gelişmeler, çalışma yöntemleri ve şirket politikaları ile kendini geliştirme çabalarına ilgi duyup 
örgütünde olup bitenler hakkında kapsamlı bilgi sahibi olması demektir (Yılmaz ve Taşdan, 
2007). Bir örgütte çalışanlar arasında adalet sağlanırsa, örgütsel vatandaşlık davranışının ortaya 
çıkma olasılığının daha yüksek olacaktır (Eskew, 1993). 
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Örgütsel vatandaşlık davranışında bir çalışan diğer bir çalışanın yapılacak işle ilgili bilmesi 
gereken temel noktaları öğrenmesine yardımcı olarak örgütte üretkenliği artırabilir. Örgütsel 
vatandaşlık davranışını benimseyen çalışanlar işle ilgili sorunlarda birbirlerine yardım edip bu 
sorunları kendi aralarında çözdüklerinde yöneticilere planlama gibi üretken görevlere daha fazla 
zaman ayırabileceklerdir. Ayrıca örgütsel vatandaşlık davranışı ile birlikte ekip ruhu ortaya 
çıkacak ve ekip ruhuyla birlikte çalışanların moralleri yüksek olacak ve örgütsel bağlılıkları 
artacaktır. Ekip üyeleri ve çalışma grupları arasında faaliyetleri koordine etmenin etkili bir aracı 
olacaktır. Bu davranış sonucunda, grup bağlılığını ve bir takıma ait olma duygusunu geliştirebilir 
ve bunların tümü performansı artırabilir ve örgütün daha iyi çalışanları çekmesine ve elde 
tutmasına yardımcı olabilecektir. Son olarak örgütsel vatandaşlık davranışıyla örgütsel 
performansta istikrar arttırılabilirken örgütün çevresel değişimlere uyum sağlama yeteneği 
geliştirilebilir (Podsakoff  ve MacKenzie, 1997: 136-137, Chiang ve Hsieh, 2012).  

Örgütün yönetim kademesi ve çalışanları arasında gücün yeniden dağıtılmasının dinamik süreci 
olarak tanımlanabilecek olan personel güçlendirmede çalışana daha fazla esneklik ve işle ilgili 
kararlar alma konusunda daha fazla özgürlük sağlanmaktadır. Personel güçlendirmenin iki boyutu 
vardır. İlki, çalışanın güçlendirmeyi nasıl algıladığına odaklanan psikolojik boyutudur. İkinci 
boyu ise yöneticilerin ve liderlerin rolünü yakından inceleyen çok boyutlu bakış açısıdır 
(Greasley, vd.,2005).  Psikolojik güçlendirme, işlerinin kontrolünün kendilerinde olduğunu 
algılayan çalışanlara veya örgütte yer alan takımlara odaklanmaktadır. Psikolojik güçlendirmenin 
odak noktası çalışanların güçlendirme ile ilgili algılarına veya bilişsel durumlarıdır. Burada kilit 

nokta, örgüt çalışanlarının veya takımların işlerini kendi başlarına gerçekleştirebileceklerine 

inanmaları gerektiği ve işleri üzerinde kontrol sahibi olduklarına inanmalarını sağlamaktır 
(Maynard, Gilson ve Mathieu, 2012). Ayrıca psikolojik güçlendirme, çalışanların hedeflerine 
ulaşabileceğine dair inançlarını ve bu hedeflere ulaşma çabalarını engelleyen veya artıran 
kaynaklar ve faktörler hakkında farkındalıkları ile hedefleri gerçekleştirme çabalarını 
içermektedir (Zimmerman, 1995). Psikolojik güçlendirme, bir çalışanın içsel motivasyon 

kaynağını değiştirebilir. Böylelikle çalışanın motivasyonu artarken örgütsel vatandaşlık 
davranışını da olumlu anlamda değişim gösterebilir (Chiang ve Hsieh, 2012). 

Literatür tarandığında personel güçlendirmenin örgütsel vatandaşlık davranışına etkilerinin 
araştırıldığı farklı çalışmalar mevcuttur. İlusu (2012) tarafından hazırlanan yüksek lisans tezinde 
personel güçlendirmenin örgütsel vatandaşlık davranışı ve işten ayrılma niyeti üzerine bir 
araştırma yapılmıştır. Denizli’deki beş tane hastanede uygulanan araştırmaya göre hastane 
personelinin yüksek düzeyde örgütsel vatandaşlık davranışına sahip oldukları tespit edilmiştir. 
Ayrıca personel güçlendirme ölçeğinde yer alan tüm boyutlar ile örgütsel vatandaşlık ölçeğinde 

bulunan tüm boyutlar arasında istatistiksel açıdan pozitif yönlü anlamlı ilişkiler olduğu 
belirlenmiştir (İlusu, 2012). Yücel ve Demirel tarafından 2012 yılında bir kamu kuruluşunda 
gerçekleştirmiş oldukları araştırmanın sonucuna göre personel güçlendirmenin örgütsel 
vatandaşlık davranışı sergileme eğilimini olumlu bir şekilde etkilediği belirlenmiştir (Yücel ve 
Demirel, 2012). Bağcı ve Camgöz (2019) tarafından banka çalışanlarına yönelik yapılan 
çalışmaya göre personel güçlendirmenin alt boyutları ile örgütsel vatandaşlık davranışı alt 
boyutları arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (Bağcı ve Camgöz, 
2019). 

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

Araştırmada kullanılan değişkenler ilişkin model, örneklem, veri toplama araçları, analizler ve 
bulgular yer almaktadır.   

Araştırmanın Amacı ve Modeli 
Bu araştırmada öğretmenlerin personel güçlendirme ve örgütsel vatandaşlık ilişkisinde eğitim 
durumunun düzenleyici etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın hipotezini sınamaya uygun model 
Şekil 1’de gösterilmiştir. Araştırmanın hipotezleri:  

https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/bir%20i%C5%9Fin%20yap%C4%B1lmas%C4%B1%20i%C3%A7in%20gerekli%20temel%20noktalar%C4%B1%20%C3%B6%C4%9Frenme
https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/bir%20i%C5%9Fin%20yap%C4%B1lmas%C4%B1%20i%C3%A7in%20gerekli%20temel%20noktalar%C4%B1%20%C3%B6%C4%9Frenme
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H1: Personel güçlendirme ile örgütsel vatandaşlık arasında pozitif ilişki vardır. 

H2: Personel güçlendirme ile örgütsel vatandaşlık arasındaki ilişkide eğitim düzeyinin düzenleyici 
etkisi vardır. 

Araştırmanın Örneklemi 
Araştırmanın örneklemi Konya’da görev yapan 166 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada 
kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 2021-2022 eğitim öğretim güz dönemi kasım ve aralık 
aylarında aanket formları katılımcılara ulaşmıştır. Katılımcılara dağıtılan 167 anket formundan 

166 anket formu kullanılabilirdir. 

 

 

 

 

 

          

 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

 

Araştırmada Kullanılan Ölçekler 

Araştırmada 5 demografik soru ile birlikte, 31 sorudan oluşan iki ölçek kullanılmıştır. 

Personel Güçlendirme Ölçeği: Spreitzer (1995) tarafından 5’li likert tipinde (1=Kesinlikle 

katılmıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum) geliştirilmiştir. 12 madden oluşan ölçeğin boyutları; 
anlamlılık, yeterlilik, özerklik ve etkidir. Çöl (2008) ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenirlik 
çalışmasını yapmıştır. Daha önce çok kez ölçeğin yapı geçerliliği ispat edilmiştir (Kraimer vd., 
1999, Ergeneli vd., 2007, Çevik Tekin ve Akgemci, 2019). Bu araştırma kapsamında ölçeğin 
güvenirliği (Cronbach’s Alpha) %79,2’dir. 

Örgütsel Vatandaşlık Ölçeği: Ölçek, Vey ve Campbell (2004) ile Williams ve Shiaw (1999) 

tarafından geliştirilmiştir. Basım ve Şeşen (2006) Türkçe geçerliliğini yapmıştır.  19 maddeden 

oluşan ölçek 5 boyuttan oluşmaktadır. Beşli likert tipi olarak hazırlanan ölçekte “1= Kesinlikle 
Katılmıyorum - “5= Kesinlikle Katılıyorum”dur. Ölçeğin boyutları; özgecilik, vicdanlılık, 
nezaket, centilmenlik, sivil erdemdir. Ölçeğin geçerlilik çalışması daha önce pek çok çalışmada 
yapılmıştır (Çelik ve Çıra, 2013; Çetinkaya ve Çimenci, 2014; Sökmen vd., 2017). Ölçeğin 
güvenirliği (Cronbach’s Alpha) değeri %88,2’dir. 

Tanımlayıcı İstatistikler 

Katılımcıların; % 79’u erkek, %84’ü evli, % 74’ü lisans derecesine sahip, %57’si 25-44 yaş 
arasında, %41’i 20 yıldan fazladır iş hayatında çalışmaktadır. Katılımcılara ilişkin detaylı bilgiler 
Tablo 1’de sunulmuştur. 

 

 

 

 

Eğitim Durumu 

Personel Güçlendirme Örgütsel Vatandaşlık 
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Tablo 1. Demografik Bulgular 

 Değişken                      Kategori                   Frekans         Yüzde (%) 

Cinsiyet                          Kadın                          132                   79,0 

                                       Erkek                            35                    21,0 

Medeni Durum             Evli                              140                    83,8 

                                      Bekar                            27                    16,2 

Yaş                                  18-24                     3                1,8 

                                        25-44                   95              56,9 

                                        45-59                   65              38,9 

                                        60 ve üzeri                     4                2,4 

Eğitim Durumu            Lisans                 123              73,7 

                                     Lisansüstü                   44              26,3 

Çalışma Süresi                1 yıldan az                     1                  ,6 

                                        1-5 Yıl                   14                8,4 

                                        6-10 Yıl                   20              12,0 

                                        11-15 Yıl                   31              18,6 

                                        16-20 Yıl                   32                   19,2               

                                        20 yıl ve üzeri             69              41,3                  

 

Araştırma Hipotezlerinin Test Edilmesi 
Personel güçlendirmenin örgütsel vatandaşlık üzerindeki etkisinde eğitim durumunun 

düzenleyicilik rolünü tespit etmek amacıyla yapılan bu çalışmada bootstrap yöntemi esas alan 

regresyon analizi yapılmıştır. Düzenleyici etkiyi ölçen analizler Hayes (2013) tarafından 
geliştirilen, Process Makro 4.0 eklentisi kullanılarak SPSS programı ile yapılmıştır. Bootstrap 

yöntemi, Baron ve Kenny (1986)’e ait geleneksel yöntemden daha güvenilirdir (Hayes, 2018; 
Gürbüz, 2019). Regresyon analizinde bootstrap yöntemiyle, %95 güven aralığında, 5000 yeniden 

örneklem seçilmiştir. Araştırma hipotezlerinin kabul edilebilmesi için analizler sonucu elde edilen 

%95 güven aralığında elde edilen (Confidence interval CI) değerlerin 0 (sıfır)’ı içermemesi 
gerekmektedir (Gürbüz, 2019; MacKinnon vd., 2004; Preacher vd., 2007). 

Tablo 2. Personel Güçlendirme, Örgütsel Vatandaşlık,  

Eğitim Seviyesi Regresyon Analizi Sonuçları 
 b SH t p LLCI ULCI 

Bağımlı Değişken: Örgütsel Vatandaşlık 

Personel Güçlendirme (X)  (b1 yolu)           ,9145     ,1599      5,7200      ,0000  ,5988     1,2302 

Eğitim Seviyesi (W)            (b2 yolu)         1,6669     ,4379     3,8067      ,0002   8022     2,5315 

X.W                                      b3 yolu)          -,4041     ,1002   -4,0317       ,0001 -,6021    -,2062 

                                                                                 Şartlı Etki: Eğitim Durumu 

Lisans         (1)                                              ,5103     ,0719    7,0972      ,0000    ,3683     ,6523 

Lisansüstü  (2)                                              ,1062     ,0698     1,5203     ,1304   -,0317     ,2441 

 R= ,4960,  R2=,2460, n=167, LLCI: En düşük güven aralığı, ULCI: En yüksek güven aralığı 

Tablo 2’de yer alan regresyon analizine göre, analizine dahil edilen tüm tahmin değişkenleri 
örgütsel vatandaşlık üzerindeki değişimin yaklaşık % 25’ini (R²= , 246) açıklamaktadır. 
Regresyon analizine göre, personel güçlendirmenin örgütsel vatandaşlık algısı üzerindeki etkisi 
(b1 yolu) istatistiksel olarak anlamlıdır (b = ,9145, %95 GA [,5988; 1,2302], t =5,7, p < ,05). 
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Hipotez 1 kabul edilmiştir. Örgütsel vatandaşlık algısına eğitim durumunun etkisi (b2 yolu) yine 

pozitif yönde anlamlı olarak bulgulanmıştır (b=1,67, p<.05). Personel güçlendirme (X=bağımsız 
değişken) ile cinsiyet (W= düzenleyici değişken) değişkeninin etkileşimi (X.W) ile ilgili sonuç 
anlamlı olarak bulgulanmıştır (b =-,4041, %95 GA [-,6021; -,2062], t =-1,520, p < 05). 

Düzenleyici etki eğim grafiğinde daha detaylı görülebilir.  

Şekil 2. Eğitim Durumunun Düzenleyici Rolü 

Şekil 2’de verilen eğim analizinde, eğitim durumunun düzenleyici etkisi görülmektedir. Personel 
güçlendirmenin örgütsel vatandaşlık üzerindeki pozitif etkisinin lisans ve lisansüstü eğitime sahip 

öğretmenlerde farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. Her iki değişkeninin de düzenleyici etkisi 
bulunmakla birlikte, lisans düzeyinde eğitime sahip öğretmenlerde b=,5103; %95 GA[ ,3683 

;,6523] personel güçlendirmenin örgütsel vatandaşlığa etkisi lisansüstü eğitim düzeyine sahip 

öğretmenlerden (b=,1062; %95 GA [ -,0317;,2441] daha güçlüdür.  

SONUÇ  

Bu çalışmanın amacı personel güçlendirme ve örgütsel vatandaşlık ilişkisinde eğitim durumunun 
düzenleyici rolünü tespit etmektedir. Çalışmanın iki hipotezi bulunmaktadır. Yapılan regresyon 
analizi sonucu “H1: Personel güçlendirmenin örgütsel vatandaşlık algısı üzerindeki etkisi vardır” 
hipotezi kabul edilmiştir. Elde edilen bu bulgu İlusu (2012). Bağcı ve Camgöz (2019) ‘ün 
çalışmalarını desteklemektedir. Çalışmada H2: Personel güçlendirme ile örgütsel vatandaşlık 
arasındaki ilişkide eğitim düzeyinin düzenleyici etkisi vardır” hipotezi de yapılmış olan regresyon 
analizi neticesinde kabul edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre analize dahil edilen tüm tahmin 
değişkenleri, örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki değişimin % 25’ini açıklamaktadır. Ayrıca 
eğitim durumun örgütsel vatandaşlık davranışına etkisinin, pozitif yönde ve anlamlı olduğu tespit 

edilmiştir. Eğim analiz sonuçlarına göre personel güçlendirme ile örgütsel vatandaşlık arasındaki 
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ilişkide eğitim düzeyinin düzenleyici etkisi, lisans düzeyinde eğitime sahip öğretmenlerde 
lisansüstü eğitim düzeyine sahip öğretmenlerden daha güçlü tespit edilmiştir. 

Bu çalışmanın bazı kısıtları vardır. Bu kısıtlardan ilki örneklem sayısının küçüklüğüdür. 
Çalışmanın veri toplama süreci devam etmekte olup, örneklem genişletildiğinde elde edilen 
veriler tekrar analiz edilecektir. Pandemi koşulları nedeniyle sadece online anket yoluyla 
örnekleme ulaşılması da çalışmanın diğer bir kısıtıdır.  Gelecekte yapılacak olan farklı sektörlerde 
ki çalışmalarda personel güçlendirme ile örgütsel vatandaşlık arasındaki ilişkide medeni durum, 

yaş gibi demografik değişkenlerin düzenleyici rolünün yanı sıra daha farklı değişkenlerin 
düzenleyici etkileri de araştırılabilir.  
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ÖZET 

Eğitimde bir öğretim yöntemi olarak kullanılan dramanın etkin ve aktif bir öğrenme ortamı yaratması ve kalıcı öğrenme 
çıktıları sağlaması birçok alanda karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma, İşletme Bölümü yönetim ve organizasyon dersi 

kapsamında kullanılan drama yönteminin etkililiğini araştırmak ve bir araç olarak nasıl kullanabileceğini belirlemek 
amacıyla planlanmıştır. Araştırmacı tarafından yönetimde karar verme sürecinin aşamaları konusunda tasarlanan 

öğretim programı, gönüllü öğrencilere uygulanmıştır (16 öğrenci). Çalışma, nitel araştırma desenlerinden durum 
çalışmasıdır. Amaçlı örneklem türlerinden tipik durum örneklemesidir. Veri toplama aracı olarak katılımcı günlükleri, 
araştırmacı gözlem notları ve öğrenci görüşmeleri kullanılmıştır. Yapılan içerik analizi sonucunda öğrenme, ders süreci, 
beceri, duygu durumu ve gelecek teması başlıkları altında dramanın etkin dinlemeyi desteklediği, öğrenciyi aktif 
katılıma teşvik ettiği,  iletişimi ve sosyal beceriyi geliştirdiği, bilginin kalıcılığını sağladığı, işbirliği yapmaya katkı 
sağladığı bulgularına ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra katılımcılar arasında dramanın çalışma hayatına ilişkin farkındalık 
kazandırdığı ve iş bulma süreçlerini kolaylaştırabileceği fikri oluşmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Yönetim, Organizasyon, Eğitimde drama 

 

GİRİŞ 

Eğitim ortamında kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri, eğitimin düzenlenmesinde ve 
hedeflerin gerçekleştirilmesinde önemli bir yere sahiptir. Öğretme yönteminin seçiminde 
yöntemin içerikle uyumlu olması ve öğrenci etkileşimini sağlaması hedeflenen kazanımlara 
ulaşılmasını kolaylaştıracaktır. Okul öncesi dönemden başlayarak yetişkin eğitimine kadar farklı 
öğretim yöntemleri kullanılmakta ve teknoloji ile birlikte bu yöntemler çeşitlenmektedir. Bu 

yöntemlerden hangisinin/hangilerinin kullanılacağı fiziki olanaklara, hedeflenen kazanıma ve 

eğitmenin tercihine göre değişiklik göstermektedir.  

Öğretim yöntemlerinden biri olan drama yöntemi, çoğunlukla Eğitim Fakültelerinde kullanılan 
bir öğretim yöntemidir ve son yıllarda birçok özel kurum tarafından da kullanılmaya başlanmıştır. 
Drama bir dersin, konunun, kavramın öğretiminde bir araç, yöntem ve aynı zamanda drama 
öğretmeni yetiştirmede başlı başına bir ders, bir alan olarak kullanılmaktadır (Okvuran, 2002).  

Drama yöntemi ile belirlenen dersin hedefi, dersin yöntem ve tekniği, dersin içeriği, araç gereçleri 
ve değerlendirme açısından bir eğitim programı oluşturur (Üstündağ, 1998).  

Eğitimde drama yoluyla, öğrenme-öğretme sürecinde problematik bir durumun ve dramatik bir 
kurgunun olması, en üst düzeyde akran etkileşiminin sağlanması, eğitmen rehberliğinde 
öğrencinin akıl yürütme yoluyla çözüme ulaştığı görülmektedir. Rol oynama yoluyla, sorunu 
görerek ve yaşayarak algılayan birey, öğrendikleri yardımıyla bu sorunu nasıl çözebileceğini 
deneme şansı kazanmaktadır. Denemelerden sonra da birey öğrendiklerini aktif olarak kullanma 

alışkanlığı geliştirecektir (Akar Vural ve Somers 2021). Dolayısıyla drama yönteminin 
öğrencileri pasiflikten kurtaran, yaşayarak öğrenme fırsatı sağlayan, bilginin kalıcılığını artıran 
bir öğretim yöntemi olması nedeniyle her disiplinde kullanılmasının sağlayacağı katkılar 
yadsınamaz bir gerçektir. Bu amaçla çoğunlukla anlatım yönteminin tercih edildiği yönetim 
organizasyon dersi için drama yöntemi ile bir öğretim tasarımı hazırlanmış ve uygulanmıştır. Bu 
çalışmanın eğitimcilere, araştırmacılara ve uygulayıcılara yol gösterici nitelikte olacağı 
öngörülmektedir.  
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Bilgiye ulaşmanın, anlamanın, farkına varmanın ve bilginin kalıcılığını sağlamanın bir anda değil 
de zaman içinde oluşması, sürecin önemini göstermektedir. Birey, yaşadıkça içinden geçtiği 
deneyimler sayesinde bilgi biriktirir. Deneyim, eylemle kazanılır. Tıpkı oyun gibi. Oyun 
kültürden daha eskidir. Yaşamın doğrudan gereksinimlerini aşan ve eyleme katan bağımsız bir 
unsurdur.  Huizinga, (2021), insanı niteleyen temel kavramlardan Homo Faber (Alet yapan insan), 

Homo Sapiens (Düşünen insan) ikilisinin yanı sıra Homo Ludens (Oynayan İnsan) kavramını 
çıkartmıştır. 

“Oyun, her türlü maddi çıkar ve yarardan arınmış bir eylemdir” (Huizinga, 2021). Her oyunun 

mutlaka pratik bir işlevi vardır. Bu bağlamda; çocukların oyunlarından seyirlik oyunlara, kağıt 
oyunlarından satranca, mitlere, ritüellere, danstan müziğe, müzikten tiyatroya, folklora, dilden 
felsefeye, dramadan performansa, gündelik hayatın dışına çıkarak, belli bir yer ve zaman 

diliminde başlayıp, gelişip sonuçlanan “Oyun” ve “Oynama Eylemi” insanın “kendiliğinden” 
kendini ifade etmek için bulduğu en önemli aktivitelerden biridir (Tekerek, 2006).  

İnsanın yaratıcı cesaretini kullandığı ilk ve belki de en önemli alan olan; “Oyun” ve “Oyun 
Oynama İsteği” ni biçimlendiren karşıtlık ve karşıtların mücadelesi tiyatro ve dram sanatını da 
var eden en temel özelliktir. Dram ve tiyatro sanatı, insanın, kendini geçitlerde veya kavşaklarda 
sınadığı, vicdanıyla yüzleştiği, belli bir estetik formu olan bir eylem sanatıdır. “Drama” sözcüğü 
Eski Yunanca’da “Bir şey yapma” ya da “Oynama” anlamına gelir. Süreç içinde bu yapma 
eylemi, herhangi birinin sıradan bir şey yapmasından, “belli birinin, katılanlara anlamlı bir şey 
yapmasına” dönüşmüştür (Nutku, 1990). Adıgüzel (2013) dramayı; ‘bir grubu oluşturan üyelerin 
yaşam deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) 
vd. tekniklerden yararlanarak canlandırılmasıdır. Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir lider/ 

eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğe, şimdi ve burada ilkesine, -mış gibi yapmaya 
dayalıdır ve yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden yararlanır’ diye tanımlamıştır. Bir grup 

çalışması içinde gerçekleştirilir. Öğretimde öğrenciyi pasif bir durumdan kurtarabilmek için onu 
bedeni ve duyu organlarıyla harekete geçirebilmek gerekir. Bunun için katılımcıların kurmaca 

rollere girerek olayı yaşar hale gelmeleri sağlanır ki bu da öğrenciyi aktif yapması açısından 
uygun bir öğretim yöntemi olduğunu göstermektedir.  

Dramada gönüllük esastır. Dramanın bileşenleri; katılımcılar, mekan, konu ve eğitmenden oluşur.  
Katılımcının dramanın yapıldığı ortamda kendini güvende hissetmesi gereklidir. Drama 
çalışmaları seyirciye sergilenmek için uygulanmaz. Dramada ödül ya da ceza yoluna 
başvurulmaz. Sürece yaşantı yoluyla katılım sağladığından, öğrencilerin duyuşsal, davranışsal ve 
bilişsel yanını bütün olarak değerlendiren bir yöntemdir. Drama ile öğrenciler, özgüven ve 
özsaygıya sahip, pasif olmak yerine katılımcı olma, yeteneklerini keşfedebilme, bağımsız kararlar 
alabilme, demokratik kişilik geliştirebilme, kendini başkasının yerine koyarak kendisi ve diğerleri 
ile barışık olma, neden-sonuç ilişkisi kurabilme, problem çözebilme gibi yetenekler kazanır.  

Drama,  okul öncesi dönemde çocukların diğer alanlarla ilgili kavram ve gerçeklere dayalı bilgiyi 
öğrenmeleri için kullanılır ve çocukların gerçek yaşamda karşılaşabilecekleri sosyal deneyimleri 
kurgulayarak oynamalarını sağlar. Bu süreçte çocuklar çalışılan konuya deneysel olarak katılırlar 
(Sağlam, 2003). İlköğretim ve lise eğitiminde ise bir öğretim tasarımı olarak hedeflenen konuların 
öğretilmesinde kullanılmaktadır. Drama, Yüksek Öğretim kurumlarında bir öğretme yöntemi 
olarak kullanılmak üzere Eğitim Fakültelerinde zorunlu, diğer fakültelerde seçmeli ders 
niteliğinde müfredatta yer almaktadır.  Drama etkinlikleri, bireyi baskı altında tutan engelleri 
kaldırmaya yönelik, onun yaratıcılığını, çeşitli ifade araçlarıyla ortaya koyduğu, onun 

zenginleşme sürecine katkıda bulunan bir süreç, bir yaşantıdır. Güvenli ve içten bir ortamda, 
kalıplaşmış eğitim sisteminin tersine, araştırma-düşünme-sorgulama sürecine yaratıcı 
etkinliklerin eşlik ettiği alternatif bir yoldur (Tekerek, 2007).  
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Eğitimde Drama, herhangi bir içerik biriminin drama yolu ile işlenmesini ifade eden, dramayı 
temelde bir öğretim yöntemi olarak gören formdur. Dramanın amacı, öğrencinin estetik bir 
deneyim aracılığı ile pek çok şeyi öğrenmesidir. Estetik deneyim bir amaç değil, drama yoluyla 

elde edilecek öğrenmeler için bir araçtır (Akar Vural ve Somers, 2021). Ders sürecinde dramanın 
önemi, bireysel yaşantıdan çok, ortaklaşmacı bir yaşantı sağlaması, her bireyin nasıl birbirinden 
ayrı olduğunu vurgulamak yerine, bireylerin hangi bakımlardan birbirine benzediğini, neleri ortak 
olarak paylaştıklarını ortaya çıkarmasıdır. (San,  1990).  

Yetişkin eğitimlerinde ise son yıllarda özel ve kamu kurumlarında drama yönteminin 
kullanıldığına rastlanmaktadır.  Drama uygulaması ile çalışanların iş stresi düzeyi azalarak olumlu 
yönde ve anlamlı bir biçimde etkilenmiştir (Göklü, 2017). Yetişkinlerin hem mesleki hem de 
toplumsal yaşama uyum sağlamasında dramanın katkısının olduğu çalışmalar bulunmaktadır 
(Cengiz vd.,  2020). 

Yükseköğretimde amaç, öğrencilerin yaşamını kolaylaştıran ve iş dünyasına hazırlayan becerilere 
sahip olmasına aracılık etmektir. Tüm becerilere sahip olabilmek olaylara bütünsel bakabilmeye 
katkı sağlar. Bu da bilişsel, duyuşsal ve devinimsel kazanımları beraberinde getirir. Bu 

kazanımlara ulaşılmasında dramanın bir yöntem olarak kullanılmasının etkin olacağı görüşünden 
yola çıkılarak, yönetim ve organizasyon dersi için drama müdahale programı tasarlanmış ve 
uygulanmıştır.    

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

İşletme bölümü öğrencilerinin kayıtlandığı yönetim ve organizasyon dersinde bir öğretim 
yöntemi olarak drama yönteminin etkililiğini araştırmak ve bir araç olarak nasıl kullanabileceğini 
belirlemek amacıyla bu araştırma planlanmıştır. Bu çalışma nitel araştırma desenlerinden durum 
çalışması biçiminde tasarlanmıştır. Amaçlı örneklem türlerinden tipik durum örneklemesidir. Tek 

bir grup üzerinde uygulanmıştır. Bir Kamu Üniversitesi’nin İşletme Bölümü’nde yönetim ve 
organizasyon dersine kayıtlı olan öğrencilerle pilot çalışma olarak yapılmıştır. Katılımcı grubu 
16 kişidir (11 kız, 5 erkek). Grup, dersi ilk defa alan öğrencilerden oluşmaktadır. Katılım 
gönüllülük esasına dayanmaktadır ve drama çalışmalarına başlamadan önce öğrencilerin onamı 
alınmıştır. Drama müdahale süreci öncesinde araştırmacı 6 aşama süren MEB Onaylı Yaratıcı 
Drama Liderliği eğitimini tamamlamıştır. 

Öğretim yöntemi olarak dramanın nasıl işlediğini anlamak için pilot çalışma olarak dört oturum 
tasarlanmıştır. Yönetim ve organizasyon dersinde karar verme süreci aşamalarına ilişkin olarak 

hazırlanan drama oturumları her hafta ders saatinde toplam dört hafta uygulanmıştır. Yönetim ve 
organizasyon alanındaki kavramsal çerçeveden, eğitimde dramada kullanılan temel tekniklerden 
ve uzman görüşünden yararlanarak oturumlar tasarlanmıştır.  

Üç saatlik bir dersin ilk saati anlatım yöntemi kullanılarak karar verme süreci aşamaları 
anlatılmıştır. Diğer iki ders saatinde konuyla ilgili olarak drama çalışması yapılmıştır. Her oturum 
sonunda öğrencilerin ne hissettikleri, ne öğrendikleri, oturumdaki uygulamadan hoşnut kalıp 
kalmadıkları, neyin farklı, neyin zorlayıcı olduğuna ilişkin fikirlerini yazdıkları bir günlük 
tutmaları istenmiştir. Aynı zamanda araştırmacı her oturuma ilişkin gözlem notları tutmuştur. İlk 
hafta katılım gösterdiler mi? Nerelerde tereddüt ettiler? Teknikler nasıl işledi? Kargaşa var mıydı? 
Kriz ve çatışmayı nasıl çözdüler? Soru sorma şekilleri değişti mi? gibi konularda not tutmuştur. 
Dört oturumun sonunda genel olarak drama yöntemini değerlendirmek ve karar verme süreci 
aşamaları hakkında neler öğrendiklerini tespit etmek amacıyla öğrencilerle görüşmeler 
yapılmıştır. Araştırma verileri katılımcı günlükleri, gözlem notları ve öğrenci görüşmeleri yoluyla 

elde edilmiş ve çalışmanın geçerliliğini sağlamak açısından zengin bir veri sunmuştur. Tüm 
çalışmalar sonunda öğrencilerin tuttuğu günlüklerden 28 sayfa, drama eğitmeni olarak 

araştırmacının gözlem notlarından 9 sayfa, öğrenci görüşmelerinden 11 sayfa ham veri elde 

edilmiştir. Bu verilere içerik analizi yapıldıktan sonra elde edilen kodlamalar nitel veri analizi 
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alanında uzman olan bir araştırmacıya okutularak yapılan analizler yeniden ele alınmış, görüş 
birliğine varılarak son haline getirilmiştir.   

Elde edilen kodlar değerlendirilerek öğrenme, ders süreci, beceri, duygu durumu ve gelecek 

teması olmak üzere beş tema belirlenmiştir. Temaların belirlenmesinde Özoğul ve Sezerel (2019) 

ve Özoğul vd. (2020) çalışmalarından yararlanılmıştır. Öğrencilerin ham verilerine uygulanan 
içerik analizi sonucu elde edilen kodlamalar ve oluşturulan temalar aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir.  

Tablo 1: Tema ve kod tablosu 

Temalar Kodlar 

Öğrenme Teması  - Bilginin kalıcılığı 
- Deneyimleyerek öğrenme 

- Eğlenerek öğrenme 

- Yaşayarak öğrenme 

Ders Süreci Teması - Etkin dinleme 

- Pasiflikten kurtulma 

- Fikirlerini söyleme 

- Yorum yapabilme 

Beceri Teması - İletişim kurabilme 

- İşbirliği yapabilme 

- Yaratıcı fikirler sunabilme 

- Tolerans gösterebilme 

Duygu Durumu Teması  - Rahat hissetme 

- Meraklı hissetme 

- Değer verildiğini hissetme 

- Özgüvenli hissetme 

- Güçlü hissetme 

Gelecek Teması - İş bulma kolaylığı 
- Çalışma hayatına uyum 

- Yeni insanlarla tanışma 

- İş görüşmelerinde katkısı olacağı inancı 
 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışmaya katılan gönüllü 16 öğrencinin 11’i kız, 5’i erkek öğrencidir. Tümü birinci sınıf 
öğrencisidir. Uygulama sonrası yazdıkları katılımcı günlükleri ve dört oturum sonunda yapılan 
görüşmelerden elde edilen veriye içerik analizi yapılarak kod ve temalar oluşturulmuştur. 
Temalara ilişkin öğrenci görüşleri aşağıda verilmiştir.  

Öğrenme Teması 
Öğrencilerin dört hafta süren uygulama sürecinde her dersin sonunda yazdıkları katılımcı 
günlüklerinden elde edilen bilgilere göre öğrenciler drama yöntemi ile konuların akılda kalıcı 
olduğunu, yaşayarak ve eğlenerek öğrendiklerini ifade etmişlerdir. Öğrenci günlüklerinden bazı 
alıntılar aşağıdaki gibidir:  

K8: “Drama ile öğreniliyor hocam. Çünkü yaparken çok eğlendik. Eğlenceli şeyler unutulmuyor.”  

K3: “Eğlenerek öğrenmek. Hep istediğim bir şeydi. Keşke diğer derslerde de yapsak”  

K7: “Çerçeveleme etkisini anlamıştım, ama drama ile pekiştirme oldu”  

K2: “Bugün anlatılanları gayet iyi bir şekilde kavradım. Akılda kalıcı olacağını düşünüyorum”  

K15: Doğaçlamada rol icabı o anı yaşadım. Kendim yapmış oluyorum yani ben yaşıyorum. O 
yüzden kalıcı bence.  
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Ders Süreci Teması 
Bu tema kapsamında öğrenciler dersi etkin dinlediklerini, pasiflikten kurtulduklarını, etkileşimli 
ve eğlenceli bir ders olduğunu, işbirliği yapabildiklerini belirtmişlerdir. Bu temaya ilişkin öğrenci 
görüşleri aşağıdadır: 

K2: “İlk ders konu anlatımı, arkasından drama yapmak çok iyi oldu. Hiç sıkılmıyorum artık ve 
derse katılımım arttı. Bütün dersler böyle yapılsa keşke…”  

K1: “Diğer derslerde sadece ders dinlemek çok sıkıcı geliyor. Hiç konuşmadan dersler geçiyor. 
Dramada hep biz aktif olduk.” 

K9: “Dramada konuşmayan yok. Sesi çıkmayan arkadaşlarımın sesini duydum ”  

K3: “Bir sürü değişik teknik uyguladık. Bugüne kadar bildiğim dersler gibi değildi. Bizler dersi 
yaptık gibi. Dinlemek değil de yaşamak”  

K14: Ben grup halinde ödev yapmayı hiç sevmem, bazı derslerde grup ödevi veriyor hocalar. Hiç 
sevmiyorum, ama burada yapılan ödevlerdeki gibi değil. Ödevler bazen benim üzerime kalıyordu. 
Dramada zaten biri konuşmasa da başka biri konuşuyor. Ödev üstüne kalması gibi değil”   

Beceri Teması 
Beceri kazanımı çok hızlı edinilen bir kavram olmamakla beraber, deneyimle birlikte 
geliştirilebilen bir kazanımdır. Dramanın yaşayarak öğrenme özelliği deneyim sağlayarak beceri 
kazanımına katkı sağlar. Bu tema başlığı altında öğrencilerin drama sürecinde kazandıklarını 
düşündükleri becerilere ilişkin alıntılar aşağıda verilmiştir: 
K3: “Ben yeni arkadaş edinmeyi sevmiyordum. Birbirini tanıtma etkinliğinden sonra gittiğim bir 
ortamda yeni birileri ile konuşmaya başladım. Hoşuma gitti. Kendime şaşırdım.”  
K8: “Bir kere az öğrenci olduğumuz için herkes birbirini tanımaya başlayınca ilk haftadan sonra 
rahatlık oldu. Sorunlu tipler yok grupta. Bir de beni kaba bulurlar. Kibarlaşmaya başladım 
hocaam.” 

K5: “Hocam, biz sizden daha aktifiz derslerde Onun için birbirimizle ilişki kurmayı öğrendik. 

Daha önce sınıftan çok az kişiyle konuşmuştum. Arkadaş sayım arttı.”  
K11: “Yaptığımız bir etkinlikte T.. arkadaşımızın bulduğu fikir çok hoşumuza gitti. Çok yaratıcı. 
Ben de değişik şeyler bulmaya çalışıyorum. Bi gaz geldi bana.” 

K14: “Karar verme aşamaları konusunda diğer grubun doğaçlaması çoook güzeldi. Hayran 
oldum. Çok yaratıcılar” 

K2: “Sınıftan hiç kimseyi tanımıyordum. Okulda, derslerde çok sıkılıyordum. Dramanın başında 
oynadığımız oyunlar bile iletişim kurmama yardımcı oldu.” 

Duygu Durumu Teması 
Bu tema kapsamında öğrenciler, drama esnasında heyecanlı, meraklı, güvenli, güçlü, rahat 
hissettiklerini belirtmişlerdir. Öğrenci günlüklerinde yazılan bazı notlar aşağıda verilmiştir: 

K6: “Başlarken gergindi herkes. Sonra müzik başlayınca biraz rahatladık. Derste müzik dinlemek 
iyiydi hocam.” 

K9: Kendimi çok iyi hissetim. Varım sanki. Eskiden yok muydum? Keşke ilkokuldan beri dersleri 
böyle işleseydik. Kendime güvenim geldi. 

K7: “Bu ders harika geçti. Bir sonraki haftayı iple çekiyorum. Bugün yaptığımız her şey aklımda. 
Merakla bir sonraki haftayı bekliyorum. 

K2: “Sınıfta sinir olduğum biri vardı. Drama yaparken ona karşı kötü bir his gelmedi. Etkinlik 

yaparken eskisi kadar sinir olmadım”. 
K4: “Herkes gibi ben de çekingendim. Müzik dinlemek rahatlattı diyebilirim. Bir de başlangıçtaki 
oyunlar kaygıyı azaltıyor. Güven sorunum var benim. Biraz olsun kendime güvenim geldi.”   
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K10: “İnsanların karşısına geçip bir şey sergilerken heyecanlanıyorsun, ama başarınca da 
güvenim arttı.” 

K13: “ Ben böyle şeyler yapabileceğimi bilmiyordum ki. Hiç fırsat verilmedi bugüne kadar” 

Gelecek Teması 
Gelecek teması kapsamında öğrenciler, drama yöntemi sayesinde iş görüşmelerinde daha etkin 
olabileceklerini, çalışma yaşamına uyum sağlamada ve insan ilişkilerinde dramanın katkısının 
olacağını belirtmişlerdir. Bu konudaki öğrenci görüşleri aşağıdaki gibidir:  

K3: “Daha girişken oldum. Tanımadığım kişilere selam verir oldum. Birileri ile tanışmaktan 
çekinmiyorum. İleride çalışmaya başladığımda ortamlarda daha kolay iletişim kurabilirim.”  

K8: “Drama yaptığım için kendimi diğer işletme bölümlerinde okuyanlardan daha şanslı 
görüyorum. İş bulmam bile kolaylaşacak.”  
K2: “Ben daha girişken oldum. Bir de derslere gelirken enerjim arttı. Eleman aranıyor diye bir 
ilan gördüm. Çekinmeden girip sordum. Okul bitince iş arayışımda bile etkisi olacağına 
inanıyorum. Güven geldi bana.”  
K11: “Drama yaparken konular çok akılda kalıcı olduğu için yarın öbür gün işe girerken kesinlikle 
faydası olacak”  
K5: “İşe girerken mülakatlarda işime çok yarayacak drama.”  

Katılımcıların günlükleri ve öğrenci görüşmelerinin yanı sıra araştırmacının tuttuğu gözlem 
notlarından elde edilen ham veriler analiz edilerek özetlenmiştir. Her hafta grubun ve 
katılımcıların durumları değerlendirilmiştir.  

1.Hafta: İlk drama uygulamasından önce 30 dakika uygulamanın nasıl olacağı ve teknikler 
konusunda bilgi verildi. Bazı katılımcılar çok heyecanlıydı. Çekingen ve kaygılıydılar. Tanıma 
ve tanışma egzersizleri ile başlamak onlara iyi geldi. Müziğin olması ortamı yumuşattı. İlk 
doğaçlamada biraz zorlandılar. Yönergeleri tekrar tekrar sordular. Teknikler işledi. Ders sonunda 
öğrencilerde olumlu bir ifade vardı. Genel olarak hepsi memnundu. Bir sonraki dersi heyecanla 
ve merakla beklediklerini ifade ettiler.  

2.Hafta: Birbirleri ile tanış oldukları için daha rahatlardı. Oturum müzikle başladı. Müzik iyi 
geldi. Gruplara ayırma esnasında kendi aralarında konuşmalar başladı. Yönergeleri bir kaç defa 
tekrar ettim. Tekniklerin uygulanma sırasında değişiklik yapıldı.  
3.Hafta: Doğaçlamada girdikleri rolü daha iyi canlandırdılar. Çekingenlikleri azaldı. 
Doğaçlamada kendilerini daha rahat ifade ettiler. Müzik kullanma planım yoktu, ama gruba iyi 
geldiği için kullandım. Sessiz olan katılımcılar aktif olmaya başladı. Rolde çatışma yaşasalar bile 
doğaçlama bitince diğer çalışmaya çabuk geçebildiler. Epey rahatladılar. Daha hızlı ve yaratıcı 
çözümler bulmaya başladılar. Hatta birlikte çalışma süresi yetmediğinde bile rolde kendiliğinden 
çok etkili doğaçlamalar ortaya çıktı. Gelişimlerine kendileri de şaşırdı.  
4.Bu hafta çok eğlendiler. Doğaçlamaların kalitesi arttı. Role daha iyi giriş yaptılar. Teknikler 
işledi. Yaratıcılıkları kesinlikle arttı. Drama sürecinde ben de öğrendiğimi ve geliştiğimi fark 
ettim. Her uygulamadan sonra yeni oturumlar yazdım. Çok keyifliydi. Oturumlarda uygulanan 

teknikler sayesinde hedeflenen ders kazanımlarına ulaşıldı. Dört oturum sonunda öğrencilerin 
hepsi bu çalışmalara devam etmek istediklerini belirttiler. 

İlk aşamada pilot çalışma olarak dersin dört haftasında uygulanan drama oturumlarının sonraki 

aşamalarda derslerin tamamı için tasarlanması planlanmaktadır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yükseköğrenimde yer alan bir derste öğretim yöntemi olarak kullanılan drama yönteminin 

etkililiğini araştırmak ve nasıl kullanılabileceğini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada, 
karar verme süreci aşamaları konusunda dört oturum tasarlanmış ve uygulanmıştır. Katılımcı 
günlüklerinden, araştırmacı gözlem notlarından ve öğrenci görüşmelerinden yararlanılarak veri 
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toplanmış ve analiz edilmiştir. İçerik analizi ile elde edilen kodlardan öğrenme, ders süreci, beceri, 

duygu durumu ve gelecek teması olmak üzere beş tema belirlenmiştir.  

Öğrenme teması başlığı altında öğrenciler, katılımcı günlüklerinde drama süresince yaşayarak 
öğrendiklerini ve bilgilerin kalıcı olduğunu belirtmişlerdir. Kolb ve Kolb'a (2008, 4) göre 
'Öğrenme bütünsel bir uyum sürecidir. Öğrenme sadece bilişin sonucu değildir, aynı zamanda 
öğrenmenin bütünleşik işleyişini içerir. Drama, bütünsel öğrenmede yardımcı bir araç olarak 
tanımlanır. İşletme ve yönetim alanında iş konularının öğreniminde son derece etkili bir 
yöntemdir. Dramanın amaçlarından biri olan bilginin kalıcılığının sağlanması bu çalışma ile de 
desteklenmektedir.  

Ders süreci boyunca öğrenciler pasiflikten kurtulduklarını ve aktif katılım sağladıklarını 
belirtmişlerdir. Her öğretim yönteminde öğrencinin dersi etkin dinlemesi, aktif katılım sağlanması 
mümkün olmamaktadır. Drama yöntemi ise öğrenciyi merkeze koyması nedeniyle ders sürecinde 
öğrencinin pasiflikten kurtulmasına olanak sağlamaktadır.  

Becerilerin geliştirilmesinde drama yöntemi etkin olarak kullanılmaktadır. Drama yoluyla iletişim 
becerilerinin arttığı (Dere, 2019; Akoğuz, 2002), üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin 
üniversite yaşamına uyum göstermelerine katkı sağladığı (Akhan ve Karamık, 2019), öğrencilerin 
yaratıcı olmanın önündeki engelleri kaldırması sayesinde kendilerini daha rahat ifade 
edebildikleri ve yeni fikirler geliştirebildikleri (Karaosmanoğlu ve Adıgüzel, 2017) 
görülmektedir. Dramada kullanılan teknikler iletişim becerilerinde, takım oluşturmada, liderlik 
ve dinleme becerilerinin gelişiminde, güven sağlamada etkili olmaktadır (Spence, 1999). 
Dramanın bir öğretim yöntemi olarak etkili olabilmesi güvene, etkili iletişime ve yaratıcılığa 
dayanır. Drama uygulamaları, eğitim süreçlerinde yaratıcılığı ve eğlenceyi teşvik edebilir 
(Toivanena vd, 2010). Benzer şekilde bu çalışmada da öğrenciler, yaratıcı fikirler sunabildikleri, 
toleranslı oldukları, iletişim kurabildikleri ve işbirliği sağladıkları yönünde fikir beyan 
etmişlerdir.  

Dramada öğrencinin kendini güçlü, rahat, meraklı, değer verilen hissetmesi dramanın duygu 
durumu açısından sağladığı olanaklardan biridir. Drama, hem bir öğretme yöntemi, hem de 
kişinin özgüven, özbilinç, özdisiplin geliştirmesi ve özgürleşerek kendini ifade edebilmesi 

yolunda kullanılmaktadır (Tekerek, 2006). Öğrenciler, ders süresince rahat hissettiklerini, 
kendilerine ve fikirlerine değer verildiğini, güçlü ve özgüvenli olduklarını belirtmişlerdir.  

Drama yoluyla öğrencinin derse aktif katılımının sağlanması ve kurmaca rollere girerek çalışma 
hayatına ilişkin farkındalıklarının artması gelecekte iş bulma süreçlerine ve iş yaşamlarına katkı 
sağlayacaktır. Çalışmaya katılan öğrencilerin istihdam açısından kendilerini diğer işletme 
bölümünde okuyan öğrencilere göre avantajlı görmeleri bunun en büyük kanıtıdır. Öğretim üyesi 
merkezli öğretimden öğrenci merkezli deneyimsel öğrenmeye geçiş, öğrenciye önemli bir 
sorumluluk verir. Bu durum okul sonrası iş yaşamında kendini geliştirebileceği bir alışkanlık 
kazandırır (Hawtrey, 2007, 144). İşverenler, İşletme okullarından mezun olan öğrencilerde takım 
oluşturabilme, karar verme, problem çözme, analiz becerisi, kritik düşünme yeteneği ve yüksek 
iletişim becerileri aramaktadır (Howieson, 2003). İşverenlerin işletme bölümü öğrencilerinden 
aradığı özelliklerin yerleştirilmesi açısından drama etkili bir öğretim yöntemidir. İşletme MBA 
programı öğrencileri dramanın çok güçlü bir öğrenme aracı olduğunu ve değerli bir öğrenme 

deneyimi yaşadıklarını ifade etmiştir. Uygulama planlarının konu bazında hedef ve kazanımlara 
uygun olarak hazırlanması dramayı güçlü kılmaktadır (Monks vd, 2001). 

 Bu çalışma ile işletme bölümlerinde kullanılan diğer öğretim yöntemlerinin yanı sıra katılımcıya 
aktarılmak istenen konuya göre tek başına ya da pekiştirici olarak drama yönteminin 
kullanılmasının etkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
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ÖZET 

İnsan Kaynaklarının (İK) dijitalleşmesi ve veri odaklı yapısının güçlenmesi son yıllarda büyük veri ve yapay zekâ 
eşliğinde İK analitiğinin dönüştürücü gücünü ortaya çıkarmıştır. Bu yönüyle İK analitiği, İnsan Kaynakları 
Yönetiminin (İKY) gelecekte önemli bir stratejik yönetim fonksiyonu olarak kabul görmesinin ve örgüt 
performansına ölçülebilir katkı sağladığını gösterebilmesinin önemli bir aracı olarak kabul görmektedir. İK analitiği 
alanında yapılan çalışmaların bibliyometrik analizi, dijitalleşmenin bu alandaki etkisinin daha iyi anlaşılmasını 
sağlayacaktır. Alandaki en önemli yayınlar uluslararası yazında en çok kabul gören, güvenilir olarak bilinen ve 
bibliyometrik analizlerde sıklıkla tercih edilen Web of Science (WoS) veri tabanı üzerinden elde edilmiştir. Yapılan 
analizlerde 2010-2021 yılları arasında toplamda 199 yayının verileri kullanılarak alanın yıllara göre gelişimi, alandaki 
en etkili yazarların kimler olduğu ve alandaki en üretken kurumların ve ülkelerin hangileri olduğu tespit edilmiştir. 
Ayrıca anahtar kelime analizleriyle İK analitiğinin en çok hangi kavramlarla birlikte çalışıldığı ve bu çalışmaların 
kendi içinde nasıl kümelendiği sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İK Analitiği, Dijitalleşme, Veri Analitiği, İKY, Bibliyometrik Analiz 

 

GİRİŞ 

Dijitalleşme artık hem sosyal yaşantımızın hem de iş dünyasının bir parçası haline gelmiştir. 
Dijitalleşmeyle birlikte büyük veri, yapay zekâ, veri madenciliği, iş zekâsı, analitik, makine 
öğrenmesi gibi kelimeler de sık sık karşımıza çıkmaktadır. İK analitiği kavramı da bu 
doğrultuda iş hayatında kullanılmaya başlanan, büyük veri analitiğinin gelişimiyle paralel bir 
şekilde iş dünyasının dijital dönüşümüne katkı sağlayacak olan ve geleceğin İKY 
fonksiyonunun yerini alma ihtimali çok yüksek olan stratejik bir kavramdır (Angrave vd., 
2016). 

İK analitiği, İK’nın gerçek bir stratejik ortak olma rolünü yerine getirmesine katkı sağlayacak 
olan, verilerle iş yapmayı ve karar vermeyi amaçlayan, bu doğrultuda istatistiki teknikleri, 
araştırma tasarımlarını ve çeşitli algoritmaları kullanarak çalışan verilerini en doğru şekilde 
analiz ederek veri odaklı sonuçlara ulaşmayı hedefleyen gelişmeye açık bir disiplindir 
(Levenson, 2005). İK analitiği, örgütsel etkinliği ve verimliliği geliştirmeyi destekleyen 

teknolojik gelişmişliğin ve ilerlemenin bir göstergesidir (Lengnick-Hall vd., 2018). Bu 

teknolojik ilerleme sayesinde İK süreçleri, insan sermayesi, örgütsel performans ve İK alanında 
etkili örgüt içi ve dışı tüm ilişkili verilerin tanımlayıcı, görsel ve istatistiksel analizleri yapılarak 
veriye dayalı İK kararları alınması sağlanmış olacaktır (Marler & Boudreau, 2017). 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

İK, Veri Bilimi ve Analitik İlişkisi 
İKY alanında aslında İK metriklerinin kullanımıyla birlikte analitik bir iş yapış biçimi ve veri 
odaklı hareket etme anlayışı olduğunu savunanlar bulunmaktadır. Ancak, iş gücüyle ilgili karar 
vermeyi desteklemek için İK metrikleri kullanmak ile gelişmiş mantık, analitik modeller ve 
deneysel yaklaşımları kullanmak arasında çok ciddi farklar bulunmaktadır (Boudreau & 
Ramstad, 2002). Her şeyden önce, İK faaliyetlerinin örgüt performansı üzerindeki etkisini 
göstermek için nedensel ilişkileri kurabilmek adına analitik modellere, deneysel yaklaşımlara, 
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geçerli ölçeklere ve hem girdi hem de çıktı yönlü geniş veri setleri kullanmaya ihtiyaç vardır 
(Bou-Lusar vd., 2016; Lin vd., 2016). Tıpkı pazarlama veya finans gibi İKY biriminin de iş 
gücüyle ilgili kararları yönlendirmek, analiz etmek ve geliştirmek için kendi başına bir karar 
bilimine dönüşmesi gerekmektedir (Boudreau & Ramstad, 2002). 

Analitik tek başına istatistiksel hesaplamalar olarak algılansa da aslında analitik istatistiksel 
hesaplamalarla desteklenen zihinsel bir çerçevedir. Çünkü çözülmesi gereken herhangi bir 
problemle ilgili çeşitli unsurlar arasındaki etkileşimleri ve ilişkileri insan zihni ortaya 
koymaktadır ve analitik bu ortaya koyulan model etrafında çalışmaktadır. Dolayısıyla analitik 
dediğimiz istatistiksel hesaplamaların örgüte katkı sağlaması için kurumların stratejileriyle 

bağlantısının olması, kullanıcıları tarafından anlaşılması ve işletmelerin süreçlerine doğru 
şekilde entegre edilmesi gerekmektedir (Dahlbom vd., 2020). Buradan da anlaşıldığı üzere 
analitik özünde bize doğrudan neyin doğru veya yanlış olduğunu söylememektedir. Bunun 

yerine karar vermeyi iyileştirmek ve objektif hale getirmek için verilerin tanımlanmasına ve 
analiz edilmesine imkân sunmaktadır. Bu bağlamda İK analitiği de İKY’nin sezgisel ve 
deneyimsel kararlarından veya girişimlerinden uzaklaşarak veriye dayalı karar vermeye ve 
İKY’yi daha nesnel bir hale dönüştürmeye çalışmaktadır (Rasmussen & Ulrich, 2015).  

İKY’nin analitik ile olan ilişkisi artık İKY alanında yeni gündemler oluşturmaya başlamıştır. İK 
analitiği ile birlikte İKY’nin rutin ve idari işleri azalmıştır. Ayrıca daha stratejik roller ve iş 
ortağı rolleri ön plana çıkmaya başlamıştır (Rasmussen & Ulrich, 2015). İKY birimleri artık 
daha rasyonel ve objektif kararlar alan, işletme kararlarında daha fazla söz hakkı bulunan 
stratejik bir konuma gelmiştir. Bununla birlikte İKY’de analitik yönü güçlendirmek için yeni 
zorluklar ortaya çıkmaya başlamıştır. Veri kalitesinin arttırılması, doğru verilere erişim, doğru 
analitik yöntemlerin seçilmesi, analitik İK yetkinliklerinin ve becerilerinin geliştirilmesi, etik 

kaygısı, şeffaflık ve açıklık konuları ortaya çıkan başlıca zorluklardandır. Çalışmanın bundan 
sonraki kısmında İK analitiği alanındaki değişimler ve gelişmeler bibliyometrik analiz 
yöntemiyle sunulmuştur. 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Bilimsel haritalama yöntemleri olarak da bilinen bibliyometrik analizler belirli bir çalışma 
alanını farklı başlıklar altında inceleme olanağı sunmaktadır. Bu sayede araştırma alanının 
geçmişten günümüze nasıl şekillendiği daha iyi anlaşılmakta ve geleceğe yönelik olarak 
araştırmacılara yol gösterilmesine katkı sağlamaktadır (Zupic & Čater, 2015). Bibliyometrik 
analiz, en sık kullanılan içerik analizlerinden biridir ve büyük miktarlarda verinin sağlam bir 
şekilde analiz edilmesine ve görselleştirilmesine olanak sağlamaktadır (Zhu & Wang, 2018). 

Veri toplamak için uluslararası alanda araştırmacılar tarafından güvenilir bulunan, etki faktörü 
yüksek dergilerin ve kaliteli yayınların yer aldığı Web of Science (WoS) veri tabanı 
kullanılmıştır. Bu veri tabanı üzerinden İK analitiği alanında 2010-2021 yılları arasını kapsayan 
toplamda 199 yayın bilgisine erişilmiş ve yayınlardan elde edilen bilgiler bibliyometrik analiz 
disiplinine uygun olarak araştırmacıların ilgisine sunulmuştur. 

Bu çalışmada birçok farklı disipline ait yayın türlerini barındıran Web of Science (WoS) veri 
tabanı kullanılmıştır. WoS veri tabanı akademisyenler tarafından güvenilir kabul edilen ve farklı 
alanlardan öncü çalışmaların yer aldığı önemli bir dijital platformdur. Bu platform bibliyometrik 
analizlerde yaygın olarak kullanılmaktadır (Falagas vd., 2008).  

WoS veri tabanında İK analitiği alanında tarama yapmak için uluslararası çalışmalarda İK 
analitiğine eş olarak kullanılan kelimeler seçilmiştir. Kullandığımız arama kelimeleri “HR 
Analytics, People Analytics, Workforce Analytics, Talent Analytics, Human Resource 

Analytics, Analytical HR, Evidence-Based HR ve Data-Driven HR”olarak sıralanabilir. 
Belirtilen kelimeler, yayınların başlık, özet ve anahtar kelimeler bölümlerinde taranmıştır. 
Yayın dili İngilizce olanlar çalışmalar araştırmaya dâhil edilmiştir ve yıllık dağılımı daha iyi 
anlayabilmek adına 2022 yılı bitmediği için bu yıla ait çalışmalar değerlendirmeye alınmamıştır. 
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Çalışmaya araştırma makaleleri, inceleme makaleleri, kitap bölümleri ve bildiriler dâhil 
edilmiştir. 2010 – 2021 yılları arasında toplam 199 yayının WoS veri tabanında tarandığı tespit 
edilmiştir. 

Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmıştır: 

- Alandaki yayınların yıllara göre dağılımı nasıldır? 

- Alandaki en üretken dergiler hangileridir? 

- Alandaki en üretken ülkeler hangileridir? 

- Alandaki en üretken yazarlar kimlerdir? 

- Alanda en çok atıf yapılan kaynaklar hangileridir? 

- Alanda en çok kullanılan anahtar kelimeler hangileridir? 

Anahtar kelimelerin oluşturdukları ortak kelime kümeleri nasıl şekillenmiştir? 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırma verileri R istatistiksel yazılımı ile Bibliometrix paketiyle kullanılarak analiz 
edilmiştir. Tablo 1’de incelenen yayınlara ait tanımlayıcı istatistikler yer almaktadır. 
Yayınlardan 121 tanesi araştırma makalesi, 7 tanesi inceleme makalesi, 15 tanesi kitap bölümü 
ve 56 tanesi bildiri kategorisinde yer almaktadır. 199 yayın toplam 455 yazar tarafından 
üretilmiştir. 37 yayın tek yazarlıdır ve 162 yayın birden fazla yazarlıdır.  

Tablo 1: Özet İstatistikler 

Açıklama Sonuç 

Zaman Aralığı 2010-2021 

Toplam Kaynak (Dergiler, Kitaplar vb) 154 

Toplam Belge Sayısı 199 

Ortalama Atıf Sayısı 11,77 

Yıllık Ortalama Atıf Sayısı 1,77 

Toplam Atıf Sayısı 7846 

Araştırma Makalesi 121 

İnceleme Makalesi 7 

Kitap Bölümü 15 

Bildiri 56 

Toplam Yazar 455 

Tek yazarlı belgelerin yazarları 37 

Çok yazarlı belgelerin yazarları 418 

Tek yazarlı yayın sayısı 39 

Yazar Başına Yayın 0,437 

Yayın Başına Yazar 2,29 

Yayınların Ortak Yazarlılığı 2,63 

İşbirliği Endeksi 2,61 
 

Yayınların yıllara göre dağılımı ve yayınlara yapılan atıf ortalamalarının yıllara göre değişimi 
Tablo 2 ve Şekil 1’de verilmiştir. 2010-2010 yılları arasında yayın sayıları yıllık olarak artış 
gösterme eğilimindedir. Alanda yıllık yayın sayısındaki artış 2015 ve sonrasında daha belirgin 
olmaya başlamıştır. Yani bu alana olan ilginin özellikle 2015 ve sonrasında artış gösterdiği 
söylenebilir. Yayınlara yapılan atıf sayılarına bakıldığında ise en çok atıf alan yayınların 2010-

2012 döneminde yapıldığı görülmektedir. Bu yıllarda yayınlanan çalışmaların alanda en çok 
kabul gören ve alana yön veren öncü çalışmalar olduğu gözlemlenmiştir. 

 



432 

Tablo 2:Yayınların Yıllara Göre Dağılımı 

Yıl Yayın 

Sayısı 
Yayın Başına 

Ortalama Atıf 
2010 3 127,00 

2011 3 40,00 

2012 4 50,50 

2013 7 20,71 

2014 7 4,86 

2015 12 28,25 

2016 21 12,14 

2017 35 9,54 

2018 23 10,74 

2019 26 4,04 

2020 29 4,76 

2021 29 1,45 
 

 

Şekil 1: Yıllık Yayın Üretim Grafiği 

Tablo 3’te görüldüğü üzere İK Analitiği alanında en fazla atıf yapılan çalışmaların yer aldığı ilk 
beş dergi sırasıyla “Academy of Management Journal”, “The International Journal of Human 
Resource Management”, “Journal of Applied Psychology”, “Human Resource Management” ve 
“Academy of Management Review” dergileri olmuştur. Dergiler incelendiğinde İK alanında ve 
işletme yönetimi alanında en önemli dergiler olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 3: En Çok Atıf Alan 10 Kaynak 

Kaynak Atıf Sayısı 
Academy of Management Journal 156 

The International Journal of Human Resource Management 135 

Journal of Applied Psychology 126 

Human Resource Management 125 

Academy of Management Review 116 

Harvard Business Review 116 

Journal of Management 92 

Human Resource Management Review 91 

Human Resource Management Journal 70 

Personnel Psychology 64 
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Tablo 4’te İK Analitiği alanında yayınlarına en çok atıf alan ilk 10 yazarın bilgisi yer 
almaktadır. Alandaki en etkili ilk beş yazar arasında sırasıyla David G Allen, Phil Bryant, James 
Vardaman, Dave Ulrich, ve David Angrave yer almaktadır. Hem kavramsal hem de teorik 
olarak İK analitiği alanına katkı sağlayan ilk çalışmalar bu yazarlar tarafından yapılmıştır. Bu 
yazarlar aynı zamanda dünya çapında İKY alanında uluslararası tanınmışlıkları ve yayın sayıları 
bakımından ilk sıralarda yer alan araştırmacılardır. Yani bu yazarların çalışmaları alana yön 
veren ilk çalışmalardır. 

Tablo 4: En Etkin 10 Yazar 

Yazar Toplam Atıf Yayın Sayısı Yayın Yılı Başlangıcı 
David G Allen 259 1 2010 

Phil Bryant 259 1 2010 

James Vardaman 259 1 2010 

Dave Ulrich 176 2 2015 

David Angrave 123 1 2016 

Andy Charlwood 123 1 2016 

Ian Kirkpatrick 123 1 2016 

Mark Lawrence 123 1 2016 

Mark Stuart 123 1 2016 

Thomas Davenport 116 1 2010 
 

Tablo 5’te alanda en çok yayın çıkaran kurumlardan 5 ve üzerinde yayına sahip olanların bilgisi 
yer almaktadır. Alanda en çok yayın yapan kurumların ilk beşi arasında sırasıyla IBM Thomas 
J. Watson Research, Concordia University, Tilburg University, University of Southern 

California ve Bar-Ilan University yer almaktadır. Buna göre alana hâkim kurumlar Amerika, 
Kanada, Hollanda ve İsrail ülkelerinden ortaya çıkmaktadır. Bu kurumların yer aldığı ülkeler 
aynı zamanda alanda en çok yayın yapan ülkelerdir. 

Tablo 5: En Üretken Kurumlar 

Kurum Ülke Makale Sayısı 
IBM Thomas J. Watson Research Center ABD 14 

ConcordiaUniversity Kanada  10 

Tilburg University Hollanda 10 

University of Southern California ABD 10 

Bar-Ilan University İsrail  5 

Boston University ABD 5 

Katholieke Universiteit Leuven Belçika  5 
 

Tablo 6’da en çok atıf alan yayınlar yer almaktadır. 2016 yılında Angrave, Charlwood, 
Kirkpatrick, Lawrence, ve Stuart tarafından Human Resource Management Journal dergisinde 
yayınlanan makale alanda en çok atıf alan makale olmuştur. Bu yayın, hem yerel atıf hem de 
küresel atıf sayısı bakımından alanda en çok atıf yapılan yayındır. İkinci sırada ise 2015 yılında 
Rasmussen, ve Ulrich tarafından Organizational Dynamics dergisinde yayınlanan makale yer 
almaktadır. Üçüncü sırada 2012 yılında Aral, Brynjolfsson, ve Wu tarafından Management 
Science dergisinde yayınlanan makale yer almaktadır. Bu yayınlara yapılan yerel atıf sayıları 
veri seti içindeki en fazla olanlardır. Bu yayınların yazarları Tablo 4’te en etkin yazarların 
olduğu listede de yer almaktadır.  
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Tablo 6: Veri Setindeki Yayınlardan Veri Seti İçinde En Çok Atıf Yapılan 10 Yayın 

Yayın Adı Yayın 
yılı 

Yerel 

Atıf 
Küresel 

Atıf 
Angrave, D., Charlwood, A., Kirkpatrick, I., Lawrence, M., & Stuart, M. 

(2016). HR and analytics: why HR is set to fail the big data challenge. 

Human Resource Management Journal, 26(1), 1-11. 

2016 32 123 

Rasmussen, T., & Ulrich, D. (2015). Learning from practice: how HR 

analytics avoids being a management fad. Organizational Dynamics, 44(3), 

236-242. 

2015 26 63 

Aral, S., Brynjolfsson, E., & Wu, L. (2012). Three-way complementarities: 

Performance pay, human resource analytics, and information technology. 

Management Science, 58(5), 913-931. 

2012 13 93 

King, K. G. (2016). Data analytics in human resources: A case study and 

critical review. Human Resource Development Review, 15(4), 487-495. 
2016 10 25 

Rousseau, D. M., & Barends, E. G. (2011). Becoming an evidence‐based HR 

practitioner. Human Resource Management Journal, 21(3), 221-235. 
2011 4 66 

Varshney, K. R., Chenthamarakshan, V., Fancher, S. W., Wang, J., Fang, D., 

&Mojsilović, A. (2014, August). Predicting employee expertise for talent 
management in the enterprise. In Proceedings of the 20th ACM SIGKDD 

international conference on Knowledge discovery and data mining (pp. 

1729-1738). 

2014 4 16 

Dahlbom, P., Siikanen, N., Sajasalo, P., &Jarvenpää, M. (2020). Big data and 
HR analytics in the digital era. Baltic Journal of Management, 15(1), 120-

138. 

2020 4 7 

Papoutsoglou, M., Mittas, N., & Angelis, L. (2017, August). Mining people 

analytics from stackoverflow job advertisements. In 2017 43rd euromicro 

conference on software engineering and advanced applications (seaa) (pp. 

108-115). IEEE. 

2017 3 12 

Pessach, D., Singer, G., Avrahami, D., Ben-Gal, H. C., Shmueli, E., & Ben-

Gal, I. (2020). Employees recruitment: A prescriptive analytics approach via 

machine learning and mathematical programming. Decision Support Systems, 

134, 113290. 

2020 3 16 

Ramamurthy, K. N., Singh, M., Davis, M., Kevern, J. A., Klein, U., & Peran, 

M. (2015, November). Identifying employees for re-skilling using an 

analytics-based approach. In 2015 IEEE International Conference on Data 

Mining Workshop (ICDMW) (pp. 345-354). IEEE. 

2015 2 11 

 

Anahtar Kelime Analizi 

Yayınların anahtar kelimeleri, yazarların yayınlarını en iyi temsil ettiklerini düşündükleri 
kelimeleri ifade eder. Bu kelimeler sayesinde şu anda ve geçmiş çalışmalarda en popüler olan 
konular tespit edilebilir. Anahtar kelime analizi bibliyometrik analizlerde sıklıkla 
kullanılmaktadır. Bu analizler sayesinde popüler araştırma konuları, kelimelerin zaman içinde 
kullanımının sıklığı ve anahtar kelimelerin birbiriyle ilişkileri ve bir arada kullanılma şeklinin 
nasıl olduğu anlaşılabilir (Pesta vd., 2018).  

İK Analitiği alanındaki yayınlarda en sık kullanılan anahtar kelimeler Tablo 7’de verilmiştir. 
Buna göre İK analitiği, insan analitiği, işgücü analitiği, analitik ve büyük veri kelimeleri 199 
yayında en çok kullanılan ilk beş anahtar kelime olmuştur. 
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Tablo 7: En Yaygın Kullanılan Kelimeler 

# Anahtar kelime Kullanım sıklığı # Anahtar kelime Kullanım sıklığı 
1 Hr analytics 36 11 Human capital 6 

2 People analytics 26 12 Strategic HR 6 

3 Workforce analytics 26 13 Strategy 6 

4 Analytics 24 14 Talent analytics 6 

5 Big data 17 15 Data analytics 5 

6 Human resource management 14 16 Employe eengagement 5 

7 Talent management 8 17 Human 5 

8 Workforce 8 18 Management 5 

9 HR 7 19 Productivity 5 

10 Human resource analytics 7 20 HR metrics 4 
 

Şekil 2’de yayınlardaki anahtar kelimelerin en çok bir arada kullanıldığı kümelere yer 
verilmiştir. Buna göre kelimeler 3 temel grupta kümelenmiştir. Kırmızı kümede büyük veri ve 
İK analitiği kelimelerinin bir arada en yoğun kullanılan iki kelime olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
iki kelimeyle birlikte insan sermayesi, insan kaynakları yönetimi, İK stratejisi, öngörücü 
analitik, veri analitiği, yenilik ve performans gibi kelimeler de bir arada kullanılmıştır. İlgili 
kümedeki kelimeler ve yayınlar incelendiğinde burada yer alan yayınların büyük veri ile İK 
analitiğinin gelişimini ilişkilendirdiği ve İK analitiğinin de yenilik, stratejik İK ve performans 
gibi kavramlarla ilişkisini ortaya koymaya çalıştığı anlaşılmaktadır. Mavi kümede ise işgücü 
analitiği, insan analitiği, yetenek analitiği gibi kavramların strateji, işte devamsızlık, ortaklık 
geliştirme gibi kavramlarla ilişkilerine odaklanılmıştır. Bu gruptaki çalışmalar, İKY alanında 
analitiğin kullanımıyla İK’nın stratejik yönünün nasıl güçleneceği, işte devamsızlıkların nasıl 
daha iyi yönetileceği ve çalışanlar ve departmanlar arası iş birliğinin nasıl iyileştirileceğine 
odaklanmaktadır. Yeşil gruptaki baskın anahtar kelimelere baktığımızda ise bu gruptaki 
çalışmaların analitiğin İKY, çalışanlar ve iş tatminiyle nasıl ilişkilendirildiğine odaklandığını 
görüyoruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: Ortak Kelime Ağı 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada 2010-2021 yılları arasında “İK analitiği” alanında Web of Science veri tabanında 
taranan 199 yayın incelenmiştir. Bu yayınlar incelenerek alanın yıllara göre gelişimi, alandaki 
en etkili yazarların, kurumların ve ülkelerin hangileri olduğu gösterilmiştir. Ayrıca anahtar 
kelime analiziyle İK analitiği yayınlarının 3 temel grupta kümelendiği ve bu kümelerde hangi 
kavramlarla daha çok ilişkilendirildiği ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışma, İK analitiği alanında 
çalışmak isteyen araştırmacılar için öncelikle hangi makalelerin, dergilerin ve yazarların 
incelenmesi gerektiğini anlatan ve İK analitiğiyle hangi konuların birlikte çalışılabileceğini 
gösteren rehber bir çalışma olarak hazırlanmıştır.  

Alanda 2010-2015 yılları arasında toplam 36 yayın, 2016-2021 yılları arasında toplam 163 
yayın yapılmıştır. Son 5 yıllık dönemde alandaki yayın sayısı 4 katından fazla artış göstermiştir. 
Görüldüğü üzere işletmeler üzerinde dijitalleşmenin oluşturduğu etki İK analitiği alanına ilginin 
hızla artmasını sağlamıştır. İK analitiği alanındaki en üretken kurumların yer aldığı ülkeler 
ABD, Hollanda ve İsrail’dir. Yapılan analizlerde Amerika, Hindistan, İngiltere, Hollanda ve 
İsrail gibi ülkelerinin alanda baskın olduğu görülmüştür. Ayrıca İK analitiği alanındaki en etkili 
yazarların David G Allen, Phil Bryant, James Vardaman, Dave Ulrich, ve David Angrave 
olduğu anlaşılmıştır. Bu yazarlar tarafından ortaya koyulan eserler alanda temel eserler olarak 
yer almakta ve birçok yazar tarafından atıf yapılmaktadır. Kelime analizleri ile İK analitiğinin 
farklı çalışma konularıyla ilişkisi incelenmiştir. Büyük veri, performans, işe devamsızlık, 
yenilikçilik, stratejik İKY ve iş tatmini gibi konuların İK analitiğiyle en çok birlikte çalışılan 
konular olduğu anlaşılmıştır.  

Türkiye İK analitiği alanında yeteri kadar kendini göstermemiş olsa da bundan sonraki 
çalışmalarda Türk yazınının İK analitiği alanına nasıl katkı sağlanabileceği ile ilgili bir rehber 
hazırlanabilir. Bu çalışmada yayınlar nicel kıstaslarla ele alınıp alandaki ilerleme ve gelişmeler 
sayısal olarak sunulmuştur. Bundan sonraki çalışmalarda alanın sistematik taraması yapılarak 
alandaki yayınların hangi kavramlar ve konular etrafında gruplandığı, hangi teorilerden 
beslendiği ve tematik olarak araştırma konularında nereye doğru bir gidişatın olduğu görülebilir. 
Her araştırmada olduğu gibi bu araştırmada da bazı kısıtlar vardır. Öncelikle araştırma verileri 
sadece WoS veri tabanından elde edilmiştir. Bundan sonraki çalışmalar Scopus ve EBSCO gibi 
dünya çapında kabul görmüş diğer önemli veri tabanlarının da kullanması önerilmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, çalışanların uzaktan çalışmaya yönelik algılarını tespit edilmesinde kullanılabilecek geçerli ve 
güvenilir bir ölçme aracının geliştirilmesidir. Çalışmada keşfedici sıralı karma yöntem desen benimsenmiştir. Uzaktan 

çalışma ölçeğinin geliştirilmesi sürecinde birinci adımda uzaktan çalışma deneyimine sahip ve uygulamalarına kendi 
şirketlerinde yön veren 3 yöneticiyle görüşme yapıldı. İkinci adımda literatürde yer alan 21 farklı çalışmadan derlenen 
konuya ilişkin ifadelerden madde havuzu oluşturulmuştur. Oluşturulan maddelerin kapsam geçerliliğinin ortaya 
konulabilmesi için uzaktan çalışma konusunda çalışması olan 26 akademisyenin ve uzaktan çalışma modelinin 
tasarımında görev alan 18 insan kaynakları profesyonelinin görüşüne sunulmuştur. Çalışmanın pilot uygulaması 
uzaktan çalışma deneyimine sahip olan 53 kişiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın yapı geçerliliğinin tespiti için özel 
sektörde çalışan 670 kişi üzerine keşfedici faktör analizi uygulanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi 396 akademisyen 
üzerinde uygulanmıştır. Çalışma sonucunda 7 boyutlu 34 maddeden oluşan bir ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin genel 
güvenirlik değeri α=0,743 olarak elde edilmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlar, çalışanların uzaktan çalışmaya 
yönelik algılarını tespit edilmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Çalışma, Ölçek Geliştirme, Uzaktan Çalışma Deneyimi, Uzaktan Çalışma Algısı, 
Covid-19 

 

GİRİŞ 

Teknolojinin gelişmesiyle yeni iş paradigmaları ortaya çıkmıştır. Teknolojik gelişmeler pek çok 
istihdama fırsat yarattı fakat belki de en büyük değişikliği çalışanlara işlerini uzaktan yapabilme 
fırsatı yaratmasıdır. Covid-19 pandemisyle birlikte iş dünyası uzaktan çalışma modeline hızlı bir 
geçiş yapmıştır. Pandemi sürecinde şirketler uygulamalarıyla uzaktan çalışmanın avantajlarını 
özellikle maliyet avantajı (ofis kirası, ofis giderleri ve personel taşımacılığı) ve çalışma esnekliği 
sağladığını deneyimleyerek görmüşlerdir. Aynı dönem içerisinde çalışanlar açısından uzaktan 

çalışma modeli onlar içinde maliyet avantajı (kıyafet harcamaları, kuru temizleme ve öğle yemeği 
vb.), işe gidip gelirken zaman tasarrufu ve iş yaşam dengelerini geliştirmek açısından olumlu 
yönde gelişmesine katkı sağlamıştır. Bu süreç içerisinde başka bir avantajı ise Covid-19 gibi 

küresel salgın vakalarından kolayca korunabilmek olmuştur.  Uluslararası raporlarda uzaktan 
çalışma modelinin avantajlarını farklı perspektiflerle açıklamaya çalışılmıştır.  2016 yılında 
yapılan bir araştırmaya göre; çalışanların %86’sı yalnız çalıştıklarında verimlilik düzeylerinin 
artığını belirtmişlerdir (Gzt,2022). 2017 yılında Global Workpalace Analytics şirketinin ABD’de 
yaptığı bir araştırmaya göre; uzaktan çalışma son 10 yılda %115 artmıştır. Uzaktan çalışanların 

ofiste çalışanlara göre ortalama yıllık gelirleri 4.000 $ daha yükselmiştir. Uzaktan çalışanlar yılda 
4.000 $ daha tasarruf sağladıkları belirtilmiştir (Gardner ve Lister,2017). Covid 19 küresel salgını 
insanlık tarihindeki en büyük uzaktan çalışma deneyimini yaşatmıştır. Pandemi döneminde 
işletmelerin ve çalışanların büyük çoğunluğu uzaktan çalışmaya geçtiği için uzaktan çalışmanın 
etkilerini araştırmaya yönelik yeni bir ilgi ortaya çıkmıştır. Uzaktan çalışmanın etkisinin 
ölçümlenebilmesi için güvenilir ve geçerliliği test edilmiş bir ölçeğin olması gerekmektedir. 

Uluslararası ve ulusal yazında uzaktan çalışmayı ölçen çalışmaların niteliği ve uzaktan çalışma 
konusunda geniş kapsamlı olmayan ve üzerinde uzlaşı sağlanmamış ölçekler bulunmaktadır. Bu 
çalışmanın amacı uzaktan çalışma konusunda literatüre kapsamlı bir ölçek kazandırmaktır. 
 

https://www.taylorfrancis.com/chapters/global-remote-work-revolution-future-work-dave-cook/e/10.1201/9781003094937-10?context=ubx&refId=36c634a8-a1cc-449d-99d5-96cc0fd96d0e
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Uzaktan Çalışma 

Uzaktan çalışma kavramını ilk kez 1975 yılında Nilles tarafından tanımlanmıştır. Nilles (1975) 

uzaktan çalışma kavramını; her gün işe gidip gelmek yerine bilgisayar veya telekomünikasyon 
yardımıyla işi kısmen veya tamamını yerine getirilmesi şeklinde tanımlamıştır. Türkiye’nin 
Avrupa Birliğine katılımı için imzalanan çerçeve antlaşmasına göre uzaktan çalışma; “bir iş 
sözleşmesine bağlı olarak, işyerinde de gerçekleştirilebilecek olan işlerin bilgi teknolojileri 
kullanımı yoluyla işyeri dışında düzenli olarak yürütülmesini” şeklinde tanımlanmıştır (İncikoğlu, 
2013, aktaran Büyükpoyraz,2020). Uluslararası uzaktan çalışma derneği (ITAC) uzaktan 

çalışmayı; uzaktan çalışan bireyin müşterinin ihtiyacını karşılamak için telekomünikasyon 
kullanarak istediği yerde (ev ofiste, tele çalışma merkezinde, uydu ofiste, müşterinin ofisinde, 
havaalanında, starbuckta) çalışması şeklinde geniş bir tanımlama yapmıştır (Gibson vd., 2002).  

Bu tanımlardan yola çıkarak uzaktan çalışma kavramı; geleneksel çalışma yerinin dışında bireyin 

tercih ettiği bir konumda işiyle ilgili faaliyetleri yerine getirirken iletişim ve bilişim teknolojilerini 

kullanarak işverenle sözleşme yaptığı çalışma biçimi şeklinde tanımlanabilir. Literatüre 
bakıldığında uzaktan çalışma kavramını ele alan çok sayıda araştırmalar bulunmaktadır fakat söz 
konusu araştırmalar incelendiğinde ortak bir tanım üzerine uzlaşılmamıştır. Uzaktan çalışma 
kavramının farklı tanımlamaların sebebi çeşitli ülkelerde çeşitli isimler (working from home, 
telework, remote work, e-work) altında tanımlanmasından kaynaklanmaktadır (Charalampous 

vd., 2019). Teleworking ve remote working kavramları arasında çok küçük nüans farklılığı vardır. 
Teleworking çalışanı çalıştığı iş yerine nispeten yakın bir konumda yaşamaktadır. Ancak remote 
working ise çalışılan işyerine yakınlık mesafe söz konusu olmamaktadır. 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Bu araştırmada Devellis (2014) tarafından önerilen ölçek geliştirme aşamaları izlenilmiştir. 
Çalışmada farklı örneklem gruplarından farklı zamanlardan veri toplama süreci gerçekleştiğinden 
dolayı araştırmada olasılığa dayalı olmayan örneklem türlerinden biri olan kolayda örnekleme 
yönteminin kullanılması tercih edilmiştir. Kolayda örnekleme yöntemi maliyet avantajı ve hızlı 
olmasından dolayı tercih edilmiştir. Bu çalışmada araştırma evreni farklı gruplara ayrılmıştır. 
Bunun temel nedeni ölçek geliştirme sürecinde analizlerde örneklem gruplarının farklı olması 
gerekliliğinden kaynaklanmaktadır. Bu doğrultuda keşfedici faktör analizinin evrenini Türkiye de 
özel sektörde uzaktan çalışma deneyimine sahip kişiler oluşturmaktadır. Keşfedici faktör 
analizinin örneklemini ise; Marmara bölgesinde özel sektörde çalışan uzaktan çalışma 
deneyimine sahip kişiler oluşturmaktadır. Keşfedici faktör analizi 760 kişi üzerinden 
gerçekleştirilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizinin evrenini Türkiye de Uzaktan çalışma 
deneyimine sahip akademisyenler oluşturmaktadır. Doğrulayıcı faktör analizinin örneklemini ise 
sosyal bilimler alanında uzaktan çalışma deneyimine sahip akademisyenlerden oluşmaktadır. 
Doğrulayıcı faktör analizi 396 akademisyen üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmada örneklem 
büyüklüğünün hesaplanması konusunda madde sayısının 5 ile 10 katı katılımcıya ulaşılması 
gerektiği önerilmektedir (Akgül,1997). Test-tekrar test uygulamasının evrenini özel ve kamu 
sektöründe uzaktan çalışma deneyimine sahip kişiler oluşturmaktadır. Test-tekrar test 

uygulamasının örneklem grubunu ise Marmara bölgesinde özel ve kamu sektöründe uzaktan 
çalışma deneyimine sahip kişiler oluşturmaktadır. Test-tekrar test uygulaması 33 katılımcı 
üzerinden gerçekleştirilmiştir. Literatürde test-tekrar test uygulaması için örneklem 
büyüklüğünün en az 30 kişi olması belirtilmektedir (Kartal ve Bardakçı, 2018, s. 131).  
Bu doğrultuda araştırmada literatürde belirtilen örneklem sayısının üzerinde katılımcıya 
ulaşılmıştır. 
Ölçek geliştirme sürecinde keşfedici sıralı karma yöntem deseni benimsenmiştir (Creswell, 2013: 

226). Madde havuzunun oluşturulması aşamasında kaynak taraması ve yüz yüze görüşme 
yöntemiyle veriler toplanmış ve taslak bir form oluşturulmuştur. Veri toplama süreci etik kurulu 
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onay izini aldıktan sonra başlatılmıştır. Çalışmanın etik onayı Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi lisansüstü eğitim enstitüsü bilimsel araştırma etik kurulundan 30.09.2021 tarihinde 
17/22 sayılı karar ile alınmıştır.  Çalışmanın uzman görüşü aşamasındaki verileri 1-8 Ekim 2021 

tarihleri arasında uzman değerlendirme formuyla elde edilmiştir. Çalışmanın pilot aşamasındaki, 
yapı geçerliliği aşamasındaki ve test-tekrar test uygulaması aşamasındaki veriler online anket 
yöntemiyle elde edilmiştir. Çalışmanın pilot uygulaması aşamasının verileri 09-17 Ekim 2021 

tarihleri arasında anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Çalışmanın yapı geçerlilik analizleri 
aşamasının verileri 18 Ekim- 30 Kasım 2021 tarihleri arasında anket formu aracılığıyla 
toplanmıştır. Test-tekrar test uygulaması aşamasının verileri 10-30 Aralık 2021 tarihinde anket 
formu aracılığıyla toplanmıştır. 

BULGULAR 

Madde Havuzunun Oluşturulması 
Uzaktan çalışma ölçeğinin madde havuzu oluşturulurken iki adımlı yol izlenilmiştir. Birinci adım 
da uzaktan çalışma tasarımı konusunda deneyimi olan 3 insan kaynakları profesyoneliyle bir 
görüşme yapılmıştır. Üçüncü görüşmeci sonrası veriler tekrarlandığı görülmüştür. Araştırmacılar 
veri doygunluğuna ulaşılması sebebiyle görüşmeler sonlandırmıştır. Görüşme sonucunda elde 
edilen maddeler temalara ve kodlara ayrılmıştır. İkinci adımda uzaktan çalışma, evden çalışma ve 
tele-çalışma gibi kavramlarla alan yazın taraması yapılmıştır. Çalışanların uzaktan çalışmayla 
ilgili algılarının ölçümlenebilmesi için 21 farklı çalışmadan (Duxbury vd., 1987; Hill vd., 1998; 

Staples, (2001; Kemerling, 2002; Haddad ve Lyons, 2008; Gómez ve Zambada, 2010; Berkun, 

2013; Amador, 2016; Nijp, 2016; West, 2016; Suh ve Lee, 2017; Özcan, 2018; Grant vd., 2019; 

Gomez vd., 2020; Tat ve Gemlik, 2020; Tuna ve Türkmendağ, 2020; Atasoy, 2020; Deloitte, 

2020; Koceska ve Koceska, 2020; Gigs ve Sangeetha 2020; Mostafa ,2021) yararlanılarak 
hazırlanmış ve araştırmacılar tarafından literatür de göz önünde bulundurularak bazı ifadeler 
eklenmiştir. Bu doğrultuda 12 tematik kod ve 120 soruluk bir madde havuzu oluşturulmuştur. 
Microsoft Excel (2020) yardımıyla oluşturulan madde havuzunda benzer ve aynı anlama gelecek 
ifadeler çıkarılmıştır. Tarama sonucunda 64 maddeden oluşan bir form elde edilmiştir. Maddeleri 
uzman görüşüne sunmadan önce maddelerin anlaşılırlığı, imla ve yazım kurallarına uygunluğu 
acısından değerlendirilmesi için 2 Türk dili uzmanının görüşüne sunulmuştur. Türk dili 
uzmanının önerileri doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Bu sürecin sonunda uzman 

değerlendirme formu oluşturulmuştur.  

Uzman Görüşünün Alınması 
 Madde havuzunda oluşturulan maddelerin çalışmanın amacına uygunluğunun ölçümlenebilmesi 
için uzman görüşüne başvurulmuştur. Uzman değerlendirme formu 01-08 Ekim 2021 tarihleri 

arasında uygulanmıştır. Uzman görüşünün alınması sürecinde önce uzaktan çalışma konusunda 
çalışması olan 26 akademisyen ve sonra ise uzaktan çalışma sürecini tasarlayan 18 insan 
kaynakları profesyonelinden maddelere ilişkin görüşlerini belirtilmeleri istenilmiştir Uzman 

değerlendirme formu Lawshe tekniği kullanılarak analiz yapılmıştır. Akademisyenlerin görüşleri 
sonucunda iki madde ifadesinin kapsam geçerlilik oranının düşük olduğu tespit edilmiştir. 
Kapsam geçerlilik oranı düşük olan maddeler ölçekten çıkarılmıştır. Akademisyenlerden elde 

edilen sonuçlara göre KGİ (0,784)> KGÖ (0,385) olduğundan ölçeğin kapsam geçerliliği 
istatistiksel olarak anlamlı düzeydedir. İnsan kaynakları profesyonellerinin görüşleri sonucunda 
ise dört maddenin kapsam geçerlilik oranın düşük olduğu tespit edilmiştir. Kapsam geçerlilik 
oranı düşük olan maddeler taslak ölçekten çıkarılmıştır. İnsan kaynakları profesyonellerinden 
elde edilen değerlere göre KGİ (0,950)> KGÖ (0,444) olduğundan ölçeğin kapsam geçerliliği 
istatistiksel olarak anlamlı düzeydedir. Ayrıca uzmanların tavsiyesi doğrultusunda iki madde 
ölçeğe eklenmiştir (Eroğlu ve Gündem,2021). 
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Pilot Uygulamanın Gerçekleştirilmesi 
 Uzman görüşleri sonucunda 60 maddelik taslak forma ulaşılmıştır. Bu maddelerin anlaşılırlığını 
test etmek için pilot uygulama yapılmıştır. Çalışmanın pilot uygulaması özel sektörde uzaktan 
çalışma deneyimine sahip 53 kişi üzerinde gerçekleştirmiştir. Katılımcılarla online iletişim 
kurulmuştur. Araştırmanın amacı anlatılmış ve katılımcıların soruları cevaplanmıştır. Taslak form 
pandemi koşulları nedeniyle Google form aracılığıyla uygulanmıştır. Katılımcıların büyük 
çoğunluğu “Uzaktan çalışmanın astlarımla ilişkilerimi olumsuz yönde etkilediğini 
düşünüyorum.” maddesinin çıkarılması gerektiği konusunda geri bildirimde bulunmuşlardır. 
Katılımcıların geri bildirimlerinde her çalışanın bir astının olamayabileceği bahsiyle taslak 
formdan çıkarılması tavsiyesinde bulunmuşlar.  Araştırmacılar ortaya çıkan bu düşünceden yola 
çıkarak söz konusu madde çıkarılmıştır. Pilot uygulama sonucunda 59 maddelik taslak forma 

ulaşılmıştır. Araştırmanın uygulaması 59 maddelik formla gerçekleştirilmiştir. 

Keşfedici Faktör Analizi (KFA) 
Keşfedici faktör analizi örnekleminin demografik bulguları: Araştırmaya 
katılan 760 katılımcının cinsiyeti incelendiğinde %52,4’ü (351 kişi) kadın ve %47,6’sı (319 kişi) 
erkektir. Katılımcıların yaş dağılımları incelendiğinde %13,1’i (88 kişi) 18-25 yaş aralığında, 
%48,8’i (327 kişi) 26-35 yaş aralığında, %25,1’i (168 kişi) 36-45 yaş aralığında, %11,0’ı (74 kişi) 
46-55 yaş aralığında ve %1,9’u (13 kişi) 56 ve üzeri yaşındadır. Katılımcıların eğitim durumları 
incelendiğinde %2,7’si (18 kişi) lise mezunu, %6,0’ı (40 kişi) önlisans mezunu, %55,4’u (371 
kişi) lisans mezunu ve %36,0’ı (241 kişi) lisansüstü mezunudur. Katılımcıların medeni durumları 
incelendiğinde %47,9’u (321 kişi) bekar ve %52,1’i (349 kişi) evlidir. 

Keşfedici faktör analizi uygulaması bulguları: Uzaktan çalışma ölçeğinin yapı 
geçerliliğinin ortaya konması için keşfedici faktör analizi uygulanmıştır Literatürde Kaiser-

Meyer-Olkin’in (KMO) değerinin 0.60’tan yüksek ve Bartlett Küresellik Testi ki-kare değerinin 
anlamı 0,05 düzeyinde anlamlı olması gerekmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2014). Yapılan 
analiz sonucunda Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri ,931 ve Bartlett Küresellik Testi ki-kare 

değerinin 0.00 düzeyinde anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar örneklem 
büyüklüğünün yeterli olduğunu göstermektedir. Faktör analizi uygulamasında döndürme yöntemi 
olarak varimax yöntemi kullanılmıştır. Faktör sayısının belirlenmesinde öz değeri 1 ve 1’in 
üzerinde değerler dikkate alınmıştır. Çalışmada öz değeri 1’in üzerinde 7 faktörlü bir yapı ortaya 
çıkmıştır. 7 boyutlu ölçeğin toplam açıklanan varyans oranı %64,94 bulunmuştur. Toplamda 36 

maddeden oluşan 7 boyutlu bir ölçek elde edilmiştir. Keşfedici faktör analizinde elde edilen tüm 
sonuçlar Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Keşfedici Faktör Analizi Sonuçları 

 Faktör Boyutları 

Maddeler 
Uygunluk 

Algısı 
Duygusal 

Tepki 

Toplum 

Üzerinde 
Etkisi 

Organizasyonel 

Destek 

İlişkilerin 

Etkilenmesi 

İş Yaşam 
Dengesi 

Finansal 

Katkı ve 
Beceri 

Geliştirme 

Madde10 ,805       

Madde 9 ,773       

Madde 2  ,760       

Madde 3  ,755       

Madde 1 ,753       

Madde 5 ,714       

Madde 6 ,674       

Madde 4  ,647       

Madde 57 ,544       

Madde 28  ,718      
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 Faktör Boyutları 

Maddeler 
Uygunluk 

Algısı 
Duygusal 

Tepki 

Toplum 

Üzerinde 
Etkisi 

Organizasyonel 

Destek 

İlişkilerin 

Etkilenmesi 

İş Yaşam 
Dengesi 

Finansal 

Katkı ve 
Beceri 

Geliştirme 

Madde 31  ,687      

Madde 26  ,658      

Madde 27  ,651      

Madde 30  ,634      

Madde 23  ,615      

Madde 25  ,574      

Madde 50   ,819     

Madde 51   ,760     

Madde 49   ,747     

Madde 52   ,619     

Madde 48   ,549     

Madde 35    ,780    

Madde 33    ,771    

Madde 36    ,759    

Madde 34    ,717    

Madde 39    ,577    

Madde 13     ,811   

Madde 14     ,793   

Madde 15     ,670   

Madde 16     ,415   

Madde 20      ,772  

Madde 18      ,711  

Madde 19      ,625  

Madde 40       ,750 

Madde 17       ,705 

Madde 44       ,649 

Öz değer: 11,406 3,025 2,361 1,834 1,564 1,461 1,077 

Açıklanan 
Varyans 

Oranı (%): 
32,589 8,644 6,744 5,240 4,470 4,170 3,077 

Toplam Varyansı Açıklama Oranı (%): 64,940 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO ,931 

Bartlett's Test of Sphericity 

Ki-Kare Değeri 13322,821 

Serbestlik Derecesi 595 

P Değeri ,000 
 

Doğrulayıcı Faktör Analizi 
Doğrulayıcı faktör analizi örnekleminin demografik bulguları: 
Araştırmaya katılan 396 akademisyenin cinsiyet dağılımı incelendiğinde %56,8’i (225 kişi) kadın 
ve %43,2’si (171 kişi) erkektir. Akademisyenlerin yaş dağılımı incelendiğinde %24,2’si (96 kişi) 
26-35 yaş aralığında %43,7’si (173) 36-45 yaş aralığında, %20,7’si (82 kişi) 46-55 yaş aralığında 
ve %11,4’u (45 kişi) 56 ve üzeri yaşındadır. Akademisyenlerin medeni durum dağılımları 
incelendiğinde %41,7’si (165 kişi) bekar ve %58,3’u (231 kişi) evlidir. Akademisyenlerin unvan 
dağılımı incelendiğinde %22,7’si (90 kişi) öğretim görevlisi, %13,9’u (55 kişi) araştırma 

görevlisi, %38,6’sı (153 kişi) doktor öğretim üyesi, %12,9’u (51 kişi) doçent ve %11,9’u (47 kişi) 
profesördür. 

 

 

 

 

 



443 

Doğrulayıcı faktör analizi uygulaması bulguları: 
Tablo 2. Doğrulayıcı Faktör Analizi Uyum İndeksleri 

DFA Uyum 

İndeksleri İyi Uyum 
Kabul Edilebilir 

Uyum 

Modifikasyon 

Öncesi 
Modifikasyon 

Sonrası Sonuç 

X2/df < 3 3< X2 /sd <5 2,933 2,268 İyi Uyum 

RMR ≤ 0.05 ≤ 0.10 0,09 0,08 Kabul E. Uyum 

CFI .95 ≤ .90 ≤ ,913 ,938 Kabul E. Uyum 

TLI .95 ≤ .90 ≤ ,904 ,930 Kabul E. Uyum 

NFI 0.95≤ 0.90≤ ,874 ,899 Kabul E. Uyum 

IFI 95≤ 90≤ ,913 ,938 Kabul E. Uyum 

GFI  0.90≤ 0.85≤ ,849 ,880 Kabul E. Uyum 

RMSEA 0.05≤  0.08≤ 0,64 ,052 Kabul E. Uyum 

(Kaynak: Karagöz,2021;725). 
 

Keşfedici faktör analizi sonucunda 36 maddeden oluşan bir ölçek elde edilmiştir. Elde edilen bu 
ölçeğin maddelerinin doğrulanması için doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Gerçekleştirilen 
doğrulayıcı faktör analizi işlemlerinde M51 ve M52 maddelerinin ölçek içerisinde iyi uyum 
göstermediği tespit edilmiştir. Yapılan bu tespitin ardından maddeler teker teker çıkarılarak analiz 
yapılmıştır (Karagöz,2021). Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, 34 madde ve 7 boyutlu 

modelin iyi uyum indeks değerlerine sahip olduğu görülmüştür (x²/df= 2,26; GFI= 0,88; 
CFI=0,93; TLI=0,93; NFI=0,89; IFI=0,93; RMSEA=0,052). 

Uzaktan Çalışma Ölçeğinin Güvenirlik Ve Geçerliliğine ilişkin 
Bulgular  

Benzeşim geçerliliği: Benzeşim geçerliliği aynı faktör boyutu altında toplanan maddelerin 
birbiriyle ne düzeyde ilişkili olduklarını ifade etmektedir.  Çıkarılan ortak varyans değeri 
(Average Varianca Extracted -AVE) ise; aynı faktör boyutu altında toplanan maddelerin varyans 
toplamını ifade etmektedir.  Literatürde birleşik güvenirlik (CR) değerinin 0,70 ve üzeri olması 
beklenmektedir.  AVE değerinin ise 0,50 ve üzeri olması gerekmektedir. Ayrıca Ave değerin CR 
değerinden küçük olması beklenmektedir (Hair vd., 2014). Uzaktan çalışma modelinde; uygunluk 

algısının CR değeri 0,953 ve AVE değeri 0,703; duygusal tepki boyutunun CR değeri 0,919 ve 
AVE değeri 0,639; toplum üzerinde etkisi boyutunun CR değeri 0,970 ve AVE değeri 0,916; 
organizasyonel destek boyutunun CR değeri 0,928 ve AVE değeri 0,729; ilişkilerin etkilenmesi 

boyutunun CR değeri 0,846 ve AVE değeri 0,731; iş yaşam dengesi boyutunun CR değeri 0,831 
ve AVE değeri 0,557; finansal katkı ve beceri geliştirme boyutun CR değeri 0,880 ve AVE değeri 
0,713’tür. Uzaktan çalışma ölçeğinde tüm CR değerleri AVE değerlerinden yüksek olduğu 
görülmektedir. 

Güvenirlik katsayısı (Cronbach Alpha):  Literatürde güvenirlik katsayısın kabul 
edilebilirliğine ilişkin bazı kriterler bulunmaktadır. Bu kriterler; 0.00≤α<0.39 ise ölçek güvenilir 
değildir, 0.40≤α<0.59 ise ölçeğin güvenirliği düşük, 0.60≤α<0.79 ise ölçek oldukça güvenilir, 
0.80≤α<1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir (Karagöz, 2021). Uzaktan çalışma 
ölçeğinin boyutlarının güvenirlik katsayıları; uygunluk algısı boyutunun güvenirlik katsayısı 
0,930; duygusal tepki boyutunun güvenirlik katsayısının 0,869;  toplumsal sonuçlar üzerinde 
etkisi boyutunun güvenirlik katsayısının boyutu; 0,767; organizasyonel destek boyutunun 

güvenirlik katsayısının boyutu 0,793; ilişkilerin etkilenmesi boyutunun güvenilirlik katsayısı 
0,803; iş yaşam dengesi boyutunun güvenirlik katsayısı 0,759; finansal katkı ve beceri geliştirme 

boyutun güvenirlik katsayısı 0,614 ve uzaktan çalışma ölçeğinin genel güvenirlik katsayısı 0,743 

olarak tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre uzaktan çalışma ölçeğinin güvenilir bir ölçek 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Ölçeği oluşturan maddelerin analizi: Literatürde ölçekte yer alan maddelerin, 
maddeler toplam korelasyon katsayısının 0,30 ve üzerinden bir değer alması gerekmektedir 

(Karagöz,2021). Bu bağlamda uygunluk algısı boyutundaki maddelerin, madde toplam 
korelasyon katsayısı 0,440 ile 0,548 aralığında değer aldıkları tespit edilmiştir. Duygusal tepki 
boyutundaki maddelerin, madde toplam korelasyon katsayısı 0,397 ile 0,733 aralığında değer 
aldıkları tespit edilmiştir. Toplum üzerinde etkisi boyutundaki maddelerin, madde toplam 
korelasyon katsayısı 0,354 ile 0,434 aralığında değer aldıkları tespit edilmiştir. Organizasyonel 

destek boyutundaki maddelerin, madde toplam korelasyon katsayısı 0,311 ile 0,462 aralığında 
değer aldıkları tespit edilmiştir. İlişkilerin etkilenmesi boyutundaki maddelerin, madde toplam 

korelasyon katsayı 0,405 ile 0,617 aralığında değer aldıkları tespit edilmiştir. İş yaşam dengesi 
boyutundaki maddelerin, madde toplam korelasyon katsayısı 0,392 ile 0,402 aralığında değer 
aldıkları tespit edilmiştir. Finansal katkı ve beceri geliştirme boyutundaki maddelerin, madde 

toplam korelasyon katsayısı 0,304 ile 0,371 aralığında değer aldıkları tespit edilmiştir.  

Test-tekrar test güvenilirliği: Uzaktan çalışma ölçeğinin test tekrar test güvenirliğinin 
belirlenmesi amacıyla 33 kişilik bir gruba iki hafta arayla anket uygulanmıştır. Araştırmada elde 
edilen bulgulara göre pearson momentler çarpımı korelasyonu r=,967; p<0,05 ve t testi sonucuna 
göre t=1,288; 0,05<0,207 bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda uzaktan çalışma ölçeğinin 
zamana karşı değişmezlik ve tutarlılık ve göstermektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Uzaktan çalışma modeli ilk zamanlarda el becerisine dayalı işlerde genellikle evden çalışma 
şeklinde yapılmaktaydı. Bilişim teknolojilerinin gelişimiyle bazı sektörlerdeki gruplar (bilişim ve 
tasarım vb.) bu çalışma modeline geçmeye başlamışlardır. İş dünyasının büyük çoğunluğu Covid-

19 pandemi koşullarının zorlamasıyla birlikte uzaktan çalışma modeline geçiş yapmak 
durumunda kalmışlardır. Uzaktan çalışma modeli şirketlere esneklik, maliyet avantajı ve nitelikli 
bir işgücüne sahip olabilme imkânı sunmaktadır. Şirketlere avantajları sunmanın yanı sıra 
çalışanlara da iş yaşam dengesi, maliyet avantajları, yoğun trafikten sakınarak moral ve 
motivasyonlarını artırması vs. gibi çeşitli avantajlarda sunmaktadır. Söz konusu avantajlar ayrıca 
çevre ve pek çok toplumsal sorununda çözümlenmesine dolaylı katkılar sağlamaktadır.  

Bu çalışmada bahsedilen uzaktan çalışanların deneyimlerine ilişkin algının ölçümüne yönelik 
geliştirilen soru formunun analizler sonucunda 34 madde ve 7 boyuttan oluşan bir ölçek elde 
edilmiştir. Uzaktan çalışma ölçeğin güvenirlik ve geçerlilik değerleri için Cronbach alfa katsayısı, 
test-tekrar test ve benzeşim geçerlilik değerleri incelenmiştir. Hesaplanan güvenirlik ve geçerlilik 
değerleri kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüştür. Çalışmada elde edilen sonuçlar 
doğrultusunda çalışanların uzaktan çalışmaya yönelik algılarını tespit edilmesinde 
kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. Bu araştırma 
pandemi döneminde uzaktan çalışma deneyimine sahip çalışanlar üzerine gerçekleştirilmiştir. 
Gelecekteki araştırmacılar pandemi sonrası dönemde uzaktan çalışma deneyimine sahip 
çalışanların algıları üzerine araştırmalar yapması literatüre önemli katkı sağlayacağı 
düşülmektedir. 
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Ek: Uzaktan Çalışma Ölçeği 
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M1 M1 Uzaktan çalışmaktan memnunum. 1 2 3 4 5 

M2 M2 İşimi uzaktan çalışarak yapabileceğimi düşünüyorum. 1 2 3 4 5 

M3 M3 
Uzaktan çalışmanın kişilik özelliklerime uygun 
olduğunu düşünüyorum 

1 2 3 4 5 

M4 M4 
Uzaktan çalışmak için gereken bilgi ve becerilere 
sahip olduğumu düşünüyorum 

1 2 3 4 5 

M5 M5 
Uzaktan çalışmanın kariyer gelişimime olumlu yönde 
katkı sağladığını düşünüyorum. 1 2 3 4 5 

M6 M6 
Uzaktan verimli çalışabileceğim ortam ve koşullara 
sahibim. 

1 2 3 4 5 

M9 M7 
Uzaktan çalışmanın performansımı arttırdığını 
düşünüyorum. 

1 2 3 4 5 

M10 M8 Uzaktan daha iyi çalıştığımı düşünüyorum. 1 2 3 4 5 

M57 M9 

İleriye yönelik işyeri tercihlerimde uzaktan 
çalışabilmeye yönelik sağlanan imkanlar kararlarım 
üzerinde etkili olacaktır. 

1 2 3 4 5 

M13 M10 
Uzaktan çalışmanın iş arkadaşlarımla ilişkilerimi 
olumsuz yönde etkilediğini düşünüyorum. 1 2 3 4 5 

M14 M11 
Uzaktan çalışmanın üstlerimle ilişkilerimi olumsuz 
yönde etkilediğini düşünüyorum. 1 2 3 4 5 

M15 M12 
Uzaktan çalışmanın departmanlar arasındaki ilişkiyi 
azalttığını düşünüyorum. 1 2 3 4 5 

M16 M13 
Uzaktan çalışmanın aile üyeleriyle aramdaki ilişkileri 
olumsuz yönde etkilediğini düşünüyorum. 1 2 3 4 5 

M18 M14 
Uzaktan çalışma iş-yaşam dengesini daha iyi kontrol 
edebilmemi sağladı.  1 2 3 4 5 

M19 M15 
Uzaktan çalışma hobilerime daha çok zaman 
ayırabilmemi sağladı. 1 2 3 4 5 

M20 M16 
Uzaktan çalışırken belirlenmiş çalışma saatleri (mesai) 
içinde kalabiliyorum. 1 2 3 4 5 

M23 M17 
Uzaktan çalışmanın beni işkolikliğe doğru 
sürüklediğini düşünüyorum. 1 2 3 4 5 

M25 M18 
Uzaktan çalışmanın psikolojimi olumsuz yönde 
etkilediğini düşünüyorum. 1 2 3 4 5 

M26 M19 Uzaktan çalışırken tükendiğimi hissediyorum. 1 2 3 4 5 

M27 M20 
Uzaktan çalışırken kendimi zihinsel olarak yorgun 
hissediyorum 

1 2 3 4 5 

M28 M21 
Uzaktan çalışırken kullandığım yazılımlar üzerinden 
sürekli izlendiğimi-takip edildiğimi düşünüyorum. 

1 2 3 4 5 

M30 M22 
Uzaktan çalışmanın stres ve kaygı düzeyimi 
arttırdığını düşünüyorum. 1 2 3 4 5 
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M31 M23 

Uzaktan çalışma sürecinde dijital mobbing’e (Mesai 

saatleri dışına sürekli toplantı konulması, özel 
bilgisayar programları kullanarak çalışanların 
bilgisayar hareketlerinin izlenmesi vb.) maruz 

kaldığımı düşünüyorum. 

1 2 3 4 5 

M33 M24 
Uzaktan verimli çalışabilmem için yöneticilerimden 
gereken desteği (bilgisel, kariyer vb.) alabiliyorum. 1 2 3 4 5 

M34 M25 
Uzaktan verimli çalışabilmem için iş arkadaşlarımdan 
gereken desteği alabiliyorum 

1 2 3 4 5 

M35 M26 
Uzaktan verimli çalışabilmem için insan kaynakları 
departmanından gereken desteği alabiliyorum. 

1 2 3 4 5 

M36 M27 
Uzaktan verimli çalışabilmem için gereken teknik 
desteği ilgili departman sorumlulardan alabiliyorum. 1 2 3 4 5 

M39 M28 

Şirketim uzaktan çalışmanın çalışanlar üzerindeki 
olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik sosyal etkinlikler 

(Yoga, meditasyon ve online motivasyon eğitimler 
vb.) düzenlemektedir. 

1 2 3 4 5 

M17 M29 
Uzaktan çalışma iş ile ilgili maliyetlerimin (öğle 
yemeği, kıyafet harcaması vb.) azalmasını sağladı 1 2 3 4 5 

M40 M30 
Uzaktan çalışanların sürekli olarak yeni bilgi ve 

beceriler kazanmaları gerektiğini düşünüyorum. 1 2 3 4 5 

M44 M31 

Uzaktan çalışma uygulamaları şirkete maliyet avantajı 
(ofis kirası, personel taşımacılığı ve sabit giderler vb.) 
sağladığını düşünüyorum. 

1 2 3 4 5 

M48 M32 

Uzaktan çalışma uygulamalarının yaygınlaşması 
karbon emisyon salınımı ve trafik sıkışıklığı gibi 
toplumsal ve çevre sorunlarının azalmasına katkı 
sağladığını düşünüyorum. 

1 2 3 4 5 

M49 M33 

Uzaktan çalışma uygulamalarının yaygınlaşması belirli 
bölgelerde nüfus yoğunlaşmasının azalmasına katkı 
sağladığını düşünüyorum. 

1 2 3 4 5 

M50 M34 

Uzaktan çalışma uygulamaları ulaşım için ayrılan 
zaman ve enerji kaybının (yakıt tüketimi) azaltılmasına 
yardımcı olacağını düşünüyorum. 

1 2 3 4 5 

Uygunluk Algısı: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9 

İlişkilerin Etkilenmesi: M10, M11, M12, M13 

İş Yaşam Dengesi: M14, M15, M16 

Duygusal Tepki: M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23 

Organizasyonel Destek: M24, M25, M26, M27, M28 

Finansal Katkı ve Beceri Geliştirme: M29, M30, M31  

Toplum Üzerinde Etkisi: M32, M33, M34 
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ÖZET 

Çalışma kirli iş yapan insanların işyerinde görünmez olma hissini nasıl anlamlandırdıklarını keşfetmeyi amaçlamaktadır. 
İnsanların görünmezliği nasıl deneyimlediklerini incelemek için nitel bir araştırma tasarlanmıştır. Görsel veri toplama 

tekniklerinden biri olan fotoses yöntemi kullanılmıştır. Veriler üniversite bina temizlik görevlilerinden katılımıyla elde 

edilmiştir. Katılımcılardan fotoğraflar istenmiş ve bunlardan 3 fotoğraf kullanılmıştır. Sonuç olarak, kirli iş deneyimleyen 
temizlik görevlilerinin; görünmeme, küçümsenme, hor görülme, aşağılanma, “ikinci sınıf/alt tabaka insan” muamelesi görme 
ve damgalanma gibi birtakım olumsuzluklarla karşı karşıya kaldıkları önemli bulgular arasındadır.  

Anahtar Kelimeler: Görünmezlik, Kirli İşler, Görünmez Kirli İşler, Temizlik Görevlileri, Fotoses 

 

GİRİŞ 

Örgütsel araştırmalarda damgalanmış veya kirli işlerin karmaşıklıklarını keşfetmeye artan bir ilgi vardır. 
Görünmez ve kirli işler arasında önemli örtüşmeler olabileceği düşünülmektedir. Yönetim ve 
organizasyon çalışmaları için kirli işlerin deneyimleri hakkında ulusal alan yazında çalışmalara 
rastlanılmamıştır. Bundan dolayı bu alandaki boşluğa dikkat çekmek için bu çalışma tasarlanmıştır. 
Görünmez işler yapan çalışanların deneyimlerini nasıl anlamlandırdıkları hakkında daha az şey 
bilinmektedir. Özellikle yönetim alanında fotoses yönteminin kullanılmasıyla alanda bir başlangıç 
noktası oluşturulması hedeflenmektedir. Bu çalışma kirli iş yapan temizlik görevlilerinin görünmezlikle 
nasıl karşılaştıklarını ve bu deneyimleri nasıl anlamlandırdıklarını keşfetmeye çalışmaktadır. 
Bu çalışmada özellikle 'kirli' olan görünmez iş bağlamında çalışanların görünmezliği hakkında 
yorumladıkları hususlara odaklanılmıştır. Yönetim ve organizasyon çalışmaları içinde görsele olan ilgi 
artarken, araştırmalar hala sınırlıdır. Bu çalışmanın, yönetim ve organizasyon literatürü başta olmak 
üzere, görsel çalışma ve nitel metodoloji ile yapılmış çalışmaların alana katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

İşin görünmez olmasının birkaç yolu vardır. Baskın ideolojiler belirli görevleri, rolleri veya meslekleri 
gerçek iş olarak kabul etmekte başarısız olduklarında iş görünmez olabilir. Hatton (2017) görünmezliği 
üçe ayırmıştır. Birincisi, ideolojiler çalışmayı doğallaştırdığında iş görünmezdir. Örneğin, pek çok 
kültürde, kadınların şefkatli olması beklenir ve bakıcılığı doğuştan gelen bir özellik olarak 
görülmektedir. Bu nedenle bakıcılık işi (örneğin çocuk bakımı veya yaşlı bakımı) yapan kadınlar, 
özellikle insanların evlerinde çalıştıklarında gerçek işçiler olarak görülmeyebilir. İkincisi, işin sosyo-

yasal standartlarının dışına çıktığında (örneğin seks işçiliği, sokak performansı) görünmez iş olarak ele 

alınmasıdır. Üçüncüsü ise iş uzamsal olarak uzak olduğunda görünmezdir (örneğin, sanal iş). Daniels 

(1987) duyguları, ev işlerini veya gönüllü çalışmayı içerdiğinde kadınların çalışmasının nasıl görünmez 
kılındığını incelemiştir.  

İlk olarak Hughes (1958, 1962) tarafından ele alınan kirli iş “toplum tarafından fiziksel, sosyal veya 

ahlaki olarak kusurlu görülen meslekleri ifade eder” (Ashforth & Kreiner, 1999; Ashforth ve diğerleri, 
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2007, s. 2) şeklinde tanımlanmıştır. Kirli iş üçe ayrılmaktadır. Fiziksel kirli iş “kişinin vücudundaki bir 
kusur”, sosyal kirli iş “kişinin ilişkilerindeki bir kusur” ve ahlaki kirli iş “kişinin karakterindeki bir 
kusur” olarak görülmektedirler (Ashforth & Kreiner, 2014, s. 84). Çok çeşitli meslekler kirli işler olarak 

kabul edilebilir (örneğin: çöp toplayıcıları, cenaze müdürleri, hapishane gardiyanları, egzotik dansçılar 
gibi). Bununla birlikte, bir işin ne ölçüde kirli kabul edildiği, her yerde tüm insanlar için kirli olarak 
kabul edilemeyebileceği için bağlama özgüdür (Dick, 2005). Kirli işlerde çalışanlar (onurlu veya saygın 
mesleklerdekilerin aksine) değerli ve önemli hissetme konusunda belirli zorluklarla karşı karşıya 
kalabilmektedir (Ashforth & Kreiner, 1999). 

Ele aldığımız bina temizlik görevlileri genelde görmezden gelinmektedir. Ayrıca temizlik bir meslek 

olarak görülmediğinden dolayı temizlikçiler görünmez (iş veya bireysel) kılınmaktadır. Bu nedenle bina 

temizliği yapan çalışanların kirli iş yaparken görünmezliği nasıl deneyimlediklerini ve 

anlamlandırdıklarını anlayabilmek için böyle bir çalışma yapmaya ihtiyaç duyulmuştur. 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Bu çalışma nitel yöntemle tasarlanmıştır. Temizlik görevlerinin deneyimlerini anlamaya çalışmak için 
katılımcı bir eylem araştırması olan fotoses tekniği kullanılmıştır. Fotoses yöntemi 1990 yıllarının 
başında Caroline Wang ve Mary Ann Burris tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Fotoses 

“katılımcılara günlük yaşamları hakkında hikâyeler anlatma fırsatı sunması” şeklinde tanımlanmıştır 
(Wang & Burris, 1997, s. 179).  

Çalışmanın odak noktası, üniversitede çalışan bir grup temizlik görevlisidir. Katılımcı odaklı bir 
araştırma olduğu için katılımcıların kendi çektikleri fotoğrafları anlamlı bir şekilde yorumlamalarını ve 
bakış açılarını başkalarıyla paylaşmalarını içermektedir. Ayrıca fotoses araştırmacıların ulaşamayacağı 
farklı örgütlerdeki ortamları da tanıma imkânı sunmaktadır. Bu çalışmaya deneyimlerini paylaşmaya 
istekli ve akıllı telefon veya kamera kullanarak fotoğraf çekebilen temizlik görevlilerini dâhil etmek için 
kartopu örneklemesi kullanılmıştır (Wang & Burris, 1997).  

Çalışmada temizlik görevlilerinden yaptıkları görünmez kirli iş deneyimlerini fotoğraflar eşliğinde 
yansıtmaları istenmiştir. Katılımcılar kartopu örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Katılımcıların 

yaşları 34 ile 52 arasında değişmektedir. Katılımcılar devlet üniversitesinde çalışan ve gönüllü olarak 
bu çalışmaya dâhil olmuş temizlik görevlileridir. Katılımcılara fotoğrafları ve yorumlarını bir araya 
getirmeleri için iki hafta süre verilmiş ve hazırladıkları fotoğraf ve yorumları doğrudan araştırmacılara 
göndermeleri beklenmiştir. Katılımcılardan gelen fotoğraf ve yorumlardan temsil edicilik ve çeşitlilik 

bakımından farklılık ve zenginlik içerenler araştırmacılar tarafından seçilmiş ve katılımcılara seçilen 
fotoğraflar gösterilmiştir.  

BULGULAR  

Bu çalışmada görünmezlik teması üzerinde durulmuştur. Katılımcılar fotoses deneyimini 

olumlu bulduklarını ve kiri anlatmanın en güzel yolunun fotoğraflar olduğunu ifade etmiştir.  

Görünmezlik  
Görünmezlik çok farklı alanlarda ve farklı meslek gruplarında kullanmıştır.  

Fotoğraf 1. Çöp Kovası 
İşimi görüyorum. Her gün çöpünü boşaltıp yeni poşetini taktığım kova 
hayatımı anlatıyor. Boşaltıp yeniden poşet takıyorsun o ara pisliğe senin 
elin değiyor ama insanlar sadece poşetin temiz olmasıyla veya kovanın 
boş olmasıyla ilgileniyor. Yaptığım iş göze görünmüyor. Ne zaman ki 

çöpler kokmaya başlıyor o zaman fark ediliyorsun. İşini yapsan göze 
görünmez yapmasan direk anlaşılırsın. Okulun tuvaletlerini her gün 
temizliyorum öğlen oldu mu tekrar batıyor öğlen yeniden temizliyorum 
ikindi gene aynı. Temizlemesen çığlık kıyamet olur ama temizleyince 

kimse teşekkür etmiyor. Bu benim işim teşekkür beklediğimden değil ama 
yaptığım işin görünmemesinden şikayetçiyim. 
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Katılımcılardan Akrep (Kadın, 25) hem kendisinin hem de yaptığı işin görünmezliğine vurgu yapmıştır. 
“Yaptığım iş gibi ben de görünmüyorum. Burada biraz daha iyi iki kişiyiz aile gibiyiz ama önceki 
yerimde hiç kimse bizi umursamazdı. Odasına girip tozunu aldığın insan çöpünü aldığın insan bile bir 
selamı esirger. Biz onlara göre ezik sayılırız. Ancak izinliysem ve yerime çalışacak biri yoksa akıllarına 
gelirim. Onda da beni merak ettiklerinden değil oda kirli diye.” cümleleri ile hissettiği duyguları dile 
getirmiştir. Maslow sosyal bir varlık olan insanın, kendini değerli ve bir yere ait hissetmesi gerektiğini 
ifade etmiştir, ki bu ihtiyacın giderilmesi önemlidir. Kirli iş deneyimleyen bireyin hissettiği 
görünmezlik, onun ihtiyaç duyduğu aidiyeti zedelemekte, kuruma olan bağlılığını azaltma ihtimali 
taşımaktadır. 

Fotoğraf 2. Malzemeler 

Her gün temizlik yaparken kullandığım eşyalar bunlar İşin arka 
planında emeklerim var ama bizim meslek öyle bir şey ki pisliğin içinde 
kalmasın insanlar diye temizlik yaparsın ama biri de görmez. Ha ne 
zaman yere bir şey dökülsün o zaman akıllarına geliriz. Biz en alt 
tabakada görülüyoruz bu yüzden de bize bir selam vermeyi esirgiyorlar 

Katılımcılardan Çalışır (Erkek, 43) yaptıkları işin değersizliğine vurgu 
yapmaktadır. Emeklerinin görmezden gelindiğine dair serzenişte 
bulunması, varlığının “yere bir şey dökülmesi” ile anlam kazandığını 
düşünmesi ve kendini “en alt tabakada görülen insan” olarak 
tanımlaması katılımcının, kirli iş deneyimine dair deliller içermektedir. 
Her insan biriciktir. Mesleğin bu biricikliğin önüne geçmesi, onda 
değersizlik ve görünmezlik hissi oluşturması, “ikinci sınıf” insan 

muamelesi görmesi kabul edilemez. Fakat, mevcut durum kirli iş deneyimine sahip olan insanların 
diğerleri gözünde biricik kabul edilmeyişlerini gözler önüne sermektedir. 

Fotoğraf 3. Karmaşa 

Mesleğimin olmazsa olmazını görüyorum. İşimin %50’si bu malzemeler 
sayesinde gerçekleşmektedir. Dışardan bakan diğer insanlara göre bu 
malzemelerin olduğu bölüm göz zevkini bozan bir yığın olarak görünürken 
bizim için hayatı derecede önemlidir. Bu malzemeler, bir insanın 
organları gibi, bir arabanın motoru gibi ayrılmaz, olmazsa olmaz 
parçalardır. Nasıl ki altının kıymetini sarraf bilirse bu malzemelerin 
kıymetini de ben bilirim. Bu malzemeler dışardan bakan kişiler için 
önemsiz ve görünmez olsa da mesleğimin parçasıdır. Onlar olmazsa işimi 
icra edemem.  

SONUÇ 

Çalışma, temizlik personelinin kirli iş yaparken görünmezliği nasıl deneyimlediğini ve 
anlamlandırdığını tespit etmek maksadıyla yapılmıştır. Temizlik görevlilerinin görünmezliği 
(akademisyen veya öğrenciler tarafından tanınmamak veya kabul edilmemek) ve işin görünmezliği (işin 
göz ardı edildiğini veya takdir edilmediğini hissetmek) deneyimlediği yabancı literatürde yapılan 

çalışmalarda tespit edilmiştir (Rabelo & Mahalingam, 2019). Konunun yerli literatürdeki durumunu 
incelemek ve fotoses yöntemini tanıtmak da bu bağlamda çalışmanın diğer amaçları arasında 
gösterilebilir.  

Çalışmada, kirli iş yapan temizlik personelinin mesleğinden kaynaklı olarak hem bireysel hem de emeği 
açısından görünmediği tespit edilmiştir. Emeğinin ve kendinin varlığına yüklenen muğlaklık onun 
mesleğine ve emeğine yabancılaşmasına sebep olabilmektedir. Kirli iş deneyimleyen katılımcıların 
yaşadığı olumsuz durumlara dikkat çekmek, temizlik personelinin yaşadığı hayata dair ses olmak adına 
oldukça kıymetlidir. İncelendiğinde kirli iş deneyimleyen temizlik personelinin; görünmeme, 
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küçümsenme, hor görülme, aşağılanma, “ikinci sınıf/alt tabaka insan” muamelesi görme ve damgalanma 
gibi birtakım olumsuzluklarla karşı karşıya kaldıkları apaçık ortadadır.  

Hiç kimse temiz olmayan bir yerde çalışmak ve bulunmak istemeyecektir. Eğitim kurumlarında, sağlık 
kurumlarında ve diğer tüm kurumlarda temizlik işi ve temizlik işini icra edenler elzemdir. O vakit 
hatırlanması gereken, odayı temiz hale getiren personele insan olduğunu unutturmamaktır. Bir teşekkür, 
bir selam verme ile mümkün olan bu hissiyat kirli iş deneyimleyen bireyler için büyük anlamlar 
taşımaktadır. Bu çalışma ile temizlik görevlileriyle ilgili olarak bir nebze olsun farkındalık, duyarlılık 
ve görünürlük sağlanmaya çalışılmıştır. 
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ÖZET 

Örgütlerde yöneticilerin yönetimi ele alma yaklaşımları, tutum ve davranışları, iş görenin örgütle ilişkisini olumlu ya 

da olumsuz etkileyebilmektedir. Öte yandan, bir kişinin çalıştığı örgütüne güvenerek, psikolojik sahiplenme duygusunu 
taşıması, nihayetinde organizasyonunun hedef ve amaçlarına ulaşılmasına yardımcı olmakta, kişisel motivasyonunu 

artırmasının yanı sıra, performansını yükselterek örgütsel verimi de artırmaktadır. Bu araştırmanın amacı, literatürde 
daha az sıklıkla araştırmalara konu olmuş, hizmet sektöründe faaliyet gösteren özel güvenlik görevlilerinin örgütsel 
güven algılarının psikolojik sahiplenme düzeyleri üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmanın örneklemini Konya’da 
özel bir güvenlik şirketinin 242 çalışanı arasından tesadüfi olarak seçilen 117 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmada 
nicel araştırma yöntemlerinden anket yöntemi-soru sorma tekniği kullanılmış olup, veriler SPSS 23.0 programı ile 
analiz edilmiştir. Araştırmada katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin frekans analizi, ölçeklerin ortalama ve 

standart sapma verilerinin analizi ile değişkenler arası korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Araştırmadan 
elde edilen bulgular kapsamında, örgütsel güvenin psikolojik sahiplenme üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir etkisi 
olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Güven, Psikolojik Sahiplenme, Özel Güvenlik Görevlileri. 

 

GİRİŞ 

Dünyanın her yerinde gelişen endüstrileşme ve kentleşmenin getirdiği şartlarda güvenlik 
sistemlerine olan ihtiyacın önemi günden güne artmakta ve özel güvenlik şirketleri ihtiyacını öne 
çıkarmaktadır. Özel güvenlik şirketlerinde, şirket yöneticileri/liderleri personellerine güven 
duyduklarını tutum ve davranışları ile öncelikle hissettirmelidir. Personelin de algıladığı örgütsel 
güven ile oluşan karşılıklı güven teması psikolojik sahiplenme duygusunu artıracak olup, görev 
sorumluluğu duygusu ile şirketin anlaşmalı olduğu taraflara ve örgütünün devamlılığına ve 
büyümesine fayda sağlayacaktır. Ulusal literatürde çok az yer edinmiş olan güven ve sahiplenme 
ilişkileri, bu nedenle bu çalışmanın en önemli konusunu oluşturmuştur. 

Örgütsel güven ile psikolojik sahiplenme ilişkisine yönelik literatürde sınırlı çalışma (Suvasthika, 
2019) olduğu gözlenmiştir. Özel güvenlik görevlilerine de ait literatürde sınırlı çalışma (Karakuyu 
ve Bedir, 2020; Maybarskan, 2020) bulunmaktadır. Ancak çalışmalarda özel güvenlik 
görevlilerinin örgütsel güven ve psikolojik sahiplenme algılarının incelenmesine yönelik herhangi 

bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle, özel güvenlik görevlilerinin örgütsel güven algılarının 
psikolojik sahiplenme düzeylerine etkisinin incelenmesinin alan yazına katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.  

Bu çalışmada öncelikle psikolojik sahiplenme, örgütsel güven ve psikolojik sahiplenme ile 
örgütsel güven ilişkisine dair literatür incelemesi yapılmış, daha sonra metodoloji ele alınmıştır. 
Çalışma nihayet, sonuç ve öneriler ile bitirilmiştir.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Psikolojik alanda yer alan sahiplik kavramı, Pierce ve arkadaşları (2001) sayesinde örgütsel 
konular içerisinde de yer almaya başlamıştır. Psikolojik sahiplik, aidiyet hissi ile bir nesneye olan 
psikolojik bağlanma durumudur. Psikolojik sahiplenme, kişilerin doğada maddi ya da maddi 
olmayan durumlarda bir şeyi kendisininmiş veya kendisine ait bir parçaymış gibi hissettiği bir 
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duygudur (Uçar, 2016: 43). Çalışanların, organizasyonlarında kendilerini değerli bir varlık olarak 
hissetmelerini sağlayan bağdır (Singh ve Saini, 2020: 225). Psikolojik sahiplenme ile iş görenler 
organizasyonlarına karşı pozitif tutum ve davranışlar sergiler (Derin, 2018: 65). 

Psikolojik sahiplenme ilk olarak yasal sahipliğin bir unsuru olarak düşünülmüştür. Bir kurumda 

yasal olarak pay sahibi olan bir çalışanın, şirketine yönelik sahip olma hissi duyduğunu ve bu 
psikolojik sahiplenme ile de tutum ve davranışlarının şekillendiği kanısı savunulmaktadır. Bu 

durumda psikolojik sahiplenme, yasal olarak mülkiyet sahipliğinin bir biçimidir (Jeswani ve 
Dave, 2011: 51). Ancak sonrasında yasal mülkiyetin söz konusu olmadığı durumlarda da 
psikolojik sahiplenmenin olabileceği yönünde bir kanıda ilerleme ortaya çıkmıştır. Yasal olarak 
sahiplenme toplum ve yasalar tarafından belirlenir ve korunur iken; psikolojik sahiplenme 
mülkiyetin kesinliğini veya güvencesini içinde barındırmaz, duyguyu taşıyan birey tarafından 
tanınır, hakları ile sorumluluklarını hissederek ona göre hareket eder (Pierce vd., 2001: 307). 

Biçimsel olarak sahiplenme, başkaları tarafından belirli bir nesnenin kolay bir şekilde 
meşruiyetinin kanıtlanabilmesidir. Örneğin, bir araç sahibinin, aracın sahibi olduğunu 
kanıtlayabileceği pek çok resmî belgesinin olması ile mümkündür. Psikolojik sahiplenme ise 

aracın sahipliğini kanıtlayan belgeler olmadan bireysel duygularla meydana gelen sahiplik 
hissidir. Biçimsel sahiplenme ile psikolojik sahiplenme arasındaki fark, kişinin iç dünyasında 
meydana gelmesi ile oluşan somut değil soyut bir kavramdır (Yıldız, 2016: 358). 

Kişilerin bir nesneye ilişkin biçimsel olarak bir sahiplikleri olmasa bile, nesneye yönelik maddi 
veya maddi olmayan şekilde gelişen şiddetli bir bağlanma hissi bulunmaktadır (Kalyoncuoğlu, 
2018: 975). Böylece bireyler, sahip oldukları nesnelerle oluşturdukları ilişkilerinde olumlu hisler 
duyar ve güçlü tutumlar sergiler. İnsanlar için sahiplik duygusunun, psikolojik sahiplenme ile 
ilişkilendirilmesinde üç koşul vardır: Birincisi, bulunulan ortamda etkin olabilmek ve hareket 
edebilmek, kontrol sağlayabilmek, somut veya soyut nesneler üzerinde ‘etkili olmak’. Bir diğeri, 
yaşadığı yere ait olma ve onu edinme duygusunun yer aldığı his, ‘ait olmak, yuva hissi’ dir. 
Üçüncü ve sonuncusu ise benliğinin ifadelerini nesneler ile bütünleştirme yeteneği olan ‘öz 
kimlik’ tir (Asatryan ve Oh, 2008: 363; Şimşek vd., 2019: 261). 

Çalışanların psikolojik sahiplenme duygusu ile benim işim-benim işletmem duyguları açığa çıkar 
(Pierce vd., 1992). Böylelikle, psikolojik sahiplenmenin; motivasyon, örgütsel bağlılık, örgütsel 
vatandaşlık davranışı, işten ayrılma niyetinde azalma ve performans artışı gibi örgütsel 
davranışlar üzerinde olumlu ve güçlü bir etkisinin olduğu söylenebilir (Jussila vd., 2015: 121; 
Pierce vd., 2004: 513; Pierce vd., 1991).  

Öte yandan, örgütsel güven, organizasyonunun tamamında güveni ele alır ve bu güven ortamını 
çalışanların nasıl algıladıkları ve hissettikleri ile bağlantılıdır. İş görenler örgütün kendilerine 
maddi veya manevi zarar vermeyeceğini bilmeleri ve hissetmeleri gerekir (Tan ve Tan, 2000: 

245). Örgütsel güven, çalışanların; gelecekleriyle ilgili belirsizliğin azaltılmasını, fırsatçı tutum 
ve davranışların engellenmesinin, istek ve ihtiyaçlarını destekleme ve temin etme ile bürokrasiyi 
azaltarak etkin ve uyumlu çalışma ortamı sağlanmasını, kişisel ve örgütsel hedeflerin 
başarılmasına dönük eşgüdümlü çalışmayı sağlama konusunda gösterilen niyet, girişim ve 
gelişimdir (Neves ve Ceatano, 2007: 355; Şimşek vd., 2019: 257). 

Güven olmayan bir ortamda kimse çalışamaz, çalışmak istemez. Güven hissinin oluştuğu bir iş 
ortamı başarıyı da beraberinde getirir (Top, 2012: 261). Örgütsel güvenin oluşmasını sağlayan 
dört ana kriter vardır (Gilbert ve Tang, 1998: 156): -Açık iletişim (Diğer kriterlere oranla en çok 
etki eden maddedir). -Duygu ve amaç birlikteliği. -Önemli bilgilerin taraflar arasında 
paylaşımının yapılması. –İş görenlerin karar verme hususunda yetkilendirilmesi. 

Örgütün devamlılığı ve rekabetçi ortamda gücünün artması için organizasyonlardaki güven 
iklimi, çalışanlar arasındaki iletişime olumlu katkı sağlayarak, gelişmesine sebep olur. İş 

görenlerin duygu ve düşüncelerinin aktarılmasında ve anlaşılabilmesinde bir köprü olan iletişim, 
çalışanların diğer çalışanlarla ve yöneticilerle iletişim kanallarının sürekli açık olması karşılıklı 
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güvenin artmasını sağlar. Açık iletişim olarak adlandırılan bu sistem ile organizasyonda 
çalışanlar, örgütteki faaliyetlere ilişkin eksiklikleri/aksaklıkları veya öneri tekliflerini rahatça dile 
getirebilecekleri bir ortam sunulacaktır. Çalışan ile yönetici arasında sağlıklı ve etkin bir 
iletişimin sağlandığı organizasyonlarda, çalışanların güdülenmesi daha kolay gerçekleşir. 
Kurumun geleceğe dönük kararlarında çalışanların fikirlerinin alınması ve kararlara katılımın 
sağlanması ile çalışanlar kendilerini değerli hissedecek ve motivasyonlarının yükselmesi ile 
örgütsel güven duyguları da artacaktır. (Gilbert ve Tang, 1998: 392; Hardy vd., 1998: 69). 

Böylece düzenli ve açık iletişim, örgütsel güven ikliminin sağlanmasında ve devamlılığında en 
etkili yöntemlerden olduğu söylenebilir (Erdem ve İşbaşı, 2000: 635).  

Psikolojik sahiplenme ile örgütsel güven arasındaki ilişkiye değinildiğinde, V. Suvasthika (2019), 

banka çalışanlarının örgütsel güven, psikolojik sahiplenme ve örgütsel vatandaşlık davranışı 
arasında güçlü düzeyde, pozitif ve istatistiksel açıdan anlamlı bir korelasyon olduğu sonucuna 
ulaşmıştır (Suvasthika, 2019: 2). 

Psikolojik sahiplenmenin örgütsel davranışlar üzerinde olumlu ve olumsuz etkisi söz konusudur. 
Psikolojik güçlendirme (Temizkan, 2019); babacan liderlik (Bekmezci ve Yıldız, 2019); iş tatmini 
(Işık ve Uçar, 2019); örgütsel sosyalleşme (İşcan ve Çakır, 2019) faaliyetleri psikolojik 
sahiplenme hissini/duygusunu artırır ve güçlendirir. Psikolojik sahiplenme hissinin/duygusunun 
artması ile olumlu örgütsel davranışlara ilişkin, işe devamsızlığın azaldığı (Şenol ve Üzüm, 2021); 
örgüt sağlığının (Kaplan ve Hocaoğulları, 2020) ve örgütsel bağlılığın arttığı (Chai vd., 2020); 
örgütsel vatandaşlık davranışının (Olckers vd., 2019; Onogwu, 2012) güçlendiği tespit edilmiştir.   

Örgütsel güvenin örgütsel davranışlar üzerinde olumlu ve olumsuz etkisi söz konusudur. Örgütsel 
adalet (Sakallı ve Örücü, 2020; Tunalı ve Peker, 2020); örgütsel iklim (Filiz ve Bardakçı, 2020); 
örgütsel sosyal sorumluluk faaliyetleri (Nguyen vd., 2020); etik girişimci liderlik (Sarmawa vd., 
2020); örgütsel maneviyat (Akgemci vd., 2018); örgütsel dışlanmanın azaltılması (Kasap, 2020) 
uygulamalarının örgütsel güven hissini/duygusunu artırdığı tespit edilmiştir. Örgütsel güvenin 
sağlanması ile olumlu örgütsel davranışlar, örgütsel bağlılık (Tunalı ve Peker, 2020; Nguyen vd., 
2020; Loes ve Tobin, 2020); örgütsel performans (Su vd., 2020); örgütsel sürdürülebilirlik 
(Sarmawa vd., 2020); örgütsel vatandaşlık davranışı (Onogwu, 2012) ve örgütsel kimlik (Nguyen 
vd., 2020) hissinin/duygusunun artacağı literatür kapsamında yer almaktadır. 

Alan yazındaki çalışmalardan hareketle, örgütsel güvenin psikolojik sahiplenme üzerinde etkili 
olabileceği varsayımını esas alan aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir:  

H1. Örgütsel güvenin psikolojik sahiplenme üzerinde etkisi vardır. 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Bu araştırmanın amacı; özel güvenlik görevlilerinin örgütsel güven algılarının psikolojik 
sahiplenme düzeyleri üzerindeki etkisinin incelenmesidir. 

Çalışanın örgütüne güvenmesi, işletmesinin hedef ve amaçlarını kendi hedef ve amaçları ile 
uyumlu hale getirecektir. Örgütte çalışanın psikolojik sahiplenme duygusu ile davranış 
sergilemesi ise kişisel ve örgütsel verimi artırarak, yenileşme ile de başka örgüt ve firmalarla 

rekabet etme gücüne erişecek, örgüt yaşamını devam ettirebilecektir. İlgili literatür ışığında, bu 
varsayımlarla çalışma şekillenmiştir. 

Araştırmanın evrenini, özel bir güvenlik şirketinin 242 çalışanı oluşturmaktadır. Söz konusu 
çalışanlar arasından tesadüfi olarak seçilen 138 kişiden cevap alınmış olup; eksik verilerden 

kaynaklı hatalı formlar çıkarıldığında alınan cevapların 117’si analize tabi tutulmuştur. Bu 
sebeple, araştırmanın örneklemini 117 katılımcı oluşturmaktadır. Baş (2013: 41)’a göre, 

araştırmanın analizi için 242 kişi içerisinden 117 kişilik örneklem yeterli gelmektedir.  

Araştırma, nicel bir araştırma olup araştırmada veri toplama yöntem ve tekniği olarak anket 
yöntemi ve soru sorma tekniği kullanılmıştır. Araştırma için hazırlanan veri toplama araçları özel 
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güvenlik görevlilerine ait şirkete online olarak gönderilmiş ve cevaplandırılması istenmiştir. 
Anketler gönüllülük esasına bağlı olarak doldurulmuştur.   

Bu doğrultuda oluşturulan anket formu üç ana bölümden ve toplam 41 ifadeden oluşmaktadır. 
Anket formunun birinci bölümünde demografik özelliklere yönelik ifadeler yer alırken, ikinci 
bölümde psikolojik sahiplenmeye ilişkin ifadeler ve üçüncü bölümde ise örgütsel güvene ilişkin 
ifadeler bulunmaktadır.  

Anket formunun birinci bölümü; demografik ifadelerden oluşmakla birlikte “Cinsiyetiniz; 
Medeni Durumunuz; Yaşınız; Eğitim Düzeyiniz; İş Tecrübeniz; Aylık Ortalama Geliriniz; 
Mesleğinizi Kendi İsteğinizle mi Tercih Ettiniz?” şeklinde 7 ifadeden oluşmaktadır. 

Anket formunun ikinci bölümünde Van-Dyne ve Pierce (2004) tarafından geliştirilen, Ökten 
(2015) tarafından Türkçe’ye çevrilen 7 ifade ve tek boyuttan oluşan “Psikolojik Sahiplenme” 
ölçeği bulunmaktadır.  

Anket formunun üçüncü bölümünde Cummings ve Bromiley (1996) tarafından geliştirilen, 27 

ifadeden oluşan “Örgütsel Güven” ölçeği bulunmaktadır. Demografik bilgiler haricinde yer alan 

bölümdeki ifadelerde 5’li Likert Ölçeği kullanılmıştır. 5’li Likert Ölçeğinde “1-Kesinlikle 

Katılmıyorum; 2-Katılmıyorum; 3-Kararsızım; 4-Katılıyorum; 5-Kesinlikle Katılıyorum” 
ifadeleri kullanılmıştır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırmaya dahil olan katılımcılardan elde edilen verilerin analiz edilmesinde yararlanılan 
program, SPSS 23.0’dır.  

Yapılan frekans analizine göre katılımcıların çoğunluğunun % 89,7 ile erkek; % 86,3 ile evli, % 

38,5 ve 39,3 ile 34-40 ve 41-50 yaş aralığında; % 33,3 ile lise düzeyi eğitim seviyesinde olduğu; 

% 29,9 ile 21 yıl ve üzeri iş tecrübesine sahip olduğu; % 32,5 ile 3001-3500 ₺ aralığında aylık 
ortalama geliri olduğu; % 74,4 ile mesleğini kendi istekleriyle tercih ettikleri tespit edilmiştir.    

Değişkenlere ilişkin ortalama ve standart sapma verileri yorumlandığında, örgütsel güven 
ölçeğinin ortalaması 3,3226 iken; psikolojik sahiplenme ölçeğinin ortalaması 2,8694 olarak tespit 

edilmiştir. Bu doğrultuda katılımcılarının çalışma arkadaşlarına güven algılarının yoğun olduğu 
gözlemlenmektedir.  

Araştırmada kullanılan değişkenler arasındaki ilişkileri görebilmek için Pearson korelasyon 
analizi yapılmış ve elde edilen bulgular Tablo 1’de gösterilmiştir. Buna göre örgütsel güven ile 
psikolojik sahiplenme arasında güçlü düzeyde, pozitif ve istatistiksel açıdan anlamlı (r = 0,634) 
korelasyon tespit edilmiştir (p < 0,01). Dolayısıyla H1 hipotezi doğrulanmıştır. 

Tablo 1: Değişkenlere Ait Korelasyon Analizi Bulguları 
ÖLÇEKLER Psikolojik Sahiplenme Örgütsel Güven 

Psikolojik Sahiplenme 1 0,634** 

Korelasyon, 0.01 düzeyinde anlamlıdır; p < 0.01; n = 117. 

Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenlere olan etkisini test etmek amacı ile basit doğrusal 
regresyon analizleri yapılmıştır. Bu kapsamda örgütsel güvenin psikolojik sahiplenme üzerindeki 
etkisini görebilmek için yapılan basit doğrusal regresyon analizi bulguları Tablo 2’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 2: Örgütsel Güvenin Psikolojik Sahiplenme Üzerindeki Etkisine Yönelik Basit 
Doğrusal Regresyon Analizi Bulguları 

Bağımsız Değişken B Beta t R2 Düzeltilmiş R2 F P 

Örgütsel Güven 0,649 0,634 8,791 0,402 0,397 77,287 0,000 

Bağımlı Değişken: Psikolojik Sahiplenme 
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Tablo 2 incelendiğinde, örgütsel güven değişkenine ait B değeri 0,649 olarak görülmektedir 
(pozitif değer). Örgütsel güvenin, psikolojik sahiplenme hissini/duygusunu 0,649 artırdığı 
söylenebilir. Psikolojik sahiplenme düzeyine ilişkin toplam değişimin % 40’ı örgütsel güven 
algılaması ile açıklanabilir. Başka bir ifade ile örgütsel güven algılaması, çalışanların psikolojik 
sahiplenme hissi/duygusu için (R2 = 0,402; p < 0,05) anlamlı bir yordayıcıdır. Sonuçta H1 hipotezi 
kabul edilmiştir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmada elde edilen bulgular kapsamında örgütsel güvenin psikolojik sahiplenme üzerinde 
etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda geliştirilen H1 (Örgütsel güvenin psikolojik 
sahiplenme üzerinde etkisi vardır) hipotezi desteklenmiştir. Bu sonuç, Suvasthika (2019) ile 

benzerlik göstermektedir. 

Araştırmanın en önemli sınırlılığı, araştırmanın evrenine Konya ilindeki sadece bir özel güvenlik 
şirketinin dahil edilmesidir. Sonuçlar şirket için geçerlidir ancak genelleştirilememektedir. Ayrıca 
araştırma, kesitsel niteliğe sahip olmasından ötürü belirli bir zaman dilimini yansıtmaktadır. 
Gelecek araştırmalar için, konunun boylamsal ve boyutsal uygulamalarla gerçekleştirilmesiyle 
birlikte, farklı sektörlerde ve daha büyük evren ve örneklemlerde uygulanması önerilmektedir. 

Globalleşme ile işletmeler, iktisadi değişimler ve teknolojik gelişmelerin beraberinde getirdiği 
artan rekabet ortamında yer almaktadır. Organizasyonların rekabet güçlerini korumak ve 
çalışanlarının verimliliklerini artırmak için örgütlerine güven ve psikolojik sahiplenme 

duygularının sağlanması çok önemlidir. Örgütün yaşatılması ve büyütülmesinde; iş görenin 
yöneticisine, çalışma arkadaşlarına ve örgütüne güveni ile psikolojik sahiplenmesinin sağlanması 
için yöneticilerin/liderlerin her türlü imkanları sunması ve tedbirleri alması gerekmektedir. 
Çalışanların bilgi, emek ve enerjilerini tam anlamıyla örgütlerine aktarabilmeleri ve 
verimliliklerinin artırılması için öncelikle örgütlerinin amaçlarını ve kültürünü anlamaları ve 
benimsemeleri gerekmektedir. Akabinde de örgüt rakip firmalarla rekabet avantajı sağlayacak ve 
müşteri memnuniyetiyle de karlılığını artıracaktır. Örgütün çalışanlarına, çalışanlarında örgütüne 
güveni ve psikolojik sahiplenmesiyle anlaşma yaptıkları taraflarla ve dış çevreninde güvenine 

bağlı olarak örgüt gelişecek ve büyüyecektir. 

Çalışanların her zaman neye ihtiyaç duyduklarını, ruhsal ve maddi açılardan doyurulması ile iş 

gören devir hızının en düşük seviyelerde olması örgütsel güveni sağlayabilecektir. Çalışanlarda 
örgütsel güvenin sağlanabilmesi için şunlar önerilebilir:  

-Çalışanların, örgütlerinde adalet sağlandığı duygusu yerleşmelidir.  

-Yöneticiler/Liderler iş görenlerin yapılarına ve mizaçlarına göre davranış göstermelidir.  

-Çalışanların fikir ve görüşlerine saygı duyulmalıdır. 

-Çalışanların olumlu davranışları değerlendirilmelidir.  

-Çalışanların bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla eğitim planlaması ve program yapılması 
ve bu hususlarda yöneticilerin hassasiyet göstermesi gereklidir.  

-Örgütte iş yapma usullerinde ve görev dağılımında zorlama olmamalıdır.  

-Çalışanlar bilgi ve yeteneklerine uygun olmayan iş ve konumlarda görevlendirilmemelidir.  

-Çalışanların yetki alanına giren iş ve görevlerle ilgili müdahalede bulunulmayarak 
yeteneklerinden ve yaratıcılıklarından faydalanılmalıdır.  

-Birbirini tamamlayan takımların meydana gelmesine fırsat verilmelidir. 
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Psikolojik sahiplenme; çalışanların işlerinden memnun ve performans düzeyinin ile verimin her 
daim yüksek, işgören devir hızının düşük olduğu yüksek bir duygudur. Çalışanların örgütlerini 
psikolojik sahiplenmesinin sağlanması için ise şunlar önerilebilir:  

-Çalışanların; kendilerine, yaptıkları işe, gayret ve çabalarına değer verilmelidir.  

-Çalışanların kendilerini huzurlu ve mutlu hissedebilecekleri bir çalışma ortamı sunulmalıdır.  

-Örgütte güçlü örgüt kültürü sağlanmalı, adaptasyon ve diğer faktörlerin etkilenmesine olanak 

tanınmalıdır.  

-Çalışanların mesleki ve bireysel gelişimine katkı sağlayacak etkinlik, faaliyet ve hizmet içi 
eğitimler belirli aralıklar ile verilmelidir.  

-Çalışanların kararlara katılımı ile örgüte aitlik duygusunun canlandırılmasıyla, yaptıkları işler ve 
verdikleri/verecekleri karar, tutum ve davranışlarından sorumluluk hissetmeleri sağlanmalıdır.  

-Örgütte motivasyonel destek sistemleri geliştirerek iş görenlerin çalışma performanslarının 
artırılması sağlanmalıdır.  

-Örgütte çalışanların bireysel amaçları ile örgütsel amaçlarının bütünleştirilmesinde örgüt 
sağlığının önemi dikkate alınmalıdır. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı yönetici desteği ile çalışan performansı arasındaki ilişkide psikolojik iyi oluş ve personel 
güçlendirmenin aracılık ve seri aracılık etkisini ölçmektir. Bu amaç doğrultusunda Uşak ilindeki Organize Sanayi 
Bölgesi’nde (OSB’de) faaliyet gösteren ve tekstil sektöründe çalışan 524 katılımcıdan anket yöntemiyle veri 
toplanmıştır. Araştırmada ilk olarak yönetici desteği, çalışan performansı, psikolojik iyi oluş ve personel güçlendirme 
kavramlarından bahsedilmiş, daha sonra bu kavramlar arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Elde edilen veri setinin analizi 

için güvenilirlik analizi, doğrulayıcı faktör analizi (DFA), korelasyon analizi, regresyon analizi, aracılık testi ve yol 
analizi içi yapısal eşitlik modellemesinden (YEM) faydalanılmıştır. Yapısal eşitlik modeli uygulaması sonucunda; 

yönetici desteğinin çalışan performansına etkisinde psikolojik iyi oluşun aracılık etkisi olduğuna ancak personel 
güçlendirmenin ise aracılık etkisi olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmanın ana amacına yönelik olarak yapılan 
analizde ise hem psikolojik iyi oluş hem de personel güçlendirmenin çalışan performansı üzerinde birlikte seri aracılık 
etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler:   Yönetici Desteği, Performans, Psikolojik İyi Oluş, Personel Güçlendirme 

 

GİRİŞ 

Hızla küreselleşen ve rekabetin giderek arttığı iş dünyasında örgütlerin başarısını etkileyen en 
önemli faktörlerden birisi hiç şüphesiz ki çalışanlardır. Özellikle (OSB) Organize Sanayi 
Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmeler açısından durum ele alındığında verimlilik, sunulan 

hizmetin kalitesi ve müşteri memnuniyeti gibi unsurlar çoğunlukla çalışan personele bağlıdır. Bu 
sebeple organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin daha yüksek başarı  için insan 
unsurunu tüm yönleri ile ele almak ve incelemek zorundadır. Bu işletmelerde çalışan personelin 
kendisini iş ortamında rahat ve psikolojik olarak iyi bir şekilde hissetmesi ve yöneticilerinden 
destek görmeleri onların performans düzeylerini mutlaka arttıracaktır (Aşık, 2020). 

Yönetici desteği ile çalışan performansı ilişkisini ele alan literatürdeki çalışmalar incelendiğinde 
organize sanayi bölgesi çalışanlar üzerindeki yapılan araştırmaların az ve yetersiz olduğu 
görülmektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı Uşak ili Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan 
bireylerle ilgili olarak yönetici desteğinin çalışan performansına etkisinde psikolojik iyi oluş ve 
personel güçlendirmenin aracı ve seri aracılık rolünü belirlemektir. Böylece yönetici desteği, 
çalışan performansı, psikolojik iyi oluş ve personel güçlendirme değişkenlerinin sonuçları 
hakkında literatüre katkı yapmak amaçlanmaktadır. Ayrıca aşağıda yer alan sorular çerçevesinde 
organize sanayi bölgesinde çalışan personelin yönetici desteği ve çalışan performansı ilişkisinde 
etkili olan faktörler hakkında bilgi vererek çalışanların psikolojik olarak iyi oluş düzeylerini 
arttırmaya yönelik daha güçlü kararlar almalarına katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda yönetici 
desteği felsefesinin yöneticiler ve çalışanlar tarafından benimsenmesi gerekmekte ve psikolojik 

iyi oluş ile personel güçlendirme niyetinin arttırılmasını teşvik eden bir yönetim anlayışının 
gerekliliği örgütler için önem teşkil etmektedir. 

Çalışma kapsamında oluşturulan sorular ise şu şekildedir ; 

 Yönetici desteği, çalışan performansını etkilemekte midir ? 

mailto:ergunkara@osmaniye.edu.tr
mailto:hurmet.cetinel@usak.edu.tr
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 Yönetici desteği, psikolojik iyi oluş ve personel güçlendirmeyi etkilemekte midir ? 

 Psikolojik iyi oluş, personel güçlendirme ve çalışan performansını etkilemekte midir? 

 Personel güçlendirme, çalışan performansını etkilemekte midir ? 

 Yönetici desteği ile çalışan performansı ilişkisinde psikolojik iyi oluş ve personel 
güçlendirmenin aracı ve seri aracılık rolü bulunmakta mıdır ? 

LİTERATÜR TARAMASI 

Yönetici Desteği 
Yönetici desteği yöneticilerin,  astlarına verdikleri değer, teşvik ve desteğin çalışan tarafından ne 
derece hissedildiğidir (Eisenberger, vd., 2002). Diğer bir ifade ile algılanan yönetici desteği 
çalışanların, amirlerini ne kadar önemsediği ve iş sonuçlarına katkılarına değer verdiğine ilişkin 
inançlarını ifade etmektedir. Yönetici desteği, yönetici ile çalışan arasında yüksek kaliteli 
ilişkilerin ve iletişimin oluşturulmasını ve böylece çalışanların bireysel çalışma sonuçlarını 
etkilemektedir (Golden ve Veiga, 2008). Yönetici desteği, çalışanların yönetici tarafından 
düşünce ve projelerine değer verilmesi ve refahlarının iyileştirilmesidir (Kottke ve Sharafinski 
1988). Yöneticilerin çalışanların duygusal tepkileri üzerinde etkisi bulunmaktadır. Yöneticinin 
rolü çalışanları arasında iyi bir iletişim ve koordinasyonu sağlamaktır (Durham vd., 1997: 206). 

Çalışan Performansı 
Çalışan performansı, çalışanın önceden belirlenen  ölçütleri karşılayacak şekilde görevi,  amaç ve 
hedefleri  gerçekleştirebilmesi için ortaya çıkardığı mal, hizmet veya düşüncedir. Performans, 
çalışanın gerçekleştirdiği iş sonucunda elde ettiği çıktı olarak ifade edilebilir  (Helvacı, 2002). 
Performans, çalışan ile örgütsel hedeflerin etkileşimidir. Çalışanlar işletmelerin amaç ve 
hedeflerine ulaşmasında en önemli kaynaktır. Çalışanlar etkin performansı sürdürdüğünde işletme 
amaç ve hedefine ulaşabilecektir. Çalışan performası örgütsel başarı için kritik bir faktördür. Bu 
nedenle yönetici, iş görenlerin performans düzeyini artırmak için çaba göstermektedir (Çalık, 
2003).  

Psikolojik İyi Oluş 

Psikolojik  iyi oluş, bireyin yaşamına yönelik olumlu tepkilerinin evrensel deneyimini 
oluşturmaktadır (Diener, 1994). Psikolojik iyi oluş, iyi oluşun temelinde bireyin potansiyelini 
gerçekleştirilmesinin bulunduğunu savunur. Psikolojik iyi oluş, mutluluk ve iyi yaşam için  

doyum ve hazdan daha fazlasını içermektedir (Hefferon ve Boniwell, 2014). Psikolojik iyi olma,  

bireyin potansiyelini  fark etmesiyle kendisi ve geçmişi, büyüme ve gelişme kapasitesini, yaşamın 
amaç ve anlamlılığı, dış dünya karşısındaki hakimiyetini ve  içsel bağımsızlığını bütüncül bir 
şekilde değerlendirilmesini içermektedir (Ryff ve Keyes, 1995). Psikolojik iyi oluş, özneldir 
ve bireysel bir deneyimdir. Psikolojik iyi oluş hem olumlu duyguların göreceli varlığını 
içerir hem de olumsuz duyguların göreceli yokluğunu kapsamaktadır. Mutlu olmak, 
neşeli olmak, hedonik mutluluk gibi tanımlayıcı  kavramlar psikolojik iyi oluşun yüksek 
ve pozitif kısmını oluşturmaktadır (Wright, 2010: 14).  

Personel Güçlendirme 

Personel güçlendirme, çalışanın işleriyle ilgili kararlarda inisiyatif sahibi olması ve sorunlar 
karşısından üst yönetime ihtiyaç duymadan çözümler üretebilmesi ve iş süreçlerine katkılarının 
en üst düzeyde gerçekleştirilmesi amacıyla geliştirilen önemli bir kavramdır  (Oktuğ, 2017: 247). 
Personel güçlendirme, daha iyi kararlar almasını sağlayan ve fırsatları değerlendirmesi ile 
çalışanın örgüt içindeki yetkilerinin artmasını sağlayan bir yaklaşımdır. Böylece örgütsel 
motivasyonu da artırmaktadır (Kappelman ve Richards: 1996). Spreitzer 1995’te güçlendirmeyi 

motivasyonel bir yapı olarak değerlendirmiştir. Güçlendirmenin dört algısal boyuttan oluştuğunu 
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ifade etmiştir Bu boyutlar;  anlam, yetkinlik, özerklik ve etki olarak belirtmiştir (Çöl, 2008: 37). 
Personel güçlendirme, çalışanın kendini motive olmuş hissettiği, bilgi ve uzmanlığına güvendiği, 
inisiyatif alarak harekete geçme arzusu ile örgütsel amaçlara ulaşmak için çaba göstermesidir 
(Koçel, 2005: 416).  

Hipotez Geliştirme 

Yönetici desteği ile çalışan performansı arasındaki ilişki: Yönetici desteğinin 

(YD), çalışan performansı (ÇP) üzerine yapılan çalışmalarda bu çalışmanın amacını destekleyen 
bulgulara ulaşılmıştır. Örneğin, Shanock ve Eisenberger (2006), algılanan örgütsel destek ve 
astların algıladığı yönetici desteğinin   rol-üstü performansta pozitif etkiye sahip olduğunu 
belirtmiştir.  Guchait vd. (2014), algılanan yönetici ve  iş arkadaşı desteğinin çalışan bağlılığını 
ve  performası doğrudan etkilediğini tespit etmiştir. Dysvik ve Kuvaas (2012),  algılanan yönetici 
desteğinin hem çalışan geliştirme iklimi hem de işletme performansı ile  pozitif ilişkili olduğunu 
belirtmiştir. Pazy ve Ganzach (2009) yönetici desteği ile iş performansı arasında pozitif yönde 
anlamlı bir ilişki olduğunu ifade etmiştir. Van ve Kroon. (2020) ise, geleneksel süreç analizinde 

güçlü yönlere dayalı performans değerlendirmenin yönetici desteği üzerinde olumlu bir etkisi 
oluğunu bulgulamıştır. Yapılan önceki çalışmalardan hareketle yönetici desteğinin çalışan 
performasına etkisine ilişkin geliştirilen hipotez şu şekildedir: 

H1: Yönetici desteğinin çalışan performansı üzerinde pozitif yönlü bir etkisi vardır. 

Yönetici desteği ile psikolojik iyi oluş ve personel güçlendirme 
arasındaki ilişki: Gilbreath ve  Benson (2004), yönetici davranışı ve desteğinin çalışanın 
psikolojik iyi oluş düzeyine katkı sağladığını tespit etmiştir. Ayrıca, daha sağlıklı iş ortamı 
yaratmak isteyen yöneticilerin çalışanlarını ihmal etmemeleri gerektiğini belirtmiştir. 
Nabawanuka ve Ekmekcioglu (2022), yönetici desteğinin  psikolojik iyi oluş ve iş yaşam 
dengesini olumlu yönde etkilediğini belirtmiştir.  Ceylan vd.  (2015),   yönetici desteği iş 
memnuniyeti ve personel güçlendirme arasında pozitif yönde bir ilişki olduğunu bulgulamıştır. 
Yapılan çalışmalar (Achour vd., 2017; McIlroy,2021; Gilbreath ve  Benson, 2004; Sommovigo 

vd., 2019; Nabawanuka ve Ekmekcioglu, 2022) yönetici desteği ile psikolojik iyi oluş arasında 
pozitif ilişkiyi; (Nisula,2015; Jose ve Mampilly, 2015; Özbozkurt vd., 2021; Ceylan vd. , 2015; 

Abraiz vd.,2012) yönetici desteği ile personel güçlendirme arasında pozitif yönlü bir ilişkiyi 
ortaya koymaktadır. “Duygusal Olaylar Teorisi”, “Birey-Örgüt Uyumu Teorisi” ve daha önceki 
yapılan çalışmalardan hareketle yönetici desteği ile psikolojik iyi oluş ve personel güçlendirmeye 
ilişkin geliştirilen hipotezler şu şekildedir: 

H2: Yönetici desteğinin psikolojik iyi oluş üzerinde pozitif yönlü bir etkisi vardır. 

H3: Yönetici desteğinin personel güçlendirme üzerinde pozitif yönlü bir etkisi vardır. 

Psikolojik iyi oluş ile personel güçlendirme ve çalışan performansı arasındaki ilişki 
:Psikolojik iyi oluş ile çalışan performansı arasındaki ilişkiye yönelik yapılan araştırmalar 
bulunmaktadır. Örneğin, Holman vd. (2002), psikolojik iyi oluş ile performans arasında pozitif 
yönde bir ilişki olduğunu ifade etmiştir. Biswas, (2011) Psikolojik iyi oluş iş performansı üzerinde 
etkili olduğunu belirtmiştir. Kundi vd. (2021), psikolojik iyi oluş ile çalışan performansı arasında 
ilişki olduğunu ve bu ilişkide  duygusal bağlılığın aracılık rolü olduğunu tespit etmiştir.  Yapılan 
çalışmalar ( Garcia ve Bonavia,2021; Li ve Lin, 2021; Rahi, 2021; El-Kot,2019) psikolojik iyi 

oluş ile personel güçlendirme arasındaki pozitif yönlü ilişkiyi; (Abualoush vd. ,2018; Yang ve 
Choi, 2009; Baird vd., 2018; Kılınç, 2020; Jha, 2019; Wright ve Cropanzao, 2004) psikolojik iyi 
oluş ile çalışan performansı arasındaki pozitif yönlü ilişkiyi ortaya koymakta ve buradan hareketle 
psikolojik iyi oluş ile personel güçlendirme ve çalışan performansına ilişkin geliştirilen hipotez 
şu şekildedir: 

H4: Psikolojik iyi oluşun personel güçlendirme üzerinde pozitif yönlü bir etkisi vardır.  
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H5:Psikolojik iyi oluşun çalışan performansı üzerinde pozitif yönlü bir etkisi vardır.  

Personel güçlendirme ve çalışan performansı arasındaki ilişki: Baird vd. 

(2018), personel güçlendirmenin örgütsel performans ile hem doğrudan hem de dolaylı etkisi 
olduğunu ileri sürmüştür.  Yang ve Choi (2009), güçlendirme ile iş performansı arasında ilişki 
olduğunu ve bu ilişkiye içsel iş motivasyonun kısmen aracılık ettiğini tespit etmiştir. Kılınç 
(2020), personel güçlendirme düzeyi ile algılanan performans düzeyi arasında pozitif yönlü orta 
düzeyde ilişki olduğunu belirtmiştir.  Jha (2019), yüksek psikolojik güçlendirme düzeyinin 
psikolojik güvenlik ve öğrenme yönelimi takım performansı üzerinde etkisinin de yüksek olduğu 
belirtmiştir.  Personel güçlendirme ve çalışan performansı arasındaki ilişkiye yönelik geliştirilen 
hipotez şu şekildedir: 

H6: Personel güçlendirmenin çalışan performansı üzerinde pozitif yönlü bir etkisi vardır. 

Psikolojik iyi oluş, personel güçlendirme değişkenlerinin aracı ve seri 
aracılık ilişkileri: Literatürde yapılan araştırma sonucunda, yönetici desteğinin çalışan 
performansına etkisinde psikolojik iyi oluş ve personel güçlendirme değişkenlerinin aracılık ve 
seri aracılık etkilerini birlikte ele alan herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Ancak; bu 

çalışmada yönetici desteğinin çalışan performansı üzerindeki doğrudan etkisinin yanı sıra  
psikolojik iyi oluş ve personel güçlendirme ile birlikte dolaylı etkilerinin de incelenmesi 
amaçlanmaktadır. Yukarda yer alan kavramsal çerçeve ve  görgül çalışmalar sözkonusu 
değişkenler arasındaki doğrudan ilişkileri ortaya koymaktadır. Değişkenler arasında doğrudan 
ilişkilerin olmasından yola çıkılarak psikolojik iyi oluş ve personel güçlendirmenin yönetici 
desteği ile çalışan performansı arasındaki ilişkide dolaylı etkilerinin olabileceği düşünülerek 
aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir (bkz. Şekil 1): 

H7: Yönetici desteğinin çalışan performansı etkisinde psikolojik iyi oluşun aracılık etkisi 
vardır. 

H8: Yönetici desteğinin çalışan performansı etkisinde personel güçlendirmenin aracılık etkisi 
vardır.  

H9:Yönetici desteğinin çalışan performansı etkisinde psikolojik iyi oluş ile personel 
güçlendirmenin seri aracılık etkisi vardır. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın amacı ve modeli ile araştırmada kullanılan örneklem, 
veri toplama araçları, işlem veri analiz süreçlerinden bahsedilecektir. 

Araştırmanın Amacı  
Bu araştırmanın amacı, yönetici desteği ile çalışan performansı arasındaki ilişkide psikolojik iyi 
oluş ve personel güçlendirme değişkenlerinin aracılık ve seri aracılık etkisini ortaya koymaktır.  

Araştırmanın Modeli 
Literatür ve hipotezler doğrultusunda değişkenlerin birbirleriyle olan ilişkileri ortaya koymak 
amacıyla aşağıdaki şekil 1 ‘de gösterilen araştırma modeli oluşturulmuştur. 
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Şekil 1: Araştırma Modeli 

 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi   
Araştırmanın ana kütlesini, Uşak ilinde faaliyet gösteren ve Organize Sanayi Bölgesi’nde 
(OSB’de) yer alan üretim işletmelerindeki çalışan personeller oluşturmaktadır. Maliyet, zaman 
ve pandemi şartları altında yeniden yapılandırılan vardiya ve mesai saatleri gibi sınırlılıklar ve 
kısıtlar neticesinde evrenin tamamına erişim sağlanamadığından dolayı araştırma örneklemi, yüz 
yüze ölçek uygulamasına gönüllü olarak katılmayı kabul eden 524 çalışan tarafından 
oluşturulmuştur. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket uygulanmış ve kolayda 
örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Çalışanların 274’ü kadın ve 250’si ise erkektir. Çalışanların 
8’i 18-24 yaş, 37’si 25-31 yaş, 72’si 32-38 yaş, 96’sı 39-44 yaş, 38’i 45-51 yaş,10’u 52-58 yaş ve 
1 kişi ise 59 ve üzeri yaş aralığında yer almaktadır. Medeni durum açısından çalışanların 192’si 
evli, 39’u bekar ve 31’i ise dul/boşanmıştır. Eğitim durumu açısından ise çalışanların 86’sı 
ilkokul, 52’si ortaokul, 85’i lise, 24’ü ön lisans ve 15’i ise lisans mezunudur. İş pozisyonu 

açısından çalışanların 101’i personel, 10’u şef, 10’u orta kademe yöneticisi, 139’u diğer çalışan 
personel ve 1’i ise üst düzey yönetici konumundadır. 

Araştırmanın Ölçekleri 
Araştırmada anketin birinci bölümünde demografik değişkenler verilmiş, ikinci bölümünde ise 
Göktepe’nin  (2017) , Eisenberg ve diğ. (1986)’in 1986 yılından kalan ölçeklerini günümüze göre 
uyarlaması sonucu geçerliliği ve güvenirlilik analizlerini yaparak tespit ettiği 7 maddelik 
“Yönetici Desteği” ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın üçüncü bölümünde Diener ve arkadaşları 
(2010) tarafından mevcut iyi oluş ölçümlerini tamamlayıcı, sosyo-psikolojik iyi oluşu ölçmek için 
geliştirilen ve 8 maddeden oluşan “Psikolojik iyi Oluş” ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın 
dördüncü bölümünde ise  Sigler ve Pearson (2000)’ın, Kirkman ve Rosen (1999) çalışmasından 
aldığı tek boyut ve dört ifadeden oluşan ve Türkçeye uyarlama çalışması Telef (2013) tarafından 
yapılan “Çalışan Performansı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma kapsamında son olarak kullanılan 
bir diğer ölçek ise Spreitzer (1995), tarafından geliştirilen, anlamlılık, yetkinlik, özerklik ve etki 
olmak üzere dört boyuttan oluşan 12 maddelik “Personel Güçlendirme” Ölçeği tercih edilmiştir. 
Anket formunun uygulanması için Uşak Üniversitesi Rektörlüğü, Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu 14.01.2022 tarihinde, 2022-E.58519 sayılı yazı ve 
2022-14 sayılı karar ile Etik Kurul Onayı verilmiştir. 
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Psikolojik İyi 
Oluş (PİO) 

Personel 

Güçlendirme 

(PG) 

Çalışan 

Performansı 
(ÇP) 



466 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırmanın bu kısmında SPSS ve AMOS istatistik paket programları kullanılarak toplanan 
verilerin analizleri gerçekleştirilmiştir. Veri analizinin ilk aşamasında kullanılan ölçeklere ilişkin 
ortalama, standart sapma, çarpıklık-basıklık düzeyleri ve değişkenler arasında korelasyon analizi 
yapılarak ilişkilerin yönü ve seviyesi tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada güvenilirlik analizi, 
doğrulayıcı faktör analizi (DFA)   yapılmıştır. Bunlara ilaveten araştırmada öne sürülen 
hipotezleri test edebilmek için yapısal eşitlik modeli (YEM) tercih edilmiş ve bu şekilde 
çalışmadan ele alınan değişkenler arasında ortaya konulması amaçlanılan doğrudan, dolaylı ve 
toplam etkiler incelenmiştir.  

Tablo 1. Betimleyici İstatistikler ve Korelâsyon Katsayıları 

 Ort. Ss. Çarpıklık 
Basıklık
  

1 2 3 4 

1. Yönetici Desteği 3.59 .98 -.602 -.94 (.91)    
 

2. Çalışan Performansı 4.25 .81 -1.769  .30 .542** (.90)   

3. Psikolojik İyi Oluş  3.94 .83 -1.061 1.09  .427** .645** (.90)  

4. Personel Güçlendirme 3.97 .72 -1.017 1.26 .501** .632** .671** (.89) 

  **p<.001, n= 524, parantez içerisinde verilen değerler Cronbach Alfa değerleridir. 
 

Tablo 1 incelendiğinde değişkenler arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler olduğu bulgulanmıştır. 
Çalışmada ele alınan ölçeklerin güvenirlikleri kabul edilebilir sınırlar içerisindedir. Değişkenlerin 
ortalamalarına ait çarpıklık ve basıklık değerlerinin +2 ve -2 arasında yer alması verilerin iyi bir 
şekilde dağıldığını ifade edilmektedir. 

Tablo 2. Ölçeklerin ve Araştırma Modelinin Uyum İyiliği İstatistikleri 

 

Çalışmada öncelikle ölçeklerin geçerliklerini tespit etmek amacıyla birinci düzey çok faktörlü 
yapısı, AMOS programı tercih edilerek doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile test edilmiştir. 
Verilerin normal dağılım göstermesi nedeniyle bunun için en yüksek olabilirlik kestirim yöntemi 
(maximum likelihood) hesaplama yöntemi kullanılmıştır (Gürbüz ve Şahin, 2016; Kara ve Kaya 
2020). Yapılan doğrulayıcı faktör analizi (DFA) sonuçları yukarıda tablo 2’de sunulmuştur. 
Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeklerin uyum iyiliği kritik değerlerini karşıladığı 
görülmektedir (Browne ve Cudeck, 1992; MacCallum, Browne, ve Sugawara, 1996). Ayrıca bu 

sonuçlar, dört faktörün öngörülen kuramsal yapısının doğrulandığını ifade etmektedir. Ayrıca, 
araştırma hipotezlerini yordayacak yapısal eşitlik modeli kabul edilebilir uyum değerleri 
sağlamaktadır ve modelin uyum iyiliği değerleri eşik değerlerin üzerindedir (Browne ve Cudeck, 

1992; MacCallum vd., 1996).  

 

 

 

 χ2 df 
CMIN

/DF  
SRMR IFI CFI TLI RMSEA 

Yönetici Desteği(YD) 11.158  7 1,59 .028 .995 .995 .990 .048 

Çalışan Performansı (ÇP) .424 1 .424 .003 .999 .999 .999 .000 

Psikolojik İyi Oluş (PİO) 47.362 18 2.631 .041 .976 .975 .962 .079 

Personel Güçlendirme(PG) 9,359 6 1,560 .008 .998 .998 994 .046 

Ölçüm Modeli 725,81 312 2.326 .073 .922 .922 .912 .071 
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Tablo 3: Kovaryans Temelli Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) Değişkenlerinin Etkisi 
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YD ÇP 0,270 ***(,038)  0,597   H1 desteklenmiştir 
YD  PİO 0,471***(,059)     H2 desteklenmiştir 
YD PG  0,126*     (,031)  0,451   H3 desteklenmiştir 
PİO PG 0,691***(,066)     H4 desteklenmiştir 
PİO ÇP 0,275***(,061)  0,565   H5 desteklenmiştir 
PG ÇP 0,420***(,115)     H6 desteklenmiştir 
YDPİOÇP  0,136*  0,23 Kısmi aracılık var H7 desteklenmiştir 
YDPGÇP  0,0546  0,09 Aracılık Yok H8 desteklenmemiştir 

YDPİOPGÇP  0,1362*  
0,23 

Kısmi Seri 
aracılık var H9 desteklenmiştir 

Not: n= 524 (5.000 Bootstrap sample), %95 BC = Bias corrected %95 Confidence interval, p<0,05*, p<0,01**, 

p<0,001***, Parantez içindeki değerler standart hatalardır. 

Yapısal eşitlik modeli analiz sonucunda gizli değişkenlerin doğrudan, dolaylı ve toplamlı etkileri 
Tablo 3’te görülmektedir. Bu kapsamda kurulan hipotezler değerlendirildiğinde;  Yönetici 
desteğinin (YD) çalışan performansı (ÇP) üzerindeki etkisini belirten (𝛽 = 0,27; 𝑝 < 0,001) H1 

hipotezi desteklenmiştir. Yönetici desteğinin (YD) psikolojik iyi oluş (PİO) üzerindeki etkisini 
gösteren (𝛽 = 0,471; 𝑝 < 0,001) H2 hipotezi desteklendiği görülmüştür.  Yönetici desteğinin 

personel güçlendirme üzerindeki etkisini açıklayan (𝛽 = 0,126; 𝑝 < 0,05) H3 hipotezinin 

desteklendiği anlaşılmıştır. Psikolojik iyi oluşun personel güçlendirme üzerindeki etkisini 
gösteren (𝛽 = 0,691; 𝑝 < 0,001) H4 hipotezinin desteklendiği fark edilmiştir. Psikolojik iyi 

oluşun çalışan performansı üzerindeki etkisini gösteren (𝛽 = 0,275; 𝑝 < 0,001) H5 hipotezinin 

desteklendiği saptanmıştır. Personel güçlendirmenin çalışan performansı üzerindeki etkisini 
gösteren (𝛽 = 0,42; 𝑝 < 0,001) H6 hipotezinin desteklendiği belirlenmiştir. Aracılık etkileri 
incelendiğinde; Yönetici desteğinin çalışan performansı üzerindeki etkisinde psikolojik iyi oluşun 

aracılık etkisini gösteren (𝛽 = 0,136; 𝑝 < 0,001; 𝑉𝐴𝐹: 0,23) H7 hipotezi desteklenmiştir. 
Yönetici desteğinin çalışan performansı üzerindeki etkisinde personel güçlendirmenin aracılık 
etkisini gösteren (𝛽 = 0,0546; 𝑝 < 0,001; 𝑉𝐴𝐹: 0,09) dolaylı etki anlamlı olmadığı için H8  

hipotezi desteklenmemiştir. Yönetici desteğinin çalışan performansı üzerindeki etkisinde 
psikolojik iyi oluş ile personel güçlendirmenin seri aracılık etkisini gösteren (𝛽 = 0,1362; 𝑝 <0,001;𝑉𝐴𝐹: 0,23) H9 hipotezi desteklenmiştir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapılan analizler neticesinde test edilen hipotezlerin literatür açısından desteklenip 
desteklenmediği literatür taramasıyla belirlenmiştir. Analiz sonucunda, yönetici desteğinin 
çalışan performansını pozitif yönde anlamlı olarak etkilediği saptanmıştır. Buna göre, 
yöneticilerinden destek alan bireylerin performans düzeylerinin arttığı söylenebilir. Elde edilen 
bu sonuç, yönetici desteğinin çalışan performansı üzerindeki etkisini tespit etmek amacıyla 
yapılan ve literatürde yer alan  (Shanock ve Eisenberger, 2006; Tarcan vd., 2021; Zaman vd., 

2019; Guchait vd.,2014; Dysvik ve Kuvaas, 2012; Ganzach, 2009; Emhan vd., 2013; Sekhar ve 

Patwardhan, 2021; Van ve Kroon, 2020) araştırma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir.  

Çalışma kapsamında elde edilen bulgulara göre yönetici desteğinin psikolojik iyi oluş ve personel 
güçlendirme düzeyleri üzerinde pozitif yönde anlamlı olarak etkileri olduğu belirlenmiştir. Buna 
göre yöneticilerinden destek gören çalışanların psikolojik iyi oluş ve personel güçlendirme 
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düzeylerinin arttığını söyleyebilmek mümkündür. Elde edilen bu sonuçlar literatürde yönetici 
desteği-psikolojik iyi oluş ( Gilbreath ve  Benson, 2004; Nabawanuka ve Ekmekcioglu, 2022; 

Achour vd., 2017; McIlroy,2021; Sommovigo vd., 2019) ve yönetici desteği-personel 

güçlendirme (Nisula,2015; Jose ve Mampilly, 2015; Özbozkurt vd., 2021; Ceylan vd. , 2015; 
Abraiz vd.,2012) ilişkilerini ele alan önceki çalışmaların bulgularıyla örtüşmektedir. Benzer 
şekilde kuramsal çerçevede değerlendirildiğinde ise yönetici desteğinin psikolojik iyi oluş ve 
personel güçlendirme üzerinde pozitif etkisi olduğuna dair elde edilen bu bulgu “ Duygusal 
Olaylar Teorisi” (Weis ve Cropanzona, 1996), ve “Birey-Örgüt Uyumu Teorisinin”  
(Chatman,1989)  ortaya koyduğu görüşleri de destekler niteliktedir.  

Yine yapılan diğer analiz neticesinde, psikolojik iyi oluşun personel güçlendirmeyi pozitif yönde 
anlamlı olarak etkilediği tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuç, psikolojik iyi oluşun personel 
güçlendirme üzerindeki  pozitif yönlü etkisini ortaya koyan önceki çalışmaların (Garcia ve 
Bonavia,2021; Li ve Lin, 2021; Rahi, 2021; El-Kot,2019) sonuçlarıyla uyumluluk 
göstermektedir. Yapılan analiz neticesinde, psikolojik iyi oluşun çalışan performansını pozitif 
yönde anlamlı olarak etkilediği tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuç, psikolojik iyi oluşun 
çalışan performansı üzerindeki  pozitif yönlü etkisini ortaya koyan önceki çalışmaların 
(Abualoush vd. ,2018; Yang ve Choi, 2009; Baird vd., 2018; Kılınç, 2020; Jha, 2019; Wright ve 
Cropanzao, 2004) sonuçlarıyla uyumluluk göstermektedir. Çalışmada elde edilen diğer bir sonuç 
da personel güçlendirmenin çalışan performansını pozitif yönde anlamlı olarak etkilediğidir. Elde 
edilen bu sonuç, personel güçlendirmenin çalışan performansı üzerindeki pozitif yönlü etkisini 

ortaya koyan önceki çalışmaların (Baird vd., 2018; Yang ve Choi, 2009; Kılınç (2020; Jha, 2019; 
Abualoush vd., 2018) sonuçlarını destekler niteliktedir.  

Yapısal eşitlik modeliyle ortaya konulan dolaylı etkiler incelendiğinde ise yönetici desteğinin 

çalışan performansına etkisinde psikolojik iyi oluşun aracılık etkisi olduğuna ancak personel 
güçlendirmenin ise aracılık etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmanın ana 
amacına yönelik olarak yapılan analizde ise hem psikolojik iyi oluş hem de personel güçlendirme 
aracı değişkenlerinin çalışan performansı üzerinde birlikte seri aracılık etkisi bulunduğu 
görülmüştür. Alan yazında yönetici desteğinin çalışan performansına etkisinde psikolojik iyi oluş 
ve personel güçlendirmenin aracılık ve seri aracılık etkilerini birlikte ele alan herhangi bir 
çalışmaya rastlanılmamıştır. 

Yönetici desteği, psikolojik iyi oluş, personel güçlendirme ve çalışan performansı arasındaki 
doğrudan, dolaylı ve aracı ilişkileri ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmanın, her araştırmada 
olduğu gibi birtakım kısıtları bulunmaktadır. Bunlardan biri araştırma verilerinin tek bir zaman 
kesitinde toplanmış olması, diğeri ise araştırmanın tek bir örneklem ile gerçekleştirilmiş 
olmasıdır. Konu ile ilgili bundan sonraki yapılacak olan çalışmalarda araştırmacıların çalışan 
performansını etkileyen diğer değişkenleri ( liderlik, iş tatmini, örgütsel sessizlik, işten ayrılma 
niyeti, örgütsel vatandaşlık vb.) dikkate alarak farklı sektörlerdeki çalışanlarla araştırmalar 
gerçekleştirmesi önerilmektedir. Tespit edilen tüm bu sonuçlar ışığında yönetici desteği, 
psikolojik iyi oluş, personel güçlendirme ve çalışan performansı arasındaki doğrudan, dolaylı ve 
aracı ilişkileri ortaya koyan bu çalışmanın literatüre ve yöneticilere çalışma hayatında farklı bir 
bakış açısı kazandırarak katkı sağlaması beklenmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, teknoloji ve bilişim sektöründe çalışmakta olan kişiler nezdinde bireysel yenilikçiliğin rekabetçi tutum 
üzerindeki etkisinin ve bu etkide çevresel belirsizliğin düzenleyici rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, 
İstanbul ilinde teknoloji ve bilişim sektöründe faaliyette bulunan firmalarda çalışan 238 kişiyle kolayda örnekleme ile 
amaçlı örnekleme tekniklerinden faydalanılarak anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında nicel 
araştırma yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılardan toplanan verilerin analiz edilmesi neticesinde; bireysel yenilikçiliğin 
rekabetçi tutum üzerinde anlamlı ve kısmi bir etkiye sahip olduğu ve bu etkide çevresel belirsizliğin kısmi bir 
düzenleyici rolünün olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yenilikçilik, Bireysel Yenilikçilik, Rekabet, Rekabetçi Tutum, Çevresel Belirsizlik 

 

 

GİRİŞ 

Teknoloji ve bilişim sektöründe faaliyet göstermekte olan firmalar, teknolojide sürekli olarak 
yaşanan değişimler ve gelişmelerden ötürü yoğun bir rekabet ortamı içerisinde faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Aynı şekilde, bu firmalarda çalışan kişilerin de hem kendi başarıları hem de 
çalıştıkları firmanın başarısı hususunda rekabetçi bir tutum sergiledikleri görülmektedir. Bu 
çalışanların aynı zamanda teknolojinin doğası gereğince yenilikçi ve yaratıcı bireyler olmaları 
gerekmektedir. Bu doğrultuda, teknoloji ve bilişim firmalarında çalışan kişilerin bireysel 
yenilikçiliklerinin rekabetçi tutumları üzerindeki etkisinin incelenmesi ihtiyacı ortaya 
çıkmaktadır. Yanı sıra, dışsal bir unsur olarak çevresel belirsizlik algısının yüksek veya düşük 
olduğu koşullar altında, bu ilişki üzerinde düzenleyici bir rolü bulunup bulunmadığı incelenmesi 

gereken bir konudur.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Yenilikçilik 

Günümüzde firmalar faaliyet gösterdikleri pazarlarda rekabet gücü ve üstünlüğü elde etmeyi 
istemekte ve bunu yaratıcılık ve yenilikçilik ile sağlayabileceklerine inanmaktadırlar (Aksüzek, 
2008). Yenilikçi olmayan ve yenilikler konusunda risk almaktan çekinen firmalar ise orta ve uzun 
dönemde piyasadaki rekabet avantajlarını yitirmektedirler (Slater ve Narver, 1995). 

Bu bağlamda yenilik, işletmelerde örgüt kültürünün ve kimliğinin zorunu bir unsuru olmuştur. 
Zira bilhassa globalleşme süreci, pazarların giderek birbirine benzemesine ve aynılaşmasına 
sebebiyet verirken, yenilik yapmak ve farklılık yaratmak işletmelerin pazarda rekabet üstünlüğü 
elde edebilmesi için bir zorunluluk teşkil etmeye başlamıştır (Tuna, 2020, s. 20).  Kavramsal 
açıdan yenilik; yeni düşüncelerin, ürünlerin, uygulamaların ya da hizmetlerin bireylerce yeni 
olarak algılanıp kabul edilmesi şeklinde ifade edilebilir (Uyar ve Kılıçaslan, 2015). 
Rogers’a (2003) göre yenilikçilik, yeniliğin sosyal sistemde bulunan kuruluşlarca ya da kişilerce 
erken benimsenme derecesidir. Glor (2001) yenilikçiliği, yeni fikirlerin uygulanmakta ve 
kullanılmakta olduğu bir süreç şeklinde tanımlamıştır. Knight (1967) tarafından yenilikçilik, 
çevreyle örgüt bakımından yeni olma özelliğine sahip olan değişikliklere uyum sağlanması olarak 
ifade edilmiştir. 
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Bireysel Yenilikçilik 

Agrawal ve Prasad (1998) tarafından bireysel yenilikçilik, kişilerin yeni öğrenilen bilgi 
teknolojilerini denemeyi arzulamaları olarak ifade edilmiştir. Hirschman (1980) açısından tüm 
fertler farklı düzeylerde yenilikçi olup, yaşamları süresince yeni olduğunu kabul ettikleri 

düşüncelerle fikirleri benimsediklerinden bahsetmiştir. Hurt vd. (1977) ise bireysel yenilikçiliği, 
yeni şeyler denemeye arzulu olma hali şeklinde betimlemiştir. Aktaş (2018) bireysel 
yenilikçiliğin, faydalı bir yeniliğin ortaya koyulması, tanıtımı ve yaşama geçirilmesi hususundaki 
tüm bireysel çalışmalarla uğraşlar olduğundan söz etmiştir. Bireysel yenilikçiliğin temelde dört 
boyutu bulunmakta olup bu boyutlar; değişime direnç, fikir önderliği, deneyime açıklık ve risk 
alma şeklindedir (Hurt vd., 1977). 

Yenilikçi bireyler, yeni şeyleri denemekten kaçınmayan, aksine bu durumdan hoşlanan, risk alan 
kişilerdir (Atlı, 2019, s. 27). Yenilikçi bireyler; değişimlere yönelik esnek bir davranışa sahip 
olan, yeni deneyimlere açık olan, eleştirel içeriğe sahip değerlendirmeler karşısında objektif 
durabilen, başkalarının fikir ve düşüncelerine açık ve saygılı olan, her türdeki bilgiden ilham alıp 
yapıcı biçimde bilgileri yararına kullanabilen kişilerdir (Leavitt ve Walton, 1975). 

Rekabet 

Rekabet, insanların en iyiye erişmeleri hususunda bir itici güç niteliğindedir. Bilhassa iş 
yaşantısında aynı vazifeyi gören diğer insanların varlığı, bireyi kendini diğerleriyle istese de 
istemese de bir karşılaştırmada bulunmaya yönlendirmektedir. Bu çerçevede birey, daha çok 
çalışıp işi konusunda daha çok çaba harcamaya başlamaktadır. Aslında, rekabetin temel amacı 
çalışan kişinin en iyi performansını sergilemesin sağlanmasıdır. Zira rekabet, bireyin kendi 
mükemmelliğini keşfedebilmesini sağlamakta olan bir rol oynamaktadır ve bireyin çalışma 
performansının yükselmesi bağlamında pozitif bir etki yaratmaktadır (Navaro, 2015, s. 89). 

Rekabetçi Tutum 

Rekabetçi tutumun, bir bireyin diğer bireylerin önüne geçme isteğini belirten bir kişilik özelliği 
olduğundan bahsedilebilir (Roberts, 1989, s. 5). Bu doğrultuda rekabetçi tutum, iş yerinde çalışan 
kişinin en iyi olmayı arzulamasına yol açan bir unsur olarak değerlendirilmektedir (Kohn, 1992, 
s. 4). Nitekim çalışan birey, böyle bir durumda kişilerarası rekabetten dolayı bir haz alınması 
durumunu meydana getiren rekabetçilik arzusuna sahip olmaktadır (Spence ve Helmreich, 1983, 
s. 41). Bireysel rekabet çerçevesinde kendisiyle rekabet edebilmenin ve rekabet üstü olabilmenin, 
sistemli ve ciddi bir yaratıcılık vasıtasıyla sağlanabileceğinden bahsedilmektedir (Uray, 2010, s. 

212). Yenilikçiliğin rekabetçilik üzerindeki etkisi örgütlerin yanında bireyler açısından da geçerli 
olan bir durumdur. Yenilikçi kişiler, sürekli gözlemler yaparak değişim sürecindeki fırsatları 
görmekte, ortaya çıkan problemleri analitik düşünmek vasıtasıyla çözümlemekte, değişimleri 
rekabet avantajı sağlayıcı kararlarıyla desteklemektedirler (Karadal, 2013, s. 24). Bununla 
birlikte, yenilikçi kişiler, diğer kişilerle rekabet edebilecekleri yeni fikirlerin peşinde 
olmaktadırlar (Öztürk ve Summak, 2014, s. 851). 

Çevresel Belirsizlik 

İşletmenin çevresi, işletmenin yaptığı işin içerisinde yer aldığı çevre manasına gelmektedir. Daha 
geniş bir bakış açısıyla çevre, bir işi etkilemekte olan bütün içsel ve dışsal unsurların toplamı 
biçiminde tanımlanabilir (Hans, 2018, s. 67). Çevresel belirsizlik, işletmeyle çevresinin arasında 
bulunan ilişkinin ölçümlenmesi noktasında temel yapı taşı niteliğindedir (Aldrich, 1999, s. 25). 
Çevresel belirsizlik, kişinin bilgi eksikliği ya da ilgili ve ilgisiz verilerin arasında ayrım 
yapamamasından dolayı bir kurumun kendi ortamını isabetli biçimde öngörememesidir (Milliken, 
1987). Çevresel belirsizlik; teknoloji belirsizliği, kaynak belirsizliği, rekabet belirsizliği, satıcı 
belirsizliği, müşteri belirsizliği, politika belirsizliği gibi unsurlarla ilişkilendirilmektedir (Meijer 
vd., 2006). Bu çevresel belirsizlik ortamının neticesi olarak firmalar ve bireyler fırsatları 
kaçırabilmekte, zamanında alınamayan kararlardan ötürü rekabet avantajlarını 
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kaybedebilmektedirler (Hitt vd., 2005). Bununla birlikte firmaların yöneticilerinin çevresel 
belirsizliklerin yoğun olduğu şartlar altında genellikle risk almaktan çekindikleri ve daha ziyade 
“bekle-gör” taktiğini uyguladıkları görülmektedir (Mintzberg, 1973, ss. 44-53). Bu doğrultuda, 
bireysel yenilikçilik ile rekabetçilik arasındaki ilişkide çevresel belirsizliğin yüksek veya düşük 
olmasının da bir role sahip olduğuna değinilebilir. 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Alan yazında bireysel yenilikçilik ve rekabetçi tutum ilişkisine yönelik çok az çalışma olduğu ve 

bu çalışmaların çoğunlukla dışsal koşulların etkilerini göz ardı ettiği tespit edilmiştir. Bu 

doğrultuda, yapılan bu çalışma neticesinde, bireysel yenilikçilik ile rekabetçi tutum arasındaki 

ilişkide çevresel belirsizliğin düzenleyici bir rolünün bulunup bulunmadığına ilişkin alan yazına 
ve sektör temsilcilerine katkı sağlanacağı öngörülmektedir.  

Bu çalışma çerçevesinde temel amaç, bireysel yenilikçiliğin rekabetçi tutum üzerindeki etkisinde 
çevresel belirsizliğin düzenleyici rolünün incelenmesi şeklinde belirlenmiştir. Yanı sıra, bireysel 
yenilikçiliğin rekabetçi tutum üzerindeki etkisinin belirlenmesi de araştırmanın bir diğer amacını 
teşkil etmektedir.  

Araştırmanın Modeli ve Hipotezler 

Araştırma kapsamında nicel araştırma yönteminden faydalanılmıştır. Bu doğrultuda nedensel 
tarama modeli çerçevesinde araştırma modeli oluşturulmuştur. Araştırma modeli Şekil 1’de 
gösterilmiştir. Araştırmanın temel hipotezleri şu şekildedir: 

H1: Bireysel yenilikçiliğin rekabetçi tutum üzerinde pozitif yönlü anlamlı etkisi vardır. 
H2: Bireysel yenilikçiliğin rekabetçi tutum üzerindeki etkisinde çevresel belirsizliğin düzenleyici 
rolü vardır. (Çevresel belirsizlik arttıkça bu ilişkinin gücü artar) 
 

Şekil 1: Araştırma Modeli 

 

Araştırmanın Ana Kütlesi ve Örneklemi 
Araştırmanın katılımcılarını İstanbul’da teknoloji ve bilişim sektöründe çalışan kişiler 
oluşturmaktadır. Olasılıklı olmayan örnekleme tekniklerinden kolayda örnekleme ve amaçlı 
örnekleme tekniklerinden faydalanılarak, veriler çevrimiçi form ile toplanmıştır. 20 Aralık 2019 
ile 25 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen anket uygulaması aracılığıyla toplam 238 
kişiden veri toplanmıştır. 
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Veri Toplama Araçları 
Bireysel Yenilikçilik Ölçeği, Hurt, Joseph ve Cook (1977) tarafınca geliştirilmiş, Kılıçer ve 
Odabaşı (2010) tarafınca Türkçe’ye uyarlanmıştır. Ölçekte 20 madde ve 4 boyut bulunmaktadır. 
Ölçeğin boyutları; değişime direnç (DD) (8 madde), fikir önderliği (FÖ) (5 madde), deneyime 

açıklık (DA) (5 madde), risk alma (RA) (2 madde) biçimindedir. Ölçek 5’li likert tipinde olup 

orijinal ölçeğin güvenilirlik katsayısı (α) .87 olarak hesaplanmıştır. 

Rekabetçi Tutum Ölçeği, Akbayırlı (1998) tarafınca geliştirilmiştir. Ölçekte 23 madde 
bulunmaktadır ve ölçeğin 4 faktörden oluştuğu tespit edilmiş ve bu faktörler Başarı Odaklılık 
(BO), Sonuç Odaklılık (SO), Rekabet Hazzı (RH) ve Kıyaslama (KIY) şeklinde 
isimlendirilmiştir. Ölçek 5’li likert tipinde olup orijinal ölçeğin güvenilirlik katsayısı (α) .92 
olarak hesaplanmıştır. 

Çevresel Belirsizlik Ölçeği, Khandwalla (1976) tarafından geliştirilmiş, Çalışkan ve Akkoç 
(2012) tarafından Türkçe’ye adapte edilmiştir. Ölçekte 4 madde bulunmaktadır ve tek boyutlu bir 
yapıya sahiptir. Ölçek 5’li likert tipinde olup orijinal ölçeğin güvenilirlik katsayısı (α) .86 olarak 
hesaplanmıştır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Örnekleme ait Demografik Veriler 

Örneklem grubundaki 127 kişi (yüzde 53,4) kadın, 111 kişi (yüzde 46,6) erkektir. Örneklem 
grubundaki 162 kişi (yüzde 68,1) bekar, 76 kişi (yüzde 31,9) evlidir. Ek olarak, 85 kişi (yüzde 
35,7) 18-25 yaş grubunda, 95 kişi (yüzde 39,9) 26-35 yaş grubunda, 39 kişi (yüzde 16,4) 35-50 

yaş grubunda, 19 kişi (yüzde 8,0) 51 ve üzeri yaş grubundadır. 22 kişi (yüzde 9,2) lise mezunu, 
145 kişi (yüzde 60,9) lisans mezunu, 71 kişi (yüzde 29,9) lisansüstü mezunudur. Örneklem 
grubundaki 128 kişi (yüzde 53,8) 0-4 yıl arasında, 44 kişi (yüzde 18,5) 5-9 yıl arasında, 19 kişi 
(yüzde 8,0) 10-15 yıl arasında, 17 kişi (yüzde 7,1) 16-21 yıl arasında, 30 kişi (yüzde 12,6) 22 yıl 
ve üzerinde toplam çalışma süresine sahiptir. Örneklem grubundaki 146 kişi (yüzde 61,4) çalışan 
pozisyonunda, 21 kişi (yüzde 8,8) alt kademe yönetici pozisyonunda, 45 kişi (yüzde 18,9) orta 
kademe yönetici pozisyonunda, 26 kişi (yüzde 10,9) üst kademe yönetici pozisyonundadır. 

Ölçeklerin Geçerlilik ve Güvenirlilik Analizleri 

Verilerin analizinde SPSS 23 istatistiksel analiz programı kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan 
ölçeklerin, faktörlerin ve maddelerin ortalama, standart sapma, basıklık ve çarpıklık değerlerini 
bulmak üzere tanımlayıcı istatistik analizleri, ölçeklerin faktör yapılarını bulmak üzere açıklayıcı 
faktör analizleri, ölçeklerin ve faktörlerin güvenilirlik düzeylerini tespit etmek üzere güvenilirlik 
analizleri gerçekleştirilmiştir.  

Tüm ölçeklerde tüm maddelerin basıklık ve çarpıklık değerleri (-2) ile (+2) arasında tespit 
edildiğinden, verilerin normal dağılıma yaklaştığı söylenebilir (Tabachnick ve Fidel, 2013).  

Bireysel Yenilikçilik Ölçeğinde KMO değerinin (0,843), Rekabetçi Tutum Ölçeğinde, KMO 
değerinin (0,843) ve Çevresel Belirsizlik Ölçeğinde, KMO değerinin (0,565)  0,50’nin üzerinde 
çıkmış olmaları, araştırma kapsamında ulaşılan örneklem büyüklüğünün, ölçekler üzerinde 

açıklayıcı faktör analizleri uygulamak üzere uygun olduğunu göstermektedir (Çokluk vd., 2012). 
Bununla birlikte, Bartlett Küresellik Testi sonuçları Bireysel Yenilikçilik Ölçeğinde (Ki-Kare: 

1243,781; sd: 136; Sig.: 0,000), Rekabetçi Tutum Ölçeğinde (Ki-Kare: 1093,269; sd: 105; Sig.: 

0,000) ve Çevresel Belirsizlik Ölçeğinde (Ki-Kare: 121,538; sd: 6; Sig.: 0,000) anlamlı çıkmış 
olması (p<0,05) da, bu ölçekler üzerinde açıklayıcı faktör analizinin uygulanmasının uygun 

olduğunu göstermektedir. 

Bireysel Yenilikçilik Ölçeği üzerinde gerçekleştirilen açıklayıcı faktör analizi esnasında, faktör 
yüklerinin 0,50’den düşük olması nedeniyle, 4 madde ölçekten çıkartılmış ve 17 madde üzerinden 
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analiz gerçekleştirilmiştir. Yapılan analiz neticesinde, ölçeğin orijinal ölçekle uyumlu biçimde 4 
faktörden oluştuğu ve elde edilen faktörlerin ölçek yapısını açıklama düzeylerine bakıldığında, 
açıklanan toplam varyansın ise yüzde 57,036 düzeyinde olduğu saptanmıştır. 

Rekabetçi Tutum Ölçeği üzerinde gerçekleştirilen açıklayıcı faktör analizi esnasında faktör 
yüklerinin 0,50’den daha düşük olması sebebiyle, analiz sürecinde 8 madde ölçekten çıkartılmış 
ve 15 madde üzerinden analiz gerçekleştirilmiştir. Yapılan analiz neticesinde, ölçeğin 4 faktörden 
oluştuğu ve açıklanan toplam varyansın ise yüzde 59,424 düzeyinde olduğu saptanmıştır.  

Çevresel Belirsizlik Ölçeği’nde, tüm maddelerin faktör yüklerinin 0,50’nin üzerinde olduğu 
saptanmış ve 4 madde üzerinden açıklayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Yapılan analiz 
neticesinde, ölçeğin tek faktörden oluştuğu ve. elde edilen faktörün, ölçeğin yüzde 72,54’ünü 
açıkladığı tespit edilmiştir.  

Yapılan faktör analizleri sonrasında bütün değişkenlere yönelik tekrar güvenilirlik analizleri 
yapılmış ve Tablo 1’de gösterilmiştir. Cronbach’s Alpha değerinin 0,60 civarı ve üzeri olması 
kabul edilmektedir (Nunnally ve Bernstein, 1994). Ölçeklerin güvenilirlikleri; Bireysel 

Yenilikçilik (0,843) ile yüksek düzeyde, Rekabetçi Tutum (0,842) ile yüksek düzeyde ve Çevresel 
Belirsizlik Ölçeği (0,580) ile ortalama üzeri düzeyde tespit edilmiştir. 

Tablo 1: Değişkenlere Ait Güvenilirlik Analizi Sonuçları 
 Değişkenler  Alfa (α) Katsayısı 
Bireysel Yenilikçilik 0,843 

Değişime Direnç (DD) 0,858 

Değişime Açıklık (DA) 0,723 

Fikir Önderliği (FÖ) 0,684 

Risk Alma (RA) 0,546 

Açıklanan Varyans 23,63% 13,52% 11,84% 8,04% 
Toplam 

%57,036 

KMO: 0,843; Ki-Kare: 1243,781; sd: 136; Sig.: 0,000 
 

Rekabetçi Tutum 0,842 

Başarı Odaklılık (BO) 0,806 

Sonuç Odaklılık (SO) 0,641 

Rekabet Hazzı (RH) 0,722 

Kıyaslama (KIY) 0,561 

Açıklanan Varyans 19,38% 14,13% 13,88% 12,04% 
Toplam     

%59,424 

KMO: 0,843; Ki-Kare: 1093,269; sd: 105; Sig.: 0,000 
 

Çevresel Belirsizlik  0,580 

Açıklanan Varyans              %72,54 

KMO: 0,565; Ki-Kare: 121,538; sd: 6; Sig.: 0,000 
 

 

Hipotez Testleri 

Araştırmanın bu kısmında bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki nedensellik ilişkisini 
ifade eden regresyon analizleri ve aynı zamanda bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkide 
düzenleyici (moderator) etki olup olmadığının sınandığı H1 ve H2 hipotezlerinine yönelik yapılan 
regresyon analizleri sırasıyla Tablo 2 ve Tablo 3a ve Tablo 3b’de gösterilmiştir. Tüm alt 
boyutların etkisine ayrı ayrı bakılmış ancak analizlerin yoğunluğu nedeniyle sadece anlamlı çıkan 
modeller tablolarda gösterilmiştir. 
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Tablo 2: Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Bulguları 
Bağımlı Değişken: 
Başarı Odaklılık 

ß t p Tol. VIF Düz. R2 
Durbin-

Watson 

Model 

F 

Model 

p 

Değişime Direnç -0,292 -4,547 0,000 0,881 1,135 

13,70% 2,071 10,399 0,000 
Değişime Açıklık -0,042 -0,572 0,568 0,685 1,461 

Fikir Önderliği 0,207 3,120 0,002 0,830 1,205 

Risk Alma 0,207 3,083 0,002 0,807 1,239 

Bağımlı Değişken:  
Kıyaslama 

ß t p Tol. VIF 
Düz. 
R2 

Durbin-

Watson 

Model 

F 

Model 

p 

Değişime Direnç -0,308 -4,739 0,000 0,881 1,135 

11,50% 2,154 8,705 0,000 
Değişime Açıklık -0,094 -1,279 0,202 0,685 1,461 

Fikir Önderliği 0,034 0,503 0,616 0,830 1,205 

Risk Alma 0,216 3,175 0,002 0,807 1,239 
 

Tablo 2’de “H1: Bireysel yenilikçiliğin rekabetçi tutum üzerinde anlamlı etkisi vardır.” hipotezini 

test etmek üzere gerçekleştirilmiş olan çoklu doğrusal regresyon analizine ilişkin bulgular 

gösterilmiştir. Tablo 2’de görüldüğü üzere iki model anlamlı çıkmıştır (F=10,399; p=0,000, 

F=8,705; p=0,000). Tablodaki düzeltilmiş R2 değerine göre, modelin bağımsız değişkenleri 

Başarı odaklılığın yüzde 13,70’ini açıklamakta, kıyaslamanın da yüzde 11,50’sini açıklamaktadır. 
Durbin-Watson değerlerinin (2,071 ve 2,154) 1,50 ile 2,50 arasında çıkmış olması, hata 
terimlerinin arasında otokorelasyon probleminin olmadığını göstermektedir (Orhunbilge, 2002).  

Tablodaki VIF değerlerinin 10’dan küçük çıkması ve tolerans değerlerinin 0,100’den büyük 
olması, bağımsız değişkenlerin arasında çoklu bağıntı problemi olmadığını göstermektedir. Tablo 
2’de görüldüğü üzere, DD (ß=-0,292; t=-4,547; p=0,000) faktörünün BO üzerinde negatif yönlü, 
anlamlı ve düşük düzeyde, FÖ (ß=0,207; t=3,120; p=0,002) faktörünün BO üzerinde pozitif 
yönlü, anlamlı ve düşük düzeyde, RA (ß=0,207; t=3,083; p=0,002) faktörünün BO üzerinde 
pozitif yönlü, anlamlı ve düşük düzeyde etkisi vardır. DA (p=0,568) faktörünün ise BO üzerinde 
anlamlı etkisi yoktur.  
Tablo 2’de görüldüğü üzere, DD (ß=-0,308; t=-4,739; p=0,000) faktörünün KIY üzerinde negatif 
yönlü, anlamlı ve orta düzeyde, RA (ß=0,216; t=3,175; p=0,002) faktörünün KIY üzerinde pozitif 
yönlü, anlamlı ve düşük düzeyde etkisi vardır. DA (p=0,202) ve FÖ (p=0,616) faktörlerinin ise 
KIY üzerinde anlamlı etkisi yoktur. Elde edilen bu bulgulara göre; “H1: Bireysel yenilikçiliğin 
rekabetçi tutum üzerinde anlamlı etkisi vardır.” hipotezi kısmen kabul edilmiştir.  
“H2: Bireysel yenilikçiliğin rekabetçi tutum üzerindeki etkisinde çevresel belirsizliğin 
düzenleyici rolü vardır.” hipotezini test etmek üzere SPSS programında Andrew F. Hayes 
tarafından geliştirilmiş olan Process v4.0 macro eklentisinden faydalanılmıştır ve etkiler Tablo 3a 

ve 3b’de gösterilmiştir. 
Tablo 3a: Bireysel Yenilikçiliğin, Rekabetçi Tutum (Başarı Odaklılık Alt Boyutu) 

Üzerindeki Etkisinde Çevresel Belirsizliğin Düzenleyici Rolüne İlişkin Moderatör Analizi 

Bulguları 
Bağımlı Değişken: 
Başarı Odaklılık 

ß t p R2 R2 Değişimi Model F Model p 

Değişime Direnç -0,197 -3,314 0,001 

9,22% 0,001 7,926 0,000 Çevresel Belirsizlik 0,151 2,602 0,010 

MOD -0,078 -1,475 0,142 
        

Fikir Önderliği 0,177 2,939 0,004 

7,48% 0,014   6,305       0,000 Çevresel Belirsizlik 0,135 2,265 0,024 

MOD 0,094 1,881 0,061 
        

Risk Alma 0,160 2,664 0,008 

5,98% 0,000      4,958          0,002 Çevresel Belirsizlik 0,134 2,225 0,027 

MOD 0,016 0,291 0,771 



479 

 

Tablo 3a’ya göre, üç model anlamlı çıkmıştır (F=7,926; p=0,000, F=6,305; p=0,000, F=4,958; 

p=0,002 ). Modelde yer alan R2 değerlerine göre, bağımlı değişken olan BO’nun yüzde 9,22’si 
değişime direnç, 7,48’i fikir önderliği, 5,98’i risk alma bağımsız değişkeni tarafından 

açıklanmaktadır. Tabloya göre, her ne kadar bağımsız değişken DD’nin (ß=-0,197; p=0,001) ve 

moderatör değişken ÇB’nin (ß=0,151; p=0,010) BO üzerinde anlamlı etkisi olsa da, düzenleyici 
etkileşim değişkeni MOD’un (p=0,142) sigma değeri p>0,05 şeklinde saptanmış olduğundan; 
ÇB’nin, DD’nin BO üzerindeki etkisinde anlamlı bir düzenleyici rolünün olmadığı bulgusu elde 
edilmiştir. 

Tabloya göre, her ne kadar bağımsız değişken FÖ’nün (ß=0,177; p=0,004) ve moderatör değişken 
ÇB’nin (ß=0,135; p=0,024) BO üzerinde anlamlı etkisi olsa da, düzenleyici etkileşim değişkeni 
MOD’un (p=0,061) sigma değeri p>0,05 şeklinde saptanmış olduğundan; ÇB’nin, FÖ’nün BO 
üzerindeki etkisinde anlamlı bir düzenleyici rolünün olmadığı bulgusu elde edilmiştir. 

Tabloya göre, her ne kadar bağımsız değişken RA’nın (ß=0,160; p=0,008) ve moderatör değişken 
ÇB’nin (ß=0,134; p=0,027) BO üzerinde anlamlı etkisi olsa da, düzenleyici etkileşim değişkeni 
MOD’un (p=0,771) sigma değeri p>0,05 şeklinde saptanmış olduğundan; ÇB’nin, RA’nın BO 
üzerindeki etkisinde anlamlı bir düzenleyici rolünün olmadığı bulgusu elde edilmiştir. 

H2 Hipotezinin anlamlı çıkan diğer alt boyutlarının modelleri Tablo 3b’de gösterilmiştir. 

Tablo 3b: Bireysel Yenilikçiliğin, Rekabetçi Tutum (Kıyaslama alt boyutu) Üzerindeki 
Etkisinde Çevresel Belirsizliğin Düzenleyici Rolüne İlişkin Moderatör Analizi Bulguları 

Bağımlı Değişken: 
Kıyaslama 

ß t p R2 
R2 

Değişimi Model F Model p 

Değişime Direnç -0,216 -4,116 0,000 

14,98% 0,029 13,741 0,000 Çevresel Belirsizlik 0,150 2,913 0,004 

MOD -0,132 -2,814 0,005 

        

Değişime Açıklık -0,114 -2,081 0,039 

5,53% 0,001 4,570 0,039 Çevresel Belirsizlik 0,186 3,374 0,001 

MOD -0,023 -0,398 0,691 

        

Fikir Önderliği -0,021 -0,373 0,709 

3,93% 0,001 3,192 0,024 Çevresel Belirsizlik 0,170 3,062 0,003 

MOD 0,023 0,499 0,618 

        

Risk Alma 0,087 1,573 0,117 

4,83% 0,001 3,958 0,009 Çevresel Belirsizlik 0,152 2,744 0,007 

MOD -0,022 -0,429 0,668 
 

Tabloya göre, 4 model anlamlı çıkmıştır (F=13,741; p=0,000, F=4,570; p=0,039, F=3,192; 

p=0,024, F=3,958; p=0,009 ). Modelde yer alan R2 değerlerine göre, bağımlı değişken olan 
KIY’ın yüzde 14,98’i bağımsız değişkenlerden (DD), 5,53’ü (DA), 3,53’ü (FÖ) ile, 4,83’ü (RA) 
ile açıklanmaktadır. Tabloya göre, bağımsız değişken DD’nin (ß=-0,216; p=0,000) ve moderatör 
değişken ÇB’nin (ß=0,150; p=0,004) KIY üzerinde anlamlı etkileri olmasının yanı sıra, 
düzenleyici etkileşim değişkeni MOD’un (ß=-0,132; p=0,005) sigma değeri p<0,05 şeklinde 

saptanmış olduğundan; ÇB’nin, DD’nin KIY üzerindeki etkisinde anlamlı, negatif yönlü ve düşük 
düzeyde bir düzenleyici rolünün olduğu bulgusu elde edilmiştir.  

Tabloya göre, her ne kadar bağımsız değişken DA’nın (ß=-0,114; p=0,039) ve moderatör 
değişken ÇB’nin (ß=0,186; p=0,001) KIY üzerinde anlamlı etkileri olmasına rağmen, düzenleyici 
etkileşim değişkeni MOD’un (p=0,691) sigma değeri p>0,05 şeklinde saptanmış olduğundan; 
ÇB’nin, DA’nın KIY üzerindeki etkisinde anlamlı bir düzenleyici rolünün olmadığı bulgusu elde 
edilmiştir. 
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Tabloya göre, bağımsız değişken FÖ’nün (p=0,709) KIY üzerinde anlamlı etkisi olmayıp, 
moderatör değişken ÇB’nin (ß=0,170; p=0,003) KIY üzerinde anlamlı etkisi vardır. Ancak 
MOD’un (p=0,618) sigma değeri p>0,05 şeklinde saptanmış olduğundan; ÇB’nin, FÖ’nün KIY 
üzerindeki etkisinde anlamlı bir düzenleyici rolünün olmadığı bulgusu elde edilmiştir. 

Tabloya göre, bağımsız değişken RA’nın (p=0,117) KIY üzerinde anlamlı etkisi olmayıp, 
moderatör değişken ÇB’nin (ß=0,152; p=0,007) KIY üzerinde anlamlı etkisi vardır. Ancak 
MOD’un (p=0,668) sigma değeri p>0,05 şeklinde saptanmış olduğundan; ÇB’nin, RA’nın KIY 
üzerindeki etkisinde anlamlı bir düzenleyici rolünün olmadığı bulgusu elde edilmiştir. 

Bu doğrultuda, “H2: Bireysel yenilikçiliğin rekabetçi tutum üzerindeki etkisinde çevresel 
belirsizliğin düzenleyici rolü vardır.” hipotezi kısmen kabul edilmiştir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma sonuçlarına göre; değişimlere daha az direnç gösteren, yeni fikirler ortaya atabilen ve 
risk alabilen kişilerin daha başarı odaklı olduklarından bahsedilebilir. Yine; değişimlere daha az 
direnç gösteren ve risk alabilen kişilerin kendilerini diğerleriyle daha fazla kıyaslama eğiliminde 
olduklarından bahsedilebilir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, bireysel yenilikçiliğin rekabetçi 
tutum üzerinde anlamlı ancak kısmi bir etkiye sahip olduğu saptanmıştır. Elde edilen bu bulgu, 

alan yazındaki önceki çalışmaların bulgularını destekler niteliktedir (Porter, 1990; Schumpeter, 
1934; Aksüzek, 2008; Slater ve Narver, 1995; Karadal, 2013; Öztürk ve Summak, 2014).  

Bireysel yenilikçiliğin rekabetçi tutum üzerindeki etkisinde çevresel belirsizliğin düzenleyici rolü 
olup olmadığını saptamak üzere yapılan moderatör analizleri sonucunda ise, yalnızca değişime 
direncin kıyaslama üzerindeki etkisinde çevresel belirsizliğin düzenleyici bir role sahip olduğu 
tespit edilmiştir. Buna göre, değişime daha az direnç gösteren kişilerin kendilerini çalışma 
yaşamında diğerleriyle daha fazla kıyaslamaları noktasında çevresel belirsizliğin yüksekliğinin 
önemli bir rolü bulunduğundan ve çevresel belirsizliğin bu etkiyi artırdığından bahsedilebilir. 
Diğer alt hipotezler bağlamında ise, bireysel yenilikçilik ile rekabetçi tutum ilişkisinde çevresel 
belirsizliğin düzenleyici bir rolü bulunmadığı saptanmıştır. Analize göre, bireysel yenilikçiliğin 
rekabetçi tutum üzerindeki etkisinde çevresel belirsizliğin kısmi bir düzenleyicilik rolüne sahip 
olduğu belirlenmiştir Elde edilen bu bulgu, alan yazındaki önceki çalışmaların bulgularını 
destekler niteliktedir (Hitt vd., 2005; Mintzberg, 1973).  

Bu bulgulara göre, teknoloji ve bilişim sektöründe faaliyet göstermekte olan firmaların, yenilikçi 
kişilik özelliklerine sahip bireyleri istihdam etmeye yönelmeleri gerektiğinden bahsedilebilir. Zira 
bu tarz bireylerin daha fazla istihdam edilmesi, firma içerisindeki rekabeti artıracağı gibi, 
çalışanların iş performanslarının yanı sıra firmanın genel performansının ve rekabetçiliğinin de 
artmasını sağlayabilecektir. Bununla birlikte, çevresel belirsizlik konusundaki algı yüksek çıkmış 
olsa da, yalnızca değişime direncin kıyaslama üzerindeki etkisinde çevresel belirsizliğin 
düzenleyici bir etkisinin bulunduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda firmaların, çevresel 
belirsizlik koşulları altında yeniliklere ve değişimlere yönelik direnci düşürmeye yönelik 
çalışmalar gerçekleştirmelerinin, firma içindeki rekabetçiliği daha fazla artıracağından 
bahsedilebilir. 

Araştırma verileri 2020 yılından itibaren dünyada yaşanan pandemi döneminden önce 
toplanmıştır. Pandemi döneminde dünyada tüm sektörlerde yaşanan dijitalleşmenin artması ve iş 
yapış şekillerinin değişmesiyle birlikte çevresel belirsizlik algısının, rekabetçi tutumun ve 
yenilikçi davranışların son derece artmış olabileceği düşünülmektedir.  Bu nedenle gelecek 
araştırmalar için verilerin güncellenmesi ile daha güçlü etkiler ortaya çıkabileceği 
düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışma, sağlık çalışanlarında sosyal sermaye algısının bireysel performans ve yaşam tatminine etkisini belirlemek 
amacıyla yapılmıştır. Araştırma farklı sağlık birimlerinde çalışan 248 sağlık çalışanına sosyal sermaye, bireysel 
performans ve yaşam tatmini ölçekleri uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, “Sosyal Sermaye Ölçeği”, 
“Bireysel Performans Ölçeği” ve “Yaşam Tatmini Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; sosyal sermayenin 
sağlık çalışanlarının bireysel performans ve yaşam tatmini algısını anlamlı ve pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. 
Sosyal sermaye ölçeği alt boyutlarında ise; yapısal ve ilişkisel sosyal sermaye alt boyutlarının bireysel performans 
algısını istatiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde etkilediği saptanmıştır. İlişkisel sosyal sermaye alt boyutunun yaşam 
tatmini algısını istatiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sermaye, Sosyal Sermaye, Bireysel Performans, Yaşam Tatmini 

 

GİRİŞ 

İleri düzeyde ihtisaslaşma gerektiren ve çok farklı fonksiyonları bünyesinde toplayan sağlık 
işletmeleri, hastalıkların teşhis, tedavi ve rehabilitasyonunu sağlamakla beraber hastalıkların 
önlenmesi, sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik hizmetler de sunmaktadırlar.  Kompleks 
yapılar niteliğinde olan sağlık kurumlarının ulaşmak istediği temel amaçların başında, kaliteden 
taviz vermeden uygun maliyette sağlık hizmetleri sunabilmek gelmektedir. Bu amacın 
gerçekleştirilebilmesi ise yüksek performansa sahip yaşam tatmini yüksek olan çalışanlarla 
mümkündür. Sağlık kurumlarında çalışanların performansını ve yaşam tatmin düzeylerini 
yüksek tutabilmek ekonomik sermaye, beşeri sermaye ve entelektüel sermayenin yanında sosyal 
sermayeye yapılan yatırımlarla mümkün kılınabilir. (Çıraklı Vd., 2014: 65; Özgün, 2019: 1). 
Dolayısıyla sağlık işletmeleri için en az finansal sermaye kadar önemli olan sosyal sermayenin, 
bireylerin performans ve verimliliklerini artırmaları hususunda üzerinde önemle durulan 
konuların başında geldiği iddia edilebilir. 

Bireyleri güven ve işbirliği içinde hareket etme, amaca yönelik bir sistem tasarlama ve amaçlara 
ulaşma gibi değerlere yönelten sosyal sermaye, gerek örgütlerde gerekse toplumlarda diğer 
sermaye türlerinden daha fazla önem arz eden bir kavram haline gelmiştir (Çıpa, 2020: 43). 
Kullanımı 1980’lere dayanan sosyal sermaye kavramı ilk kez 1916 yılında Hanifan tarafından 
ortaya atılmıştır. Hanifan (1916)’a göre; “sosyal birimlerin meydana getirdiği toplulukların 
benimsediği iyi niyet, kardeşlik, karşılıklı sempati ve sosyal ilişkiler” sosyal sermaye olarak 
tanımlanabilir (Özgün, 2019: 6). Sosyal sermaye Nahapiet ve Ghoshal (1998) tarafından 
yapısal, ilişkisel ve bilişsel olmak üzere üç alt boyuta ayrılır. (Ünal, 2013: 11). Nahapiet ve 
Ghoshal (1998)’in üç boyutlu sınıflandırılmasında sosyal sermayenin yapısal boyutu; sosyal 
ağların bağlantıları ve yapılandırması, ilişkisel boyutu; güven, normlar ve yükümlülükler, 
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bilişsel boyutu ise ortak dil ve anlatılardan oluşmaktadır ve üç boyut da gerek aile birimi 
içerisinde gerekse aile biriminin dış dünyadaki muhatapları ile ilişkilerini konu almaktadır 
(Nahapıet ve Ghoshal, 1998: 244). 

Sosyal sermaye bireylerin ortak bir anlayış çerçevesinde, bir işi birlikte yapabilmenin kabiliyeti 
dahilinde ortaya yeni ürünler çıkarılmasına fırsat sunan bir niteliğe sahiptir (İpek, 2018: 11). 

Sosyal sermayenin varlığını bünyesinde barındıran toplumlarda sosyal sermaye, bireyleri 
işbirliği içinde hareket ettirmede, ulaşılmak istenilen hedeflere yaklaştırmada ve yapılan işten 
verimli sonuçlar elde etmede bir kaynak olarak görülür. Dolayısıyla temeli sosyal ilişkilere 
dayanan sosyal sermaye, kişi veya organizasyonların birliktelik içinde hareket etmesine olanak 
sağlayarak performansı ve verimliliği artıran bir kavram olarak karşımıza çıkar (Yatkın, 2009: 
196). Sosyal sermaye aynı zamanda bireylerin sosyal çevrede farklı kişilerle ve toplumlarla olan 
ilişkilerini, toplumsal rollerini, farklılıklarını ve benzer yönlerini odağına alarak yaşam tatmini 
kavramı üzerinde yoğunlaşmıştır. Yaşam tatmini genel olarak yaşamın bir bütün şeklinde 
değerlendirilmesi olarak tanımlanabilir. Yaşam tatmini, öznel iyi oluşun bileşenlerinden biri 
olarak kabul edilebilir, çünkü bu kavram insanların duygusal tepkilerini, alan memnuniyetini ve 
yaşam doyumuna ilişkin genel yargılarını kapsamaktadır (Hoogerbrugge,2018). Yaşam doyumu 
genellikle insanlara yaşamlarından ne kadar memnun olduklarını sorarak ölçülür. Yaşam 

tatminini ele alan araştırmaların büyük çoğunluğu, sosyal sermaye ve yaşam tatmini arasında 
pozitif yönlü ilişkiler olduğunu ortaya koymuştur (Keleş ve Akkaş, 2018: 109-110; Keleş ve 

diğerleri, 2018: 124).  Bu doğrultuda bu çalışma, sağlık çalışanlarında sosyal sermaye algısının 
bireysel performans ve yaşam tatmini üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığını belirlemek 
ve literatüre katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Araştırmanın evrenini Hakkâri ilinde bir sağlık merkezinde mesleklerini icra eden sağlık 
çalışanları oluşturmaktadır. Araştırma kolayda örneklem yöntemi ile 254 kişiye ulaşılması 
sonucu gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında yapılacak regresyon analizi için verilerin 
normal dağılım göstermesi gerektiğinden dolayı outlineer (normal dağılımın dışındaki verileri 
ortaya çıkarma) işlemi sonucunda 248 kişinin verilerinin kullanıma uygun olduğu belirlenmiş 
olup araştırma 248 katılımcı ile yürütülmüştür.  

Çalışmada 4 adet ölçek aracı kullanılmıştır. İlk form yazar tarafından oluşturulan demografik 
bilgileri içeren kişisel bilgi formudur. İkinci form; Faraş (2014) tarafından geliştirilen yedili 

likert tipindeki sosyal sermaye ölçeğidir. Sosyal sermaye ölçeği yirmi maddeden oluşmakta ve 
üç alt boyut içermektedir. Ölçek alt boyutları; yapısal boyut, ilişkisel boyut ve bilişsel boyut 
olarak adlandırılmıştır. Üçüncü form; Schepers (2005) tarafından geliştirilmiş olan tek boyutlu 9 

değişkenli beşli likert tipindeki bireysel performans ölçeğidir. Özpehlivan (2015) tarafından 
geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Dördüncü form; Diener, Emmons, Larsen ve 
Griffin (1985) tarafından geliştirilen yedili likert tipindeki yaşam tatmini ölçeğidir. Bekmezci ve 

Mert (2018) tarafından geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır.  

Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 21 paket programından yararlanılmıştır. Verilerin  analiz  

işlemine geçilmeden önce normal  dağılım  testi  uygulanmış  ve    verilerin  -1  ile  +1  arasında  
normal dağılım  gösterdikleri görülmüştür  (Hair Vd.,  2013). Verilerin analiz edilmesinde 

kullanılan analiz yöntemleri; sayı-yüzdelik hesaplama, pearson korelasyon analizi, basit ve 

çoklu regresyon analizidir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir.  
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Tablo 1: Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri 
Sosyo-demografik Değişken N % 

Cinsiyet    

Kadın  112 45,2 

Erkek  136 54,8 

Medeni durum    

Evli  114 46 

Bekar  134 54 

Yaş   

18-25 yaş 83 33,5 

26-34 yaş  91 36,7 

35-44 yaş  50 20,2 

45-55yaş 24 9,7 

Eğitim durumu   

Lise  76 30,6 

Yüksekokul  79 31,9 

Lisans  93 37,5 

Toplam mesleki yıl   

1 yıldan az 53 21,4 

1-5 yıl arası 93 37,5 

5 yıldan fazla 101 41,1 

Bulundukları kurumda çalışma süresi   

1 yıldan az 63 25,4 

1-5 yıl arası 95 38,3 

6-10 yıl arası 
11-15 yıl arası 
15 yıldan fazla 

30 

36 

24 

12,1 

14,5 

9,7 

Çalışma statüsü   

Yardımcı sağlık personeli 48 19,4 

Hemşire 

Ebe  

73 

11 

29,4 

4,4 

Teknisyen  32 12,9 

Memur 

Diğer  
43 

41 

17,3 

16,5 
 

Tablo 1’e bakıldığında araştırmaya dahil edilen katılımcıların çoğunlukta erkek ve bekar 
katılımcılardan oluştuğu, %36,7’sinin 26-34 yaş aralığında olduğu ve %37,5’inin lisans mezunu 

olduğu görülmüştür. Katılımcıların toplam mesleki yıl olarak %21,4’ü 1 yıldan az, %41,1’i 5 
yıldan fazla çalıştığı görülmüştür. Katılımcıların bulundukları kurumda çalışma süresi ve 

çalışma statüleri incelendiğinde ise %38,3’ü 1-5 yıl, %9,7’si 15 yıldan fazla çalışmıştır, 
%19,4’ü yardımcı sağlık personeli, %29,4’ü hemşire, %4,4’ü ebe, %12,9’u teknisyen, %17,3’ü 
memur ve %16,5’i diğer alanlarda çalışan katılımcılardan oluştuğu görülmüştür. 

Aşağıdaki Tablo 2’de sosyal sermaye ölçeği ve alt boyutları ile bireysel performans ölçekleri 

arasındaki pearson korelasyon analizi sonuçlarıyla birlikte araştırmada kullanılan ölçeklerin 
puan ortalamaları gösterilmiştir. Tablo 2 incelendiğinde sosyal sermaye puan ortalaması (X = 
4,56±0,96) olarak bulunmuştur Yayık (2017)’ın çalışmasında (X = 3,07±1,22), Tuncay 

(2016)’ın çalışmasında (X = 4,12±0,65). Literatür kapsamında yapılmış çalışmalar 
değerlendirildiğinde bu çalışmaya yönelik elde edilen puan ortalamasının literatür ile uyumlu 
olduğu düşünülebilir.  
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Tablo 2: Sosyal Sermaye, Bireysel Performans ve Yaşam Tatmini Ölçekleri Arasındaki 
Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları ve Ölçeklerin Puan Ortalamaları 

                      

                Ortalama±ss                   
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se
rm
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T
a

tm
in

i 

Sosyal 

sermaye  
4,56±0,96 

r 1 0,848** 0,867** 0,656** 0,491** 0,327** 

p  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Yapısal boyut 4,98±1,23 
r 0,848** 1 0,670** 0,529** 0,420** 0,240** 

p 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 

İlişkisel boyut 4,67±1,21 
r 0,867** 0,670** 1 0,498** 0,439** 0,368** 

p 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 

Bilişsel  boyut 4,78±0,72 
r 0,656** 0,529** 0,498** 1 0,290** 0,100** 

p 0,000 0,000 0,000  0,000 0,116** 

Bireysel 

Performans 
4,22±0,52 

r 0,491** 0,420** 0,439** 0,290** 1 0,373** 

p 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000 

Yaşam Tatmini  r 0,327** 0,240** 0,368** 0,100** 0,373**  

   3,77±1,69 p 0,000 0,000 0,000 0,116 0,000 1 

**p<0,01 

 

Sosyal sermaye ölçeği alt boyutlarının puan ortalamalarına bakıldığında en yüksek puan 
ortalamasının yapısal alt boyuta (X = 4,98±1,23), en düşük puan ortalamasının ilişkisel alt 
boyuta (X = 4,67±1,21) ait olduğu görülmüştür. Bu doğrultuda yapısal sosyal sermayenin 
yüksek düzeyde olması sağlık kurumlarında çalışanların etkileşime girebilecekleri güçlü bir 
sosyal ağa sahip oldukları sonucunu düşündürebilir. Verilerin normal dağılım gösterdiği kabul 
edilerek ölçek alt boyutları ve ölçekler arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlı pearson korelasyon 
analizi yapılmıştır. Katılımcıların bireysel performansları ile sosyal sermaye (r:0,491; p<0,000), 
sosyal sermaye yapısal boyutu (r:0,420; p<0,000), sosyal sermaye ilişkisel boyutu (r:0,439; 
p:0,000) ve sosyal sermaye bilişsel alt boyutu arasında (r:0,290; p<0,000), arasında anlamlı ve 
pozitif yönlü bir ilişki vardır. Katılımcıların yapısal, ilişkisel ve bilişsel algılama düzeylerinin 
artmasıyla sosyal sermayeye yönelik algılarının da artacağı ifade edilebilir. Katılımcıların 
yaşam tatminleri ile sosyal sermaye (r:0,327; p<0,000), sosyal sermaye yapısal boyutu (r:0,240; 
p<0,000) ve sosyal sermaye ilişkisel boyutu (r:0,368; p<0,000) arasında anlamlı ve pozitif yönlü 
bir ilişki vardır. Woo ve Kim (2018), çalışmasında sosyal sermayenin yaşam memnuniyeti ile 
pozitif ilişkisi olduğunu saptamıştır. 

Sosyal sermayenin bireysel performans algısına etkisini ortaya koymak amaçlı basit doğrusal 
regresyon analizi yapılmıştır. Basit doğrusal regresyon analizi modeli Y=a+bX (Alpar, 2018) 
şeklinde tanımlanmaktadır. Tablo 3 incelendiğinde; sosyal sermayenin bireysel performans 

algısına etkisini ortaya koymak amaçlı kurulan basit doğrusal regresyon analizi modeli 
(F:78,273; p:0,000) ve test (t:8,847; p:0,000) değeri istatiksel açıdan anlamlıdır. Sosyal sermaye 
ve bireysel performans algısı arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır (R:0,491; P:0,000). 

Çetin, 2019’un çalışmasında da sosyal sermayenin performans yönetimi algısı üzerinde anlamlı 
bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p: 0,026). 
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Tablo 3: Sosyal Sermayenin Algılanan Bireysel Performansa Etkisi 

Değişken 

Standartlanmamış 
Katsayılar 

Standartlaştırılmış 
Katsayılar T p F 

Mode

l (p) 
B Std. hata Β 

Sabit 2,438 ,194  12,569 ,000 78,273 ,000* 

Sosyal sermaye ,368 ,042 ,49 8,847   ,000   

 R2:0,241  R: 0,491    *p<0,00   **p<0,05   Düzeltilmiş R2:0,238 
 

Modelin belirlilik katsayısı R2:0,241 olarak hesaplanmıştır. Bu bulgulara göre; katılımcıların 
bireysel performans algısındaki değişimlerin %24,1’i sosyal sermaye ile açıklanmaktadır. 
Sosyal sermayedeki bir birimlik artış katılımcıların bireysel performans algılarını 0,368 birim 

arttırmaktadır.  

Sosyal sermaye ölçeği (yapısal, ilişkisel, ve bilişsel) alt boyutlarının algılanan bireysel 
performansa etkisini ortaya koymak için ise çoklu regresyon analizi yapılmıştır (Tablo 4).  

Tablo 4: Sosyal Sermaye Ölçeği Alt Boyutlarının Algılanan Bireysel Performansa Etkisi 

Değişken 

Standartlanmamış 
Katsayılar 

Standartlaştırılmış 
Katsayılar T p VIF 

B Standart hata Β 

Sabit 2,646 ,182  14,530 ,000  

Yapısal boyut ,125 ,047 ,214 2,680 ,008 1,997 

İlişkisel boyut ,164 ,046 ,276 3,532 ,000 1,914 

Bilişsel boyut  ,018 ,030 ,040 ,583 ,560 1,465 

F: 23,259   R2:0,222  R: 0,472     *p<0,001   model (p):0,000*   Düzeltilmiş R2:0,213 

** p<0,05  Durbin-Watson: 1,645 
 

Tablo 4 incelendiğinde kurulan çoklu regresyon analizi modeli istatiksel olarak anlamlıdır. 
Sosyal sermaye ölçeği alt boyutlarının bireysel performans algısı üzerinde etkisini belirlemek 
amacıyla oluşturulan regresyon analizi modeli (F:23,259; P<0,000) istatiksel olarak anlamlı 
düzeyde bulunmuştur.  Regresyon katsayılarının anlamlılığını belirten t istatistik değerleri; 
yapısal boyut (t:2,680; p:0,008) ve ilişkisel boyut (t:3,532; p:0,000) için anlamlı iken bilişsel 
boyut (t:0,583; p:0,560) için anlamsızdır. Bağımsız değişkenlerinden yapısal ve ilişkisel alt 
boyutlarının bağımlı değişken olan bireysel performans algısını açıklama oranı R2 değeri 0,213 
olarak hesaplanmıştır. Bulunan bu sonuca göre katılımcıların bireysel performans algılarındaki 
değişimlerin %21,3’ünü sosyal sermaye ölçeği alt boyutlarından yapısal ve ilişkisel alt boyutları 
ile açıklandığını göstermektedir.  

Sosyal sermayenin yaşam tatmini üzerinde etkisini belirlemek amaçlı kurulan regresyon analizi 

modeli Tablo 5’te gösterilmiştir. 

Tablo 5: Sosyal Sermayenin Yaşam Tatminine Etkisi 

Değişken 

Standartlanmamış 
Katsayılar 

Standartlaştırılmış 
Katsayılar t P F 

Model 

(p) 
B Std. hata Β 

Sabit 1,153 ,494  2,335 ,020 29,465 ,000* 

Sosyal sermaye ,575 ,106 ,327 5,428   ,000   

 R2:0,107  R: 0,327    *p<0,00   **p<0,05   Düzeltilmiş R2:0,103 
 

Basit doğrusal regresyon analizi neticesinde oluşturulan model (F:29,465; P<0,000) ve 
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regresyon katsayılarının anlamlılığına işaret eden t istatistik değerlerine bakıldığında (t:5,428; 
p<0,000) elde edilen sonuçların anlamlı düzeyde olduğu görülmüştür. Değişkenler arası ise 
anlamlı (R:0,327; P<0,000) ve pozitif yönlü bir ilişki vardır (Tablo 5). Priyono (2017) ile Gilan 

ve diğerleri (2021)’nin yapmış olduğu çalışmada da sosyal sermayenin yaşam tatmini üzerinde 

anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni 
açıklama oranı ise R2:0,103 olarak elde edilmiştir. Bu kapsamda sosyal sermayenin 
katılımcıların yaşam tatmini algısındaki değişimlerin % 10,3’ünü açıkladığını göstermektedir. 

Sosyal sermaye alt boyutlarının yaşam tatmini üzerinde etkisini belirlemek amaçlı kurulan 
regresyon analizi modeli Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6: Sosyal Sermaye Ölçeği Alt Boyutlarının Yaşam Tatminine Etkisi 

Değişken 

Standartlanmamış 
Katsayılar 

Standartlaştırılmış 
Katsayılar T p VIF 

B Standart hata Β 

Sabit 1,507 ,488  3,364 ,001  

Yapısal boyut ,041 ,115 ,030 ,360 ,719 1,997 

İlişkisel boyut ,568 ,114 ,407 4,975 ,000 1,914 

Bilişsel boyut  -,123 ,074 -,119 -1,658 ,099 1,465 

F: 13,835                     R2:0,145 R: 0,831   *p<0,001 model (p):0,000*   Düzeltilmiş R2:0,135 

** p<0,05  Durbin-Watson: 1,800 
 

Regresyon katsayılarının anlamlılığını belirten t istatistik değerleri; ilişkisel boyut (t:4,975; 
p:0,000) için anlamlı iken yapısal boyut (t:0,360; p:0,719) ve bilişsel boyut (t:-1,658; p:0,099) 

için anlamsızdır. Değişkenler arası istatistiksel olarak anlamlı (R:0,381; P<0,001) ve pozitif 
yönlü bir ilişki vardır. Bağımsız değişkenlerinden ilişkisel alt boyutunun diğer alt ölçekler sabit 
iken bağımlı değişken olan yaşam tatmini algısını açıklama oranı R2 değeri 0,135 olarak 
hesaplanmıştır. Bulunan bu sonuca göre katılımcıların yaşam tatmini algılarındaki değişimlerin 
% 13,5’inin sosyal sermaye ölçeği alt boyutlarından ilişkisel alt boyutu ile açıklandığını 
göstermektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışma sağlık çalışanlarında sosyal sermayenin bireysel performansa ve yaşam tatminine 
etkisinin ne düzeyde olduğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma sonucunda; sağlık 
çalışanlarında sosyal sermayenin bireysel performans ve yaşam tatmini algılarını istatiksel 
olarak anlamlı ve pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. Bu bağlamda yoğun bilgi ve ileri 
düzeyde teknolojinin kullanım olanağı bulduğu hastane işletmelerinde çalışan bireylerin 

performanslarının geliştirilmesinin ve yaşam tatmin düzeylerinin iyileştirilmesinin sosyal 

sermayenin varlığı ile ilişkili olduğu ifade edilebilir. Bu doğrultuda hastane işletmelerinin 
teknoloji ve diğer hizmetlere yatırımda bulunmasının yanında çalışanların birbirleriyle olan 

ilişkilerini, iletişim düzeylerini, kurum içindeki davranışlarını dikkate alarak sosyal sermaye 

hususuna yoğunlaşmalarını ve çalışanların sosyal sermayelerini iyileştirmek adına yatırımlarda 
bulunmalarının faydalı olacağı düşünülebilir. Sağlık hizmetlerinin genellikle ekip şeklinde 
verildiği dikkate alındığında bu ekipler arasındaki sosyal ilişkilerin verilecek sağlık 
hizmetlerinin niteliğini önemli ölçüde etkileyebileceği söylenebilir. Sağlık çalışanlarının 
verdikleri hizmetin olumlu sonuçlarını gözlemlemeleri ve çalışma ortamının sosyal ilişkiler 
açısından değerlendirilmesini ifade edebilecek sosyal sermaye düzeyinin yüksekliği yaşam 
tatminlerini de olumlu etkileyebilecektir. Bu doğrultuda hastane işletmelerinin teknoloji ve 

diğer hizmetlere yatırımda bulunmasının yanında çalışanların birbirleriyle olan ilişkilerini, 
iletişim düzeylerini, kurum içindeki davranışlarını dikkate alarak sosyal sermaye hususuna 



489 

yoğunlaşmalarını ve çalışanların sosyal sermayelerini iyileştirmek adına yatırımlarda 
bulunmalarının faydalı olacağı düşünülebilir. 
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ÖZET 

Bu araştırmada iş ve yaşam tatmini arasındaki ilişkide sosyal medya kullanımı ve doyumların (eğlence, sosyalleşme, 
bilgi edinme) düzenleyicilik etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Antalya ili Manavgat ilçesinde hizmet veren beş 
yıldızlı konaklama tesislerinin ön büro departmanında görev yapan 267 çalışan üzerinde gerçekleştirilen araştırma 
verileri anket formu aracılığıyla elde edilmiştir. Düzenleyicilik etkisi Process Macro kullanılarak bootstrap yöntemini 
esas alan regresyon analiziyle test edilmiştir. Araştırma sonucunda eğlence doyumunun iş ve yaşam tatmini 
arasındaki ilişkide düzenleyicilik etkisi olduğu tespit edilmiş olup, eğlence doyumunun düşük olması durumunda iş 
tatmininin yaşam tatmini üzerindeki olumlu etkisinin daha fazla olduğu gözlemlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: İş, Yaşam, Tatmin, Sosyal Medya, Doyumlar, Turizm 

 

GİRİŞ 

Hizmet sektörlerinden birisi olan turizmde yer alan konaklama işletmeleri misafirlerin 

konaklama, yeme-içme, eğlence gibi ihtiyaçlarını karşıladığı ekonomik ve sosyal tesislerdir 
(Usta,1996, s.156). Konaklama tesisleri içerisinde yer alan ön büro departmanı misafirlerin ilk 
karşılandığı, tesis hakkında ilk izlenimlerin oluştuğu, tesisle ilgili gerekli bilgilere ulaşılabildiği 
ve misafirin en son uğurlandığı noktadır (Pekduyurucu ve Öztürk, 2009). Üretim ve tüketimin 
eş zamanlı oluşu, emek-yoğun bir iş kolu olması nedeniyle insan faktörüne bağımlılığın olduğu 
sektördeki iş görenlerin iş tatminlerinin sağlanması önem arz etmektedir. 

Günün büyük çoğunluğunu iş yerinde geçiren iş görenlerin iş tatmini, iş dışındaki yaşamlarına 
da yansımaktadır. Örgüt içerisinde yer alan çalışanların işlerinden tatmin olmaları 
yaşamlarındaki tatmini arttırmaktadır. Sonuç olarak çalışan performansında artış, psikolojik 
olarak mutlu ve huzurlu bireyler gibi örgütsel ve bireysel faydalar sağlanmaktadır ve bu 

doğrultuda örgütün verimliliğinde artış görülebilmektedir (Bayrak Kök, 2006). 

İş tatmini ve yaşam tatmini arasındaki ilişki ilk olarak Braysfield, Wells ve Strate tarafından 
araştırılmıştır (Chacko, 1983). İş bireyin yaşamının önemli bir parçasıdır. Çalışanlar 
yaşamlarının önemli bir kısmını iş yerinde geçirmektedir. İş yerindeki gelişmeler çalışanların 
yaşamlarını doğrudan etkilediği için, iş tatmini yaşam tatmini içerisinde bir boyut olarak 
değerlendirilebilir (Aşan ve Erenler, 2008; Çınar ve Özyılmaz, 2019). 

İş ve yaşam tatmini ilişkisini inceleyen araştırmalarda farklı sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. 
Kale (2015) otel işletmelerinde görev yapan çalışanlar üzerinde gerçekleştirdiği araştırmasında 
iş tatmininin yaşam tatminine olumlu yönde etkisi olduğunu tespit etmiştir. Iverson ve Maguire 

(1999), araştırmalarında iş tatmini ve yaşam tatmini arasında karşılıklı etki gözlemlemişlerdir. 
Araştırma sonucunda iş tatmininin yaşam tatmini üzerindeki etkisinin yaşam tatminin iş tatmini 
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üzerindeki etkisinden daha fazla olduğunu ortaya koymuşlardır. Rode (2004) ise çalışmasında iş 
tatmininin yaşam tatminini etkilemediği sonucuna ulaşmıştır. Keser (2005), Eren (2008), Şeker 
ve Zırhlıoğlu (2009), Maden Turgut (2010) yapmış oldukları araştırmalarda iş tatmininin yaşam 
tatminini pozitif etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. 

Teknolojide yaşanan gelişim ve değişimlerle birlikte, sosyal medya kullanımında artışlar 
gerçekleşmiştir. Birçok iş alanı için örgütsel iletişimde temel niteliği taşıyan sosyal medyanın 
nasıl kullanılacağı ve nasıl yönetileceği örgütler için önemli hale gelmiştir. Sosyal medya 

araçlarının örgüt için sürdürülebilir olması ve yapılan uygulamaların örgüte zarar verecek bir 
hale dönüşmemesi için sosyal medyanın dikkatli kullanılması gereklidir. Örgütlerde sosyal 
medya kullanımı faydaları olmakla birlikte olası riskleri de beraberinde getirmektedir (Şengöz 
ve Eroğlu, 2017). Bu kapsamda olumlu ve olumsuz etkileri barındıran sosyal medya yeni bir 

iletişim ortamı ortaya çıkarırken, bireylerin yaşam tatmini ve iş tatminleriyle de 

ilişkilendirilmiştir (Balcı vd., 2019). Alan yazında sosyal medya kullanımının yaşam tatminiyle 

ilişkili olduğunu gösteren araştırmalar mevcuttur (Ractham & Techatassanasoontorn, 2014; 

Srivastava, 2015; Hawi & Samaha, 2016; Blachnio et al., 2016; Balcı ve Koçak, 2017). Bununla 

birlikte sosyal medya kullanımının iş tatminiyle ilişkili olduğunu gösteren çalışmalara da 
rastlanılmaktadır (Emirza, İştahlı ve İştahlı, 2012; Robertson ve Kee, 2016; Ok & Park, 2017; 

Akgemci, Ada ve Korkmaz, 2018). 

Hızla gelişen teknolojiler bireylerin iletişim faaliyetlerinde değişikliğe sebep olmuş, dolayısıyla 
sosyal medya kullanma nedenleri, motivasyonları, alışkanlıkları ve bu kullanımlardan elde 

ettikleri doyumlar farklılık göstermiştir (Üçer, 2016). Sosyal medya kullanımıyla ilgili çeşitli 
teoriler ve yaklaşımlar ortaya atılmıştır. Sosyal medya kullanımını karşıladığı ihtiyaçlar ve 

etkilerini kapsamlı bir biçimde inceleyen yaklaşım ise Katz ve Blumler tarafından öne sürülen  
kullanımlar ve doyumlar yaklaşımıdır. Söz konusu yaklaşıma göre sosyal ve psikolojik kökenli 
ihtiyaçlar temel olarak kitle iletişim araçlarına beklentiyi oluşturur. Bu beklenti, temelde doyum 

ihtiyacı nedeni ile medyayı ortaya çıkaran kalıpları yönetmektedir. Dolayısıyla medyayı ortaya 
çıkaran kalıplar, çalışanların sosyal medya kullanımı ve doyumu ile iş ve yaşam tatminleri 
arasında doğrudan bir ilişki olduğunu açıklar (Littlejohn ve Foss, 2009).  

Sosyal medya kullanımı ve doyumlarının iş ve yaşam tatminiyle ilişkisini gösteren araştırma 
sonuçlarının olduğu görülmektedir (Basilisco ve Cha, 2015; Liang, Xin, Yan & Jianxiang, 

2020). Bu araştırma sonuçlarından hareketle sosyal medya kullanımı ve doyumların (eğlence, 
sosyalleşme, bilgi edinme) iş ve yaşam tatmini arasındaki ilişkide düzenleyicilik etkisi 

olabileceği değerlendirilmiş ve bu kapsamda geliştirilen hipotezler aşağıda sunulmuştur. 

H1: İş tatmini yaşam tatminini olumlu yönde etkilemektedir. 

H2: İş tatmininin yaşam tatminine etkisinde eğlence doyumunun düzenleyicilik etkisi vardır. 

H3: İş tatmininin yaşam tatminine etkisinde sosyalleşme doyumunun düzenleyicilik etkisi 
vardır. 

H4: İş tatmininin yaşam tatminine etkisinde bilgi edinme doyumunun düzenleyicilik etkisi 
vardır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

İş Tatmini 
Örgütsel davranış alan yazınında oldukça sık karşılaşılan iş tatmini kavramına ilişkin farklı 
araştırmacılar tarafından yapılmış çeşitli tanımlar bulunmaktadır. Spector (1999) iş tatminini 

kişilerin yapmış oldukları işlerini sevme derecesi olarak tanımlamıştır. Fisher (2001) iş 
tatminini kişi için işin özelliklerinin, kendisi için önemli olan özellikleri taşıması ve doldurması 
durumundaki doygunluğu olarak ifade etmiştir. Bu görüşlerden hareketle, iş tatmini bireyin 
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yapmış olduğu işin, bireyin ihtiyaç ve beklentileriyle örtüşmesiyle birlikte bireyin iş yerine veya 
örgütüne karşı olumlu duyguları olarak tanımlanabilir. 

İş tatminin bireye olan yararları daha az iş değiştirme, iş kazası riskinin düşük olması, bireyi 
psikolojik olarak rahatlatma, huzurlu aile hayatı yaşaması, iş hastalıklarına yakalanma riskinin 
düşük olması, sosyal ihtiyaçlarını karşılama ve örgütsel bağlılığın artması; örgüt için yararları 
ise uygunsuz iş davranışlarının önlenmesi, nitelikli personelin örgütte kalması, etkinlik ve 
verimliliğin artması ve yapılan işin nitelikli olması şeklinde belirtilmiştir (Erdil ve Keskin, 

2003; Yılmaz ve Murat, 2008). 

Yaşam Tatmini 
1961 yılında Neugarten ve arkadaşları tarafından ortaya konulan yaşam tatmini kavramı çeşitli 
tanımlar yapılmıştır. Diener vd. (1985) yaşam tatminini kişinin kendi belirlemiş olduğu 
kıstaslara göre kişinin tüm yaşamını pozitif değerlendirmesi olarak ifade etmiştir. Donovan ve 

Halpern kişinin mutlu ve iyi olmak amacıyla yapmış olduğu kişisel değerlendirme olarak 

tanımlamıştır (aktaran Selim, 2012). Bir başka tanıma göre yaşam tatmini kişinin istek ve 
arzularıyla mevcut durumunda olanların kıyaslanmasıyla ulaşılan sonuçları ifade etmektedir 

(Özer ve Karabulut, 2003).  

Kişinin yaşamında mutlu olabilmesi ve hayatının anlamlı olabilmesi için yaşamış olduğu 
hayattan tatmin olduğu inancının oluşması gerekmektedir (Çoşkuner,2013).Yaşam, kişinin tüm 
hayatını ele alacak kadar kapsamlı olmasından dolayı, yaşam tatmini de çeşitli faktörlerden 
etkilenmektedir. Bu faktörler kişisel ve demografik faktörler, iş ile ilgili faktörler, çevresel 
faktörler ve toplumsal faktörler olarak sınıflandırılmıştır (Keser,2006). 

Sosyal Medya Kullanımı ve Doyumlar 

Sosyal medya, dünyanın her yerindeki kullanıcıların binlerce ve belki de milyarlarca kişiyle 
iletişim kurmasını sağlayan bir iletişim mekanizmasıdır (Williams, Crittenden, Keo & McCarty, 

2012). Weber’e (2009) göre sosyal medya, ortak yaraları olan kişilerin fikir alışverişinde 
bulunmak, görüş ve düşüncelerini paylaşmak için bir araya gelebileceği çevrimiçi bir 
platformdur. Kişilerin internet yoluyla yer ve zaman kısıtlamasına takılmaksızın diğer 
kullanıcılarla fikir ve düşüncelerini, fotoğraf, video, mesaj ve içerik paylaşabildikleri web 
sitelerinin ortak adı olarak da tanımlanabilmektedir (Büyükaslan & Kırık, 2013). Sosyal 

medyanın, sosyal ağlar, bloglar, mikrobloglar, içerik toplulukları, wiki'ler ile değerlendirme ve 
inceleme siteleri dâhil olmak üzere çeşitli çevrimiçi platformlardan oluştuğu ifade edilmiştir 
(Kim & Park, 2016). 

“Medya insanlara ne yapar” sorusundan ziyade, “insanlar medyayla ne yapar” sorusuna 
odaklanan Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımına göre, bireyler ihtiyaç ve isteklerini 

karşılamak için kitle iletişimini kullanmakta ve tatmin sağlamaktadır (Katz, 1973; Katz vd., 

1974; Balcı vd., 2019). Bireyler, “mevcut gereksinmeleri doğrultusunda, belirli kullanımlara 
yönelip bu gereksinmelerini tatmin etmeye” çalışır. Kitle iletişim araçları bu gereksinmelerin 

karşılanmasını sağlamaktadır. Yaklaşım “kullanıcıların kitle iletişim araçlarından nasıl 
yararlandığını ve ne şekilde doyum elde ettiklerini” ortaya koymaktadır (Üçer, 2016, s.4-5). 

Araştırmacılar kullanımlar ve doyumlar kuramını sosyal medya üzerinde çalışmalar yaparak 
bireylerin doyumlarını, motivasyonlarını incelemiştir. Koçak (2012) haberdar olma ve eğlenme 
unsurlarının, kişilerin sosyal medyayı kullanma konusunda en çok ilgisini çeken unsurlar 
olduğunu tespit etmiştir. Bir başka çalışmada sosyal medya kullanıcılarının kişisel sunum, 
eğlenme ve rahatlama, sosyal etkileşim, gözetim ve rehberlik, bilgilenme, arkadaşlık 
motivasyonları olduğu tespit edilmiştir (Üksel, 2015). Kara (2017) sosyal medya 

uygulamasından edinilen doyumları eğlence, kullanım kolaylığı, kişisel rahatlama, sosyal 
etkileşim, gözetleme, beğenilme ve takdir edilme olarak tespit etmiştir. Biliciler (2018) 
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bireylerin sosyal medya kullanımında gözetim ve bilgi edinme, sosyalleşme, eğlence ve 
oyalanma motivasyonları olduğunu saptamıştır. 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Antalya ili Manavgat ilçesinde hizmet veren beş yıldızlı konaklama tesislerinin ön büro 
departmanında görev yapan 267 çalışanın katılımıyla gerçekleştirilen araştırma nicel desende 

tasarlanmıştır. İki değişken arasındaki düzenleyici etkileri araştıran bu çalışma nedensel tarama 
araştırması olup alanyazından hareketle, bağımsız değişken (X) iş tatmini, bağımlı değişken (Y) 
yaşam tatmini, düzenleyici değişken (W) ise sosyal medya kullanımı ve doyumları olarak 
belirlenmiştir (Şekil 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Araştırma Modeli 

Veri Toplama Araçları 
Araştırma verilerinin toplanmasında Minnesota İş Tatmini Ölçeği Kısa Formu (Weiss vd., 1977; 

Baycan, 1985), Yaşam Tatmini Ölçeği (Diener vd., 1985; Dağlı ve Baysal, 2016), Türkçe formu 
Sosyal Medya Kullanımlar ve Doyumlar Ölçeği (Park, Kee & Valenzuela, 2009; Gülmez, Bir, 
Onatça, Engin ve Özekenci, 2018) ve demografik bilgi formu kullanılmıştır.  

Bu araştırma örnekleminde ölçeklere uygulanan güvenirlik analizi sonucunda elde edilen 
Cronbach’s Alpha katsayıları; genel iş tatmini için 0.933, yaşam tatmini için 0.833, sosyal 
medya kullanımı ve doyumlarının eğlence boyutu için 0.877, sosyalleşme boyutu için 0.811, 
bilgi edinme boyutu için 0.883 ve ölçeğin geneli için 0.904 olarak elde edilmiştir. Cronbach 

Alpha değerlerinin 0.70’ten büyük olması, kullanılan ölçeklerin güvenilir olduğunu 
göstermektedir (Kline, 2009). 

Araştırmanın Yapılışı 
Araştırmanın yapıldığı Manavgat ilçesinde yer alan 5 yıldızlı konaklama tesislerinden 
araştırmacı tarafından gerekli yazılı izinler alınmıştır. Araştırma gönüllülük esasına dayalı 
olarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde 267 ön büro çalışanına anket uygulaması 
yapılmış olup, 7 anket formu birden fazla şıkkın işaretlenmesi, soruların eksik doldurulması 
nedeni ile değerlendirme dışı bırakılarak 260 kişiden alınan anket formları dikkate alınarak 
analize tabi tutulmuştur. 

Katılımcılar  
Araştırmaya katılanların 63.1% si erkek, 36.9% si kadın; 59.6% si 1978-1994 doğumlu, 27.3% 

si 1995 ve üzeri doğumlu; 56.9% si bekâr, 43.1% si evli; 42.7% si lise ve öncesi, 36.9% si lisans 

İş Tatmini Yaşam  Tatmini 

        
Eğlence 
doyumu 

Sosyalleşme  
doyumu 

Bilgi edinme 

doyumu 

H2 H3 H4 

Sosyal Medya Kullanımı ve 

Doyumlar 

H1 
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ve üstü eğitim düzeyine sahiptir. 66.5% si 2001-3000 TL, 15.8% si 3001-4000 TL aylık gelir 
düzeyine; 32.3% si 11 yıl ve üzeri, 29.6% si 1-5 yıl, 28.5% si 6-10 yıl mesleki deneyime 

sahiptir. 

Araştırmaya katılanların 20.0% sinin Facebook, 55.0% sinin Instagram, 7.3% sinin Twitter, 

58.5% sinin WhatsApp kullandığı tespit edilmiştir. Katılımcıların 62.0% sinin 1-5 saat sosyal 

medya kullandığı görülmüştür. Katılımcıların 55.4% sinin bilgi edinmek, 3.5% sinin takipçileri 
arttırmak, 3.8% sinin para kazanmak, 51.9% sinin zaman geçirmek, 32.3% sinin sosyalleşmek, 
19.6% sinin alışveriş, 26.9% sinin fotoğraf paylaşmak, 0.4% sinin diğer amaçlarla sosyal 
medyayı kullandıkları tespit edilmiştir. 

Verilerin Analizi 

İş tatmininin yaşam taminine etkisinde sosyal medya kullanımı ve doyumlarının (eğlence, 
sosyalleşme, bilgi edinme) düzenleyici etkilerini test etmek için bootstrap yöntemini esas alan 
regresyon analizi yapılmıştır. Analizler Hayes (2018) tarafından geliştirilen Process Macro 3.3 

kullanılarak yapılmıştır. 1 numaralı model sosyal medya kullanımı ve doyumlarının düzenleyici 
olduğu (moderated) regresyon modeli kurulmuştur. Boostrap tekniği ile 5000 yeniden örneklem 
seçeneği tercih edilmiştir. Boostrap tekniği ile yapılan düzenleyicilik etki analizlerinde, 
araştırma hipotezinin desteklenebilmesi için analiz neticesinde elde edilen 95% güven 
aralığındaki değerlerin sıfır değerini kapsamaması gerekmektedir. Düzenleyici etkileri görsel 
olarak görebilmek için SPSS 25.0 istatistik paket programı aracılığıyla grafik çizimi sihirbazı 
tercih edilmiştir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Hipotezleri test etmek amacıyla uygulanan regresyon analizi sonucunda yaşam tatminine iş 
tatmininin olumlu yönde (b=.076, 95% GA [.0448, .1071], t=4.80, p<.001) ve anlamlı düzeyde 
etkisinin olduğu görülmektedir. H1 hipotezinin araştırma sonuçlarıyla desteklendiği 
görülmektedir. Buna karşın, eğlence doyumunun yaşam tatmini üzerindeki etkisinin anlamlı 
olmadığı tespit edilmiştir (b=.036, 95% GA [-.1131, .1854], t=0.47, p>.05). Düzenleyici etki 
olup olmadığını anlamak için etkileşimsel etki değişkenine ait b değerinin anlamlılık düzeyi 
kontrol edilir. İş tatmini ve eğlence doyumu değişkenlerinin, yaşam tatmini üzerindeki 
etkileşimsel etkisinin (düzenleyici etki) anlamlı olduğu saptanmıştır (b=-.008, 95% GA [-.0159, 

-.0018], t=-2.47, p<.05). Bu bulgudan hareketle, H2 hipotezi desteklenmiştir. 

Tablo 1: Düzenleyici Etkiyi Gösteren Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler   b S.H. t p 

Sabit  14.915*** 

[14.339, 15.492] 

.292 50.93 <.001 

İş Tatmini (X) .076*** 

[.044, .107] 

.015 4.50 <.001 

Eğlence Doyumu (W) .036 

[-.113, .185] 

.075 0.47 0.633 

X.W (Etkileşim) -.008* 

[-.015, -.001] 

.003 -2.47 0.013 

Not. R=.35, R2=.122; ***p<.001, **p<.01, *p<.05. S.H.: Standart Hata. Parantez içindeki değerler güven 
aralıklarıdır. Standardize edilmemiş beta katsayıları (b) raporlanmıştır. 

Düzenleyici etkinin nasıl olduğunu daha ayrıntılı anlamak amacıyla, düzenleyici değişken olan 
eğlence doyumunun düşük (-4.6885), orta (.8115) ve yüksek (3.3115) olduğu durumlarda iş 
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tatmininin yaşam tatmini üzerindeki etkilerinin anlamlı olup olmadığına dair üç farklı regresyon 
istatistiği verilmiştir. 

 Eğlence doyumu düşük olduğunda (-4.6885) iş ve yaşam tatmini arasındaki olumlu 
yöndeki ilişki anlamlıdır (b=.117, 95% GA [.0758, .1592], t=5.55, p<.001). 

 Eğlence doyumu orta olduğunda (.8115) iş ve yaşam tatmini arasındaki olumlu yöndeki 
ilişki anlamlıdır (b=.068, 95% GA [.0362, .1013], t=4.16, p<.001). 

 Eğlence doyumu yüksek olduğunda (3.3115) iş ve yaşam tatmini arasındaki olumlu 
yöndeki ilişki anlamlıdır (b=.046, 95% GA [.0049, .0883], t=2.19, p<.05). 

Düzenleyici etkileri görsel olarak görebilmek için yapılan eğim analizi sonucunda düzenleyici 
değişkenin etkileri grafiksel olarak Şekil 2’de gösterilmiştir. Görüldüğü üzere düzenleyici 
değişkenin düşük olduğu durumda çizgi eğiminin fazla olması, iş ve yaşam tatmini arasındaki 
olumlu ilişkiyi daha fazla güçlendiğini işaret etmektedir. Eğlence doyumu düşük olduğunda bu 
ilişkinin daha kuvvetli olduğu görülmektedir. 

Şekil 2: Eğlence Doyumunun Düzenleyici Etkisinin Grafiksel Gösterimi 

 

Bilgi edinme doyumunun düzenleyicilik etkisi incelendiğinde; iş tatmini ve bilgi edinme 

doyumu değişkenlerinin, yaşam tatmini üzerindeki etkileşimsel etkisinin (düzenleyici etki) 

anlamlı olmadığı saptanmıştır (b=-.003, 95% GA [-.0079, .0015], t=-1.34, p>.05). 

Sosyalleşme doyumunun düzenleyicilik etkisi incelendiğinde; iş tatmini ve sosyalleşme doyumu 

değişkenlerinin, yaşam tatmini üzerindeki etkileşimsel etkisinin (düzenleyici etki) anlamlı 
olmadığı saptanmıştır (b=-.001, 95% GA [-.0060, .0030], t=-0.65, p>.05). 

Elde edilen bu bulgulardan hareketle, H3 ve H4 hipotezlerinin desteklenmediği görülmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Turizm sektörünün hizmet odaklı bir sektör olması dolayısıyla iş görenler müşterilere hizmet 
vermede ve onlarla etkileşimde önemli bir rol oynamaktadır. Duygusal taleplerin yüksek olduğu 
sektörde iş ve kişisel yaşam içerisindeki önemli bir faktör de sosyal medya kullanımıdır. 
Cheng’e göre (2019) “insanlar medyayı farklı amaçlar için kullanabilirler. Bu yüzden, medya 
seçimi ve kullanımının özellikli bir niyeti vardır ve bu seçim ve kullanım hem kişisel hem de 
sosyal motivasyonlardan kaynaklanır” (s.47). Bu kapsamda bu araştırmada turizm sektörü 
içerisinde yer alan konaklama işletmelerinin ön büro departmanında çalışan personellerin iş ve 
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yaşam tatmini arasındaki ilişkide sosyal medya kullanım ve doyumlarının düzenleyicilik etkisi 
araştırılmıştır. Araştırma sonucunda eğlence doyumunun iş ve yaşam tatmini arasındaki ilişkide 
düzenleyicilik etkisi olduğu tespit edilmiş; eğlence doyumunun düşük olması durumunda, iş 
tatmininin yaşam tatmini üzerindeki olumlu etkisinin daha fazla olduğu görülmüştür. Bu sonuç 
iş ve yaşam tatmini arasındaki ilişkinin eğlence doyumu tarafından düzenlendiği anlamına 
gelmektedir. Eğlence doyumu düşük olduğunda bu ilişkinin daha kuvvetli olduğu çıkarımı 
yapılabilir. Whatsapp, instagram, facebook ve twitter kullanan çalışanların sosyal medyadan 

sağladığı zaman geçirme, oyalanma, sorun ve kısıtlamalardan kaçış ve duygusal boşalma gibi 
doyumların yükseklüğünden ziyade orta ve düşük düzeylerde olması iş ve yaşam tatmini 
ilişkisinde güçlendirici etki yapmaktadır. Bu araştırma sonuçları örgüt içi sosyal medya 
kullanımına dair yapılan uygulamaların örgüte zarar verecek bir hale dönüşmemesi için dikkatli 

davranılması ve doğru bir sosyal medya yönetiminin yapılması gerektiğini göstermektedir. 
Örgütlerin gelişim ve değişime uyum sağlamakla birlikte rekabet avantajı kazanarak hayatta 
kalabilmesini sağlayan unsurlardan birisi çalışanlardır. Yüksek motivasyonda çalışan 
personeller müşteri memnuniyetinin yükselmesini sağlayarak müşteri sadakati, operasyonel 
verimlilik ve karlılığı arttırmasıyla işletmenin devamlılığında önemli rol üstlenmektedir. Bu 

noktada örgütsel davranış alanında incelenen en önemli majör tutumlardan iş tatmini bütünsel 
yaşama ilişkin tutum olan yaşam tatminiyle birlikte ele alındığında sosyal medya faktörünün 
göz ardı edilemeyeceğini söylemek mümkündür.  
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ÖZET 

Dijital dünya hayatımızın büyük bir kısmını kapsadığından siber zorbalıkta yaygınlaşmaktadır. Siber zorbalık 
hayatımızın her alanını olumsuz etkilediğinden akademisyenlerde etkilenmektedir. Zorbalık iş yaşamında stres 

oluştururken verimliliği de etkilemektedir. Bu çalışmada siber zorbalığa ilişkin duyarlılığın örgütsel verimliliğe 
etkisinde iş stresinin aracı rolü araştırılmaktadır. Çalışmanın amacı akademisyenlerin siber zorbalığa olan 
duyarlılıklarının üretkenliklerini ve stres yönetimini nasıl etkilediğini belirlemektir. Araştırmada kolayda örnekleme 
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, ülkemizde bulunan üniversitelerde akademisyen olarak görev yapan 
558 katılımcıdan oluşturmaktadır. Araştırmada ölçeklerin geçerlilikleri için doğrulayıcı faktör analizi, güvenilirlikleri 
için ise Cronbach’s Alpha kat sayısından yararlanılmıştır. Araştırmada SPSS.22 ve AMOS.26 paket programları 
kullanılarak analizler yapılmıştır. Araştırma bulguları; siber zorbalığa ilişkin duyarlılık ve örgütsel verimlilik arasında 

anlamlı pozitif yönlü ilişkiler olduğunu ve ayrıca bu etkide iş stresinin kısmi aracılık rolü olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılık, Örgütsel Verimlilik, İş Stresi, Akademisyenler 

 

GİRİŞ  
Teknolojinin gelişmesi, internet kullanımı yaygınlaşması, akıllı telefonların günlük hayatımızda 
oldukça fazla yer alması, eğitim, haberleşme, ticaret gibi hemen her alanda dijitalleşme sonucu 
internet kullanımı bireyleri sanal dünyanın bir parçası haline getirmiştir. İnternet ortamında 
fazlaca zaman harcayan bireyleri, sanal dünyadaki riskler, üretkenliklerini de etkilemektedir. 

Gerçek hayatımızdaki öfke, saldırganlık ve zorbalık gibi kavramların teknoloji kullanarak da 
uygulanması ile siber zorbalık kavramı ortaya çıkmıştır (Gültekin, 2008). Siber zorbalık; günlük 
hayatın, bilişim teknolojileri sonucu olarak kişisel bilgilerin ifşa olduğu, bireyleri küçük 
düşürücü, utandırıcı ve dışlanmaya maruz kaldığı davranışlar bütünüdür. Bireylerin siber 

zorbalığa maruz kalmaları günümüz teknolojisinde oldukça olasıdır. Bu yüzden bu zorbalığa karşı 
duyarlılıklarının olması gerekmektedir. Araştırmalara göre internet kullanımının yaygınlaşması 
ile siber zorbalık davranışlarında aynı oranda artığın göstermektedir (Bayram & Özkamalı, 2019, 
s. 313). 

Günlük hayatta karşılaşılan ya da karşılaşma ihtimali olan siber zorbalık, bireylerde stres 

oluşturmaktadır. Hem siber zorbalığa olan duyarlılığın geliştirilmesi hem de stres yönetimi 
günümüzün modern sorunlarından biridir. Bireyler günlerinin büyük bir çoğunluğunu iş 
ortamlarında geçirmektedir. İş ortamlarında karşılaşılan siber zorbalık bireyleri iş stresi 
yaşamalarına da neden olmaktadır. Dolayısıyla bu durum bireylerin verimliliklerini de 
etkilemektedir. 

Pandemi de izolasyon süreci sonucu insanların evlerinden çalışmaya başlaması, dışarıdaki sosyal 
hayatın kısıtlanmasıyla sosyal medyada kişilerin paylaşımlarının artması gibi nedenlerle internet 
kullanımının yaygınlaşması sonucu siber zorbalık durumları da artmıştır. Her sektörde internetin 
kullanılması bazı riskleri de beraberinde getirmiştir. Siber zorbalıkta bunlardan birisidir. Böyle 
bir dönemde siber zorbalığa karşı direncin hem is stresi hem de üretkenlik üzerindeki etkiler 
araştırılması oldukça önem arz etmektedir.  
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Bu çalışmada amaç, Türkiye’deki akademisyenlerin siber zorbalığa ilişkin duyarlılığın örgütsel 
verimliliğe etkisinde iş stresinin aracı rolü araştırılmaktadır. Kavramsal çerçeve siber zorbalığa 
karşı duyarlılık, örgütsek verimlilik ve iş stresi kavramlarına değinilirken, örneklem olarak 
seçilen akademisyenlerin bu faktörlerden nasıl etkilendiği araştırılması amaçlanmıştır.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılık 

Fiziksel tacizin dijital ortamda yapılması ile ortaya çıkan “siber zorbalık” kavramı 2004 yılında 
ilk kez Belsey tarafından literatüre kazandırılmıştır (Bauman, 2007, s. 2). Belsey (2005), siber 

zorbalığı; bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla, zarar vermek amacı ile birey ya da gruplar 
tarafından gerçekleştirilen kasıtlı ve ısrarlı düşmanca davranış olarak tanımlamaktadır. 
Vandebosh ve VanCleemput (2008) ise, siber zorbalığı; herhangi bir bireye bilgi ve iletişim 
teknoloji kanalları kullanılarak, zarar verme amacı taşıması, bu durumunun tekrarlanması ve 
ısrarcı olması durumu olarak tanımlamaktadır. Tanımlardan yola çıkarak siber zorbalık, bilgi ve 

iletişim kanallarıyla birey ya da bireylere zarar vererek, bu durumun tekrarlanmasıdır (Adıgüzel, 
2012), (Arıcak, 2011, s. 11). Siber zorbalık “çevrimiçi zorbalık, dijital zorbalık, elektronik 
zorbalık, çevrimiçi zarar verme, sanal zorbalık ve internet zorbalığı” olarak da anılmaktadır 
(Aktepe, 2013, s. 32). Gündelik hayatta her yaş grubunda birey iş ve eğitim hayatlarında siber 
zorbalık tehdidi ile karşı karşıyadır (Çakır & Kaygısız, 2020, s. 2506). Dolayısıyla siber zorbalığa 
karşı duyarlılık oldukça önemlidir.  

Siber zorbalıkla baş etmek için ilk olarak bireyin bu siber zorbalığın ne olduğu hakkında bir 
fikrinin olması gerekmektedir. Siber zorbalığa karşı duyarlılık, bu saldırıya maruz kalan bireyin 
bu durumun farkına varması ile başlamaktadır. Birey zorbalık karşısında ne kadar farkında ise 
duyarlılığı aynı oranda yüksektir. Bu zorbalığa karşı duyarlılığın artması için yaratıcı dramalar 

oluşturulabilir. Yaratıcı drama ile zorbalığa maruz kalan kişinin karşı karşıya kaldığı durum 
somutlaştırılmaya çalışılır. Birey için kurgusal bir gerçeklik oluşturulur ve bireyin bu çatışmanın 
içine girmesi sağlanır. Birey bu durum ile yüzleşerek sorgular, yeniden analiz eder (Baştak & 
Altınova, 2015, s. 95-100). Siber zorbalığa karşı duyarlılık sağlayan diğer bir unsur ise yaygın 
şekilde bilgisayar kullanımıdır. Bilgisayar kullanıcılarının siber zorbalığa karşı daha duyarlı 
oldukları ortaya atılmıştır (Dikmen & Çağlar, 2016, s. 270). 

Sosyal ekolojik kuram, 1977 yılında Bronfenbrenner tarafından ortaya konulan bireyin çocukken 
davranışlarının şekillenmesi ile eş zamanlı olarak yaşadığı çevrede sahip olduğu rolünün 
gerekliliklerini ifade eden bir gelişim kuramıdır. Aile, akraba, arkadaş, okul gibi bağlantılar 
bireyin gelişimindeki etkilerini açıklamaktadır. Bronfenbrenner iç içe olan beş sistemi; 

“mikrosistem, mezosistem, ekzosistem, makrosistem ve kronosistem” ele almaktadır. Bu kuram 
siber zorbalıkla ilişkilendirildiğinde her bir sistemin ayrı ayrı siber zorbalığın ortaya çıkmasında 
değerlendirilmektedir (Espelage, Rao, & Craven, 2013).  

Örgütsel Verimlilik 

Verimlilik, elde edilen çıktının üretim kaynaklarına oranlanmasıdır (Şimşek, 2004, s. 165). 
Üretilen mal ya da hizmetin, üretilirken kullanılan kaynaklara; kapital, insan kaynakları, doğal 
kaynaklar, bilgi, teknoloji gibi girdilere oranlanmasıdır. Diğer bir ifadeyle çıktının girdiye 
oranlanmasıdır (Prokopenko, 2001, s. 3). Verimlilik kaynakların optimum kullanımını sağlarken, 
daha çok üretim yapılmasını da amaçlarken; aynı girdi miktarı ile en yüksek çıktının elde 
edilmesidir (Diken, 2006, s. 38). Verimlilik, etkinlik bileşenleri olmasının yanı sıra; kalite, 
inovasyon, çalışma yaşamının kalitesi gibi performans boyutlarını içermektedir (Kaya & 

Karadağ, 2015, s. 180). Günümüzde verimlilik daha çok üretkenliğin kalite açısından 
odaklanmasıdır (Akdemir, Günaydın, & İnal, 2021, s. 355). Eğitim sektöründe geniş kitlelere 
hitap eden akademisyenler için verimlilik ise; akademik hayatlarındaki performans 

göstergeleridir. 
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Postmodern örgüt teorisi, modernizm sonrası ortaya çıkmış ve gelişmiş bir kavram olmakla 
birlikte modernizm anlayışından da farklı bir görüşü bulunmaktadır. Modernizm bireycilik 
anlayışını savunurken postmodernizm ise örgütsel bakış açısına sahiptir. Postmodern örgüt teorisi 
kurumların nasıl örgütlendiğini ele almakta ve çalışanların bilgiye nasıl ulaştıklarını ele alan yeni 
bir düşünce olarak karşımıza çıkmaktadır (Ateş & Banazılı, 2019). Bu anlamda özellikle 
günümüzdeki dijitalleşmeyi de ele alarak düşünüldüğünde bilgiye erişim ve bu sırada yaşanabilir 
bir siber zorbalık ve dolayısıyla da bundan etkilenecek olan çalışanın performansı sonucu ortaya 
çıkacak olan örgütsel verimlilik düzeyi bu kurama dayanmaktadır. 

İş Stresi 

Stres denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan Selye (1956) stresi “vücuda yüklenilen 
herhangi bir özel olmayan isteme karşı, vücudun tepkisi” olarak tanımlamıştır (Johnstone, 1989, 

s. 4). Davis (1982) ise stresi, “bir kişinin duygularında düşünce süreçlerinde veya fiziki 
şartlarında, kişinin çevresi ile baş edebilme gücünü tehdit eden bir gerilim durumu” olarak 
tanımlamaktadır (Turunç & Çelik, 2010, s. 186). Tanımlardan anlaşılacağı gibi stres; bireylerin 

kontrolü dışında oluşan veya belirsizlik içeren, istenmeyen ve olumsuz hem fizyolojik hem 
duygusal duygu bozukluğudur (Jufge & Colquitt, 2004, s. 396). Günümüzdeki stres tanımı ise; 
“modern toplumun hastalığı” olarak yapılmıştır (Güçlü, 2001, s. 92) . 

Bireylerin iş ortamlarında yaşadıkları stres ise iş stresi ya da örgütsel stres olarak 

tanımlanmaktadır. Bireyler günlük yaşamlarında aileleri ve sosyal çevrelerinden daha fazla 
zamanını iş yerlerinde geçirmektedir. Dolayısıyla iş stresleri en önemli olan stres türüdür (Ayar, 

2021, s. 132). İş stresi, örgütte çalışan bireylerde meydana gelen zihinsel, psikolojik ve fiziksel 

zorlama veya zorlanmalardır (Zencikıran & Keser, 2018). İş stresi bireyin davranışlarını uzun ve 

kısa dönemli, olumlu ve olumsuz şekilde etkileyebilmektedir. Bu stresin kaynağının sebebi 
bireylerin kendileri olabileceği gibi örgütsel kaynaklıda olabilir. Aynı zamanda psikolojik ve 
fizyolojik kaynaklıda olabilmektedir. İş stresinin bireylerin davranışlarını direkt etkilemesinden 
dolayı iş tatmini, işten ayrılma niyetleri ve en önemlisi de verimlilikleri gibi pek çok değişkeni 
etkileyen bir faktördür (Tekingündüz, Kurtuldu, & Öksüz, 2015). Dijitalleşmenin sonucu sanal 
platformların yaygınlaşmasıyla siber risklerde akademisyenler üzerinde stres oluşturmaktadır. 

Stres olgusunu ifade edebilmek adına birtakım teoriler geliştirilmiştir. İlk olarak genetik yapıdan 
kaynaklı olduğuna vurgu yapılan biyolojik stres teorisidir. İkinci olarak öğrenme teorisi 
kapsamında değerlendirilmektedir. Bu teoride çevrede gelişen durumları algılama, tanımlama, 
hafızaya alma ve ihtiyaç halinde kullanma etkenleri bulunmaktadır. Üçüncü olarak sosyal stres 
teorisi yer almakta ve bu teoride bireyin; toplumun en önemli parçası olduğu ele alınarak sosyal 
hayatta meydana gelen değişimlerden kaynaklı olumsuz etkilenmeler yer almaktadır. Son olarak 
ise stresin ortaya çıkmasının kaynağı olarak düşünülen çevresel faktörlerin yer aldığı ve anksiyete 
ile özdeşleştirilen psikolojik stres teorisidir (Yüksel, 2014). Bu noktada iş stresi de sonuncu teori 
olan psikolojik stres kuramına dayanmaktadır. 

Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılık, İş Stresi ve Örgütsel Verimlilik 
İlişkisi 
Siber zorbalığa ilişkin duyarlılık gösteren çalışanlar örgütleri için daha verimli oldukları 
görülmektedir. Siber zorbalığa uğramış çalışanların performanslarının olumsuz olduğu daha önce 
yapılan araştırmalarda tespit edilmiştir. Kanbur ve Kanbur (2018)’a göre işgörenlerin örgütte 
meydana gelen siber zorbalık vakalarının mental iyi oluş düzeyleri üzerinde negatif ve anlamlı 
bir etkisi bulunmaktadır.  

Teknolojinin toplumun her alanında yaygın bir şekilde kullanılması aynı şekilde iş hayatına da 
doğrudan etkilemektedir. Mobbing ya da siber zorbalık davranışları sanal ortamlarda çok fazla 
sayıda ve önemli etkilere sahip duruma gelmiştir. Çalışanların iş yerlerinde karşılaştıkları siber 
zorbalık davranışları yer ve mekân gözetmeksizin ciddi bir boyutta tehdit oluşturmaktadır. Bu 
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durum çalışanları olduğu kadar örgütü ve dolayısıyla toplumu da olumsuz etkilemektedir. Turan 

(2020)’nın yaptığı çalışma sonucunda; özellikle sosyal medya ve teknoloji kullanımının fazla 
olduğu örgütlerde siber zorbalığın daha yaygınlaştığını ve dolayısıyla iş stresinin de arttığı 
gözlemlenmiştir. 

Örgütlerde hedeflenen sonuçlara elde edebilmenin yolu çalışanların gösterdikleri performansa 
bağlı olarak şekillenmektedir. Bu noktada hem çalışan hem de örgüt için önemli olan performans 

göstergelerinin yüksek olması ise yöneticilere ve onların çalışanlar için sundukları imkân ve 
onlara karşı gösterdikleri davranışlara bağlı olmaktadır. Çalışan için stres oluşturacak her türlü 
etken performansı düşüreceğinden karar verme mekanizmalarının çok dikkatli olması 
gerekmektedir. Sarıçiçek, Çopuroğlu ve Özbezek (2021)’in yaptığı araştırma sonucunda 
görüldüğü üzere; iş stresinin örgütsel verimliliği önemli derecede olumsuz etkilediği 
belirtilmektedir. 

YÖNTEM  
Araştırmanın Amacı, Örneklemi ve Ölçekleri 
Araştırmanın amacı; siber zorbalığa ilişkin duyarlılığın örgütsel verimliliğe etkisi ve iş stresinin 
bu iki değişken arasındaki aracını rolünü belirlemektir. Çalışmanın evrenini ülkemizde bulunan 

üniversitelerde aktif görev yapan akademisyenler oluşturmaktadır. Araştırma evreninden %95’lik 
güvenilirlik içerisinde %5’lik hata payı öngörülerek seçilecek örneklem büyüklüğü Saunders ve 

arkadaşlarının kullandığı formül yardımıyla en az 384 olarak belirlenmiştir (Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2009). Araştırmada ölçek olarak; Arıcak, Avcu, Topçu ve Tutlu (2020) tarafından 
geliştirilen siber zorbalığa karşı duyarlılık ölçeği, Demiral, Ünal, Kılıç, Soysal, Bilgin; Uçku ve 
Theorell (2007) tarafından geliştirilen iş stresi ölçeği ve Çöl (2008) tarafından geliştirilen 
verimlilik ölçeği kullanılmıştır. 

Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Siber zorbalığa ilişkin duyarlılık, örgütsel verimlilik ve iş stresi kavramlarını inceleyen bu 
çalışmanın modeli Şekil 1’deki gibidir. 

 

                                                H2                                                 H3 

 

H1 

Şekil 1: Araştırma Modeli 

 

Kurulan modelden hareketle aşağıdaki temel hipotezler geliştirilmiştir: 

H1: Siber zorbalığa ilişkin duyarlılığın örgütsel verimlilik üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H2: Siber zorbalığa ilişkin duyarlılığın iş stresi üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H3: İş stresinin örgütsel verimlilik üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H4: Siber zorbalığa ilişkin duyarlılığın örgütsel verimlilik üzerindeki etkisinde iş stresinin 
aracılık rolü vardır. 

 

 

 

İş Stresi 

Örgütsel Verimlilik 
Siber Zorbalığa 

İlişkin Duyarlılık 
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BULGULAR 

Araştırmaya katılan akademisyenlerin demografik özelliklerine dair veriler aşağıdaki Tablo 1’de 

belirtilmiştir.  

Tablo 1: Demografik Özelliklere İlişkin Sonuçlar 

  Sayı Yüzde 

Yaş 

25 ve altı 6 1,1 

26-35 197 35,3 

36-45 230 41,2 

46-55 92 16,5 

56 ve üzeri 33 5,9 

Toplam 558 100 

Cinsiyet 

Kadın 239 42,8 

Erkek 319 57,2 

Toplam 558 100 

Medeni Durum 

Evli 367 65,8 

Bekar 191 34,2 

Toplam 558 100 

Unvan 

Prof. Dr. 39 7,0 

Doç. Dr. 51 9,1 

Dr. Öğr. Üyesi 134 24,1 

Öğr. Gör. Dr. 42 7,5 

Öğr. Gör. 202 36,3 

Arş. Gör. Dr. 21 3,7 

Arş. Gör. 69 12,3 

Toplam 558 100 

Gelir 

10 bin TL ve altı 78 13,9 

10-15 bin TL 403 72,2 

15-20 bin TL 48 8,6 

20 bin TL ve üzeri 29 5,3 

Toplam 558 100 

Çalışma Süresi 

5 yıl ve altı 164 29,4 

5-10 yıl 155 27,8 

10-15 yıl 135 24,1 

15 yıl ve üzeri 104 18,7 

Toplam 558 100 

Faktör Analizi Bulguları 
Siber zorbalığa ilişkin duyarlılığı için yapılan açıklayıcı faktör analizi sonuçlarına göre yapının 
%50,56’sı tek boyut olarak açıklanabilmektedir. 

Tablo 2: Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılık Ölçeğinin Açıklayıcı Faktör Analiz Sonuçları 

 

Toplam Varyans Açıklama 

Toplam Varyans Değişim Oranı Kümülatif Yüzde 

Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılık 3,540 50,569 50,569 

Siber zorbalığa ilişkin duyarlılık ölçeği doğrulayıcı faktör analizinde tüm ifadeler 0,500’ün 
üzerinde olduğundan model uyum değerlerinin kabul edilebilir ölçüde olduğu görülmüştür. 
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Şekil 2: Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılık Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Tablo 3: Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılığa Ait Uyum İyiliği İndeksleri 

 Değerler Kabul Edilebilir Uyum 

X2 

Serbestlik Derecesi 

p 

X2/df 

TLI 

CFI 

RMSEA 

SRMR 

53,689 

14 

0,000 

3,835 

0,956 

0,914 

0,024 

0,087 

- 

- 

- 

<5 

>,90 

>,90 

<,08 

<,10 
 

Uyum iyiliği değerlerinin kabul edilebilir veya mükemmel bir değerde olması verilerin normal 
dağıldığını ifade etmektedir (Şimşek Ö. , 2007). Siber zorbalığa ilişkin duyarlılık ölçeğinin 
güvenilirliğini ölçmek için uygulanan analiz sonucunda Cronabch’s Alpha değerinin 0,836 

olduğu ve güvenilirliğinin ise yüksek derecede olduğu görülmüştür. 

Örgütsel verimlilik için yapılan açıklayıcı faktör analizi sonuçlarına göre yapının %62,09’u tek 
boyut olarak açıklanabilmektedir. 

Tablo 4: Örgütsel Verimlilik Ölçeğinin Açıklayıcı Faktör Analiz Sonuçları 

 Toplam Varyans Açıklama 

Toplam Varyans Değişim Oranı Kümülatif Yüzde 

Örgütsel Verimlilik 2,484 62,096 62,096 

Örgütsel verimlilik ölçeği doğrulayıcı faktör analizinde tüm ifadeler 0,500’ün üzerinde 
olduğundan model uyum değerlerinin kabul edilebilir ölçüde olduğu görülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Örgütsel Verimlilik Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi 
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Tablo 5: Örgütsel Verimliliğe Ait Uyum İyiliği İndeksleri 

 Değerler Kabul Edilebilir Uyum 

X2 

Serbestlik Derecesi 

p 

X2/df 

TLI 

CFI 

RMSEA 

SRMR 

6,227 

2 

0,000 

3,113 

0,996 

0,999 

0,010 

0,090 

- 

- 

- 

<5 

>,90 

>,90 

<,08 

<,10 

Örgütsel verimlilik ölçeğinin güvenilirliğini ölçmek için uygulanan analiz sonucunda Cronabch’s 
Alpha değerinin 0,793 olduğu ve güvenilirliğinin ise yüksek derecede olduğu görülmüştür. 

İş stresi ölçeği doğrulayıcı faktör analizinde 0,500’ün altında olan ifadeler ölçekten çıkarılmış ve 
tekrar analiz yapılmıştır. İş Stresi ölçeğinin 4 boyutu da yapıya aktarılmıştır. 

Tablo 6: İş Stresi Ölçeğinin Açıklayıcı Faktör Analiz Sonuçları 

 Toplam Varyans Açıklama 

Toplam Varyans Değişim Oranı Kümülatif Yüzde 

İş Yükü 3,819 22,465 22,465 

Beceri Kullanımı 2,004 11,791 34,256 

Karar Serbestliği 1,631 9,596 43,853 

Sosyal Destek 1,321 7,769 51,622 

İş stresi için yapılan faktör analizi sonucuna göre yapı 4 boyutta açıklanabilmektedir. Sosyal 

destek boyutu yapının %51,62’isni, karar serbestliği boyutu yapının %43,85’ini, beceri kullanımı 
boyutu yapının %34,25’ini ve iş yükü boyutu yapının %22,46’sını açıklayabilmektedir. 

 

Şekil 4: İş Stresi Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi 
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Tablo 7: İş Stresine Ait Uyum İyiliği İndeksleri 

 Değerler Kabul Edilebilir Uyum 

X2 

Serbestlik Derecesi 

p 

X2/df 

TLI 

CFI 

RMSEA 

SRMR 

64,228 

48 

0,059 

1,338 

0,962 

0,972 

0,043 

0,066 

- 

- 

- 

<5 

>,90 

>,90 

<,08 

<,10 

İş stresi ölçeği doğrulayıcı faktör analizinde 0,500’in altındaki ifadeler çıkarıldıktan sonra tüm 

ifadelerin model uyum değerlerinin kabul edilebilir ölçüdedir. İş stresi ölçeğinin güvenilirliğini 
ölçmek için uygulanan analiz sonucunda Cronabch’s Alpha değerleri; iş yükü alt boyutunun 
0,741, beceri kullanımı alt boyutunun 0,732, karar serbestliği alt boyutunun 0,908 ve sosyal 

destek alt boyutunun 0,775 olduğu görülmüştür. 

ARACILIK BULGULARI 

 

Şekil 5: Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılık ile Örgütsel Verimlilik Arasındaki İlişki 

Gerçekleştirilen analiz neticesinde siber zorbalığa ilişkin duyarlılığın 1 birimlik artışı örgütsel 
verimliliği %50 artırdığı görülmektedir. Böylelikle H1 hipotezi kabul edilmiştir.  

Tablo 8: Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılık İle Örgütsel Verimliliğe Ait Uyum İyiliği 
İndeksleri 

 Değerler Kabul Edilebilir Uyum 

X2 

Serbestlik Derecesi 

p 

X2/df 

TLI 

CFI 

RMSEA 

SRMR 

89,225 

43 

0,000 

2,089 

0,909 

0,929 

0,077 

0,091 

- 

- 

- 

<5 

>,90 

>,90 

<,08 

<,10 

Siber zorbalığa ilişkin duyarlılığın örgütsel verimliliğe etkisinin olup olmadığını ölçmek için 
oluşturulan ölçüm modelinin doğrulandığı görülmektedir. 
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Şekil 6: Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılık İle İş Stresi Arasındaki İlişki 
Gerçekleştirilen analiz neticesinde siber zorbalığa ilişkin duyarlılığın 1 birimlik artışı iş stresini 
%25 artırdığı görülmektedir. Böylelikle H2 hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 9: Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılık İle İş Stresine Ait Uyum İyiliği İndeksleri 

 Değerler Kabul Edilebilir Uyum 

X2 

Serbestlik Derecesi 

p 

X2/df 

TLI 

CFI 

RMSEA 

SRMR 

77,423 

26 

0,000 

2,978 

0,942 

0,986 

0,023 

0,070 

- 

- 

- 

<5 

>,90 

>,90 

<,08 

<,10 

Siber zorbalığa ilişkin duyarlılığın iş stresine etkisinin olup olmadığını ölçmek için oluşturulan 
ölçüm modelinin doğrulandığı görülmektedir. 

 

Şekil 7: İş Stresi İle Örgütsel Verimlilik Arasındaki İlişki 

Gerçekleştirilen analiz neticesinde iş stresinin 1 birimlik artışı örgütsel verimliliği %47 artırdığı 
görülmektedir. Böylelikle H3 hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 10: İş Stresi İle Örgütsel Verimliliğe Ait Uyum İyiliği İndeksleri 

 Değerler Kabul Edilebilir Uyum 

X2 

Serbestlik Derecesi 

p 

X2/df 

TLI 

CFI 

RMSEA 

SRMR 

43,638 

14 

0,000 

3,117 

0,912 

0,949 

0,074 

0,089 

- 

- 

- 

<5 

>,90 

>,90 

<,08 

<,10 
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İş stresinin örgütsel verimliliğe etkisinin olup olmadığını ölçmek için oluşturulan ölçüm 
modelinin doğrulandığı görülmektedir. 

 

Şekil 8: İş Stresinin, Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılık İle Örgütsel Verimlilik Arasındaki 
İlişkiye Olan Aracılık Etkisi 

Siber zorbalığa ilişkin duyarlılığın örgütsel verimliliğe etkisinde iş stresinin aracı rolü olduğu; iş 
stresinin aracılık ilişkisi öncelikle bakıldığında, siber zorbalığa karşı duyarlılığın örgütsel 
verimlilik üzerinde etkili olduğu ve iş stresinin de modele dahil edilmesiyle bu etkinin gücü belirli 
bir miktar azalmasına rağmen anlamlı olduğu görülmektedir. Bu durumda iş stresinin, siber 
zorbalığa ilişkin duyarlılık ile örgütsel verimlilik arasındaki ilişkide Kısmi Aracılık rolü olduğu 
görülmektedir. Böylelikle H4 hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 11: Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılık, Örgütsel Verimlilik ve İş Stresine Ait Uyum 
İyiliği İndeksleri 

 Değerler Kabul Edilebilir Uyum 

X2 

Serbestlik Derecesi 

p 

X2/df 

TLI 

CFI 

RMSEA 

SRMR 

173,972 

61 

0,000 

2,852 

0,901 

0,915 

0,062 

0,095 

- 

- 

- 

<5 

>,90 

>,90 

<,08 

<,10 

Siber zorbalığa ilişkin duyarlılığın örgütsel verimliliğe etkisinde iş stresinin aracı rolü olup 
olmadığını ölçmek için oluşturulan ölçüm modelinin doğrulandığı görülmektedir. 

Tablo 12: Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılık, Örgütsel Verimlilik ve İş Stresi Arasındaki 
İlişki Değerleri 

   r P 

Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılık  Örgütsel Verimlilik 0,401 0,000** 

Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılık  
İş Stresi 0,277 0,000** 

İş Stresi  Örgütsel Verimlilik 0,362 0,000** 
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SONUÇ 

Bu çalışmada siber zorbalığa ilişkin duyarlılığın örgütsel verimliliğe etkisinde iş stresinin aracı 
rolünü belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma neticesinde siber zorbalığa ilişkin duyarlılığın 
örgütsel verimliliğe etkisi görülmüştür. Bu durumda siber zorbalığa ilişkin duyarlılık arttıkça 
örgütsel verimliliğin de artması beklenmektedir. Başka bir ifadeyle siber zorbalığa ilişkin 
duyarlılık arttığında çalışanların motivasyonları ve performansları daha yüksek olacağından 
örgüte sağladıkları verimlilikte bu sayede artmış olacaktır. Dolayısıyla örgütsel verimlilikte 

bundan olumlu bir şekilde etkilenecektir. 

Siber zorbalığa ilişkin duyarlılığın iş stresine etkisi gözlemlenmiştir. Günümüzde oldukça artmış 
olan fiziksel şiddet olayları göz önünde bulundurulduğunda siber zorbalığın yaşanması fiziksel 
zorbalığa göre daha kabul edilebilir hal olmamasına dikkat edilmelidir. Çünkü artık her alanda 
yaygınlaşan teknoloji ve özellikle pandemi sonrası azalan sosyal etkileşim neticesinde sanal 
ortamda yaşanan her olay bizi doğrudan oldukça yüksek seviyede etkilemektedir. Literatürde bu 
yaygınlaşan teknoloji neticesinde kullanımı fazla olan örgütlerde siber zorbalığın daha çok 
yaşandığı ve beraberinde strese neden olduğu belirtilmektedir (Turan, 2020). Bu araştırma 
sonucunda da benzer bulgular elde edilmiş ve siber zorbalığa ilişkin duyarlılık arttıkça iş stresinin 
de arttığı gözlemlenmiştir. Yani iş yerinde mevcut stres kaynaklarının yanında bir de siber 
zorbalığa ilişkin duyarlılık davranışı sergilemek iş stresini daha da artırmakta olduğu görülmüştür. 
Dolayısıyla siber zorbalığın önlenmesinde daha da çok çalışılmalı ve çalışanlar için bir stres 
kaynağı olmaktan çıkarılmalı ya da en azından bu olumsuz etkenin en aza indirilmesi 
gerekmektedir. 

Yine araştırma sonuçlarına göre iş stresinin örgütsel verimliliği artırdığı da gözlemlenmiştir. 
Literatürde iş stresinin verimliliği olumsuz yönde etkilediğine dair çalışmalar bulunmaktadır. 
Fakat bu çalışmada olduğu gibi; Gümüştekin ve Öztemiz  (2005), Veloulsou ve Pamgyrakis  

(2004) ile Judge ve arkadaşları (2001) araştırmaları sonucunda stresin her zaman olumsuz 
sonuçlar doğurmadığı ifade edilmiştir.  Normal şartlarda stresin olumlu tüm etkenleri azaltacağı 
düşünülse de araştırma bulguları çeşitli nedenlerden kaynaklı stres yaşayan çalışanların işinde 
daha iyi performans sergilemek için daha çok çaba sarf ettiği ve böylelikle de hem bireysel hem 
de örgüt performansını artırıcı etkiler ortaya koyduğu görülmüştür. Dolayısıyla örgütsel 
verimliliğin de bu sayede arttığı görülmektedir. Elbette performansı ve verimliliği artırıcı birçok 
unsur bulunmaktadır ancak iş stresinin de bunlardan biri olduğu ortaya çıkmıştır. 

Siber zorbalığa ilişkin duyarlılığın örgütsel verimliliğe etkisinde iş stresinin kısmi aracılık rolü 
olduğu tespit edilmiştir. İş stresinin aracılık rolüne bakıldığında, öncelikle siber zorbalığa karşı 
duyarlılığın örgütsel verimlilik üzerinde etkili olduğu ve iş stresinin de modele dahil edilmesiyle 

bu etkinin gücü belirli bir miktar azalmasına rağmen yine de anlamlı olduğu görülmektedir. Bu 
durumda iş stresinin, siber zorbalığa ilişkin duyarlılık ile örgütsel verimlilik arasındaki ilişkide 
kısmi aracılık rolü olduğu görülmektedir.  

Literatürde siber zorbalık kavramı daha çok ele alınmış ancak siber zorbalığa ilişkin duyarlılık 
kavramı ile ilgili çalışmalar çok yaygın olmadığı görülmüştür. Bundan dolayı çalışanların ve 
ilgililerin siber zorbalığa karşı nasıl duyarlı olmaları gerektiğine dair literatürdeki bir boşluk 
doldurulmak amaçlanmıştır. 

Araştırma yalnızca akademisyenlere yönelik olarak uygulanmıştır. Daha geniş örneklem 
gruplarına ve farklı sektörlere uygulanması literatüre önemli ölçüde katkılar sağlayacağı 
düşünülmektedir.  
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ÖZET 

Zihinsel kayıplar; unutkanlık, dalgınlık ve dikkat dağınıklığı gibi sebeplerle ortaya çıkan ve bilişsel süreçleri aksatan 
bir durumdur. Literatürde, bireylerin iş ve sosyal yaşamlarında çeşitli nedenlerle zihinsel kayıpları sıklıkla yaşadığı 
ileri sürülmektedir. Bu doğrultuda çalışmada bir üniversitede görev yapan yöneticilerde zihinsel kayıpların öncüllerinin 
ve sonuçlarının bir model çerçevesinde sunulması amaçlanmaktadır. Araştırma amacı kapsamında cinsiyet, yaş, medeni 
durum gibi farklı kriterler esas alınarak 24 yönetici ile yarı yapılandırılmış soru formu aracılığıyla mülakatlar 
gerçekleştirilmiştir. Mülakatlardan elde edilen veriler MAXQDA nitel veri analizi programı kullanılarak kodlanmış ve 
kategorize edilmiştir. Kodların ve kategorilerin görselleştirilmesinde frekans analizi, karşılaştırmalı analiz ve ilişki 
analizlerinden yararlanılmıştır. Analiz sonuçları ışığında yöneticilerde görülen zihinsel kayıpların öncülleri beş ana 
tema çerçevesinde sekiz alt-tema olarak sınıflandırılmıştır. Bununla birlikte yöneticilerde görülen zihinsel kayıpların 
öncülleri “bireysel faktörler”, “örgütsel faktörler” ve “çevresel faktörler” olmak üzere üç ana tema kapsamında 
sınıflandırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Zihinsel Kayıplar, Unutkanlık, Bilişsel Başarısızlık, Yöneticiler 

 

GİRİŞ 

Toplumsal yaşamda bireylerin genellikle iş ve sosyal faaliyetlerini kesintiye uğratan hatalara 

maruz kaldığı görülmektedir. Bilinçli olmayan veya kasıt içermeyen bu hataların bazen olumsuz 

sonuçlar doğurduğu, iş süreçlerini aksattığı, iş kazalarına ve kayıplara yol açtığı belirtilmektedir 
(van Doorn vd. 2010: 717).  Günlük yaşamda normal olarak ilerleyen bir süreci aksatan ve bireyin 

hedefe ulaşmasını engelleyen bu durum zihinsel kayıp olarak nitelendirilmektedir. Zihinsel kayıp; 

hata, unutkanlık, dikkat eksikliği, hatırlayamama, odaklanamama gibi sebeplerle beliren bilişsel 
başarısızlığı ifade etmektedir (Allahyari vd. 2008: 150). Bu bilişsel başarısızlık; hatalar, bellek, 

algı ve/veya eylemlerde anlık gecikmeler yaşanmasına neden olan ve gün içerisinde sıklıkla 
karşılaşılan bir durumdur. Martin (1983) zihinsel kaybı, bireyin normalde hatasız tamamlaması 
gereken basit görevlerde bilişsel temelli hatalar yapma eğilimi olarak tanımlamıştır. Bilişsel 
temelli hata ve başarısızlıkların nedeni bireyin yetenek veya becerilerindeki eksikliğinden ziyade 
bazı sebepler nedeniyle algılayamama, hatırlayamama ve motor işlevlerde istenmeyen eylemlerin 

sergilenmesini kapsamaktadır (Abbasi vd. 2017: 386). Örneğin bireyin randevularını unutması, 
kendisini arayanlara geri dönememesi, cadde ve sokaklardaki işaret veya tabelaları fark etmemesi, 
okuduğu metinleri tekrar tekrar okuması, evden çıktıktan sonra tekrar eve geri dönüp eşyaları 
kontrol etmesi gibi eylemler iş ve sosyal yaşamda zihinsel kayıpların yaşandığını göstermektedir 
(Payne ve Schnapp, 2014: 1).  

Zihinsel kayıplar genellikle öznel biliş altında değerlendirilmekte ve bireyin bilişsel işlevlere 
yönelik algılamasıyla şekillenmektedir. Zihinsel kayıpların kısmen hafıza, unutkanlık, dikkat 
dağınıklığı gibi nörolojik faktörlere bağlı olarak ortaya çıktığı vurgulanmaktadır (Sutin vd. 2020: 

1). Bununla birlikte zihinsel kayıpların mesleki özellikler ile örgütsel çevredeki çalışma 
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koşullarından etkilendiği ve aynı zamanda kişilik özelliklerinin de bilişsel bozukluklar üzerinde 
belirleyici bir role sahip olduğu ileri sürülmektedir (Wallace ve Chen, 2005: 622). Dolayısıyla, 
bireylerin iş ve sosyal yaşamlarında belirli zaman aralıklarında zihinsel kayıp ile karşı karşıya 
kalmalarının örgütsel koşullar ile bireysel faktörlerden kaynaklandığını ifade etmek mümkündür. 
Zihinsel kayıpların çalışma yaşamında iş süreçlerinin aksamasına, hatalara ve iş kazalarına yol 
açarak, örgütsel verimliliği azaltması gibi olumsuz sonuçlar doğurması beklenmektedir. Bu 

nedenle, örgütsel ve sosyal yaşamı tehdit edebilen ve risk yaratan koşullar oluşturması sebebiyle 
zihinsel kayıpların yönetilmesi, zihinsel kayıplara neden olan faktörlerin belirlenerek, azaltılmaya 
çalışılması ve zihinsel kayıpların etkilerinin irdelenmesi önem taşımaktadır. Bu çerçevede, 

çalışmada zihinsel kayıpları sıklıkla yaşadığı varsayılan yönetim kademelerinde çalışan bireyler 
ele alınarak, akademik bir örgütte yönetici olarak görev yapan çalışanların zihinsel kayıp 
yaşamalarına neden olan faktörlerin ve zihinsel kayıpların sonuçlarının bir model çerçevesinde 
incelenmesi amaçlanmaktadır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Literatürde bilişsel başarısızlık kavramıyla ilişkilendirilen zihinsel kayıplar bireyin belleğinde, 
algılamasında veya eylemlerinde mevcut gidişatın aksi yönde bir sapma sonucu hatalarla 

karşılaşılmasını ifade etmektedir (Aschwanden vd. 2020: 3). Bellek bileşeni, iş veya sosyal 
süreçlerle ilgili olan ve daha önceden sahip olunan bilgilerin geri çağrılmasındaki başarısızlığı; 
dikkat bileşeni bireyin işe ilişkin görevlerinde veya yaşamının diğer kesitlerindeki bilgileri 
algılayamama ve odaklanamama problemlerini kapsamaktadır. Zihinsel kayıpların eylem bileşeni 
ise bireyin amaçladığı davranışların başarısız sonuçlara yol açmasını nitelemektedir (Petitta vd., 
2019: 166). Norman (1981), zihinsel kayıpları niyetlerin oluşumundaki hatalar, niyetlerin hatalı 
şekilde kurgulanması ve eylemlerin yanlış tetiklenmesi olarak üç ana kategoride 
değerlendirmiştir. Bu hatalar kendi başlarına düşünüldüğünde küçük ve basit olarak görülmesine 
rağmen, iş kazaları, yaralanmalar, iş süreçlerinin ciddi düzeyde etkilenmesi gibi olumsuz çıktılar 
meydana getirebilmektedir (Sullivan ve Payne 2007: 1664). Robertson vd. (1997) zihinsel 

kayıplar nedeniyle ortaya çıkan bu hataların endişe, sıkılgan özellikler ve dikkat dağınıklığı 
sebebiyle meydana geldiğini ileri sürmüştür. Diğer taraftan Pollina vd. (1992) çalışmalarında 
zihinsel kayıpların sıklığı ile kısa süreli hafızanın aşırı yüklenmesi, dikkat seviyesinin azalması, 
tesadüfi öğrenme ve dikkat dağınıklığı gibi bilişsel faktörler arasında ilişki olduğu sonucuna 
ulaşmışlardır. Houston (1989) öz farkındalık, öz bilinç ve sosyal kaygı özellikleri ile zihinsel 
kayıpların öncüllerini ilişkilendirmiş; Könen ve Karbach (2018) çalışmasında ise duygusal 

dengesizlik, öfke, dürtüsellik gibi kişilik özellikleriyle zihinsel kayıplar arasında pozitif yönde bir 
ilişki olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca örgütsel faktörler bağlamında zihinsel kayıpların aşırı iş 
yükü, güvensiz davranışlar ve mikro kazalar ile de pozitif yönde ilişkili olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır (Wallace ve Chen, 2005: 622). 

Unutkanlık, dalgınlık, hatırlayamama, aynı anda birkaç konuyu algılayamama, iş süreçlerine 
odaklanamama gibi tutum ve davranışlarla ortaya çıkan zihinsel kayıpların; yorgunluk, 

tükenmişlik, uyku bozuklukları ve dikkat dağınıklığı ile önemli bir ilişkisi olduğu belirtilmektedir 
(Abbasi vd. 2017: 386). Polatcı ve Yılmaz (2021) çalışmalarında iş yaşamının kalitesi ile pozitif 

psikolojik özelliklerin zihinsel kayıpları olumsuz yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Başka bir 
ifadeyle örgütsel çevredeki olumlu koşullar ile bireylerin sahip olduğu umut, dayanıklılık, 
iyimserlik ve özyeterlilik gibi özelliklerin zihinsel kayıpları azaltacağı ileri sürülmektedir. 
Dolayısıyla bireysel ve örgütsel faktörler sonucunda karşılaşılan zihinsel kayıpların çalışma 
ortamında güvensiz iş yeri davranışlarının sergilenmesi, iş kazalarına yol açması ve iş 
performansının azalması gibi sonuçlar doğurmasıyla beraber toplumsal yaşamda eşyaları 
kaybetme, eşyaları unutma ve trafik kazalarına maruz kalınması şeklinde bazı olumsuz durumlar 
yaratması da beklenmektedir (Niranja vd., 2022: 315). Özellikle, örgütlerin yönetim 
kademelerinde görev yapan çalışanların dikkat gerektiren iş süreçlerine fazlasıyla yoğunlaşmaları 
ve sıklıkla zihinsel kayıp yaşamaları ve hatalarla karşı karşıya kalmaları, hataya sebep olan ve 
zihinsel kayıplara yol açan faktörlerin incelenmesini gerekli kılmaktadır. Sonuç olarak, literatürde 
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zihinsel kayıpların sonuçlarına ve öncüllerine sınırlı düzeyde değinildiği, örgütsel ve bireysel 
bağlamda nedenlerin irdelenmediği görülmektedir. Bu bağlamda, çalışmada zihinsel kayıplara 
neden olan faktörlerin bireysel, örgütsel ve çevresel faktörler çerçevesinde ele alınması 
planlanmaktadır. Belirlenen amaç doğrultusunda, araştırmanın temelini aşağıda yer alan sorulara 
cevap aranması oluşturmaktadır: 

1) Zihinsel kayıp kavramı yöneticiler için ne anlam ifade etmektedir? 

2) Yöneticilerin zihinsel kayıp yaşadıkları konular nelerdir? 

3) Yöneticilerin zihinsel kayıp yaşamasına neden olan bireysel faktörler nelerdir 

4) Yöneticilerin zihinsel kayıp yaşamasına neden olan örgütsel faktörler nelerdir 
5) Yöneticilerin zihinsel kayıp yaşamasına neden olan çevresel faktörler nelerdir 
6) Yöneticilerde zihinsel kayıpların sonuçları nelerdir? 

7) Yöneticilerin zihinsel kayıpları engellemek için aldıkları tedbirler nelerdir? 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Araştırmanın Amacı 
Araştırmanın amacı, akademik bir örgütte görev yapan yöneticilerin zihinsel kayıp yaşamalarına 
yol açan faktörlerin belirlenmesidir. Bu amaç kapsamında yukarıda belirtilen araştırma sorularına 
cevap aranmaktadır. Bu çalışma, nitel araştırma desenlerinden fenomenolojik yaklaşıma (olgu 
bilime) dayanmaktadır. Bu bağlamda, zihinsel kayıp kavramını araştırmada ele alınan,  toplumsal 
yaşamda ve iş hayatında sıklıkla karşılaşılan bir olgu olarak değerlendirilmesi mümkündür. 
Bununla birlikte, zihinsel kayıp kavramının değişik anlamlar çağrıştırması, bireylerin zihinsel 
kayıpları yaşama şekillerinin farklılık göstermesi, zihinsel kayıpların oluşmasına neden olan 
faktörlerin ve zihinsel kayıpların meydana getirdiği olumsuz sonuçların derinlemesine 
irdelenmesi amacıyla fenomenolojik araştırma deseninden faydalanılmıştır.   

Araştırmanın Örneklemi 
Araştırma kapsamında amaçlı örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Bu kapsamda katılımcılar 
akademik bir örgütte görev yapmakta olan 24 yöneticiden oluşmaktadır. Cresswell (1998) 
çalışmasında nitel araştırmalarda örneklem büyüklüğünün 10 ve 30 arasında değişebileceğini 
belirtmektedir. Ayrıca örneklem büyüklüğünün belirlenmesi kapsamında veri  doygunluğu  (yeni  
verilerin  mevcut  bilgilere düşük  düzeyde  katkı  sağlaması  veya  herhangi  bir  etki  
oluşturmaması)  ve  veri yeterliliği  (elde  edilen  verilerin  araştırma  probleminin  cevaplanmasına  
fayda sağlayacak  düzeyde  olması)  gibi  iki  temel  faktörün  dikkate  alınması  gerektiği görüşü 
ile hareket edilmiştir (Kanten  vd.  2018: 943). Bu doğrultuda, zihinsel kayıplar hakkında duygu 
ve düşüncelerini çekinmeden ifade etmesi mümkün olan yöneticiler örnekleme dahil edilmiştir. 
Ayrıca örneklem seçiminde yöneticilerin yaş, medeni durum, çocuk sayısı gibi farklı kriterler de 
dikkate alınmıştır. Tablo 1’de katılımcılara ilişkin detaylı bilgi verilmektedir.  

Tablo 1: Katılımcılara Ait Bilgiler 

Cinsiyet Kişi S. Yaş Kişi S. Medeni 

Durum 
Kişi S. Çocuk 

sayısı Kişi S. Görev Kişi S. 

Kadın 9 38-48 14 Evli 22 yok 6 Daire Başkanı 3 

Erkek 15 49-59 8 Bekar 2 1 10 
MYO Müdür 

Yard. 
1 

 60-70 2  2 8 MYO Müdürü 3 

 

Enstitü Müdürü 1 

Dekan Yard. 4 

Dekan 9 

Rektör Yard. 3 
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Veri Toplama Tekniği 
Araştırma kapsamında veriler yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak, yüzyüze 
görüşmeler yapılarak elde edilmiştir. Görüşme formunun hazırlanması aşamasında literatür ve 
mevcut çalışmalar incelenerek sorular oluşturulmuş; soru formunun geçerliliği ise uzman 
görüşüne başvurularak sağlanmıştır. Görüşme formu zihinsel kayıplarla ile ilgili 29 açık uçlu soru 
ile cinsiyet, yaş, medeni durum ve çocuk sayısı olmak üzere 4 demografik sorudan oluşmaktadır. 
Katılımcılar ile görüşmeler Ocak-Şubat 2021 tarihleri arasında 35-45 dakika arasında bir sürede 
gerçekleştirilmiş, ses kayıt cihazı kullanılmadan, yazılı olarak kayıt altına alınmıştır.  

Verilerin Analizi 

Bu çalışmada, elde edilen verilerin değerlendirilmesinde MAXQDA programı ve içerik analizi 
yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi kapsamında öncelikle araştırma kapsamında elde edilen 
verilerin kavramsallaştırılması, kavramlara uygun temaların oluşturulması ve bulguların ortaya 
çıkarılması amaçlanmıştır. Bu çerçevede araştırma verilerinin analizinde bire bir not tutularak 

elde edilen veriler satır satır incelenmiş ve araştırma amacına uygun olacak şekilde açık kodlar 
oluşturulmuştur. Yapılan açık kodlamanın ardından ana kategoriler ve alt kategoriler 
oluşturularak, birbiriyle ilişkili kodlar bir araya getirilmiştir. Veriler seçici kodlama işlemine tabi 
tutularak, alt kodlarda ana kategorilerle uyumlu olacak şekilde daraltma yapılmıştır. Son aşamada 
ise, araştırma bulguları yorumlanarak, sonuçlar ifade edilmiştir. Bununla birlikte araştırmanın 
güvenirliğinin sağlanması aşamasında, alanında deneyimli bir akademisyene kategorilendirme 

işlemi yaptırılarak, elde edilen kategoriler ile araştırmacının oluşturduğu kategorilerin 
karşılaştırılması yapılmıştır.  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırmada elde edilen verilerden yola çıkarak, zihinsel kayıp kavramına yönelik kodlar 
oluşturulmuştur. Kodlar arasındaki ilişkilerin oluşturduğu yapı içerisinden 5 adet kategori 
(zihinsel kayıp kavramı, zihinsel kayıp yaşanan konular, zihinsel kayıpları etkileyen faktörler, 
zihinsel kayıpların sonuçları, zihinsel kayıpları engellemek için alınacak tedbirler) olmak üzere 
1418 açık kod belirlenmiştir. Kodların görselleştirilmesinde frekans (f) tablo ve grafikleri, 
yoğunluk tabloları ve kod haritaları kullanılmıştır. 

Zihinsel Kayıp Kavramının Analizine İlişkin Bulgular 

Çalışmanın ilk aşamasında ana temayı ifade eden zihinsel kayıp kavramının yöneticilerde 
çağrıştırdığı anlamlar belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler zihinsel kayıp kavramının 18 
farklı anlam çağrıştırdığını göstermektedir. Buna göre, zihinsel kayıp kavramının en yüksek 
düzeyde (%66,67) önemsememe ile kodlandığı, bunu sırasıyla önemli bilgileri unutma (%41,67), 
iş yoğunluğu (%37,50), yaşam tarzı (%33,33), detaycılık (%16,67), çözülmesi gereken bir sorun 

(%16,67), dağınık düşünce yapısı (%16,67), işleri aksatma (%16,67) ve rahat davranışlar 
(%16,67) kodlarının izlediği görülmektedir. Tablo 2’de zihinsel kayıp kavramının yöneticilere 
çağrıştırdığı ifadelere ilişkin frekans ve yüzde dağılımları verilmektedir. 

Tablo 2: Zihinsel Kayıp Kavramının Yöneticilere Çağrıştırdığı İfadeler 

İfade Frekans  Yüzde 

Önemsememe  16 66,67 

Önemli Bilgileri Unutma 10 41,67 

İş Yoğunluğu 9 37,50 

Yaşam Tarzı 8 33,33 

Detaycılık 4 16,67 

Çözülmesi Gereken Bir Sorun 4 16,67 

Dağınık Düşünce Yapısı 4 16,67 

İşleri Aksatma 4 16,67 
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İfade Frekans  Yüzde 

Rahat Davranışlar 4 16,67 

Bilinçli veya Bilinçsiz Yanlış Hareket 3 12,50 

Fiziksel ve Zihinsel Açıdan Yorgunluk 3 12,50 

Sorumsuzluk 2 8,33 

Özeleştiri Yapma 2 8,33 

Hedefi Gerçekleştirememe 2 8,33 

Plansızlık 2 8,33 

Stres 2 8,33 

Utanma 2 8,33 

Bilişsel Tembellik 1 4,17 
 

Çalışma Hayatında Zihinsel Kayıp Yaşanan Konulara İlişkin Bulgular 

Çalışma hayatlarında zihinsel kayıp yaşadıkları konuların belirlenmesi adına yöneticilere zihinsel 
kayıp yaşadıkları konular sorulmuştur. Şekil 2’de yöneticilerin çalışma hayatında zihinsel kayıp 
yaşadıkları konulara ilişkin verdikleri cevapların yüzdesel dağılımı çubuk grafiği ile verilmiştir. 
Buna göre, zihinsel kayıp yaşayan yöneticilerin en yüksek seviyede çalışma yaşamında zihinsel 
kayıp yaşadıkları konu (%25,8) oranıyla randevuları unutma olarak görülmüştür. Bunu sırasıyla 
(%22,6) prosedürel maddeler/ belgeleri unutma, (%12,9) işin önem sırasının değişmesi, (%9,7) 

yönetsel konuların unutulması ve (%9,7) iş planını unutmanın takip ettiği görülmektedir.  

 

Şekil 1: Yöneticilerin Çalışma Hayatında Zihinsel Kayıp Yaşadıkları Konulara İlişkin 
Yüzdesel Dağılım 

Günlük Hayatta Zihinsel Kayıp Yaşanan Konulara İlişkin Bulgular 

Yöneticilerin çalışma yaşamında zihinsel kayıp yaşadıkları konular belirlendikten sonra, günlük 
hayatlarında zihinsel kayıp yaşadıkları konular sorulmuştur. Şekil 3’te yöneticilerin günlük 
hayatta zihinsel kayıp yaşadıkları konulara ilişkin verdikleri cevapların yüzdesel dağılımına göre, 
zihinsel kayıp yaşayan yöneticilerin en yüksek seviyede günlük hayatta zihinsel kayıp yaşadıkları 
konu (%12,5) oranıyla günlük konular ve rutin olayları unutmak olarak görülmüştür. Bunu 

sırasıyla (%7,3) ağır metinlerde unutkanlık yaşama, (%7,3) alışveriş listesinde unutkanlık, (%7,3) 

evin anahtarını unutma, (%7,3) isimleri hatırlayamama, (%7,3) önemli günleri unutmanın takip 

ettiği görülmektedir. 
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Şekil 2: Yöneticilerin Günlük Hayatta Zihinsel Kayıp Yaşadıkları Konulara İlişkin 
Yüzdesel Dağılım 

 

Zihinsel Kayıpları Engellemek İçin Alınabilecek Tedbirlere İlişkin 
Bulgular 

Zihinsel kayıp yaşanan konular belirlendikten sonra yöneticilere zihinsel kayıp yaşamayı 
engellemek için alabilmeleri mümkün olan tedbirler sorulmuştur. Bu bağlamda zihinsel kayıpları 
engellemek için alınabilecek tedbirler elde edilen veriler çerçevesinde kategorileştirilmiştir. Tablo 

3’de katılımcıların zihinsel kayıpları engellemeye yönelik olarak alabilmeleri mümkün olan 
tedbirlere ilişkin ifadelere yer verilmektedir.  

Tablo 3: Katılımcıların Zihinsel Kayıpları Engellemek İçin Alınabilecek Tedbirlerine 
İlişkin Kod Yoğunluk Tablosu 
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Tablo 3’te görüldüğü üzere katılımcıların zihinsel kayıpları engellemek üzere alınabilecek 
tedbirler bağlamında en yüksek düzeyde “planlama ve kontrol”, “önlem almak”, 
“alarm/hatırlatıcılardan yararlanma”, “düzenli çalışma”, “dikkatli davranma”, 
“çevresindekilerden hatırlatmada bulunmasını isteme”, “spor yapma” ve “düzenli beslenme” 
ifadelerine yer verdikleri görülmektedir.  

Zihinsel Kayıpları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik 
Bulgular 

Yöneticiler hem idari görevleri ve iş rolleri gereği üzerlerine düşen görevleri yerine getirirken 
hem de aile olmanın gereği sorumlulukları üstlenirken karşılaşılan bir durum olan zihinsel 
kayıpları etkileyen faktörlerin belirlenmesi önem taşımaktadır. Bu çerçevede zihinsel kayıpları 
etkileyen faktörlerin belirlenmesi yönelik ifadelere ilişkin kodların “bireysel faktörler”, “örgütsel 
faktörler” ve “çevresel faktörler” olmak üzere üç ana teme çerçevesinde ele alınarak, ana temalar 
ile alt faktörleri içeren ilişki haritası oluşturulmuştur. Görüşmeler sonucunda elde edilen verilere 
göre zihinsel kayıpları etkileyen faktörler “bireysel faktörler”, “örgütsel faktörler” ve “çevresel 
faktörler” olmak üzere üç faktörü içeren ilişki haritasıyla gösterilmiştir. Zihinsel kayıpları 
etkileyen bireysel faktörler; “yaş”, “B tipi kişilik özelliği”, “alkol ve madde kullanımı”, “duygusal 
travmalar”, “dikkat dağınıklığı”, “düzensiz beslenme”, “sağlık problemleri”, “fiziksel yorgunluk” 
olarak ifade edilmiştir.  Yöneticilerin zihinsel kayıp yaşamalarını etkileyen örgütsel faktörler ise; 
“iş yükü”, “zaman baskısı”, “sorumluluklar”, “geri bildirim eksikliği”, “çözülmesi gereken 
problemler”, işin önemi”, “iş önceliğinin değişmesi”, “olumsuz çalışma iklimi” olarak 
değerlendirilmiştir. Zihinsel kayıpları etkileyen çevresel faktörler yöneticiler tarafından; 
“teknolojik aletlere aşırı maruz kalmak”, “karşılaşılan olumsuz olaylar”, “ailevi problemler”, 
“aile bireylerinin davranışları”, “sosyal ilişkilere önem verme” olarak ifade edilmiştir. Buna göre, 
Şekil 1’de yöneticilerin zihinsel kayıplarını etkileyen faktörler ana unsurlar ve alt faktörler 
çerçevesinde özetlenmeye çalışılmıştır.  

 

Şekil 3: Zihinsel Kayıpları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Model Önerisi 
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Zihinsel Kayıpların Sonuçlarının Belirlenmesine Yönelik Bulgular 

Yöneticilerin yaşadıkları zihinsel kayıp durumunun doğurduğu sonuçların belirlenmesine yönelik 
ifadelere ilişkin kodlamalar  “örgütsel sonuçlar”, “bireysel sonuçlar” ve “çevresel sonuçlar” 
olmak üzere üç ana tema çerçevesinde ele alınarak, ana temalar ile alt faktörleri içeren ilişki 
haritası çıkarılmıştır. Zihinsel kayıpların bireysel sonuçları kapsamında “önemsenmeme hissi”, 
“rahatsızlık hissi”, “güvensizlik” ve “itibarın zedelenmesi” görülmektedir. Zihinsel kayıpların 
örgütsel sonuçları kapsamında  “önemli işlerin aksaması”, “işi erteleme”, “verimlilikte azalma”, 
“yönetsel aksaklıklar”, “performans düşüklüğü” ve “iş kazaları” sıklıkla ifade edilen kavramlar 
olarak ön plana çıkmaktadır. Zihinsel kayıpların çevresel sonuçları kapsamında ise “eşler arası 
çatışmalar”, “karşı tarafın üzülmesi/kırgınlıklar”, “sosyal ilişkilerin zedelenmesi” ve “çocuklarda 
psikolojik travmalar” görülmektedir. Buna göre Şekil 4’de yöneticilerde zihinsel kayıpların 
sonuçları ana unsurlar ve alt faktörler çerçevesinde özetlenmeye çalışılmıştır. 

 

Şekil 4: Zihinsel Kayıpların Sonuçlarına İlişkin Model Önerisi 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüzde artan iletişim ağı ve teknolojik gelişmeler, sorumluluk, rol ve görev çeşitlilikleri 
bireylerin hata yapma olasılığını arttırmaktadır. Söz konusu hatalar bireysel, örgütsel ve çevresel 
bağlamda olabileceği gibi; bilişsel başarısızlıklar şeklinde de görülebilmektedir. Bilişsel 
başarısızlığın yanı sıra dalgınlık, unutkanlık gibi kavramlar ile benzer olan zihinsel kayıplar; 
bireylerin günlük hayatında ve çalışma hayatında olumsuzluklara neden olabilen bir unsurdur. 

Bireylerin günlük hayatta kolaylıkla yerine getirebileceği bilişsel süreçlerin aksaması ile ortaya 

çıkan zihinsel kayıpların beslenme, yaş, sağlık problemleri, kişilik özellikleri ve örgütsel 
faktörlerden etkilendiği düşünülmektedir. Çalışma yaşamı bağlamında özellikle iş yükü, iş 
yoğunluğu, stres ve zaman baskısına maruz kalan yöneticilerin zihinsel kayıp yaşaması 
kaçınılmazdır. Yöneticilerin yönetsel rollerinin yanı sıra toplumsal rollerinin çeşitliliğinden 
kaynaklı olarak aynı zamanda birçok sorumluluğu bulunmaktadır. Artan iş ve aile sorumlulukları 
ile birlikte yönetsel rollerin de zihinsel kayıplarla karşılaşılma olasılığını arttırması 
beklenmektedir.  

Araştırmada zihinsel kayıp yaşama olasılığı yüksek olan yöneticilerin zihinsel kayıp yaşadıkları 
konular, zihinsel kayıp yaşamalarına neden olan faktörler, zihinsel kayıpları engellemek için 
alınması mümkün olan tedbirler ve zihinsel kayıpların sonuçları incelenmiştir. Bu çerçevede 
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rektör yardımcısı, dekan, dekan yardımcısı, enstitü müdürü, meslek yüksek okulu müdürü, meslek 
yüksek okulu müdür yardımcısı ve daire başkanı olarak görev yapan yöneticilerle mülakatlar 
gerçekleştirilmiştir. Mülakatlar sonucunda elde edilen verilere göre araştırma kapsamındaki 
yöneticilerin zihinsel kayıp kavramını; önemsememe, önemli bilgileri unutma, iş yoğunluğu ve 
yaşam tarzı gibi ifadelerle kavramsallaştırdığı görülmektedir. Bununla birlikte araştırma 
kapsamında yöneticilerin günlük hayatında sıklıkla; günlük konular ve rutin olayları unutma, ağır 
metinlerde unutkanlık, evin anahtarını unutma, isimleri hatırlayamama ve alışveriş listesinde 
unutkanlık gibi konularda zihinsel kayıp yaşadıkları görülmekte iken; çalışma hayatında ise 
randevuyu unutma, prosedürel maddeler/belgeleri unutma, işin önem sırasının değişmesi, 
yönetsel konular ve iş planını unutma gibi konularda zihinsel kayıp yaşadıkları belirlenmiştir. 
Elde edilen sonuçlar yöneticilerin gerek günlük gerekse çalışma hayatlarında zihinsel kayıp 
yaşadıklarını ortaya koymaktadır.  

Yöneticilerin zihinsel kayıp yaşamalarına yönelik nedenlerin belirlenmesi; dalgınlık, hata yapma, 
unutkanlık yaşama, algı ve eylemde anlık sapmalar gibi olası olumsuz sonuçların önüne geçilmesi 
adına önem taşımaktadır. Bu bağlamda araştırma kapsamında zihinsel kayıpların bireysel, 
örgütsel ve çevresel öncülleri belirlenmiştir. Bu kapsamda yöneticilerin; yaş, B tipi kişilik 
özelliği, alkol ve madde kullanımı, duygusal travmalar, dikkat dağınıklığı, düzensiz beslenme, 
sağlık problemleri, fiziksel yorgunluk, stres, zihinsel yorgunluk, aceleci davranma ve uykusuzluk 

gibi bireysel faktörler nedeniyle zihinsel kayıplara maruz kaldığı görülmüştür. Bununla birlikte 

yöneticilerin; iş yükü, zaman baskısı, sorumluluklar, geri bildirim eksikliği, çözülmesi gereken 
problemler, işin önemi ve işin önceliğin değişmesi gibi örgütsel faktörler çerçevesinde zihinsel 

kayıp yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca yöneticilerin; teknolojik aletlere aşırı maruz 
kalma, karşılaşılan olumsuz olaylar, ailevi problemler, aile bireylerinin davranışları, sosyal 
ilişkilere önem vermeme, toplumsal roller, ağır yaşam koşulları, teknolojinin hızlı gelişimi ve 
düzensiz yaşam gibi çevresel faktörler çerçevesinde de zihinsel kayıp yaşadıkları bulgusu elde 

edilmiştir.   

Araştırma bulguları sonucunda yöneticilerin zihinsel kayıpları engellemek üzere planlama ve 
kontrol, önlem almak, alarm ve hatırlatıcılardan yararlanma, dikkatli davranma, çevresindeki 
diğer bireylerden hatırlatmada bulunmasını isteme ve düzenli çalışma gibi tedbirlere 
başvurdukları görülmüştür. Araştırma kapsamında zihinsel kayıp yaşayan yöneticilerin bireysel 

anlamda önemsenmeme hissi, güvensizlik, rahatsızlık hissi, itibarın zedelenmesi ve mutsuzluk 
gibi sonuçlar ile karşılaştıkları görülmüştür. Benzer şekilde zihinsel kayıp yaşayan yöneticilerin 
zihinsel kayıpların örgütsel sonuçları bağlamında önemli işlerin aksaması, işi erteleme, 
verimlilikte azalma, yönetsel aksaklıklar, performans düşüklüğü ve iş kazaları yaşadıkları sonucu 

ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan zihinsel kayıp yaşayan yöneticilerin eşler arasında çatışmalar, 
karşı tarafın üzülmesi ve kırgınlıklar, sosyal ilişkilerin zedelenmesi ve çocuklarda psikolojik 
travmalar gibi çevresel sonuçlara maruz kaldıkları da ulaşılan sonuçlar arasında yer almaktadır.  

Araştırma bulguları sonucunda yöneticilerin çeşitli nedenlerle zihinsel kayıp yaşadıkları 
kaçınılmaz bir gerçek olarak göze çarpmaktadır. Bu durum yöneticilerin yönetsel becerilerinin 
olumsuz etkilenmesinin yanı sıra iş ve aile yaşamlarında da olumsuzluklara neden olabilmektedir. 

Dolayısıyla zihinsel kayıpların araştırma kapsamında tespit edilen nedenlerinden hareketle 
örgütsel çevrede stres oluşturan faktörlerin azaltılması, fiziksel ve zihinsel yorgunluğun önüne 
geçilebilmesi adına sağlıklı beslenme, spor ve iyi bir uyku düzeni, alkol ve madde kullanımında 
uzak durulması, ani kararlardan kaçınılması gibi dikkat dağınıklığına neden olan etkenlerin 

ortadan kaldırılmasını önermek mümkündür. Zihinsel kayıpların olumsuz çevresel sonuçlarını 
azaltabilmek amacıyla dinlenme saatlerinde teknolojik aletlerin kullanımının azaltılması, sosyal 
faaliyetlere daha fazla zaman ayırmaya çalışılması, iş yükünün azaltılması, zaman baskısının 
azaltılması, iş planlarının sıklıkla değiştirilmesinin önlenmesi, koordinasyon, personel ve araç 
gereç eksikliklerinin önüne geçilmesi gibi iyileştirme yöntemleri önerilebilir. Zihinsel kayıp 
kavramına yönelik yöneticilere ilişkin önerilerin yanında araştırmacılara ise ilerideki çalışmalarda 
zihinsel kayıpların farklı meslek gruplarındaki sonuçlarının incelenmesinin yanı sıra örgütsel 



524 

sonuçlara etkisinin (işten ayrılma niyeti, işe yabancılaşma, işe adanma vb.) ampirik bir araştırma 
ile test edilmesi önerilebilir.  
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ÖZET  
Bu çalışma en az birisinin müzisyen olduğu çiftlerin iş-aile ilişkilerini ve bu ilişkide dengeyi kurma noktasında tutkunun 
etkisi Türkiye bağlamında irdelemiştir. Çalışma Türk kökenli müzisyenlerin iş-yaşam dengesini ele alan ilk 
çalışmalardan biri olmasıyla literatüre katkı sağlamaktadır. Araştırmada mülakat tekniği kullanılmış ve en az birisi 
müzisyen olan on bir çift ile görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen verilere göre müzisyenler yaşamlarının dengesiz 
olduğunu düşünmemektedir. Kariyer başarısının sadece kişisel tercihler açısından değil, aynı zamanda iş ve aile dengesi 

sorunları açısından da kişiye ve meslek gruplarına özgü olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İş-Aile Dengesi, Müzisyenler, Tutku  

 

GİRİŞ 

Günümüzde insanlar yaşamlarının büyük bir kısmını iş ortamında geçirmekte, bu durum 

çalışanların iş ile aile yaşamının iç içe girmesine yol açmaktadır. İş-aile dengesi Delina ve Raya 

(2013) tarafından ‘’bir çalışanın kişisel zaman, aile bakımı ve işin birden çok alanının minimum 
rol çatışması ile sürdürüldüğü ve entegre edildiğine dair algısı’’ olarak tanımlamıştır. İş-aile 

dengesinin kurulması, çalışanların hem iş, hem de aile yaşamlarındaki refah seviyesini 
arttırmaktadır. Çalışanların hayatındaki iki temel alan olan iş ve aile yaşamı arasındaki etkileşim, 
çalışanlar için önem arz etmektedir. İş-aile dengesi, son zamanlarda gerek akademisyenlerin 

gerek de yöneticilerin ilgisini çeken konulardan olmuştur. Dengenin kurulamaması, çalışanların 
tutum ve davranışlarında gözle görülen olumsuz yönde değişikliklere yol açmaktadır. Bu sebeple 
bireylerin iş yaşamı ve aile yaşamı arasında denge kurma istekleri elzem bir konu haline gelmiştir 
(Akın vd., 2017). İş yaşamının yoğunluğu, bireylerin iş-aile dengesinde (Work-family balance – 

WFB) belirgin izler bırakmaktadır (Özdemir ve Ayma, 2019).  

2000’li yıllardan beri iş ve aile ara yüzünü araştıran çalışmalar oldukça arttığı görülmektedir 
(Beauregard vd., 2020). Araştırmacılar, çatışma, zenginleştirme, kolaylaştırma, denge ve 

bütünleşme öncülleri (Gatrell vd., 2013) gibi iş ve aile yaşamı arasındaki ilişkilerin 
kavramsallaştırılması ve bu oluşumların sonuçları (French vd., 2018) gibi yönleri araştırmışlardır. 
İş-aile dengesi üzerine şimdiye kadar yapılan çalışmaların sıklıkla belirli kesimler üzerine 
yoğunlaştığı görülmektedir. Literatürün çoğu, tipik olarak batı toplumlarındaki beyaz yakalı 
çalışanlar ve çocuk sahibi kadınların deneyimlerine odaklanmaktadır (Özbilgin vd., 2011). 
Oldukça az çalışma iş-aile dengesini erkek çalışan perspektifinden incelemiştir. Örneğin Hughes 
ve Bozionelos (2007) araştırmasının odağını beyaz yakalı kadın çalışanlardan mavi yakalı 
erkeklere kaydırmıştır. İş-aile ara yüzü üzerine yapılan araştırmalara rağmen, toplumun farklı 
gruplarının ilgili alandaki çalışmalara dahil edilmesi noktasında hala boşluklar ve kör noktalar 
bulunmaktadır (Beauregrad vd., 2020). Bu çalışma bu boşluklardan bazılarını doldurmayı 
amaçlamaktadır. İş-aile dengesi ile ilgili konular irdelenirken yalnızca küçük çocuklu kadınlara 
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odaklanmak birçok yönden sorunludur (Beauregard vd., 2020). Beyaz yakalı genç anneler gibi 
sadece belirli bir grup üzerine ısrarla yoğunlaşmak, çeşitli meslek gruplarına mensup (Beauregard 
vd., 2020) tıpkı müzisyenleri gibi kişilerin iş ve aile yaşamı konularında bulundukları konumun 

çok az anlaşıldığı anlamına gelmektedir. Literatürdeki açıklardan birisi de müzisyenlerin iş-aile 

dengesi konusudur. Literatürde henüz müzik eğitimini tamamlamamış müzisyenleri geleceğe 
hazırlamaya yönelik müzik eğitimi konularına yönelik oldukça yüksek bir ilgi bulunmaktadır. İş-

aile dengesi, mesleki davranış (örn. Greenhaus vd., 2003) ve endüstriyel ilişkiler (örn. White vd., 
2003) gibi alanlarda dikkat çekerken, müzik ve müzisyenlerle ilgili olarak büyük ölçüde 
incelenmemiştir.  

Yazında yalnızca beyaz yakalı anneler gibi belirli bir gruba odaklanması, örgütsel ve daha geniş 
perspektifte devlet politikasına olan katkısını sınırlandırmaktadır (Beauregrad vd., 2020). Kelliher 
ve arkadaşlarının (2019) çalışması tiyatro sanatçıları ve müzisyenler gibi standart olmayan 
çalışma programlarına sahip kişilerin geleneksel olmayan istihdamda, örneğin serbest meslek 

sahipleri veya freelance olarak çalışanların iş-aile dengesinin yeteri kadar araştırılmadığını ileri 
sürmektedir. Standart olmayan istihdam bağlamı, araştırmacılar tarafından üzerine daha fazla 
çalışma yapılması gerektiği söylenen konular arasında bulunmaktadır, çünkü bazı iş-aile 

sorunlarını ele alan tipik organizasyonel politikalar bu tür ortamlarda mevcut veya uygulanabilir 
olmamaktadır. Standart olmayan iş modelleri üzerine ortaya çıkan araştırmalar, iş-aile arayüzü 

(Work-family interface – WFI) deneyimlerinde geniş çeşitlilik göstermektedir (Beauregrad vd., 
2020). Bu alandaki araştırmaları tanımlayan iş-aile ara yüzünün bireysel düzeyde 
kavramsallaştırılmasından uzaklaşarak, son yıllarda bazı bilim insanları iş-aile arayüzünü kültüre 
bağlı olarak kuramlaştırmışlardır. Kültürel bağlam, iş-aile arayüzünde hem ,,iş’’ ve ,,özel  yaşam’’ 
kavramlarına ve bunların nasıl kesiştiğine dair anlayışların dünya genelinde önemli ölçüde 
farklılık gösterdiği için hem de iş ve aile yaşamı dengelemenin doğasında bulunan sorunları ele 
alan politikalar ülkeden ülkeye göre önemli ölçüde farklılık gösterdiği için önem arz etmektedir 
(Beauregrad vd., 2020).  

Bu çalışmada eşlerden en az birisinin müzisyen olduğu çiftlerle görüşmeler yaparak 
müzisyenlerin iş-yaşam dengesini incelenmektedir. Gregory ve Connolly (2008:5) ,,iş-yaşam 
dengesi siyasi gündemde üst sıralara çıktıkça bunun politika yapıcılar için büyük bir zorluk 
olduğunu’’ öne sürmektedir. Hal böyle olunca, müzisyenliği bir meslek olarak seçen kişilerin iş-

yaşam dengesinin dikkate alınmasını bir zorunluluk olarak görülmektedir. Makale beş bölümden 
oluşmaktadır. Girişten sonra, makalenin ikinci bölümü teorik temellerini ortaya koymakta ve 

üçüncü bölüm bu çalışmada benimsenen metodolojiyi özetlemektedir. Dördüncü bölüm ön 
bulguları göstermektedir. Son bölüm, çalışmanın teorik ve pratik katkılarını, sınırlamalarını ve 
daha ileri araştırmalar için yönergeleri ele almaktadır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

İş-Aile Dengesi: Çatışma mı, Zenginleştirme mi yoksa Kolaylaştırma 
mı? 

Voydanoff'un (2002) iş-aile ara yüzüne (WFI) ilişkin kavramsal modelinde, uyarlanabilir 
stratejiler iş ve kişisel yaşam özelliklerini yani sırasıyla işi, aile yaşamını ve bireysel sonuçları 
öngörmektedir. Bu sonuçlar, sosyal kategoriler ve başa çıkma stratejileri tarafından 
yönetilmektedir. Bu nedenle, çeşitli çalışan gruplarında, WFI deneyimlerini etkileyen çeşitli 
stratejilere sahip olmaları beklenmektedir. Bu farklılıkları anlamak, WFI etrafındaki araştırmaları 
hem ampirik hem de teorik olarak ilerletmek için ehemmiyete sahiptir. (Beauregard vd., 2020). 
Bu nedenle WFI ile ilgili çalışmaların sayısı ve önemi giderek artmaktadır (Allen vd., 2012). 
Bilim insanları, iş ve aile yaşam alanları arasındaki ilişkide ,,alanlar arası etkilerin’’ var olduğunu 
öne sürmektedir (Friedman ve Greenhaus, 2000). Bu bakış açısı, iş ve aile yaşamın birbirleri 
üzerinde karşılıklı bir etkiye sahip olduğunu iddia etmekte, böylece aile yaşantısına iş müdahalesi 
ve işe aile yaşantısı müdahalesi şeklinde olmak üzere iş-yaşam arayüzünün iki yönünü 
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göstermektedir. Bu iki yönün birbirini farklı şekillerde etkileyebileceği de yine yapılan 
araştırmalar sonucunda ortaya çıkmaktadır. Aile yaşamı ve işin birbiri üzerindeki etkisini üç 
başlık ,,Çatışma, zenginleştirme ve kolaylaştırma” (Conflict, enrichment ve facilitation) altında 
toplanmaktadır.  

İş-aile çatışması (Work-family conflict – WFC): WFC kavramı, ,,iş ve aile 
sorumlulukları arasındaki çatışmaları’’ ifade etmek için kullanılmaktadır (Lockwoord, 2003: 3). 
Greenhaus ve Beutell (1985), iş ve aile arasında üç tür çatışma tanımlamaktadırlar. (Zamana 
dayalı, zorlanmaya dayalı ve davranışa dayalı) Zamana dayalı çatışma, bir rolün zaman 
gereksinimlerinin diğer rolün gerekliliklerini yerine getirmek için mevcut olan zamanı 
sınırladığını ifade etmektedir. Zorlanma temelli çatışma, iş ve aile rollerinin talepleri uyumlu 
olmadığında, bir rolden kaynaklanan zorlanmanın diğer rolün gerekliliklerini yerine getirmeyi 

zorlaştırması olarak tanımlanmaktadır.  

İş-aile zenginleştirmesi (Work-family enrichment - WFE): İş ve aile 
yaşamının birbiri arasındaki ilişkinin pozitif olduğunu öngören Greenhaus ve Powell (2006) 

çalışmalarında teorik bir modelden bahsetmekte ve modelinde iş ve aile rollerini düşmandan 

ziyade müttefik olarak açıklamaktadır. WFE ,,bir roldeki deneyimlerin diğer roldeki yaşam 
kalitesini iyileştirme derecesi’’ olarak tanımlamaktadır (Greenhaus ve Powell, 2006: 72).  

İş-aile kolaylaştırması (Work-family facilitation – WFF): Cameron ve 

arkadaşları (2003), ekolojik sistemler teorisini (Bronfenbrenner, 1979) ve kaynakların korunması 
teorisini (Hobfoll, 1989) temel alarak bir kaynak-kazanç-geliştirme perspektifi geliştirmiştir. Bu 
bakış açısından yararlanarak, WFF ,,bir bireyin bir yaşam alanına (yani iş/aile) katılımının, başka 
bir yaşam alanının gelişmiş işleyişine katkıda bulunan kazançlar (yani gelişimsel, duygusal, 
sermaye veya verimlilik) sağladığı ölçüde (yani aile/iş)’’ tanımlanır.  (Wayne vd., 2007: 64).   

Salt dengenin gerek teorik gerek de pratik olarak mümkün olmadığı gerçeği araştırmacıları denge 

kavramını yeniden tanımlamaya itmektedir (Kapız, 2002). Kişilerin yaşamlarının her iki yönünü 

oluşturan iş ve aile yaşamı arasında kurulması gereken denge, iş hayatında verimliliği ve bireysel 
anlamda doyumu ve mutluluğu yakalamak açısından önem arz etmektedir (Saeed ve Farooqi, 
2014). İnsanların yaşamları sırasında yerine getirmeleri gereken birtakım roller bulunmaktadır. 
Bireyin çalışma hayatına dahil olmasıyla birlikte rolleri artmakta ve roller arasındaki dengenin 
korunması gün be gün zorlaşmaktadır. Salt dengenin elde edilemediği durumlarda kişi kendisini 
iş-aile çatışmasının ortasında bulmaktadır (Korkmazer, 2018). 

İş-aile dengesi literatürü, çağdaş çalışanların iş, kariyer ve aile çıkarlar ve sorumluluklar 

arasındaki kesişimleri nasıl yönettiklerini açıklamaya çalışmaktadır (Seierstad ve Kirton, 2015; 

Sirgy ve Lee, 2018). Mevcut araştırmaların çoğu, kariyerleri yönetmenin dinamiklerinden ziyade 
çiftlerin günlük kaygıları ve arzu edilen bir iş ve iş dışı dengesi için gereken tavizleri nasıl 
yönettikleri (Clarke, 2015), çocuk bakımı (Gatrell vd., 2013), ev içindeki iş bölümü (Kansala ve 
Oinas, 2016) noktasında iş-aile dengesine odaklanmaktadır (Abendroth ve den Dulk, 2011). İş-

aile dengesi, özellikle beyaz yakalı çocuk sahibi genç kadınların istihdamının artması ve 
toplumsal yapıdaki değişimlerle birlikte literatürde kendisine yer edinmiş bir konudur (Wang ve 
Verma, 2012). WFB kavramı ilk kez 1970li yıllarda (Borah ve Bagla, 2016), aile ile geçirilen boş 
ya da sakin zaman olarak tanımlanan vakit esnasında çalışılan kurumdan gelen talepleri yok 

sayamama ve bu iki durumu birbiriyle harmanlama şeklinde ortaya çıktığı görülmektedir 
(Kaliannan vd., 2016). Kavramın literatüre dahil olması, 1986 yılında iş yaşamının aile yaşamını 
olumsuz yönde etkilemesi sonucunda insanların konuyu dikkate almaya başlamasına 
dayanmaktadır (Choudhary ve Singh, 2016). İş-yaşam dengesi ,,yaş veya cinsiyetten bağımsız 
olarak kişilerin, ailevi sorumlulukları olsun ya da olmasın, işlerini iş dışı sorumlulukları, 
faaliyetleri ve isteriyle birleştirmelerine olanak sağlayacak bir ritim bulma yeteneği’’ anlamına 
gelmektedir (Alegre & Pasamar, 2016, p. 13).  
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İş-aile dengesi kavramı açıklanırken iki farklı yaklaşımla ele alan çalışmalar bulunmaktadır 
(Şenbursa, 2022). İlk yaklaşıma göre, iş-aile dengesinde kişiler, tüm rollerine eşit seviyede 
ehemmiyet vermektedir (Gökkaya, 2014). İkinci yaklaşıma göre ise, ehemmiyet seviyesinin 

birbirine denk olması gerekmemektedir yani birey işini ya da ailesini yaşamının merkezine 
koyabilmekte ve merkezde olmayanın sorumluluklarını ikinci plana atabilmektedir. Bu durum 
dengenin var olmadığı anlamına gelmemektedir (Kapız, 2002; Karavardar, 2015). İkinci 
yaklaşımda amaç dengeyi yakalamak değil kişi için en iyisine ulaşmaktır. Geçmiş araştırmalar, 
kariyer yönetiminin dinamiklerinden ziyade eşlerin günlük kaygıları ve arzu edilen bir iş ve iş 
dışı dengesi için gereken tavizleri nasıl yönettiklerine odaklanmaktadır (Clarke, 2015). Günümüz 
iş hayatına ayrılan süreler arttıkça, iş ve özel yaşam(aile) dengesi ile ilgili araştırma konuları da 
genişlemektedir (Özdemir ve Ayma, 2019). Hem örgütsel kültür hem de bireysel faktörler, iş ve 
aile arasındaki dengenin çeşitli sebeplerden dolayı korunmasına yönelik düşünceyi 
güçlendirmektedir (Guest, 2002). Literatürde Türkiye’de yapılmış ve iş-aile dengesine ilişkin 
farklı sektör ve kişileri kapsayan çok sayıda çalışma bulunmaktadır (Özdemir ve Ayma, 2019). 
Bu araştırmaların büyük bir kısmında iş-aile dengesinin düşük olduğuna ulaşıldığı görülmektedir 
(Akın vd., 2017).  

İş ve aile ilişkileri kültürel norm ve değerler oldukça bağlantılıdır (Mortazavi vd., 2009). İş-aile 

dengesinde, aile yaşamı geniş aile üyelerini de içeren toplumlarla, özellikle batıda daha yaygın 
olan çekirdek ailelerden oluşan toplumlar çok farklı aile içi dinamikleri bünyesinde 
barındırmaktadır (Khokher ve Beauregard, 2014; Knodel ve Chayovan, 2012). Kültürel bağlamlar 
aynı zamanda toplumsal cinsiyet rollerinin (ev içi iş bölümü) ve toplumsal cinsiyet ideolojilerinin 

inşasını ve anlamlarını da etkilemektedir (Kurowska, 2018). Farklı kültürel bağlamlar, iş-aile 

arayüzünün örgütsel yorumlarını ve bireysel deneyimlerini etkileyen ekonomik ve sosyal 
politikaları bünyesinde bulundurmaktadır (Klarsfeld vd., 2014; Lewis ve Beauregard, 2018). 
Çalışma ortamları ile aile yaşamları uyumlu olan işçilerin çalışma yaşamlarında daha başarılı 
olabilecekleri açıkça görülmektedir (Tokmak, 2021). 

Müzisyenlerde İş-Aile Dengesi: Tutkunun Rolü 

Dünyanın farklı yerlerinde halklarının refahı ülkelerin politika gündemlerinin merkezinde 
kendisine yer bulmaktadır. Bu gündem, müzisyenler de dahil olmak üzere bütün sanatçıların 
esenlik sorunlarını incelemek ve bunlara çözüm bulmak için ülke kaynaklarının harcandığı 
alanlardan biri olmaktadır (MacDonald vd., 2013). Her işin kendi doğası gereği farklı zorlukları, 
koşulları bulunmaktadır (Uysal ve Yılmaz, 2020). Kimi meslek grupları çoklu görev ve 
sorumlulukları beraberinde getirdiği için çalışanlar işlerini sadece mesai saatleri içinde 
gerçekleştirememekte ve iş-aile dengesini kurmakta zorluk yaşamaktadır (Gürel, 2018). Sanatla 
uğraşan meslek gruplarının mesai saatleri beyaz yakalı mesleklerde çalışan bireyler kadar net bir 
şekilde tanımlanamamakta, müzisyenler genellikle saatler boyunca izole olarak çalışmalarını 
sürdürmektedir (Ericsson ve Harwell, 2019). Menger (1999) gözlemlerinde çalışma saatlerinin 
esnekliği ve ön görülemezliği nedeniyle sanatsal emek piyasası, özellikle müzisyenleri içeren 
konular araştırmacılar için kafa karıştırıcı ve zorlu çalışma alanları arasında yer aldığı sonucuna 
ulaşmıştır. Müzisyenler üzerine yapılmış geçmiş çalışmalar kariyer alternatifleri, öz yeterlilikleri 
(Long, 2013), kimlikleri (Bennett, 2013), kreatiflikleri (Smith ve Shafighian 2013), cinsiyetleri 

(Smith, 2013), iş birliği yetenekleri (Gaunt ve Westerlund, 2013) gibi konuları ele almaktadır. 
Profesyonel müzisyenlerin kariyerlerini yaşam boyu bakış açısıyla inceleyen çalışma sayısı 
oldukça azdır (Cohen ve Ginsburg, 2021). 

Tutku 

Vallerand ve arkadaşları (2003), tutkuyu insanların sevdiği, zaman ve enerji harcadıkları bir 
etkinliğe yönelik güçlü bir eğilim olarak tanımlamaktadır. Çalışmaya tutkunluk kavramı ilk olarak  
Schaufeli ve arkadaşları (2002) tarafından ,,işine kendini adama ve işini benimseme ile 

değerlendirilen ruh hali’’ olarak açıklanmaktadır. Kavram, işe bağlılığın çok ötesinde, işe kendini 
adama ve işten alınan hazzın en üst seviyelere çıkmasını ifade etmektedir (Schaufeli vd., 2002). 
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İşe olan tutkunluk duygusal-kognitif boyutları olan kısa bir süreliğine gelip geçici bir şekilde 
değil, süreklilik gösteren bir durumu ifade etmektedir (Koyuncu vd., 2006). Bu bağlamda yapılan 
araştırmalarda, çalışmaya tutkunluk seviyesi yüksek olan kişilerin diğer çalışanlara göre 
memnuniyet eşiklerinin daha yüksek olduğu, kendilerini bulundukları kuruma ait hissettikleri ve 
işten ayrılma düşüncelerinin daha düşük seviyelerde olduğu sonucuna ulaşılmaktadır (Schaufeli 
ve Bakker, 2004).  

Tutku kavramı üzerine birden fazla araştırmacı çalışmalar yapmış olsa da, Vallerand ve 

arkadaşlarının (2003) yaptığı çalışamaya kadar teorilerin hiçbiri formüle edilip test edilmemiştir. 
Vallerand ve arkadaşları (2003) araştırmasında İkili Tutku Modelini (Dualistic Model of Passion 

– DMP) açıklamaktadır. DMP tutkuyu, insanların sevdiği, önemsediği, zaman ve enerji 

harcamaktan çekinmediği kişinin kimliğinin bir parçası haline gelen etkinliğe yönelik güçlü bir 
eğilim olarak tanımlamaktadır (Bonneville-Roussy vd., 2011; Vallerand vd., 2003). DMP, 

içselleştirme türüne göre farklılık gösteren iki tür tutkunun varlığını öne sürmektedir (Vallerand 
vd., 2008). 

Ahenkli tutku (Harmonious Passion – HP): HP, özerk bir içselleştirmenin 
sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu tür bir tutkuda, kişi, dış veya iç baskı olmaksızın, ondan elde 
edilen zevk için bir aktiviteye girmeyi özgürce seçmektedir. HP, diğer önemli yaşam alanlarına 
(aile gibi) yer bırakarak, aktivitede esnek bir kalıcılık ile karakterize edilmektedir (Vallerand vd., 
2003). Daha geniş bir perspektiften ele alındığında, HP hem bireysel (psikolojik iyi olma, sağlık, 
motivasyon, vb.) hem de çevresel düzeyde (sağlıklı ilişkilerin sürdürülmesi, vb.) gelişmiş iyi 
oluşa yol açmaktadır (Vallerand vd., 2015). Müziğin kişinin kimliğine özerk bir şekilde 
içselleştirilmesinin ahenkli bir tutkuya yol açtığı varsayılmaktadır (Bonneville-Roussy vd., 2011; 

Vallerand, 2015). HP, bir müzisyen için, dışarıdan veya içeriden baskı olmaksızın, müzikten elde 
edilen zevk için özgürce müzikle uğraşmayı seçmesi olarak açıklanmaktadır (Vallerand vd., 
2003). Müzisyenlerde, ahenkli tutku daha yüksek düzeyde müzik performansı ve yaşam doyumu 
ile ilişkilendirilmektedir (Bonneville-Roussy vd., 2011). Daha spesifik olarak ahenkli bir tutku 

tipine sahip olmak, müzikle ilgili kaygıyı azaltmakta ve müzisyenlerin yaşam doyumunu, 
psikolojik gelişim ve ustalık duygusunu arttırmaktadır (Bonneville-Roussy ve Vallerand, 2018). 

HP insanlarının genellikle olumlu duygular yaşadığı görülmektedir (Mageau vd., 2005). 

Obsesif tutku (Obsessive Passion - OP): OP kişi katılımını yönlendiren dış veya iç 
baskılar (örn. müzisyenler için orkestra seçmelerinden gelen dış baskılar veya her ne pahasına 
olursa olsun mükemmel olmak için kendi kendilerine yaptıkları iç baskılar) tarafından kontrol 
edildiğini hissetmektedir (Vallerand vd., 2003).  Bu, sevdikleri etkinliğe katılma konusunda 
kontrol edilemez bir dürtüyle sonuçlanmaktadır. OP, kişinin hayatını kontrol etmekte ve diğer 
yaşam alanlarıyla çatışmalar yaratabilmektedir (Vallerand vd., 2015). Bir başka şekilde ifade 
etmek gerekirse, takıntılı tutkuyla gerçekleştirilen faaliyete verilen önemin ve harcanan zamanın 
fazlalığı genellikle ailevi ilişkiler ve hatta sağlık gibi diğer yaşamsal faaliyetlerin zararına 
olmaktadır. Sonuç olarak, OP katı bir ısrarın yanı sıra olumsuz duygular, kaygı ve daha düşük 
refah seviyelerine yol açmaktadır (Mageau vd., 2005). OP ile bağlı olduğu aktiviteye katılmak 
için yönetilemez bir dürtü duymakta, aktivite kişinin hayatını kontrol etmeye başlamakta ve aile 

yaşamıyla çatışmalar yaratmaktadır. Obsesif tutkulular, aktivitelerinde performanslarının bir 
fonksiyonu olarak refahlarının yükselip düştüğü tutarsız sonuçlar yaşamaktadır (Lafrenière vd., 
2012). Başarılı oldukları durumlarda, OP’li kimseler çok olumlu duygular ve esenlik hissederken, 
başarısızlık durumunda ise tükenmişlik, yaralanmalarla birlikte ezici olumsuz sonuçlar ve hüsran 
hissetmektedirler (Vallerand vd., 2015). 

Neticede HP ve OP'nin geniş çaplı etkileri karşılaştırılabilir gibi düşünülse de, performansa yol 

açan süreçler oldukça farklılık göstermektedir. Spesifik olarak, HP aynı zamanda daha olumlu 
psikolojik sonuçların deneyimlenmesini de kolaylaştırmaktadır. Obsesiflik genellikle olumlu 
deneyimlerdeki eksikliklerle birlikte gelmekte ve süreç boyunca psikolojik sıkıntıyı 
içerebilmektedir (Vallerand vd., 2015). Müzikte tutku, performans ve ısrar arasındaki bağlantılar 
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giderek daha iyi anlaşılmaktadır. Tutkuyu müzisyenlerin esenliğine bağlayan yollar ise 

çoğunlukla belirsizliğini korumaya devam etmektedir (Bonneville-Roussy ve Vallerand, 2018).  

Müzisyenler işlerine duygusal olarak derinden bağlı hissetmektedir (Bonneville-Roussy ve 

Vallerand, 2018), böylece performans maddi bir kazanç olmaktan ziyade bir yaşam tarzı haline 
gelmektedir (Oakland vd, 2012). Nitekim, müzisyenlerin %99'unun işlerine tutku ile bağlı olduğu 
olduğunu bilinmektedir (Bonneville-Roussy vd., 2011). Müzisyen olan kişilerden toplumun genel 
tutku seviyesinde daha yüksek tutku seviyesine sahip olmaları beklenmektedir. Tutku, 

müzisyenleri hem sanatsal anlamda hem de genel esenlik seviyesi açısından başarılı kılan en 
önemli dürtülerden birisi konumunda bulunmaktadır (Bonneville-Roussy ve Vallerand, 2018). 

Özetle, HP ile müzisyenler müziğe olan tutkularını kontrol ederken, OP ile müzisyenler müzik 

tarafından kontrol edilmektedir. Her iki tutku türünün de güçlü motivasyon kaynakları olması 
beklense de, HP'nin OP'den daha uyumlu olduğu ve bu nedenle psikolojik iyi oluş da dahil olmak 

üzere daha optimal psikolojik sonuçlara yol açması gerektiği varsayılmaktadır (Bonneville-

Roussy ve Vallerand, 2018). Aslında, bazı araştırmalar iş-yaşam dengesi kavramının temelde 
kusurlu olduğunu ve denge arayışının zor bir arayış olduğunu çünkü iş ve aile yaşantısının ayrı 
alanlarda işlemediğini iddia etmektedir (Kelliher vd., 2019). 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Çalışma en az birisinin müzisyen olduğu 11 çiftin iş-aile dengesine odaklanması nedeniyle nitel 

araştırma metodlarından bire bir mülakat tekniği ile veri toplanması uygun görülmüştür. 
Görüşmeler, kişiler telefonla aranarak gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler esnasında eşler ile ayrı 
ayrı görüşülmüştür. Görüşmeler 2021 yılının ilk aylarında gerçekleştirilmiştir. Tablo 1’de 
görüşülen kişilerin demografik özellikleri yer almaktadır. 

Tablo 1: Demografik Özellikler 

Çiftler Çift 1, Çift 2, Çift 3 vs. şeklinde; kadınlar Çift 1/K, Çift 2/K, Çift 3/K ...; erkekler ise Çift 1/E, 
Çift 2/E, Çift 3/E ... şeklinde adlandırılmıştır. Müzisyen olanların yanında (m) yazmaktadır.  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

İş görme eylemi için motivasyon türleri olduğu bilinmektedir (Beigi vd., 2017). Bu motivasyon 

türleri Tablo 2’de gösterilmektedir. Bu çalışma için gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen 
verilerin Tablo 2’deki temalar kıstas alınarak sınıflandırılmış ve tablo içerisinde gösterilmiştir.  

Müzisyen Çalıştığı Kurum Eşi Çalıştığı Kurum/Mesleği Çocuk Durumu

1 Ç1/K (m) Antalya Senfoni Orkestrası Ç1/E (m) Antalya Senfoni Orkestrası Var (1)

2 Ç2/K (m) Freelance Ç2/E Prodüksiyon Koordinatörü Yok 

3 Ç3/K (m) İBB Ç3/E Restoran Yöneticisi Var (1)

4 Ç4/K (m) İstanbul Devlet Opera ve Balesi Ç4/E (m) Besteci (Araştırma Görevlisi) Yok 

5 Ç5/K (m) Freelance Ç5/E (m)
İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama 

ve Araştırma Merkezi
Yok 

6 Ç6/K (m) Antalya Senfoni Orkestrası Ç6/E (m) Antalya Senfoni Orkestrası Yok 

7 Ç7/E (m) Edirne Türk Müziği Devlet Korosu Ç7/K Dulty Menajerlik Yok 

8 Ç8/K (m) İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Ç8/E Makine Mühendisi Var (1)

9 Ç9/K (m) İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Ç9/E Doktor Var (2)

10 Ç10/K (m) Freelance Ç10/E Tekstil Tasarımı Var (1)

11 Ç11/K (m) İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Ç11/E (m) İçişleri Bakanlığı Müfettişi - Müzisyen Var (2)
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Tablo 2: Üst ve alt temalar(Beigi vd., 2017). 

 

Görüşmelerden elde edilen veriler sonucunda görülmektedir ki müzisyenlerin iş hayatlarını 
yalnızca iş olarak değerlendirmek mümkün olmayıp işleri ve aile yaşantıları bir bütün haline 

gelmiştir. Müzik sektöründe çalışmayan eşlerden birisi iş-aile dengesi hakkında sorulan soruya 
,,… müzik endüstrisinde ne kadar da kadrolu da olsalar freelance da olsalar dediğiniz gibi bir ne 
yazık ki iş-aile dengesi pek mümkün olmuyor. Provalar, kayıtlar, bazen dizilere çekimlere 
çağrılıyorlar, ekstra çekimler için. Bu saatte başlanacak diyorlar, fakat o saatte başlamıyor. 6 
saatlik çekim diyorlar ya da işte prova diyorlar. Fakat 8-9 saat olabiliyor. Gördüğüm ve 
deneyimlediğim kadarıyla ne yazık ki böyle iş ve yaşam dengesi biraz böyle allak bullah dengesiz 
ve hiçbir şekilde hani insanın kendi eline ve kendisine bağlı olmadan süregelen bir durum’’ 
şeklinde cevap vermiştir. Aynı soru eş olan müzisyene yöneltildiğinde ,, … kimse sizin ne kadar 

çalıştığınızı ya da ne kadar çabaladığınızı öyle öyle bir olay yok yani, … kendi kendimize 

yaratıyoruz hani onu, … birbirimize çok destek olduğumuz yönler de oluyor.’’ şeklinde 
cevaplandırmıştır.  

Üst Temalar Alt Temalar Bulgular

Tutku

… işimizi çok sevdiğimiz için üstesinden gelebiliyoruz

... ''aaa o zaman ben çalmıyorum.'' Öyle bir mesleğimiz değil ki bu

... mesleğimizde elimizden geldiğince iyi olmak durumundayız

... eşim işine daha öncelik veren bir müzisyen sanatçı öyle diyeyim işi bir adım önce gelir

Etki yaratmak ... bunların hepsi ücretsiz halkın yararına sunulan konserler 

Başarma duygusu

Eğlence

Merak

Para için çalışmamak
... motive edici bir para kazanmıyoruz

... nasıl olsa maaşımız yatıyor özel orkestradan para kazanalım zihniyeti yok 

Teşvik

... beni anlayıp destek olması açısından çok şanslıyım

... bana konserlerde falan hoşgörülü davranıyor elinden geldiği kadar bunu da hissediyorum

... mesela eşim dün 15:00-17:00 arası 2 saat ders verdi cumartesi günü. Ya..  “ Karıcım gel bir kahve 

içelim.”  diyebilirim ama biliyorum o ders önemli 

... eşim sağolsun her zaman gelir alır beni hep bir heyecan telaş

Çocuk bakımı ve ev içi 
sorumlulukları üstlenmek

... benim bir dönem çok yoğun bir solistlik bir çalışmalarım vardı, baya yurtdışı gittim geldim. O zaman 

çocuk küçüktü eşim daha çok oğlumla ilgileniyordu, tabii sürekli araşıyorduk çocuk küçüktü 

... turnedeyken şöyle zaten ben hani turnedeyken eşim büyük ihtimalle evde ya da iş yerinde oluyor. Bir 

sıkıntılı bir durum olduğu zaman kendisine ulaşıp hani rica ediyorum kendisinden halletmesini rica 

ediyorum. Hani kalkıp da oradan gelme gibi Allah korusun vefat durumu hariç bir durumumuz 

olmuyor

Kariyeri değiştirmek/bitirmek
...her zaman destekliyorum onu… Şu andaki orkestrasıyla da çok mutlu ama başka kişilerle de çalışırsa 

yerlerde çalışırsa da yine gurur duyarım mutlu olurum yani desteklerim bu durumu hoşuma gider. 

Çalışmaya katkıda bulunmak

… biz her zaman hep beraber çalışmışızdır
… birbirimizi etkilememiz açısından çok olumlu yönde birbirimizi etkilediğimizi düşünüyorum

… triomuz bir esere ihtiyacımız var liste ne çalacağız?”  diyorum, “ Aaa dur ben şunu şunu 

düzenleyeyim”  diyor 

Seni bir kişi olarak etkileyen

Çalışma programını etkileyen … oldukça küçük yaşta tek başına geceleri kalabiliyordu biz konser gecemizde yani

Çocuk sahibi olma(ma)k … oğlumuzu alıp provaya gittiğimiz çok oldu

Kapsamlı günlük çalışma saatleri

... evde karantina gibi bir çalışma vardı birisi sürekli flüt çalışıyor birisi obua bütün yaz çalışarak 

komşuları da çıldırtarak geçirdik

... ben pazar günü obua çalıp kamış yapıp tamir ediyorsam hangi eş bunu anlar?

Şimdi biliyorsunuz müzisyenlik böyle üç saatle beş saatle sınırlı bir meslek değil

Düşünce olarak meşgul ancak 

fiziksel olarak mevcut

İş için seyahat

... sanatta yeterlilik İstanbul’da yapmaya başladım oraya gidiş gelişlerim oldu hep 

. ... 12-13 yıldır eşimin olağanüstü bir yurtdışı performansları oldu. İnanın Afrika’ya gitti, Japonya’ya 

gitti, Amerika’ya gitti, Avrupa’ya gitti ama olağanüstü üst üste. Bazen bir ay boyunca gerçekten bir 

geliyor bir gidiyor

Seyahatlere izin vermek
… Antalya’daki insanın İstanbul’daki bir provaya katılması aynı gün iki prova yapamaz ki yapan 

arkadaşlarım oldu zamanında

Finansal faydalar

Belirli özellikleri miras alan çocuklar … müzisyen çocukları da hep kulis sahne tozu yutmuşlardır 

Mutluluk

Kişisel ilgi alanları

... yani en son soruyla o zaman direk başlayayım. Eşimin başka bir meslek yapmasını istemezdim. 

Çünkü aynı dili konuşuyor olmak büyük bir rahatlık. Baktığımızda geç saatlerde geliyoruz bazen 

turnelerde oluyoruz günlerce gelemiyoruz. Bunu yani o dengeyi her insanla kurabileceğini 

zannetmiyorum.

Aileye saygı

Aile zamanı ve sosyal aktiviteler

… Çin turnesiydi. Çin çok her şeyi sorunlu ve her şeyi yasak bir ülkeydi. Hala öyle ve iletişim 

konusunda çok zorlanıyorduk çünkü wifi her yerde bulunamıyor ve durmadan yollarda oluyorsunuz 

işte otobüs olsun uçak olsun tren olsun.

Bakıcı rolü
Görev süresi için çalışmak

Ekstra profesyonel rol … fakat biz her zaman az sayıda olduğumuz için genellikle böyle çok sıkışık tempoda çalışıyoruz.

7. Yoğun bir dönemin yönetimi

1. İş için içsel motivasyon

2. Eş desteği

3. Ebeveynlik

4. Uzun ve geleneksel olmayan 

çalışma saatleri

5. İş faydaları

6. Kişisel yaşam ve aile katılımı
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Beyaz yakalı çalışanlar (bankacı, ilaç röprezantını, pazarlamacı, …) işlerine yalnızca dışsal 
motivasyon faktörleri nedeniyle (para) katlanmaktadır. Bu nedenle iş-aile çatışması bu tarz 
bireylere özgü bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. İçsel motivasyon faktörleri aracılıyla 
çalışanlar (tiyatrocu, idealist akademisyen, …) ise iş ve ailenin birbirini engellediği değil, tam 
tersi beslediği, zenginleştirdiği görüşünü benimsemektedir. Bununla beraber, bizim örneklemimiz 

dahilindeki bulgular göstermektedir ki, iş ve aile arasındaki ilişki bunların arasında yer 
almaktadır. Örneklemimizdeki çalışanların da, yani müzisyenlerin de, iş kaybı korkusu 
bulunmaktadır, ancak bir müzisyen işini, bir muhasebecinin gördüğü şekilde görmemektedir. Bu 
kişiler için işi yalnızca maddi kazanç olarak değerlendirmek mümkün olmamaktadır çünkü 

yaptıkları mesleklerin sanat ve tabii duygusal tatmin boyutu da bulunmaktadır. Bu sebeple 
müzisyenlerin iş-aile ilişkileri incelendiğinde bu ilişkilinin içerisinde bir çatışma yaşandığı 
sonucuna varılamamakta ve iş kaybetme korkusunu da içerisinde barındırmasından ötürü bir 
zenginleştirme ilişkisinden de söz edilememektedir. Bütün bu veriler bir bütün olarak 
değerlendirildiğinde bu meslek grubunun iş-aile ilişkisini bir denge ilişkisi olarak tanımlamak 
mümkündür.   

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmanın amacı eşlerden en az birisinin müzisyen olduğu çiftlerin iş-aile ilişkilerinin daha 
iyi anlaşılabilmesi için ve ilgili yazına katkı sağlayabilmek adına irdelenmesidir. Bu bağlamda 
daha önce yapılan akademik çalışmalar sıklıkla beyaz yakalı, çocuklu kadın çalışanlara ve nadiren 

de erkek çalışanlar üzerine yapılmıştır. Bu nedenle bu çalışma, hem daha önce üzerine görece 
daha az çalışma yapılmış bir meslek grubunun seçilip bu meslek grubu üzerine araştırma yapılmış 
olması hem de her iki eş karşılaştırmalı perspektiften ele alınmış olması sebebiyle iş-aile dengesi 

literatürüne katkıda bulunmaktadır.  

İş-aile ilişkisini dengede tutmak büyük öneme sahiptir (Thévenon ve Horko, 2009). İnsanların 
günlük yaşam içerisinde farklı rolleri vardır ve bazı rolleri daha baskındır. İnsanlar çeşitli sosyal 
bağlamlara farklı roller içeren kimliklerini aktif veya etkisiz hale getirmektedir (Smith, 2013). 

Müzisyenlerin uzun çalışma saatlerine ve denge eksikliğine atfedilebilecek sürekli işle meşgul 
olmalarına rağmen (Michel vd., 2011), kendilerini dengesiz bir yaşam sürdüğünü 
düşünmemektedir. Çiftler iş-aile dengesini sağlama noktasında birbirlerini etkilemektedir (Arthur 
vd., 2005). Görüşmeler elde edilen verilerle, kariyer başarısının sadece kişisel tercihler açısından 
değil, aynı zamanda iş ve aile dengesi sorunları açısından da kişiye ve meslek gruplarına özgü 
olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Her iki partnerle de görüşmeler yaparak, bu çift kariyerli eşlerin 
bireysel ihtiyaçlar ve hırslar ile partnerlerinin ihtiyaçları arasında nasıl bir denge bulmaya 
çalıştıklarını incelenmiştir. Bu çalışmada bu konunun derinliklerine girilmemekle beraber, müzik 
eğitimi verilen kurumlarda ve müzisyenlerin müziklerini icra ettikleri kurumlarda bazı adımların 
atılması faydalı görülmektedir.  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, karanlık liderliğin kayırmacılık üzerine etkisini tekstil sektöründeki çalışanların algıları 
bağlamında araştırmaktır. Araştırmanın örneklemi; Malatya I. ve II. Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan orta ve 

büyük ölçekli tekstil işletmelerindeki çalışanlarından seçilmiştir. Araştırmaya ait verilerin toplanmasında anket 
tekniğinden faydalanılmış olup toplam 513 anket değerlendirilmiştir. Toplanan veriler, SPSS 26.0 ve SPSS AMOS 

24.0 programları ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre tekstil sektöründeki çalışanların algıları 
bağlamında karanlık liderliğin kayırmacılık üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Karanlık Liderlik, Kayırmacılık, Tekstil   

 

GİRİŞ 

Örgütlerde verimlik ve performansın sağlanmasında; başarı ile özdeşleşmiş liderler oldukça 
önemli görülmektedir. Davranışları ve söylemleri ile takipçilerini etkileyerek onlara yol gösteren 
liderler; takipçileri üzerinde olumlu ya da olumsuz hislere neden olabilmektedir. Bu süreçte 
liderlerin sergiledikleri olumlu davranışlar; çalışanları tarafından kabul görüp onların 

motivasyonunu artırırken, liderlerin olumsuz davranışları ise onları derinden etkilemektedir. 
Liderlerin olumsuz davranışları; grup içerisinde kayırma yapma biçiminde olacağı gibi, doğrudan 
kötü kullanma olan karanlık liderlik davranışı ile de olabilir. Liderlerin sergiledikleri bu olumsuz 

davranışların çalışanları tarafından nasıl algılandığı ve örgütü nasıl etkilediğinin önemli olduğu 
düşünülmektedir. Literatürde karanlık liderlik ve kayırmacılık değişkenlerinin birlikte ele alındığı 
çalışma sayısı oldukça az olması nedeniyle, araştırmanın literatüre katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. 

Bu araştırma; karanlık liderliğin kayırmacılık üzerine etkisini tekstil sektöründeki çalışanların 
algıları bağlamında tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma verisi; Malatya ilindeki tekstil 
işletmelerinde çalışan 513 çalışandan anket tekniği kullanılarak toplanmıştır. Toplanan verilerin 
analizi; SPSS 26.0 ve SPSS AMOS 24.0 programları ile yapılmıştır. Elde edilen bulgular; 
örgütlerde kayırmacılık ile karanlık liderlik sorunlarına yönelik farkındalığı artıracağı 
düşünülmektedir. Bununla birlikte uygulamacıları bilgilendirmesi, yönlendirmesi ve sorunların 
çözümüne yönelik somut tespitler yapılmasına katkı sağlaması açısından önemlidir.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Karanlık Liderlik 

Liderlik, yöneticilerin örgütsel amaç ve hedeflere ulaşabilmek için örgüt üyelerini etkileme süreci 
olarak tanımlanmaktadır (George ve Jones, 2005: 357-398). Karanlık liderlik ise yöneticinin 
örgütün kaynaklarını kullanarak, çalışanlarının refahını, motivasyonunu ve iş tatminini olumsuz 
etkileyerek örgütün menfaatlerine zarar veren sistematik ve tekrarlanan liderlik davranışlarıdır 
(Aasland, 2010: 439). Başka bir deyişle karanlık liderlik; çalışanların başarılarını azaltan veya 
başarısızlığa iten güdü, içgüdü, zorlama ve işlevsel bozukluklardır (McIntosh ve Rima, 1997: 28). 
Bu kapsamda karanlık liderlik, liderlerin örgüt ve çalışanları üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili 

kavramdır.  
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Örgütü daha başarılı hale getirmesi beklenen liderler; aşırı derecede statü elde etme ve elde ettiği 
statüyü koruma eğilimindedirler. Liderler, bu amaçlarında bir belirsizlik veya sapma olması 
durumunda strese girebilmektedirler (Hogan ve Hogan, 2001: 41). Strese giren liderler, içinde 
bulundukları bu olumsuz duygu durumunu atlatabilmek için baskıladıkları ve kontrol altında 
tuttukları kişiliklerindeki karanlık tarafı ortaya çıkarmakta ve davranışlarına yansıtmaktadırlar. 

Liderlerin bu kendi kendilerini dengeleyememe durumu, kendilerini tutamamalarına ve ahlaki 

bozulmaya sebep olabilmektedir (Barbuto ve Burbachs, 2006: 53). Ayrıca bu liderlerde; ahlaki 

eylem, ahlaki yargı, ahlaki motivasyon ve ahlaki duyarlılık gibi değerler bulunmamaktadır 
(Frankenhauser, 2009: 38). Bu değerlerin bulunmamasından dolayı karanlık liderlikte; 

başkalarına karşı hoş olmayan, olumsuz ve yıkıcı birçok davranış sergilenebilmektedir. Bu 

olumsuz davranışlar; hem örgüte hem de liderin kendisine zarar verme olasılığını arttırmaktadır 
(Conger, 1990: 44). Ayrıca bu durumun çalışanlar üzerinde birçok olumsuz etkiye yol açtığı 
görülmektedir. Bu kapsamda karanlık liderlik; çalışanlarda endişe, stres, depresyon, hayal 

kırıklığı, duygusal tükenmişlik, kendine güven eksikliği, sapkın davranışlarda bulunmak, iş/aile 
çatışmaları gibi psikolojik ve fiziksel birçok sağlık sorunlarına sebep olmaktadır. Çalışanın 
yaşadığı bu sorunlar örgütte; işinden memnun olamama, iş verimliliğinde azalma, iş 
motivasyonunda düşme, performansta düşme, iş ve yaşam tatminsizliği, işe yabancılaşma, 
yaratıcılığı olumsuz etkileme, iş yerinde mutsuzluk, işe bağlılıkta azalma hissi, örgütsel ve sosyal 
destek algılamalarında zayıflama, olumsuz davranışlar karşısında başkaldırı ve işten ayrılma 
niyeti olarak kendini göstermektedir.  

Kayırmacılık 

Kayırmacılık, yöneticilerin ya da güce sahip olanların ilişkide oldukları kişilere veya yakın 
çevrelerine ayrıcalıklı davranmalarıdır (Saylı ve Kızıldağ, 2007: 235). Başka bir ifadeyle 
kayırmacılık; bir kişi ya da grubun performans ya da yeterliliğine dayanmadan sadece yönetimin 
kendisine yakın görmesi nedeniyle tercih etmesi durumudur (Sadozai vd., 2012: 761). Dolayısıyla 
bir kişi ya da grubun hak etmemesine rağmen diğer grup ya da kişilere göre kolaylık sağlanarak 
kayırılması söz konusudur (Aydoğan, 2009: 2). Bu tanımlardan hareketle kayırmacılık, yakın 
ilişkiden kaynaklı çarpık bir ilişki şeklidir. 

Çalışma ortamında yetkinlik ve kişisel çaba yerine akrabalık, eş, dost, hemşerilik veya aynı siyasi 
görüşe mensup olmalarından dolayı kişilerin örgütte belirli görevlere gelmeleri ve terfi edilmeleri 

örgütsel açısından başarısızlığa ve verimsizliğe, çalışanlar açısından ise bir zafiyete neden 
olmaktadır (Asunakutlu ve Avcı, 2010: 98). Bu bağlamda kayırmacılık ortaya çıktığı andan 
itibaren toplum, örgüt ve çalışanlar üzerinde birçok olumsuz etkiye sahip olmaktadır. 
Kayırmacılığın örgütsel etkileri; örgütün genel yapısında durgunluk, örgütün tamamında bir 
maneviyat düşüşü ve örgütsel performansta azalma şeklinde oluşmaktadır. Kayırmacılığın 
bireysel sonuçları ise örgütsel bağlılık, örgütle bütünleşme ve iş tatmininde azalma biçiminde 
görülmektedir (Khatri ve Tsang, 2003: 295-298). Ayrıca üst pozisyonların yetkinliklerini 
edinmede çalışanlarda isteksizliğe sebep olması nedeniyle çalışanların daha az çaba 
göstermelerine, öğrenme isteklerinin azalmasına ve verimsizleşmelerine yol açmaktadır. Bununla 

birlikte örgütte görülen kayırmacılık uygulamaları; çalışanların üst pozisyonların yetkinliklerini 

edinmedeki isteksizliğe neden olmaktadır. Bu durum ise beraberinde çalışanların öğrenme 
isteklerinin azalmalarına, daha az çaba göstermelerine ve verimsizleşmelerine yol açmaktadır. 
Dolayısıyla örgütsel performansın azalması söz konusu olabilmektedir (Coco ve Lagravinese, 

2014: 444). Ayrıca kayırmacılık; örgütün iç denetim fonksiyonunu da işlevsizleştirmektedir. 
Dolayısıyla kayırmacılık; toplum, aile, iş hayatı ve örgüt gibi birçok alanda işleyişi bozmakta, 
toplumda uyumsuzluk ve kaosa neden olmaktadır (Turgut, 2007: 1-2). Öte yandan kayırmacılığın 
çalışanlar üzerinde bazı olumlu etkileri de vardır. Örgütte rekabete neden olduğundan çalışanların 
verimlilikleri üzerinde olumlu etki yapabilmektedir (Abdalla vd., 1998: 556). Buna ek olarak; 

personel arama, bulma, seçme ve adayın yeteneğinin denenmesi gibi süreçlerde maliyetleri 
azaltmakta ya da ortadan kaldırabilmektedir.  
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Karanlık Liderlik ile Kayırmacılık İlişkisi 
Örgütlerin başarılarını ve verimliliklerini etkileyen unsurların başında liderlik gelmektedir. Lider, 

davranışları ve söylemleri ile takipçilerini etkileyerek onlara yol gösterir. Bu kapsamda 

çalışanlarının pozitif taraflarını iyileştirerek onlara katkı sağlayan liderlerin yanında onların 
motivasyonlarını düşüren ve başarısızlığa sürükleyen liderler de vardır (Çelebi vd., 2015: 250). 
Başka bir ifadeyle birçok örgütte kötü niyetli davranışlarda bulunan liderler bulunmaktadır 
(Tavanti, 2011: 127). Bu kapsamda karanlık liderlik, liderlerin örgüt ve çalışanları üzerindeki 
olumsuz etkileri ve liderin kişiliğindeki karanlık tarafı ya da işlevsel olmayan taraf ile 
ilgilenmektedir.  Liderin aldığı karar ve davranışları olumsuz yönde etkileyen karanlık liderlik; 
örgütü ve çalışanları derinden etkilemektedir. 

Örgütlerin amaç ve hedeflerine ulaşmasında örgütü ve çalışanları etkileyen bir diğer olumsuz lider 
davranışı ise kayırmacılıktır. Kayırmacılık; yöneticilerin, kendilerine duygusal, sosyal ve çeşitli 
nedenle bağ kurarak kendilerini yakın hissettiren kişilere farklı muamele göstererek adaletsiz bir 

biçimde desteklemesidir. Dolayısıyla kayırmacılık, yakın ilişkiden kaynaklı çarpık bir ilişki şekli 
olup örgütleri yozlaştırmaktadır (Aytaç, 2010: 3-26).Örgütlerde kayırmacılığın görülmesi ile 
birlikte; toplum, örgüt ve çalışanlar üzerinde birçok etkiye neden olmaktadır. Kayırmacılığın 
örgütsel etkileri; örgütün genel yapısında durgunluk, örgütün tamamında bir maneviyat düşüşü 
ve örgütsel performansta azalma olup kayırmacılığın bireysel sonuçları ise örgütsel bağlılık, 
örgütle bütünleşme ve iş tatmininde azalma biçiminde görülmektedir (Khatri ve Tsang, 2003: 
295-298).  

Karanlık liderlik ve kayırmacılık ile ilgili ilişki değerlendirildiğinde; her iki sorunun kaynağının 
lider olduğu görülmektedir. Bununla birlikte her iki sorunda da; liderin baskıladığı ve kontrol 
altında tuttuğu karanlık tarafını; çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkarması söz konusudur. 
Dolayısıyla hem karanlık liderlik davranışı hem de kayırmacı davranış; kaynağı ve nedeni ortak 
olan olumsuz iki faklı davranış olduğu görülmektedir. Bununla birlikte karanlık liderlik ve 

kayırmacı davranışların örgüt ve çalışan üzerindeki etkileri de benzerlik göstermektedir. Her iki 

yönetici davranışı hem çalışanları hem de örgütleri olumsuz etkilemektedir. Bu kapsamda 

karanlık liderlik ve kayırmacılık; nedenleri ve sonuçlarına göre genel itibariyle örtüştüğü 
görülmektedir. Bu tespitlerden hareketle karanlık liderliğin ve kayırmacılığın birbiri ile ilişkili 
olduğu düşünülmektedir. 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Araştırma Tasarımı, Evren ve Örneklem  
Araştırma, Malatya I. ve II. Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan tekstil işletmelerinde 2021 yılı 
Ağustos ayı ile Ekim ayı arası dönemde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini; Malatya ilindeki orta 
ve büyük ölçekli tekstil işletmelerindeki çalışanlar oluşturmaktadır. Araştırma evreninde; 27 
tekstil işletmesi ve 9214 çalışan olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemi ise bu işletmelerde 
çalışan 513 gönüllü katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırmada kolayda örneklem yöntemi tercih 
edilmiştir. Altunışık ve arkadaşlarına (2010: 135) göre araştırma örnekleminin evreni temsil 
özelliğinin bulunduğu görülmektedir. 

Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 
Araştırma; Malatya ilindeki orta ve büyük ölçekli tekstil işletmeleri çalışanlarından seçilmiş 
katılımcıların cevapları ile sınırlıdır. Çalışmanın diğer kısıtları ise literatürde araştırma 
bulgularımızı kıyaslayabileceğimiz başka bilimsel çalışmaların bulunmaması ve araştırmanın 
kesitsel bir araştırma desenine sahip olmasıdır. Ayrıca araştırmanın sonuçları; verilerin toplandığı 
zaman ile sınırlıdır. 
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Veri Toplama Yöntemi ve Araştırmanın Metodu  
Araştırma verisi anket tekniği ile toplanmıştır. Tekstil sektörü çalışanlarına uygulanan anketin ilk 

bölümünde; demografik veriler, ikinci bölümünde Başar ve arkadaşları (2016) tarafından 
geliştirilen üç boyut ve 17 ifadeden oluşan iş yerinde karanlık liderlik algısı ölçeği, üçüncü 
bölümünde ise Asunakutlu ve Avcı (2010: 102) tarafından geliştirilen, üç boyut ve 17 ifadeden 
oluşan kayırmacılık ölçeği yer almaktadır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS 26.0 
ve SPSS AMOS 24.0 programları kullanılmıştır. Bu kapsamda Cronbach Alpha güvenilirlik testi, 

doğrulayıcı faktör analizi, korelasyon analizi ve tekli regresyon analizleri uygulanmıştır. 

Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 
Şekil 1. Araştırma Modeli   

 

 

 

 

 

 

H1. Karanlık liderliğin kayırmacılık üzerine anlamlı bir etkisi vardır. 

H2. Karanlık liderliğin bezdiren davranışlar boyutunun kayırmacılığın terfide kayırmacılık 
boyutu üzerine anlamlı bir etkisi vardır. 

H3. Karanlık liderliğin samimiyetsiz davranışlar boyutunun kayırmacılığın terfide 
kayırmacılık boyutu üzerine anlamlı bir etkisi vardır. 

H4. Karanlık liderliğin zorbaca davranışlar boyutunun kayırmacılığın terfide kayırmacılık 
boyutu üzerine anlamlı bir etkisi vardır. 

H5. Karanlık liderliğin bezdiren davranışlar boyutunun kayırmacılığın işlemde 
kayırmacılık boyutu üzerine anlamlı bir etkisi vardır. 

H6. Karanlık liderliğin samimiyetsiz davranışlar boyutunun kayırmacılığın işlemde 

kayırmacılık boyutu üzerine anlamlı bir etkisi vardır. 

H7. Karanlık liderliğin zorbaca davranışlar boyutunun kayırmacılığın işlemde kayırmacılık 
boyutu üzerine anlamlı bir etkisi vardır. 

H8. Karanlık liderliğin bezdiren davranışlar boyutunun kayırmacılığın işe alma ve personel 
seçiminde kayırmacılık boyutu üzerine anlamlı bir etkisi vardır. 

H9. Karanlık liderliğin samimiyetsiz davranışlar boyutunun kayırmacılığın işe alma ve 
personel seçiminde kayırmacılık boyutu üzerine anlamlı bir etkisi vardır. 

H10. Karanlık liderliğin zorbaca davranışlar boyutunun kayırmacılığın işe alma ve 
personel seçiminde kayırmacılık boyutu üzerine anlamlı bir etkisi vardır. 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

Demografik Özellikler 

Katılımcıların %70’i erkek, %30’u ise kadın olup bunların %77’si evli, %23’ü ise bekârdır. 
Eğitim durumuna göre en yüksek oranla katılımcıların %48’i ilköğretim mezunudur. Lisans ve 

lisansüstü eğitime sahip olanların oranı %10.3’tür. Kıdeme göre ise çalışanların %37.4’ü en 
yüksek oranla 0-5 yıllık çalışma süresine sahiptir.  

Faktör Analizi ve Güvenilirlik 

Karanlık liderlik doğrulayıcı faktör analizi sonucunda; Cmin/DF: 4,303, GFI: 0,901, RMR: 0,051, 

RMSEA: 0,080 ve AGFI: 0,860 kabul edilebilir uyum indeks değerlerine sahip olduğu 
görülmüştür. Bununla birlikte CFI: 0,964, NFI: 0,954 ve TLİ: 0,955 ise iyi uyum indeks 
değerlerine sahip olduğu saptanmıştır. Öte yandan kayırmacılık ölçeği doğrulayıcı faktör analizi 
sonuçlarına bakıldığında; Cmin/DF: 4,187, NFI: 0,943, GFI: 0,901, RMR: 0,062 RMSEA: 0,079, 

AGFI: 0,868 ve TLİ: 0,947 kabul edilebilir uyum indeks, CFI: 0,956 değerinin ise iyi uyum indeks 
değerlerine sahip olduğu saptanmıştır. Bu durum özgün haline uygun biçimde tasarlanan karanlık 
liderlik ve kayırmacılık ölçek modellerini desteklemektedir. Ayrıca karanlık liderlik ölçeğinin 
güvenilirlik katsayısı 0,948, kayırmacılık ölçeğinin güvenilirlik katsayısı ise 0,939 olarak tespit 

edilmiştir. Bu sonuçlar araştırma ölçeklerinin oldukça güvenilir olduklarını göstermektedir. 

Değişkenler Arasındaki İlişkiler 

Karanlık liderlik ile kayırmacılık arasındaki ilişkinin (r= ,622, p< ,001) yüksek düzeyde olduğu 
görülmektedir. Bununla birlikte değişkenlerin alt boyutları arasındaki ilişkiler incelendiğinde; 
bezdiren davranışlar ile işe alma ve personel seçiminde kayırmacılık arasında (r= ,535; p< 0,01) 

orta şiddette, bezdiren davranışlar ile işlemde kayırmacılık arasında (r= ,584; p< 0,01) orta 

şiddette, bezdiren davranışlar ile terfide kayırmacılık arasında (r= ,596; p< 0,01) orta şiddette, 

samimiyetsiz davranışlar ile işe alma ve personel seçiminde kayırmacılık arasında (r= ,345; p< 

0,01) zayıf düzeyde, samimiyetsiz davranışlar ile işlemde kayırmacılık alt boyutu arasında (r= 

,484; p< 0,01) orta şiddette, samimiyetsiz davranışlar ile terfide kayırmacılık alt boyutu arasında 
(r= ,508; p< 0,01) orta şiddette, zorbaca davranışlar alt boyutu ile işe alma ve personel seçiminde 
kayırmacılık boyutu arasında (r= ,454; p< 0,01) orta şiddette, zorbaca davranışlar ile işlemde 
kayırmacılık alt boyutu arasında (r= ,543; p< 0,01) orta şiddette ve zorbaca davranışlar ile terfide 
kayırmacılık alt boyutu arasında (r= ,554; p< 0,01) ise orta şiddette pozitif yönlü anlamlı ilişki 
saptanmıştır. 

Karanlık Liderliğin Kayırmacılık Üzerine Etkisi  
Karanlık liderliğin kayırmacılık üzerine etkisinin (p< 0,01; F= 322,990) anlamlı olduğu 
görülmektedir. Analiz bulguları incelendiğinde; karanlık liderliğin kayırmacılıktaki değişimin 
%38,7’sini açıkladığı görülmüştür. Bu bağlamda H1 hipotezi kabul edilmiştir. Ayrıca karanlık 
liderlik alt boyutlarının kayırmacılık alt boyutları üzerine etkisinin anlamlı olduğu görülmektedir. 
Bu kapsamda H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9 ve H10 hipotezleri kabul edilmiştir.  

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırma, çalışanların algıları bağlamında karanlık liderliğin kayırmacılık üzerine etkisini 
araştırmak amacıyla yapılmıştır. Tekli regresyon analizi sonucunda oluşturulan model 
kapsamında karanlık liderliğin kayırmacılık üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu 
saptanmıştır. Etki derecesine göre karanlık liderliğin kayırmacılıktaki değişimin %38,7’sini 
açıkladığı belirlenmiştir. Ayrıca liderlerin olumsuz davranışları olarak görülen karanlık liderlik 
ile kayırmacılık arasında yüksek düzeyde bir ilişki olduğu saptanmıştır. Karanlık liderlik alt 
boyutlarının kayırmacılık alt boyutları üzerindeki etkisinin de anlamlı olduğu belirlenmiştir. Bu 

bulgu bağlamında çalışanların örgütteki kayırmacılık algılamalarında karanlık liderliğin önemli 



543 

bir yordayıcı olduğu söylenebilir. Bu nedenle örgütleri durağanlaştıran, manevi çöküşü 
hızlandıran ve yozlaştıran ve başarısızlığa iten kayırmacılığın önlenmesinde; karanlık liderlik 
ile mücadele edilmesi bir zorunluluk gibi görünmektedir. Örgütsel başarı, çalışan motivasyonu 
ve huzuru için karanlık liderlik ve kayırmacılık gibi etik dışı davranışlar araştırma konusu 
yapılmalıdır. Aksi takdirde karanlık liderlik ve kayırmacılığın olumsuz yansımaları; kısa vadede 
olmasa dahi uzun vadede yöneticinin kendisini, çalışanları ve örgütü kesinlikle başarısızlığa 
sürüklemesi kaçınılmazdır. Araştırmada karanlık liderlik ve kayırmacılık arasında bulgulanan 

yüksek ilişki; karanlık liderlik ve kayırmacılığa karşı alınacak önlemler ve atılacak adımların 
ortak olabileceğini gösterdiği gibi liderin bu olumsuz davranışlarından birinin ortaya çıkması 
durumda diğerinin de görülebileceğine işaret etmektedir. Bu açıdan bakıldığında kayırmacı 
uygulamalarının habercisi ya da belirtilerinin karanlık liderlik davranışı olduğu söylenebilir. 

Karanlık liderliğin alt boyutlarının kayırmacılığın alt boyutları üzerindeki etkisi 
değerlendirildiğinde; alt boyutlarda görülen en düşük etkinin samimiyetsiz davranışların işe 
alma ve personel seçiminde kayırmacılık üzerinde %11,9’luk değişimi açıkladığı, en yüksek 
etkinin ise bezdiren davranışların terfide kayırmacılık üzerinde %35,5’lik değişimi açıkladığı 
saptanmıştır. Bununla birlikte kayırmacılık boyutları üzerinde en yüksek etki yöneticilerin 
bezdiren davranışları iken karanlık liderlik boyutlarının en çok etkilediği boyut ise terfide 

kayırmacılıktır. Bu durum; tekstil işletmelerindeki yöneticilerin karanlık liderlik davranışı 
olarak aşırı iş yükü ve kısıtlı zaman gibi ifadelerle bezdiren davranışlara yöneldikleri ve 
kayırmacılık açısından ise en çok terfide kayırmacılığa yöneldikleri söylenebilir. Bir başka 
ifadeyle; kendilerini başarıya ulaştırabilecek çalışanlarına karşı karanlık yönlerini gösteren 

liderlerin kayırmacı davranışlarını en çok örgüt içi terfilerde yaptıkları belirtilebilir. Araştırmada 
elde edilen bulgular sonrası “liderlerin sergiledikleri bu olumsuz davranışların arkasında yatan 
nedenler nelerdir ya da liderler, çalışanları değersizleştiren ve onları derinden etkileyen karanlık 
liderlik ve kayırmacılık davranışlarına neden yönelirler?” soruları zihnimizi meşgul etmiştir. 

Liderlerin bu davranışları sergilemelerinde kuşkusuz geçmişleri, yaşamış oldukları travmalar, 

duygu durumları, benlik yapıları, olumsuzluklar, sahip oldukları kültür, yakın temas halinde 
olan çalışanlarının olumsuz kişilikleri, yöneticilerin başarıyı ve mevcut statülerini koruma 

istekleri ve etik anlayışları yer almaktadır.  

Araştırma kapsamında çalışanlara, liderlere ve örgütlere bazı önerilerde bulunulmuştur. Bu 
bağlamda liderler, öncelikle olumsuz davranışlarını ortaya çıkaran karanlık yönlerini fark etmek 

için çaba göstermelidir. Ayrıca örgütlerde öncelikle yetkinin geniş biçimde dağıtımının 
sağlandığı yönetim biçimleri tercih edilmeli, tüm işlemlerde kişisel takdir ve keyfilikten uzak 

liyakata dayalı politikalar izlenmeli ve örgütteki belirsizlikler ortadan kaldırılmalıdır. Bu 
kapsamda iş tanımları, iş gerekleri, yetki ve sorumluluklar açık bir biçimde tanımlanmalı, ödül 
ve ceza mekanizmaları belirlenmeli, örgüt içi kontrol mekanizmaları oluşturulmalı ve örgütte 
ahlaki iklim oluşturulması için etik kurallar ve etik olmayan kurallar belirlenmeli ve 

uygulanmalıdır. Ayrıca liderleri strese sokacak, hata yapmaya yöneltecek, zor ve ulaşılamaz 

hedefler yerine daha gerçekçi ve erişilebilir hedefler konulmalıdır. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, dışsal amaçların yaşam doyumuna etkisinde kültürler arası farklılık araştırılmıştır. Batıdaki 
araştırmalarda dışsal amaçların yaşam doyumuna etkisinin olmadığı ya da negatif olduğu belirtilirken, bazı kültürlerde 

durumun farklı olabileceğine ilişkin bulgular söz konudur. Çağdaş yönetim anlayışlarında, olumsuz çıktılarından dolayı 
dışsal amaçlar, örgütlerde kanser hücresi muamelesi görmekte ve kişisel gelişim destekleriyle azaltılmaya veya yok 
edilmeye çalışılmaktadır. Bununla beraber dışsal amaçlar, bireysel değil sosyolojik bağlamda ele alınacak olursa, 

yönetim anlayışlarına durumsal bir bakış açısı sağlanabilecektir. Araştırmada dışsal amaçların yaşam doyumuna etkisi 
Kırgızistan ve Türkiye toplumlarında anket yöntemi ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Toplamda 842 üniversite 
öğrencisi ile çalışılmıştır. Türkiye’de dışsal motivasyon yaşam doyumuna etki etmezken, Kırgızistan’da pozitif etki 
etmektedir. Ayrıca Kırgızistan’daki etkinin yolunu anlamak için özyeterlik ve özsaygı ölçümleri gerçekleştirilmiştir. 
Yol analizi sonucu, dışsal motivasyonun yaşam doyumuna etkisinde özyeterlik ve özsaygının tam aracılık ettiği 

bulgusuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Dışsal Amaçlar, Yaşan Doyumu, Özsaygı, Özyeterlik. 
 

GİRİŞ 

İnsanı neyin mutlu ettiği yönelik sorgulamalar yıllardır merak edilen konuların başında 
gelmektedir. Felsefe, din, psikoloji gibi birçok disiplin, insan mutluluğu üzerine yoğunlaşmış ve 
insanın neyi mutlu ettiğine yönelik birçok cevap aramıştır. Özellikle son yıllarda pozitif psikoloji 
konularının yaygınlaşması, bu sorgulamalarla ilgili düşüncelerden ve fikirlerden daha çok 
bilimsel zeminde araştırmalar yapılmasına neden olmuştur (Schmuck ve Sheldon, 2001; İlhan ve 
Özbay, 2010). Geçmişin felsefe ve din kaynaklı kadim öğretileri ve günümüz psikoloji 
araştırmaları incelendiğinde, insanın mutluluğunu etkileyen birçok faktörün olduğunu gözler 
önüne sermektedir. Bu bağlamda insanların mutluluğunu etkileyen faktörlerden birinin de yaşama 
dair amaçlar olduğu bilinmektedir (Sheldon ve Elliot, 1999). Amaçlar insanın yaşama bağlanması 
için bir araçken aynı zamanda önemli bir motivasyon kaynağıdır (Pintrich ve Schunk, 2002). 

Çünkü insanın amaçlarının olması ve amaçları doğrultusunda eylemler sergilemesi bireyin mutlu 
olmasına katkı sağlamaktadır (Kasser ve Ryan, 2001). Ancak yaşamda belirlenen bu amaçların 
hepsi mutluluğa ya da mutluluğun bileşenleri olan yaşam doyumuna ya da iyi oluşuna katkı 
sağlamamaktadır. Bir diğer ifadeyle bazı amaçlar, insanların mutluluğuna katkı sağlarken, bazı 
amaçlar insanların mutsuz olmasına neden olmaktadır. Bu amaçlar içsel ve dışsal amaçlar olarak 
sınıflandırılmıştır. Birey eğer kişisel gelişim, topluma katkı, kişilerarası ilişkiler ve fiziksel sağlık 
gibi amaçlar edindiyse bunlar kişiyi mutlu edecektir ve bu amaçlar içsel amaçları temsil 
etmektedir. Eğer bireyin ünlü olma, zengin olma, statü sahibi olma ve çekici olma gibi amaçları 
var ise bu durum bireyin mutluluğunu olumsuz yönde etkileyecektir (Kasser ve Ryan, 1993; 1996; 

2001). Yapılan araştırmalar incelendiğinde yaşam amaçlarının özsaygı, öznel iyi oluş, yaşam 
doyumu, depresyon ve kaygı gibi psikoloji alanının temel konularıyla doğrudan ilişkisinin olduğu 
görülmüştür (Ishida ve Okada, 2006). Bu araştırmalar dışsal amaçların içsel amaçlara oranla iyi 
oluşla ilişkisinin daha zayıf olduğunu gösterse de bazen dışsal amaçlar içsel amaçlara ulaşmaya 
aracılık edebilir; böylelikle çoğu araştırmanın aksine dışsal amaç, bireyin ruh haline olumlu bir 
etkiye sebep olabilir. Hırvatistan gibi gelir düzeyinin düşük olduğu ülkelerde yapılan araştırmalar, 
dışsal amaçların iyi oluşa katkı sağlayabileceğini göstermektedir. Çünkü kişisel gelişim gibi içsel 
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amaçların ulaşılabilir olması, bireyin ekonomik anlamda iyi olmasıyla mümkündür (Majda vd., 

2005; Ingrid vd., 2009). 

Ekonomik anlamda yoksul olan ülkelerde para kazanma amacı doğrudan tüketimle ilişkili 
olmayabilir. Bu amaç bireyin kendini geliştirme fırsatları yaratacağından içsel bir amaca aracılık 
edebilir (Ingrid vd., 2009). Ayrıca parayı amaçlayan insanların duygularının temelinde 
güvensizlik duygusu olabilir ve güvensizlik duygusu da özsaygıyla ilişkilidir. Dolayısıyla para ve 

statü gibi dışsal ve materyalist amaçlar bireyi huzursuz eden güvensizlik duygusunu telafi etmenin 
bir yolu olabilir (Kasser vd., 2004). Ayrıca Inglehart (1997), amaçların hiyerarşik bir sıralama 
içerisinde olacağını ve insanların öncelikle hayatta kalma ihtiyaçlarına yönelik hedefler 

benimseyeceğini, daha sonrasında özerklik gibi içsel amaçlara yöneleceğini öne sürmüştür. Yani 
ekonomik anlamda yoksul olan ülkelerde bireylerin dışsal amaçlara yönelmeleri ve doyum 
sağlamaları olası bir durumdur. Yapılan bazı kültürlerarası araştırmalarda söz konusu durumu 

destekler niteliktedir. Amerika ve Rusya’da yürütülen bir araştırmanın sonuçlarına göre 
Amerika’da içsel amaçların yaşam doyumunu etkilediği tespit edilirken; Rusya’da hem içsel 
amaçların hem de dışsal amaçların yaşam doyumunu pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir 
(Ryan vd.,1999). Çin ve Amerika’daki lise öğrencileri üzerine yapılan bir başka araştırmada ise 

dışsal amaçların iyi oluşu Çin’de pozitif yönde etkilediği, Amerika’da ise herhangi bir etki 

etmediği tespit edilmiştir (Lekes vd., 2010). Benzer şekilde Makedonya ve Macaristan’da yapılan 
araştırmada, dışsal amaçların iyi oluşu pozitif yönde etkilediği görülmüştür (Spasovski, 2009).  

Dışsal amaçların yaşam doyumunu pozitif yönde etkilediği ülkeler incelendiğinde, bu ülkelerin 
ekonomik anlamda gelişmemiş kolektif toplumlar olduğu görülmektedir. Ayrıca batıdaki 
bireycilik ve doğudaki kolektivist kültürün nedenlerinden biri de yine ekonomiyle ilişkilidir. Batı 
toplumlarının ekonomik anlamda gelişmiş olmaları insanların hayatlarını özerk bir şekilde dizayn 
etme ve kendi kararlarını alma gibi seçenekleri sağladığından bireyciliği geliştirmiştir 
(Veenhoven, 1999). Bireyciliğin geliştiği toplumlarda da insanlar “kişisel gelişim” gibi içsel 
amaçlara yönelmektedirler. Ekonomik anlamda gelişmemiş toplumlarda ise temel kaygı yaşamı 
sürdürmektir ve insanların yaşamları konusunda tercih seçenekleri de oldukça kısıtlıdır. Yoksul 
toplumlardaki bu kısıtlar kolektivist bir kültürü kaçınılmaz hale getirmektedir. Bu toplumlarda 
insanların hayatlarını devam ettirebilmeleri için ekonomik başarı şarttır. İnsanın hayatını devam 
ettirebilmesi amacıyla para gibi dışsal amaçlara yönelmesi uyumlu ve ulaşılabilir bir amaç 
olacaktır. 
Bu araştırmada dışsal amaçların yaşam doyumuna etkisinde kültürler arası farklılık araştırılmıştır. 
Ayrıca pozitif etkinin olduğu kültürlerde, dışsal amaçların yaşam doyumuna etkisinin hangi 
yoldan sağlandığı sorusuna yanıt aranmıştır. Dışsal amaçların yaşam doyumuna etkisinde 

özyeterliğin ve özsaygının aracılık edebileceği düşünülmüştür. Öncelikle ilgili kavramlara ilişkin 
çerçeve sunulacaktır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Dışsal amaçlar, Kasser ve Ryan’ın (1993) yaşam amaçları sınıflandırmasına dayanmaktadır. Bu 

sınıflandırmaya göre, amaçlar temel olarak ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi içsel amaçlar, diğeri 
ise dışsal amaçlardır. İçsel amaçlar kişisel gelişim, duygusal bağlar, sağlıklı olma ve toplumsal 
katkı gibi amaçlardan oluşurken, dışsal amaçlar ise imaj, para, statü ve fiziksel çekicilik gibi 
amaçlardan oluşmaktadır (Kasser ve Ryan: 2001). Örneğin içsel amaçları ön planda olan bir 
bireyin sağlıklı olma hedefi varken, dışsal amaçları ön planda olan bir birey ise fiziksel anlamda 
çekici olmayı arzulamaktadır. Yaşama dair bu amaçlar, bireyin psikolojik anlamda sağlıklı ve 
mutlu olması için de oldukça önemlidir. Yapılan araştırmalar ve literatür taraması neticesinde 
içsel amaçların yaşam doyumu, öznel iyi oluş ve özsaygı gibi birçok psikolojik faktörü pozitif 
yönde; dışsal amaçların ise bu faktörleri negatif yönde etkilediği görülmüştür (Kasser ve Ryan, 

1996, 1993; Sheldon ve Bettencourt, 2002).  

Yaşam doyumu kavramı Neugarten ve meslektaşları (1991) tarafından ortaya atılmış ve son 
yıllarda pozitif psikoloji konularının popüler olmasıyla birlikte birçok bilim insanı tarafından 
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araştırmalara konu edilmiştir. Özellikle mutluluk araştırmalarında kullanılan bu kavram, aynı 
zamanda mutluluğun bilişsel tarafını da temsil etmektedir (Dieneer ve Lucas, 1999). Yaşam 
doyumu, hayatın belli bir parçasına ya da özel bir duruma yönelik değerlendirmeleri değil; hayatın 
bütününe dair memnuniyeti ifade etmektedir (Veenhoven, 1996: 21). Ayrıca bu kavram bireyin 

geçmişe yönelik memnuniyetini, hayatını ve geçmişi değiştirme isteğini, geleceğe yönelik içinde 
beslemiş olduğu umudunu da içinde kapsamaktadır. Bu değerlendirmeleri belirleyen doyum 
alanları ise bireyin sahip olduğu iş, aile, ekonomik durum, sağlık ve çevre ile olan ilişkileridir 
(Dost: 2007; Prasoon ve Chaturvedi, 2016: 26). Yaşam doyumu, insanların hayatı anlamlı kabul 
etmelerine, hayatlarından keyif almalarına, psikolojik anlamda sağlıklı olmalarına katkı 
sağlamaktadır. Bu durumun aksine yaşam doyumunun düşük olması bireyde huzursuzluğa neden 
olabilmektedir (Ümmet, 2017: 161). Yaşam doyumu ayrıca, bireyin mutluluğu ve ruh sağlığı 
açısından oldukça önemli bir husustur. 
Özsaygı (benlik saygısı) kuramcısı olarak bilinen Rosenberg’e (1965) göre benlik saygısı, bireyin 

kendisine yönelik duygu, düşünce ve inançlarından oluşan memnuniyeti ifade etmektedir. 

Özsaygı araştırmalarıyla bilinen bir diğer araştırmacı Coopersimith (1967) ise, özsaygıyı bireyin 
kendisine yönelik duygu ve düşüncelere ne kadar saygı duyduğu ve ne kadar değerli hissettiğini 
gösteren bir öz değerlendirme şekli olarak tanımlamıştır. Bahsi geçen bu iki farklı kavram 
neticesinde özsaygı, bireyin sahip olduğu benliğe ve sahip olmak istediği benliğe (ideal benlik) 
yönelik hissettiği saygıyı ve memnuniyeti olarak da ifade edilmektedir (Rogers, 1951; Lawrence, 

2006). Özsaygı, bireyin mutluluğu, başarısı, sosyal ilişkileri, psikolojik gelişimi, başa çıkma gücü 
gibi birçok faktör açısından önemlidir (Branden, 1995). Bireyin kendisine yönelik 
değerlendirmelerinin olumlu olması bireyin özsaygısını yükseltecektir (Camphell ve Lavellee, 

1993). Özsaygının insanın aile ve sosyal çevresi ile olan ilişkilerinden, psikolojik sağlığına ve 
mutluğuna kadar hayatın her alanında yetkilerinin olması (Branden, 1995) dışsal amaçlar, özsaygı 
ve yaşam doyumu faktörlerinin bir arada araştırılmasında önemli bir gerekçedir. 
Özyeterlik kavramı ise ilk kez Bandura (1977) tarafından kullanılmıştır. Bandura’ya (1977) göre 
özyeterlik, bireyin herhangi bir konuda ya da olayda başarılı olup olmayacağına yönelik inancını 
ifade etmektedir. Bir diğer ifadeyle özyeterlik bireyin bir işi ya da görevi tamamlamak için 
yeteneklerine ve performansına güvenmesi ve kendini yeterli hissetmesi durumudur 

(Bandura,1986;1997). Özyeterlik inancının düzeyi, bireyin zorlu görevler karşısında çabasının ne 
kadar sürdüreceğini ve dolayısıyla görevi tamamlama durumunu da doğrudan etkilemektedir. 
Çünkü bir görevi tamamlama konusunda kendini yeterli hisseden birey o görevde çaba 
gösterirken, özyeterlik inancı düşük olan bireylerin ise görevden kaçınma ya da çabuk vazgeçme 
davranışı sergilemesi muhtemeldir (Bandura,1982; Schunk,1991). Ayrıca özyeterlik kavramı, 
bireyin gerçekleştireceği görevlerde kendilerine olan inancı ve güveni sağladığından, genel ruh 

haline ve yaşam doyumuna da katkı sağlamaktadır (Spreitzer vd.,1997). Yaşam amaçlarının 
özyeterlik ile ilişkili olabileceği fikri ise temel psikolojik ihtiyaçlar ile bağlantılıdır. Amaçların 
benlik ile uyumlu olması ve ulaşılabilirliği bireyin aynı zamanda psikolojik ihtiyaçlarının 
doyumunu da sağlayacaktır (Sheldon ve Elliot, 1999). Yaşam amaçlarının içsel-dışsal şeklinde 
sınıflandıran Ryan, psikolojik ihtiyaçların temelini oluşturduğu öz-belirleme kuramının da 
kurucularındandır. Öz-belirleme kuramında insanın üç temel psikolojik ihtiyacı vardır; bunlar 
özerklik, yeterlik ve ilişkisellik ihtiyaçlarıdır (Deci ve Ryan, 1985). İhtiyaçlar ve amaçlar 
konusunda Kasser ve Ryan (1996) amaçların psikolojik ihtiyaçları karşılama konusunda içsel 
amaçların dışsal amaçlardan daha tatmin edici olduğunu öne sürse de (Sheldon vd., 2004), farklı 
kültürlerde dışsal amaçlar da psikolojik ihtiyaçları tatmin edebilir. Daha önce de vurgulandığı 
üzere yoksul ülkelerde insanların para gibi dışsal amaçlara yönelmesi uyumlu ve anlamlı (Sheldon 
ve Elliot, 1999) bir hedef olacağından, psikolojik ihtiyaçlarının doyumunu da sağlayabilecektir. 

Sonuç olarak ekonomik anlamda gelişmemiş ve kolektif yaşamı benimsemiş toplumlarda dışsal 
amaçların psikolojik ihtiyaçları tatmin etme ihtimali yüksektir (Sheldon vd., 2004). Ayrıca 
psikolojik ihtiyaçlardan yeterlik ihtiyacının doyumu bireyin amaçlarına ulaşabilme sürecinde 
katalizör işlevi görebilir. Çünkü yeterlik ihtiyacının tatmin olması, psikolojik ihtiyacın 

karşılanmasıyla beraber, bireyin özyeterliğinin yükselmesine de katkı sağlayabilecektir. Bu 
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durumda dışsal amaçların psikolojik ihtiyaçları tatmin ettiği toplumlarda, dışsal amaçlar bireyde 

özyeterlik ile pozitif ilişkili olabilir. Ayrıca özyeterlik, bireyin performansına olan inancını 
kapsadığından, yaşam amaçlarına ulaşabilme inancını ve istikrarını artıracağı düşünülmektedir 
(Bandura, 1997).  

Bahsi geçen sebeplerle, dışsal amaçların yaşam doyumuna pozitif etki ettiği kültürlerde, özsaygı 
ve özyeterliğin bu etkiye aracılık ettiği düşüncesi oluşmuştur. Çalışmanın bundan sonraki 

kısmında dışsal amaçların yaşam doyumu üzerindeki etkisindeki kültürlerarası farkı ve pozitif 

etkiye özsaygı ve özyeterliğin aracılık etkisini test etmek amacıyla gerçekleştirilen araştırmanın 

sonuçları paylaşılacaktır. 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Araştırmanın Amacı ve Hipotezler 

Araştırmanın amacı dışsal amaçların yaşam doyumuna etkisini Türkiye ve Kırgızistan’da 
karşılaştırmalı olarak incelemek ve pozitif etki olacağı düşünülen Kırgızistan’da bu etkinin 
özsaygı ve özyeterlik aracılığıyla olup olmadığını test etmektir. Karşılaştırma için Kırgızistan’ın 
seçilmesinin sebebi, gelişmişlik açısından Türkiye’nin oldukça gerisinde olmasıdır.  

H1: Kırgızistan’da dışsal amaçlar yaşam doyumunu pozitif etkilemektedir.  

H2: Türkiye’de dışsal amaçlar yaşam doyumunu negatif etkilemektedir. 

H3: Kırgızistan’da dışsal amaçlarla yaşam doyumunun ilişkisine özsaygı aracılık eder.  

H4: Kırgızistan’da dışsal amaçlarla yaşam doyumunun ilişkisine özyeterlik aracılık eder. 

Araştırma Örneklemi 
Araştırmanın örneklemini Kırgızistan’daki Türkiye Kırgızistan Manas Üniversitesinde öğrenim 
gören 432 öğrenci ile Türkiye’deki Süleyman Demirel Üniversitesinde öğrenim gören 410 

öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem özellikleri Tablo 1’de yer almaktadır. İki ülkenin 
katılımcılarının yaş, cinsiyet dağılımlarının benzer olduğu, gelir düzeylerinde ise Kırgızistan’ın 
genel özelliğini yansıtır biçimde Kırgızistan’da düşük gelir grubunun daha yoğun olduğu 
görülmektedir. 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 
Kırgızistan  Türkiye 

Kategori Sayı-Yüzde  Kategori Sayı-Yüzde 

Erkek 164 (%38) 
Cinsiyet 

Erkek 133 (%32,4) 

Kadın 261 (%60,4) Kadın 277 (%67,6) 

18 yaş 24 (%5,6)  18 yaş 23 (%5,6) 

19 yaş 67 (%15,5)  19 yaş 57 (1%3,9) 

20 yaş 131 (%30,3)  20 yaş 65 (%15,9) 

21 yaş 98 (%22,7) Yaş 21 yaş 77 (%18,8) 

22 yaş 69 (%16)  22 yaş 73 (%17,8) 

23 yaş 27 (%6,3)  23 yaş 48 (%11,7) 

24 ve üstü 14  (%3,3)  24 ve üstü 67 (%16) 

20bin SOM altı 176 (%40,7) 

Aylık Gelir 
Düzeyi 

0,3500TL 81 (%19,8) 

20bin-40bin 176 (%40,7) 3501TL-5500TL 106 (%25,9) 

40bin-70bin 47 (%10,9) 5501TL-7500TL 70 (%17,1) 

70bin-100bin 15 (%3,5) 7501TL-10000TL 78 (%19) 

100bin-150bin 9 (%2,1) 10000TL-15000TL 51 (%12,4) 

150bin SOM üstü 7 (%1,6) 15000TL ve üstü 24 (%5,8) 
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Veri Toplama Araçları 
Araştırmada veri toplama araçları olarak, Bolat ve Antalyalı’nın (2015) geliştirdikleri ve 

psikometrik özellikleri yayın aşamasında olan Kişisel Eğilimler Envanterinden ilgili ölçekler 
kullanılmıştır. Envanterde dışsal amaçlar 8 maddeden, özsaygı 6 maddeden, özyeterlik 8 
maddeden ve yaşam doyumu 5 maddeden oluşmaktadır. Kırgızistan’daki ölçümlerde, özsaygının 
altında yer alan 2 madde (ters sorular) güvenilirliği düşürdüğü için özsaygı skorları her iki ülke 
için de kalan 4 madde ile raporlanmıştır. Ölçümlerin tamamında 5’li Likert seçeneği kullanılmış 
ve yanıtlar “(1) Beni hiç tanımlamıyor, (2) Beni biraz tanımlıyor, (3) Beni orta düzeyde 
tanımlıyor, (4) Beni epey tanımlıyor, (5) Beni tam olarak tanımlıyor" şeklindedir. 

BULGULAR 

Her iki ülkeye ilişkin boyutların güvenilirlik değerleri ve boyutlar arası korelasyonlar Tablo 2’de 

verilmiştir. Kırgızistan örnekleminin yaşam doyumu ile dışsal amaçlar arasında pozitif yönlü bir 
anlamlı bir ilişki var iken (r = 0,25; p<0,01), Türkiye’deki yaşam doyumu ile dışsal amaçlar 
arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır (r = -0,05; p>0,05).  

Tablo 2: Araştırma Boyutlarına Ait Korelasyon Tablosu 

 Kırgızistan Türkiye 

Boyutlar 1 2 3 4 1 2 3 4 

Yaşam Doyumu (1) (0,68)    (0,87)    

Dışsal Amaçlar (2) 0,249* (78,5)   -0,052 (0,87)   

Özsaygı (3) 0,475* 0,509* (0,62)  0,600* 0,194* (0,84)  

Özyeterlik (4) 0,577* 0,431* 0,582* (0,84) 0,457* 0,206* 0,645* (0,93) 
** p<0,01 

Not: Diyagonalde verilen parantez içi sayılar, boyutlara ilişkin Cronbach’ın alpha değerleridir. 
 

Yaşam doyumu ile özsaygı ve özyeterlik arasındaki ilişkiler incelendiğinde her iki ülkede de 
pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Ancak ilişkiler büyüklüğü göre 
incelendiğinde yaşam doyumunun Kırgızistan’da özyeterlik ile olan ilişkisi daha güçlü iken, 
Türkiye de ise özsaygı ile daha güçlüdür. Dışsal Amaçların özsaygı ve özyeterlik ile olan ilişkileri 
incelendiğinde her iki ülkede de pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Ancak bu 
ilişkilerin katsayıları incelendiğinde hem özsaygı için hem de özyeterlik için bu katsayılar 
Kırgızistan’da daha yüksektir.  

Araştırma boyutları arasındaki ilişkileri gösteren korelasyon analizinden sonra, H1 ve H2 

hipotezlerini test etmek için gerçekleştirilen regresyon analizi sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. 
Kırgızistan’da dışsal amaçlar yaşam doyumunu pozitif etkilemektedir (r = 0,25; p<0,01). H1 
hipotezi kabul edilmiştir. Türkiye’de ise herhangi bir etki söz konusu değildir (p>0,05). 
Türkiye’de etkinin negatif olacağı H2 hipotezi reddedilmiştir. Yine de Türkiye’deki sonucun 
batıdaki araştırmaların bir kısmı ile uyumlu olduğu söylenebilir. 

Tablo 3: Dışsal Amaçların Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisi 

Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken Ülkeler β p t 

Dışsal Amaçlar    Yaşam Doyumu 
Kırgızistan 0,251 0,000 16,07 

Türkiye -0,052 0,292 16,80 
 

Kırgızistan’da dışsal amaçların yaşam doyumuna etkisinde özsaygı ve özyeterliğin aracılık 
etkisinin olduğu H3 ve H4 hipotezlerini test etmek amacıyla aracı etki modeli oluşturulmuştur. 
Modelin özeti Şekil 1’de görselleştirilmiştir.  



550 

 

**= p<0,01                     Şekil 1: Araştırma Modeli (Kırgızistan) 
 

Dışsal amaçlar ile yaşam doyumu arasındaki ilişkide özsaygı ve özyeterliğin aracılık etkisini test 
etmek amacıyla oluşturulan modelin analiz sonuçlarına göre, dışsal amaçlarla yaşam doyumu 
arasındaki pozitif ilişkiye özsaygının ve özyeterliğin tam aracılık ettiği sonucuna ulaşılmıştır. 
Özsaygı ve özyeterliğin aracılığıyla beraber, dışsal amaçların yaşam doyumuna direkt etkisi 
tamamen ortadan kalkmaktadır (r = -0,08; p>0,05). H3 ve H4 hipotezleri kabul edilmiştir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu araştırmada ilk olarak Kırgızistan ve Türkiye de dışsal amaçların yaşam doyumu üzerindeki 
etkisi, daha sonra ise Kırgızistan’daki etkinin özsaygı ve özyeterlik aracılığıyla gerçekleşip 
gerçekleşmediği incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Kırgızistan’da bireylerin dışsal yaşam 
amaçları belirlemelerinin yaşam doyumlarını artırdığı bulunurken, Türkiye’de ise herhangi bir 
etkiye rastlanılmamıştır. Yapılan araştırmalar ve literatür incelendiğinde dışsal amaçların yaşam 
doyumunu olumsuz yönde etkileyeceğine yönelik görüşler ve bulgular hakimdir (Kasser ve Ryan, 

1996, 1993; Sheldon ve Bettencourt, 2002). Dolayısıyla yapılan araştırmaların ve bulguların 
aksine dışsal amaçların, yaşam doyumunu Kırgızistan’da olumlu yönde etkilemesi, Türkiye de ise 

yaşam doyumuna herhangi bir etkisinin olmaması, yaşam amaçlarının etkilerinin kültürlere göre 
değişebileceğini göstermektedir. Bu bulguyu destekleyen az da olsa bazı araştırmalar mevcuttur. 
Örneğin Amerika ve Çin’deki lise öğrencileri üzerine yapılan araştırmada dışsal amaçların iyi 
oluşu Çin’de pozitif yönde etkilediği, Amerika’da ise herhangi bir etkinin olmadığı bulunmuştur 
(Lekes vd., 2010). Benzer şekilde Macaristan ve Makedonya’da dışsal amaçların iyi oluşu pozitif 
etkilediği tespit edilmiştir (Spasovski, 2009). Dışsal amaçların insanın iyi oluşu veya yaşam 
doyumunu olumlu olarak etkilediği ülkelere bakıldığında yoksul olan ve kolektif kültürü 
benimsemiş toplumlar olduğu görülmektedir. Tüm bu değerlendirmeler sonucunda dışsal 
amaçların bireylerin mutluluğunu her zaman olumsuz etkilemediği, hatta bazı toplumlarda katkı 
sağladığı görülmektedir. 

Araştırmada incelenen diğer bir soru ise; dışsal amaçların yaşam doyumu üzerindeki etkisinin 
özsaygı ve özyeterlik üzerinden gerçekleşip gerçekleşmeyeceğidir. Bu soruyu araştırmak 
amacıyla aracılık etki modeli kurulmuştur. Direkt etki sadece Kırgızistan’da olduğu için, model 

sadece Kırgızistan örnekleminde test edilmiştir. Bulgulara göre dışsal amaçlar yaşam doyumunu 
hem özyeterlik hem de özsaygı üzerimden etkilemektedir. Bir diğer ifadeyle bireylerin dışsal 
amaçlar belirlemeleri, onların özsaygılarını ve özyeterliklerini artırdığı için yaşam doyumları 
yükselmektedir. Bu sonuç dışsal amaçların yaşam doyumunu nasıl artırdığının önemli bir cevabı 
olabilir. Çünkü araştırma sonuçları yaşam doyumunu artıran asıl faktörlerin özsaygı ve özyeterlik 
olduğunu göstermektedir. Yoksulluğun ve kolektifliğin yüksek olduğu toplumlarda bireyler dışsal 
amaçlar sayesinde yeterli olma ihtiyaçlarını karşıladıklarından özyeterlik etkileniyor olabilir 

(Sheldon vd., 2004). Ayrıca bu toplumlarda para, statü ve saygınlık gibi dışsal amaçlar edinmek, 

bireyin kendisini olumlu değerlendirmesine ve beraberinde özsaygısının gelişmesine katkı 
sağlıyor olabilir. Camphell ve Lavelle (1993) yüksek özsaygıyı bireyin kendisine yönelik olumlu 
değerlendirmelerine bağlamışlardır. Neticede, Kırgızistan gibi yoksulluğun ve kolektifliğin fazla 

 β= -0,076 Dışsal Amaçlar Yaşam Doyumu 

Özsaygı 

Özyeterlik 
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olduğu üçüncü dünya ülkesinde, insanların yaşamlarını güvenli ve anlamlı kılacak dışsal amaçlar 
edinmeleri, onların benliklerine ve dolayısıyla da yaşam doyumlarına katkı sağlamaktadır. 

Çağdaş yönetim anlayışlarında dışsal amaçlar, batı merkezli araştırmalara dayanarak, örgüt 
kültüründe zararlı bir yönelim olarak ele alınmaktadır. İçsel amaçlara yönlendirmeye çalışan ve 

içsel amaçlara uyumlu yönetsel stratejiler önerilmektedir. Bununla beraber konunun bireysel 
değil sosyolojik temelli düşünülmesi daha isabetli olabilir. Refah seviyesi düşük toplumlarda 

bireyin dışsal amaçlarını olumsuz değerlendirmek, hem örgütsel çıktılar açısından hem de bireyin 
yaşam doyumu açısından, doğru bir yönetim stratejisi olmayabilir. 
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ÖZET 

Bireysel kariyer planlama, bireysel becerilerden gelecekte yararlanma sürecidir ve temelde bireylerin edindikleri 
kazanımlardan hareketle geleceği kontrol edebilme yeteneklerinin geliştirilmesini içermektedir. Kültür, toplumları ve 
bireyleri derinden etkilemekte olan oluşumunda çok sayıda faktörü barındıran soyut bir kavramdır. Erasmus+ programı, 
bireylerin farklı bir coğrafyada farklı kültürler görerek kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamaktadır. Bu çalışma 
ile bireysel kariyer planlama açısından Erasmus+ programının kültürel boyutlar bağlamında değerlendirilmesi 
hedeflenmiştir. Alanda daha önce bu kapsamda bir çalışmaya rastlanmamış olması yazında önemli bir boşluğa işaret 
etmektedir. Bu çalışma ile alanda saptanan bu boşluğun doldurulmasına katkı sunabilmek amaçlanmıştır. Verilerin 
analizinde anket yönteminden yararlanılan çalışma, 2016/2017 akademik yılında Universidad de Huelva’da (İspanya) 
Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden yararlanan 141 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Hofstede’nin kültürel 
boyutların ile temellendirilen analizlere göre güç mesafesi, bireyci kolektivist ve uzun-kısa döneme yönelim boyutları 
açısından katılımcıların Erasmus+ programının bireysel kariyer planlama açısından anlamlı olarak farklılaştığı tespit 
edilmiştir. Belirsizlikten kaçınma, eril-dişil ve hoşgörü-kısıtlama boyutlarına göre anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bireysel Kariyer Planlama, Erasmus, Kültürel Farklılıklar, Örgüt Kültürü 

 

 

GİRİŞ 

Günümüz şartlarında bireysel kariyer planlama popülaritesini giderek artırmaktadır. Bu bağlamda 
kişinin çeşitli alanlarda kendisini geliştirmesi ve geleceğini olumlu yönde şekillendirmesi 
önemlidir. Kişinin yabancı dil öğrenmesi, kültürel olarak kendisini geliştirmesi ya da kendisine 
yapmış olduğu çeşitli yatırımlar bireyin kariyerini şekillendiren faktörler içerisinde yer 
alabilmektedir. 

Bu çerçevede Erasmus+ programı kişinin bireysel kariyer planlamasına pozitif bir etki 

sağlayabilmektedir. Erasmus+ programı ile farklı bir kültürel ortamda yaşayan ve farklı 
ülkelerden gelen öğrenciler ile bir arada yaşama fırsatı bulan birey kendisini kültürel olarak 
geliştirebilir. Erasmus+ programı ile muhtemelen ana dilinden farklı bir dilin konuşulduğu ülkede 
yaşama fırsatı elde eden birey, yeni bir dil öğrenebilir ya da sahip olduğu yabancı dil bilgisini 
geliştirebilir. Bunların yanı sıra birey Erasmus+ programı ile yaşadığı tecrübeler sonucunda kendi 
kariyerine olumlu yansıyacak çeşitli kazanımlar ekleyebilir. 

Bu çalışma ile bireysel kariyer planlama açısından Erasmus+ programının kültürel bağlamda 
değerlendirilmesi amacı ile yapılmıştır. İspanya’da bulunan Huelva Üniversitesi’nde Erasmus+ 
programından yararlanan toplam 141 öğrenci üzerinde, programın bireysel kariyer planlamaya 

katkısına ilişkin bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, Erasmus+ programından 
yararlanmış olmanın bireylerin kariyer planlarına olumlu şekilde yansıyabileceği sonucuna 
varılmıştır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

En kısa şekli ile kariyer planlama, kişisel yeteneklerin gelecekte kullanılması sürecine verilen 
addır. Temel olarak kariyer planlama, kişilerin edinmiş oldukları bilgileri kullanarak geleceği 
kontrol edebilme yeteneklerinin geliştirilmesine dayanır (Sabuncuoğlu, 2005). Kariyer 
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planlaması özellikle genç yaştaki bireyler için ayrı ve büyük bir önem arz etmektedir. Genel 

olarak eğitim aşamasında olan bu genç bireylerin kendilerini tanımaları, yeteneklerinin ve 
eksikliklerinin farkında olabilmeleri ya da kendilerine uygun bir kariyer haritasına sahip olmaları 
gibi hususlar, onlara kendilerini bekleyen iş hayatı için oldukça yardımcı olacaktır. Yine gençlerin 
kariyer konusunda kendilerine destek olabilecek tecrübeye sahip kişilerle iletişim kurmaları, 
seminer ya da kurslara katılım göstermeleri, staj yapmaları gibi faaliyetleri, onlara ilgi duydukları 
alanlarla alakalı daha fazla fikir, bilgi ve tecrübe sağlayacak ve yarar getirecektir (Sharf, 2006). 

Bireysel kariyer planlama bireye özgü şartları göz önünde bulundurarak kişinin iş hayatı ile ilgili 
bir takım amaçlar belirlemesi ve onu bu amaçlara ulaştıracak faaliyetleri planlaması olarak ifade 
edilmektedir (Erdoğmuş, 2003). Bireysel kariyer planlama, örgütten ve kişinin yaptığı işten çok 
birey üzenine odaklanmıştır. Bu yaklaşımdaki esas, bireyin amaç ve yeteneklerini iyi bir biçimde 

analiz etmek ve bu analiz sonucunda kişinin örgüt içi ve dışındaki kendisini geliştirebileceği 
durumları tespit etmektir. Bireyin kendi kariyeri ile alakalı istek ve beklentilerini yalnızca kendisi 
bilmektedir ve bu beklentiler kişiden kişiye değişir. Kariyer planlama gerçek manada ancak ve 

ancak bir insanın kendisi için yapabileceği bir şeydir ve dolayısıyla kimse başka bir insanın 
kariyer planlamasını aslında yapamaz. Dolayısıyla kendi kariyer planlamasına yapan bireylerin, 
ilerleyen dönemlerinde kariyerlerinden ve işlerinden tatmin olma olasılığı artmaktadır. Bireysel 

kariyer planlamada esas, bireyin amaç ve yeteneklerini iyi bir biçimde analiz etmek ve bu analiz 

sonucunda kişinin örgüt içi ve dışındaki kendisini geliştirebileceği durumları tespit etmektir. 
Çalışanların kendi kariyerlerine ilişkin olarak bir takım belirsiz amaçlara sahip olması doğal bir 
durumdur. Ancak bu amaçlar üzerinde kesin olarak karar verebilmek, gelişimi hızlandırarak 
kişinin gelecekteki mesleki amaçlarının saptanmasını ve bu amaçlara erişebilmek için gerekli olan 

bireysel planlamanın teşvikini sağlamaktadır (Demirbilek, 1994). 

Kültür kavramı tek bir tanıma indirgenip ele alınamayacak kadar karmaşık bir kavram olmakla 

beraber bu kavramın tanımı ile ilgili bir fikir birliği bulunmamaktadır. Ancak kültürün sosyal bir 
birimin üyeleri tarafından paylaşılan bir dizi algı olduğu araştırmacılar tarafından ortak bir görüş 
olarak kabul edilmektedir (O’Reilly, Chatman, & Caldwell, 1991). Antropologlar genellikle 

kültürü bireyin mensup olduğu gruptaki kişilerle anlaşabilmek için kullandığı anlama bilme ve 
ayırt etme durumları çerçevesinde ele alır. Ancak bazıları kültürün öncelikli olarak kolektif ve 

sosyal bir algı olduğunu düşünürler. Bu bağlamda birey sahip olduğu toplumsal kültürün bir 
ürünüdür (Bloch, 2009). Yine benzer şekilde Becker’a (1996) göre bireyler, kültürleri üzerinde 
oldukça düşük seviyede bir kontrol yetkisine sahiptirler. Bireyler etnik kökenleri, ırkları ya da 
aile geçmişlerini değiştiremezler, ülkelerini ve dinlerini ise değiştirmeleri gayet güçtür. Bu ve 
benzeri sebeplerle kültür, bireylerin karşısına yaşamları boyunca önemli bir gösterge olarak 
ortaya çıkar. Hofstede ve arkadaşları kültürü bir grubun üyelerini diğerlerinden ayıran aklın 
ortaklaşa programlanması olarak tanımlamıştır. Kültür, oluştuğu çevrede birlikte yaşanmakta olan 
ya da yaşanmış insanlarla paylaşılan ve sosyal hayatın yazılmamış kurallarının mimarı bir olgu 
olması dolayısıyla kolektif bir fenomendir (Hofstede, Hofstede, & Minkov, 2010). 

Hofstede, o döneme kadar yapılan en kapsamlı kültürler arası çalışmayı ortaya koymak üzere 
1967-1973 yılları arasında 66 ülkedeki 80.000 IBM çalışanı üzerinde bir anket çalışması 
yapmıştır. Bu çalışmada sonuç olarak güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, bireyci-kolektivist ve 

dişilik-erkeklik olmak üzere kültürler arası farklılaşan dört farklı boyut ortaya konmuştur. Daha 
sonra bu boyutların içerisine, sonraki dönemde yürütülen çalışmaların bir sonucu olarak, uzun-

kısa döneme yönelim ve hoşgörü boyutları da eklenmiştir (Hofstede, 1980; Hofstede, 2009; 

Hofstede vd., 2010). Hofstede’nin kültürel boyutları, günümüzde kültür alanında kabul gören 
önemli çalışmalardan birisidir. 

Kişinin kendisini özellikle kültürel açıdan geliştirebileceği programlardan birisi de öğrenci 
değişim programlarıdır. Kişilerin becerilerinin ve istihdam edilebilirliğinin geliştirilmesi 
amacıyla geliştirilen bir program olan Erasmus+ bu değişim programlarına en yaygın 
örneklerdendir. Erasmus+, Avrupa ülkelerinin birisinde alınacak eğitim yoluyla beraber kişisel 
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kariyer hedefleri, bireyin kendisine yaptığı yatırım, dil öğrenimi ve kültürel gelişim gibi 

hususlarda etkili olabilecek bir projedir. 

Kariyer yönelimini etkilemekte olan faktörlerin içerisinde sosyal ve kültürel çevrenin yer alması 
yaygın bir düşünce haline gelmiştir. Dolayısıyla uluslar arası farklılık ve benzerliklerin insanların 
kariyerlerini ve bu süreçteki tercihlerini nasıl etkilemekte olduğu ilgi ekici bir araştırma alanı 
olarak göze çarpmaktadır (Özbilgin, Küskü, & Nihat, 2005). Bu çerçevede kişiler arası insani 
ilişkileri düzenlemekte olan kültürel değerlerin, kariyer sürecini etkileyen bir faktör olduğu 
hakkında görüşler mevcuttur (Brown, 2002). Yapılan kariyer yönelimleri araştırmalarında 
yalnızca çalışma hayatında yer alan pozisyon, terfi, mesleki kariyer yapıları gibi hususlar üzerinde 
durulmamış, bunun yanı sıra bireylerin bu unsurları ne şekilde algıladığı ve çevreleri ile kurmuş 
oldukları etkileşim de irdelenmiştir (Dany, Mallon, & Arthur, 2003). Bireylerim çevresi ile olan 
ilişkileri, bulundukları kültürlere bağlı olarak, kimi zaman kendi fikirleri üzerinde hatta kendi 
fikirlerinden dahi daha etkili bir hal alabilmektedir. Bu duruma örnek olarak kolektivist 
kültürlerde ailelerin bireyin kariyer yönelimi tercihlerinde etkili olabileceği ve ailenin bu konuda 
bir baskı unsuru olarak ele alınabileceği verilebilir (Ng, Burke, Roland, & Lisa, 2008). Bu 

bağlamda Hofstede’nin kültür boyutları insanların kariyer planlamaları üzerinde etkili olan bir 
değişken olarak ele alınabilir. 

Erasmus+ programı ile bireyin elde edeceği kazanımlar bireysel kariyer planlamayı etkileyen bir 

faktör olarak görülebilir. Bu bağlamda Erasmus+ programı, kültürel boyutlar ve bireysel kariyer 

planlama arasında bir ilişki kurabilmek mümkün olabilir. Model olarak Hofstede’nin kültürel 
boyutlarının esas alındığı çalışmada, katılımcıların milliyetleri ve bu milliyetlerin kültürel 
boyutlara ilişkin özellikleri aşağıdaki şekillerde verilmiştir. 

 
Kaynak: www.hofstede-insights.com 

Şekil 1: Katılımcıların Hofstede’nin Güç Mesafesi Boyutuna İlişkin Durumları 
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Şekil 2: Katılımcıların Hofstede’nin bireycilik boyutuna ilişkin durumları 
 

 

 

 
Kaynak: www.hofstede-insights.com 

Şekil 3: Katılımcıların Hofstede’nin erillik boyutuna ilişkin durumları 
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Şekil 4: Katılımcıların Hofstede’nin belirsizlikten kaçınma boyutuna ilişkin durumları 
 

 

 

 
Kaynak: www.hofstede-insights.com 

Şekil 5:  Katılımcıların Hofstede’nin Uzun Döneme Yönelim Boyutuna İlişkin Durumları 
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Şekil 6: Katılımcıların Hofstede’nin Hoşgörü Boyutuna İlişkin Durumları 
 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Bu çalışmada bireysel kariyer planlama açısından Erasmus+ programını kültürel boyutlar 
bağlamında incelemek hedeflenmektedir. Nicel desene dayalı olan çalışmada, araştırma 
kapsamına uygun olarak Önder'in (2010) "Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programının 
2007 Yılında Programdan Yararlanan Türk Öğrenciler Üzerindeki Etkileri" makalesinde yer alan 

anket, bireysel kariyer planlamaya göre uyarlanmıştır. Araştırmada 5‟li likert tipi (1 kesinlikle 

katılmıyorum, 2 katılmıyorum, 3 Ne katılıyorum Ne katılmıyorum, 4 katılıyorum, 5 kesinlikle 
katılıyorum) ölçek kullanılmıştır. Bu anket formu Cronbach Alpha değerinin yanı sıra doğrulayıcı 
faktör analizine dayandırılarak test edilmiştir. 

Çalışmanın evrenini İspanyolca adı Universidad de Huelva olan Huelva Üniversitesi’nde 2016-

2017 eğitim-öğretim yılı içerisinde Erasmus+ öğrenci öğrenim hareketliliği programından 
yararlanmış olan yaklaşık 600 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise kolayda 

örnekleme yöntemi ile evren içerisinden katılımcı olmaya ikna edilen 141 Erasmus+ öğrencisi 

oluşturmaktadır. Araştırma örnekleminin uyruklarına ilişkin dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1: Araştırma Örnekleminin Uyruklara Göre Dağılımı 

Uyruk 

 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde 

Türk 15 10,6 10,6 10,6 

İtalyan 25 17,7 17,7 28,4 

Alman 14 9,9 9,9 38,3 

Fransız 10 7,1 7,1 45,4 

Avusturyalı 5 3,5 3,5 48,9 

Hollandalı 3 2,1 2,1 51,1 

Çinli 6 4,3 4,3 55,3 

İrlandalı 10 7,1 7,1 62,4 

Rus 3 2,1 2,1 64,5 

Slovak 9 6,4 6,4 70,9 

Çek 7 5,0 5,0 75,9 

Faslı 6 4,3 4,3 80,1 
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Uyruk 

 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde 

Polonyalı 6 4,3 4,3 84,4 

Amerikalı 4 2,8 2,8 87,2 

Letonyalı 3 2,1 2,1 89,4 

Macar 3 2,1 2,1 91,5 

Yunan 3 2,1 2,1 93,6 

Hırvat 3 2,1 2,1 95,7 

Sloven 2 1,4 1,4 97,2 

İngiliz 2 1,4 1,4 98,6 

Belçikalı 2 1,4 1,4 100,0 

Toplam 141 100,0 100,0  
 

Tablo 1’e göre araştırma örnekleminin %17,7’si (25 kişi) İtalyan, %10,6’sı (15 kişi) Türk, %9,9’u 
(14 kişi) Alman , %7,1’i (10 kişi) İrlandalı, %7,1’i (10 kişi) Fransız, %6,4’ü (9 kişi) Slovak, %5’i 
(7 kişi) Çek, %4,3’ü (6 kişi)  Faslı,%4,3’ü (6 kişi) Leh,%4,3’ü (6 kişi) Çinli, %3,5’i (5 kişi) 
Avusturyalı, %2,8’i (4 kişi) Amerikalı, %2,1’i (3 kişi) Rus,%2,1’i (3 kişi) Letonyalı, %2,1’i (3 
kişi) Macar, % 2,1’i (3 kişi) Yunan,  % 2,1’i (3 kişi) Hollandalı, %2,1’i (3 kişi) Hırvat ve son 
olarak %1,4’ü ( 2 kişi) Slovenyalı, %1,4’ü İngiliz ve %1,4’ü Belçikalı olduğu görülmektedir.  

Yapılan analizler dahilinde Cronbach Alpha katsayısı 0,838 değerini almıştır ve bu değer sosyal 

bilimler için Kabul edilebilir düzeydedir. Ayrıca ölçeğe yapısal eşitlik modellemesi kapsamında 
doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. AMOS programı ile yapılan analizler sonucunda elde 
edilen faktör uyum değerleri Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2: Bireysel Kariyer Planlama Açısından Erasmus+ Programının 
Değerlendirilmesine Yönelik Ölçeğin Uyum İyiliği Ölçü Sonuçları 

Uyum 

İyiliği 
Ölçüsü 

Tanımı Kabul Edilebilir 

Uyum Değerleri 
Faktörün 

Uyum 

Değeri 
X2  

ya da CMIN 

Orijinal değişken matrisinin varsayılan matristen 
farklı olup olmadığını test eder. X2= (N-1) Fmin 

 102,822 

X2/df  ya da 

CMIN/df 

X2 istatistiğinin örneklem büyüklüğü karşısındaki 
duyarlılığını azaltmak esas alınmaktadır. X2/df ≤ 5  1,318 

RMSEA  

Büyük örneklem kütlesi olan bir modelin sadece χ2 
istatistiğine dayanılarak reddedilmesini önlemek 
için kullanılabilecek ölçüdür. 

0.05<RMSEA<0.10  ,048 

GFI  

Varsayılan modelce hesaplanan gözlenen 
değişkenler arasındaki genel kovaryans miktarını 
gösterir. Regresyon analizindeki R2 gibi 
açıklanabilir. 

0.90<GFI<0.95  ,915 

AGFI  
GFI testinin yüksek örnek hacmindeki eksikliğini 
gidermek amacıyla kullanılan bir indekstir. 0.80<AGFI<0.90  ,869 

CFI  

Mevcut modelin uyumu ile gizil değişkenler arası 
korelasyonu ve kovaryansı yok sayan sıfır hipotez 
modelinin uyumunu karşılaştırır. 

0.90<CFI<0.95  ,958 

NFI ve  

NNFI  

Bu indeks varsayılan modelin temel ya da sıfır 
hipoteziyle olan uygunluğunu araştırır. Ayrıca 
modelin bir diğer modele ne oranda iyi uyum 
sağladığını ölçmektedir. 

0.90≤NFI<0.95  ,853 

SRMR  
Gözlenen ve beklenen kovaryans matrisleri 
arasındaki farkı göstermektedir.  0.05<SRMR<0.10  ,0608 

RFI  RHO1 olarak da bilinir.  0.85< RFI <0.90  ,801 

Kaynak: Şimşek, (2007) (kabul edilebilir değerler tablosu için). 
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Daha uyumlu bir ölçeğin elde edilebilmesi için gerekli görülen önermeler arası kovaryanslar 
çizilmiştir. Tablo 1’den anlaşılabileceği gibi CMIN/df, GFI, AGFI, CFI ve SRMRdeğerleri kabul 
edilebilir seviyededir. RMSEA, RFI ve NFI değerleri kabul edilebilir değerlerin altında kalmıştır. 
Ancak bu değerlerin kabul edilebilir değerlere yakın sonuçlarda olması ve diğer değerlerin makul 

bir uyum indeksinde olması sebebi ile bir bütün olarak bakıldığında ölçeğin uygun olduğu 
söylenebilir. 

Tablo 3: Bireysel Kariyer Planlama Açısından Erasmus+ Programının 
Değerlendirilmesine İlişkin Ölçeğin Normallik Testi Sonucu 

 İstatistik Std. Hata 

Ortalama 3,8965 ,04124 

95% Ortalama Güven Aralığı Alt Sınır 3,8149  

Üst Sınır 3,9780  

5% Ayıklanmış Ortalama 3,9024  

Ortanca 3,9333  

Varyans ,240  

Std. Sapma ,48967  

Minimum 2,73  

Maksimum 5,00  

Sıra 2,27  

Çeyrek Değerler Genişliği ,73  

Çarpıklık -,200 ,204 

Basıklık -,512 ,406 

Kaynak: Tabachnick & Fidell, (2013) (kabul edilebilir değerler tablosu için). 
 

Tablo 3’e bakıldığında normallik testi için dikkate alınacak değerler basıklık ve çarpıklık 
değerleridir. Bu değerlerin -1,5 ile +1,5 arasında olması verilerin normal dağıldığını 
göstermektedir (Tabachnick & Fidell, 2013). Tablodan da anlaşılabileceği gibi ölçeğe ait veriler 

normal dağılım göstermektedir. 

Çalışmanın evrenini İspanyolca adı Universidad de Huelva olan Huelva Üniversitesi’nde 2016-

2017 eğitim-öğretim yılı içerisinde Erasmus+ öğrenci öğrenim hareketliliği programından 
yararlanmış olan yaklaşık 600 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise kolayda 

örnekleme yöntemi ile evren içerisinden katılımcı olmaya ikna edilen 141 Erasmus+ öğrencisi 

oluşturmaktadır. 

Bu bağlamda araştırmada kullanılan analizler parametrik ve non parametrik testlere 

dayandırılmıştır. T–Testi verilerin normal dağılımını gerektiren analizlerden biri olduğundan 

uygulanabilir durumdadır. Bu yüzden örneklemin yeterli olduğu uygun analizler için T-Testinden 

yararlanılmıştır. Örneklem bazında yeterli görülen sayılara ulaşılamadığı durumlarda ise non 

parametrik testlerden yararlanılması daha uygun görülmüştür. Dolayısı ile gerekli görülen 
durumlarda non parametrik testlerden Mann-Whitney U ve Kruskal- Wallis testleri uygulanmıştır.  

Araştırma belirtilmiş olan örneklem ve evren dâhilinde sınırlıdır. Bu sebepten ötürü Erasmus+ 
öğrencilerine ilişkin genelleme yapılamaz. Buna ek olarak çalışma araştırmanın gerçekleştirildiği 
dönem (2016/17 akademik yılı) itibarıyla kısıtlıdır. 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

Öncelikli olarak araştırmaya katılım gösteren öğrencilere ilişkin tanımlayıcı istatistiklere yer 
vermek gerekirse bu bilgiler şu şekildedir: 

- Çalışmaya katılım sağlayan öğrencilerin % 27,7’si (39 kişi) erkek; % 72,3’ü (102 
kişi) kadındır. 

- Katılımcıların %79,4’ü (112 kişi) bir dönem için değişim öğrencisi iken %20,6’sı (29 
kişi) bir akademik yıl için değişim hareketliliğinden faydalanmıştır. 

- Araştırmaya katılan öğrencilerin %11,3’ü (16 kişi) 19-20, %46,1’i (65 kişi) 21-22, 

%24,8’i (35 kişi) 23-24 yaş aralığındadır. Katılımcıların %17,7’si (25 kişi) ise 25 ve 
25 yaşın üzerinde olan kişilerdir.  

- Katılımcıların %12,1'i (17 kişi) Beşeri Bilimler, %14,9’u (21 kişi) Eğitim, %3,5'i (5 
kişi) Hukuk, %43,3'ü (61 kişi) İktisadi ve İdari bilimler, %7,8'i (11 kişi) Mühendislik, 
%1,4'ü (2 kişi) Turizm ve %17'si (24 kişi) ise Yabancı Dil alanları ile ilgili 
bölümlerde öğrenim görmektedir. 

- Katılımcıların % 7,1'i (10 kişi) 2.0-2.5, %27'si (38 kişi) 2.51-3.00, % 48,2'si (68 kişi) 
3.01-3.50, % 17’7'si (25 kişi) ise 3.51-4,00 aralığında akademik not ortalamalarına 

sahiptir. 

Yapılan analizler neticesinde katılımcıların bireysel kariyer planlama açısından Erasmus+ 

programına dair görüşlerinin yaş, cinsiyet, öğrencisi olunan bölüm, Erasmus+ programından 
yararlanma süresi ve akademik not ortalamalarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği 
belirlenmiştir. 

Araştırmanın önemli bir özelliği, kültürel farklılıkların tespit etmeyi hedeflemesidir. 
Bireysel kariyer planlama açısından Erasmus+ programının Hofstede’nin kültürel boyutları 
bağlamında değerlendirilebilmesi amacıyla geliştirilen hipotezler şu şekildedir. 

H1a: Bireysel kariyer planlaması açısından Erasmus+ programının değerlendirilmesi, güç 
mesafesi boyutuna göre anlamlı bir farklılık gösterir. 

H1b: Bireysel kariyer planlaması açısından Erasmus+ programının değerlendirilmesi, 
bireysellik-kolektivizm boyutuna göre anlamlı bir farklılık gösterir. 

H1c: Bireysel kariyer planlaması açısından Erasmus+ programının değerlendirilmesi, eril-
dişil toplum boyutuna göre anlamlı bir farklılık gösterir. 

H1d: Bireysel kariyer planlaması açısından Erasmus+ programının değerlendirilmesi, 
belirsizlikten kaçınma boyutuna göre anlamlı bir farklılık gösterir. 

H1e: Bireysel kariyer planlaması açısından Erasmus+ programının değerlendirilmesi, 
uzun-kısa döneme yönelim boyutuna göre anlamlı bir farklılık gösterir. 

H1f: Bireysel kariyer planlaması açısından Erasmus+ programının değerlendirilmesi, 
serbestlik-sınırlanma boyutuna göre anlamlı bir farklılık gösterir. 
Araştırmanın Hofstede’nin kültürel boyutlarına ilişkin analiz sonuçları ise aşağıda açıklanmıştır. 
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Tablo 4: Katılımcıların Hofstede’nin Güç Mesafesi Boyutu Çerçevesinde 
Değerlendirilmesine İlişkin T-Testi Sonuçları 

Grup İstatistikleri 

Güç Mesafesi Sayı Ortalama Std. Hata 
Ortalamanın Standart 

Hatası 
Güç Mesafesi Yüksek 72 3,9843 ,42994 ,05067 

Güç Mesafesi Düşük 69 3,8048 ,53288 ,06415 

Bağımsız Örneklem T-Testi 

 Varyansların 
Eşitliği İçin 
Levene Testi 

Ortalama Eşitlik İçin T-Testi 

F p t sd P (2-yönlü) Ortalama 

Fark 

Std. Hata 

Farkı 
95% Güven Aralığı 

En Düşük En Fazla 

Varyansların 
Homojen Olduğu 
Varsayımı 

3,319 ,071 2,205 139 ,029 ,17943 ,08138 ,01853 ,34033 

Varyansların 
Homojen 

Dağılmadığı 
Varsayımı 

  2,195 130,620 ,030 ,17943 ,08175 ,01771 ,34115 

 

Tablo 4’te açıklanan analiz sonucuna göre anlamlılık değerinin 0,05 sayısından küçük olması 
nedeniyle, bireysel kariyer planlama açısından Erasmus+ programının değerlendirilmesinin 

Hofstede’nin güç mesafesi boyutuna ilişkin anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. H1a 

hipotezi desteklenmiş H0 hipotezi reddedilmiştir. 
 

Tablo 5: Katılımcıların Hofstede’nin Bireyci-Kolektivist Toplum Boyutu Çerçevesinde 
Değerlendirilmesine İlişkin T-Testi Sonuçları 

Grup İstatistikleri 

Bireyci-Kolektivist Sayı Ortalama Std. Hata 
Ortalamanın 

Standart Hatası 
Bireyci 103 3,8414 ,49627 ,04890 

Kolektivist 38 4,0456 ,44387 ,07201 

Bağımsız Örneklem T-Testi 

 Varyansların 
Eşitliği İçin 
Levene Testi 

Ortalama Eşitlik İçin T-Testi 

F p t sd 
P (2-

yönlü) 
Ortalama 

Fark 

Std. Hata 

Farkı 
95% Güven Aralığı 

En Düşük En Fazla 

Varyansların 
Homojen Olduğu 
Varsayımı 

1,744 ,189 -2,228 139 ,027 -,20419 ,09165 -,38540 -,02298 

Varyansların 
Homojen 

Dağılmadığı 
Varsayımı 

  -2,346 73,338 ,022 -,20419 ,08704 -,37765 -,03073 

 

Tablo 5’te belirtilen sonuca göre anlamlılık değerinin 0,05 sayısından küçük olması nedeniyle, 
bireysel kariyer planlama açısından Erasmus+ programının değerlendirilmesinin Hofstede’nin 
bireyci-kolektivist toplum boyutuna ilişkin anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. H1b 

hipotezi desteklenmiş H0 hipotezi reddedilmiştir. 
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Tablo 6: Katılımcıların Hofstede’nin Eril-Dişil Toplum Boyutu Çerçevesinde 
Değerlendirilmesine İlişkin T-Testi Sonuçları 

Grup İstatistikleri 

Erillik-Dişillik Sayı Ortalama Std. Hata 
Ortalamanın 

Standart Hatası 
Eril 102 3,8804 ,47985 ,04751 

Dişil 39 3,9385 ,51852 ,08303 

Bağımsız Örneklem T-Testi 

 Varyansların 
Eşitliği İçin 
Levene Testi 

Ortalama Eşitlik İçin T-Testi 

F p t sd P (2-yönlü) Ortalama 

Fark 

Std. Hata 

Farkı 
95% Güven Aralığı 

En Düşük En Fazla 

Varyansların 
Homojen 

Olduğu 
Varsayımı 

,735 ,393 -,629 139 ,531 -,05807 ,09239 -,24074 ,12460 

Varyansların 
Homojen 

Dağılmadığı 
Varsayımı 

  -,607 64,365 ,546 -,05807 ,09566 -,24916 ,13302 

 

Tablo 6’daki anlamlılık değerinin 0,05 sayısından büyük olması nedeniyle, bireysel 
kariyer planlama açısından Erasmus+ programının değerlendirilmesinin Hofstede’nin 
erillik-dişillik boyutuna ilişkin anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna varılmıştır. 
H1c hipotezi reddedilmiş H0 hipotezi desteklenmiştir. 
Belirsizlikten düşük seviyede kaçınan uyrukların toplam örneklem sayısı düşük olduğu için 
belirsizlikten kaçınma boyutu analizde parametrik olmayan analizlerden Mann-Whitney U 

testinin uygulanması uygun görülmüştür. 

Tablo 7: Katılımcıların Hofstede’nin Belirsizlikten Kaçınma Boyutu Çerçevesinde 
Değerlendirilmesine İlişkin Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

Sıralamalar 

Belirsizlikten Kaçınma Sayı Sıra Ortalaması Sıralamalar Toplamı 
Belirsizlikten Kaçınma Yüksek 119 68,79 8185,50 

Belirsizlikten Kaçınma Düşük 22 82,98 1825,50 

Toplam 141   

Test İstatistikleria 

Mann-Whitney U 1045,500 

Wilcoxon W 8185,500 

Z -1,499 

Asimptotik Anlamlılık (2 yönlü) ,134 

a. Gruplama Değişkeni: Belirsizlikten Kaçınma 

 

Tablo 7’de ortaya koyulan sonuca göre anlamlılık değerinin 0,05 sayısından büyük olması 
nedeniyle, bireysel kariyer planlama açısından Erasmus+ programının değerlendirilmesinin 
Hofstede’’nin belirsizlikten kaçınma boyutuyla anlamlı bir farklılık göstermediği 
sonucuna varılmıştır. H1d hipotezi reddedilmiş H0 hipotezi desteklenmiştir. 
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Tablo 8: Katılımcıların Hofstede’nin Uzun-Kısa Döneme Yönelim Boyutu Çerçevesinde 
Değerlendirilmesine İlişkin T-Testi Sonuçları 

Grup İstatistikleri 
Uzun-Kısa Döneme 

Yönelim 
Sayı Ortalama Std. Hata 

Ortalamanın 
Standart Hatası 

Uzun Döneme Yönelim 95 3,8070 ,49388 ,05067 

Kısa Döneme Yönelim 46 4,0812 ,42974 ,06336 

Bağımsız Örneklem T-Testi 

 Varyansların 
Eşitliği İçin 
Levene Testi 

Ortalama Eşitlik İçin T-Testi 

F p t sd 
      P 

(2-yönlü) 
Ortalama 

Fark 

Std. Hata 

Farkı 
95% Güven Aralığı 
En Düşük En Fazla 

Varyansların 
Homojen 

Olduğu 
Varsayımı 

1,806 ,181 -3,219 139 ,002 -,27414 ,08515 -,44251 -,10578 

Varyansların 
Homojen 

Dağılmadığı 
Varsayımı 

  -3,379 101,158 ,001 -,27414 ,08113 -,43508 -,11320 

 

Tablo 8’de görülen anlamlılık değerinin 0,05 sayısından küçük olması nedeniyle, bireysel kariyer 
planlama açısından Erasmus+ programının değerlendirilmesinin Hofstede’nin uzun-kısa döneme 
yönelim boyutuna ilişkin anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. H1e hipotezi 

desteklenmiş H0 hipotezi reddedilmiştir. 

Tablo 9: Katılımcıların Hofstede’nin Hoşgörü Boyutu Çerçevesinde Değerlendirilmesine 
İlişkin Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

Sıralamalar 

Hoşgörü Sayı Sıra Ortalaması Sıralamalar Toplamı 
Sınırlanma Yüksek 115 72,06 8287,00 

Hoşgörü Yüksek 26 66,31 1724,0 

Toplam 141   

Test İstatistikleria 

Mann-Whitney U 1373,000 

Wilcoxon W 1724,000 

Z -,649 

Asimptotik Anlamlılık (2 yönlü) ,516 

a. Gruplama Değişkeni: Serbestlik-Sınırlanma 

 

Tablo 9’da belirtilen anlamlılık değerinin 0,05 sayısından büyük olması nedeniyle, bireysel 
kariyer planlama açısından Erasmus+ programının değerlendirilmesinin Hofstede’nin hoşgörü 

boyutuna ilişkin anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna varılmıştır. H1f hipotezi desteklenmiş 
H0 hipotezi reddedilmiştir. 

Son olarak Tablo 10’da hipotezlerin desteklenme ve reddedilme durumları Tablo 10’da 
gösterilmiştir. 
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Tablo 10: Araştırma Hipotezlerinin Desteklenme Ve Reddedilme Durumları 
H1a: Bireysel kariyer planlaması açısından Erasmus+ programının 
değerlendirilmesi, güç mesafesi boyutuna göre anlamlı bir farklılık gösterir. 

DESTEKLENDİ 

H1b: Bireysel kariyer planlaması açısından Erasmus+ programının 
değerlendirilmesi, bireysellik-kolektivizm boyutuna göre anlamlı bir farklılık 
gösterir. 

DESTEKLENDİ 

H1c: Bireysel kariyer planlaması açısından Erasmus+ programının 
değerlendirilmesi, eril-dişil toplum boyutuna göre anlamlı bir farklılık gösterir. 

REDDEDİLDİ 

H1d: Bireysel kariyer planlaması açısından Erasmus+ programının 
değerlendirilmesi, belirsizlikten kaçınma boyutuna göre anlamlı bir farklılık 
gösterir. 

REDDEDİLDİ 

H1e: Bireysel kariyer planlaması açısından Erasmus+ programının 
değerlendirilmesi, uzun-kısa döneme yönelim boyutuna göre anlamlı bir farklılık 
gösterir. 

DESTEKLENDİ 

H1f: Bireysel kariyer planlaması açısından Erasmus+ programının 
değerlendirilmesi, serbestlik-sınırlanma boyutuna göre anlamlı bir farklılık 
gösterir. 

REDDEDİLDİ 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışma ile bireysel kariyer planlama açısından Erasmus+ programının kültürel boyutlar 

bağlamında değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Yazında Erasmus+ programının bireysel kariyer 
planlama üzerine etkilerini içeren bir çalışmaya saptanabildiği kadarıyla rastlanmamıştır. Bu 

çalışma ile yazında saptanan bu boşluğun doldurulmasına katkı sunabilmek amaçlanmıştır. 
Araştırmanın ayrıca ülkeler arası kültürel farklılıkları deşifre edebilmeyi hedeflemesi çalışmayı 
özel kılmaktadır. 

Araştırma kapsamında yapılan analizler neticesinde katılımcıların bireysel kariyer planlama 

açısından Erasmus+ programına dair görüşlerinin yaş, cinsiyet, öğrencisi olunan bölüm, 
Erasmus+ programından yararlanma süresi ve akademik not ortalamalarına göre anlamlı bir 
farklılık göstermediği belirlenmiştir. Hofstede’nin kültürel boyutların ile temellendirilen 

çalışmada güç mesafesi, bireyci kolektivist ve uzun-kısa döneme eğilimli kültürlerin, Erasmus+ 
programını bireysel kariyer planlama açısından farklı olarak değerlendirdiği tespit edilmiştir ve 

H1a, H1b ve H1e hipotezleri desteklenmiştir. Hofstede’nin belirsizlikten kaçınma, eril-dişil ve 
hoşgörü-kısıtlama boyutlarına göre ise anlamlı bir farklılık saptanmamıştır ve H1c H1d ve H1f 

hipotezleri reddedilmiştir. Bu bağlamda güç mesafesi yüksek, kolektivist ve kısa döneme yönelim 
gösteren kültürlerin bireysel kariyer planlama açısından Erasmus+ programını istatistiksel olarak 
anlamlı bir şekilde daha olumlu şekilde değerlendirdiği sonucuna varılmıştır. 

Yalnızca araştırmaya katılım sağlayan Türk öğrenciler dikkate alındığında ölçekte yer alan tüm 
maddelere genellikle olumlu bir tutum gösterdikleri tespit edilmiştir. Bu bağlamda Erasmus+ 
programının Türk öğrencilerin bireysel kariyer hedeflerini olumlu yönde şekillendirebileceği 
söylenebilir. Buna ek olarak Hofstede’nin kültürel boyutları çerçevesinde bazı kültürlerin ölçekte 
bulunan bazı maddelere yaklaşımı kararsız ya da olumsuz yönde olsa da genel olarak bireysel 

kariyer planlama açısından Erasmus+ programına ilişkin olumlu bir tutum sergiledikleri 
belirlenmiştir. Dolayısı ile programın araştırmaya katılım sağlayan milliyetler düzeyinde bireysel 
kariyer planlama açısından faydalı olabileceği öngörülebilir. 

Erasmus+ programından faydalanmış olmanın bireylere farklı kültürler öğrenme, uyumluluk 

düzeylerini ilerletme, yeni bir yabancı dil öğrenme, kişisel gelişim, kariyer hedeflerini belirleme 

ve şekillendirme ve bireylerin kendisine yatırım yapma gibi fırsatlar sunduğu söylenebilir. 
Bireylere oldukça olumlu bir şekilde yansıyabilecek bu fırsatlar iyi değerlendirildiğinde bireyin 

kariyerini ciddi düzeyde olumlu şekilde etkileyebilir. Bu yüzden Erasmus+, bireylerin kariyer 

planlamalarına olumlu şekilde yansıyabilecek bir program olarak ele alınabilir. Kişiye sunduğu 
kazanımlarla bağlantılı olarak öğrencilere kendilerini geliştirmeleri yolunda önemli fırsatlar 
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sunan Erasmus+ programının, bireyin kariyer hedeflerine olumlu olarak yansıyabileceği 
sonucuna varılabilir. 
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ÖZET 

Çalışmamızın amacı, Türkiye ve İngiltere’deki bireylerin bağlanma stillerinin, çalışma ortamındaki ses davranışıyla 
ilişkisinin kültürel farklılık göz önünde bulundurularak incelenmesidir. Bireylerin bağlanma stillerinin, iş yeri ilişkileri 
ve tutumları üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Bu bilgi ışığında, çalışmamızda üç farklı ses davranışının (yapıcı, 
kabullenici, savunmacı) bağlanma stilleriyle (güvenli, kaygılı, kaçıngan) ilişkisi incelenmiş; yöneticiye güvenin bu 
ilişkideki yeri tartışılmıştır. Çalışmamızda, her iki ülkede de güvenli bağlanma eğilimleri daha az savunmacı ve 
kabullenici ses davranışıyla ilişkili bulunmuş; aynı zamanda İngiltere’de daha fazla yapıcı sesle ilişkili bulunmuştur. 
Kaygılı bağlanma eğilimleri, her iki ülkede de daha az yapıcı; daha fazla kabullenici ve savunmacı ses davranışıyla 

ilişkili bulunmuştur. Aynı sonuç Türkiye’deki kaçıngan bağlanma eğilimine sahip bireylerde de gözlenmiş; İngiltere’de 

ise kaçıngan bağlanma eğilimi daha az yapıcı ses davranışıyla ilişkili bulunmuştur. Çalışmamızda yöneticiye güvenin, 
üç farklı bağlanma stilli ve ses davranışıyla ilişkisinde, aracılık etkisi, ülkeler arası farklar üzerinden bulunmuş ve 
tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Ses Davranışı, Bağlanma Stilleri, Kültürel Farklılık, Yöneticiye Güven  

 

GİRİŞ 

Çalışanların ses davranışı, rekabet gücü ve değişim baskısı ile karşı karşıya kalan şirketler için 
önemli araçlardan biri olarak görülmektedir (Takeuchi vd., 2012). Çalışanların görüşleri, 
şirketteki zorlayıcı durumların erken tespitinde ve bu durumlara karşı önlem alabilmesinde etkili 
görülmektedir (Morrison, 2011; Tangirala ve Ramanujam, 2008). Etkili ses mekanizmaları, takım 
halinde öğrenme ve yeniliklere açık olma gibi durumlara yardımcı olmaktadır (Liang vd., 2012). 
Buna karşın, Van Dyne ve meslektaşlarının (2003) yaptığı çalışmada, sesin olumsuz nedenlerle 

de sergilenebildiği gösterilmiştir. Bu durumu anlamak için ses davranışı araştırmalarında hem 
bireysel hem de örgütsel faktörlere odaklanılmaktadır (Detert ve Edmondson, 2011). Ses 
davranışı, yapıcı [prosocial], kabullenici [acquiescent] ve savunmacı [defensive] olarak üç 
kategoride değerlendirilmekte; her kategorideki temel motivasyonun farklı olduğu ve bağlanma 
stillerinin ses davranışı üzerinde belirleyici olabileceği belirtilmiştir (Colquitt, Scott ve LePine, 

2007; Van Dyne vd., 2003). Bireylerin, fikir ve görüşlerinin dinlendiği bir ortamda ses çıkarma 
konusunda kendilerini daha rahat hissedecekleri; bu nedenle, şirketlerde yapıcı ortamın 
yöneticiler tarafından oluşturulması önem taşıdığı bilinmektedir (Takeuchi vd., 2012). Bireyin 

geçmişe dayanan varsayımlarının da ses davranışı üzerinde etkili olduğunu açıklayan örtük ses 
teorileri [implicit voice theory], insanların geçmişten gelen kök inançlara sahip olduklarını ve bu 
inançların insan yaşamındaki etkilerinin sürekli olarak devam ettiğini savunmaktadır. “Otoriteye 
karşı bir şeyler söylemek yanlıştır” varsayımına sahip çalışanlar, destekleyici yönetimsel tutum 
olsa bile, görüşlerini yöneticileriyle paylaşmaktan çekinebilmektelerdir. Sırasıyla düşük ve 

yüksek güç mesafesine [power distance] sahip olan İngiltere ve Türkiye, yetkili makamlarla 
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konuşmak adına farklı yapılara sahip olan iki ülkedir (Hofstede, 2013). Bu yapının, erken 
çocukluk inançlarına, örtük varsayımlara, dayandığı bilinmektedir. Kwon ve Farndale'in (2020) 

öne sürdüğü gibi, her bireyin davranışları kültürel normların etkileriyle şekillenmektedir. Bu 
nedenle, mevcut araştırma, bağlanma stili ve ses ilişkisini açıklamada kültürel farklılıkların 
önemli olup olmadığını yanıtlamayı amaçlamaktadır. Bilgimiz dahilinde, kültürel bağlam göz 
önünde bulundurularak bağlanma stilleri ve ses davranışı arasındaki ilişkiyi değerlendiren başka 
bir çalışma bulunmamaktadır.   

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Bağlanma Yapıları  
Bartholomew ve Horowitz (1991), bağlanma stillerini üç farklı kategoride incelemiştir. Bunlardan 
ilki güvenli bağlanmadır ve güvenli bağlanma stiline sahip bireyler daha istikrarlı bir benlik 
duygusuna sahip olma ve yeni ilişki ve deneyimlere daha açık olma eğiliminde olarak 
tanımlanmıştır. Güvenli bağlanma stiline sahip çalışanın iş yerinde kendi zamanını yönetme 
konusunda daha rahat olacağı ve ihtiyaç duyduğunda yardım istemede kendini rahat hissedeceği 
belirtilmiştir. Kaygılı bağlanma stiline sahip bireyler ise kendileri hakkında daha az emin hisseden 

ve diğer insanların onlar hakkında ne düşündükleri ile fazlasıyla meşgul olan bireyler olarak 
tanımlanmıştır. Buna ek olarak, kaçıngan bağlanma stiline sahip bireylerin, kaygılı bağlanma 
stilinden farklı olarak, kendilerine daha yüksek saygı duydukları; ancak başkalarına daha az değer 
verdikleri, genellikle umursamaz oldukları ve işyerindeki geri bildirimlere karşı değişim 
konusunda zorluk çekebildikleri belirtilmiştir (Cawley, 2019). Yetişkin bireylerdeki bağlanma 
yönelimlerinin, güven ve dolayısıyla ses davranışıyla ilgili konularla yakından bağlantılı olduğu 
düşünülmektedir. (Colquitt, Scott ve LePine, 2007).  

Ses Davranışı  
Hirschman (1970), ses davranışı konusunda yaptığı bir çalışmada insanların bir durumu sorunlu 
bulduğunda veya tatmin edici bulmadığında verdikleri üç farklı tepkiyi; ayrılma [exit], ses [voice] 
ve sabır [loyalty] olarak kavramsallaştırmıştır. Buna göre, çalışanların durumun düzelmeyeceğine 
olan inançları işten gönüllü olarak ayrılmalarına neden olmaktadır. Ses, olumsuz durumu 

iyileştirmeye yönelik bireysel girişimleri kapsamaktadır. Sabır ise, bireyin şirketin girişimini 
beklemesi olarak tanımlanmakta; genellikle ayrılma veya ses bir seçenek olmadığında ortaya 
çıkmaktadır (Farrell, 1983). Farklı araştırmacılar ihmal [neglect] olarak bir kavram daha eklemiş; 
bu davranış umursamaz olmak ile ilgili olarak tanımlanmıştır (Adler ve Golan, 1981; Hammer, 

Landau ve Stern, 1981). Van Dyne ve LePine (1998), sesin doğası gereği sadece yapıcı bir fikir 
veya öneri sunma biçimini değil; aynı zamanda kendini koruma veya mevcut olanı destekleme 
niyetini de kapsadığını savunmuştur ve yapıcı, kabullenici ve savunmacı olmak üzere üç tür ses 
tanımlamıştır. Yapıcı ses, durumu iyileştirme güdüsüyle değişim odaklı yorumların ifade 
edilmesini vurgulayan, risk alma davranışını kapsayan, zorunlu olmayan katkı sağlayıcı davranış 
olarak tanımlanmaktadır (Van Dyne ve LePine, 1998). Örnek olarak, değişimin gerekli olduğu iş 
süreçlerinde iş birliğine dayalı çözümlerin ifade edilmesi gösterilmiştir. Savunmacı ses, kendini 

korumaya ve dikkati durumun diğer yönlerine kaydırmaya veya nedeni dış etkenlere atfetmeye 
dayanmaktadır. Çalışanların kendi kusurlarını kapatmak için müşterilerin ürün hakkındaki 
bilgisizliğini suçlamaları savunmacı ses davranışına işaret etmektedir (Van Dyne vd., 2003). 
Kabullenici ses davranışı ise, düşük öz yeterliliğe dayalı olarak meydana gelmektedir. Bu 
durumda, kişi tek başına bir değişiklik yapamayacağına inandığı için çoğunluğa uymayı veya olan 
durumu onaylamayı tercih etmektedir (Van Dyne ve Le Pine, 1998). 

Ses Davranışı ve Bağlanma Yapıları 
Ses davranışının motivasyonlarını anlamak ses literatürü için önem taşımakta; temel motivasyon 

yapıcı olma isteği gibi görünse de başka faktörler ses davranışını belirlemede daha baskın 
olabilmektedir. Ses davranışı için ses yeterliliği [voice efficacy] ve psikolojik güvenlik olmak 
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üzere iki önemli motivasyon tanımlanmıştır (Liang vd., 2012). Ses yeterliliğinin, bireylerin fikir 
sunabilecek yeterlilikte hissetmesiyle ilgili olduğu bilinmektedir. Bir çalışanın yaptığı işte 
kendine güvenmesi ve sorumluluk almaya istekli olması, ses yeterlilik düzeyini artırmakta; yapıcı 
ses davranışını desteklemektedir. Psikolojik güvenlik ise, kendini korumaya ihtiyaç duyma ile 
ilişkilendirilmiştir. Çalışanların, güven konusunda bir tehdit hissettiklerinde, konuşmaktan 
çekinebilecekleri belirtilmiştir. Ses çıkarmanın olumsuz etiketlere (baş belası, şikayetçi) neden 
olabileceğini düşünen çalışanların, algılanan güvenlik seviyelerinin azalması, ses davranışını da 
azaltabilmektedir (Milliken vd., 2003).  

Güvenli bağlanma eğilimine sahip bireylerin, çalıştıkları bireyler konusunda güvende 
hissetmeleri, kendilerini korumak yerine, iş yerinde daha fazla katkı sağlayıcı ses davranışı ve 
risk alma davranışlarına yönelmelerine yardımcı olmaktadır (Shaver ve Fraley, 2008). Bu 

bireylerin işlerini önemsemeleri, katkı sağlamak için girişimde bulunmalarına yardımcı olarak öz 
yeterlilik seviyelerinin artmasını da desteklemektedir. Tangirala ve Ramanujam (2012) yaptıkları 
işte yeterli olduğunu düşünen çalışanların kendilerini iş süreçlerini etkileme konusunda başarılı 
olarak algıladıklarını ve daha fazla yapıcı ses davranışı sergilediklerini öne sürmüştür. Kısaca, 

karar verme konusunda kendilerini özerk hissettikleri ve bu sayede şirket için katkı sağlamayı 
tercih ettikleri; böylece, kabullenici ses davranışından daha çok yapıcı ses davranışına 
yöneldikleri belirtilmiştir. Buna göre:  

H1: Güvenli bağlanma eğilimi arttıkça, bireylerin organizasyona katkı sağlamak adına, daha fazla 
yapıcı ses davranışı göstermeleri; kabullenici ve savunmacı sesin ise azalması beklenmektedir. 

Bununla birlikte, sesin gündeme getirilen sorun nedeniyle kişiler arası ilişkileri olumsuz 
etkileyebileceği bilinmektedir (LePine ve Van Dyne, 1998). Belirsizlik yönetimi teorisine 
[uncertainty management theory] göre ses fayda-zarar hesaplamasına göre belirlenmektedir ve 
çalışanlar güvende hissedebilmek adına bir durumda konuşmanın uygun olup olmadığını anlamak 
için liderlerin davranışlarını değerlendirmektedirler (Van den Bos ve Lind, 2002). Özellikle 
kaygılı bağlanma stiline sahip çalışanlar, belirsizliği önlemek ve ilişkilerini korumak adına 
zorlayıcı ve yapıcı önerilerde bulunmayı tercih etmeyerek daha az ses davranışı 
sergilemektelerdir. Bununla birlikte, kaygılı bağlanma stiline sahip olan bireylerin, genellikle 
düşük öz yeterlilik seviyelerine sahip oldukları ve işle ilgili konularda katkı sağlama konusunda 
kendilerini huzursuz hissedebildikleri öne sürülmüştür (Vroom ve Jago, 1988). Çözüm sunma 
konusunda kendilerini yetersiz hissettiklerinde ve düşük kontrol duygusuna sahip olduklarında 
ise, yapıcı ses yerine kabullenici ses davranışı göstererek mevcut olan durumu desteklemeye 

yönelebilecekleri söylenmiştir (Frazier ve Fainshmidt, 2012). Kaygılı bağlanan bireyler 
başkalarının kendileri hakkında ne düşündüğü öte yandan kaçıngan bağlanan bireylerin de 
başkalarının ne düşündüğünü umursamaması üzerinden bakıldığında, iki bağlanma türü de 
kendini düşünen ve koruyan tarafta olmaktadır, buna göre: 

H2: Güvensiz bağlanma arttıkça (kaçıngan (H2a) ve kaygılı (H2b)), bireyler daha fazla savunmacı 
ve kabullenici ses davranışı göstereceklerdir. 

Yöneticiye Güven  
Yöneticilerin çalışanların fikirleri için sıcak bir ortam yaratmalarının ve yeni fikirlere açık 
olmalarının çalışanların güvenli ortam algısının artmasına ve fikirlerini daha fazla paylaşmalarına 
yardımcı olduğu bilinmektedir (Ashforth vd., 2009). Dutton ve diğerleri (1997) yöneticilerin 
çalışanları dinlediği, güvendiği ve desteklediği, belirsizliğin nispeten daha aza indirgendiği bir 
ortamda çalışanların daha fazla ses çıkarma davranışı sergileyeceklerini savunmuştur.  

H3: Yöneticiye güvenin, yapıcı sesi arttırması (H3a), kabullenici (H3b) ve savunmacı sesi (H3c) 

azaltması beklenmektedir. 

Bununla birlikte, yöneticiye güvenin eksik olması, güvenli bağlanma stiline sahip bireylerde de 
yapıcı ses davranışını azaltabilmektedir. Tangirala ve Ramanujam (2012), yöneticilerin 
çalışanların görüşlerini önemsememelerinin ve çalışanlar için güvenli ortamı sağlamamalarının, 
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iş yeterliliği yüksek olan bireylerde bile daha az konuşmayı tercih etmelerine neden olduğunu 
bulmuşlardır. Aksine, güvenli bağlanma stiline sahip bireylerin yapıcı ses davranışının, 
yöneticilerine güvenmeleri durumunda artacağını belirtmişlerdir. Buna göre, yöneticiye güvenin, 
bağlanma stilleri ve çalışanların ses davranışı ilişkisindeki etkisi incelenmelidir.  

H4: Yöneticiye güvenin, güvenli bağlanma ve yapıcı ses arasında düzenleyicilik etkisi vardır; 
güvenli bağlanan bireyler yöneticilerine güvenleri arttıkça, daha fazla yapıcı ses (H4a) 
göstereceklerdir; ancak daha az kabullenici (H4b) ve savunmacı ses (H4c) göstereceklerdir. 

H5: Güvensiz bağlanan (kaçıngan (H5a) ve kaygılı (H5c)) bireyler; yöneticilerine güvenleri 
azaldıkça, daha fazla kabullenici ses göstereceklerdir. Aynı zamanda bu bireylerin (kaçıngan 
(H5b) ve kaygılı (H5d)), yöneticilerine güvenleri azaldıkça, daha fazla savunmacı ses 
göstermeleri beklenmektedir. 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Yöntem ve Örneklem 

Araştırmanın örneklemi; Türkiye (NTÜRKİYE=225) ve İngiltere’de (NİNGİLTERE=172) yaşayan 
toplam 397 katılımcıdan oluşmaktadır (Tablo 1). İngiltere’deki (Londra) katılımcılara, yazarın 
Erasmus+ değişimi ile gittiği üniversitede, çalışma grubunun ağı (network) üzerinden ulaşılmış 
olup, Türkiye’de (İstanbul) katılımcılara kolayda örneklem metodu ile ulaşılmıştır. SPSS 26 ve 

PROCESS ile analizler yapılmıştır. Örneklem, pandemi öncesinde toplanmıştır.  

Çevrimiçi platform (Qualtrics) üzerinden gerçekleştirilen çalışmada, güvenilirlik analizleri 
yapılmış olan ölçeklerden edinilen sonuçlar korelasyon ve regresyon analizlileriyle 

değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılım gönüllülük esasına dayanmakta olup, katılımcılardan 
çevrimiçi platformda onay alınmıştır.   

Tablo 1. Tanımlayıcı Bilgiler 

    N % İNG % TR % Total  

Cinsiyet Kadın 147 74.4 52 .60 

 Erkek 97 23.1 46.2 .40 

Yaş ≤ 25-35 74 35.9 60.4 .48 

 36-60 80 64.1 39.6 .52 

Eğitim <Lisans 12 4.1 2.2 .05 

 ≥Lisans  208 41.2 73.8 .95 

Sektör Hizmet 196 85.9 75 .78 

 Üretim 54 14.1 25 .22 

Pozisyon Memur 49 23.1 18.1 .20 

 Amir 13 5.1 5.3 .05 

 Yönetici 114 47.4 44.9 .46 

 Diğer 73 24.4 31.6 .29 

Kıdem < 1 yıl 43 18.2 17.1 .17 

 1-6 yıl 112 40.3 47.6 .45 

 7-14 yıl 52 28.4 17.7 .21 

  ≥ 15 yıl 40 13.0 17.6 .16 

Not. İNG=İngiltere örneklemi, TR=Türkiye örneklemi. 
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Ölçekler  
Yakın ilişkilerde yaşantılar envanteri-ilişki yapıları [Experiences in Close Relationships-
Revised-Short Form (ECRS-RS)]: Fraley ve diğerleri (2011) tarafından geliştirilmiş olan bu 
ölçek, kaçıngan bağlanma (“Başkalarına kendimi açmak konusunda rahat hissetmem”) ve kaygılı 
bağlanma (“Çevremdekilerin beni terk etmesinden korkarım”) olmak üzere iki boyut 
içermektedir. 9 maddeden oluşan ve 7 puanlı Likert ölçeği ile değerlendirilen (1= kesinlikle 
katılmıyorum, 7=tamamen katılıyorum) ölçekte ilk 6 soru kaçıngan; son 3 soru kaygılı 
bağlanmayı göstermektedir. Global/genel bağlanmayı anlayabilmek adına; “genel olarak yakın 
ilişkilerde” nasıl hissettiği şeklinde de sorulduğu belirtilmiştir. Ölçeğin ilk 4 sorusu (“Başkalarına 
rahatlıkla güvenirim”) ters kodlanmaktadır. Aynı zamanda yüksek skorlar güvensiz (kaçıngan 
ve/veya kaygılı), düşük skorlar (tekrar ters kodlanması ile) güvenli bağlanma eğilimini 
göstermektedir. Buna göre, güvenli bağlanma eğilimi; kaçıngan-kaygılı alt boyutları üzerinden 
alınmış olup, güvenli bağlanma skoru hesaplanmıştır. Ölçeğin Türkçe çevirisi, geçerlilik ve 
güvenilirlik analizleri Karataş ve Demir (2019) tarafından gerçekleştirilmiştir.  

Çalışan ses davranışı ölçeği:  Çalışmamızda Dyne vd. (2003) tarafından geliştirilen kapsamlı ses 
davranışı ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, yapıcı ses (“Çalışma ortamının niteliğini etkileyebilecek 
konularda katkı sağlarım”), kabullenici ses (“İtirazsız uyum gösterir, nadiren yeni bir fikir 
üretirim”) ve savunmacı ses (“Göze batmamak için diğerlerinin dikkatini başka yöne çevirecek 
şeyler söylerim”) olmak üzere 3 boyut içermektedir ve 7’li Likert ölçeğiyle değerlendirilmektedir 
(1= kesinlikle katılmıyorum, 7=tamamen katılıyorum). Ölçeğin Türkçe çevirisinde, geçerlilik ve 
güvenilirlik analizleri Sağlam vd. (2019) tarafından gerçekleştirilmiştir.  

Yönetici güvenilirliği ölçeği: Çalışanların yöneticiye güvenini ölçmek için ilk olarak Mayer ve 
Devis (1999) “güven ve güvenin öncülleri” ölçeğini geliştirmiştir. Ölçekte; çalışanların 
yöneticilerinin yetkinliklerine güveni, yardımseverliğini, doğruculuk ve dürüstlüğünü 
ölçmektedir. Ölçek, 5’li Likert ölçeğiyle değerlendirilmektedir (1= kesinlikle katılmıyorum, 

5=tamamen katılıyorum). Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri Türkiye’de Wasti ve 

meslektaşları (2007) tarafından yapılmıştır. Çalışmamızda 6 maddeden oluşan yöneticiye güven 
ölçeği (“Yöneticimin becerilerine güvenim tamdır”) kullanılmıştır.  

Tablo 2’de, kullanılan ölçeklerin orijinal Cronbach alpha değerleri ve çalışmamızın güvenilirlik 
analizleri belirtilmiştir.  

Tablo 2: Güvenilirlik Analizleri 

  
Dil/Ülke 

Orijinal Çalışma 

α 

Bu Çalışma 

α 

Kaçıngan Bağlanma 
İNGa 

TRb 

.901 

.902 
.783 

.722 

Kaygılı Bağlanma 
İNGa 

TRb 

.881 

.882 
.937 

.723 

Yapıcı Ses  İNGa 

TRb 

.953 

.8144 
.869 

.814 

Kabullenici Ses 
İNGa 

TRb 

.893 

.7444 
.940 

.773 

Savunmacı Ses  İNGa 

TRb 

.923 

.7864 
.926 

.685 

Yöneticiye Güven 
 İNGa 

TRb 

.825 

.916 
.960 

.930 

Not. İNG=İngilizce/İngiltere, TR=Türkçe/Türkiye. 1Fraley vd., 2011,2Karataş ve Demir (2019),3 Dyne vd. 

(2003), 4 Sağlam vd. (2019),5Mayer ve Devis (1999),6Wasti vd., 2007. KMO>.5, Barlett’s test<.05. Ses İNG 

%80 TR %60 Varyans, Bağlanma İNG %75 TR %65 Varyans.  
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BULGULAR VE TARTIŞMA  
Çalışmamızın sonuçlarına göre, her iki ülkede de güvenli bağlanma eğilimindeki bireylerin daha 
az kabullenici ve savunmacı (pasif) ses davranışlarında bulundukları anlamlı olarak bulunmuş; 

sadece İngiltere örnekleminde yapıcı ses davranışları ile anlamlı olarak ilişkilendirilmiştir (Tablo 

3). Buna göre H1 kısmen desteklenmiştir. Ek olarak, her iki ülkede de kaygılı bağlanma 
eğilimindeki bireyler daha çok savunmacı ve kabullenici (pasif) ses davranışıyla anlamlı olarak 
ilişkili bulunmuştur. Sadece Türkiye örnekleminde kaçıngan bağlanma eğilimindeki bireyler aynı 
zamanda daha çok savunmacı ve kabullenici (pasif) ses sergilemişlerdir; İngiltere örnekleminde 
ise kabullenici sesi arttırmakta ve yapıcı sesi anlamlı olarak azaltmaktadır (Tablo 3). Buna göre 
H2 kısmen desteklenmiştir.  

Yöneticiye güvenin, çalışan sesi üzerinde yordayıcı etkisi incelenmiş, H3 kısmen desteklenmiştir. 
Buna göre; ortak olarak, yöneticiye güvenin yapıcı sesi arttırdığı gözlemlenmiştir (Tablo 4 ve 

Tablo 5). Yöneticiye güvenin, bağlanma eğilimleri ve ses davranışı arasındaki ilişkindeki etkisine 
de bakılmıştır. Buna göre, iki örneklemde de güvenli bağlanma eğilimindeki bireylerin yapıcı sese 
yönelmesinde yöneticiye güvenin aracı etkisine rastlanmamıştır. Ancak, İngiltere örnekleminde, 
kabullenici ve savunmacı ses üzerinde etkisi gözlemlenmiştir (Tablo 5).  

Yöneticiye güvenin, güvensiz (kaygılı ve kaçıngan) bağlanma eğilimleri ile kabullenici ve 

savunmacı ses arasında aracı etkisi bulunmuştur. İngiltere örnekleminde; kaygılı bağlanan 

bireylerin, yöneticiye güvenleri de az ise, daha fazla kabullenici ses davranışına yöneldiği 
görülmüştür. Kaçıngan bağlanan bireylerin, yöneticiye güvenleri az ise, daha fazla savunmacı ses 
davranışına yöneldiği görülmüştür (Tablo 5).  

Türkiye örnekleminde ise; kaygılı bağlanma eğiliminden uzaklaştıkça, yöneticiye de güveniyorsa, 

savunmacı ses davranışının azaldığı ve yapıcı sesin arttığı görülmüştür (Tablo 4). 
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Tablo 3: Korelasyon Matrisi 

Değişken Ülke  Ort SS 1 2 3 4 5 6 7 

1. Güvenli Bağlanma İNGa 

TRb 

2.46 

2.56 

.73 

.49 

1.00             

2. Kaçıngan Bağlanma İNGa 

TRb 

3.69 

3.40 

.71 

.60 

-.780*** 

-.842*** 

1.00      

3. Kaygılı Bağlanma İNGa 

TRb 

3.25 

3.52  

1.41 

.80 

 -.772*** 

-.583*** 

.203 

.052 

1.00     

4. Savunmacı Ses İNGa 

TRb 

3.52 

3.49 

1.20 

.65 

-.574** 

-.311*** 

.217 

.184* 

.676*** 

.296*** 

1.00    

5.Yapıcı Ses İNGa 

TRb 

2.67 

2.71 

.66 

.54 

.406* 

.105 

-.426* 

-.114 

 -.202 

-.023 

-.166 

-.282*** 

1.00   

6. Kabullenici Ses İNGa 

TRb 

3.96 

3.80 

1.06 

.67 

-.600*** 

-.311*** 

.322* 

.147* 

.611*** 

.354*** 

.772*** 

.522*** 

-.301** 

-.244** 

1.00  

7. Yöneticiye Güven İNGa 

TRb 

2.21 

2.29 

1.14 

.91 

.045 

.213** 

-.267 

-.186* 

.200 

-.113 

.401 

-.160* 

.190* 

.200** 

.075 

-.045 

1.00 

     *p<.05, **p<.01, ***p<.001. Not: Ort=Ortalama, SS=Standart Sapma. İNG=İngiltere, TR=Türkiye. 
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Tablo 4: Yordayıcılık ve Düzenleyicilik Tablosu (Türkiye) 

 Bağımsız 
Değişkenler Yapıcı Ses Kabullenici Ses Savunmacı Ses Hipotez Sonucu 

 F (1,170) R2 ΔR2 β t F (1,169) R2 ΔR2 β t F (1,167) R2 ΔR2 β t  

Yöneticiye Güven 7.057** .040 .034 .200 2.657** .349 .002 -.004 -.045 -.591 4.399* .026 .020 -.160 -2.097 

H3a desteklenmiştir. 
H3b, H3c  

desteklenmemiştir. 
 Bağımsız 
Değişkenler Yapıcı Ses Kabullenici Ses Savunmacı Ses  

 F (6,161) R2 ΔR2 β t F (6,160) R2 ΔR2 β t F (6,158) R2 ΔR2 β t  

Model 1  
Güvenli Bağlanma 1.925 .011 .005 .105 1.388 18.300*** .097 .091 -.311 -4.278*** 18.050*** .096 .091 -.311 -4.249***  

Model 2  
Güvenli Bağlanma x 
Yöneticiye Güven+  3.411** .113 .003 .069 .755  4.129***  .134 .002  .058  .534  4.031***  .133 .004 -.092 -.849 

H4 

desteklenmemiştir. 
Model 1 
Kaygılı Bağlanma  .090 .001 -.005 -.023 -.301 24.532*** .125 .120 .354 4.953*** 16.184*** .087 .082 .296 4.023***  

Model 2  
Kaygılı Bağlanma  x 
Yöneticiye Güven+   3.654**  .120 .017 -.100  -1.746* 5.566*** .173 .003 -.047 -.706 5.153*** .164 .030 .156 2.395* 

H5d desteklenmiştir. 
H5a, H5b ve H5c  

desteklenmemiştir. 

Model 1  
Kaçıngan Bağlanma  2.269 .013 .007 -.114 -1.506 3.756* .021 .016 .147 1.938* 5.921* .034 .028 .184 2.433*  

Model 2 
Kaçıngan Bağlanma 
x Yöneticiye Güven+   3.266**  .108 .001  .009 .124 1.868* .065 .001 .012 .127 2.399* .083 .001 -.016 -.179   

     *p<.05, **p<.01, ***p<.001. +Yaş, cinsiyet ve kıdem kontrol değişkeni. 
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Tablo 5: Yordayıcılık ve Düzenleyicilik Tablosu (İngiltere) 

 Bağımsız Değişkenler Yapıcı Ses Kabullenici Ses Savunmacı Ses Hipotez Sonucu 

 F (1,77) R2 ΔR2 β t F (1,77) R2 ΔR2 β t F (1,30) R2 ΔR2 β t  

Yöneticiye Güven 2.873* .036 .023 .190 1.695* .438 .006 -.007 .075 .662 5.756* .161 .133 .401 2.399 

H3a desteklenmiştir. 
H3b, H3c  

desteklenmemiştir. 
 Bağımsız Değişkenler Yapıcı Ses Kabullenici Ses Savunmacı Ses  

 F (6,24) R2 ΔR2 β t F (6,24) R2 ΔR2 β t F (6,24) R2 ΔR2 β t  

Model 1  
Güvenli Bağlanma 5.920* .165 .137 .406 2.433* 16.841*** .360 .338 -.600 -4.104*** 14.704** .329 .307 -.574 -3.835**  

Model 2  
Güvenli Bağlanma x 
Yöneticiye Güven+  1.194 .230 .014 .114 .668 4.395**  .523 .073  .487 1.918* 12.296***  .754 .104 .358 1.781* 

H4b ve H4c  

desteklenmiştir. 
H4a desteklenmemiştir. 

Model 1 
Kaygılı Bağlanma  1.283 .041 .009 -.202 -1.132 17.843*** .373 .352 .611  4.224*** 25.247*** .457 .439 .676 5.025*** 

Model 2  
Kaygılı Bağlanma  x 
Yöneticiye Güven+   .607  .131 .003 -.026  -.296 4.408** .524 .071 -.241 -1.897* 6.371*** .614 .043 -.170 -1.639 

H5b, H5c ve H5d  

desteklenmiştir. 
H5a desteklenmemiştir. 

Model 1  
Kaçıngan Bağlanma  6.635* .181 .154 -.426 -2.576* 3.465* .104 .074 .322 1.861* 1.487 .047 .015 .217 1.219* 

Model 2 
Kaçıngan Bağlanma x 
Yöneticiye Güven+   1.342  .251 .015  -.156 -.699 2.112* .346 .007 -.197 -.498 4.799** .545 .074 -.593 -1.980*   

     *p<.05, **p<.01, ***p<.001. +Yaş, cinsiyet ve kıdem kontrol değişkeni. 
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Anglosakson literatüre göre, güvenli bağlanma eğilimindeki çalışanların daha fazla yapıcı ses 
davranışı göstererek şirkete katkı sağlamaya çalıştıkları beklenmekteydi. Bu sonuç, İngiltere 
örnekleminde bulunmuşken; Türkiye örnekleminde bulunamamıştır. Ancak ortak olarak, güvenli 
bağlanmanın korku ve kopuş davranışlarından uzak olması düşünülerek (Dyne vd. 2003), iki 

örneklemde de kabullenici ve savunmacı sesin azaldığı görülmüştür. Türkiye’de, hiyerarşiye karşı 
kök inançların ve örtük sesin kuvvetli olması, diğer odaklı olan yapıcı ses tarafına geçmesinde 

engel teşkil ettiği düşünülmektedir.  

Ek olarak, kaygılı bağlanma eğilimdekilerin, ortak olarak iki kültürde de özgüven yetersizliğine 
bağlı olduğu düşünülerek, tartışmalardan uzaklaşıp durumu kabul etmeyi ya da umudunu 
kaybettiği bir noktada kendini korumayı ortak bir refleks olarak öncelik haline getirdikleri 
görülmektedir. Kaçıngan bağlanma eğilimindekiler, Türkiye örnekleminde aynı şekilde daha 
fazla kabullenici-savunmacı (pasif sesleri) tercih ederken; İngiltere örnekleminde Batı 
literatüründe beklendiği üzere yapıcı (aktif) sesi azaltmakta ve/veya kabullenici sesi 

arttırmaktadır (Shaver ve Fraley, 2008). Özellikle yapıcı sesin bağlanma yapıları ile ilişkisinde, 
İngiltere örneklemi Anglosakson literatürü bulgularını daha kuvvetli destekler nitelikte 

çalışmaktadır.  

Bu bulgular çalışmamızın hipotezlerini doğrular nitelikte olmakla birlikte; kültürel çevrenin de 
bağlanma yapıları ve çalışanların ses davranışları üzerinde etkili olabileceğinin altını çizmektedir. 
Çalışan sesinin bireysel farklılıklara duyarlı bir davranış olduğu anlaşılmaktadır. Bağlanma 
yapılarının kendini ne şekilde ifade edeceğini belirlemesi, yöneticilerin çalışanları ile kuracakları 
ilişki açısından önem teşkil etmektedir. Yöneticilerin çalışanlarının ihtiyaç ve endişelerini ve bu 
anlamda ikili ilişkilerindeki yaklaşımlarını anlaması onların iş süreçlerine ve nihayetinde kuruma 
katkılarını arttırmada etkin olacaktır. Güvenli bağlanan kişiler sahip oldukları fikirleri kimsenin 
etkisinde kalmadan ifade etmeye meyillidirler, ama burada köklü kültürel inançlara bağlı olarak 
farklılıklar göz ardı edilmemelidir. Bu anlamda yöneticilerin bu tür çalışanlarla ilişkilerinde onları 
bireye özgü yetkinlik veya öneriler temelinde motive edebilecekleri yöntemleri araştırmaları 
önemlidir.   

İki örneklemde de ortak olarak, yöneticiye güvenin yapıcı sesi arttırdığı ve güvensiz (kaygılı-
kaçıngan) bağlanma eğiliminin kabullenici ve savunmacı sesi arttırdığı gözlemlenmiştir. Sadece 

İngiltere örnekleminde, güvenli bağlanma yapıcı sesi yordamıştır. Yöneticiye güvenin, iki 
örneklemde de yapıcı sesi açıklamada, güvenli bağlanma üzerine katkısı bulunamamıştır. Ancak, 
literatürde olduğu üzere, İngiltere örnekleminde, güvenli bağlanan ve yöneticiye güveni de olan 
çalışanlar daha az kabullenici ve savunmacı sese (pasif davranışlara) başvurmuşlardır.  

Kaygılı bağlanma eğilimindeki bireyler diğer odaklı olduğundan, var olanı kabullenmeye karşı 
çıkmamaya odaklı olması; kaçıngan bağlanma eğilimindeki bireylerin ise kendine odaklı 
olduğundan, savunmacı davranması beklenmekteydi. Bu doğrultuda, İngiltere örneklemi 
yöneticiye güven etkisinde de literatürü desteklemiştir. Kaygılı bağlanma eğilimindekiler, öz 
yeterliliğin az olması nedeniyle durumu değiştirecek gücü bulamayıp diğerlerinin kararlarına 
uyma eğilimindedir. Aksine, kaçıngan bağlanma eğilimindekiler, kendilerini haklı görüp 
eleştirme ve kendini savunmaya giriştikleri görülmüştür.  

Batı literatüründen farklı olarak, Türkiye örnekleminde, yöneticiye güvenin merkez olduğunu, 
günlük ilişkilerinde kaygıdan uzak ve yöneticiye güven varsa, savunmadan uzaklaşıp yapıcı ses 
yöneldikleri görülmüştür. Ancak, Türkiye’deki katılımcılar hem kendisine hem yöneticiye 
güvenin az olduğu yerde, iş ortamındaki durum/beklenti/sorunları göz ardı ederek kendini 

korumaya geçeceği unutulmamalıdır. Özgüven seviyelerinin de çalışanların ses davranışı 
üzerinde etkili olduğu ve bireylerin hiyerarşiye dair kök inançlarının farklı bulguları getirdiği 
görülmektedir. İçinde bulunduğumuz kültürün, günlük yaşamda kaygılı (diğerlerinin ne 
söyleyeceğine bağımlı) bireylerin oluşumundaki katkısı düşünüldüğünde (Frazier & Fainshmidt, 

2012; Hofstede, 2013).; ancak kaygıdan uzaklaştıkça, iş ortamında yöneticiye güven ve rahatça 
fikirlerini dile getirme şartların oluşmaya başladığı görülmektedir. Bu noktada, çalışan sesinin 
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özellikle önemli olduğu ya da yaratıcı fikir ve düşünce üretmenin elzem olduğu 
departman/sektörlerde; İK ve yöneticiler, çalışanların bireysel düzeyde de iletişimde ve ikili 
ilişkilerde kaygılarından uzaklaşmalarına ve öz güvenlerini beslemelerine yarayacak 
uygulamaları göz önüne almaları gerektiği çıkarılabilir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bağlanma eğilimleri ve çalışan ses davranışı arasındaki ilişki incelendiği bu çalışmada, ses 

davranış yazınını destekleyici sonuçlar bulunmuştur. Anglosakson örneklemde güvenli bağ 
kurmanın ve Türkiye örnekleminde yöneticiye güven ile kaygılı ilişkilerin azalmasının yapıcı sesi 

arttırıyor olması, kurumların işe alım süreçlerinde kritik bir girdi olabilir. Günümüz kurumsal İK 

uygulamalarında kişilik envanterlerine ek olarak adayların güvenli-güvensiz bağ kuruyor olmaları 
da ölçülüp değerlendirilmesinin, kısa ve uzun vadede kurum performansına katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.  

Türkiye’deki katılımcılarının, güç mesafesi yüksek bir çevrede, ilişkilerinde güvenli bağlansalar 
dahi yöneticiye güven otoriteyi kabulden öteye geçememektedir. Bu durum, organizasyonların 
küresel dünyada daha yenilikçi ve rekabetçi olmalarını engelleyici olabilir. Bu bağlamda 
kurumların çalışanlarının kendilerini ifade etme yönünde daha destekleyici çözümler bulması 
önerilmektedir. Ayrıca yöneticiye güvenin öneminin de anlaşılarak, sadece operasyonel değil aynı 
zamanda ilişkisel araçların kullanmanın gereği görülmektedir.  

Çalışmamız her ne kadar literatüre katkı sağlayıcı bir nitelik taşısa de bazı kısıtlara sahiptir. İlk 
olarak bağlanma yapıları ve çalışan sesi davranışını anket yöntemi ile ölçülmesi katılımcıların 
gerçekçi yanıt vermesini engellemiş olabileceği düşünülmektedir. Bu yüzden ileriki 
araştırmalarda ankete destek olarak ikincil değerlendirmelerin de (ör., gözlem, örnek olay veya 
mülakat) kullanılması önerilmektedir. Örneğin, kaygılı bağlanmada kaygının kaynağı nitel 
çalışmalarla da incelenmelidir. İkinci bir husus da çalışmanın örnekleminin genişletilmesine olan 
ihtiyaçtır. Yüksek güç mesafesi olan Türkiye örnekleminde kısıtlı olan çalışan sesi literatürüne 
katkısı olmasına rağmen, gelecek çalışmalarda, özellikle yöneticiye güvenin yanı sıra başka 
örgütsel faktörlerin eklenerek, Anglosakson kültürler ile karşılaştırılması hedeflenmektedir.  
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ÖZET 

Hizmet Sektörü rekabetin en yoğun yaşandığı sektörlerden biridir. Otelcilik sektörü de, hizmet sektöründe yer alması 
nedeni ile yaşanan yoğun rekabetten etkilenmektedir. Oteller rakiplerinden sıyrılmak ve rekabet avantajı sağlamak 
için sürekli bir arayış içerisindedir. Rekabet avantajına sahip olabilmek, müşterilerin memnuniyetinden, memnun 
müşterilerin sadık müşterilere dönüşmesinden ve markanın imajının sürekli gelişmesi ile mümkün olabilmektedir. Bu 

çalışmada zincir otellerden hizmet alan yerli ve yabancı üç kültürde teknolojik yenilik uygulamalarının müşteri 
tutumları üzerindeki etkileri incelenmiştir. Yürütülen yol analizleri kapsamında teknolojik uygulamaların hizmet 
sektöründe önemli yere sahip değişkenler üzerinde anlamlı etkileri bulunmuştur.  Yürütülen analizler en iyi yolun 
teknolojik yenilik- marka imajı-marka sadakati ve müşteri marka memnuniyeti bağlamında olduğunu göstermiştir.   

Anahtar Kelimeler: Marka İmajı,  Müşteri Memnuniyeti, Müşteri Sadakati, Teknolojik Yenilik, Hizmet Sektörü 

 

GİRİŞ 

Hizmet Sektörü rekabetin en yoğun yaşandığı sektörlerden biridir. Otelcilik sektörü de, hizmet 
sektöründe yer alması nedeni ile yaşanan yoğun rekabetten etkilenmektedir. Oteller 

rakiplerinden sıyrılmak ve rekabet avantajı sağlamak için sürekli bir arayış içerisindedirler. 
Rekabet avantajına sahip olabilmek, müşterilerin memnuniyetinden, memnun müşterilerin sadık 
müşterilere dönüşmesinden ve markanın imajının sürekli gelişmesi ile mümkün olabilmektedir. 
Teknoloji kullanımı ile müşteri memnuniyeti, sadakati ve marka imajı arasındaki ilişkiler 
incelenmiştir. 

Bu çalışmanın amacı teknolojik yeniliklerin otel müşterilerinin memnuniyetine, sadakatine ve 

markanın imajına etkilerini araştırmaktır. Teknoloji hayatın her alanında kendini göstermeye 
devam etmektedir. Teknolojik gelişmeler tüm sektörlerde olduğu gibi otelcilik sektöründe de 
yakından takip edilmekte, çağı yakalayan ve teknolojik olarak rakiplerine karşı üstünlük kuran 
Otel işletmeleri rekabet avantajı sağlamaktadır.  

Otelcilik Sektöründe teknoloji kullanımı ve teknoloji kullanımının müşteri memnuniyeti ve 
sadakatine olası etkileri ile ilgili literatür çalışmalarının çok fazla olmaması, konunun sektör için 
önemi, örnek teşkil etmesi nedeniyle konu üzerinde detaylı araştırmalar yapılmıştır.  Analizler 

için sektörden yerli ve yabancı çok sayıda müşterisi ile anket çalışmaları yapılarak eşde edilen 
verilerle tasarlanan hipotezler test edilmiştir.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Genel olarak Memnuniyet, bir kişinin, biri ürünün algılanan performansını ( ya da sonucunu ) 
beklentileriyle ilişkili olarak karşılaştırmasından kaynaklanan zevk veya hayal kırıklığı 
duygularıdır. Performans beklentileri karşılıyorsa müşteri tatmin olur. Performans beklentileri 

aşarsa, müşteri çok memnun olur ya da azalır (Kotler, 1997:40 ). General Electric firmasının 
CEO’su Jack Welch, personellerine şunları söylemiştir. “ Firmalar iş güvencesi veremez. 
Sadece müşteriler verir.” Kendisi, çalışanlarının müşteri memnuniyeti ve elde tutma üzerindeki 
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etkilerinin son derece farkında olmasını sağlamaktadır. Buradan şu çıkarılabilir : “Müşteriyi 
düşünmüyorsanız, düşünmüyorsunuz”(Kotler, 1999: 20 ). 

Rekabetteki en güçlü savunma müşterileri mutlu edebilmektir. Müşterilerini mutlu bırakabilen 
firmalar neredeyse rakipsizlerdir. Müşterileri kendilerine daha bağlı olurlar, daha fazla ve daha 
sık bir şekilde alışveriş yaparlar. Firmanın ürün ve hizmetleri için daha fazla ödeme yapmaya 
meyilli olurlar ve firmanın zor dönemlerinde firmaya sadık kalırlar (Lele ve Sheth, 1987:1 ). 

Gerson’a göre mutlu müşteriler firma ile daha fazla iş yaparlar. Firmadan daha sık ve daha fazla 
satın alırlar. Firmayı arkadaş çevrelerine ve ailelerine tavsiye ederler. Satış, servis, memnuniyet 
ve karlılık arasında direk bir link vardır. Müşteri daha memnun oldukça, daha fazla satın alır. 
Daha fazla harcayan müşteriye daha fazla satış yapılır ve genelde daha fazla satış yapan firmalar 
daha fazla kar yaparlar ( Gerson,1993:5). 

Kandampully’e göre firma ile müşteri arasında gerçek ve sadık bir ilişki, firmanın müşterileri ile 
duygusal olarak bağlanma ve müşterileri ile uzun vadeli bağ kurma becerisine bağlıdır. Müşteri 
sadakati, hizmet personelinin “hizmet sadakati” ile kazanılmaktadır. Müşteri güveni 
kazanılamamışsa, bu güven sınırlı ise ya da hiç yoksa, müşteri sadakati gerçekleşemeyecektir. 

Firma eğer pazardaki liderliği ele geçirmek ya da liderliğini devam ettirmek istiyorsa hizmet 
sadakati bir ön koşul olmaktadır. Firmanın sürekli iyileştirme içerisinde olmasının ve 
sürdürülebilir üstünlüğünün temellerinde, müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati ve müşterinin 
ilişkiye dürüst katılımı ( müşterinin sesi ) sağlamaktadır (Kandampully, 199 :439). 

Hallowell ise sadakati iki farklı yol ile tanımlamıştır. Birinci tanım, sadakati bir tavır olarak 
tanımlar. Farklı duygular müşteride bir ürün, hizmet ya da firmaya karşı bağlılık yaratır. İkinci 
tanım, sadakati davranışsal olarak tanımlamaktadır. Bağlılık davranışının örnekleri arasında 
aynı tedarikçiden hizmet satın almaya devam etmek, bir ilişkinin ölçeğini ve / veya kapsamını 
veya tavsiye eylemini artırmak yer alır.( Hallowell, 1996:27). 

Müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati için en önemli kriterlerden biri olarak düşünülmektedir. 
Genel müşteri memnuniyeti, genel hizmet kalitesinden çok yeniden satın alma niyetlerinin daha 
iyi bir göstergesidir. Memnun bir müşterinin kusur aramaması, uzun süre şirkete sadık kalması 
ve diğerlerine göre daha çok ve daha sık satın alması varsayılmaktadır ( Ravald ve Grönroos, 
1996:20 ).Müşteri sadakatinin firmaların performansında olumlu bir etkisi vardır ve birçok 
firma için bir rekabet avantajı kaynağı olarak kabul edilmektedir. Hizmet işletmelerinde artan 
müşteri sadakatinin sonuçları, artan gelir, azalan müşteri edinme maliyetleri ve tekrar alıcılara 
hizmet etmenin daha düşük maliyetleridir, bu da daha fazla karlılığa yol açmaktadır. Müşteri 
sadakati stratejik pazar planlaması için temel bir hedef teşkil etmektedir (Lam ve arkadaşları 
2004:293). 

Markalar, fiyat rekabetine karşı en büyük savunmayı sağlamaktadır. Güçlü markalar daha az 
bilinen markalara kıyasla müşterilere daha fazla güven, konfor ve daha iyi kalite 
yaratmaktadırlar. Müşteriler güçlü markalar için daha fazla ödemeye isteklidir ancak, bir marka 
sadece daha fazla reklam bütçesi olduğu için güçlü değildir. Bir markanın gücü reklamda değil 
performansındadır. Bir marka başlangıçta tanıtım ve reklamla inşa edilmektedir,  markanın 
sürdürülebilirliği performansına bağlıdır. Başarılı bir marka şirketin ya aynı fiyatla daha fazla 
ürün satabilmesine ya da aynı miktarda ürünü daha iyi fiyatla satabilmesine izin vermektedir ( 

Kotler, 2005:66 ). 

Pazarlama literatüründe genellikle tanımlandığı ve tartışıldığı şekliyle "imaj" terimi, ürün ya da 
hizmetin geçmiş promosyon ve itibar değerlendirmesinin etkilerini içeren soyut bir kavramdır. 
İmaj, bir tüketicinin beklentilerini ifade eder (Gensch, 1978:384 ). Bir markanın imajı, 
tüketicinin zihninde olan şeydir. Tüketicilerin, algılarından, önceki inançlarından, sosyal 
normlarından tecrübelerinden, reklamlardan, ambalajdan, ağızdan ağıza pazarlamadan aldığı 
tüm bilgilerin toplamıdır ( Randall, 2000:7 ). Müşteri sadakatini sürdürmenin ve  kar elde 
etmenin ilk adımlarından biri olumlu bir marka imajı oluşturmak ve bunu sürdürmektir. Marka 
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İmajı sadece isimle değil aynı zamanda renkleri, simgeleri, kelime ve sloganları içeren net ve 

tutarlı bir mesaj içeren toplam ürün konseptine dayanmaktadır ( Rooney, 1995:54 ). 

Marka İmajı, tüketiciler tarafından hafızada tutulan marka ile ilgili algılardan oluşmaktadır 
(Keller, 1998 :124 ). Uztuğ’a göre, marka imajı, tüketicinin zihnindeki markanın resmidir. Bu 
resim, markanın tanınırlığı, markaya yönelik tutumlar ve markanın kalitesine duyulan güven ile 
oluşmaktadır. İmajın temel özelliklerinden biri ise görsel olarak sunum şeklidir ( Uztuğ, 2003 
:40 ). Marka imajının unsurları nesnel ve öznel olmak üzere ayrılmaktadır. Nesnel unsurlar 
ürünün cinsi, işletmenin piyasadaki yeri, ürünün teknik durumu, konumu, satış yerleri, fiyatı ve 
satış sonrasındaki hizmetlerdir (Peltekoğlu, 2012 :136) .  

Bilgi Teknolojileri ile Oteller hem kalite hem de gelirlerini artırabilmektedirler. Yenilik ihtiyacı 
artık hayatın bir parçası olduğundan teknolojinin Konaklama sektöründe kullanılması bir 
zorunluluktur. ( Karataş ve Babür, 2013:15 ) Bununla birlikte, Bilgi Teknolojilerinin 

Konaklama Sektöründe kullanıma başlanması, teknolojinin o zamanlar ki gelişme hızı ile 
karşılaştırılınca yavaş ve sınırlı bir şekilde gerçekleşebilmiştir. Bunun nedenleri ise, o 
zamanlardaki Bilgi Teknolojilerinin yatırım maliyetlerinin yüksek olması ve Otelcilik 
sektörünün hizmet ağırlıklı bir sektör olması nedeni ile insan faktörünün ön planda olması 
sonucu kullanım sınırlı olarak kalmıştır. Günümüzde ise Bilgi teknolojileri Otellerin tüm 
departmanlarında ve müşteri odalarında yoğun olarak kullanılmaktadır. ( Çakmakçı, 2012:50 ) 

1980’ler sonrası müşteri beklentilerinde önemli değişiklikler yaşanmıştır. Müşteriler artık 
işletmelerden daha talepkar konumdadırlar ve işletmelere neyi, ne zaman, nasıl ve istediği ürün 
ya da hizmet için ne kadar ödemek istediğini açıkça belirtmektedirler. Bu koşullar otellerin 
uygulama ve hedeflerini müşterilerinin beklentilerine göre değiştirmelerine neden olmaktadır. 
Diğer sektörlerde olduğu gibi, Bilgi Teknolojilerinin Konaklama Sektörüne birçok faydası 
vardır. Bu faydalardan bazıları şunlardır: satışları artırmak, mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, 
pazardaki değişikliklere hızlı yanıtlar, servis kalitesini iyileştirmek, verimliliği artırmak ve 
müşterilerden geri bildirim almaktır. ( Aksu ve Tarcan, 2002:95 ) 

Teknolojinin konaklama sektöründeki Otellerde kullanımının faydaları arasında iyileştirilmiş 
hizmet kalitesi, artırılmış karlılık, departmanların entegrasyonu, daha hızlı iletişim ve daha az 
maliyet bulunmaktadır. Teknolojinin ayrıca misafir deneyimleri üzerinde önemli bir etkisi olup, 
müşterilerin memnuniyetinin önemli bir belirleyicisidir. Van Hoof ve arkadaşlarının yaptıkları 
çalışmada, Teknolojiden en çok faydalanan departmanın Ön Büro olduğu, Ön Büro 
Departmanını Satış ve Pazarlama, Muhasebe, Yiyecek ve İçecek Departmanı izlemiştir. (Van 
Hoof ve arkadaşları, 1995:65-67 ) 

Yönetimsel ve operasyonel düzeyde ise teknoloji, kasiyerler, rezervasyon personeli ve kat 
hizmetleri personeli gibi çeşitli işlevsel alandaki personeli etkilemektedir. Müşterilere sağlanan 
doğrudan faydaların yanı sıra, teknolojiler hizmet sunumundaki verimliliği de artırmaktadır. 
Örneğin, Marriott şirketlerinin oda rezervasyonu sistemi, dünya çapında 355.000'den fazla otel 
odasının rezervasyonunu yönetir. Bu, Marriott'a seyahat eden kişilerin özellikleri, alışkanlıkları 
ve tercihleri hakkında bilgi toplamak için değerli bir fırsat sağlamaktadır. Marriott'un 
konaklama programında depolanan 12 milyon müşteri profili, seyahat endüstrisindeki bu türden 
en büyük veri tabanını oluşturmaktadır. Bu bilgiler, Marriott'un müşterilerin kişisel profillerini 
ürün tercihleriyle çapraz referans almasına olanak tanır. Marriott, bunu yaparak, benzeri 
görülmemiş bir hassasiyetle teşvikleri ve promosyonları hedefleyebilmektedir (Lee ve 

arkadaşları, 2003: 425 ). 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Rekabet ortamında işletmeler, pazar payını korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak için 
tüketicisi ile güçlü bir iletişim kurmak zorundadır. Bu doğrultuda planladığı stratejiler arasında 
en önemli faktörler; müşteri sadakati, müşteri memnuniyeti ve marka imajıdır. Ancak marka 
imajı tek başına, müşteri tercihini ve sadakatini sağlamaya yetmemektedir. Bu nedenle 
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markanın imajının sağlanmasında etkin olan faktörlerin uygulanması önemlidir. Teknoloji ve bu 

bağlamda teknolojiyi kullanan uygulamalar önemlidir. Bu bağlamda teknolojik uygulamaları, 
marka imajının, müşteri sadakati ve müşteri marka memnuniyeti ilişkisini incelemek amacı ile 
planlanan araştırma da aşağıdaki model test edilmiştir. 

Şekil : Araştırma Modeli Ve Hipotezler 

Araştırma kesitsel ve tanımlayıcı tiptedir. Araştırmanın çalışma evrenini Antalya ve Muğla 
illerinde faaliyet gösteren TUI BLUE otel işletmelerinden son 5 yılda hizmet alan yerli ve 
yabancı müşterileri oluşturmaktadır. Kültürler arası bir evren olan bu örneklemde yaklaşık 2 
milyon müşteri bulunmaktadır. Bu örneklem Türkçe, İngilizce ve Almanca konuşanlar olarak 
sınıflandırılmıştır. Ana kütleden %95 güvenilirlik sınırları içerisinde %5’lik bir hata payı 
dikkate alınarak örneklem büyüklüğü 384 kişi olarak hesap edilmiştir (Tablo 1) (Sekaran, 
1992). Bu kapsamda kolayda  örnekleme yöntemiyle tesadüfî olarak seçilen toplam 1000 kişiye 
anket uygulaması yapılması planlanmıştır. Pandemi nedeniyle online olarak gönderilen 
anketlerden 541’i geri dönmüş ve 516 tanesi analiz yapmak için uygun bulunmuştur. Anketi 
cevaplayanların 25 i bu otel gurubundan hizmet almadığından analizden çıkarılmıştır. Yapılan 
uç değer analizinde değişkenlere ait normal dağılımı bozan 14 veri seti çıkartılmış ve 502 
katılımcının doldurduğu anket analizlere dâhil edilmiştir. Araştırmaya katılanlara ait demografik 
bilgiler tablo ve şekillerle sunulmuştur.   

Tablo 1: Çeşitli Evren Büyüklüklerine İlişkin Örneklem Sayıları (Sekaran, 1992: 253) 

Evren Büyüklüğü 100 200 250 600 750 1000 1400 5000 
1000000

0 

Örneklem Sayısı 80 132 152 234 254 278 302 357 384 

 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formu demografik 
sorular, teknoloji odaklı otel uygulama etkinliği(TTU), marka imajı(MI), müşteri (marka) 
sadakati (MS) ve müşteri (marka) memnuniyeti (MMT) ölçeklerinden oluşmaktadır. Veriler, 
yapı geçerliliği, güvenilirlik analizi, tanımlayıcı istatistikler ve hipotez testlerine tabi 
tutulmuştur. Yapı geçerliliği için keşfedici faktör analizine, güvenirlik için ise Cronbach Alpha 

katsayısına başvurulmuştur. Hipotezlerin test edilmesinde, bağımsız gruplarda t testi, anova 
testi, pearson korelasyon testi ve çoklu Regresyon analizlerine başvurulmuştur. Verilerin 
analizinde SPSS, Amos ve Smart PLS paket programları kullanılmıştır. Demografik özelliklere 
ait bilgiler Tablo 2de sunulmuştur. 
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Tablo 2: Ankete Katılan Kişilerin Demografik Özellikleri 

Değişkenler Gruplar Frekanslar 

Dil 

Türkçe 252 - (%50,2) 

İngilizce 88 - (%17,5) 

Almanca 162 – (%32,3) 

Eğitim 

İlköğretim 19 – (%3,8) 

Lise 149 – (%29,7) 

Lisans 203 – (%40,5) 

YL 110– (%22) 

Doktora 20 – (%4) 

Medeni Durum 
Evli 354 – (%57,4) 

Bekar 148-(%70,5) 

Cinsiyet 
Kadın 243-(%29,5) 

Erkek 259 - (%51,6) 

Sektör 
Kamu 122 – (%24,3) 

Özel 334 – (% 66,5) 

Diğer 46 – (%9,2) 

Çalışılan Pozisyon 

Çalışan 183-(%29,5) 

Yönetici 235 - (%46,8) 

Diğer 84 – (%16,7) 
 

Araştırmaya katılan katılımcıların yaş ortalaması 45, ortalama çalışma süresi ise 22 yıldır. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda anketler, 
katılımcılara çevirim içi uygulanmıştır. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci 
bölümde demografik değişkenlerle ilgili 10 soru yer almaktadır. İkinci bölümde ise 13 sorudan 

oluşan marka imajı ölçeği (2 boyut, 13 md) madde), marka sadakati ölçeği (1 boyut, 5 md),  
müşteri marka memnuniyet ölçeği (1 boyut, 5 md)  ve Teknoloji odaklı otel uygulamaları 
etkinliği ölçeği (1 boyut, 9 md) bulunmaktadır.  
Marka imajının belirlenmesinde Keller (2003) den yararlanarak diğer çalışmalardan oluşturulan 
ve Kaplan (2007) tarafından kullanılan ölçek esas alınmıştır. Müşterilerin marka sadakatini 
(MS) belirlemek üzere Narayandas(1996)  tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Ölçek 
Türkçe’ye Aydın ve Özer(2004) tarafından adapte edilmiş ve kullanılmıştır. Müşterilerin marka 
memnuniyet düzeylerini belirlemek üzere Taylor ve Baker (1994) tarafından geliştirilen ve 
Thuy ve Hau (2010) tarafından adapte edilerek kullanılan ölçek kullanılmıştır.  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla Pearson korelasyonları hesaplanmıştır 
(Tablo 21).  Tabloda ayrıca satırların sonunda güvenilirlik bulguları parantez içinde 
sunulmuştur. Analiz sonucunda; tüm değişkenler arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler olduğu 
belirlenmiştir.. 

Tablo 3: Ortalama, S. Sapma ve Korelasyon Değerleri 

Değişkenler 1 2 3 4 

MMT (.90)    

M_SDKT .82*** (.86)   

M_Imaj .74*** .73*** (.86)  

TTU .51*** .53*** .60*** (.93) 

Not: Alfa güvenilirlik katsayıları parantez içinde gösterilmiştir. 
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Müşteri marka memnuniyetinin  dile (kültüre) göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 
üzere yapılan tek yönlü ANOVA analizleri Tablo 4 de sunulmuştur. Tablo 4 de de görüldüğü 
üzere müşteri marka memnuniyeti düzeylerinin kültürlere göre anlamlı farklılık 
göstermemektedir( F=0,79, p>0,05).  

Tablo 4: ANOVA testi bulguları 

Değişken Grup N Ort. SS F 

Müşteri marka 
memnuniyeti  

1.Türkçe 252 4,76 0,41 

0,79 2.İngilizce 88 4,70 0,46 

3.Almanca 162 4,72 0,56 

**p<.01,  * p<.05 

Sürdürülen analizler kapsamında araştırma modelinin SEM ile analizi yapılmıştır. Modele 
ilişkin bulgular elde edilen bulgular ile uyumludur. SEM kapsamında model uyumu için MI’dan  
2 ilave madde çıkarılmıştır (Q6 ve Q8). Elde edilen bulgular Şekil 2 da 

sunulmuştur.(SRMR=0,07;AVE>0,05;NFI=0,88).  

 

Şekil 2: PLS SEM yol analizi bulguları 

Yürütülen modele ilişkin Ayırt edici geçerlilik bulguları Tablo 5 da sunulmuştur. 

Tablo 5. Ayırt edici geçerlilik (Fornell Larcker) 

 MI MS MMT TTU 

MI 0.736    

MS 0.762 0.810   

MMT 0.776 0.822 0.864  

TTU 0.595 0.534 0.514 0.802 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma belirli bir coğrafyada gerçekleştirilmiş,  belirli bir grup üzerinde ve belirli bir zaman 
diliminde uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini Antalya ve Muğla illerinde faaliyet 
gösteren TUI BLUE otel işletmelerinden son 5 yılda hizmet alan yerli ve yabancı müşterileri 
oluşturmaktadır. Kültürler arası bir evren olan bu örneklemde yaklaşık 2 milyon müşteri 
bulunmaktadır. Bu örneklem Türkçe, İngilizce ve Almanca konuşanlar olarak sınıflandırılmıştır.  

Otel tercihlerinin Kalite olduğu ile ilgili bulgularda müşterilerin %75’i, Güven olduğu ile ilgili 
bulgularda müşterilerin %74’ü, İmaj olduğu ile ilgili bulgularda müşterilerin %64’ü, Teknoloji 
olduğu ile ilgili bulgularda ise müşterilerin %46’si “kesinlikle katılırım” şeklinde cevap 
vermiştir. Ankete cevap veren 502 müşterinin sadece 41’i Otel seçimlerinde Teknolojiyi önemli 
bulmamış ve “katılmam ya da kesinlikle katılmam “ şeklinde cevap vermişlerdir. Bu da toplam 
müşterilerin %8,2’si olmaktadır. Kalite, güven ve imaj gibi önemli faktörlerin yanında 

Teknoloji’nin Otel seçiminde ne kadar önemli olduğu ortaya konmuştur. 

Teknoloji odaklı Otel Uygulamaları Marka İmajını pozitif ve anlamlı olarak etkilemekte, marka 
imajı müşteri memnuniyetini ve müşteri sadakatini pozitif ve anlamlı olarak etkilemekte, 
müşteri sadakati, müşteri memnuniyetini pozitif olarak etkilemekte ve müşteri sadakatinin 
müşteri memnuniyeti ve marka imajı arasında aracılık rolü bulunmaktadır. Her ne kadar 
teknolojinin kullanımı müşteri memnuniyeti ve sadakatini olumlu olarak desteklese de, 

müşterilerin otel tercihinde en önemli kriter değildir. Müşterilerin otel tercihlerinde en önemli 
kriterler, otelin kalitesi ve otele duyulan güvendir. 

Müşteri Memnuniyetinin ve elde edilen memnuniyet sayesinde kazanılan müşteri sadakatini 
elde etmenin en önemli yollarından biri müşterilere yeni hizmetler, farklı uygulamalar 
sunmaktır. Mobil Uygulamalarda Oteller için önerilen alternatiflerden biridir. Otel Yöneticileri 
teknoloji ile ilgili Otellerine yatırımlar yapmalı, gelirlerin belli bir kısmını yatırım bütçesinde 
teknolojiye ayırmalıdır. Otel müşterilerinin Mobil uygulamalar ile daha planlı ve rahat bir tatil 
geçirebildikleri ve bu uygulamalardan memnun kaldıkları görülmüştür. Otel işletmelerinin, otel 
mobil uygulamalarının değerli ve erişilebilir işlevler içeren keyifli bir otel hizmeti sağlaması 
tavsiye edilmektedir. Bu araştırmanın bulguları, otel mobil uygulamalarının konaklama 
sektöründe pratik kullanımının mümkün olduğunu göstermekte, müşterilere daha üstün kalitede 
hizmet verilebildiğini göstermektedir. Bu çalışmanın sonuçları, bir çok otel işletmesinin, 
teknolojik gelişmeler ve özellikle mobil teknolojiyi kullanmaları sayesinde rekabet avantajı 
sağlayarak  pazar içinde, markalarının daha üst bir düzeye taşımasına yardımcı olabilir. 

Çalışmanın çeşitli kısıtları bulunmaktadır. Belirli bir zaman diliminde olması, belirli bir 
coğrafya ve sektörde olması çalışmanın önemli bir kısıtlarıdır. Bundan sonra bu alanda çalışma 
yapacak araştırmacılara teknolojik tutundurma araçlarının marka sadakatine etkilerini 

incelemeleri önerilmektedir.  

 

KAYNAKÇA 

Akin Aksu, A. ve Tarcan, E. (2002). The Internet and five‐star hotels: a case study from the 
Antalya region in Turkey. International Journal of Contemporary Hospitality 

Management, 14(2), 94–97.doi:10.1108/09596110210419282  

Aydın S. ve Özer G. 2005. The analysis of antecedents of customer  loyalty in the turkish 

mobile telecommunication market, European  Journal of Marketing, 39(7/8). 

Baron, R. M. and Kenny, D. A. (1986). The Moderator Mediator Variable Distinction in Social 

Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. Journal 

of Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182. 



587 

Çakmakçı, E. (2012). Bilgi Teknolojisi Kullanımının Otel Performansı ve Verimliliğine Etkisi. 

Verimlilik Dergisi, 4, 47-66.  

Hallowell, R. (1996). The relationships of customer satisfaction, customer loyalty, and 

profitability: an empirical study. International journal of service industry management. 

Gensch, D. H. (1978). Image-Measurement Segmentation. Journal of Marketing Research, 

15(3), 384–394.doi:10.1177/002224377801500309  

Gerson F (1993) Measuring customer satisfaction, 1995, Crisp Publications; 1st edition (March 

1, 1995) 

Gerson Richard F. (1997). Müşteri Tatmininde Süreklilik, (Çev. Tülay Savaşer), İstanbul: Rota 

Yayınları 

Kandampully, J. and Suhartanto, D. (2000). Customer loyalty in the hotel industry: the role of 

customer satisfaction and image. International journal of contemporary hospitality 

management. 

Kaplan, M.D. (2007) . Product appearance and brand knowledge: An analysis of critical 

relationships. İzmir Ekonomi Ü.. Yayımlanmamış doktora tezi.  

Karataş, M. ve Babür, S. (2013). Gelişen Dünyada Turizm Sektörünün Yeri. KMÜ Sosyal ve 

Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si, 15(25), 15-24. 

Keller,K. L. (2003). Strategic brand management: building. measuring. and managing brand 

equity. Upper Saddle River. NJ: Pearson Education. 

Kotler P. (1999) Kotler on marketing : how to create, win, and dominate markets, New York : 

Free Press 

Knapp D. (2000 ) The Brandmindset,  McGraw-Hill 

Lam, S. Y., Shankar, V., Erramilli, M. K. and Murthy, B. (2004). Customer value, satisfaction, 

loyalty, and switching costs: an illustration from a business-to-business service 

context. Journal of the academy of marketing science, 32(3), 293-311. 

Lee, S., Barker, S. and Kandampully, J. (2003). Technology, service quality, and customer 

loyalty in hotels: Australian managerial perspectives. Managing Service Quality: An 

International Journal, 13(5), 423–432.doi:10.1108/09604520310495886  

Lele and Sheth. (1987) The customer is key : gaining an unbeatable advantage through customer 

satisfaction 

Narayandas, N. (1996). The link between customer satisfaction and customer loyalty: An 

empirical investigation. Working Paper. No. 97-017. Harvard Business School. Boston. 

MA.  

Peltekoğlu Balta, F . (2012). Kurumsal İletişim Sürecinde İmajın Yeri. İstanbul Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal , 0 
(4) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iuifd/issue/22888/244873 

Randall G ( 2000 ) Branding : a practical guide to planning your strategy, London ; Dover, N.H. 

: Kogan Page 

Ravald, A. and Grönroos, C. (1996). The value concept and relationship marketing. European 

Journal of Marketing, 30(2), 19–30. doi:10.1108/03090569610106626 

Rooney, A.J. (1995). Branding: a trend for today and tomorrow. Journal of Product  Brand 

Management, 4(4), 48–55.doi:10.1108/10610429510097690 

Sekaran, U. (1992). Research Methods For Business, Canada: John Wiley ve Sons, Inc. 



588 

Thuy, P.N. and Hau, L.N. (2010). Service personal values and customer loyalty: A study of 

banking services in a transitional economy. International Journal of Bank Marketing. 

28(6).  465-47 

Taylor, S.A. and Baker, T.L. (1994). An assessment of the relationship between Service quality 

and customer satisfaction in formation of consumers’ purchase intentions. Journal of 
Retailing. 70. 163-178. 

Uztuğ, F. ( 2003 ) Markan Kadar Konuş, Marka İletişimi Stratejileri, MediaCat Kitapları 

Van Hoof, H. B., Collins, G. R., Combrink, T. E. and Verbeeten, M. J. (1995). Technology 

Needs and Perception. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 36(5), 

64–69. doi:10.1177/001088049503600525 



589 

AYNI İŞKOLUNDA FAALİYET GÖSTEREN FARKLI İŞ 
MODELLERİNE SAHİP İŞLETMELERİN 

REKABETÇİLİKLERİNİN KIYASLANMASI: MUĞLA İLİ 
ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ 

 

İbrahim ÖZOKTAY 

 

ibrahim.ozoktay007@gmail.com 

Doç. Dr. Serkan DİRLİK 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 

sdirlik@mu.edu.tr  

 

ÖZET 

Bu bildirinin temel amacı, Michael E. Porter tarafından geliştirilen beş güç modeli çerçevesinde zeytinyağ üretimi 
gerçekleştirilen işletmelerin rekabetçiliklerini etkileyen faktörleri incelemektir. Bu kapsamda Muğla İlinde faaliyet 
gösteren toplam 82 işletme üzerinde bir tarama araştırması yürütüldü. Tarama araştırması sürecinde zeytinyağ üretimi 
gerçekleştiren iki farklı iş modeline sahip işletme kategorisi olduğu tespit edildi. Bu iki farklı iş modeline sahip işletme 

kategorileri yağhaneler ve butik işletmeler olarak isimlendirildi ve beş güç modeli karşılaştırmalı bir biçimde bu iki 
farklı işletme kategorisi açısından değerlendirildi. Araştırma bulguları, bu iki kategorideki işletmelerin temel 
özelliklerini ve özellikleri açısından temel farklılıkları ortaya koymakla birlikte, aynı iş kolunda farklı iş modelini 
benimseyerek faaliyet gösteren işletmelerin rekabetçiliklerini beş güç modelindeki faktörlerin farklı biçimlerde 
etkileyebileceğini göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Beş Güç Modeli, Rekabet Gücü, Zeytinyağı İmalatı, Muğla. 

 

ÇALIŞMANIN AMACI 

Bu araştırmanın temel amacı, aynı işkolunda faaliyet gösteren fakat farklı iş modellerine sahip 
işletmelerin rekabetçiliklerinin incelenmesidir. Örgüt kuramı ve strateji yazınından bildiğimiz 
üzere aynı kolunda faaliyet gösteren fakat farklı stratejilere veya iş modellerine sahip örgütlerin 
çevresel değişimlere farklı tepkiler verdikleri veya rekabetçilik dinamiklerinin birbirinden farklı 
olduğu belirtilebilir. Örneğin, ekoloji yaklaşımın kesim genişliği kuramı özelci ve genelci olmak 
üzere aynı işkolunda faaliyet gösteren işletmeleri birbirinden ayırmaktadır (Freeman ve Hannan, 

1983). Strateji yazınında ise iş modeli çalışmaları da farklı iş modeline sahip olmanın işletmelerin 
rekabetçiliklerini farklılaştırabileceği yönünde değerlendirmeler sağlamaktadır (örn. Foss ve 
Saebi, 2017). Bu yaklaşımlar bize aynı iş kolunda faaliyet gösteren işletmelerin yaşamlarını 
sürdürmeleri ve rekabetçiliklerinin işletmelerin takip ettikleri strateji veya iş modellerinden ötürü 
farklılaşabileceğini ortaya koymaktadır. Bu araştırmada bizde farklı iş modeline sahip olan fakat 
aynı faaliyeti gerçekleştiren işletmelerin rekabet güçlerini kıyaslamak amaç edinmektedir. 
Zeytinyağ üretimi iş kolu bu araştırmanın temel amacına uygun bir bağlam sunduğu belirtilebilir. 

ARAŞTIRMA BAĞLAMI VE YÖNTEMİ 

Araştırmanın görgül bağlamını Muğla ilinde faaliyet gösteren ve zeytinyağı üreten işletmeler 
oluşturmaktadır. Muğla ili zeytinyağ üretimi açısından Türkiye’nin öncü illerinden biridir. Tarım 
ve Orman Bakanlığı’nın Temmuz 2020 ‘Tarım Ürünleri Piyasaları: Zeytinyağı’ raporunu 
incelediğimizde Muğla ilinin zeytinyağı üretimi açısından önemi açıkça anlaşılmaktadır. Bahsi 
geçen rapora göre, yağlık zeytin ekili alanları ve üretimi konusunda Muğla, Aydın ilinden sonra 
%15,2’lük payı ile Türkiye ikincisidir. Ayrıca Muğla, zeytinyağı üretimi açısından da %12,8’lik 
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payı ile Türkiye’de Aydın’dan sonra en fazla zeytinyağı üreten ildir. Zeytinyağı üretiminin Muğla 
ilindeki üretim konusunda önemine işaret eden bir başka gösterge de Milas zeytinyağı’nın Antep 
baklavası, Malatya kayısısı, Aydın inciri ve Aydın kestanesinden sonra AB tescilli Türkiye’nin 
beşinci coğrafi işaretli ürünü olmasıdır. Muğla ilindeki zeytinyağ üreticileri aynı zamanda bu 
araştırmanın temel amacına uygun bir görgül bağlam sunmaktadır. Bu üretici topluluğu içerisinde 
iki temel iş modelini takip eden işletmeler söz konusudur. Bunlardan biri geleneksel olarak 
zeytinyağ üretimi yapan ve yağhane olarak isimlendirilen işletmelerdir. Diğer iş modelini takip 
eden zeytinyağ üreticileri ise butik zeytinyağ üreticileri olarak isimlendirilen işletmelerdir. 
Yağhaneler, temel olarak üreticilerin zeytinlerini sıkan ve bunun karşılığında hak yağı olarak 
isimlendirilen belirli yüzde zeytinyağını sıkım karşılığı alan işletmelerdir. Yağhaneler, geleneksel 
olarak zeytinyağ sıkımı gerçekleştirilen işletmelerin günümüzdeki modern temsilcileridir. Butik 
zeytinyağ işletmeleri ise zeytinyağı üretiminde yeni iş modelini benimseyen görece iş kolundaki 
yeni işletmelerdir. Bu işletmelerin yağhanelerden temel farkı ise bu işletmelerin kendilerine ait 
zeytinlerin yağlarını elde ederek bu yağları markalı bir şekilde ağırlıklı olarak perakende olarak 
satan işletmelerdir. Araştırmamızda bu iki farklı kategorideki işletmeler rekabet güçlerinin 

etkileri açısından karşılaştırılmıştır. Araştırmamızın stratejisi, tarama (survey) stratejisidir. 
Tarama stratejisinin seçilmesinin temel gerekçesi Muğla il sınırları içerisindeki işletmelerin hem 
özellikleri hem de rekabet güçleri açısından genel durumlarının incelenmesinin amaç edinmesi 
olarak belirtilebilir. Tarama stratejisi kapsamında Muğla İlinde faaliyet gösteren yağhaneler ve 
butik zeytinyağı üretimi yapan işletmelere ulaşılmaya çalışılmış ve araştırmaya katılmayı kabul 
eden 82 işletme araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmamızın veri toplama tekniği hem 
yağhaneler için hem de butik işletmeler için geliştirilen görüşme formudur1. Görüşme formundaki 
sorular dört kategoriden oluşmaktadır. İlk kategori işletmelerin genel özelliklerini ölçmeye 
yöneliktir. İkinci kategori sorular, işletmelerin rekabet gücünü ölçmeye yönelik sorulardır. 
İşletmelerin rekabet gücünün ölçümü için temel alınan model Michael E. Porter tarafından 
geliştirilen rekabetçi güçler modelidir (Porter, 1979; Porter, 1998[1980]; Porter, 2008). Üçüncü 
kategorideki sorular işletmelerin ihracat durumunu ölçen sorulardır. Son kategorideki sorular ise 
işletmelerin genel beklentilerine ilişkin sorulardır.   

ARAŞTIRMA BULGULARI 

Örneklemin genel karakteristiklerine ilişkin bulguları değerlendirecek olursak araştırmamıza 

katılan yağhanelerin butik işletmelerden daha uzun faaliyet süresine sahip olduğu (sırasıyla 37,5 
yıl-8,8 yıl), yağhanelerin ağırlıklı olarak ürettikleri zeytinyağını toptan olarak satarken butik 
işletmelerin ağırlıklı olarak perakende sattıkları (sırasıyla %69,9 -%78,6), yağhanelerin ağırlıklı 
olarak ürünlerini fabrikalarında satarken butik işletmelerin ağırlıklı olarak internet üzerinden satış 
yaptıkları (sırasıyla %90,3 -%84,2), butik işletmelerin hepsinin tescilli marka sahipliği söz konusu 

iken yağhanelerin yaklaşık %42’sinin marka sahipliği söz konusu olduğu, zeytinyağlarını 
sakladıkları krom tankı kapasiteleri açısından kıyaslandığında yağhanelerin butik işletmelerden 
daha büyük krom tankı kapasitesi olduğu (sırasıyla 56 ton-16 ton) görülmektedir. Bu bulgular 

bize butik işletmelerin daha küçük kapasiteli, markalı, internet satışı temelli ve daha yeni aktörler 
olduğunu göstermektedir. İzleyen bulgularda ise beş güç modeli çerçevesinde her iki kategorideki 
işletmelerin durumu özetlenmiştir.  

Giriş tehdidi açısından değerlendirildiğinde elde edilen bulguları şu şekilde yorumlamak 
mümkündür. Öncelikli olarak yağhanelerin algıladıkları yeni giriş tehdidinin düşük düzeyde butik 
işletmelere göre daha düşük olduğu görülmektedir. Butik zeytinyağ üreticileri ortalama olarak 
yeni giriş tehdidini daha yüksek algılamaktadırlar. İki grup arasındaki fark da istatistiksel olarak 
anlamlıdır. Sektöre giriş bariyerleri açısından değerlendirildiğinde ise hem yağhanelerin hem de 
butik işletmelerin ölçek ekonomileri konusunda düşük düzeyde değerlendirme yaptıkları 
görülmektedir. Bulgulara göre üretimin artıyor olmasının birim maliyetler üzerinde azaltıcı 

                                                           

1
  Hem yağhaneler hem de butik zeytinyağ işletmeleri için geliştirilen soru formları yazarlardan temin 

edilebilir.  
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etkisinin düşük seviyede kaldığı belirtilebilir. Bir başka bariyer olarak da ürün farklılaştırmasıdır. 
Yağhaneler için ürün farklılaştırılması için sundukları üç ürün (yağ, yağ dışı ürünler ve pirina) ve 

bir hizmet (zeytin sıkımı) değerlendirilmiştir. Butik işletmelerde ise sadece yağ ve yağ dışı 
ürünlerin farklılaştırılması değerlendirilmiştir. Yağhaneler için ticari gelir sağlayan dört ana 
faaliyet içerisinde ürün farklılaşması en fazla algılanan işletmenin ürettiği yağdır. En düşük ürün 
farklılaşması ise pirinadır. Fakat bu dört faaliyet için farklılaşmanın orta düzey/orta düzey üstü 
olduğu görülmektedir. Butik işletmelerin ise elde ettikleri yağ ve yağ dışı ürünler açısından 
belirttikleri ürün farklılaşması da yüksek düzeydedir. Sunmuş olunan ürünler açısından 
yağhaneler ve butik işletmeler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olan tek ürün yağ dışı 
ürünlerdir. Butik işletmeler, yağhanelere göre yağ dışı ürünlerinin daha fazla farklı olduğunu 
belirtmişlerdir. Giriş tehdidini azaltan bir diğer faktör de sermaye gereksinimidir. Yağhaneler, 
butik işletmelere göre sermaye gereksinimi daha yüksek düzeyde algılamışlardır ve bu farklılık 
istatistiksel olarak anlamlıdır. Yağhaneler için gerekli olan makine sistemlerinin fiyatları göz 
önüne alındığında yağhanelerin butik işletmelere göre daha büyük sermayeye gereksinimleri 
oldukları beklenilen bir sonuçtur. Giriş tehdidini azaltan bir diğer faktör ise sektördeki 
işletmelerin gerek toptan dağıtım kanallarına gerek perakende dağıtım kanallarına ulaşmalarının 
zorluğudur. Üretilen zeytinyağını toptan kanallara ulaştırma konusunda yağhaneler ve butik 
işletmeler dağıtım kanallarına ulaşmayı kolay görürken, perakende kanallarına ulaştırmayı 
nispeten daha zor görmektedirler. Yağhaneler, butik işletmelere göre ürettikleri yağı toptan 
kanallara sunmayı daha kolay olarak değerlendirmektedirler ve bu farklılık istatistiksel olarak 

anlamlıdır. Yağ dışı ürünleri toptan ve perakende kanallarına sunma açısından bakıldığında hem 
yağhaneler için hem de butik işletmeler için dağıtım kanallarına ulaşmanın pek de kolay olmadığı 
belirtilebilir. Pirina ürününü açısından değerlendirildiğinde ise yağhaneler için toptan dağıtım 
kanallarına ulaşma oldukça kolay olarak değerlendirilmektedir. Giriş tehdidini azaltan bir başka 
bariyer olarak da ölçekten bağımsız maliyet avantajlarıdır. Hem yağhaneler için hem de butik 
işletmeler için ölçekten bağımsız maliyet avantajlarının orta düzeyde söz konusu olduğu 
belirtilebilir. Giriş tehdidini azaltan bir başka faktör de devlet politikalarının sektöre girişi 
engelleyici olup olmadığıdır. Hem yağhaneler hem de butik işletmeler böyle bir engellemenin 

düşük düzeyde olduğunu belirtmişlerdir. Giriş tehdidi kapsamında değerlendirilen bir başka 
faktör ise beklenen misillemelerdir. Araştırmaya katılan hem yağhane hem butik işletmelerin dört 
ifade ile değerlendirdikleri beklenen misillemeler konusundaki değerlendirilmelerinden 

anlaşılacağı üzere zeytinyağı imalatı için orta düzeyin üstünde beklenen misilleme söz konusudur. 
Yağhaneler ile butik işletmeler arasında sadece bir ifade açısından farklılık söz konusudur. Butik 
işletmelere göre yağhaneler sektöre daha büyük bağlılık göstermektedir ve bu farklılık istatistiksel 
olarak anlamlıdır. Genel olarak değerlendirildiğinde ve özellikle ürün farklılaştırması, sermaye 
gereksinimi ve beklenen misillemeler dikkate alındığında bu iş kolu için giriş engellerinin önemli 
olduğu belirtilebilir.  

Rekabetin şiddeti açısından değerlendirildiğinde elde edilen bulgular şöyledir. Rakiplerle rekabet 
yağhanelerde düşük düzeyde değerlendirilirken butik işletmelerde orta düzeyde 
değerlendirilmektedir. İki kategori arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık söz 
konusudur. Butik işletmeler rakipleri ile yaptıkları rekabeti yağhanelere göre daha yüksek 
seviyede algılamaktadırlar. Rakiplerin sayısı açısından her iki kategori de orta üstü seviyede 

rakiplerin varlığını belirtmiştir. Rakiplerin büyüklüğü ve gücünün denkliği açısından yağhaneler 
rakiplerini kendilerine daha fazla denk gördüklerini belirtmişlerdir. Bu fark da istatistiksel olarak 
anlamlıdır. İş kolunun büyüme hızı açısından değerlendirildiğinde butik işletmeler yağhanelere 
göre iş kolunun büyüme hızını daha hızlı olarak değerlendirmekteler ve bu fark da istatistiksel 
olarak anlamlıdır. Sabit maliyet ve depolama maliyetleri açısından her iki grup da orta düzeyde 
maliyetleri olduğunu belirtmişlerdir. Sundukları hizmet ve ürünlerin rakiplerinkinden farklılığı 
değerlendirildiğinde yağhaneler yapmış oldukları sıkım hizmetinin rakiplerinden farklılığını 
düşük düzeyde olduğunu belirtmişlerdir. Sundukları yağ açısından da yağhaneler farklılığı düşük 
olarak değerlendirmişler. Fakat butik işletmeler sunmuş oldukları yağı rakiplerin yağlarından 
farklı görmektedirler. Yağhanelerle butik işletmelerin sundukları yağı rakiplerinden farklı 
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görmelerime ilişkin ortalama farkı istatistiksel olarak da anlamlıdır. Her ne kadar istatistiksel 

olarak anlamlı olmasa da benzer durum yağ dışı ürünlerde de söz konusudur. Yağhanelerin 
ürettikleri pirina için belirttikleri farklılık ise oldukça düşüktür. Hem yağhaneler için hem de butik 
işletmeler için müşterilerin yağ ve yağ dışı ürünler için katlanacakları geçiş maliyetlerinin düşük 
olduğu görülmektedir. Yağhaneler için pirina ürünü için de geçiş maliyetinin düşük olduğu 
görülmektedir. Yağhaneler ile butik işletmelere göre rakiplerinin kapasite arttırmaları daha az 
sıklıkta olmakla birlikte, butik işletmeler bu durumu yağhanelere göre daha sık olduğunu 
belirtmişlerdir ve bu farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır. Yağhaneler ve butik işletmeler 
rakipleri benzer olarak görmeleri orta ve orta üstü düzeyde söz konusu olmakla birlikte, 
yağhaneler rakiplerini daha benzer olarak gördükleri ve bu farklılığın istatistiksel olarak anlamlı 
olduğu görülmektedir. Hem yağhaneler hem butik işletmeler rakiplerinin iş kollarında 
bulunmalarını onların stratejik olarak önceliği olduğunu orta düzeyde kabul etmektedirler. Zeytin, 

zeytinyağı, yağ dışı ürünler ve pirinanın bozulabilirliğini değerlendiren yağhaneler ve butik 
işletmeler zeytini diğer ürünlere göre daha fazla bozulabilir olarak değerlendirmektedir. Zeytin 
ve yağ dışı ürünlerin bozulabilirliği konusunda butik işletmelerin yağhanelere göre daha yüksek 
ortalamaya sahip oldukları ve bu farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. 
Her iki kategori de rakiplerin davranışlarını yakından izleyebildikleri görülmektedir. Yağhaneler 
ve butik işletmeler orta ve orta düzey üstünde rakiplerle aynı hizmeti sunduklarını kabul etmekle 
birlikte, yağhanelerin rakiplerle aynı hizmeti sunma durumlarını butik işletmelere göre daha fazla 
kabul ettikleri görülmektedir. Bu farklılık istatistiksel olarak da anlamlıdır. Her iki grup için de 
sektörden çıkmak kolay olamamakla birlikte yağhanelerin sektörden çıkmalarını butik işletmelere 
göre daha zor değerlendirdikleri de görülmektedir. Bu farklılık da istatistiksel olarak anlamlıdır. 
Son olarak butik işletmeler yağhanelere göre rakiplerini hedefleri açısından endüstriye daha bağlı 
olarak görmeleri de söz konusudur ve bu farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır.  

İkame ürünler açısından değerlendirildiğinde, yağhaneler zeytin sıkım hizmetinin ikamesinin 
olmadığı ve bu yüzden etkinin çok düşük olduğunu belirtmişlerdir. Zeytinyağ ürünü için ise 
yağhaneler ikamelerin orta düzeyde kendilerini etkilediklerini, butik işletmeler ise düşük düzeyde 
etkilediklerini belirtmişlerdir. Aralarındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır. Benzer durum 
yağ dışı ürünler için de söz konusudur. Yağhaneler sunmuş oldukları yağ dışı ürünlerin 
ikamelerinin kendilerini etkilemesini butik işletmelerin sunmuş oldukları yağ dışı ürünlerin 
ikamelerinin kendilerini etkilemesinden daha yüksek ortalama ile değerlendirdikleri 
görülmektedir. Bu farklılık da anlamlıdır. Pirina için yağhaneler ikamesinin etkisini çok düşük 
düzeyde görmektedirler. Hem yağhaneler hem butik işletmeler üretmiş oldukları zeytinyağının 
ikamelerinin fiyat performans açısından orta üstü düzeyde cazip olduklarını ve müşterilerin ikame 
ürün ile sattıkları zeytinyağına değiştirmelerinin maliyetinin daha düşük olduğunu belirtmişlerdir. 
Benzer şekilde hem yağhaneler hem butik işletmeler sunmuş oldukları zeytinyağı dışı ürünlerin 
ikamelerini fiyat ve performans açısından orta ve orta üstü düzeyde cazip görmekte ve 
müşterilerinin yağ dışı ürünlerinin ikamelerine geçişin maliyetini daha düşük görmektedirler.  

Alıcıların pazarlık gücü açısından değerlendirildiğinde, yağhaneler için yağ sıkımı hizmeti alan 
müşterilerin sayısının ortalamanın üstü olduğu fakat büyük ölçekli sıkım yapan müşteri sayısının 
ortalamanın altında kaldığı görülmektedir. Zeytinyağ satın alan müşteri sayısı açısından 
değerlendirildiğinde ise hem zeytinyağ satın alan müşteri sayısının hem de büyük ölçekli 
zeytinyağı satın alan müşteri sayısının ortalama ve ortalama altı olduğu görülmektedir. Butik 
işletmelerde ise zeytinyağ satın alan müşteri sayısının ortalama üzeri olduğu görülmektedir. Butik 
işletmelerde de büyük ölçekli zeytinyağı satın alan müşteri sayısının ortalama altı olduğu 
görülmektedir. Yağ dışı ürünler açısından değerlendirildiğinde, yağhanelerin müşteri sayıları 
butik işletmelerin yağ dışı ürün alan müşterilerinin sayısına göre daha az olarak değerlendirildiği 
görülmektedir. Yağ dışı ürünlerde büyük ölçekli alım yapan müşterilerin ise butik işletmelerde 
daha fazla olduğu görülmektedir ve bu farklılık istatistiksel olarak da anlamlıdır. Pirina açısından 
değerlendirildiğinde pirina satın alan müşteri sayısı ve büyük ölçekli pirina alan müşteri sayısı 
yağhaneler açısından oldukça az olduğu belirtilebilir. Müşterileri grubu fiyat baskısı açısından 
değerlendirildiğinde ise zeytin sıkımı için büyük ölçekli zeytin sıktıran müşterilerin baskılarının 
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düşük seviye olduğu belirtilebilir. Zeytin yağı ürünü açısından değerlendirildiğinde ise büyük 
ölçekli zeytin yağı alan müşterilerin baskılarının da yağhaneler için düşük seviye olduğu 
belirtilebilir. Fakat bu ürün için müşteri baskısı butik işletmelerde daha yüksektir. Zeytin yağı 
dışındaki ürünler açısından değerlendirildiğinde ise büyük ölçekli zeytin yağı dışı ürün alan 
müşterilerin baskılarının yağhaneler için düşük butik işletmelerde orta üstü düzeyde olduğu 
belirtilebilir ve bu farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır. Pirina ürünü açısından 
değerlendirildiğinde ise müşteri baskının yağhaneler için oldukça yüksek olduğu görülmektedir. 
Alıcının maliyeti açısından değerlendirdiğimizde, yağhaneler zeytin sıkımının maliyetini 
müşterilerinin zeytin yetiştirme için yaptıkları maliyetin içerisinde oldukça düşük olduğunu 
belirtmişlerdir. Zeytinyağı için de müşterilerin ödedikleri genel gıda harcamaları içerisinde 
zeytinyağına ödedikleri paranın daha düşük olduğunu hem yağhaneler hem de butik işletmeler 
belirtmişlerdir. Yağ dışı üründe de benzer bir durum söz konusudur. Fakat yağ dışı ürünler butik 
işletmelerde alıcının genel maliyetleri içerisinde daha fazla paya sahiptir ve bu durum istatistiksel 
olarak anlamlıdır. Pirina maliyetleri açısından değerlendirildiğinde ise yağhanelere göre pirina 
satın alan müşterilerin genel maliyetleri içerisinde pirinaya ayırdıkları pay oldukça düşük 
düzeydedir. Yağhanelerin zeytin sıkımı hizmetleri, zeytinyağları, yağ dışı ürünleri ve pirinalarının 
endüstrilerinde oldukça standart ürünler olarak değerlendikleri ortalamalardan anlaşılmaktadır. 
Butik işletmelerde ise üretilen zeytinyağının endüstri çapında standart olmadığı anlaşılmaktadır 
ve yağhanelerden farklı çıkan bu durum istatistiksel olarak da anlamlıdır. Değiştirme maliyetleri 
açısından değerlendirildiğinde ise yağhaneler için zeytin sıkım hizmetinin, zeytinyağının, 
zeytinyağı dışındaki ürünlerin ve pirinanın değiştirme maliyetleri oldukça düşüktür. Butik 
işletmelerde de zeytinyağı ve yağ dışı ürünlerin değiştirme maliyetleri düşük olmakla birlikte, 
butik işletmelere göre zeytinyağlarını değiştirme maliyetleri yağhanelerin zeytinyağlarını 
değiştirme maliyetlerine göre daha yüksektir ve bu farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır. 
Yağhanelerde zeytin sıktırıp zeytinyağ satanların kendi ihtiyaçları için zeytin yağ alanlara göre 
bir alıcı baskısı oluşturmadıkları belirtilebilir. Ayrıca yağhanelerden zeytinyağı elde edip bunu 
piyasada satan alıcıların karlılıklarının ortalamanın üstünde olarak değerlendirildikleri de 
görülmektedir. Ayrıca bu şekilde satanların ürünlerinin kalitesinde yağhanelerden sıkım hizmeti 
almanın olumlu etkisi olduğunun da düşünüldüğü görülmektedir. Geriye doğru entegrasyon 
açısından değerlendirildiğinde alıcıların zeytin sıkımı hizmeti, yağ elde etme, yağ dışı ürünler 
üretme ve pirina üretme için yağhane kurma potansiyellerinin oldukça düşük olduğu 
görülmektedir. Zeytin yağ ve yağ dışı ürünler açısından butik işletmelere göre de müşterilerin 
butik işletme açma potansiyelleri düşüktür. Yağhanelerin üretmiş olduğu ürünler ve zeytin sıkımı 
hizmeti açısından alıcı bilgisinin oldukça yüksek olduğu da ifade edilebilir. Zeytinyağ ve yağ dışı 
ürünler açısından butik işletmeler de alıcı bilgisinin yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Zeytinyağ 
konusundaki alıcı bilgisinin butik işletmelerce daha yüksek olarak değerlendirildiği ve bu farkın 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu da görülmektedir. 

Tedarikçilerin pazarlık gücü açısından iki kategorideki işletmeler ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 
Yağhaneler açısından değerlendirildiğinde tedarikçilerin ticari işlemden daha fazla değer edinme 
durumları düşük düzeyde, tedarikçi sayısı düşük düzeyde, tedarikçilerin ikame ürünler ile rekabet 
düzeylerinin orta düzey üzerinde, tedarikçilerin gelirlerinde yağhanelere sağladıkları ürünlerin 
önemi orta düzey üzerinde, tedarikçinin ürünlerinin yağhaneler için önemli bir girdi olması orta 
düzey üzerinde, tedarikçilerin sağlamış olduğu ürünlerin farklılığının düşük düzeyde, başka 
tedarikçiye geçiş maliyetinin düşük düzeyde olduğu ve son olarak tedarikçilerin ileriye doğru 
entegrasyon yapmalarının düşük düzeyde olduğu belirtilmiştir. Butik işletmeler açısından 
değerlendirildiğinde ise tedarikçilerin ticari işlemden daha fazla değer edinme durumları zeytin 

ile ambalaj, şişe, kasa vb. ürünler için orta üstü, zeytin sıkımı ve şişeleme hizmeti için orta altı, 
tedarikçi sayısı şişeleme hizmeti dışındaki tüm tedarik edilen ürün grupları için orta üstü iken 
şişeleme hizmeti düşük düzeyde, tedarikçilerin ikame ürünler ile rekabet düzeylerinin bütün 
tedarik edilen ürün grupları için orta düzeyde olduğu, tedarikçilerin gelirlerinde butik işletmelere 
sağladıkları ürünlerin öneminin bütün ürün grupları açısından orta düzey üzeri olduğu, 
tedarikçinin ürünlerinin butik işletmeler için önemli bir girdi olmasının yüksek düzeyde olduğu, 
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tedarikçilerin sağlamış olduğu ürünlerin farklılığının bütün ürün grupları açısından orta düzey 
olduğu, başka tedarikçiye geçiş maliyetinin bütün ürün için orta düzey altında olduğu ve 

tedarikçilerin ileri entegrasyon durumlarının zeytin sıkma ve şişeleme hizmeti için orta düzeyde 
diğer tedarik edilen ürünler için orta altı düzeyde olduğu görülmektedir.  

Ayrıca rekabetçilikte devlet politikalarının ile ileri teknoloji kullanımı ve yenilikçi olma sizin 
rekabet edebilme kabiliyetinin rekabetçilik üzerine etkilerinin değerlendirilmesi istenmiştir. Butik 

işletmelerin rekabetçiliği devletin politikalarından ve ileri teknoloji kullanımı ve yenilikçi 
olmaktan daha fazla etkileniyor görünmektedirler. İleri teknoloji kullanımı ve yenilikçiliğin 
rekabet edebilme kabiliyeti üzerindeki etkisi açısından farklılık istatistiksel olarak da anlamlıdır.  

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Araştırma süresince tespit edilen en önemli bulgulardan biri zeytinyağ imalatında farklı iş 
modellerini benimseyen işletmelerin olmasıdır. Bu çalışmada biz bu iş modeli ayrımını 
yağhaneler ve butik zeytinyağ üreticileri şeklinde yaptık. Yağhaneler geleneksel zeytinyağı sıkım 
faaliyetinin modern temsilcileri olarak nitelendirebilir. Butik işletmeler ise daha çok marka 
temelli bir strateji benimsemekte ve daha çok sızma zeytinyağı üretimi gerçekleştirmeye 
çalışmaktadırlar. Bu işletmeler genelde kendi işletmelerine ait makineleri yoktur. Araştırmamız 
kapsamında 19 butik işletmenin sadece dördünde zeytin sıkım makinesi vardır. Bu makineler de 
yağhanelerin sahip olduğu makinelerden daha küçük sıkım kapasitesine sahip ve bazen de özel 
üretim makineleridir. Makinesi olmayan 15 butik işletme gerek kendi ürettikleri zeytinleri gerekse 
de satın aldıkları zeytinleri yağhanelere sıktırmakta ve daha sonra elde ettikleri yağları kendi sahip 
oldukları markalarının altında şişeleyerek satışını yapmaktadırlar. Araştırma bulguları butik 
işletmelerin sektörde yeni işletmeler olduğunu göstermektedir. Yağhaneler hem yaş olarak hem 
de üretim ölçeği olarak butik işletmelerden daha büyüktür. Araştırmamıza katılan Muğla ili 
sınırlarında üçüncü, dördüncü kuşak yağhaneler mevcut iken, en eski butik işletmeler daha ikinci 
kuşak sahipleri tarafından yönetilmektedir. Araştırmamızda Porter’ın rekabet güçleri modeli 
çerçevesinde işletmelerin pazardaki rekabetçiliklerini etkileyen faktörleri değerlendirmeleri 
istenmiştir. Yapılan analizlere göre işletmelerin rekabetçiliklerini etkileyen baskın bir endüstri 
gücü olmadığı ifade edilebilir. Fakat Butik işletmelerin yağhanelere göre rekabetin şiddetini daha 
fazla algıladıkları araştırma bulgularınca belirtilebilir. Araştırma bulguları farklı iş modeline 
sahip aynı iş kolundaki işletmelerin endüstri güçlerinden farklı şekillerde etkilenebileceğini 
göstermektedir. İleriki araştırmalar için bazı önerileri ifade etmek mümkündür. Özellikle 
zeytinyağı imalatı işkolu hem yağhane olarak hem butik işletme olarak yeni girişlerin sürdüğü 
bilinmektedir. Bu yeni işletmelerin girişleri üzerine derinlikli çalışmalar bu iş kolunun 
rekabetçilik yapısını daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Ayrıca ileriki araştırmalar 
markalaşmanın yoğun olduğu yağhaneler ile düşük olduğu yağhaneleri de ayrıştırarak işkolundaki 
rekabetçilik açısından incelemelerde bulunabilirler. İş kolunu ele alacak çalışmalar, markalaşma 
düzeyi düşük yağhaneler, markalaşma düzeyi yüksek yağhaneler, makinesiz butik işletmeler ve 
makineli butik işletmeler şeklinde bir kategorik ayrımla inceleme yapmalarının bildiklerimize 

ilave katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Dijitalleşme, birey ve toplum yaşamını etkileyen önemli gelişmeleri beraberinde getiren bir süreçtir. Diğer taraftan 
dijitalleşmenin etkili olduğu alanlardan birisi de hiç kuşkusuz yönetim ve organizasyon alanıdır. Dijitalleşme, her 
sektörde ve boyuttaki organizasyon anlayışını, yapısını ve işleyişini etkileyen bir olgu haline gelmiştir. Dijital 
uygulamalar, organizasyonların varlıklarını sürdürebilmesi için günümüzde zaruri bir ihtiyaç haline dönüşmüştür. Bu 

araştırmada, yönetimdeki dijitalleşme olgusunun çağrışımı, alanları, avantajları, dezavantajları, fırsatları, tehditleri ve 
geleceğinin irdelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, bir yükseköğretim kurumunda görev yapan akademik ve 
idari personel olma üzere toplamda 11 kişi ile görüşme yapılmıştır. Bulgular, 7 üst tema ve 26 alt tema altında 
değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, yönetimde dijitalleşmenin tüm sektör ve yönetim kademelerinde gerçekleştiği, 
avantaj ve fırsatlarının dezavantaj ve tehditlerine kıyasla üstün olduğu, gelecekte daha da yaygınlaşacağı ve kamu, özel, 
sivil örgüt ve yöneticilerinin bu sürece kendilerini adapte etmeleri gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yönetim, Dijitalleşme, Nitel Araştırma, Fenomenoloji. 

 

GİRİŞ 

Dünya, değişim ve dönüşüm sürecinde birçok kırılma noktaları yaşamış ve bu durum toplumları 
ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel gibi çeşitli açılardan etkilemiştir. İnsanlık, dört endüstri 
devrimine şahitlik etmiştir. Bu devrimlerden ilki, 1712 senesinde su ve buhar gücüyle makinenin 
icat edilmesiyle gerçekleşmiş ve Endüstri 1.0 olarak isimlendirilmiştir. 19. yüzyıl ile elektriğin 
üretim sürecine dâhil edilmesi ve seri üretimin başlamasıyla başka bir boyuta yani Endüstri 2.0 

sürecine geçilmiştir. 1970’ler ile birlikte Endüstri 3.0 ve Endüstri 4.0 devrimleri ile birlikte ise 

insan emeğinin yanı sıra bilgi ve iletişim teknolojilerinin üretime katkıları söz konusu olmuştur 
(Arslan ve Demirkan, 2019, s. 41). Özellikle Endüstri 3.0 ve Endüstri 4.0 dijitalleşmeyi anlamak 
adına incelemeye değerli görülmektedir. Endüstri 3.0 sürecinde bilgisayar ve internet teknolojileri 
sayesinde emekte bir dönüşüm yaşanmış (Serinikli, 2018, s. 1610) ve otomasyon, bilgi ve iletişim 
teknolojileri iş yapısını destekleyerek; iş akışının daha kolay, etkin, verimli, düşük maliyetlerle 
yönetilmesini sağlamıştır. Bu devrimler sonrasında yaşanan teknolojik gelişmeler; günlük 
yaşamdan kurumsal hayata, mal ve hizmet alımından işletmelerin ve hatta devletlerin yönetimine 
kadar birçok değişim ve dönüşümün gerçekleşmesini sağlamıştır (Gül, 2017, s. 6). 

Küreselleşmenin etkisiyle kendine daha fazla yer edinmeye başlayan dijitalleşme, 21. yüzyıla 
damgasını vuran, biriken ve birikmeye devam eden sayısal verilerin insanlar tarafından anlamlı 
bilgilere dönüşmesini sağlayan teknolojiler bütünü olarak nitelendirilmektedir (Bozkurt vd., 

2021, s. 36). Diğer bir tanımda ise dijitalleşme, örgütün geleneksel iş yapısına kıyasla daha hızlı, 
etkin ve verimli bir iş modeline geçiş yapmasıyla ve yeni gelir ve değer üreten ürün ve hizmetler 
için fırsat elde etmede dijital teknolojilerin kullanılması süreci olarak tanımlanmaktadır (Gartner, 
2022). 

Hemen her sektör ve boyuttaki organizasyon için dijitalleşme gerçeği çok sayıda sebeple dikkate 

alınması gereken önemli bir gerçekliktir. Bu yüzden kamu, özel ya da sivil toplum 
organizasyonları yönetsel süreçlerinde dijitalleşmeyi ve dijitalleşme uygulamalarını var oluş 
amaçlarını gerçekleştirebilmek adına hayata geçirmek durumundadır.  

Dijital dönüşümü yakalamayı hedefleyen organizasyonlar, bu geçiş sürecinde çeşitli sorunlar 

yaşayabilmektedir. Bunlar yüksek kuruluş maliyeti, her işletmeye özgü çözüm ihtiyacı, dijital 
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teknolojilerin kurulum, bakım ve onarımına yönelik ihtiyaçlar, çalışan ve yöneticilerin eğitimi, 
güvenlik ve bu dönüşümün beraberinde getirmesi muhtemel olan işsizliğe yönelik endişedir 
(Tunca, 2021, s. 675). Güvenliğe yönelik endişeye PricewaterhouseCoopers’ın hem küresel hem 
de Türkiye dâhilinde yürüttüğü “25. Küresel CEO Araştırması” örnek olarak gösterilebilir. 2021 

yılında 89 ülkeden toplam 4.446 icra kurulu başkanlarının (CEO) katılımı ile gerçekleştirilmiş ve 
geleceğe yönelik görüşleri alınmıştır. Araştırma sonucunda, üst düzey yöneticiler küreselde %49, 
Türkiye’de ise %34 oran ile siber risklerden endişeli olduklarını açıklamıştır 
(PricewaterhouseCoopers Türkiye, 2022).  

Örgütlerin dijital dönüşüm sürecinde nitelikli bir dijital lidere sahip olması gerekmektedir. Dijital 

liderler sayesinde iş görenlerin teknolojiyi benimsemesi ve kullanmasıyla iş süreçleri hızlı, 
verimli, etkin yürütülebilir ve böylece, işletme karlılığının artması sağlanabilir (Akçakanat ve 
Uzunbacak, 2021, s. 344). Dijital liderlerin bu katkıları sağlamasında birtakım yeteneklerinin 

olması gerekmektedir. Bu yetenekler ise dijital vizyon ve dijital bilgi (knowledge) sahibi olma, 

başarısızlık karşısında hızlı karar verebilme, personel güçlendirme ve farklı ekipleri 
yönetebilmedir (Imran vd., 2020). 

Organizasyonların küreselleşen ve hızla değişim ve dönüşüme uğrayan dünyada yeniliklere açık 
olması, var oluşlarını sürdürmeleri açısından önemlidir. Çünkü üretim, pazarlama, finans, 
muhasebe, kurumsal iletişim, insan kaynakları ile yönetim gibi her bir fonksiyon bu değişime 

uyum sağlamaz ise işletmenin yoğun rekabet karşısında ayakta kalması uzun sürmeyebilir. 
Dijitalleşmeye uyum sağlamak adına şirketlerin CEO’ları yeni ve farklı bir düzene geçişi takip 
edebilmek adına dijital dönüşüm yöneticisi (CDO) ve teknolojiden sorumlu yöneticisini (CTO) 

bünyesine katmaya başlamıştır. Ayrıca, küreselleşme sonucu örgütlerin, ürün ve hizmetlerin 
sunumu gibi birçok unsur birbirine benzemeye başlaması ile özgün ve farklı olmak giderek önem 
kazanmaktadır. Bu nedenle, CEO’lar inovasyondan sorumlu yönetici (CINO) de istihdam 
etmektedir. Tablo 1’de, C-Seviye yöneticilerin görevlerine dair bilgilere yer verilmiştir: 

Tablo 1: C-Seviye Yönetici ve Görevleri 

C-Seviye Yöneticiler  Görevleri 

Dijital Dönüşüm 
Yöneticisi (CDO) 

Dijital dönüşüm hızını yakalayacak, bu teknolojileri kullanarak verimliliği 
arttıracak ve rekabet edilebilirliğe katkı sunmak. 

Teknolojiden Sorumlu 

Yönetici (CTO) 

Şirket faaliyetlerindeki teknoloji seçiminde etkinlik, birimler arası teknoloji 
aktarımında verimlilik ve gelişen teknolojileri takip etmede dakik olmak. 

İnovasyondan Sorumlu 
Yönetici (CINO) 

İnovasyona ilişkin fırsat ve tehditleri değerlendirmek; inovasyon araçları, 
planı, bütçesi gibi unsurları yönetmek.  

Kaynak: Işık, 2020, s. 142-143. 

Eric Schmidt, “Medeniyetin başladığı günden 2003 yılına kadar üretilen bilgiyi bugün 48 saatte 
bir üretiyoruz” deyişle dijital çağın hızına vurgu yapmaktadır. Bu hız karşısında 
organizasyonların sürdürülebilir kalması adına dijital teknolojilere yatırım yapması ile iş sürecini 
daha etkin ve verimli, stratejik karar almada yardımcı olmasının yanı sıra daha az maliyetle 

yürütmeleri mümkündür.  

Belirtilen ön tespitlerden hareketle bu araştırmada, yönetimde dijitalleşme olgusuna bütüncül bir 
bakış açısı kazandırmak için ilk olarak teorik bilgiye yer verilmiştir. Ardından araştırmanın amacı, 
yöntemi, deseni, bulgu ve tartışma başlıklarına değinilmiştir. Son olarak ise elde edilen 

bulgulardan yola çıkarak, genel bir değerlendirmeyle kavram haritası ortaya konulmuş ve sonuç 
ve önerilerden bahsedilerek çalışma sonlandırılmıştır. 
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ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırmanın Amacı, Yöntemi ve Deseni 
Araştırma kapsamında, akademik ve idari personelin bakış açısıyla yönetimde dijitalleşmenin 
çağrışımları, alanlarını, avantajlarını, dezavantajlarını, fırsatlarını, tehditlerini ve geleceğe 
yönelik fikirlerin ortaya konulması amaçlanmıştır. 
Yönetimde dijitalleşme olgusunu derinlemesine irdelemek için nitel araştırma yöntemi 
kullanılmıştır. Nitel araştırma, “gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel bilgi toplama 

yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde 
ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma” (Yıldırım, 1999, s. 10) olarak 

ifade edilmektedir. Bir diğer tanımda ise nitel araştırma, bireylerin düşüncelerini, tecrübelerini, 
olay ve durumları nasıl algıladıkları ve anlamlandırdıklarını nasıl, neden gibi sorular yönelterek, 
yorumlayıcı bir yaklaşımla ortaya çıkarmak, keşfetmek olarak izah edilmektedir (Given, 2021, s. 

2). Nicel yönteme kıyaslandığında nitel yöntemle gerçekleştirilen araştırmalar, daha az katılımcı 
grubuyla olguya ilişkin ayrıntılı bilginin sağlanmasının yanında bütüncül bir portrenin 
sunulmasına da katkı sağlamaktadır. 
Günümüz dünyasında dijitalleşme her geçen gün daha fazla yer almakta ve insan yaşamını 
doğrudan ve dolaylı olarak değişim ve dönüşüme uğratmaktadır. Dolayısıyla bu araştırma, 
yönetimde dijitalleşmenin kapsamlı bir değerlendirmesini yapmak adına nitel araştırma 
desenlerinden birisi olan fenomenoloji (olgu bilim) deseni ile gerçekleştirilmiştir. Fenomenoloji, 

günlük hayat içerisindeki olaylar, durumlar, yönelimler ve algıların olduğu ve tecrübe edildiği 
fakat ayrıntılı bilgiye sahip olunamayan konularda araştırma yapılmasına olanak tanıyan bir 
desendir (Yıldırım ve Şimşek, 2018, s. 69). Fenomenolojik araştırmada katılımcıların fenomene 

ilişkin algı ve deneyimlerinin özünü anlamlandırmaya yardımcı olan bir desendir (Ersoy, 2019, s. 

84). 

Araştırmanın Katılımcıları, Veri Toplama Yöntemi ve Analizi 

Bir yükseköğretim kurumunda görev yapan ve yönetimde dijitalleşme konusunda bilgi ve 
deneyim sahibi olan akademik ve idari personelin görüşlerine başvurulmuştur. Katılımcıların 
görüşleri, yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla yüz yüze görüşme ve yazılı beyanlarıyla 

toplanmıştır. Araştırmada, 3 kadın ve 6 erkek akademisyen ile 2 erkek idari personel olmak üzere 
toplamda 11 kişiden veri toplanmıştır. Verilerinin tekrarlamaya başlaması ve doygunluğa ulaştığı 
düşünülmesi sebebiyle görüşme süreci sonlandırılmıştır. Aynı zamanda, katılımcıların kimlik 
bilgilerini gizlemek amacıyla araştırmacılar tarafından müstear isim verilmiştir. Ardından 
toplanan veriler doküman haline getirilerek iki defa okunmuş ve kodlama sürecinin ardından 
kodlar tematik analize tabii tutulmuştur. Tematik analiz ise birkaç adımdan oluşmaktadır:  

 

Kaynak: Braun ve Clarke, 2019, s. 883 

Şekil 1: Tematik Analizin Adımları 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

Yönetimde dijitalleşme olgusuna ilişkin çağrışımlar, alanlar, avantajlar, dezavantajlar, fırsatlar, 

tehditler ve geleceği ilişkin bulgular 7 tema altında değerlendirilmiştir. 

Yönetimde Dijitalleşmenin Çağrışımı Üzerine Bulgular 

Katılımcılara, “Yönetimde dijitalleşme denildiğinde zihninizde neler canlanıyor?” sorusu 
yönetilmiş ve cevaplar üç tema etrafında şekillenmiştir: 

Çalışma Stili: 

Yöneticilerin iş süreçleri hakkında zaman kısıtlaması olmaksızın bilgi alabilmesi ve 
ilgili süreçleri teknolojik ve özellikle de taşınabilir (mobil) cihazlar vasıtasıyla 
yönlendirmesi, takip edebilmesi ve kontrol edebilmesi, uzaktan öğrenme, uzaktan 

çalışma, freelance çalışma gibi kavramları zihne getiriyor. (Can Bey, Akademisyen) 

Toplantıları mekândan bağımsız olarak dijital ortamlarda dilediği zaman organize 

edebilir ve sorunlara uzaktan çözümler sunabilir. (Eren Bey, Akademisyen) 

İş ve İşlemler: 

Yönetimde dijitalleşme ile birlikte örgütlerin mali bilançolarının yanında performans 

takibi, süreç yönetimi, müşteriye sunulan hizmetler. (Serap Hanım) 
Yönetimde en çok çalışan verimliliğini takip etmek, iş etkinliklerinin izlenmesi, 
yapılan faaliyetlerin etkililiğinin izlenmesi ve katılımcı yönetim çalışmalarında 
dijitalleşme yaşanmaktadır. (Uraz Bey, Akademisyen) 
Bütün üst yazışmaların bundan sonra dijitalle yapılması aynı zamanda da evrak 

döngülerinin dijital yolla yapılması ve gerekli toplantıların da dijital platformlardan 

yapılması. (Nur Hanım, Akademisyen) 
E-Yönetim: 

Yönetim sürecindeki planlama, örgütleme, yöneltme, eş güdümleme ve denetim 
süreçlerinin dijital bir platform üzerinden örgüt içindeki ve dışındaki paydaşlar için 
yapılması olarak canlanıyor. (Deniz Bey, Akademisyen) 
Yöneticilerin yönetim faaliyeti amacında kullandıkları materyal ve yöntemlerin 
dijitale taşınması olarak algılıyorum. Yani iş planlarının online takibi, yönetici 
özetlerinin dijital olarak paylaşılması, hizmetin çıktılarının dijital takibi, verimliliğin 
dijital takibi gibi. (Uraz Bey, Akademisyen) 

Çünkü yöneticilerin vaktin önemli bir kısmını alan olay, karar vermektir. Yöneticilerin 
bu tarz yazılımlar, programlar yazdırdığını, kurumların bunlara yönelik karar destek 

sistemleri bağlamında önemli yatırımlar yaptığını düşünüyorum. (Murat Bey, 
Akademisyen) 

Yönetimde Dijitalleşmenin Alanlarına İlişkin Bulgular 

Katılımcılara, “Yönetimde dijitalleşme hangi alanlarda yaşanmaktadır?” sorulmuş ve yanıtlar 
göre iki ana tema belirlenmiştir: 

Tüm Sektörler: 

Şu an var olan bütün sektörlerin yönetim alanlarının her kademesinde. Alt orta ve 

stratejik düzeyin her aşamasında. (Can Bey, Akademisyen) 

Yönetimde dijitalleşeme hem kamu hem de özel sektörde yaşanmaktadır. Her alanda 

farklı oranlarda olsa da yönetimde dijitalleşme her alan için etkisini artırmaktadır. Başta 

sağlık yönetimi (e-nabız), pazarlama yönetimi (e-pazarlama), eğitim (e-learning), 

eğlence (e-spor), çeşitli kamu hizmetleri (e-devlet), finansal hizmetler (internet 

bankacılığı) vb. (Berk Bey, Akademisyen) 
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Yönetim Kademeleri: 

Tüm yönetim fonksiyonlarının dijital olarak yürütülmesi. (Rabia Hanım, 
Akademisyen) 

Şu an var olan bütün sektörlerin yönetim alanlarının her kademesinde. Alt, orta ve 

stratejik düzeyin her aşamasında. (Can Bey, Akademisyen) 

Yönetimde Dijitalleşmenin Avantaj ve Dezavantajlarına İlişkin 
Bulgular 

Katılımcıların, “Yönetimde dijitalleşmenin avantaj ve dezavantajları hakkında düşünceleriniz 
nelerdir?” sorusuna yanıtları avantajları dokuz, dezavantajlarına ise beş ana temada toplanmış 
ancak kelime kısıtından dolayı iki ana tema altında bahsedilmiştir: 

Avantajları: 

Yönetimde dijitalleşme maliyet ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. Mekâna ve 
kısmen zamana bağlı kalmadan yönetim faaliyetlerini sürdürülebilir kılmaktadır. 
(Berk Bey, Akademisyen) 

Yöneticilerin nesnel karar vermelerini kolaylaştırır. Raporlama faaliyetleri daha 
doğru, tutarlı, gerçekçi olur. Hesap verilebilirlik kolaylaşır. Veri görselleştirmeyle 
paydaşları sürekli bilgilendirme. (Eren Bey, Akademisyen) 

Kurumsal hafızanın oluşturulması için dijitalleşme çok önemli bir yer tutuyor. Bir 
birimde görev yeri değişen bir personelin kurumsal hafızası aslında bir manada onunla 
birlikte yok olup gidiyor ve süreç tekrardan kurgulanıyor. Dijitalleşme ile birlikte bu 
dezavantajın da ortadan kalktığını gözlemlemekteyiz. (Harun Bey, İdari Personel) 

Dezavantajları: 

Yöneticileri sadece matematiksel veriler üzerinden değerlendirme yapmaya 
yönlendirilme ihtimalinin yüksek oluşu. (Can Bey, Akademisyen) 
Zihinsel becerilerde bozukluk, sosyal becerilerde bozukluk, fiziksel problemler, 

göz rahatsızlıkları gibi bazı sorunlara neden olabilir. Bir de internet bağlantısı, elektrik 
kesintisi gibi durumlarda iletişim sorunu yaşanabilir. Belki sanayi sektöründe insandan 
çok dijitale yönlenilmesi işsizlik ortaya çıkarabilir. Denetim mekanizması anlamında 
dezavantaj olabilir şuan için çünkü yeni iş modelleri oluşmakta ama bu modellere 
karşın yönetim modelleri tam uyumlu olmamaktadır bu sebeple yönetim sürecinin 
işleyişi açısından dezavantaj olabilir. (Deniz Bey, Akademisyen) 
Dijital ortam çok güvenilir olmayabiliyor eğer sen yeterli önlemi almazsan… Tabii ki 

bu sistemleri kurmak daha doğrusu yönetim bilgi sistemleri, yazılımlar, uygulamalar 
gibi bu yönetimde dijitalleşmeyi sağlayacak uygulamaları hayata geçirmek de önemli 
bir masraf yani ilk kuruluş masrafı bunların çok yüksek… İlk kuruluşun böyle 
dezavantajları var artı korsanlar vs. gibi bu güvenliği sağlama noktasında önemli 
sıkıntılar olduğunu düşünmekteyim. (Murat Bey, Akademisyen) 

Yönetimde Dijitalleşmenin Fırsat ve Tehditlerine İlişkin Bulgular 

Katılımcılara, “Yönetimde dijitalleşmenin fırsat ve tehditleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?” 

sorusunda fırsatlar başlığı iki ve tehditler başlığında ise üç ana tema tespit edilmiştir. Kelime 
kısıtından dolayı iki ana tema etrafında değerlendirme yapılmıştır: 

Fırsatları: 

İş imkânlarının genişlemesi ve her sektörde dijital geliştiricilere ihtiyaç duyulması. 
(Can Bey, Akademisyen) 

Rekabetçiliği artan işletmeler/kurumlar pazar lideri olabilirler. (Berk Bey, 

Akademisyen) 
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Örgütler kapsamında baktığımızda artan maliyetleri ve insan emeğinin ucuzlaşmasına 
karşı duracak bir fırsat olarak görüyorum. (Deniz Bey, Akademisyen) 

Tehditleri: 

İnsandan uzaklaşmamak gerekir. Çünkü teknoloji çok önemli olsa da işletmelerin en 

değerli varlığı insan kaynağıdır. (Serap Hanım, Akademisyen) 

İnsan (çalışan) unsurunun davranış ve eğilimlerini rakam ve sayılardan ibaret bir hale 
getirme riski taşıması. (Can Bey, Akademisyen) 
Herhangi bir sorunda sosyal medya üzerinden yöneticilere haksız ithamlarda 

bulunabilirler. Performans ve değerlendirme süreçlerinden dolayı çalışanlarda stres ve 

baskı oluşturabilir. Otoriter yönetim biçimleri ortaya çıkabilir. (Eren Bey, 

Akademisyen) 

Yönetimde Dijitalleşmenin Geleceğine İlişkin Bulgular 

Son olarak katılımcılara, “Yönetimde dijitalleşmenin geleceğini nasıl değerlendirirsiniz?” 
sorusuna ise iki ana tema saptanmıştır: 

Gelişme: 

Teknoloji 5.0 olduğunda daha farklı şeyler olacak. Daha da büyüyecek diye 

düşünüyorum dijitalleşmenin. (Mehmet Bey, İdari Personel) 
Tek değişmeyen şey değişimin kendisidir bu sebeple örgütler uyumlu iş ve yönetim 
modellerini kısa bir dönem içerisinde geliştirip uygulayacak ve dijitalleşme hızla 
yaygınlaşacaktır. (Deniz Bey, Akademisyen) 

Yönetim süreci içerisine dâhil olan tüm bireyleri sürekli dinleyerek gözlemler yapan, 
bunları depolayan ve fikir veren büyük veri ile donanımlı yapay zekâlar, şirketlerin ve 
hatta devletlerin ihtiyaçlarını tespit ederek öneriler sunmaya ve hatta yöneteceğine 

imkân dâhilinde bakıyorum. (Harun Bey, İdari Personel) 
Kaçınılmaz: 

Yönetimde dijitalleşme politikalarını benimsemeyen ya da bu konuda yeni politikalar 
geliştiremeyen yöneticilerin başarısız olmasının kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. 
(Eren Bey, Akademisyen) 

Gelecek dijitalleşmede, dijitalleşmeyen işletmeler zaten ayakta falan kalamaz, bu 

mümkün değil. (Murat Bey, Akademisyen) 

Birçok iş yapış yönteminde olduğu gibi yönetimde dijitalleşme karşı konulamaz bir 

durumdur.  Gelecek günlerde yönetsel faaliyetlerin artan bir hızla dijitalleşmeye devam 
edeceği düşünülmektedir. (Berk Bey, Akademisyen) 

Araştırmanın Bulgularına Yönelik Genel Bir Değerlendirme ve 

Tartışma 

Dijital teknolojilerin her geçen gün kullanım alanı artmakta ve toplumu sosyolojik, psikolojik ve 

ekonomik açıdan değişim ve dönüşüme uğratmaktadır. Toplumun bir parçası olan örgütler de 
dijitalleşmenin yarattığı yeniliklere uyum sağlamaya çalışmaktadır. Bu araştırmada, bir 

yükseköğretim kurumunda görev yapan akademik ve idari personelin genel anlamda yönetimde 
yaşanan dijitalleşmeye dair algısı, alanları, avantajları, dezavantajları, fırsatları, tehditleri ve 

geleceğine ilişkin tutumlarının öğrenilmesi amaçlanmıştır. 

Katılımcıların yönetimde dijitalleşmeye ilişkin algıları üç alt temada değerlendirilmiştir. Bunlar 
zaman ve mekân kısıtı olmaksızın çalışma stilinde değişiklikler yaşanması, teknolojik imkân ve 
yeniliklerin yönetimce yoğun bir şekilde kullanılması, üst yazışmalar gibi evrak döngülerinin 
elektronik ortamda gerçekleşmesi ile iş ve işlemler, yönetim işlevlerinin dijitale taşınması ile E-

Yönetim temasıdır. 
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Dijital teknolojilerin yönetimde yoğunlaştığı alanlara bakıldığında, tüm sektörlerin bu olgudan 

etkilendiği ve özellikle de sağlık sektöründe daha fazla alan bulunduğu ifade edilmiştir. Sağlık 
sektörüne kıyasla diğer sektörlerin yeterli dijitalleşme seviyesinde olmadığı da belirtilmiştir. 
Ayrıca alt, orta ve üst yönetim kademelerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak, e-

imza, kurumsal izleme ve değerlendirme, iş ve faaliyet izlemlerinin yürütüldüğü ve aynı zamanda 

katılımcı yönetim anlayışının benimsendiği ortaya çıkan hususlardandır. 

Dijital teknolojilerin insan ve çalışma yaşamına kolaylıklar sunduğu aşikârdır. Bu araştırmada, 

yönetimdeki dijital teknolojilerin kullanımının avantajları, dezavantajlarıyla karşılaştırıldığında 

üstün olduğu görülmüştür. Yönetimdeki dijitalleşmenin avantajları irdelendiğinde; veri ve 

bilgilere erişim kolaylığı sağlaması; veri kullanımıyla performans ölçümü, kurumsal hafıza, 
raporlama ve hesap verilebilmeyi kolaylaştırdığı, iş süreçlerinde hızlı olması, farklı mekân ve 
coğrafi sınırları ortadan kaldırması açısından mekânsal olması; zaman kısıtını ortadan kaldırdığı, 
bürokrasiyi azalttığı ve zamandan tasarruf sağladığı için zamansal ve hizmetlerin sunumunda 

verimli ve etkin olması, kurumsal itibar ve gelişimi sağlaması ile halkla ilişkiler,  daha az personel 

ve bürokrasiyle maliyet avantajı ve diğer teması adı altında da işletmenin sürdürülebilirliği, 
çalışan motivasyonu sağlama ve de görüşlerin iletilebilmesidir.  

Her teknoloji kolaylığı, hızı ve konforu sağlamasının yanı sıra beraberinde olumsuzlukların da 

yaşanmasına sebebiyet verebilir. Yönetimde dijitalleşmenin dezavantajları; sayısal veriler 
üzerinden değerlendirme yapılması ve insan psikolojisinin göz ardı edilebilmesi nedeniyle 
pozitivist yönetim anlayışının yaygınlaşması, teknolojilerin sürekli kullanımının sosyal becerileri 
zayıflatması, fiziksel, psikolojik, zihinsel sağlık sorunlarına yol açması, verileri kullanmada 

yetkinlik olmama ve bir bilgi veya fikre dönüştürülmesinde yetersiz kalması ve yine toplanan 
verilerle çalışanların baskı ve stres altına kalması, mekândan bağımsız çalışmanın yol açtığı 
denetim sorunları ile çalışma hayatındaki sorunlardır. Ayrıca, dijital teknolojilerin doğasından 
kaynaklanan teknik sorunlar ile mevzuata uyum sorununun olması ve örgütlerin bu teknolojilere 
ilk aşamada yatırım maliyetlerinin çok yüksek olması diğer alt temasında yer almaktadır. 

Yönetimde dijitalleşmeyi sağlayan örgütler birçok fırsatı yakalaması mümkündür. Dijitalleşen 
örgütlerin yakalayacağı fırsatlar; ürün ve hizmetlerinin daha fazla kişiye ulaşabilmesini sağlama, 

kâr artışı, pazar lideri olabilme şansı, özgün ve sürdürülebilir olma, artan maliyetleri 

engelleyebilme, emeğin ucuzlamasının önüne geçebilme gibi örgütsel faydalar oluşturabilir. 
Örgütlerin dijitalleşmesi sonucu yetkin insan kaynağı ihtiyacının artması ile iş imkânını 
çeşitlendirebilir. 

Dijital teknolojilerin muhtemel fırsatları kadar tehditleri de söz konusu olabilmektedir. Bu 
bağlamda, iş akışı içerisinde biriken verilerin güvenli bir şekilde saklanamaması ve bu durumun 

veri satışını tetikleme ihtimali sebebiyle veri güveliği sorunu ortaya çıkarabilecek olması, iş 
sürecinin verilere indirgenmesi ile otoriter yönetim biçiminin ortaya çıkabilmesi, hızlı 
dijitalleşme sonucu rekabet edebilme riski, en ufak bir sorun karşısında bile yöneticilere haksız 
ithamda bulunulabilmesi, çalışanların asosyalleşme riski gibi örgütsel riskler ile değişime ayak 
uyduramayan çalışanların işten çıkarılması ve nitelikli çalışan bulma zorluğu dolayısıyla insan 

kaynakları söz konusu olabilir.  

Katılımcılar, yönetimde dijitalleşmenin gelecekte örgütlerle sınırlı kalmayacağını, kent ve devlet 
yönetimlerinde de gelişme yaşanacağı belirtmiştir. Bu minvalde, yönetim anlamında politikalar 

geliştirmeyen ve benimsemeyen, dijitalleşmeyen örgütlerin karşı konulamaz değişim karşısında 
ayakta kalamayacakları vurgulanmıştır. Son olarak katılımcılar, yönetimde yaşanan 
dijitalleşmenin geleceğine yönelik öneriler de sunmuştur. Bunlar, yöneticilerin bu dönüşüme 
uygun tutum ve davranışları benimsemesi, örgütün sürdürülebilir olması için iş yapısı ve 
araçlarının değişmesi, bilgi güveliği için yatırım yapmaları ve nitelikli çalışan istihdam etmeleri 
gerektiğini söylemişlerdir. Bütüncül bir perspektifle görülmesi açısından Şekil 2’de yönetimde 

dijitalleşme olgusunun kavram haritasına yer verilmiştir: 



603 

 

0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: Yönetimde Dijitalleşme Olgusuna İlişkin Kavram Haritası 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Dijitalleşme, birey ve toplum yaşamını olduğu kadar sektör ve boyut fark etmeksizin 
organizasyonları da etkisi altına alan bir dönüşüm olarak nitelendirilmektedir. Dijital birey, dijital 
toplum, dijital yönetim, dijital yönetici, dijital lider gibi tanımlamaların ve olguların çok sık 
tartışıldığı günümüzde, yönetsel süreçler ve fonksiyonların da dijital dönüşüme entegre olmaya 
çalıştığı görülmektedir. 

Yönetimde dijitalleşme düşüncesi, kamu-özel-sivil toplum organizasyonları açısından öncelikleri 
ve yoğunlukları değişmekle birlikte kaçınılmayacak bir önem taşımaktadır. Bilgi ve internet 
teknolojilerinin baş döndürücü bir hızda organizasyonlardaki iş ve işlem süreçlerine adapte 
edilmeye başlanması ile başka bir versiyona geçilmiş; Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 
kavramsallaştırmaları üzerinden yeni bir yönetim anlayışı betimlenmeye başlanmıştır. 

Yönetimde dijitalleşmeyi odak noktası olarak belirleyen bu çalışmada bir üniversitede çalışan 
akademisyen ve idari personel grubuyla görüşmeler gerçekleştirilmiş ve yönetimde dijitalleşme 
perspektifini ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular yöneltilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda ise 
yönetimde yaşanan dijitalleşmeye dair algı, alanlar, avantajlar, dezavantajlar, fırsatlar, tehditler 
ve geleceğine ilişkin tutumlar minvalinde bir çerçeve çizilmiştir. 

Şekil 2’de yer alan kavram haritasında da özetlendiği üzere yönetimde dijitalleşme, bütün 
yönetsel süreç ve kademelerde organizasyonun var olma amaçlarına ulaşabilme ihtimalini arttırıcı 
ve kaçınılmaz bir gerçek olarak organizasyonlarının karşısında durmaktadır. Bazı 
dezavantajlarına ve ortaya çıkardığı tehditlere işaret edilse de avantajları ve ortaya çıkardığı 
fırsatların daha kapsamlı ve önemli olduğunu ifade etmek gerekmektedir. Dolayısıyla yönetimde 
dijitalleşmeyi, katılımcılar tarafından ifade edilen dezavantaj ve tehditlerine de dikkat edilerek 
organizasyonların bütün yönetsel süreçlerine tam entegre edilmesi gereken bir felsefe, düşünce 
ve uygulama olarak görmek, anlamak ve hayata geçirmek günümüz koşulları ve standartları 
açısından elzemdir.  

Bu noktadan hareketle çalışma kapsamında sektör ve boyutuna bağlı olarak organizasyonların 
yönetsel süreçlerinde dijitalleşme felsefesini ve düşüncesini benimsemesi; dijitalleşme 
uygulamalarını yönetsel süreçlerin tamamına yansıtması ve fiili olarak uygulamaya başlaması; 
yönetimde dijitalleşme süreç ve uygulamalarını takip edecek uzman bir ekip, danışman ya da 
insan kaynağı planlaması yapması ve sektördeki iyi uygulama örneklerini takip ederek rekabetçi 
bir dijitalleşme stratejisi ortaya koyması başta olmak üzere çeşitli öneriler sunulmaktadır.  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı; çalışanların iş saatleri sonrasında deneyimledikleri toparlanma sürecinin işe tutulmaları ve 
yaşam tatminleri üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. Araştırmanın hipotezleri Isparta ilinde kamu ve özel sağlık 
kuruluşlarında görevli toplam 216 sağlık çalışanı üzerinde korelasyon ve hiyerarşik regresyon analizleri yapılarak 
sınanmıştır. Araştırma sonucunda; sağlık çalışanlarının iş sonrası toparlanma seviyelerinin hem işe tutulmalarını hem 
de yaşam tatminlerini anlamlı ve pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca çalışma saatlerinin uzunluğu ve 
vardiya/nöbet usulü çalışmanın toparlanma düzeyini olumsuz etkilediği ve toparlanmanın bireysel ve örgütsel 

anlamdaki pozitif etkilerini azalttığı ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Toparlanma Deneyimi, İşe Tutulma, Yaşam Tatmini, Sağlık Çalışanları. 

 

GİRİŞ 

Modern yaşam çalışma hayatı, iş görenleri çoğu zaman gün içerisinde aşırı yorgunluk, stres zaman 

zaman ise gerginlik ve çatışmaya maruz bırakmaktadır. Yoğun bir çalışma gününün ardından, bu 
ortamdan bedenen ve ruhen çıkabilmek, dinlenebilmek ve tazelenmiş olarak yeni iş gününe 
başlayabilmek ise iş görenin fiziksek ve ruhsan sağlığı için önem taşımaktadır. Yorucu günün 
etkilerini üzerlerinden atabilen ya da en azından bunların olumsuz etkilerini azaltabilen çalışanlar 
ancak bu şekilde uzun dönemde sağlıklı ve verimli şekilde çalışma hayatı sürdürebilecektir. Farklı 
sektörlerde yürütülen ampirik çalışmalar da çalışanların iş sonrası dinlenme sürecini ne şekilde 
geçirdiklerinin ertesi gün iş performanslarını etkilediğini ispatlamıştır (Judge ve Ilies, 2004).  

İnsanın en temel hakkı olan yaşama hakkının sürdürülebilmesi amacıyla büyük bir özveri ile 

çalışan sağlık çalışanları bahsedilen olumsuz etkilere çalışma saatleri içerisinde en fazla maruz 
kalan iş gruplarından birisidir. Yapılan işin doğasında var olan yoğun tempo ve ağır iş yükü, 
pandemi koşulları altında katlanarak artış göstermiştir. Her seviyede uzmanlaşmaya dayalı olarak 
çalışan sağlık çalışanlarının işlerine odaklanamamaları pek çok sektörde olduğu gibi para 
kaybıyla değil, doğrudan insan yaşamının kaybıyla sonuçlanabilmektedir. Sağlık çalışanlarının 
fiziksel, bilişsel ve duygusal olarak sürekli görevlerini yerine getirmeye hazır olmaları için işlerini 
sevmeleri, yaptıkları işe gönülden bağlı olmaları, zorlu çalışma şartları altında motivasyonlarını 
sürdürebilmeleri gerekmektedir. Literatürde “İşe tutulma” olarak kavramsallaştırılan bu durumu 

olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen pek çok faktör olabilir. Geniş perspektifte ele alındığında, 

mesleğine gönülden bağlı ve işine tutkun olan sağlık çalışanlarının, pandemi koşulları gibi radikal 

dönemlerde ya da günden güne değişkenlik gösterir şekilde işe tutulma düzeylerinde düşüşler 
görülebilir. Bu noktada, çalışanların “iş sonrası toparlanma” düzeylerinin işe tutulmaları üzerinde 

önemli bir etken olabileceğini çeşitli çalışmalarda bulgulanmıştır (Sonnentag vd., 2012, 

Xanthopoulou, 2013; Molino vd., 2015).  
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Sağlık çalışanlarının iş sonrası toparlanma düzeylerinin, işe tutulmalarını etkileyebilecek 
olmasının yanı sıra, bireylerin tüm yaşam kalitelerini değerlendirme derecesi olarak 
tanımlanabilen yaşam doyumlarını da olumsuz yönde etkilemesi mümkündür. Böyle bir durumun 
gerçekleşmesi çalışan açısından işine ve özel hayatına ilişkin başka pek çok olumsuz sonucu 
doğurabilecek bir paradoksun başlangıcı olabilecektir. Konuya ilişkin yapılan literatür 
incelemesinde, uluslararası düzeyde ilgi gören iş sonrası toparlanma ve etkilerinin Türkiye’de çok 
kısıtlı ele alındığı ve sağlık çalışanları örnekleminde ise ampirik bir çalışmaya konu olmadığı 
görülmektedir. Yürütülen bu çalışma ile insan sağlığı gibi hataya yer olmayan bir konuda iş 
süreçlerini yürüten sağlık çalışanlarının iş sonrası toparlanma düzeyleri alt boyutlarıyla detaylı 
şekilde ele alınarak, işe tutulmaları ve yaşam tatminlerine olan etkileri incelenmiştir. Örgütsel 
bağlamda, toparlanma deneyimi konusuna ilişkin Türkiye’de yapılan çalışmaların yok denecek 
kadar az oluşu ve bahse konu değişkenin hem örgütsel hem de birey yaşamının geneline ilişkin 
etkilerinin birlikte ele alınması nedeniyle literatüre katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Toparlanma Deneyimi (Recovery Experience) 

Mesai süreleri boyunca çalışanlar üzerinde biriken olumsuz faktörlerden mesai sonrasında 
uzaklaşılabilmesi sürecini ifade eden iş sonrası toparlanma (recovery after work) kavramı, 
uluslararası literatürde psikoloji alanında olduğu kadar son yıllarda örgütsel psikoloji ve örgütsel 
davranış alanında da ilgi gören bir kavram haline gelmiştir (Sonnentag, 2003; Binnewies, 

Sonnentag ve Mojza, 2009; Volman, Bakker ve Xanthopoulou, 2013; Molino vd., 2015; Venz, 

Connelly ve Boettcher, 2021).  

İş sonrası toparlanmanın kuramsal altyapısı Sonnentag ve Natter (2004) tarafından kaynakların 
korunumu teorisi ve çaba-toparlanma modeli ile açıklanmaktadır. Hubfoll (1998) tarafından 
ortaya atılan kaynakların korunumu teorisi; bireylerin birtakım kaynakları kazanmak, kurmak ve 
korumak için çabaladıkları, bu değerli kaynakların olası kaybının ise bireylerde tehdit algısı 
oluşturduğu temelinde kurgulanmıştır. Toparlanma özelinde ele alındığında, stresli ve yorucu bir 
çalışma sürecinde çalışanın sahip olduğu kaynakların kaybedilmesi tehlikesi söz konusu olacaktır. 
Çalışan iyi oluşunu uzun dönemde muhafaza edebilmek amacıyla bu kaynakları yeniden 
kazanacak düzenli bir toparlanma sürecine ihtiyaç duyar. Sahip olunan değerli kaynakların 
yeniden kazanımıyla toparlanma halinden bahsetmek mümkün olacaktır.  

Toparlanmanın kısaca açıklanan bu kuramsal altyapısı üzerinde, sürecin temelini destekleyen 
psikolojik etmenler ise Sonnentag ve Fritz (2007) tarafından, “işten psikolojik ayrılma”, 
“rahatlama/dinlenme”, “iş dışı aktiviteler” ve “boş zaman kontrolü” olarak dört alt boyut şeklinde 
ortaya konmuştur.  

Psikolojik Ayrılma: Psikolojik ayrılma, işle ilgili her türlü faaliyetten (telefon görüşmeleri, e-

postalar vb.) uzak kalmanın yanında işin gereklilikleri, işe dair sorunlar, yapılacak planlamalar ve 
işle ilgili her türlü aktiviteden mental olarak uzaklaşmayı tanımlamaktadır. Rahatlama/Dinlenme: 

Fiziki olarak istirahat ya da bireyi psikolojik olarak rahatlatacak çeşitli hobilerle boş vakitlerin 
değerlendirilmesini ifade etmektedir. Pek çok birey, kendilerini zorlamayacak, düşük miktarda 
fiziksel ve sosyal çaba gerektirecek ve kendilerini zihinsel olarak yormayacak aktiviteler yaparak 

rahatlayabilir (Tinsley ve Elredge, 1995). İş Dışı Aktiviteler: İş dışı aktiviteler, bireyin işten 
psikolojik ayrılmasına yardımcı olacağı gibi öz düzenleme yeterliliğini de arttırıcı etki 
oluşturması açısından önemlidir. İş dışı aktiviteler birey üzerinde ek bir yük oluşturmasına karşın, 
bireyin içinde saklı yeteneklerini ve eğilimlerini ortaya çıkararak öz yeterliliğini arttırmasıyla 
toparlanma sürecine olumlu katkı sağlamaktadır (Hubfoll, 1998: 249). Boş Zaman Kontrolü: 
Bireyin neyi ne zaman ve ne şekilde yapacağına karar verebilme derecesini ve boş zamanını ne 
şekilde değerlendireceği üzerindeki kontrol gücünü ifade eder. Boş zamanını kontrol edebilme ve 
planlayabilme yeteneği bireyin öz yeterlilik ve mücadeleci yönünü besler ve iyi oluşuna katkı 
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sağlar. Bu haliyle boş zaman kontrolünün, iş sonrası toparlanmaya katkı sağlayan harici bir etmen 
olduğu düşünülebilir (Sonnentag ve Fritz, 2007: 207).  

İş sonrası başarılı bir toparlanma sürecinin bireysel ve örgütsel açıdan pek çok olumlu çıktısı 
olduğunu söylemek mümkündür. Yürütülen ampirik çalışmalar neticesinde çalışanların iş sonrası 
toparlanmışlık seviyeleri ile; işe adanma düzeyleri (Sonnentag vd., 2012), örgütsel vatandaşlık ve 
proaktif davranış sergilemeleri (Binnewies vd., 2009; Volman vd., 2013), iş akış deneyimi 
yaşamaları (Demerouti vd., 2009), iş ortamında daha dinç olmaları (Kinnuen, Mauno ve 
Siltaloppi, 2010) ve iş-aile çatışmalarında azalma (Molino vd., 2015) gibi örgütsel davranış 
değişkenleri arasında pozitif yönlü ilişki tespit edilmiştir. Kavramın ilişkili olduğu teorik altyapısı 
açısından ele alındığında bunların ötesinde pek çok farklı değişken ile ilişkisinin incelenebileceği 
değerlendirilmektedir. 

İşe Tutulma (Work Engagement) 

21. yüzyılın bilgi ve hizmete dayalı ekonomik sistemi içerisinde, çalışanların işleriyle olan 
psikolojik bağlantıları belirlenen örgütsel hedeflere ulaşılması açısından kritik öneme haiz 
değişkenlerden biri haline gelmiştir. Günümüz örgütleri, çalışanlarının proaktif davranmalarını, 
inisiyatif kullanmalarını, yaratıcılıklarını harekete geçirmelerini ve yüksek performans 
sergilemelerini beklemektedir. Bunun için ise çalışanların işlerine kendilerini adamaları, istekle 
ve motive olmuş şekilde işlerine “tutulmuş” olmaları gerekmektedir. 

İşe tutulma (work engagement) temel olarak, çalışanın işini yaparken mutlu ve yaptığı işten 
memnun olması, olumlu ve kendini motive edici hisler duyması, hem işine hem de iş ortamında 
bağlı bulunduğu örgüte karşı derin olumlu bağlarının mevcudiyetini ifade etmektedir. Bu haliyle 
işe tutulmayı, tükenmişlik kavramının tam tersi olarak düşünmek mümkündür (Bakker ve Laiter 

2010:1). Yapılan çalışmalar, işine tutulmuş çalışanların iş yerinde daha enerjik oldukları ve 
hevesle işlerini yürüttüklerini göstermektedir (Bakker vd., 2008: 196).   

İşe tutulma, ilk kez Kahn (1990) tarafından literatüre kazandırılmıştır. Kahn’a göre işe tutulma; 
örgüt üyelerinin kendilerini iş rollerine tam anlamıyla adamaları ve işlerini yerine getirirken 
kendilerini fiziksel, bilişsel ve duygusal olarak bu role uyumlandırmaları (Kahn, 1990: 694) 
olarak tanımlanabilir. İş sonrası toparlanmışlık düzeyleri yüksek olan çalışanlar, önceki iş 

gününden kalan fiziki ve ruhsal gerginliklerini üzerlerinden atmış ve tazelenmiş olarak yeni iş 
gününe başlayacaklardır (Binnewies vd., 2009 Akt. Sonnentag 2011). Tazelenmiş şekilde işine 
dönen çalışanların, karşılarına çıkacak yeni zorluklarla baş edebilmek için bilişsel, duygusal ve 
fiziksel olarak yorgun olanlara oranla daha avantajlı olmaları ve işlerine gömülerek daha 
konsantre şekilde çalışmaları beklenir. Kaynak temelli teoriler çerçevesinde ele alındığında, 
toparlanmışlığın bireyi daha enerjik ve işe ilişkin gerekli tüm çabayı ortaya koymaya hazır olması 
üzerinde olumlu etkisinin olması (Xanthopoulu vd., 2009: 47) ve böylece yüksek seviyede 
toparlanmanın işe tutulma üzerinde etkisinin olacağı düşünülebilir. Bu önermeye ilişkin 
toparlanma deneyiminin çalışma içerisinde daha önce ifade edilen alt boyutlarıyla da ayrı ayrı 
incelenecek şekilde geliştirilen araştırma hipotezi şu şekildedir;  

H1: Sağlık çalışanlarının iş sonrası toparlanma düzeylerinin yüksek seviyede oluşu, işe 
tutulmalarını  istatiksel olarak pozitif yönde etkilemektedir. 

Yaşam Tatmini (Life Satisfaction) 

Yaşam tatmini, bireyin kendi yaşamının kavramsal bir değerlendirmesi ya da yargısını gösterir. 
Bu açıdan yaşam tatminini bir tutum olarak da değerlendirmek mümkündür. Dolayısıyla yaşam 
tatmini, kişinin kendi hayatına ilişkin hoşlanıp hoşlanmadığı yönlerinin özet bir 
değerlendirmesidir (Heller vd., 2002:3 Akt. Özdevecioğlu ve Aktaş, 2007:7). Bireyin kendini 

bilişsel olarak değerlendirmesi sonucu hayatına dair tatminkâr hissetmesi ve kendini hoşnut eden 
olumlu duygular içerisinde bulunması olarak tanımlanabilen öznel iyi oluş kavramı yaşam tatmini 
ile yakından ilişkilidir.  Diener (1985)’e göre öznel iyi oluş halinin duyuşsal kısmını bireyin 
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olumlu ya da olumsuz duyguları, bilişsel kısmını ise yaşam tatmini oluşturmaktadır. Buna göre 
yaşam tatminini, öznel iyi oluşun bir bileşeni olarak ele almak mümkündür. Kimi araştırmacılar 
tarafından öznel iyi oluş ile aynı anlamda açıklanan yaşam tatminini öznel oluştan ayıran en 
önemli unsur ise, öznel iyi oluş ya da mutluluk olgusunun kişinin zihninde anlık olarak olumlu 

duygularının ağır basması sonucu ortaya çıkarken, yaşam tatmininin çok daha geniş anlamlı, uzun 
süreli olarak kişinin yaşamını değerlendirmesidir (Song vd., 2021: 32). 

Çalışanların iş sonrası toparlanma süreçlerini etkili şekilde deneyimlemedikleri takdirde öznel iyi 
oluşları ve yaşam tatminlerinin olumsuz etkilenebileceği uluslararası literatürde pek çok 
çalışmaya konu olmuştur (Sonnentag ve Natter, 2004; Dewe, O’Driscoll ve Cooper, 2010; 
Ganster ve Rosen, 2013; Song vd., 2021). Buna karşın çalışanların toparlanma deneyimlerinin, 
örgütsel anlamdaki etkilerinin ötesinde bireyin yaşam tatmini ile ilişkisinin Türkiye örnekleminde 
irdelendiği bir çalışmaya rastlanılamamıştır. Bu kapsamda, toparlanma deneyiminin çalışma 
içerisinde daha önce ifade edilen alt boyutlarıyla da ayrı ayrı incelenecek şekilde aşağıdaki 
hipotez geliştirilmiştir; 

H2: Sağlık çalışanlarının iş sonrası toparlanma düzeylerinin yüksek seviyede oluşu, yaşam 
tatminlerini istatiksel olarak pozitif yönde etkilemektedir. 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Çalışmanın Amacı ve Modeli 
 

 
Bu araştırma, günümüz yüksek tempolu çalışma hayatında çalışanlar için önemli bir yeri olan iş 
sonrası toparlanma süreci ile çalışanların işe tutulmaları ve yaşam tatminleri arasındaki 
etkileşimin ampirik olarak incelenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırma örneklemi olarak, 
yaptıkları işin niteliği ve pandemi süreci içerisinde iş taleplerinin artış göstermesi nedeniyle 
değişkenler arasındaki ilişkileri en doğru şekilde yansıtacağı değerlendirilen sağlık çalışanları 
seçilmiştir. 

Araştırmanın Örneklemi 
Araştırmanın örneklemini Isparta ilinde, kamu ve özel hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde 
görev yapmakta olan sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Araştırma verileri örneklemi oluşturan 
sağlık çalışanlarından elektronik ortamda ulaştırılan anket vasıtasıyla toplanmıştır. Kolayda 
örneklem yöntemiyle 293 sağlık çalışanına ulaştırılan anketlerin 216 tanesinden geri dönüş 
alınmıştır. 

TOPARLANMA 

DENEYİMİ 

Rahatlama/Dinlenm

e 

Psikolojik Ayrılma 

 

İş Dışı Aktiviteler 

Boş Zaman Kontrolü 

İŞE 

TUTULMA 

YAŞAM 

TATMİNİ 

H1 

H2 



610 

Veri Toplama Araçları 
Demografik Değişkenler: Yürütülen araştırma kapsamında, değişkenler arası kuramsal ilişkileri 
etkileyebileceği değerlendirilen kontrol değişkenleri olarak katılımcıların; cinsiyetleri, yaşları, 
eğitim durumları, medeni halleri, meslekteki toplam süreleri, haftalık ortalama çalışma saatleri, 

vardiyalı/nöbet sisteminde çalışıp çalışmadıkları ve son olarak toplamda ne kadar süredir çalışma 
hayatında bulundukları sorulmuştur. 

Toparlanma Deneyimi Ölçeği: Ölçek, Sonnentag ve Fritz (2007) tarafından geliştirilmiş olup, 
mevcut çalışma kapsamında Türkçe’ye uyarlanması yapılmıştır. Toplam 4 boyutu 16 ifadesi 
bulunan ölçekte, “Psikolojik Ayrılma”, “Rahatlama/Dinlenme”, “İş Dışı Aktiviteler” ve 
“Kontrol” şeklinde ifade edilen alt boyutların her biri 4’er ifade ile ölçülmektedir. 
Katılımcılardan, ölçek ifadelerini iş saatleri sonrasındaki deneyimlerini göz önünde bulundurmak 
suretiyle  “1: Kesinlikle katılmıyorum/Asla ve 5: Kesinlikle katılıyorum/Her zaman” şeklinde 5’li 
Likert tipi bir derecelendirme ile değerlendirmeleri istenmiştir. Dört boyutlu kullanılan ölçeğe 
ilişkin uyum iyiliği değerleri; χ2/sd=2,723, RMSEA =0,090, CFI=0,900, AGFI=0,880 olarak 

modelin veri ile uyumlu ve kabul edilebilir olduğunu, ölçek alt boyutlarının iç tutarlılık katsayıları 
ise Psikolojik ayrılma için 0,81, Rahatlama/Dinlenme için 0,81, İş Dışı Aktiviteler için 0,78 ve 

Kontrol için 0,79 olmak üzere güvenilir aralıkta olduğunu göstermektedir. 

İşe Tutulma Ölçeği: Yürütülen araştırma kapsamında; Schaufeli vd. (2006) tarafından geliştirilen 
ve 9 ifadeden oluşan Utrecht İşe Bağlılık Ölçeği (UWES)’nin 3 ifadeye indirgenerek kısaltılmış 
versiyonu (UWES-3) kullanılmıştır. Ölçeğin 3 maddelik bu kısa versiyonunun Türkçe dilinde ve 
Türkiye örnekleminde geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Güler vd. (2019) tarafından yapılmış 
olup, kabul edilebilir geçerlilik ve güvenilirlik düzeyinde olduğu ve 9 maddelik ölçek 
versiyonuyla benzer ölçüm değerleri sağladığı tespit edilmiştir. Katılımcılardan, ölçek ifadelerini 
kendilerine uygun şekilde “1: Kesinlikle katılmıyorum ve 5: Kesinlikle katılıyorum” şeklinde 5’li 
Likert tipi bir derecelendirme ile değerlendirmeleri istenmiştir. Tek boyutlu kullanılan ölçeğe 
ilişkin uyum iyiliği değerleri; χ2/sd=2,892, RMSEA =0,090, CFI=0,900, AGFI=0,898 olarak 

modelin veri ile uyumlu ve kabul edilebilir olduğunu göstermektedir. Ölçeğin iç tutarlılık 
katsayısı ise 0,72 olarak güvenilir aralıkta bulunmuştur. 

Yaşam Tatmini Ölçeği: Orijinal hali Diener vd. (1985) tarafından geliştirilen ölçeğin Türkiye 
örnekleminde geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Bekmezci ve Mert (2018) tarafından 
yapılmıştır. Tek boyut ve 5 ifadeden oluşan ölçekte Katılımcılardan, ölçek ifadelerini algıladıkları 
yaşam tatminlerini göz önünde bulundurarak “1: Kesinlikle katılmıyorum ve 5: Kesinlikle 
katılıyorum” şeklinde 5’li Likert tipi bir derecelendirme ile değerlendirmeleri istenmiştir. Ölçeğin 
iç tutarlılık katsayısı 0,84 olarak güvenilir aralıkta bulunmuştur. Ölçeğe ilişkin uyum iyiliği 
değerleri; χ2/sd=1,894, RMSEA =0,064, CFI=0,994, AGFI=0,980 olarak modelin veri ile uyumlu 

ve kabul edilebilir olduğunu göstermektedir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Örneklemin demografik özelliklerine ait tanımlayıcı istatistikler incelendiğinde; katılımcıların 
86’sı (%39,8) kadın, 130’u (%60,2) erkektir. Katılımcıların 88’inin (%40,7) evli, 128’inin 
(%59,3) bekar olduğu görülmektedir. Kamu ve özel sektör sağlık çalışanları benzer görevleri 
yürütmelerine karşın, çalışma koşulları, süreleri, nöbet/vardiya yoğunluğu ve maaş, sigorta vb. 
özlük hakları büyük değişkenlikler göstermektedir. Bu durumun çalışma kapsamında ele alınan 
tüm değişkenleri doğrudan etkileyebilecek önemli bir etken olduğu değerlendirilmektedir. Elde 
edilen verilere göre katılımcıların 194’ünün (%89,8) kamu sağlık kurumlarında, 22’sinin (%10,2) 
ise özel sağlık kurumlarında çalışmakta olduğu görülmektedir. Vardiyalı ya da belirli günlerde 
nöbet tutularak çalışılması sağlık hizmetinin kesintisiz yürütülebilmesi açısından sektörde sıklıkla 

yürütülen bir uygulamadır. Çalışma kapsamında katılımcıların 129’unun (%59,7) vardiya/nöbet 
döngüsünde çalıştığı, 87’sinin (%40,3) normal mesai yürüttüğü, vardiya/nöbet sayısının ise aylık 
ortalama 4 kez olarak ifade edildiği tespit edilmiştir. Son olarak, çalışanların toplam çalışma 
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süreleri incelendiğinde, 1 ile 40 yıl arasında ve ortalama 8,8 yıllık çalışma süresine sahip oldukları 
görülmektedir.  

Ölçek geçerliliklerinin uygun olduğunun görülmesinin ardından ana değişkenler arasındaki 
ilişkinin belirlenmesi amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Ölçekler ve alt boyutlarına ilişkin 
dağılım istatistikleri ile korelasyon analizi sonuçları Tablo 1’de görülmektedir. 

Tablo 1: Değişkenler Arası Korelasyon Analizi Bulguları 
Değişkenler (N=216) Ort. SS 1 2 3 4 5 6 7 

1. Toparlanma 

Deneyimi 
3,27 ,59 (,86)       

Psikolojik Ayrılma 2,60 ,83 ,655** (,81)      

Rahatlama 

Dinlenme 
3,42 ,85 ,864** ,507** (,81)     

İş Dışı Aktiviteler 3,48 ,77 ,667** ,129 ,465** (,78)    

Kontrol 3,58 ,79 ,739** ,246** ,537** ,397** (,79)   

2. İşe Tutulma 3,56 ,79 ,362** ,008 ,318** ,375** ,373** (,72)  

3. Yaşam Tatmini 2,95 ,82 ,392** ,146* ,309** ,342** ,361** ,505** (,84) 

*p<0,05, **p<0,01, Parantez içi değerler iç tutarlılık katsayılarıdır. 
  

Bu sonuçlara göre; örneklemi oluşturan sağlık çalışanlarının iş sonrası tecrübe ettikleri 
toparlanma deneyimleri ile işlerine tutulma düzeyleri arasında anlamlı, pozitif yönlü ve orta 

düzeyde bir ilişki olduğu görülmektedir (r =.362, p<,001). Benzer şekilde, toparlanma deneyimi 
ile yaşam tatmini düzeyleri arasındaki korelasyon ilişkisi incelendiğinde, anlamlı, pozitif yönlü 
ve orta düzeyde bir ilişki varlığı gözlemlenmektedir (r =.392, p<,001).  

Korelasyon analizleri sonrasında araştırma hipotezlerine uygun şekilde, değişkenler arasında 
neden-sonuç etkisinin test edilmesi amacıyla üç adımlı hiyerarşik regresyon analizi 
uygulanmıştır. Analiz sonuçları toplu halde Tablo 2’de görülmektedir. Elde edilen bulgular 

değerlendirildiğinde regresyon modelinin tüm adımlarda istatiksel olarak anlamlı olduğu 
(p<0,001) görülmektedir. Birinci adımda ele alınan demografik değişkenlerin regresyon modeline 
anlamlı katkı yapmakla birlikte (ΔR2=0,076, p <0,001), toparlanma deneyimindeki yalnızca 
%7’lik bir varyansın ele alınan demografik değişkenler tarafından açıkladığını göstermektedir. 
İkinci adımda yer alan işe tutulma değişkeninin regresyona girmesi, toparlanma deneyimindeki 

ilave %16’lık, üçüncü adımda yaşam tatmininin girmesi ise ilave %21’lik varyansı 
açıklamaktadır.  

Toparlanma deneyimi ile işe tutulma değişkenleri arasındaki neden-sonuç ilişkisine ilişkin 
yapılan analiz sonucunun (β= ,310, p <0,001) olması, sağlık çalışanlarının iş sonrası toparlanma 
seviyelerinin işe tutulmalarını anlamlı ve pozitif yönde yordadığını istatiksel olarak 

göstermektedir. Buna göre araştırmanın H1 hipotezi desteklenmiştir.  
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Tablo 2: Değişkenler Arası Regresyon Analizi Bulguları 

 Bağımlı değişken: Toparlanma Deneyimi 1. Adım β  2. Adım β  3. Adım β  

1. Adım 

Cinsiyet -0,167 -0,104 -0,082 

Yaş 0,063 0,101 0,056 

Medeni Durum 0,099 0,087 0,076 

Çalışılan Sektör 0,036 0,014 0,021 

Haftalık Çalışma Saati 0,048 0,060 0,081 

Toplam Çalışma Süresi -0,190* -0,186* -0,186* 

Vardiya/Nöbet Çalışma 0,124* -0,123* -0,095* 

2. Adım İşe Tutulma  0,310*** 0,168* 

3. Adım Yaşam Tatmini  
 0,283*** 

 ΔR2 0,076*** 0,163*** 0,218*** 

N=216. Tüm β katsayıları standardize edilmiş regresyon katsayılarıdır. 
*p <0,05, **p <0,01, ***p <0,001 

 

Toparlanma deneyimi ile yaşam tatmini arasındaki neden-sonuç ilişkisine ilişkin yapılan analizde 
ise (β= ,283, p <0,001) sonucu elde edilmiştir. Bu durum, sağlık çalışanlarının iş sonrası 
toparlanma seviyelerinin genel yaşam tatminlerini istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde 
yordadığını ortaya koymuştur.  Buna göre araştırmanın H2 hipotezi desteklenmiştir. 
 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışanların iş ortamında maruz kaldıkları yorgunluk, stres vb. olumsuz faktörlerden mesai 
saatleri sonrasında, bir sonraki çalışma gününe kadar geçen süreçte zihnen ve bedenen 

arınabilmelerini kavramsallaştıran toparlanma deneyimi kavramının, çalışanların işe tutulmaları 
ve yaşam tatminlerine olan etkilerinin ele alınması amacıyla yürütülen çalışma sonucunda 

toparlanma düzeyinin ele alınan her iki değişkeni de istatiksel olarak anlamlı ve olumlu şekilde 
yordadığı sonucu elde edilmiştir. Bu sonuç, toparlanma deneyiminin kuramsal altyapısı ve farklı 
ülke örneklemlerinde yürütülmüş çalışmaların sonuçlarıyla uyum göstermektedir.  

İş sonrası toparlanma deneyimi uluslararası literatürde dikkat çeken bir değişken olmasına karşın 
Türkiye’de konuya ilişkin yürütülmüş çalışma yok denecek kadar azdır. Çalışan bireylerin iş 
yaşamlarında olduğu kadar bütünsel anlamda tüm yaşantılarını da doğrudan etkileyebilecek 
toparlanma deneyimi konusunda örgütsel ve bireysel anlamda farkındalığın arttırılması önemlidir. 
Bu çalışmada yapılan işin doğası gereği ve pandemi sürecinin de etkileriyle, ağır mesai 
koşullarında bedenen, zihnen ve duygusal olarak yorulan ve yıpranan sağlık çalışanları örneklem 

olarak seçilmiş olup, örneklemin toparlanma seviyesi etkisini en belirgin şekilde yansıtabilecek 
çalışan gruplarından bir tanesi olduğu değerlendirilmektedir. İşin konusunun insan sağlığı olması, 
vardiya/nöbet döngüsündeki yoğunluk, uzun ve belirsiz çalışma saatleri gibi faktörler sağlık 
çalışanlarının mesai saatleri sonrasında toparlanabilme süreçlerini de olumsuz şekilde 
etkilemektedir.  Nitekim elde edilen bulgular incelendiğinde, toparlanma süreçlerini olumsuz 
etkileyen en önemli faktörün psikolojik ayrılmayı gerçekleştirememe olduğu açıkça 
görülmektedir. Haftalık ortalama çalışma saatleri toparlanmayı çok etkilemezken, toplam çalışma 
yılındaki artış ve vardiya/nöbet döngüsündeki yoğunluğun toparlanmayı olumsuz etkilediği 
ortaya konmuş, diğer kontrol değişkenlerinin ise toparlanma üzerinde anlamlı etkiler 

oluşturmadığı gözlemlenmiştir.  

Bununla birlikte çalışmanın yalnızca sağlık çalışanları örnekleminde ve kısıtlı alanda 
gerçekleştirilmiş olmasını çalışmanın en önemli kısıtı olarak görmek mümkündür. Ele alınan 
değişkenler arası ilişkilerin yürütülen işin ve ele alınan örneklemin niteliğine göre farklılık 
göstermesi mümkündür. Türkiye’de iş sonrası toparlanmaya bakışın kültürel görüntüsünün ve 
etkilerinin daha objektif şekilde ortaya konulabilmesi için farklı sektörler üzerinde daha geniş 
örneklemlerle çalışmalar sürdürülmelidir. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın temel amacı, örgütlerde etik liderlik ve örgütsel bağlılık ilişkisini incelemek ve bu ilişkide ahlaki 

gelişim düzeyinin anlamlı bir etkisinin bulunup bulunmadığın tespit etmektir. Araştırmanın örneklemini, Balıkesir, 
Edirne ve İstanbul’da bulunan devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapan akademik ve idari personel 
oluşturmaktadır. Veriler anket aracılığı ile elde edilmiştir. Analiz edilmek üzere üç yüz doksan yedi anketten 
yararlanılmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak; etik liderliği ölçmek için Brown vd. (2005) tarafından 
geliştirilen “Etik Liderlik Ölçeği”; örgütsel bağlılığı ölçmek için Allen ve Meyer’ın (1990) geliştirdiği “Örgütsel 
Bağlılık Ölçeği” ve ahlaki gelişim düzeyini ölçmek için James Rest (1979) tarafından geliştirilen “Görüşleri 
Belirleme Testi” uygulanmıştır. 

Araştırmanın sonucunda, örgütlerde etik liderlik ve örgütsel bağlılık arasında ve örgütsel bağlılığın alt boyutları olan 
duygusal, devam ve normatif bağlılık arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, etik liderlik ve 

örgütsel bağlılık ilişkisinde ahlaki gelişim düzeyinin düzenleyici bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Etik Liderlik, Örgütsel Bağlılık, Ahlaki Gelişim Düzeyi. 

 

GİRİŞ 

Liderlik ile ilgili alan yazında yapılan araştırmaların bir kısmında, liderlik özellikleri, 
davranışları ve güç kaynakları ele alınırken; bazılarında ise liderliğin etki ettiği alanlar ile 
örgütsel sonuçlar arasındaki etkileşim inceleme konusu olmuştur. (Madenoğlu vd., 2014). 

Liderler, davranışları ve izledikleri stratejilerle, izleyicilerinin değerleri, inançları ve 

davranışlarını etkilediği ve bu bağlamda örgütsel bağlılığın artmasında da etkili olduğu yapılan 
birçok çalışma sonucunda ortaya konulmuştur (Çakınberk ve Demirel, 2010). Buradan yola 

çıkarak, etik liderliğin çalışanların etik liderlik algılarını olduğu kadar, örgütsel bağlılıklarını 
artıracağı da öngörülebilir (Demirdağ ve Ekmekçioğlu 2015). 

Örgütsel bağlılık; bireysel ve örgütsel hedeflerin gerçekleştirilmesinde ve yüksek performansın 
sürdürülebilir kılınmasında önemli bir yere sahip olduğundan, son yıllarda araştırmacıların daha 
çok dikkatini çekmektedir (Altun, 2013). Örgütlerde liderin tutum ve davranışlarından memnun 

olma düzeyi, örgütsel bağlılığın yordayıcılarındandır [ATIF yapalım bir iki tane uygulamalı] 
Etik değerlere dayanan yönetim ve liderlik stili de arzu edilen bir davranış kalıbı olarak 

işgörenlerin örgütsel bağlılık düzeyini artırabilmektedir (İnce ve Gül, 2005). 

Liderlik sürecinde astlara karşı sergilenen davranışların etiksel bir boyutu bulunmaktadır. 
Valaquez, etik davranışı, “ahlak üzerine çalışma” olarak ifade ederken; Chryyssides ve Kaler 
ise (Morrell ve Hortley, 2006) doğru-yanlış, iyi-kötü ve erdemli-kusurlunun ne anlama geldiği, 
olarak tanımlarlar (Uğurlu, 2009). Kohlberg’e göre ahlâk, doğru-yanlış, iyi-kötü, hak-haksızlık, 
bilinçli karar verme ve yargılamayı ve bu bağlamda davranmayı kapsayan bilişsel bir süreçtir 
(Çiftçi, 2003; 50). Bilişsel bir yetenek olan ahlâk, “bireyin kendisinin belirlediği ve aynı 
zamanda evrensel ilkelerle örtüşebilecek düzeydeki ilkelere göre yargıda bulunma, kararlar 
alma ve bu doğrultuda da davranabilme yeteneğidir” (Kohlberg, 1968; 496). Ahlaki gelişim 
                                                 
*  Bu çalışma Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde sunulan “Etik Liderlik ve Örgütsel Bağlılık 

İlişkisinde Ahlaki Gelişim Düzeyinin Etkisi” adlı yüksek lisans tezinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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düzeyi, bireyin toplumsallaşma sürecinde sahip olduğu ve neyin iyi, neyin kötü olduğu 
konusunda bilinçlenmesini ve kendi davranışlarını yönlendirmesini sağlayan değerlere ne 
ölçüde sahip olduğuyla ilgilidir (Kaya, 2015; 35). 

Buradan hareketle, bireyler ahlaki gelişim düzeyleri itibariyle –hangi düzeyde olduklarına göre- 

liderlerinin davranışlarının etiksel açıdan uygunluğunu değerlendirebilir ve örgütlerine bağlılık 
duyabilir/duymayabilirler.   

Bu bağlamda düşünüldüğünde, “etik liderlik ve örgütsel bağlılık ilişkisinde ahlaki gelişim 
düzeyinin etkisi olduğu öngörüsü”, çalışmanın problemini oluşturmaktadır. Son zamanlarda etik 

liderlik ve örgütsel bağlılık değişkenleri kavramsal ve uygulamalı tartışmaları devam edilen 
konular olsa da bu çalışma; etik liderlik ile örgütsel bağlılık ilişkisinde “ahlaki gelişim 
düzeyinin” etkisi bağlamında özgün bir çalışmadır. Bu araştırmada, etik liderlik ve örgütsel 
bağlılık arasında pozitif bir ilişkinin olacağı ve astların ahlaki gelişim düzeylerinin bu ilişkiyi 
etkileyeceği tahmin edilmektedir. 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

Bu bölümde çalışmanın değişkenleri ile ilgili kısaca bilgi verildikten sonra, aralarındaki ilişkiler 
incelenecektir. 

Etik Liderlik 

Etik liderlik kavramı yazında; eylemlerini ve bireyler arası ilişkilerini, normatif uygunluk 
bağlamında yöneten, örgüt üyeleriyle iki yönlü iletişimi ve ahlaki düşünce yapısını teşvik eden 
bir liderlik yaklaşımı, şeklinde tanımlanmıştır (Brown ve Trevino, 2006; 595).  

Etik liderler, çalıştıkları örgütte etik ilke ve kuralları benimseyerek izleyicilerini yönlendiren; 
iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayıran ve buna göre karar veren; başka bir deyişle iş etiğini 
oluşturan, iş etiği ilkelerini örgüt ya da toplum kültürüne yerleştiren, diğer örgüt üyelerine 
insani değerlerle yaklaşan, hak, hukuk ve adalet kavramlarını yönetim anlayışının temeline 
koyan kişilerdir (Güney, 2015; 350). Etik liderler, etik davranışa ilişkin ilkeleri örgüte 
dayatmanın yanında, etik olmayan/bulmadıkları davranışları eleştirmek, düzeltmeye çalışmak 

veya cezalandırmak eğiliminde de olabilmektedirler (Yukl, 2018; 341). 

Örgütsel Bağlılık 

Alan yazında konuya ilişkin olarak yapılmış olan araştırmaların çoğu, örgütsel bağlılığın, 
davranışsal ve tutumsal olmak üzere; kavramsal bağlamda birbirinden farklı, ancak görgül 
bağlamda birbiriyle ilgili iki bağlılık unsurundan oluştuğu fikrinde birleşmektedir (Kuvaas, 
2003; 195). Davranışsal bağlılık, örgütten çok işgörenin davranışlarının çevresinde 
gelişmektedir (Meyer ve Allen, 1991; 63); davranışsal bağlılık gösteren işgörenler, örgütten çok 
örgütte gerçekleştirdikleri eylemlere ya da katıldıkları faaliyetlere bağlanmaktadırlar. Tutumsal 

bağlılık ise, işgörenin değer yargıları, hedefleri ve benzerlerinin örgütünkilerle bağdaşması 
sonucu meydana gelen bağlılık türüdür. Yani tutumsal bağlılık, işgörenlerin, bulundukları 
örgütle olan ilişkileriyle ilgilidir. Bu yaklaşım, işgörenlerin örgüt hakkındaki değerlendirmeleri 
sonucunda, örgüte karşı duygusal olarak bir bağlılık tutumu sergilemelerini ifade etmektedir 
(Doğan ve Kılıç, 2007; 41).Allen ve Meyer (1997; 11), örgütsel bağlılığı; duygusal bağlılık, 
devam bağlılığı ve normatif bağlılık olmak üzere üç grupta ele almışlardır. Yazarlar, örgütsel 
bağlılığın işgörenlerin örgütle ilişkisini ortaya koyan psikolojik bir yapıya ve örgütteki üyeliğini 
sürdürme ya da sürdürmeme kararını belirleyecek özelliklere sahip olduğu temelinde (Nayir, 
2015; 180); duygusal, devam ve normatif bağlılıktan oluştuğunu belirtmişlerdir (Uygur, 2015; 
20).  
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Ahlaki Gelişim Düzeyi 
Ahlâki gelişim düzeyi, bireyin toplumsallaşma sürecinde sahip olduğu ve neyin iyi, neyin kötü 
olduğu konusunda bilinçlenmesini ve kendi davranışlarını yönlendirmesini sağlayan değerlere 

ne ölçüde sahip olduğuyla ilgilidir (Kaya, 2015; 35). Ahlâki gelişim süreç olarak bireylerin, 

belirli eylemleri “doğru” ya da “yanlış” olarak nitelendirmelerine öncülük eden bir süreçtir. 
Bireyin, toplumda nasıl davranılması gerektiğinin farkında olma durumuna işaret eden ahlaki 

gelişim sürecinde; doğru-yanlış, vicdan, eşitlik vb. gibi evrensel kavramlar bağlamında birey 
kendi ilkelerini ve doğrularını geliştirmeye çalışır ve belli aşamalar geçirir. (Marçıl, 2012; 4).  

Kohlberg’in ahlaki gelişim kuramı: Kohlberg’e göre ahlâk, doğru-yanlış, iyi-kötü, 
hak-haksızlık, bilinçli karar verme ve yargılamayı ve bu bağlamda davranmayı kapsayan bilişsel 
bir süreçtir (Çiftçi, 2003; 50). Bilişsel bir yetenek olan ahlâk, Kohlberg’e göre; “bireyin 
kendisinin belirlediği ve aynı zamanda evrensel ilkelerle örtüşebilecek düzeydeki ilkelere göre 
yargıda bulunma, kararlar alma ve bu doğrultuda da davranabilme yeteneğidir” (Kohlberg, 

1968; 496). 

Göreceli olarak, ahlâki gelişim sorununa çözüm getirebilmek adına ahlâki gelişimin 
kavramlarını geliştiren ilk araştırmacı Kohlberg olmuştur (Çileli, 1986; 43). Yazar, ahlaki 

gelişimi, evrensel ahlâki ilkelerin keşif süreci olarak görmektedir. Bunu ifade ederken, 

bireylerin belirli durumlarda davranışları nasıl değerlendirdiklerini anlatan öykülerden 
yararlanmıştır. Yazar, anlattığı her öyküde durumla ilgili bir karar verilmesini istemiş ve gözlem 
yaparken kararın doğru ya da yanlış olmasını değil, soruna çözüm bulunurken kullanılan bakış 
açısı ve değerlendirme şeklini gözlemlemiştir (Cafaoğlu ve Aksüt, 2008; 100). Bu öyküler, 
deneğin zihnindeki çatışmaları anlamak amacıyla anlatılan varsayımsal kurgulardır (Selçuk, 
2007; 117) ve bireylerin ahlâki yapılarını ifade edecek ahlâki ikilemler ortaya koyarlar. Böylece 
Kohlberg, ergenlik ve yetişkinliğe uzanan altı aşamalı bir ahlâki gelişim modeli ortaya koymuş 

(Işık, 2018; 186) ve bu altı aşamayı üç temel düzeyde toplamış; sözü edilen her düzeyin, 
“bireyin benliği” ile “toplumun kuralları ve beklentileri” arasındaki ilişkiyi yansıttığını 
belirtmiştir (Şahin, 2016; 109).  

Kohlberg’in, çocuklara, ergenlere ve genç yetişkinlere verdiği ve bir takım ahlâki çatışmalar 
içeren öykülerin her biri, katılımcının etiksel yargılamalarının temelinde yatan düşünceyi açığa 
çıkarmak amacıyla düzenlenmiştir. Yazar, birbiriyle çelişen iddialar içeren bu öyküler 
bağlamında sorulan sorulara verilen yanıtlara dayanarak, yukarıda da bahsedilen altı aşamadan 
oluşan bir model geliştirmiştir (Seymen ve Bolat, 2007; 26). Bu altı model, üç ahlaki düzeyde 
toplanmıştır; geleneksel öncesi, geleneksel, gelenek sonrası ya da ilkelilik (Kohlberg, 1972; 

671). 

Etik Liderlik, Örgütsel Bağlılık ve Ahlaki Gelişim Düzeyi Arasındaki 
İlişki 
Etik liderlik ve örgütsel bağlılık ilişkisi: Etik liderlik ile örgütsel bağlılık ilişkisini 
açıklamada, sosyal mübadele kuramından yararlanılabilir. Bu kuramda, örgüt üyelerinin 
birbirlerine olan psikolojik tepkilerini şekillendirmede ödül-maliyet ilişkisi vurgulanmaktadır. 
Kuram, içerisinde hem ödüller (işgörenin sosyal etkileşim sonucunda elde ettiği memnuniyet 
verici ve tatmin edici kaynaklar) hem de maliyetler (kayba neden olan kaynaklar) bulundurması 
açısından, bireylerin ödülleri en yüksek, maliyetleri de düşük düzeye indirme davranışı içinde 
olduğunu savunmaktadır (Roeckelein, 1998; 172). Cropanzano ve Mithcell’e (2005; 874) göre 
sosyal mübadele kuramı, örgütsel davranışı anlamak için en etkili kavramsal paradigmalar 
arasındadır. Sosyal mübadeleler, kişisel yükümlülükler, minnettarlık ve güven duygularını 
sağlama eğilimindedir ve sosyal onay ve saygı gibi; sosyal, duygusal kaynakları içinde 
barındırır (Cropanzano ve Rupp, 2008; 74). Sosyal mübadele ilişkilerinin, alınan kaynaklara 
göreceli olarak eşit kaynak vermeyi gerektiren karşılıklılık normuna göre yönetildiği 
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düşünüldüğünde; kendisinin desteklendiğini ve kendisine iyi, adil ve dürüst davranıldığını gören 
işgören, geri dönüş olarak yararlı davranışlar gösterme zorunluluğu duyar (Brown ve Mitchell, 
2010; 585). Thibaut ve Killey’e (1959; 13) göre işgörenler, ödül ya da maliyet açısından yeterli 
derecede tatmin olmaları durumunda, bir ilişki içine girme ve bunu devam ettirme 
eğilimindedirler. 

İşgörenlerin örgütsel değerleri benimsemesinde ve örgüt yararına çaba sarf etmesinde, liderin de 

etkisi olduğu, yapılan çalışmalar ile kanıtlanmıştır. Yukarıdaki kuram bağlamında 

düşünüldüğünde; liderin etik davranışını ödül olarak algılayacak olan işgörenin, örgütsel 
bağlılık seviyesinin yüksek olacağı beklenmektedir. Etik temelinde oluşturulmuş iş ortamında 
işgörenler, etik kurallara bağlı davranacaklardır. Bu da güven dolu bir iş ortamının oluşmasını, 
sorumluluk duygusunun gelişmesini, düzenli ve dikkatli çıktıların alınmasını ve neticede 
bağlılığın oluşmasını sağlamaktadır. Etik liderler, işgöreni destekleyici, adil ve ilkeli liderler 
olduğundan (Brown ve Trevino, 2005; 119), işgörenler kendilerini örgütlerine çok daha güçlü 
bir şekilde bağlı hissederler (Hansen vd., 2013; 447). 

Yukarıdaki açıklamaların ışığında, aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir: 

H1: Etik liderliğin, örgütsel bağlılık üzerinde bir etkisi vardır. 
H1a: Etik liderliğin, duygusal bağlılık üzerinde bir etkisi vardır. 
H1b: Etik liderliğin, devam bağlılığı üzerinde bir etkisi vardır. 
H1c: Etik liderliğin, normatif bağlılık üzerinde bir etkisi vardır. 

Etik liderlik, örgütsel bağlılık ve ahlaki gelişim düzeyi ilişkisi: Deontolojik 

kuram, ahlâki gelişim düzeyi ve etik liderlik ilişkisini açıklamada bu çalışmanın kuramsal 
temelini oluşturmaktadır. Doğru ahlâki ilkelerin hayata geçirilmesini ifade eden deontolojik 

kuram, bir eylemin etik olmasının, eyleme geçen kişinin niyetiyle belirlendiğini savunmaktadır 
(Usta, 2012; 410). Çalışmadaki, ahlâki gelişim düzeyinin, etik liderliğe bağlı olarak gerçekleşen 
örgütsel bağlılık davranışı üzerinde düzenleyici bir etkisi vardır savı, bu kurama dayanmaktadır. 
Deontolojik kurama göre; birey, ahlâki ilkeler ve değerleri kazanmışsa, karar verirken bunlara 
dayalı olarak karar verecektir (Usta, 2012). Söz konusu kuram, bir eylemin ahlâksal değerinin, 
sonuca değil, eylemin arkasındaki niyete bağlı olduğunu öne sürmekte ve ahlâk, etiği 
öncelemektedir. Başka bir anlatımla, etik amacın, ahlaki norm süzgecinden geçme yükümlülüğü 
vardır ve ahlak, etik amacın vazgeçilmezidir (Ricoeur, 2010; 233). Bireyin niyeti ve bu niyet 

bağlamında verdiği kararın, ahlâki gelişmişlik seviyesiyle doğrudan bağlantılı olacağı 
düşünüldüğünden dolayı, ahlaki gelişim düzeyinin örgütsel bağlılığı etkileyeceği 
öngörülmektedir. Buradan hareketle, aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir: 

H2: Ahlâki gelişim düzeyinin, örgütsel bağlılık üzerinde bir etkisi vardır. 
H2a: Ahlâki gelişim düzeyinin, duygusal bağlılık üzerinde bir etkisi vardır. 
H2b: Ahlâki gelişim düzeyinin, devam bağlılığın üzerinde bir etkisi vardır. 
H2c: Ahlâki gelişim düzeyinin, normatif bağlılık üzerinde bir etkisi vardır. 
H3: Etik Liderlik ve örgütsel bağlılık ilişkisinde ahlâki gelişim düzeyinin düzenleyici 
bir etkisi vardır. 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 
Etik liderliğin örgütsel bağlılık ile ilişkisinde ahlaki gelişim düzeyinin etkisi ile ilgili simgesel 
model aşağıdaki şekilde görülmektedir. 
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Evren ve Örneklem 

Çalışmanın örneklemini Balıkesir, İstanbul ve Edirne’de bulunan devlet ve vakıf üniversitesinde 
akademisyen ve idari personel olarak çalışan 397 işgören oluşturmaktadır. Anketler 
araştırmacının kendisi tarafından dağıtılmıştır. Anket formundaki ifadeler; 5=Tamamen 
Katılıyorum ve 1=Hiç Katılmıyorum şeklinde olup, 5’li Likert şeklindeki ölçeklerle 
ölçülmüştür. 

Veri Toplama Araçları ve Teknikleri 
Etik liderlik ölçeği: Etik liderliği ölçmek için, “Etik Liderlik Ölçeği” kullanılmıştır. 
Ölçeğin Cronbach Alfa değeri 0,89 olarak hesaplanmıştır. 

Örgütsel bağlılık ölçeği: Örgütsel bağlılığı ölçmek için, “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” 
kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlık kat sayısı 0,82 olarak hesaplanmıştır.  

Ahlâki gelişim boyutu: Ahlaki gelişim düzeyini ölçmek için, “Görüşleri Belirleme 
Testi” kullanılmıştır. Görüşleri belirleme testinin puanlamasında evreler; 2, 3, 4, 5 ve 6 olarak 

gösterilmektedir. Gelenek öncesi dönem, 2’yi; geleneksel dönem 3 ve 4’ü; gelenek sonrası 
dönem ise 5 ve 6 ‘yı içermektedir.   

Verilerin Analizi  

Verilerin analizinde istatistik programı kullanılmıştır. Değişkenler arasında ilişkileri belirlemek 
amacıyla korelasyon ve regresyon analizi yapılmıştır. 

BULGULAR 

Faktör Analizine İlişkin Bulgular 

Etik Liderlik: Etik liderliğin değerlendirilebilmesi için, faktör analizi yapılmıştır. Verilerin 
faktör analizi için uygunluklarına Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Bartlett Sphericity 
testi ile karar verilmiştir. KMO değeri 0,915’tir ve Bartlett Sphericity testi (x2=1720,977; 

p<0,001) anlamlı sonuç vermiştir. Açıklayıcı faktör analizi sonucunda, özdeğeri birden büyük 
tek faktör bulunduğu gözlemlenmiştir. Bu faktör, toplam varyansın %50,768’ini açıklamaktadır. 

Ahlaki 

Gelişim 
Düzeyi 

Örgütsel 
Bağlılık 

Etik Liderlik 
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Örgütsel Bağlılık: Örgütsel bağlılık ölçeğinin değerlendirilmesi için faktör analizi 
uygulanmıştır. Verilen faktör analizi için uygunluklarına Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı 
ve Bartlett Sphericity testi ile karar verilmiştir. KMO değeri 0,827’dir. Bartlett Sphecity testi 
(X2=2038,014; p<0,001) anlamlı sonuç vermiştir. Örgütsel bağlılık ölçeğine uygulanan 
açıklayıcı faktör analizi sonucunda özdeğeri birden büyük üç faktör ortaya çıkmıştır. Bu 
faktörler, toplam varyansın %32, 671’ini açıklamaktadır. 

Normallik Testi 

Verilerin normal dağılıp dağılmadığının belirlenebilmesi için normallik testi yapılmıştır. 
Normallik testi için, verilerin basıklık ve çarpıklık değerleri dikkate alınmıştır. Sonuçların -

1,5/+1,5 değer aralığında yer alması, normallik kararının verilebilmesi için bir ölçüt olarak 
kabul edilmektedir. Yapılan normallik testi sonuçlarına bakıldığında; Etik Liderlik (Çarpıklık= -
0,588; Basıklık= 0,328), Örgütsel Bağlılık (Çarpıklık= -0,253; Basıklık= 0,112) ve Ahlâki 
Gelişim Düzeyi (Çarpıklık= 0,400; Basıklık= -0,367) verilerinin normal dağıldığı 
görülmektedir. 

Tanımlayıcı İstatistikler ve Korelasyon Analizi 
Tablo 1: Değerlere İlişkin Ortalamalar, Standart Sapma ve Korelasyon Katsayıları 

Değişkenler Ort. SS 1 2 3 4 5 6 

1.Etik Liderlik 3,64 0,75 1      

2.Örgütsel Bağlılık 2,90 0,72 0,447** 1     

3.Ahlaki Gelişim Düzeyi 3,85 0,71 0,098 0,076 1    

4.Duygusal Bağlılık 2,95 1,17 0,233** 0,550** -0,014 1   

5.Devam Bağlılığı 2,79 0,98 0,153** 0,741** 0,082 0,066 1  

6.Normatif Bağlılık 2,99 0,93 0,556** 0,803** 0,132 0,273** 0,379** 1 

Not: ** p<0,01                    n:397 
  

Tablo 1’de etik liderlik, örgütsel bağlılık, ahlaki gelişim düzeyi ve örgütsel bağlılığın alt 
boyutlarının ortalamaları ve standart sapmalarına ilişkin değerler yer almaktadır. Korelasyon 
analizi sonucuna göre, etik liderlik ile örgütsel bağlılık arasında (r= 0,447; p<0,01) anlamlı ve 
pozitif yönlü bir ilişki vardır. Ayrıca etik liderlik ve örgütsel bağlılığın alt boyutları ile de 
anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. Yapılan korelasyon analizi sonucunda etik liderlik ve ahlaki 
gelişim düzeyi arasında ya da örgütsel bağlılık ile ahlaki değişim düzeyi arasında anlamlı bir 
ilişki bulunamamıştır. 

Regresyon Analizi 

Etik liderlik ve örgütsel bağlılık ilişkisinde ahlaki gelişim düzeyinin düzenleyici etkisinin olup 
olmadığı tespit etmek için hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Tablo 2’de etik liderlik ile 

örgütsel bağlılığın alt boyutları arasında yapılan regresyon analizinde; etik liderliğin, duygusal, 
devam ve normatif bağlılık üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisinin bulunduğu görülmektedir. 
Bu durumda H1a, H1b ve H1c hipotezleri kabul edilmiştir.  

Tablo 2: Etik Liderliğin, Örgütsel Bağlılığın Alt Boyutları Olan Duygusal Bağlılık, Devam 
Bağlılığı ve Normatif Bağlılık Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Regresyon Analizi 

Değişkenler Duygusal Bağlılık Devam Bağlılığı Normatif Bağlılık 

    

Etik Liderlik 0,233** 0,153** 0,556** 

F 22,574 9,477 177,175 

R
2
 0,052 0,021 0,308 

Düzeltilmiş R2 0,054 0,023 0,310 

Not: ** p<0,01 
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Tablo 3’de ahlâki gelişim düzeyinin, etik liderlik ve örgütsel bağlılık ilişkisindeki düzenleyici 
etkisini belirlemeye yönelik hiyerarşik regresyon analizi sonuçları görülmektedir. Etik liderlik 
ve ahlâki gelişim düzeyinin bağımsız değişken olduğu, örgütsel bağlılığın ise bağımlı değişken 
olduğu Model 1’de, etik liderliğin (= 0,444; p<0,01) örgütsel bağlılık üzerinde anlamlı ve 
pozitif bir etkisi olduğu, ahlâki gelişim düzeyinin ise (= 0,032; p<0,01) örgütsel bağlılık 
üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı saptanmıştır. İkinci aşamada, analize, etik liderlik ve ahlâki 
gelişim düzeyinin çarpımıyla elde edilen etkileşim değişkeni dahil edilmiştir. Model 2’deki 
analiz sonucuna bakıldığında, etik liderlik ve ahlâki gelişim düzeyinin çarpımıyla elde edilen 
etkileşim değişkeninin örgütsel bağlılık üzerinde (= -0,040; p<0,01) anlamlı bir etkisinin 
olmadığı ve bu aşamada etik liderliğin (= 0,420; p<0,01) örgütsel bağlılık üzerinde anlamlı ve 
pozitif etkisinin devam ettiği, ancak ahlâki gelişim düzeyinin (= 0,034; p<0,01) örgütsel 
bağlılık üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmüştür.  

Hipotez testlerine ilişkin yapılan tüm analizler bir arada ele alındığında, H1 hipotezi kabul 

edilmiştir. H2 ve H3 hipotezleri red edilmiştir. 

Tablo 3: Ahlâki Gelişim Düzeyinin, Etik Liderlik ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerindeki 
Düzenleyici Etkisini Belirlemeye Yönelik Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler 
Örgütsel Bağlılık 

Model 1 Model 2 

Sabit Katsayı 1,237** 2.903** 

Ana Değişken: 
 Etik Liderlik 

 

0,444** 

 

0,420** 

Düzenleyici Değişken: 
 Ahlaki Gelişim Düzeyi 

 

0,032 

 

0,034 

Etkileşim Değişkeni: 
 Etik Liderlik x Ahlaki Gelişim Düzeyi 

  

-0,040 

F 49,445 33,058 

R 0,197 0,449 

R2 0,201 0,202 

Not: **p<0.01 
 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, etik liderlik (bağımsız değişken) ile örgütsel bağlılık (bağımlı değişken) 
ilişkisinde ahlâki gelişim düzeyinin düzenleyici etkisinin olup olmadığına bakmak için 
korelasyon ve hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Korelasyon analizi sonucunda, etik 
liderlik ve örgütsel bağlılık ile örgütsel bağlılığın alt boyutları arasında (duygusal, devam ve 
normatif) anlamlı ve pozitif korelasyon bulunmuştur. Ahlaki gelişim düzeyini ölçmek amacıyla 
kullanılan Görüşleri Belirleme Testi (GBT) sonuçlarına göre 397 kişinin oluşturduğu 
örneklemin ahlaki gelişim seviyesi ortalamasının 3,85 çıktığı görülmektedir. Bu sonuca göre 
örneklemin, ortalama olarak geleneksel ahlaki gelişim düzeyinde; yasalara, toplumsal düzene 
uyum gösterme ve vicdan eğiliminin olduğu dördüncü aşamada olduğu gözlemlenmektedir.  
Yapılan hiyerarşik regresyon analizi sonucunda ise, ahlâki gelişim düzeyinin etik liderlik ve 
örgütsel bağlılık ilişkisinde düzenleyici bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Alan yazın incelendiğinde; etik liderin, eylemlerini ve bireyler arası ilişkilerini, normatif 
uygunluk bağlamında yöneten, örgüt üyeleriyle iki yönlü iletişimi ve ahlaki düşünce yapısını 
teşvik eden bir yapıda olması; işgörenlerin her durumda örgütte kalma, işlerinde düzenli olarak 
devamlılık sağlama, işgününün tamamını ve hatta gerekirse fazlasını kullanma, işletmenin 
yararını gözetme ve örgütün amaçlarını ve vizyonunu paylaşma olarak tanımlanan “örgütsel 
bağlılığını” artırmaktadır. Öte yandan kuramsal çerçeve doğrultusunda; ahlâki gelişim düzeyi 



624 

yüksek olan bir işgörenin, örgütsel bağlılığının da artacağı öngörülmüş olsa da yapılan analizler 
sonucunda ahlaki gelişim düzeyinin örgütsel bağlılığa bir etkisi olmadığı görülmektedir.  

Bireyler, kendileri ve/veya başkaları hakkındaki sorulara yanıt verirken, soru kapsamındaki 
değişkenler dışındaki bazı etmenlerden etkilenmeleri mümkündür. Bu etmenler arasında en 
etkili olan, bireylerin kendilerini ya da hakkında soru sorulan kişileri beğenilen ve istenilen 
özelliklere sahip olarak gösterme eğilimleridir (Haran ve Aydın, 1995; 247). Sosyal beğenirlik 

olarak adlandırılan bu eğilim, bireylerin davranış biçimlerini etkilediği bilinen bir kişilik boyutu 
olarak ele alınır. Bir kişilik boyutu olarak sosyal beğenirlik, sosyal kabul, sosyal onay, 
popülerlik, sosyal statü ve liderlik gibi ilişkilerde kabul edilebilir duruma gelme isteğidir (Koğar 
ve Gelbal, 2015; 137). Sosyal beğenirlik, herhangi bir konu ile ilgili gerçek tutumları 
maskeleyebilir. Böylece araştırma kapsamındaki katılımcıların sosyal açıdan beğenilen ya da 
kabul edilen yanıtlar verme yatkınlığı söz konusu olabilecektir (Gedik ve Toker, 2018; 112). 
Etik Liderlik Ölçeği, Örgütsel Bağlılık Ölçeği ve Görüşleri Belirleme Testi’nin birer öz-

değerlendirme (self-report) çalışması olduğu göz önüne alındığında, katılımcıların verdiği 
cevaplar, psikolojik durumlarına ve dış ortamları algılanma biçimlerine bağlı olabilir. Bu 
nedenle, öz değerlendirmeler doğrulanamaz olarak değerlendirilmektedir (Podsakoff ve Organ, 
1986; 535). Buna göre, daha ileri çalışmalar, bireysel görüşmelerle önyargıları en aza indirmeye 
odaklanılabilir; ancak pratik açıdan da bunun kolay olmayacağı dikkate alınmalıdır. 

Diğer yandan, ahlaki gelişim düzeyinin diğer değişkenler ile bir ilişkisinin olmadığı sonucuna 
varılan bu çalışma ışığında, bundan sonra yapılacak çalışmalarda ahlaki gelişim düzeyinin her 
aşamasının ayrı ayrı değerlendirilmesinin daha kesin sonuçlar vereceği öngörülmüştür. 

Örgütlerin devamlılığı için işgörenlerin sürekliliğinin sağlanabilmesi önem arz etmektedir. 
İşgörenin örgütte kalmasının sağlanabilmesinin yolu da o örgüte olan bağlılığının artırılmasıyla 
mümkün olacaktır. Bu durumun sağlanabilmesi adına; işgörenlerin değer görerek, gelişimlerinin 
desteklenerek ve etik koşullar bağlamında yönetilmesi gerekmektedir. Etik liderlik özelliklerine 
sahip olan yöneticiler ile çalışan kişilerin duygusal, devam ve normatif bağlılıklarının arttığı 
görülmektedir. Örgütler, bünyelerindeki işgörenin gerçekten etkin ve sürdürülebilir olarak varlık 
göstermelerini arzu ediyorlarsa; bu, etik liderlik ile mümkün olabilecektir.  

Bu çalışma, İstanbul, Edirne ve Balıkesir’de bulunan devlet ve vakıf üniversiteleri ele alınarak 
397 akademik ve idari personel üzerinde gerçekleştirilmiştir. Benzer bir çalışmanın, örneklem 
sayısının artırılarak ya da farklı alanlarda çalışanlar üzerinde gerçekleştirilerek uygulanması da 
diğer araştırmacılar için tavsiye edilmektedir. 
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ÖZET 

Örgütsel maneviyat sonucunda, kişi işinde yüksek benliğini keşfeder, topluma hizmet eder, işinde şefkat, dürüstlük, 
güven gibi duygularla yakaladığı ahengi günlük hayatıyla bütünleştirir ve bunlar sonucunda içsel bir huzur elde eder. 
Psikolojik sermaye, kişinin sahip olduğu zayıf yönlerini iyileştirmesi, güçlü yönlerini geliştirmesi temeline 
dayanmaktadır. Duygusal emek ise, örgütün talepleri doğrultusunda, çalışanların yüz ifadelerini ve bedensel 
görünümlerini yönetmesi, bu sayede tüketiciyi ikna etmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Birey bu duygusal düzenleme 
sırasında duygusal yıpranmalar ve stres yaşayabilmektedir. Bu doğrultuda, çalışmanın amacı örgütsel maneviyat ve 
psikolojik sermayenin duygusal emek ve stresle başa çıkma üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Çalışmanın 
örneklemini sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda psikolojik sermaye ve örgütsel maneviyat arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı, yüksek düzeyde pozitif yönlü ilişki bulunduğu görülmüştür. Duygusal emek ile diğer 
değişkenler arasında anlamlı bir ilişki bulunamazken; stresle başa çıkmanın örgütsel maneviyat ve psikolojik sermaye 
ile orta düzeyde pozitif yönlü ilişkisi saptanmıştır. Demografik değişkenler bağlamında oluşan farklılıklara 
bakıldığında; psikolojik sermayenin ikinci basamak üçüncü basamak sağlık kurumu çalışanları ve yaş gruplarında; 
stresle başa çıkma stratejilerinin cinsiyete göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Maneviyat, Psikolojik Sermaye, Duygusal Emek, Stres, Stresle Başa Çıkma 

 

GİRİŞ 

Hawthorne çalışmalarıyla temelleri sarsılan klasik yönetim düşüncesi 1930’lu yıllarda yerini 
neoklasik yönetim anlayışına bırakmıştır. Klasik yönetim düşüncesinin aksine insanın önemine 
vurgu yapan neoklasik yönetim anlayışı; insanın bir makine gibi görülemeyeceğinin, her insanın 
birbirinden farklı olduğunun ve içinde bulunduğu duruma göre tepki verdiğinin, birtakım 
arzularının ve beklentilerinin olduğuna vurgu yapmaktadır. İnsan ve duygularının ayrılmaz bir 
bütün olmasının temellerinin atıldığı bu dönem, 1970 ve sonrası dönemde benimsenen 
postmodern yönetim anlayışına kadar gelişerek devam etmiş ve günümüze kadar gelmiştir. Son 
yıllarda insan ve duygu kavramına ek olarak maneviyat kavramı da araştırılmaya başlanmış ve 
insan-duygu-maneviyat üçlüsü literatürde önemli bir yer edinmiştir. Bu araştırmalar 
doğrultusunda örgütsel maneviyat kavramı literatüre kazandırılmıştır. 

Literatürde duygusal emek, hizmet alanların beklentileri ve örgütün talepleri doğrultusunda, 
tüketicileri ikna etmek ya da tüketicinin uygun gördüğü şekilde yüz ifadelerinin ve bedensel 
görünümlerin yönetilmesi şeklinde tanımlanmıştır. Birey bu duygusal düzenleme sırasında bir 
takım duygusal yıpranmalar ve stres yaşayabilmektedir. Dolayısıyla duygusal emek ve stres 
kavramları araştırmacılar tarafından sık sık birlikte incelenmiştir. Pozitif psikoloji sonrası 
literatüre giren psikolojik sermaye kavramı bireylerin sahip olduğu tutum, etik duygular, yaşama 
karşı olan genel bakış ve bireysel üretkenliği tanımlayan kişilik özellikleri şeklinde 
tanımlanmaktadır. Yapılan çalışmalar psikolojik sermayesi yüksek olan bireylerin stresle daha 
kolay başa çıktığını göstermektedir. 

Bu açıklamalardan hareketle; daha önce birlikte çalışılmamış kavramlar olan örgütsel maneviyat 
ve psikolojik sermaye arasında bir ilişki olduğu ve bu ilişkinin duygusal emek ve stresle başa 
çıkma üzerinde pozitif bir etkisi olabileceği düşünülmektedir. Yapılan bu çalışmada kavramlar 
arasındaki ilişki ve etki demografik değişkenler bağlamında ele alınmaktadır. 
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Hochschild duygu ve emek kavramlarını ilk kez 1983 yılında Yönetilen Kalp: Duyguların 
Ticarileşmesi kitabında kullanmıştır. Hochschild (1983) duygusal emeği; hizmet alanların 
beklentileri doğrultusunda, karşı tarafı ikna etmek ya da karşı tarafın uygun gördüğü şekilde yüz 
ifadelerinin ve bedensel görünümlerin yönetilmesi şeklinde tanımlamıştır. Hochschild’ın 
tanımından farklı olarak, gözlemlenemeyen davranışları dikkate almayan Ashforth ve Humphrey 
(1993, p. 89) sadece gözlenebilen davranışlar üzerinde yoğunlaşmışlardır. Morris ve Feldman 

(1996, pp. 987-988) duygusal emeği, hizmet satıcısı ve alıcısı arasındaki iletişim için, kurumun 
istekleri doğrultusunda kontrol edilen ve yönlendirilen duygular şeklinde tanımlamıştır. Burada 

üzerinde durdukları konu ise gösterilmesi istenen duygular için çalışanın fazladan çaba 
harcamasıdır. Duygusal emek kavramı üç boyutta incelenmektedir. Bunlar; yüzeysel, 
derinlemesine ve samimi davranıştır. Yüzeysel davranışta çalışanın hissetmiş olduğu duygu, 
örgütün beklentilerinden farklıdır ve çalışan beklentileri karşılamak için rol yapar. Çalışanın 

duygusal emek süreci boyunca gerçekte öyle hissetmediği halde öyle hissediyormuş gibi 
davrandığı durumda yüzeysel davranış ortaya çıkar (Hochschild, 1983). Ashforth ve Humphrey 

(1993, p. 94) derinlemesine davranışı, örgüt tarafından belirlenen davranışların uygun standartlara 
göre profesyonelce sergilenmesi şeklinde tanımlamıştır. Derinlemesine davranışta içsel duygular, 
sergilenmesi gereken duygulara adapte edilir (Zapf et al., 1999). Ashforth ve Humphrey (1993) 

kişinin işi gereği sergilemesi gereken duyguyu gerçekten hissediyor olabileceğini ve rol 
yapmasını gerektirecek bir durum söz konusu olmadığını belirtmiş, samimi davranış kavramını 
literatüre kazandırmıştır. Bu kavramla ilk defa duygusal emeğin olumlu sonuçları olabileceğine 
değinilmiş ve duygular soyut olmaktan çıkıp somut bir hale bürünmüştür. Ayrıca yazarlar 
duygusal emek davranışlarının bir tür izlenim olduğunu, karşı taraftan ne derece samimi 
algılandığının da üzerinde durmuşlardır çünkü sergilenen davranışın kalitesi izleyicide oluşan etki 
tarafından belirlenir (Arıkan ve Asunakutlu, 2019, pp. 109-111; Begenirbaş, 2013, pp. 94-101). 

Stres araştırmalarının öncüsü olan Selye (1946, p. 374) Genel Adaptasyon Sendromu olarak 

adlandırdığı reaksiyonu tanımlamak için stres kavramını kullanmıştır. Organizmanın mutluluk 
verici olup olmadığına bakılmaksızın, bedenin uyum sağlamak için verdiği fiziksel tepkilerin 

reaksiyon sürecini stres şeklinde tanımlayan Selye, stresin fiziksel bir durum olduğunu, 
organizmada fizyolojik değişimler meydana getirdiğini, ondan kaçmanın mümkün olmadığını ve 
normal bir vücut fonksiyonu olduğunu vurgulamıştır. Wolff’un (1953) kullanımına göre stres, 
organizma içerisindeki zararlı uyanlara veya birtakım koşullarla etkileşim sonucu meydana gelen 
dinamik bir durumdur. Ivancevich ve Matteson (1980) stresi uyaranlar ve tepkiler arasındaki 
etkileşim şeklinde tanımlamıştır. Lazarus ve Folman (1984) stresi, kişinin özelliklerini ve çevresel 
olayları dikkate alarak, çevre ve insan arasındaki ilişki şeklinde tanımlamıştır. Çevreden gelen 
etki, kişinin özelliği ve duyarlılığına göre tepkiye dönüşmektedir. Her etki belli bir tepki ile 
sonuçlanmayabilir. Bu nedenle stres, refahın tehlikeye girmesiyle verilen tepkidir. 
Schermerhorn’a (1984) göre stres, bireyde meydana gelen bir gerilim durumudur. Bu durum 
bireyin beklenmedik olaylar, sınırlamalar veya fırsatlarla karşı karşıya gelmesi sonucu meydana 
gelmektedir. Örgütler ve bireyler ruh ve beden sağlığının korunması için bir takım stresle başa 
çıkma yöntemleri kullanmaktadır. Optimum düzeyde stres bireyin hayatta kalmasına ve motive 
olmasına yardım eder, bu nedenle stres başa çıkmada amaç stresi yok etmek değil, stresi kontrol 
altına alarak yönlendirmektir (Schafer, 1987, p. 310). Stresle başa çıkmada uygulanan stratejilerin 
temelinde alışkanlıkların değiştirilmesiyle fiziksel, davranışsal ve psikolojik stres belirtilerinin 
kontrol altına alınması vardır. Kişilik özelliklerinin değiştirilmesi, bedensel hareket ve spor, 
meditasyon, nefes egzersizleri, dua ve ibadet gibi uygulamalar uygulanan stratejilerden birkaçı 
olarak karşımıza çıkmaktadır (Aydın, 2016). 

Mitroff ve Denton (1999, p. 90) örgütsel maneviyat kavramını tanımlayan ilk yazarlar arasındadır. 
Yazarlara göre, bireyin hayattaki nihai amacını bulması ve inançları ile yapmış olduğu işin 
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değerler açısından birbirine uyum sağlaması örgütsel maneviyatın temelidir. Aynı zamanda 
çalışma arkadaşları, işle ilgili diğer kişiler ve yapılan işle derin bağlantılar kurulması da örgütsel 
maneviyatın ön plana çıkardığı diğer konulardır. Ashmos ve Duchon (2000, p. 135) örgütsel 
maneviyatı bireysel deneyimler ve işyeri ortamına göre ele almıştır. Yazarlara göre örgütsel 
maneviyat, kişinin, toplumsal bağlamda anlamlı işler yaparak kendini ifade etmesine olanak 
sağlar. Kinjerski ve Skrypnek (2004) örgütsel maneviyatı çalışanların deneyimlerine dayanarak 
açıklamıştır. Fiziksel, duygusal, bilişsel, kişilerarası, manevi ve mistik boyutlarla karakterize 
edilen örgütsel maneviyatta çalışanlar, yapmış olduğu işte tutkulu ve enerjiktir, işinde anlam ve 
amaç bulur, iş yerinde tüm benliklerini özgürce ifade eder, birlikte çalıştığı kişilerle derin bağlar 
kurar, kişinin değer ve inançları ile yapmış olduğu iş arasında bir uyum bilinci mevcuttur ve kişi 
yapmış olduğu işte büyük bir amaca hizmet ettiğini düşünür. Örgütsel maneviyatta önemli olan 
değer vermektir; diğerlerine şefkat göstermek, destek vermek, kendine ve diğerlerine karşı dürüst 
olmaktır. Bu sayede çalışanlar yapmış olduğu işte kendini daha değerli hisseder ve değerini anlar 
(Smith ve Rayment, 2007, p. 221). Örgütsel maneviyat üzerine yapılan çalışmaların çoğu Batı 
bağlamına hitap etmektedir. Petchsawang ve Duchon (2009) ise kavramı Doğu bağlamında 
açıklamak için Tayland kökenli bir organizasyonun çalışanları üzerine çalışmalar yapmış ve 
örgütsel maneviyatı beş boyut altında incelemiştir. Bu boyutlar bağ, şefkat, farkındalık, anlamlı 
iş ve üstünlüktür. 

Pozitif psikoloji ve pozitif örgütsel davranış yaklaşımından etkilenerek Luthans ve arkadaşları 
(2004) psikolojik sermaye kavramını tanımlamıştır. Psikolojik sermaye kavramı temelde bireyin 
kim olduğunun yanı sıra bireyin en iyi versiyonu ve kim olabileceği ile ilgilenmektedir. Psikolojik 
sermaye, günümüz örgütlerinde örgütün bir parçası olan insanın değerini anlamak ve ondan en 

verimli şekilde yararlanmak adına somut kavramlar ortaya koymaktadır (Luthans et al., 2007). 

Psikolojik sermaye dört bileşenden oluşmaktadır. Bunlar öz-yeterlilik, umut, iyimserlik ve 

psikolojik dayanıklılıktır. Bu dört bileşen birbiriyle yakın bir bağlantı içerisindedir. Örneğin 
umutlu insanlar ilerlemek istedikleri yola kendileri karar verirler ve bu kararı alabildikleri için 
ilerledikleri yolda daha iyimser ve psikolojik olarak karşılaşabilecekleri engellere daha dayanıklı 
olurlar (Luthans et al., 2007). 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Bu araştırmasının amacı; örgütsel maneviyat ve psikolojik sermayenin, duygusal emek ve stresle 

başa çıkma üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Literatür incelendiğinde örgütsel maneviyat 
kavramının Türkiye’deki araştırmanlara çok fazla konu olmadığı görülmüştür. Yine benzer 
şekilde bahse konu olan dört kavram daha önce literatürde birlikte incelenmediği için araştırmanın 
literatüre önemli bir katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Bu çalışmada yapılan araştırmaya esas 
teşkil eden araştırma modeli Şekil 1’de belirtilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 1: Araştırma Modeli 
 

Araştırma değişkenlerine ait literatür taraması doğrultusunda aşağıdaki sorular oluşturulmuştur. 

Araştırma Sorusu 1: Bireylerin örgütsel maneviyat algısı, duygusal emek ve stresle 

başa çıkma tarzlarını nasıl etkilemektedir? 

 

Örgütsel Maneviyat 

Psikolojik Sermaye 

Duygusal Emek 

Stresle Başa Çıkma 

Demografik Değişkenler 
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Araştırma Sorusu 2: Bireylerin psikolojik sermayeleri, duygusal emek ve stresle başa 
çıkma tarzlarını nasıl etkilemektedir.? 

Araştırma Sorusu 3: Bireylerin demografik özellikleri bağlamında örgütsel maneviyat 

algısı, psikolojik sermayesi, duygusal emek davranışı ve stresle başa çıkma tarzları 
farklılaşmakta mıdır? 

Bu araştırma, İstanbul İl Merkezinde yer alan birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık 
kuruluşlarında çalışan, hastayla iletişim halinde olan sağlık personeli örnekleminde 
incelenmektedir. Araştırmada 262 sağlık çalışanına ulaşılmış ve 262 anket ile veri analizi 
gerçekleştirilmiştir. Türkiye genelinde sağlık sektöründe yer alan sağlık personelinin tamamına 
ulaşmanın güç olması, çalışmanın zaman ve maliyet kısıtları nedeniyle yalnızca İstanbul ilindeki 
sağlık personeline uygulanması ve araştırmanın veri toplama aşamasının Covid-19 pandemi 

dönemine denk gelmesi araştırmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır. 

Araştırmada Basım ve Beğenirbaş (2012)’ın Türkçeye uyarladığı Duygusal Emek Ölçeği; Şahin 
ve Durak (1995) tarafından Türkçeye 30 madde olarak uyarlanan Stresle Başa Çıkma Tarzları 
Ölçeği; Çetin ve Basım (2012)’ın Türkçeye uyarladığı Psikolojik Sermaye Ölçeği ve 
Petchsawang ve Duchon (2009) tarafından Asya bağlamında geliştirilen Örgütsel Maneviyat 
ölçeği kullanılmıştır. Anket formunda tüm ölçekler beşli Likert tipi “kesinlikle katılıyorum (5)” 
seçeneği ile “kesinlikle katılmıyorum (1)” seçenekleri arasında sınıflandırılmıştır. 

Yapılan faktör analizi sonrasında ölçeklere ait elde edilen veriler Tablo 1’de verilmiştir. 
Orijinalleri beş boyut altında dağılan stresle başa çıkma ve örgütsel maneviyat ölçekleri yapılan 

analiz sonrasında 6 boyut altında dağılmıştır. Bu araştırmada kullanılan ölçeklerin 
güvenilirliklerine ilişkin Cronbach alfa (α) değerleri; duygusal emek (0,68), stresle başa çıkma 
ölçeği (0,66), psikolojik sermaye ölçeği (0,89) ve örgütsel maneviyat ölçeği (0,85) şeklindedir. 

Tablo 1: Faktör Analizi Verileri 
Ölçek Adı KMO Değeri Barlett Küresellik Testi X2 Değeri Açıklanan Varyans (%) 

Duygusal Emek 0,819 1097,744 60,796 

Stresle Başa Çıkma 0,866 3912,687 66,194 

Psikolojik Sermaye 0,897 2041,922 57,972 

Örgütsel Maneviyat 0,883 4654,278 66,262 
 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırmaya katılan sağlık personeline ait demografik bulgulara Tablo 1’de yer verilmiştir. 

Tablo 2: Katılımcılara Ait Demografik Bulgular 

Cinsiyet 
Kadın Erkek 

199 %76 63 %24 

Yaş 
19-29 30-39 40-49 50+ 

106 51 64 41 

Eğitim Düzeyi Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans Doktora 

42 %16 137 %52 63 %24 20 %8 

Meslek 
Doktor Hemşire Diğer 

93 %35,5 105 %40 64 %24,5 

Çalışılan Kurum 
1. Basamak 2. Basamak 3. Basamak 

61 %23 144 %55 57 %22 

Meslekî Kıdem 
1-10 yıl 11-20 yıl 21-30 yıl 31-40+ yıl 

135 %51,5 48 %18,5 63  %24 16 %6 

İşletme Kıdemi 1-5 yıl 6-15 yıl 16-25 yıl 26+ 

158 %61 69 %26 24 %9 11 %4 
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Korelasyon analizinden elde edilen bulgulara göre; stresle başa çıkma ve duygusal emek arasında 
pozitif, zayıf ve anlamlı bir ilişki; örgütsel maneviyat ve duygusal emek arasında pozitif, zayıf ve 
anlamlı bir ilişki; stresle başa çıkma ve psikolojik sermaye arasında pozitif, orta ve anlamlı bir 
ilişki; örgütsel maneviyat ve psikolojik sermaye arasında pozitif, iyi ve anlamlı bir ilişki; örgütsel 
maneviyat ve stresle başa çıkma arasında pozitif, orta ve anlamlı bir ilişki; tespit edilmiştir. 
Duygusal emek ve psikolojik sermaye arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır (Tablo 3). 

Tablo 3: Değişkenlerin Korelasyon Analizi Sonuçları 

  (1) (2) (3) (4) 

(1) Duygusal Emek 1    

(2) Psikolojik Sermaye ,115 1   

(3) Stresle Başa Çıkma ,134* ,434** 1  

(4) Örgütsel Maneviyat ,211** ,598** ,408** 1 

**. Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır (çift kuyruklu) 
*. Korelasyon 0.05 düzeyinde anlamlıdır (çift kuyruklu) 

 

Örgütsel maneviyat ve psikolojik sermayenin, duygusal emek ve stresle başa çıkma düzeyi 
üzerindeki etkilerini incelemek için çoklu regresyon analizi yapılmış ve analize ait sonuçlara 
aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.  

Bu araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliklerine ilişkin Cronbach alfa (α) değerleri; 
duygusal emek (0.68), stresle başa çıkma ölçeği (0.66), psikolojik sermaye ölçeği (0.89) ve 
örgütsel maneviyat ölçeği (0.85) şeklindedir. Ölçeklerin faktör ortalamaları ise sırasıyla duygusal 
emek (3.16), stresle başa çıkma ölçeği (4.01), psikolojik sermaye ölçeği (3.37) ve örgütsel 
maneviyat ölçeği (3.54) şeklindedir. 

Tablo 4: Duygusal Emek Üzerinde Psikolojik Sermaye ve Örgütsel Maneviyat Etkisi 

Bağımlı Değişken: Duygusal Emek 

Bağımsız Değişkenler: β t p 

Psikolojik Sermaye -0.017 -0.220 0.826 

Örgütsel Maneviyat 0.221 2.915 0.004 

R=0.211;   Düzeltilmiş R2= 0.037;      F =6.057;       p=0.003 
 

Duygusal emek bağımlı değişken, psikolojik sermaye ve örgütsel maneviyat bağımsız değişken 
olarak alınmış olup, yapılan çoklu regresyon analizi örgütsel maneviyat açısından istatistiki olarak 
anlamlı, psikolojik sermaye açısından anlamlı değildir (Tablo 4). Bu durumda duygusal emek alt 

boyutlarıyla yapılan çoklu regresyon analizinde, alt boyutlar ve psikolojik sermaye arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı bir sonuç çıkması mümkün değildir. 

Tablo 5: Yüzeysel Davranış Üzerinde Psikolojik Sermaye ve Örgütsel Maneviyat Etkisi 

Bağımlı Değişken: Yüzeysel Davranış 

Bağımsız Değişkenler: β t p 

Psikolojik Sermaye -0.111 -1.446 0.149 

Örgütsel Maneviyat -0.078 -1.017 0.310 

R=0.169;   Düzeltilmiş R2= 0.021;       F =3,805;        p =0.024 
 

Yüzeysel davranış bağımlı değişken, psikolojik sermaye ve örgütsel maneviyat bağımsız 
değişken olarak yapılan çoklu regresyon analizi istatistiksel açıdan anlamlı değildir (Tablo 5). Bu 

durumda psikolojik sermaye ve örgütsel maneviyat bağımsız değişkenlerinin, yüzeysel davranışa 
etkisinden söz edilemez. 
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Tablo 6: Derinlemesine Davranış Üzerinde Psikolojik Sermaye ve Örgütsel Maneviyat 
Etkisi 

Bağımlı Değişken: Derinlemesine Davranış 
Bağımsız Değişkenler: β t p 

Psikolojik Sermaye 0.030 0.396 0.692 

Örgütsel Maneviyat 0.219 2.906 0.004 

R=0.238;   Düzeltilmiş R2=0.049;       F =7.768;      p =0.001 
 

Tablo 7: Samimi Davranış Üzerinde Psikolojik Sermaye ve Örgütsel Maneviyat Etkisi 
Bağımlı Değişken: Samimi Davranış 

Bağımsız Değişkenler: β t p 

Psikolojik Sermaye 0.050 0.660 0.510 

Örgütsel Maneviyat 0.189 2.496 0.013 

R=0.222;   Düzeltilmiş R2=0.042;     F =6.728;       p =0.001 
 

Örgütsel maneviyat, derinlemesine davranış ve samimi davranışla bir ilişki içinde olduğu halde 
psikolojik sermaye bahsi geçen bağımlı değişkenlerle ilişki içinde değildir (Tablo 6 ve Tablo 7).  

Tablo 8: Stresle Başa Çıkma Üzerinde Psikolojik Sermaye ve Örgütsel Maneviyat Etkisi 
Bağımlı Değişken: Stresle Başa Çıkma 

Bağımsız Değişkenler: β t p 

Psikolojik Sermaye 0.296 4.323 0.000 

Örgütsel Maneviyat 0.231 3.282 0.001 

R=0.472; Düzeltilmiş R2= 0.217;      F =37.086;           p=0.000 
 

Stresle başa çıkma bağımlı değişken, psikolojik sermaye ve örgütsel maneviyat bağımsız 
değişken olarak alınmış olup yapılan çoklu regresyon analizi istatistiki olarak anlamlıdır (Tablo 

8). Kendine güvenli yaklaşım bağımlı, örgütsel maneviyat (β=-0,062; p=0.236) ve psikolojik 

sermaye (β=0.774; p=0.000) bağımsız değişken olarak yapılan çoklu regresyon analizi; 
psikolojik sermaye açısından istatistiki olarak anlamlı, örgütsel maneviyat açısından anlamlı 
değildir. 

Tablo 9: İyimser Yaklaşım Üzerinde Psikolojik Sermaye ve Örgütsel Maneviyat Etkisi 
Bağımlı Değişken: İyimser Yaklaşım 

Bağımsız Değişkenler: β t p 

Psikolojik Sermaye 0.556 9.365 0.000 

Örgütsel Maneviyat 0.130 2.192 0.029 

R=0.643;   Düzeltilmiş R2=0.409;       F =91.165;         p =0.000 
 

İyimser yaklaşım bağımlı, örgütsel maneviyat ve psikolojik sermaye bağımsız değişken olarak 
yapılan çoklu regresyon analizi istatistiksel açıdan anlamlı olup, psikolojik sermayenin iyimser 
yaklaşıma %56 etkisi bulunmaktadır (Tablo 9). Sosyal destek arama yaklaşımı bağımlı, örgütsel 
maneviyat (β=0,254; p=0.001) ve psikolojik sermaye (β=0,137; p=0.059) bağımsız değişken 
olarak yapılan çoklu regresyon analizi; örgütsel maneviyat açısından istatistiki olarak anlamlı, 
psikolojik sermaye açısından anlamlı değildir.  

Stresle başa çıkma olumlu yaklaşımları olarak kabul edilen kendine güvenli yaklaşım, iyimser 
yaklaşım ve sosyal destek arama yaklaşımlarından yalnızca iyimser yaklaşım psikolojik sermaye 
ve örgütsel maneviyat ile olumlu bir ilişki içindedir. 

Tablo 10: Kendine Güvensiz Yaklaşım Üzerinde Psikolojik Sermaye ve Örgütsel 
Maneviyat Etkisi 

Bağımlı Değişken: Kendine Güvensiz Yaklaşım 

Bağımsız Değişkenler: β t p 

Psikolojik Sermaye -0.565 -8.279 0.000 

Örgütsel Maneviyat 0.197 2.889 0.004 

R=0.474;   Düzeltilmiş R2=0.219;       F =37.584;      p =0.000 
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Kendine güvensiz yaklaşım bağımlı, örgütsel maneviyat ve psikolojik sermaye bağımsız değişken 
olarak yapılan çoklu regresyon analizi de istatistiksel açıdan anlamlıdır. Psikolojik sermayenin 
kendine güvensiz yaklaşıma negatif yönde %56 oranında bir etkisi bulunmaktadır (Tablo 10). 

Araştırma esnasında ortaya çıkan sosyal destek aramama yaklaşımı bağımlı, örgütsel maneviyat 
(β=0,080; p=0.285) ve psikolojik sermaye (β=0,205; p=0.007) bağımsız; boyun eğici yaklaşım 
bağımlı, örgütsel maneviyat (β=-0,046; p=0.529) ve psikolojik sermaye (β=-0,303; p=0.000) 

bağımsız değişken olarak yapılan çoklu regresyon analizlerinde; analizler psikolojik sermaye 
açısından istatistiki olarak anlamlı, örgütsel maneviyat açısından anlamlı değildir. 

Stresle başa çıkma olumsuz yaklaşımları olarak kabul edilen kendine güvensiz yaklaşım ve boyun 
eğici yaklaşımdan yalnızca kendine güvensiz yaklaşım örgütsel maneviyat ve psikolojik sermaye 
ile bir ilişki içindedir; bu ilişki psikolojik sermaye ile negatif, örgütsel maneviyat ile pozitif 

yönlüdür. 

Araştırmanın üçüncü sorusunu test etmek için sağlık çalışanlarının; örgütsel maneviyat, 
psikolojik sermaye, duygusal emek ve stresle başa çıkma değişkenlerinden hangilerinin 
demografik değişkenler bağlamında farklılaşıp farklılaşmadığı tek tek incelenmiş olup; eğitim 
durumu, meslek ve mesleki kıdem bağlamında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. 

ANOVA testi sonuçları incelendiğinde sadece psikolojik sermaye değişkeninin çalışılan kurum 
bağlamında anlamlı farklılık gösterdiği görülmektedir (F=3,138; p<,45). Farklılığın hangi 
gruplardan kaynaklandığını gösteren çoklu karşılaştırma Tukey testi sonuçlarına bakıldığında 
psikolojik sermayenin 2. Basamak ve 3. Basamak sağlık kuruluşu çalışanları arasında anlamlı bir 
farklılık olduğu görülmüştür. 

Bağımsız örneklemler T Testinden elde edilen bulgulara göre katılımcıların stresle başa çıkma 
değişkeni cinsiyet bağlamında anlamlı farklılık göstermektedir (t=-,845; p<,00), diğer değişkenler 
anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Kadın çalışanların stresle başa çıkma ortalaması erkek 
çalışanların stresle başa çıkma ortalamasından daha düşük çıkmıştır. Bu sonuçlar, kadın 
çalışanların stresle başa çıkmada erkek çalışanlara göre daha düşük düzeye sahip olduğunu 
göstermektedir. 

ANOVA testi sonuçları incelendiğinde, psikolojik sermaye değişkeninin yaş grupları bağlamında 
anlamlı farklılık gösterdiği görülmektedir (F=3,709; p<,012). Farklılığın hangi gruplardan 
kaynaklandığını gösteren çoklu karşılaştırma Tukey testi sonuçlarına bakıldığında psikolojik 
sermayenin 19-29 yaş grupları ve 50+ yaş grupları arasında anlamlı bir farklılık olduğu 
görülmüştür. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışma sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde, örgütsel maneviyat ve psikolojik 
sermaye arasında iyi bir korelasyona rastlanmıştır. Sarkar ve Garg (2020) iş yerinde huzurlu bir 
ortamın mümkün olup olmadığını araştırmış, psikolojik sermaye boyutları ile maneviyat 

arasındaki ilişkiyi incelemiş ve anlamlı bir ilişki tespit etmiştir. Fox ve arkadaşları (2018) ise 

yapmış oldukları çalışmada umut ile maneviyat arasında anlamlı ilişkiler bulgulamıştır. 
Dolayısıyla bahsedilen literatür bulguları, araştırma bulgularını desteklemektedir. 

Luthans ve arkadaşlarına (2007) göre, psikolojik sermayesi yüksek olan bireyler olumsuz olayları 
dışsal faktörlere atfetmekte ve yaşadığı zorluklar karşında çabuk toparlanabilmektedir. Rana ve 

arkadaşlarının (2021) yapmış olduğu çalışmada, örgütsel maneviyatın geliştiği bir ortamda 
çalışanların olumlu duygulara sahip olma ve derinlemesine davranış gösterme eğiliminde 
olduklarını saptanmıştır. Bahsedilen örnek çalışmalardan yola çıkılarak; örgütsel maneviyat ve 
psikolojik sermaye kavramlarının, duyguları yönetme konusunda bireye yardımcı olacağı ve 
duygusal emek davranışının meydana getirdiği olumsuz sonuçlardan bireyi koruyacağı 
düşünülmüş fakat kavramlar arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. 



635 

Stres bireyi fiziksel, duygusal, psikolojik ve ruhsal olarak etkilemektedir. Örgütsel stresin, örgütte 
ve çalışanda yaratmış olduğu olumsuz durumları yönetebilmek adına örgütlerin son yıllarda 
meditasyon, farkındalık eğitimi, yoga, nefes egzersizleri, ibadet ve dua seremonileri gibi 
maneviyatı güçlendirecek çalışmalara sık sık başvurduğu görülmektedir. Öyle ki Facebook, 

Amazon, Apple, Google ve Microsoft gibi çokuluslu şirketler örgütsel maneviyatı geliştirmek 
adına birtakım girişimlerde bulunmuştur (Sarkar & Garg, 2020, pp. 722-723). Yapılan literatür 
taraması sonucunda; örgütsel maneviyatın, stres sonucunda meydana gelen olumsuz etkileri 
yumuşattığı (Kumar & Kumar, 2014) ve yüksek maneviyata sahip bireylerin stres düzeylerinin 
daha düşük olduğu görülmüştür (Milliman et al., 2003). Chand ve Koul (2012) tarafından yapılan 
bir araştırmada ise, maneviyatın stresle başa çıkmaya yardımcı olduğunu saptamıştır. 
Araştırmanın bulguları örgütsel maneviyat ve stresle başa çıkma arasındaki ilişkiyi destekler 
niteliktedir. Literatürde örgütsel maneviyat ve stresle başa çıkma üzerine yapılan bir araştırma 
rastlanmadığı için bulgular karşılaştırmalı olarak sunulamamıştır fakat polislerde stres ve 
maneviyat ilişkisinin incelendiği bir yüksek lisans tezinde (Beçetek, 2021) ve metal işleme 
fabrikası çalışanları üzerinde yapılan manevi liderlik ve örgütsel öğrenme konulu araştırmada 
(Aydin & Ceylan, 2009) maneviyatın stresi azalttığı bulgulanmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre, stresle başa çıkma boyutlarından kendine güvenli yaklaşım psikolojik 
sermaye ile oldukça yüksek bir ilişki içindedir. Psikolojik sermaye boyutlarından iyimserlik, umut 
ve psikolojik dayanıklılık kendine güvenli yaklaşım ile iyi bir korelasyon sergilemektedir. 
İyimserlik ve umut algıları yüksek olan insanlar gelecekte olacak iyi şeylere odaklanırken iyiyi 
kendine, kötüyü ise dışa atfetmektedir. Benzer şekilde psikolojik olarak dayanıklı insanların 
olumsuz duyguları kontrol etme ve yönetme becerisinin altında sahip oldukları özgüven 
yatmaktadır. Bu nedenle iyimserlik, umut ve psikolojik dayanıklılığı yüksek olan bireylerin 
stresten kaçınırken kendine güvenli yaklaşımı seçmeleri beklenen bir durumdur. Nitekim yapılan 
çalışmalar da stresle başa çıkma ve psikolojik sermaye arasındaki pozitif anlamlı ilişkiyi destekler 
niteliktedir. Pan ve Zhou (2009) üniversite öğrencileri üzerinde yapmış oldukları çalışmada, 
psikolojik sermayesi yüksek olan öğrencilerin stresle başa çıkmada daha başarılı olduğunu, Yan 
ve Zhang (2016) ise psikolojik sermayesi yüksek olan üniversite mezunlarının işte yaşamış 
oldukları iletişim kaynaklı stres ve uyum problemleriyle daha iyi başa çıktığını bulgulamıştır. 
Abbas ve Raja (2015) psikolojik sermaye ve stresin negatif yönlü bir ilişki içinde olduğunu, 
psikolojik sermaye düzeyi yüksek olan çalışanların örgütsel stres düzeylerinin daha düşük 
olduğunu ifade etmiştir. 

Araştırma sonucunda sadece stresle başa çıkma cinsiyete göre farklılaşmış olup diğer değişkenler 
cinsiyet bağlamında farklılaşmamıştır. Kocabaş ve Toraman (2018) yapmış oldukları çalışmada 
örgütsel maneviyatın cinsiyete göre farklılaştığını, erkeklerin örgütsel maneviyat düzeylerinin 
kadınlardan yüksek olduğunu ifade etmiştir. Çetinkaya (2019) kadın ve erkek öğretmenlerin 
psikolojik sermayelerinin umut ve özyeterlilik boyutunda farklılaştığını, erkek öğretmenlerin 
umut ve özyeterlilik boyutunda kadın öğretmenlere göre daha yüksek bir psikolojik sermayeye 
sahip olduğunu bulmuştur. Yapılan çalışma sonucunda psikolojik sermayenin yaş değişkeni 
bağlamında farklılaştığı saptanmıştır. Yiter’in (2019) yapmış olduğu çalışma araştırma 
bulgularını desteklemektedir. 

Özetle, yapılan araştırma sonucunda örgütsel maneviyat ve psikolojik sermaye değişkenlerinin 
duygusal emek üzerinde etkisi bulunamamışken, stresle başa çıkma üzerinde oldukça etkili 
olduğu görülmektedir. Örgüt içinde yaratılan manevi ortamın ve geliştirilen psikolojik 

sermayenin, örgütsel stresle başa çıkmaya ek olarak günlük hayattaki stres kaynaklarıyla başa 
çıkmaya da yardımcı olacağı düşünülmektedir. Çünkü bireyin sahip olduğu psikolojik 
sermeyesini geliştirmesi geleceğe daha umutla bakmasına, bu sayede daha iyimser düşünmesine, 
rutin hayatındaki olumsuz duyguları yönetmesine ve kendine olan inancının artmasına yardımcı 
olmaktadır. Benzer şekilde örgütsel maneviyat yalnızca örgüt sınırları içerisinde kalan bir kavram 
değildir. Bireyin hayat amacını bulması ve manevi açıdan örgüt tarafından desteklemesi, günlük 
hayatındaki rutinlerini farkındalıkla yerine getirmesine, hayatta anlam bulmasına, inanmış olduğu 
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ilahi güçle arasındaki bağın güçlenmesine olanak sağlamaktadır. Psikolojik sermayesi ve 
maneviyatı gelişmiş bireyler olumsuz stres kaynaklarıyla daha iyi mücadele etmekte ve böylece 
bir bütün olan ruh ve beden sağlığını daha iyi korumaktadır. 
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ÖZET 

Binlerce yıldır filozoflar hayatın anlamını idrak etmede, cesareti anlamanın önemine dikkat çekmişlerdir. Bu çabanın 
modern bir uzantısı olarak, günümüz bazı sosyal bilim araştırmacıları da, cesareti anlama gayretine girmişleridir. Son 
yıllarda yapılan bazı çalışmaların, özellikle cesaretin öncüllerine odaklanarak, adeta bu eski erdemi yeniden keşfetmeye 

başladığı görülmektedir. İlişkisel Teori’den hareketle yapılan çalışmada, cesaretin önemli öncüllerinden birini 
keşfetmeyi hedeflenerek kişilerarası güç boyutları ile cesaret arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın bulguları, 
kişilerarası gücün, cesaret için güçlü bir öncül olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda, kişilerarası güç boyutlarının 
cesaret üzerindeki etkisi açısından; sosyal zeka, bağlanmışlık ve şükran boyutları cesareti olumlu yönde etkilemektedir. 
Çalışmada elde edilen sonuçlar bağlamında teoriye ve uygulayıcılara katkısı tartılışmış, araştırmanın sınırlılıkları ve 
gelecekteki araştırmalara yönelik önerilere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Cesaret, Kişiler Arası Güç,  İlişkisel Teori, Sosyal Zeka, Bağlanmışlık, Şükran/Minnettarlık,  

İnsanlara ve Çevreye Duyarlılık  

 

GİRİŞ 

Tarihsel süreçte ve günümüzde, son derece ilgi duyulan ve önemsenen bir erdem olmasına 
rağmen, cesaretin tanımı ve ne olduğu tartışılmaya devam eden bir konudur. Cesaret konusunda 

ilk akla gelen isimlerden olan ve cesarete yönelik çok önemli tespitleri olan Sokrates dahi, cesareti 

tam olarak tanımlayamamıştır (Plato, 1997). 2000 yıldan fazla bir süre önce yapılan bu itirafın 
günümüzde de geçerliliğini koruduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Tarih boyunca, düşünür 
ve filozofların sıklıkla cesaret tanımını yapmaya çalıştığı, cesaretin incelenen önemli bir olgu 
olduğu görülür (Ruda, 2017). Ancak, cesaretin kesin, herkes tarafından kabul gören, tam bir 

tanımı halen yapılamamıştır (Yonezawa, 2012; Roochnik, 2015). Hatta felsefe akımlarının 
sunduğu cesaret tanımına göre şekillendiğini söyleyecek kadar, cesaret felsefe tarihine damgasını 
vurmuştur (Ruda, 2017). 

Yapılan bu araştırma kapsamında cesaret sosyal cesaret olarak ele alınmış ve araştırılmıştır. 
Sosyal cesaretin, son yıllarda yönetim yazınında geniş bir şekilde tartışılırken, bireylerin hangi 
koşullar altında az ya da çok cesur davranışlar sergiledikleri hakkında çok az şey bilinmektedir 
(Mert, Şen & Alzghoul, 2021). Ancak, sosyal cesaretin yönlendirilebilir, biçimlendirilebilir 
olduğu ve muhtemelen bir organizasyondaki bağlamsal yönlerden etkileneceği düşünülmektedir 
(Alshehri & Elsaied, 2022).  Bu kapsamda, ön plana çıkan hususlardan birisinin, kişilerarası ve 
içsel güç olduğunu söylemek yerinde olur. 

Bireyin yaşam tercihleri, büyük ölçüde kişilerarası ve içsel güçlerine dayanmaktadır (Singh vd., 

2016:185). Cesur davranışın en temelde bir tercih olduğu dikkate alınırsa (Mert, 2021b), özellikle 
kişilerarası güç ve cesaret arasında bir ilişkinin var olduğu değerlendirilebilir. Gerek cesaretin 
gerekse kişilerarası güç unsurlarının, pozitif psikolojide üzerinde önemle durulan değişkenler 
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olduğu dikkate alınırsa, bu iki değişken arasındaki ilişkinin araştırılmasının ilgili yazına katkı 
sağlayabileceği öngörülmektedir.  

Pozitif psikolojinin temel arayışı, hayatı yaşamaya değer kılan şey üzerine odaklanmaktır. 
Dolayısıyla, iyi oluş kavramı, pozitif psikoloji alanındaki çeşitli araştırmalarda sıklıkla 
vurgulanmıştır. Bu kapsamda araştırmacılar, hayata anlam katacak, insan yaşamını değerli 
kılacak olumlu yapıları ayrıntılı olarak inceleme ve araştırma çabasına girmişlerdir. Bunlardan 
biri düşüncelere, duygu ve davranışlara olumlu yansıyan ve bireyden bireye farklılaşan karakter 

güçleridir (Park vd., 2004:603). 

Yapılan bu çalışmada, İlişkisel/Kişilerarası Kuram’dan hareketle,  kişilerarası gücün sosyal 
cesaret üzerinde etkili olduğu ve sosyal cesaretin bir öncülü olup olmadığı araştırılmıştır.  
İlişkisel/Kişilerarası Kuram’ın temel aldığı husus, insan davranışının temel enerji ve motivasyon 

kaynağının kişinin çevresiyle ilişki kurmaya ve ya iletişime geçmeye duyduğu ihtiyaçtır 
(Suiçmez, 2017). Bu kapsamda, ilişkisel/kişilerarası gücün cesaretin de bir tetikleyicisi olduğu 
değerlendirilmektedir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

İlişkisel Teori 
İlişkisel Teori, bireylerin kişilerarası ilişkilerin doğasını anlamada kapsamlı ve güçlü bir çerçeve 
sunar (Hatcher & Rogers, 2009; Stephen & Black, 1995). Harry Stack Sullivan (1892–1949) 

tarafından geliştirilen kişilerarası kuram, insanların içinde yaşadıkları ve kendi varlıklarına sahip 
oldukları kişilerarası ilişkiler kompleksinden asla izole edilemeyeceğini öne sürer (Stephen & 

Black, 1995). Sullivan (1953) teorisinde, kaygının (gerilimin) kişiliğin oluşumunda ve kişilerarası 
ilişkilerin de içinde yer aldığı çevreyle kurulan tüm etkileşimin yapılandırılmasında temel bir rolü 
olduğundan bahsetmiştir. 

İlişkisel/Kişilerarası Kuram’ın temel görüşü iki bireyin karşılıklı olarak birbirini etkilediğini ve 
etkileşim esnasında bireylerin her birinin davranışı diğer kişinin davranışlarını ortaya çıkarmaya, 
davranış çağrıştırmaya ya da belirli tepki vermeye destek olduğu yönündedir. Kişilerarası 
etkileşim katılımcılara sosyal beceri sağlayan ya da götüren karşılıklı “değişim” fırsatı olarak 
düşünülebilir (Collins, 2003). 

İnsan bir varlık olarak temelde birtakım arzularını doyurabilmek, gerilim hissini azaltabilmek ve 
daha anlamlı bir etkileşim ve çevre sağlayabilmek için kişilerarası ilişki kurmaya ihtiyaç 
duymaktadır (Sullivan, 1953). İlk kişilerarası kuramcı ve araştırmacılar, kişilerarası ilişkilerin 
tüm yönlerine odaklanarak, hem olumlu hem de olumsuz özelliklerini kavramsallaştırmışlardır 
(Freedman vd., 1951; Leary, 1957).  

Bahsi geçen kişilerarası ilişkilerin tanımında, gerçek bir ötekine her zaman ihtiyaç 
duyulmamaktadır. Örneğin, kişi bir halk kahramanı ya da hayali bir karakter ile de etkileşim 
oluşturabilir. Hatta öteki ile ilişkinin yansımasını içerdiği için sadece hatırlamak, hayal etmek, 
gündüz düşleri kurmak ya da düşünmek bile birer kişilerarası etkileşimdir (Hall & Lindzey, 1964, 

s.137). 

Sullivan’a (1953) göre, gerçek ya da hayal ürünü kişilerarası bir ilişki olmadan, kişilik var olamaz. 
Kişilik, “insanın yaşadığı ve varlığını bulduğu karmaşık kişilerarası ilişkilerden asla 
soyutlanamaz”, kişilik bir ya da daha fazla kişi ile ilişki durumunda ortaya çıkar. Bunun için 
insanların somut varlığı gerekmez. İmgesel, hatta var olmayan kişiler de olabilir. Algılama, 
anımsama, düşünme, hayal kurma ve diğer süreçler insan ilişkilerini kapsar. Sullivan’a göre 
(1953), insanın gelişimini ve onu anlamanın tek yolu, onların çeşitli kişilerarası durumlarda nasıl 
davrandıklarını gözlemekten geçer. Sullivan’ın sistemine göre “kendi” kavramı, sadece diğer 
insanlarla olan ilişkilerde anlam kazanır (Sullivan, 1953; Burger, 2006). 
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Birey, başkalarıyla kurduğu ilişkilerde benlik saygısını oluşturmaya, benlik kavramına uygun 
geribildirim alarak benlik tanımlamasını pekiştirmek için, diğerlerine kendini tanıtmaya ve 
ispatlamaya çalışır. Kişilerarası ilişki ve davranışlar, bireyin benlik tanımlamasında bir araç 
olarak kullanılarak, bireyin tepki davranışlarını etkiler (Sullivan, 1953).  

Benlik tanımlaması ve bunun en uç noktası olarak düşünebileceğimiz kendini gerçekleştirmenin 
bir ifadesi ve zirvede bir sosyal durum olarak cesur davranış, hümanist psikolojinin temel ilgi 
alanıdır (Franco vd., 2016). Bu kapsamda, cesaret ve kendini gerçekleştirme arasında yakın ve iç 
içe geçmiş bir ilişkinin varlığı,  İlişkisel Teori yaklaşımı ile açıklanabilir. 

İlişkisel Teori yaklaşımı kapsamında birey, başkaları tarafından reddedilme korkusundan 
kaynaklanan kaygıdan kaçınma güdüsündedir (Sullivan, 1953). Bu durum, cesur davranışın 
ortaya çıkmasında dikkat edilmesi ve araştırılması gereken önemli bir husustur. Birey, bahse konu 

kaygıdan kaçınmak için cesur davranmaya yönelebilecektir. 

İlişkisel/Kişilerarası Güç ve Sosyal Cesaret 
Aristoteles için cesaret, diğer tüm erdemlerin dayandığı temel erdemdir. Aristoteles’e göre 
cesaret, kendisini üç farklı alanda, fiziksel, entelektüel ve ahlaki gösterir. Cesaretin yandaşları 
olarak mutluluk, inanç ve bilgelikten bahseder ve cesaretin nasıl elde edildiğine dair gelişimsel 
bir yaklaşım sunar. Aristoteles, her erdem gibi cesaretin de iki ucunu vurgulayarak, aşırı cesaretin, 
pervasızlığa yol açabileceğini belirtir. Yetersiz cesaret, yani cesaret eksikliği ise, korkaklık olarak 
kendini gösterir (Tillman, 2015).  

Yapılan bu çalışmada, ahlaki veya diğer bir ifadeyle iş yerindeki sosyal cesarete yoğunlaşılmıştır. 
İşyeri sosyal cesareti, bireyin sosyal ilişkilerine, sosyal imajına zarar verebilecek ve maddi ve 
manevi kaybına yol açabilecek cesur bir davranıştır. Cesur davranışı, bazen kabalıktan ve cesaret 
yanılsamalarından ayırt etmek zordur. İşyeri sosyal cesareti, son yıllarda yönetim yazınında geniş 
bir şekilde tartışılırken, bireylerin hangi koşullar altında az ya da çok cesur davranışlar 
sergiledikleri hakkında çok az şey bilinmektedir (Mert, Şen & Alzghoul, 2021). 

Ahlaki ve sosyal cesaretin “biçimlendirilebilir” olduğuna ve muhtemelen bir organizasyondaki 

bağlamsal yönlerden etkileneceği düşünülmektedir (Alshehri & Elsaied, 2022). Araştırmamız 
bağlamında, sosyal cesaretin kişilerarası/ilişkisel güçten etkilendiği, kişilerarası/ilişkisel gücün, 
sosyal cesaretin bir öncülü olduğu düşünülmektedir. 

Kişilerarası ilişkilerin gücü, sağlam bir kişilik ve sağlıklı ilişkilerin oluşabilmesinde önemli bir 

rol oynamaktadır (Singh vd., 2016: 185). Bu güçlü yönlerin önemi, kişisel olduğu kadar kişiler 
arası profesyonel ilişkilerde de fark edilmektedir. Bu nedenle, kişilerarası ilişki güçleri farklı 
örneklem ve gruplarda, bilim insanları tarafından incelenmiştir (Singh vd., 2016: 186). 

Kişilerarası güç, bu araştırma kapsamında kişilerarası/ilişkisel güç Singh vd. (2016)’nin 
kişilerarası/ilişkisel güç yazınında kullanılan farklı ölçeklerden alınan maddelerin harmanlanması 
ile oluşturulan bir kişilerarası/ilişkisel güç yetkinlikleri havuzundan hareketle geliştirilen dört 
boyutlu Kişilerarası Güç Ölçeğindeki yaklaşım ve boyutlarla ele alınmıştır. Bu kapsamda,   Singh 

vd. (2016)’nin ölçeğindeki dört boyut sırasıyla, şükran (gratitude), sosyal zeka (social 

intelligence), bağlanmışlık (connectedness) ve insanlara ve çevreye duyarlılık (sensitivity to 
people and environment) şeklindedir. Çalışmamızın bundan sonraki kısmında, Singh vd. 
(2016)’nin kişilerarası/ilişkisel güç boyutları ve cesaret arasındaki ilişkiye değinilerek, araştırma 
hipotezleri oluşturulmuştur. 

Şükran/ minnettarlık (gratitude): Örgütler genellikle benmerkezciliği ve bencilliği 
besleyen ortamlar olarak eleştirilir (Vogel, 2006). Ayrıca, örgütler çalışanlarına sağladıkları 
örgütsel adalet ve desteğe (Sen, Mert ve Abubakar, 2021) rağmen çalışanlar arasında artan 
çatışma, kabalık, örgütsel ve kişisel değerlerden sapma ve yüksek personel devri gibi bir dizi 
sorundan muzdariptir (Fisk, 2010; Harvey & Martinko, 2009). Bu kapsamda, şükran duygusu 
yüksek çalışanlara sahip olan örgütlerin avantajlı durumda olacağı ortadadır. 
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McCullough vd., (2002), minnettarlığın yaşam doyumu, mutluluk, iyimserlik, umut ve olumlu 
duygulanım ile pozitif; kaygı, depresyon ve olumsuz duygulanım ile negatif ilişkili olduğunu 
bulmuşlardır. 

Minnettarlık/şükran, bir dizi işlevsel sonucu olan değerli bir duygudur (Fehr vd., 2017). Takdir 

duygusundan kaynaklanan minnettarlık ifadeleri (Fitzgerald, 1998), çeşitli toplum yanlısı 
davranış biçimlerine dönüşebilir ve gerek minnettarlık gösterene gerekse diğer bireylere ve/veya 
daha geniş topluluğa karşı fedakar davranışlara yönlendirilebilir. Böylece şükran, insanları 
topluluğa çeken sosyal eylemin bir motive edicisi olarak işlev görebilir (Roberts, 2004). Bazı 
araştırmacılar bu durumu, sosyal etkileşim için gerekli bir katalizör olarak görmektedir (Buck, 
2004). 

Akademisyenler uzun zamandır minnettarlık duygularının toplum yanlısı davranışları teşvik 
ettiğini, kişiler arası yardım ve destek alışverişini ve fedakarlık eylemlerini kolaylaştırdığını 
ortaya koymuşlardır (Algoe, Haidt & Gable, 2008). Bu etki için çeşitli mekanizmalar öne 
sürülmüştür. Araştırmalar minnettarlığın, dikkati başkalarının olumlu özelliklerine çektiğini 
göstermektedir. Sonuç olarak, kişiler minnettar olduklarında, olmadıklarına göre diğer insanlarla 
ilişki kurmaya daha isteklidirler (Algoe vd., 2008).  

Noegroho vd. (2021) yaptıkları araştırmada cesaret, beklenti ve tatmin arasındaki ilişkiyi 
kapsamlı bir şekilde incelemişlerdir. Çalışmada incelenen değişkenler arasındaki ilişkilerde, 
şükran düzenleyici değişken olarak tespit edilmiştir. Diğer bir ifadeyle, şükran; cesaret ve beklenti 

arasındaki, cesaret ve memnuniyet arasındaki ilişkiyi düzenleyen bir değişken olarak ortaya 
çıkmıştır (Noegroho vd., 2021).  

Sosyal bilimlerde giderek artan sayıda çalışma, minnettarlığın başkalarına olan yardım, fedakarlık 
gibi toplum yanlısı, olumlu sosyal davranışı motive ettiğini göstermiştir (Bartlett & DeSteno, 
2006; Tsang, 2006). Dolayısıyla, cesaretin de bir bileşeni olan başkalarına yardım için yapılan 
fedakarlık (Mert, 2021b), şükran ve cesaret arasındaki ilişkinin yakınlığını göstermektedir.  

H1: Çalışanların şükran/minnettarlıkları, sosyal cesaretleri üzerinde olumlu yönde etkilidir. 

Sosyal zeka (Social ıntelligence): Sosyal zekanın makul bir kişilik özelliği olduğuna 
şüphe yoktur. Ancak, bazı insanlar, sosyal zekalarının farklılıklarının da bir sonucu olarak, 
hemcinslerini anlamada ve onlarla anlaşmada imrenilecek derecede iyiyken, diğerleri bu konuda 
önemli zorluklarla karşılaşır. Bu durumda, sosyal zekası yüksek bireyler, karmaşık sosyal 
durumlarda içgörü sahibidir (Kosmitzki & John, 1993).  

Mead (1934), kendilik bilgisinin, başkalarının bilgisini gerektirdiğini savunmaktadır. İnsanlarla 
ilgilenme veya insanlarla iyi geçinme yeteneği olarak tanımlanan sosyal zeka, bir katılım ve 
sosyal uyum olarak açıklanır (Chapin, 1939). Dolayısıyla, sosyal zekanın, başkalarına yönelik ilgi 
ve bilgiyi arttırarak,  kişinin kendilik bilgisini arttırdığı ifade edilebilir. Sosyal zekası yüksek 
bireyler, insan ilişkilerinde kapsamlı kural ve norm bilgisine sahiptir (Kosmitzki & John, 1993). 

Bireyde, çevresindeki diğer kişilerle bilinçli ve derin bir etkileşim içerisinde kendilik bilgisinin 
artışı, cesur davranışın ortaya çıkışında önemli bir yeri olan bilincin (Mert, 2021b) güçlenerek, 
bireyi cesur davranmaya teşvik ettiği değerlendirilebilir. . 

Ayrıca, sosyal zeka başkalarını etkileme yeteneği vardır (Kosmitzki & John, 1993). Cesaretinde 

başkalarını etkilemedeki motifi dikkate alındığında (Mert, 2021c), sosyal zeka ve cesaret arasında 
derin bir ilişkinin olduğu düşünülebilir. 

Cesaret, özünde fedakarlık olan bir erdemdir (Mert, 2021b). Kişinin kendi zararına da olsa 
fedakarlık göstermesi, öncelikle bu gerekliliğin algılanmasına, anlaşılmasına ihtiyaç gösterir. Bu 

kapsamda sosyal zekaya sahip olmanın, cesur davranışı pekiştirici bir etki yaratacağı 
değerlendirilmektedir. Çünkü sosyal zekası yüksek bireylerin diğer insanların bakış açısını, 
düşünce, duygu ve niyetlerini anlamada iyi oldukları, insanlarla ilgilenmekte daha hassas 
oldukları bilinmektedir (Kosmitzki & John, 1993). 
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H2: Çalışanların sosyal zekaları, sosyal cesaretleri üzerinde olumlu yönde etkilidir. 

Bağlılık/bağlanmışlık (connectedness): Sosyal bağlılık, insan doğasının temelidir 
(Cacioppo & Patrick, 2008). Phillips-Salimi vd. (2012: 235)’e göre bağlılık, bir kişinin başka bir 

kişi veya bir grup/toplulukla yakın, samimi, önemli ve anlamlı bir ilişkisi olduğunu algılama 
derecesidir. Dolayısıyla, Phillips-Salimi vd. (2012) samimiyeti, aidiyet duygusunu, empatiyi, 

ilgiyi, saygıyı, güveni ve mütekabiliyeti/karşılıklılığı bağlılığın temel özellikleri olarak 
sıralamaktadır. 

Ghadi (2017), bağlılık duygusuna sahip çalışanların, kurumsal hedeflere katkıda bulunan 
eylemler üstlenebileceğini ve ayrıca örgütlerini kendilerinin ilerlemelerini destekleyen bir ortam 
olarak gördüklerini söylemektedir. Ashmos ve Duchon (2000:137), insanların iş yerinde 
birbirlerine karşı bağlılık hissetmek istediklerini ve bunun da iş yerinde maneviyatın ortaya 
çıkmasında kısmen rol oynadığını belirtmektedir. Örgütlerine yakınlık duygusuna sahip 
çalışanlar, örgütün değerleri ve eylemleriyle güçlü bir uyum içinde hareket ederler (Fernando, 
Akter & Bandara, 2021). 

Bir çalışan örgütüyle güçlü bir şekilde bağlılık içinde olduğunda, bu güçlü bağlılığın, çalışanın 
karakter gücünü, tehlikelere karşı koymak, etik davranmak veya etik dışı tutum ve davranışlara 
karşı direnmede  destekleyecektir (Fernando, vd., 2021). 

Eğer bir çalışan, örgütüne güçlü bağlarla derinden bağlı ise, bu çalışanın olası karşılaşacağı bir 
zarar pahasına bile, örgütün ve paydaşların haklarını savunmada daha gayretli (Aultman, 2008) 
dolayısıyla da daha cesur olacaktır. Fernando vd. (2021), bağlılığın ahlaki cesaret üzerinde önemli 
bir olumlu etkisi olduğunu bulmuştur. 

H3: Çalışanların bağlılıkları, sosyal cesaretleri üzerinde olumlu yönde etkilidir. 

İnsanlara ve çevreye duyarlılık (Sensitivity to people and environment): 
İnsanların, bir kısmının diğerlerinden daha fazla olarak, çevrelerindeki ortak deneyimlere ve 
farklı çevresel maruziyetlere karşı hassas oldukları ve daha fazla etkilendikleri, tepkilerinde 

önemli ölçüde farklılık gösterdiği gözlemlenmektedir. Çevreye duyarlılıktaki bu tür bireysel 
farklılıklar, çok sayıda ampirik çalışma tarafından da desteklenmektedir (Örn., Belsky & Pluess, 
2016; Pluess & Belsky, 2010; Obradovic & Boyce, 2009). 

Çevreye duyarlılıktaki bireysel farklılıkları tanımlayan çeşitli kavram ve teoriler, Çevresel 
Duyarlılık Teorisi’nin kapsayıcı şemsiye altında birleşmiştir (Pluess, 2015; Pluess vd., 2018). 
Çevre duyarlılığının geniş perspektifine göre, insanlar olumsuz ve/veya olumlu çevresel etkilere 
karşı duyarlılıkları bakımından, bazıları genellikle daha fazla ve diğerleri genellikle daha az 
duyarlı olmak üzere, önemli ölçüde farklılık gösterir. Duyarlılık, insanların fiziksel veya sosyal 
çevredeki ayrıntılı özellikleri ve değişiklikleri kaydetme ve bu tür duyusal girdileri, çevrenin 
belirli özellikleri göz önüne alındığında uyarlanabilir şekillerde tepki vermek veya tepki vermek 

için gösterdiği bilişsel işleyişin derecesini yansıtır (Pluess vd., 2020). 

Çevrelerine karşı duyarlı bireyler, çevrelerindeki insanların ihtiyaç ve beklentilerine karşı daha 
hassas olacaklardır. Franco vd. (2011) cesareti, sosyal bir davranış olarak ihtiyacı olanlara hizmet 
etmek için harekete geçme, diğer bir ifadeyle başkalarının faydası için hareket etme olarak ortaya 
koymaktadır. Dolayısıyla, bireyde insanlara ve çevreye olan duyarlılık arttıkça, cesur davranışın 
da artacağı değerlendirilebilir. Evans & White (1981)’n da vurguladığı gibi, cesaret olarak 

atfedilen bir davranışta önemli bir  gözlemsel atıf boyutlarından biri olarak, durumun ön plana 
çıkan, belirgin özellikleri ifade edilmektedir. 

H4: Çalışanların insanlara ve çevreye olan duyarlılıkları, sosyal cesaretleri üzerinde olumlu 
yönde etkilidir. 
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ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Örneklem 

Araştırmaya Antalya, Burdur ve İstanbul’da eğitim sektöründe çalışan toplam 233 kişi katılmıştır. 
Katılımcıların %51’i (119 kişi) kadın ve %49’u (114 kişi) erkektir. Katılımcıların %41,2’si (96 
kişi) 20 yıldan fazla bir iş tecrübesine sahip olup, %45’i (105 kişi) en az sekiz yıldır şu an çalıştığı 
işyerinde çalışmaktadır. Eğitim durumları açısından ise, katılımcıların %66.5’i (154 kişi) lisans, 
%26,7’si (62 kişi) lisansüstü ve %6,8’i (16 kişi) ön lisans mezunudur.  

Kullanılan Ölçekler 

İşyeri sosyal cesaret ölçeği: Araştırma kapsamında iş yerindeki cesareti ölçebilmek 
maksadıyla Howard vd. (2017) tarafından geliştirilen ve ilk olarak Mert vd. (2021) tarafından 
Türkçe’ye uyarlanarak kullanılan 11 maddelik İşyeri Sosyal Cesaret Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, 
7’li Likert tipi olarak derecelendirilmiştir (1= Kesinlikle katılmıyorum; 7=Kesinlikle 
katılıyorum). Ölçekte yer alan bazı maddeler şu şekildedir: “Aptalca bir soru olarak algılanacağını 
bilsem dahi, işte anlamadığım bir şeyi sorarım.”, “Çalışma arkadaşlarım hakkımda olumsuz 
düşünse dahi, başarısızlık ihtimali olan bir işi/projeyi yürütürüm.” 

İlişkisel/kişilerarası güç ölçeği: Araştırma kapsamında, Singh vd. (2016) tarafından 
geliştirelen Kişilerarası Güç Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, Şükran (Gratitude), Sosyal Zeka (Social 
Intelligence), Bağlanmışlık (Connectedness) ve İnsanlara ve Çevreye Duyarlılık (Sensitivity to 
People and Environment) başlıkları altında toplanmış dört boyuttan oluşmaktadır. Ölçek, 5’li 
Likert tipi olarak derecelendirilmiştir (1= Kesinlikle katılmıyorum; 5=Kesinlikle katılıyorum). 
Ölçekte yer alan bazı maddeler şu şekildedir: “Güzel şeyler gördüğümde derin duygular 
yaşarım.”, “Grup üyesi olduğumda elimden gelenin en iyisini yaparım.” 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Şekil 1: Araştırma Modeli ve Değişkenler Arasındaki İlişkiler 
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Oluşturulan modelin uyum iyiliği değerleri χ2 = 1781.573, χ2/df = 2.463, CFI = 0.883, NFI = 

0.815, GFI = 0.814, AGFI = 0.921, RMR = 0.043, RMSEA = 0.044 şeklinde olup, araştırma 
deseni bazında modelin çalıştığı söylenebilir.  

Standardize edilmiş katsayılara göre sosyal zekâ ve bağlılık/bağlantılı olma değişkeni cesareti 
pozitif yönde ve 0.513 birim şeklinde arttırmaktadır. Başka bir ifadeyle sosyal zekâ ve bağlantılı 
olma değişkenindeki her bir birim artış cesareti yüzde elli arttırmaktadır. Bu, sosyal zekâ ve 

bağlılığın cesaretin önemli bir öncülü olduğunu göstermesi açısından önemli bir sonuçtur. Buna 
karşın sosyal zekâ ve bağlantılı olma değişkeninin yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak 
yapılan doğrulayıcı faktör analizi her iki değişkenin birlikte ele alınması gerektiğini ortaya 
koymaktadır. Şükran/Minnettarlık bağımsız değişkeni ise sosyal zekayı 0.299 katsayısı kadar 
pozitif yönlü arttırmaktadır. Bunlara karşın, insana ve çevreye duyarlılık bağımsız değişkeninin, 
cesaret üzerinde anlamlı etkisi bulunmamaktadır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Cesaret üzerine yapılan çalışmalarda, yabancı yazında giderek artan bir ilgiye rastlanmakta ancak, 
bu durumun yerli yazında aynı şekilde olmadığı görülmektedir. Son yıllarda ülkemizde cesaret 
konusunu işleyen bazı çalışmalar mevcut olsa da (Örn. Şen & Mert, 2020; Mert & Aydemir, 2019; 

Aydemir & Mert, 2018; Mert, 2010; Mert, 2007; Mert, 2021a; Mert, 2021b; Mert, 2021c.  Mert, 

2021d), cesaret konusunda keşfedilmesi gereken birçok konu olmakla birlikte, özellikle de cesur 
davranışının öncüllerinin neler olduğunun anlaşılması önemlidir.  

Bu kapsamda, yapılan bu çalışmada, sosyal cesaretin önemli öncülleri olarak, kişilerarası güç 
boyutlarından olan sosyal zeka, bağlanmışlık ve şükran boyutlarının, cesaret üzerinde etkili 
olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışmanın, toplumumuzda cesaretin anlaşılması, 
yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi kapsamında katkı sağlayabileceği değerlendirilmektedir. 

Türk işletmelerindeki sosyal cesaret açısından değerlendirildiğinde, liyakatten çok torpile dayalı 
ve çalışanların birbiriyle bütünleşip dayanışma oluşturmasından çok birbirlerine rakip  olarak  
görmelerine  dayalı  olarak  oluşturulmuş  yapı (Yiğit, 2016), işyerinde cesaretin üstlere yakınlık 
ve amirlere saygı gösterildiği algısından kaynaklandığı düşünülebilir. Minnettarlık boyutunun 
cesaret üzerindeki etkisini yine Türk işletmelerindeki kültür yapısı üzerinden bakış açısıyla 
açıklamak istersek, bireysellikten çok çoğulculuğun önde olduğu genel Türk kültürüne atıfla, 
üstlere ve topluluğa karşı minnettarlık biçiminde olumlu bir değerlendirme veya duygu ifade 
etmek; çalışanlara karşı saldırgan davranmalarını daha az olası kılacağı için cesaretle ifade 
edilmesi daha kolaydır (Robbins ve Judge, 2018). Buna karşın işletmelerimizde Trompenaars ve 

Wooliliams (2003) tarafından ifade edilen görev odaklı bir kültür bulunduğundan bireysel ve 
çevresel anlamda cesareti etkileyecek stereotip bir etkileşim gözlemlenmemiş olabilir.  

Kişilerarası güç, ister kişisel ister profesyonel olsun, yaşamın her alanında gereklidir. Bu güç, 
bireyin yaşamında sahip olduğu gücünü belirler ve kişiyi geliştirir (Singh vd., 2016). Bu gücün, 
iş yaşamında giderek artan bir önemle değerinin keşfedildiği cesaret üzerindeki etkisinin 
bilinmesi, iş yaşamında arzu edilen sonuçların elde edilmesinde uygulayıcılara faydalı 
olabilecektir.  

Bundan sonraki cesaret öncüllerinin keşfine yönelik çalışmalarda, güç unsurlarından olan içsel 
gücün cesaret üzerindeki etkisinin araştırılması, yapılan bu çalışmanın içsel boyuta taşınması ve 
bütüncül bir sonuç elde edilmesine katkı sağlayacaktır. 
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ÖZET 

Toplumsal cinsiyetlere bağlı olarak ortaya çıkan rol algıları, bireylerin tutum ve davranışları üzerinde etkilidir. 
Erkeklerden ve kadınlardan beklenen davranışlar da bu beklentilere göre şekillenmektedir. Gömülü teoride erkeklerin 
kadınlara göre daha fazla cesur davranışlar sergilemesi beklendiği belirtilmektedir. Bu beklenti çalışma yaşamında da 
kendini göstermekte ve sosyal cesaret üzerinde etkili olabilmektedir. Çalışmada işyeri sosyal cesaretinin kadın ve 
erkeklerde farklılaşıp farklılaşmadığı örgütsel adaletle olan ilişkisi üzerinden araştırılmıştır. Bu kapsamda 268 banka 
çalışanından (erkek 91, kadın 177) veri toplanmıştır. Araştırmada ilk olarak ölçüm değişmezliği test edilerek genel 
modelin güçlü değişmezliğe, işyeri sosyal cesaret ölçeğinin ise katı değişmezliğe sahip olduğu tespit edilmiştir. Kadın 
ve erkekler üzerinde yapılan bağımsız gruplar t testi, erkeklerin kadınlara göre daha yüksek sosyal cesaret ve 
etkileşim adaleti algısı olduğunu göstermektedir. En çok olabilirlik yöntemi ile gerçekleştirilen çoklu grup yapısal 
model analizi etkileşim adaletinin işyeri sosyal cesaretini anlamlı ve pozitif olarak yordadığını göstermektedir. Bu 
etki kadınlarda erkeklere göre daha fazladır. 

Anahtar Kelimeler: İşyeri Sosyal Cesareti, Grup Analizi, Yapısal Model, Örgütsel Adalet 

 

GİRİŞ 

Cesaret tarih boyunca incelenen bir konu olarak bir erdem, duygu, davranış ve düşünme tarzı 
gibi farklı açılardan ele alınmış ve farklı alanlarda çalışmalar yapılmıştır (Mert, 2021). Bir 

davranış biçiminden çok özellik olarak ele alınan cesaretin (Howard, 2019) içerdiği riske bağlı 
olarak fiziksel cesaret, ahlaki cesaret ve sosyal cesaret olarak farklı açılardan ele alındığı 
görülmektedir (Woodard & Pury, 2007). Cesaret, bireyin isteyerek, bilinçli bir şekilde, içerdiği 
riskin farkında olarak ve ulu bir amaç ya da önemli bir sonuç için çaba gösterilmesi şeklinde 
tanımlanmaktadır (Rate vd., 2007). Cesaretin önemli bir amaç ya da sonuç için yapılan davranış 
olması onun olumlu bir sosyal davranış olduğunu da göstermektedir (Detert & Bruno, 2017; 

Koerner, 2014). Cesaretin sosyal yönü, içerdiği riskler nedeniyle diğerlerinin yapmaya çekindiği 
ve başkalarının gözündeki itibarı zedeleyici cesur davranışların sergilenmesidir (Howard vd., 

2017). Günümüz çalışma ortamı genellikle kişilerarası etkileşime dayanmakta ve bu 

etkileşimlerde zorlayıcı sosyal sorunların üstesinden gelmek için sosyal cesaret gerekli 

olabilmektedir (Howard & Fox, 2020). İşyerindeki sosyal cesareti ölçmek amacıyla geliştirilen 
ve uluslararası yazında çokça tercih edilen, içsel tutarlılığı, psikometrik özellikleri ve geçerliliği 
daha önceki çalışmalarla desteklenmiş ölçeklerden birisi Howard ve diğerleri (2017) tarafından 
geliştirilen işyeri sosyal cesaret ölçeğidir (Ginevra vd., 2020; Howard, 2021; Howard & Fox, 

2020; Howard & Holmes, 2019).  

Ulusal yazında cesaret konusuyla ilgili yapılan çalışmalar olukça sınırlı ve çoğunlukla nitel 
türdedir (Mert, 2007, 2010, 2021; Mert & Aydemir, 2019). Cesaret konusuyla ilgili görgül 
çalışmaların artmasına yardımcı olma niyetiyle yazarlar tarafından Türkçeye uyarlanan işyeri 
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sosyal cesaret ölçeğinin (hakem süreci devam ediyor) farklı gruplar, özellikle de cinsiyet, 
açısından benzer şekilde ölçme gücüne sahip olduğunun diğer bir ifadeyle ölçüm 
değişmezliğinin test edilmesine ihtiyaç vardır. Cesaret konusundaki çalışmalar daha çok gömülü 
teorilere (implicit / lay theories) dayanmakta ve cesaret konusunda popüler ve akademik 

olmayan yazında erkeklerin kadınlara göre daha fazla cesur olduğuna yönelik bir inanış 

bulunmaktadır (Howard & Fox, 2020; Vugt vd., 2007). Cesaret konusundaki bu ayrımın 
kökeninin çok eski geleneklere kadar dayandığı, Aristo’nun “erkeğin cesaretinin, itaat için 
kadına emretmesinde görülür” şeklindeki sözünde de belirtildiği üzere erkeklere özgü bir değer 
olarak görüldüğü ifade edilmektedir (Sultana, 2012). Toplumsal cinsiyete bağlı olarak ortaya 

çıkan sosyalleşme farklılıkları ve beklentiler cesaret konusunda da kendini göstererek erkeklerin 

kadınlardan daha fazla cesur oldukları yönünde bir inanışa neden olmaktadır (Schmid, 1992). 

Çalışma özellikle sosyal cesaret ölçeğinin cinsiyete göre ölçüm değişmezliğini, diğer bir 
ifadeyle aynı yapıyı ölçme becerisini test etmektedir. Çalışmada ölçüm değişmezliği sosyal 

cesaret ile örgütsel adalet arasındaki ilişki üzerinden incelenmektedir. Gömülü teori, bireylerin 

belli bir amaç için risk alma kararının en önemli belirleyicisinin fayda ve risk algısı olduğunu 
ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle bireyler riskleri görerek, belli bir amaca ulaşabileceklerine 
inandıkları veya o amacı değerli gördükleri ve elde edecekleri faydalara değer verdikleri için 
cesur davranabilir (Zhang vd., 2016). Örgütsel adalet bireysel ve örgütsel sonuçları açısından 
oldukça önemli sonuçları olan bir değişkendir (Colquitt vd., 2013; Shao vd., 2013) ve bireyler 

adaletsiz bir durumla karşılaştıklarında bu durumu gerçekleştiren kişiye ses çıkarmak, bilgi 

ifşasında bulunmak, adaletsizliğin karşısında durmak gibi (Detert & Bruno, 2017), birey 

açısından riskli sonuçları olabilecek davranışların sergilenmesi cesaretle ilişkilidir (Koerner, 

2014). Örgütsel adalet ile cesaret arasında yakın bir ilişki olduğu yapılan görgül çalışmalarla da 

ortaya konulmuştur Bu çalışmalar, örgütsel adalet algısının olumlu olmasının işyeri sosyal 
cesaret davranışını pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilediğini göstermektedir (Köksal vd., 2022; 
Mert vd., 2021). Çalışmanın özellikle sosyal cesaret konusunda yapılacak görgül çalışmalarda 
geçerli ve güvenilir bir ölçek olarak değerlendirilen (Howard, 2021; Howard vd., 2017; Howard 

& Fox, 2020; Howard & Holmes, 2019) işyeri sosyal cesareti ölçeğinin farklı gruplar için 
değişmez olduğunu test etmesi açısından ve örgütsel adalet ile sosyal cesaret arasındaki 
nedensel ilişkiyi incelemesi açısından yazına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Sosyal Cesaret 

Cesaretin örgütsel hayatta da tıpkı gündelik yaşamda olduğu gibi önemli olduğu, özellikle etkin 
liderlik gösterilmesinde gerekli bir özellik olduğu vurgulanmaktadır (McMillan & Rachman, 

1988). Çalışanların da iş yaşamlarında karşılaştıkları olumsuz durumları gerekli makamlara 
bildirmesi, çalışma arkadaşlarının yaptığı yanlışları onlara söylemesi, onlara önerilerde 
bulunması, kendisini küçük düşürecek ya da bilgisiz gösterecek olsa bile anlamadığı konular 
hakkında sorular sorması, başarısızlık ihtimali yüksek bir görevi üstlenebilmesi gibi durumlarda 
cesaret söz konusu olabilmektedir (Howard vd., 2017; Kilmann vd., 2010). Cesaret tanımları 
incelendiğinde, bir davranışın cesur bir davranış olarak tanımlanabilmesi için, bir durumun, risk 

içermesi, bu risk nedeniyle bireyde korku/endişe yaratması, risklerin bilinçli bir şekilde 
değerlendirilmesi ile kararlı bir şekilde ahlaki açıdan ya da bireyin verdiği önem nedeniyle 
yapılması gerekenin yapılması olarak tanımlandığı görülmektedir (Howard & Cogswell, 2019; 

Pury vd., 2014; Rate vd., 2007). Sosyal cesaret örgütsel ortamdaki etkileşimlerde bireyin risk 
alarak gerçekleştirdiği ve diğerleri açısından takdir edilen davranışlar olarak ifade edilmektedir 
(Howard & Holmes, 2019). 

Sosyal Cesaret ve Cinsiyet 

Cinsiyet kavramı fiziksel özelliklerdeki farklılığa bağlı olarak ortaya çıkan cinsiyet ile 
toplumsal kimlik bağlamındaki cinsiyet olarak iki türe ayrılmaktadır.  Biyolojik cinsiyetten 
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ziyade sosyal öğrenme ile ortaya çıkan toplumsal cinsiyet, topluma uyum sürecinde çevreden 

öğrenilmekte ve pekiştirilerek kazanılmaktadır. Özellikle erkeklere evin geçimini sağlama, para 

kazanma, ailenin güvenliğini sağlama gibi roller atfedilirken, kadınlara çocuk bakımı ve ev 
işlerinin yapılması şeklinde roller atfedilmektedir (Köksal & Dulay Yangın, 2020; Powell & 
Greenhaus, 2010). Kadınların bu rollerinin gereği olarak nazik, sevecen, sempatik ve 

diğerlerinin ihtiyaçlarına duyarlı olmak gibi birtakım kadınsı (feminen) sosyal karakterler de 

atfedilmiştir. Erkeklerde ise erkeksi (maskülen) özellikler olarak saldırganlık, baskın olma, 
dürtüsel ve emredici olma gibi özellikler atfedilmiştir (Carver vd., 2013).  

Cesaretin temelinde risk almak yer almakta (Rate vd., 2007) ve bu risk genelde iyi bir amaç ya 
da prososyal bir fayda için alınmaktadır. Kadınsı bireylerin daha güvenli olma, erkeksi 
bireylerin ise daha riskli davranma yönünde bilinç geliştirdiği ifade edilebilir (Carver vd., 

2013). Bunun sebebi toplumsal role bağlı olarak kadınlara biçilen çocukların bakımı ile 
ilgilenme rolüyken, erkeklere biçilen hayatta kalmak için gerekli kaynakları bulma rolünün 
olduğu söylenebilir. Erkeksi bireylerin daha riskli kararlar alma eğiliminde olmaları nedeniyle, 
bu bireylerin kadınsı bireylere göre daha cesur olabileceklerine inanılmaktadır (Howard & Fox, 

2020; Schmid, 1992; Vugt vd., 2007).  

Toplumsal öğrenme ile ortaya çıkan toplumsal cinsiyet, Türk kültürü açısından ele alındığında 
Batı kültüründen farklı çıkarımlar yapmak mümkün olabilir. Kadın Türk siyasi ve sosyal 
hayatında her zaman değerli olmuş ve önemli görevler almıştır (Acar, 2019). Özellikle Orta 

Asya Türk  devletlerinde kadın önemli haklara ve yetkilere sahiptir, İskit devletinde göçebe 
kadınlar erkekler gibi asker olarak yetiştirilmekte ve savaşmaktaydı. Alınan kararlar yönetici 
erkek ve kadın namına (Kağan ve Hatun) imzalanırdı. Kadınların en eski abidelerden hikayelere 

kadar (örneğin Orhun Abideleri ve Dede Korkut) önemi vurgulanmış ve tarihsel süreç içinde de 
bu yeri korunmuştur (Gündüz, 2012). Kadın liderler olarak Umay Ana miti ve İskitlerin 
hükümdarı Tomris Han’ın başarıları da Türklerin anaerkil bir toplumsal yapıya sahip olduğunun 
bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Kadınların Türk toplumundaki bu yeri ve önemi Osmanlı 
döneminde azalsa da Türk Kurtuluş Savaşı ile tekrar canlanmış ve çok sayıda kahramanlığı 
anlatılan kadın hikayelerinde yer bulmuştur (Şengül, 2015). Türk kadınının tarihsel süreç 
içerisindeki bu yeri örgütsel yaşamda da kendini göstermekte ve farklı sektörlerde hem girişimci 
hem de çalışan olarak kadınların yer aldığı görülmektedir. Ayrıca girişimci özellikleri açısından 
kadın ve erkeklerin algılama farklılıkları ile ilgili yapılan araştırmada kadınların cesaret 
özelliklerine yönelik algılarının erkeklere göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir (Bedük vd., 
2016).  

Türk toplumundaki yeri ve öneminin sürekli değiştiğini düşündüğümüz kadınların günümüz 
erkek egemen olarak değerlendirilebilecek iş yaşamında bulunması ve erkeklere göre toplumsal 

kimlikleri/rolleri nedeniyle nispi olarak zor olabilen çeşitli görevlerde yer alması sosyal cesaret 

gerektiren bir konu olarak ele alınabilir. Özellikle araştırma verilerinin toplandığı rekabetçi bir 
piyasa olan finans sektöründe performans kriterleri baskısıyla çalışan (Erbaşı vd., 2012; Kılıç 
vd., 2013) kadınların da erkeklerden daha fazla sosyal cesaret sahibi olduğunu 
değerlendirmekteyiz. Buraya kadar yapılan açıklamalardan hareketle araştırmanın birinci 
hipotezi oluşturulmuştur. 

H1: Kadın katılımcıların sosyal cesaret ortalaması erkek bireylere göre anlamlı bir şekilde 
yüksektir. 

Örgütsel Adalet ile Sosyal Cesaret İlişkisi 
Adalet kavramı da cesaret kavramı gibi insanlık tarihi boyunca tartışılan bir erdem olarak ele 

alınmıştır (Colquitt, 2012).  Adalet algısı birçok örgütsel tutum ve davranışı etkileyen bir 
değişken olarak karşımıza çıkmaktadır (Colquitt vd., 2013).  

Özellikle örgütsel ortamda gösterilen cesaret, yönetici kararlarında yönlendirici bir erdem olarak 
karşımıza çıkarken, (Detert & Bruno, 2017)  çalışanlar açısından örgütlerden elde edilen 
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ekonomik, psikolojik ve sosyal faydaların kaybına neden olabilecek problemlerin karşısında 
durmak ve bu adaletsizliği giderecek tutum ve davranışlar sergilemesi cesur bir davranış olarak 
yorumlanmaktadır (Koerner, 2014). Hannah ve diğerleri (2007) cesaretin bireyin kişisel 
değerleri, inançları, bireysel özellikleri, karşılıklı bağımlılık, sosyal kimlik ve uyum gibi 

değerlerden etkilendiğini ileri sürmektedir. Ayrıca Sekerka ve Bagozzi (2007) öz yeterlilik ve 
otokontrol gibi bireysel faktörlerin grup normları ve sosyal kimliğe yönelik algıları etkileyerek 
cesur davranışlara neden olacağını ileri sürmektedir. Bu kapsamda kendisine adil 

davranılmadığını algılayan çalışan, bireysel özellikleri ve değerlerine yönelik bir tehdit 
algılayarak (Hannah vd., 2007; Sekerka & Bagozzi, 2007) cesaret göstererek, adaletsizlik 

karşısındadurmak, yeni öneriler getirmek, tepki vermek, duruşunda ısrarcı olmak gibi tepkiler 
verebilir (Koerner, 2014). Bireylerin kendilerine adil davranıldığına yönelik algıları ise onların 
örgütlerindeki sorunları dile getirmesi, yanlış yapan çalışanları uyarması, zorlu görevleri 
üstlenmesi gibi prososyal davranışlar olarak, işyeri sosyal cesareti gerektiren davranışları daha 
fazla sergilemesine neden olduğunu değerlendirmekteyiz. Ayrıca Howard (2021) sosyal 

cesaretin öncüllerini ve aracı etkisini araştırdığı çalışmada sosyal cesaret ile adalet arasında 
güçlü bir ilişkinin beklendiğini ifade etmekte ve bu konunun araştırılması gerektiğini ifade 
etmektedir. Köksal ve diğerleri (2022) adaletin işyeri sosyal cesaretinin bir öncülü olduğunu 
hemşireler üzerinde yaptıkları çalışmada gösterirken, Mert ve diğerleri de (2021) örgütsel adalet 
ile yaşam tatmini ve mutluluk ilişkisinde işyeri sosyal cesaretinin aracılık etkisi olduğunu tespit 
etmişlerdir. Sosyal cesaret ile cinsiyet arasındaki ilişkiler, adalet ile cesaret arasındaki teorik 

açıklamalar ve görgül çalışma sonuçlarından hareketle araştırmanın ikinci ve üçüncü hipotezi 

oluşturulmuştur: 

H2: Örgütsel adalet algısı (a-etkileşim adaleti, b-dağıtım adaleti, c-işlem adaleti) işyeri sosyal 
cesaret algısını olumlu ve anlamlı bir şekilde yordamaktadır. 

H3: Kadınların örgütsel adalete yönelik algısı (a-etkileşim adaleti, b-dağıtım adaleti, c-işlem 
adaleti) işyeri sosyal cesaretini erkeklere göre daha fazla yordamaktadır. 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Çalışma, ortaya konulan hipotezlerin nicel verilerle testine dayanması nedeniyle amacı 
bakımından açıklayıcı bir çalışmadır. Araştırma verileri tek bir zamanda toplandığından çalışma 
kesitsel bir çalışmadır. Çalışmada araştırmanın amacına bağlı olarak veri toplama yöntemi 
olarak kolayda örneklem yöntemi seçilmiştir. Araştırma hipotezlerini test etmek amacıyla 
analizler SPSS ve AMOS 23.0 programı kullanılarak yapılmıştır.  

Örneklem 

Araştırmanın verileri Antalya’da faaliyette bulunan kadın istihdam oranının diğer sektörlere 
göre daha fazla olduğu özel banka çalışanlarından toplanmıştır. Toplanan 276 veriden sekiz 

adedinin analize uygun olmadığı tespit edilerek analizden çıkarılmıştır. Geriye kalan 268 veri ile 

analizler gerçekleştirilmiştir.  

Örneklemdeki katılımcıların %34’ü erkek, %66’sı kadındır. Katılımcıların %38,1’i evli, 
%61,9’u ise bekârdır. Yüzde 64,1’i 24-30 yaş arasında, %24,3’ü 31-37 yaş arasında, %8,2’si 
38-44 yaş arasında, %3,4’ü ise 45 yaş ve üstündedir. Katılımcıların %85,4’ü lisans 
mezunuyken, %14,2’si yüksek lisans, %0,4’ü ise doktora mezunudur. Katılımcıların %58,6’sı 
gişe, %41,4’ü ise müşteri temsilcisi pozisyonunda çalışmaktadır. Yüzde 29,1 katılımcının 
çalışma süresi beş yıl ve daha az iken, %36,2’sinin 6-10 yıl arası, %10,4’ünün 11-15 yıl arası, 
%23,9’unun 16-20 yıl arası ve %0,4’ünün ise 21 yılın üzerindedir. 

Ölçekler 

İşyeri sosyal cesaret ölçeği: Katılımcıların işyerinde gösterdikleri cesaret algısını 
ölçmek amacıyla Howard ve diğerleri (2017) tarafından geliştirilen ve yazarlar tarafından 
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uyarlama çalışması yapılan (hakem sürecinde) ölçek kullanılmıştır. Ölçekte toplam 11 ifade 
bulunmaktadır ve ölçek tek boyuttan oluşmaktadır. Ölçekte “Çalışma arkadaşımın kırılacağını 
bilsem dahi, ona işlerin daha iyi yapılmasına yönelik önerilerde bulunurum.” ve “Beni 

beceriksiz, yetersiz gösterecek olsa bile, çalışma arkadaşlarıma işle ilgili yanlış bir şey 
yaptığımda söylerim.” şeklinde ifadeler bulunmaktadır. Ölçekte katılım dereceleri yedili Likert 

(1=kesinlikle katılmıyorum, 7= kesinlikle katılıyorum) şeklinde ölçülmüştür. Ölçekten alınan 
yüksek puanlar işyeri sosyal cesaret algısının yüksek olduğunu göstermektedir. 

Örgütsel adalet ölçeği: Katılımcıların adalet algısını ölçmek amacıyla Niehoff ve 

Moorman (1993) tarafından geliştirilen Gürbüz ve Mert (2009) tarafından Türkçeye uyarlanan 
üç boyutlu örgütsel adalet ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin dağıtım (altı ifade), etkileşim (sekiz 

ifade) ve işlem (dört ifade) adalet boyutu olmak üzere üç boyutu bulunmaktadır. Ölçekte 
“Yöneticim işimle ilgili karar verirken yeterince kabul edilebilir sebeplerini de sunar.”, “İş 
yükümün oldukça adil olduğunu düşünüyorum.” ve “İş kararları kesin ve tam bilgi toplandıktan 
sonra verilir.” şeklinde ifadeler bulunmaktadır. Katılım dereceleri beşli Likert ile ölçülmüştür 
(1=kesinlikle katılmıyorum, 5=kesinlikle katılıyorum). Ölçekten alınan yüksek ortalamalar 
örgütsel adalet algısının olumlu olduğunu ifade etmektedir.  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Analiz Stratejisi 

Araştırma hipotezlerini test etmeden önce değişken verilerinin öz bildirim ölçekleri ile ve 
kesitsel olarak elde edilmesi nedeniyle ortak yöntem varyans (OYV) problemi incelenmesi 

gerekmektedir. Bu amaçla AMOS programında ölçüm modelinde yer alan tüm gözlenen 
değişkenleri OYV ismiyle oluşturulan gizil faktörle ilişkilendirilmiş ve bu modelin standardize 

regresyon katsayıları ile her bir gözlenen değerin kendi gizil yapısıyla ilişkilendirilmiş modelin 
standardize regresyon katsayıları karşılaştırılmıştır. OYV modelindeki regresyon katsayılarının 
orijinal modeldeki regresyon katsayılarından daha düşük olduğu görülmüştür. Bu sonuca göre 
araştırma bulgularının OYV problemi içermediğine karar verilmiştir (Serrano Archimi vd., 

2018). 

Değişkenlere ait verilerin normal dağılımı çarpıklık, basıklık ve serpilme grafikleri ve değerleri 
ile kontrol edilmiştir. Sonuçlar aralıklı ölçüm ile toplanan veriler için çarpıklık ve basıklık 
değerlerinin kabul edilebilir değerler içinde olduğunu göstermektedir. Çarpıklık değerleri -1,195 

ile 0,093 arasında, basıklık değerleri -1,265 ile 0,669 arasında değişmektedir (Kline, 2011).  

Araştırmada kullanılan ölçüm modelinin geçerliliği ve güvenilirliği doğrulayıcı faktör analizi ile 
kontrol edilmiştir. Ölçüm modelinin yapı geçerliliği bileşim ve ayrışım geçerliliği ile 
güvenilirliği ise yapı güvenilirliği ve Cronbach alfa ile kontrol edilmiştir. İlk olarak doğrulayıcı 
faktör analizi (DFA) ile tüm ölçeklerin faktör yüklerinin katsayıları ve anlamlılığı incelenmiştir. 
Örgütsel adalet ölçeği birinci düzey olarak (üç alt boyutuyla) ölçüm modelinde yer almıştır. 
Ölçüm modelinde yer alan modellerin tüm faktör yüklerinin anlamlı olduğu tespit edilmiştir. 
Cesaret ölçeğinin standardize faktör yüklerinden birinci ifadenin (Arkadaşlığımızı zedeleyecek 

olsa bile, çalışma arkadaşım yanlış bir şey yaparsa yöneticime söylerim.) faktör yükü kritik 
değer olan 0,50’nin altında kalması ve uyarlama çalışmasında da bu ifadenin kültürel açıdan 
problemli olacağı ifade edildiği için ölçüm modelinden çıkarılmıştır. Geriye kalan 10 ifadenin 
faktör yükleri 0,775 ile 0,866 arasında değişmektedir. Örgütsel adalet ölçeğinin üç alt 
boyutunda da faktör yüklerinin 0,704 ile 0,943 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Ölçüm 
modelindeki faktör yüklerinin kritik değerin üstünde olduğu görülmüştür. Yapı geçerliliği için 
ölçeklerin açıklanan ortalama varyans (AVE) değerleri ve ortaklaşa paylaşılan varyans (MSV) 

değerleri incelenmiştir (Tablo 1). AVE değerlerinin kritik değer olan 0,50’nin üzerinde olduğu 

ve bu değerlerin MSV değerlerinden yüksek olduğu görülmektedir. Hetotrait-monotrait 

(HTMT) değerleri 0,462 ile 0,694 arasında değiştiği tespit edilmiştir. HTMT değerleri kritik 
değer olan 0,85’in altındadır.  Bu sonuçlara göre ölçüm modelinin yapı geçerliliğinin (bileşim 
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ve ayrışım) olduğu ifade edilebilir (Henseler vd., 2015; Hu & Bentler, 1999). Güvenilirlik için 

yapı güvenilirliği ve Cronbach değerleri incelenmiştir. Sonuçlar ölçeklerin güvenilir olduğunu 
göstermektedir (Hair vd., 2014). Son olarak ölçüm modelinin DFA ile veri setine ne derece 

uyum gösterdiği incelenmiştir. Ölçüm modelinin uyum değerlerinin veri seti için iyi olduğu 
tespit edilmiştir. 

Tablo 1: Ölçüm Modeli CR, AVE, MSV ve Cronbach Değerleri 

Değişkenler CR AVE MSV Cronbach 

1-Sosyal cesaret 0,951 0,663 0,486 0,955 

2-Etkileşim adaleti 0,978 0,849 0,486 0,980 

3-Dağıtım adaleti 0,966 0,828 0,460 0,962 

4-İşlem adaleti 0,853 0,593 0,470 0,851 

 
 

Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 2’de sunulmuştur. Sonuçlara göre katılımcıların 
sosyal cesaret algısı ortalamasının orta değer olan 4’ten yüksek olduğu, benzer şekilde etkileşim 
ve işlem adaletinde de söz konusudur. Ancak katılımcıların dağıtım adaletine yönelik algılarının 
orta değer olan üçün altında kaldığı dolayısıyla olumsuz bir algıları olduğu ifade edilebilir. 
Değişkenler arasında anlamlı ve pozitif korelasyonlar vardır. Özellikle işyeri sosyal cesareti ile 
etkileşim adaleti arasında yüksek seviyede korelasyon söz konusudur. 

Tablo 2: Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Değerleri 

Değişkenler Ortalama Standart Sapma 1 2 3 

1-Sosyal cesaret 4,52 1,24 -   

2-Etkileşim adaleti 3,55 1,03 0,713** -  

3-Dağıtım adaleti 2,97 1,26 0,486** 0,621** - 

4-İşlem adaleti 3,44 1,03 0,552** 0,735** 0,685** 

        **p<0,01 

Ölçüm Değişmezliği 
İşyeri sosyal cesaret ölçeğinin erkek ve kadın grupları için de benzer yapıyı ölçme becerisi, 

AMOS programında grup analizi yapılarak test edilmiştir. Gruplar arasındaki sonuçların 
karşılaştırılabilmesi için ilk olarak ölçüm modelinin alt gruplar için değişmez olduğunun tespit 
edilmesi gerekmektedir. Bu maksatla Meredith (1993) tarafından önerilen işlem basamakları 
izlenerek ölçüm değişmezliğinin seviyesi belirlenmiştir. Tablo 3 ölçüm değişmezliği analiz 
sonuçlarını göstermektedir. Öncelikle her iki grup için biçimsel değişmezlik araştırılmıştır. Bu 
amaçla, veri seti kadın ve erkek olarak iki alt gruba ayrılmış ve bu iki grubun bulunduğu ölçüm 
modeli kısıtlanmadan DFA analizi yapılmıştır. Sonuçlar ölçüm modelinin veri setine iyi uyum 

sağladığını göstermektedir (χ2/df: 1,338, CFI:0,972, SRMR: 0,043, RMSEA:0,036, 

PClose:1,000). Biçimsel değişkenliğin sağlanması ile metrik değişmezlik testine geçilmiştir. 
Bunun için ölçüm modelinin faktör yükleri kadın ve erkek alt gruplarında sabitlenmiştir. Çoklu 
grup analizi yapılarak model karşılaştırma sonuçları incelendiğinde kısıtlanmış model ile 
kısıtlanmamış model arasında regresyon katsayılarının değişmediği hipotezi kabul edilmiştir. 
Metrik değişmezlik sağlandığı için ölçek (scalar) değişmezliği testine geçilmiştir. Bu analizde 

regresyon sabitinin değişmediği hipotezi test edilmiştir. Analiz sonucunda ölçüm modelinin 
ölçek değişmezliğine sahip olduğu tespit edilmiştir. Son olarak katı değişmezlik için hata 
gruplarının gruplar için değişmediği hipotezi test edilmiştir. Sonuçlar gruplar arasında hata 
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terimlerinin anlamlı bir şekilde farklılaştığını göstermektedir. Dolayısıyla katı değişmezlik şartı 
sağlanamamıştır. Meredith (1993) ölçek değişmezliğinin sağlanmasının güçlü değişmezlik 
olarak değerlendirilebileceğini ve grup analizi için de güçlü değişmezliğin yeterli olduğunu 
ifade etmektedir.  

Ölçüm modelinde yer alan örgütsel adalet algısının üç boyutundan bu değişmezliğin 
kaynaklanma ihtimali nedeniyle ölçüm modelinde sadece işyeri sosyal cesaret ölçeği ile de 
ölçüm değişmezliği kontrol edilmiştir (tek faktörlü model). Sonuçlar işyeri sosyal cesaret 
ölçeğinin biçimsel, metrik, ölçek ve katı değişmezliğe sahip olduğunu göstermektedir. Meredith 

(1993) ölçek değişmezliği (güçlü faktörel değişmezlik) ve katı değişmezliğinin (katı faktörel 
değişmezlik) araştırmacılar için en çok arzu edilen sonuçlar olduğunu ifade etmektedir.    

. Tablo 3: Ölçüm Değişmezliği Sonuçları 

Test Model χ2 sd p ΔNFI ΔIFI 

Metrik 

değişmezlik 

Dört faktörlü 25,450 28 0,603 0,030 0,030 

Tek faktörlü 9,734 10 0,464 0,004 0,004 

Ölçek 
değişmezliği 

Dört faktörlü 73,828 56 0,055 0,080 0,090 

Tek faktörlü 24,482 20 0,222 0,010 0,010 

Katı 
değişmezlik 

Dört faktörlü 119,102 91 0,026 0,013 0,014 

Tek faktörlü 35,679 31 0,258 0,015 0,015 

 
 

Hipotez Testi 

Ölçüm modelinin güçlü bir şekilde kadın ve erkek gruplar için benzer yapıyı ölçtüğü tespit 
edildikten sonra araştırmanın bir numaralı hipotezi test edilmiştir. Bu maksatla SPSS programı 
kullanılarak bağımsız grup t testi yapılmıştır. Buna göre kadınların ve erkeklerin sosyal cesaret 
ve etkileşim adalet algıları anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Bu farkın hangi gruptan 
kaynaklandığını tespit etmek amacıyla ortalamalar incelenmiştir. Her iki ölçekte de erkeklerin 
algı ortalamalarının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca göre kadınların erkeklere göre 
sosyal cesaretlerinin yüksek olduğuna yönelik bir numaralı hipotezi reddedilmiştir. 

Tablo 4: Kadın ve Erkeklere Göre t Test Sonuçları 

 Gruplar N Ortalama St.Sapma 
Levene 

t p 
F p 

Sosyal Cesaret 
Erkek 91 4,73 1,07 8,270 0,040 2,059 0,040 

Kadın 177 4,41 1,30 2,191 0,030 

Etkileşim Adaleti Erkek 91 3,77 0,94 6,197 0,010 2,553 0,011 

Kadın 177 3,43 1,05 2,646 0,009 

Dağıtım Adaleti Erkek 91 3,10 1,20 1,630 0,203 1,201 0,231 

Kadın 177 2,91 1,29 1,228 0,221 

İşlem Adaleti Erkek 91 3,51 0,94 2,028 0,156 0,812 0,417 

Kadın 177 3,40 1,07 0,848 0,398 

 
 

Araştırmanın iki ve üç numaralı hipotezlerini test etmek amacıyla yapısal model analizi 
yapılmıştır. Oluşturulan yapısal modelin veri seti ile uyumu DFA analizi ile kontrol edilmiştir. 
Sonuçlar modelin veri setine iyi uyum gösterdiğini doğrulamaktadır (χ2/df: 1,338, CFI:0,972, 

SRMR: 0,043, RMSEA:0,036, PClose:1,000). Modelde birden fazla bağımsız değişken olması 
ve bu bağımsız değişkenlerin örgütsel adalet ölçeğinin alt boyutları olması nedeniyle 
değişkenler arasında orta düzeyde anlamlı korelasyon söz konusudur. Bu anlamlı korelasyon 
nedeniyle yapısal model analizinden önce çoklu bağıntı problemi SPSS programında varyans 
genişletme faktörleri (VIF) ve koşul indeksler incelenerek araştırılmıştır. Sonuçlar en yüksek 
VIF değerinin 2,689 ve en yüksek koşul indeksinin 15,794 olduğunu göstermektedir. Bu 
sonuçlara göre değişkenler arasında çoklu bağıntı problemi olmadığı tespit edilmiştir. 
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En çok olabilirlik yöntemi ile yapılan yapısal model analiz sonuçları Tablo 5’te sunulmuştur. 
Sonuçlara göre erkek ve kadınlar için etkileşim adaleti sosyal cesaret algısını anlamlı bir şekilde 

yordarken, dağıtım ve işlem adaletinin anlamlı bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuca 

göre H2a hipotezi kabul edilmiş, H2b ve H2c hipotezleri reddedilmiştir. Erkek ve kadın 
katılımcılarının yordama gücü karşılaştırıldığında kadın katılımcıların etkileşim adaleti 

algısındaki bir birimlik değişmenin işyeri sosyal cesaretini erkek katılımcılara göre daha fazla 
yordadığı tespit edilmiştir. Bu sonuca H3a hipotezi kabul edilirken H3b ve H3c hipotezleri 

reddedilmiştir.  

Tablo 5: Yapısal Model Analizi Sonuçları 

 Erkek Kadın 

 Standardize 

Regresyon 

Katsayısı 
St.Hata p 

Standardize 

Regresyon 

Katsayısı 
St.Hata p 

Sosyal cesaret  Etkileşim adaleti 0,609 0,154 0,001 0,710 0,149 0,001 

Sosyal cesaret  Dağıtım adaleti -0,055 0,124 0,648 0,113 0,108 0,195 

Sosyal cesaret  İşlem adaleti 0,121 0,173 0,409 -0,114 0,144 0,282 

 
 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kadın ve erkek gruplar arasında işyeri sosyal cesaretinin benzer algılandığını incelemek 
amacıyla ilk olarak ölçüm değişmezliği kontrol edilmiştir. İşyeri sosyal cesaret, etkileşim, 
dağıtım ve işlem adaletinden oluşan ölçüm modelinin ve sadece işyeri sosyal cesaret algısından 
oluşan modellerin ölçüm değişmezliğinin güçlü olduğunu ve dolayısıyla gruplar arasında 
anlamlı bir karşılaştırma yapmanın mümkün olduğunu göstermektedir. Howard ve diğerleri 
(2017) tarafından oluşturulan işyeri sosyal cesaret ölçeğinin kadınlarda da erkeklerle aynı yapıyı 
ölçmede başarılı olduğu ifade edilebilir.  

Sonuçlar erkek katılımcıların sosyal cesaret ve örgütsel adalet algılarının anlamlı bir şekilde 
kadın katılımcılardan daha yüksek olduğunu, örgütsel adaletin diğer boyutlarında ise anlamlı bir 
fark olmadığını göstermektedir. Araştırma bulguları uluslararası literatürdeki çalışma bulguları 
ile benzerlik göstermektedir. Toplumsal cinsiyete bağlı olarak erkeklere atfedilen hayatta 

kalmak için gerekli kaynakları bulma rolüne bağlı olarak ortaya çıkan baskın olma, dürtüsel 

davranma ve emredici olma gibi özellikleri nedeniyle (Carver vd., 2013; Schmid, 1992; Vugt 

vd., 2007) erkeklerin kendilerini işyerinde daha fazla sosyal açıdan cesur algıladıkları ifade 
edilebilir. Son olarak işyeri sosyal cesaret değişkenin bir önceli olarak örgütsel adalet algısının 
alt boyutları incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda etkileşim, dağıtım ve işlem adaleti ile 
doğrusal anlamlı korelasyona sahip olması bu boyutların sosyal cesareti başarıyla 
yordayacağının bir belirtisi olarak yorumlanabilir. Ancak örgütsel adaletin alt boyutları birlikte 
analize dahil edildiğinde dağıtım ve işlem adaletinin anlamlı bir etkisi kalmadığı görülmektedir. 
Bu boyutların işyeri sosyal cesaretine olan etkilerinin etkileşim adaleti tarafından tam aracılıkla 
gerçekleştiği şeklinde yorumlanabilir. Sonuç olarak etkileşim adaletinin sosyal cesaret algısını 
anlamlı ve pozitif olarak yordadığı tespit edilmiştir. Diğer bir ifadeyle yöneticisiyle kurduğu 
iletişimin adil olduğunu düşünen çalışanların daha fazla sosyal cesaret gösterdiği şeklinde 
yorumlanabilir. Bu durum oldukça beklenebilir bir durumdur. Yöneticinin iletişimde saygılı, 
dürüst ve karşısındakinin onurunu koruyucu bir şekilde davranması, çalışanların, iş 
arkadaşlarını uyarma, zorlu görevleri üstlenme, bilgisiz gösterecek olsa bile anlamadığı şeyleri 
sorma gibi sosyal cesaret olarak atfedilen davranışları gösterme ihtimalini artırmaktadır.  

Etkileşim adaletinin sosyal cesarete olan bu olumlu etkisi kadın çalışanlarda erkek çalışanlara 
göre daha fazladır. Aslında erkek çalışanların daha fazla sosyal cesaret gösterdiği yönünde bir 
bulgumuz olsa da yöneticisinin kurmuş olduğu iletişimin kalitesi özellikle kadın çalışanlarda 
sosyal cesareti daha fazla artırmaktadır. Bu durum toplumsal cinsiyet rolleri üzerinden 
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açıklanabilir. Erkekler normalde toplumsal cinsiyetlerine bağlı olarak daha fazla sosyal cesaret 
göstermeleri beklenirken, kadınların yöneticileriyle kurdukları iletişimin kalitesi onları daha 
fazla cesur davranışa sevk ettiği değerlendirilmektedir.  

Howard ve Fox (2020) yaptıkları çalışmada cinsiyetin sosyal cesaret üzerindeki etkisini 
incelemişler ancak herhangi bir etki tespit edememişlerdir. Çalışmalarında kadınların özellikle 
hem azınlık olarak bulunması hem de son dönemde yaşanan taciz olayları nedeniyle daha fazla 

cesaretli davranmalarını beklediklerini belirtmişlerdir. Kadınların erkeklere göre daha fazla 
sosyal faydayı ön plana aldıkları bu nedenle (Bono vd., 2017) daha fazla cesaret gösterecekleri 
ifade edilmiştir. Davranışsal cesaret ile performans arasındaki ilişkide cinsiyetin düzenleyici 
rolünün incelendiği çalışmada kadınların erkeklere göre daha fazla cesarete bağlı iş performansı 
gösterdiği tespit edilmiştir (Tkachenko vd., 2020). 

Yöneticiler çalışanlarla kurdukları iletişimin kalitesini artırarak etkileşim adaleti algısını 
yükseltebilir. Böylelikle hem erkek hem de kadın çalışanların işyerinde daha fazla sosyal açıdan 
cesur davranışlar göstermesini sağlayabilir. Çalışma sonuçları kesitsel çalışma ve kolayda 
örneklem yöntemleri ile toplanan verilere bağlı olduğundan bulgular sadece örneklem 
kapsamında değerlendirilebilir.   

 

KAYNAKÇA 

Acar, H. (2019). Türk Kültür ve Devlet Geleneğinde Kadın. İnsan ve İnsan Dergisi, 6(21), 395–
411. https://doi.org/10.29224/insanveinsan.536610 

Bedük, A., Eryeşil, K., & Oğuz, H. (2016). Kadın ve Erkek Girişimcilerin Algılama 
Farklılıkları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 19(41.YIL 

ÖZEL SAYISI), 1–15. 

Berdahl, J. L. (2007). Harassment Based on Sex: Protecting Social Status in the Context of 

Gender Hierarchy. Academy of Management Review, 32(2), 641–658. 

https://doi.org/10.5465/amr.2007.24351879 

Bono, J. E., Braddy, P. W., Liu, Y., Gilbert, E. K., Fleenor, J. W., Quast, L. N., & Center, B. A. 

(2017). Dropped on the way to the top: Gender and managerial derailment. Personnel 

Psychology, 70(4), 729–768. https://doi.org/10.1111/peps.12184 

Carver, L. F., Vafaei, A., Guerra, R., Freire, A., & Phillips, S. P. (2013). Gender Differences: 

Examination of the 12-Item Bem Sex Role Inventory (BSRI-12) in an Older Brazilian 

Population. PLoS ONE, 8(10), 1–7. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0076356 

Colquitt, J. A. (2012). Organizational justice. Içinde The Oxford handbook of organizational 

psychology, Vol. 1. (ss. 526–547). Oxford University Press. 

https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199928309.001.0001 

Colquitt, J. A., Scott, B. A., Rodell, J. B., Long, D. M., Zapata, C. P., Conlon, D. E., & Wesson, 

M. J. (2013). Justice at the millennium, a decade later: A meta-analytic test of social 

exchange and affect-based perspectives. Journal of Applied Psychology, 98(2), 199–236. 

https://doi.org/10.1037/a0031757 

Detert, J. R., & Bruno, E. A. (2017). Workplace courage: Review, synthesis, and future agenda 

for a complex construct. The Academy of Management Annals, 11(2), 593–639. 

https://doi.org/10.5465/annals.2015.0155 

Erbaşı, A., Ünüvar, O., & Arat, T. (2012). Banka Çalışanlarının Performansını Etkileyen 
Örgütsel Stres Faktörlerinin ve Memnuniyet Düzeylerinin Tespiti. Verimlilik Dergisi, 3, 

97–114. 



659 

Folger, R., & Cropanzano, R. (2001). Fairness theory : Justice as accountability Advances in 
Organizational Justice edited by. Içinde J. Greenberg & R. Cropanzano (Ed.), Advances in 

Organizational Justice (Sayı January 2001, ss. 3–55). Stanford University. 

Ginevra, M. C., Santilli, S., Camussi, E., Magnano, P., Capozza, D., & Nota, L. (2020). The 

Italian adaptation of courage measure. International Journal for Educational and 

Vocational Guidance, 20(3), 457–475. https://doi.org/10.1007/s10775-019-09412-4 

Gündüz, A. (2012). Tarihi süreç içerisinde Türk toplumunda ve devletlerinde kadının yeri ve 
önemi. The Journal of Academic Social Science Studies, Volume 5 I(5), 129–148. 

https://doi.org/10.9761/jasss_146 

Gurbuz, S., & Mert, İ. S. (2009). Validity and reliability testing of organizational justice scale: 
An empirical study in a public organization. TODAİE’s Review of Public Administration, 

3(3), 137–162. 

http://www.academia.edu/download/29563195/JUCTICE_ADAPTATION.pdf 

Hair, J., Black, W., Babin, B., & Anderson, R. (2014). Multivariate Data Analysis: A Global 

Perspective (7. baskı, C. 7th). Pearson Prentice Hall. 

Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant 

validity in variance-based structural equation modeling. Journal of the Academy of 

Marketing Science, 43(1), 115–135. https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8 

Howard, M. C. (2019). Applying the approach/avoidance framework to understand the 

relationships between social courage, workplace outcomes, and well-being outcomes. 

Journal of Positive Psychology, 14(6), 734–748. 

https://doi.org/10.1080/17439760.2018.1545043 

Howard, M. C. (2021). Identifying social courage antecedents and mediating effects: Applying 

the HEXACO and approach/avoidance frameworks. Personality and Individual 

Differences, 173, 110637. https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.110637 

Howard, M. C., & Cogswell, J. E. (2019). The left side of courage: Three exploratory studies on 

the antecedents of social courage. Journal of Positive Psychology, 14(3), 324–340. 

https://doi.org/10.1080/17439760.2018.1426780 

Howard, M. C., Farr, J. L., Grandey, A. A., & Gutworth, M. B. (2017). The Creation of the 

Workplace Social Courage Scale (WSCS): An Investigation of Internal Consistency, 

Psychometric Properties, Validity, and Utility. Journal of Business and Psychology, 32(6), 

673–690. https://doi.org/10.1007/s10869-016-9463-8 

Howard, M. C., & Fox, F. R. (2020). Does gender have a significant relationship with social 

courage? Test of dual sequentially mediated pathways. Personality and Individual 

Differences, 159(February), 109904. https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.109904 

Howard, M. C., & Holmes, P. E. (2019). Social courage fosters both voice and silence in the 

workplace: A study on multidimensional voice and silence with boundary conditions. 

Journal of Organizational Effectiveness, 7(1), 53–73. https://doi.org/10.1108/JOEPP-04-

2019-0034 

Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: 

Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A 

Multidisciplinary Journal, 6(1), 1–55. https://doi.org/10.1080/10705519909540118 

Kilmann, R. H., O’Hara, L. A., & Strauss, J. P. (2010). Developing and Validating a 
Quantitative Measure of Organizational Courage. Journal of Business and Psychology, 

25(1), 15–23. https://doi.org/10.1007/s10869-009-9125-1 

Kılıç, R., Yumuşak, S., & Yıldız, H. (2013). Banka Çalışanlarının Maruz Kaldıkları Bireysel ve 



660 

Örgütsel Stres Kaynakları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi İİBF Derigisi, 8(2), 71–92. 

Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling, 3rd ed. Içinde 
Principles and practice of structural equation modeling, 3rd ed. Guilford Press. 

Koerner, M. M. (2014). Courage as Identity Work: Accounts of Workplace Courage. Academy 

of Management Journal, 57(1), 63–93. https://doi.org/10.5465/amj.2010.0641 

Köksal, K., & Dulay Yangın, D. (2020). İş Hukuk ve Örgütsel Davranış Boyutuyla İş-Yaşam 
Dengesi. Içinde S. Köse & M. Alp (Ed.), Örgütsel Davranış ve İş Hukukuna Yansımaları 
(ss. 385–421). Seçkin. 

Köksal, K., Mert, İ. S., & Gürsoy, A. (2022). İşyeri Sosyal Cesaretinin Etkileşim Adaleti ile 
Duygusal Tükenmişlik Arasındaki İlişkide Düzenleyicilik Etkisi: Hemşireler Üzerine Bir 
Çalışma. 8.Örgütsel Davranış Kongresi, 461–472. 

McMillan, T. M., & Rachman, S. J. (1988). Fearlessness and courage in paratroopers 

undergoing training. Personality and Individual Differences, 9(2), 373–378. 

https://doi.org/10.1016/0191-8869(88)90100-6 

Meredith, W. (1993). Measurement invariance, factor analysis and factorial invariance. 

Psychometrika, 58(4), 525–543. https://doi.org/10.1007/BF02294825 

Mert, İ. S. (2007). Cesaret Yönetimi. Hayat Yayınları. 

Mert, İ. S. (2010). Terör Yönetimi Kuramı ve Cesaret: Kavramsal Bir Tartışma. Güvenlik 
Stratejileri Dergisi, 06(12), 57–81. https://doi.org/10.17752/gsd.26874 

Mert, İ. S. (2021). Cesaret ve bileşenlerinin keşfine ilişkin nitel bir araştırma: Eski bir erdemin 
yeniden keşfi. İş ve İnsan Dergisi, 8(April), 19–32. https://doi.org/10.18394/iid.729238 

Mert, İ. S., & Aydemir, M. (2019). Yönetsel Cesaretin Tarihi Kaynakları Üzerine Bir İnceleme: 
Eski Türk Yazıtlarında Cesaret. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, 7(6), 331–340. https://doi.org/10.18506/anemon.523718 

Mert, İ. S., Sen, C., & Alzghoul, A. (2021). Organizational justice, life satisfaction, and 

happiness: the mediating role of workplace social courage. Kybernetes, ahead-of-p(ahead-

of-print). https://doi.org/10.1108/K-02-2021-0116 

Niehoff, B. P., & Moorman, R. H. (1993). Justice as a mediator of the relationship between 

methods of monitoring and organizational citizenship behavior. Academy of Management 

Journal, 36(3), 527–556. https://doi.org/10.2307/256591 

Osswald, S., Frey, D., & Streicher, B. (2011). Moral Courage. Içinde E. Kals & J. Maes (Ed.), 

Justice and Conflicts (ss. 391–405). Springer Berlin Heidelberg. 

https://doi.org/10.1007/978-3-642-19035-3_24 

Powell, G. N., & Greenhaus, J. H. (2010). Sex, Gender, and the Work-to-Family Interface: 

Exploring Negative and Positive Interdependencies. Academy of Management Journal, 

53(3), 513–534. https://doi.org/10.5465/amj.2010.51468647 

Pury, C. L. S., Britt, T. W., Zinzow, H. M., & Raymond, M. A. (2014). Blended courage: Moral 

and psychological courage elements in mental health treatment seeking by active duty 

military personnel. Journal of Positive Psychology, 9(1), 30–41. 

https://doi.org/10.1080/17439760.2013.831466 

Rate, C. R., Clarke, J. A., Lindsay, D. R., & Sternberg, R. J. (2007). Implicit theories of 

courage. The Journal of Positive Psychology, 2(2), 80–98. 

https://doi.org/10.1080/17439760701228755 

Scarre, G. (2012). On Courage (1st baskı). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203851982 



661 

Schmid, W. T. (1992). On manly courage: a study of Plato’s Laches. SIU Press. 

Şengül, A. (2015). Çanakkale Savaşı’nın Yüzüncü Yılında Türk Edebiyatında Savaş ve Kadın -
Türk Tiyatrosu Örneği-. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 13(18), 533–550. 

https://doi.org/10.17518/caty.01311 

Serrano Archimi, C., Reynaud, E., Yasin, H. M., & Bhatti, Z. A. (2018). How Perceived 

Corporate Social Responsibility Affects Employee Cynicism: The Mediating Role of 

Organizational Trust. Journal of Business Ethics, 151(4), 907–921. 

https://doi.org/10.1007/s10551-018-3882-6 

Shao, R., Rupp, D. E., Skarlicki, D. P., & Jones, K. S. (2013). Employee Justice Across 

Cultures: A Meta-Analytic Review. Journal of Management, 39(1), 263–301. 

https://doi.org/10.1177/0149206311422447 

Sultana, A. (2012). Patriarchy and Women’s Subordination: A Theoretical Analysis. Arts 

Faculty Journal, 4, 1–18. https://doi.org/10.3329/afj.v4i0.12929 

Tkachenko, O., Quast, L. N., Song, W., & Jang, S. (2020). Courage in the workplace: The 

effects of organizational level and gender on the relationship between behavioral courage 

and job performance. Journal of Management and Organization, 26(5), 899–915. 

https://doi.org/10.1017/jmo.2018.12 

Türkiye Bankalar Birlliği. (2019). İstatistiki Raporlar. Banka Çalışan Sayıları. 
https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59 

Vugt, M. Van, Cremer, D. De, & Janssen, D. P. (2007). Gender Differences in Cooperation and 

Competition. Psychological Science, 18(1), 19–23. https://doi.org/10.1111/j.1467-

9280.2007.01842.x 

Woodard, C. R., & Pury, C. L. S. (2007). The construct of courage: Categorization and 

measurement. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 59(2), 135–147. 

https://doi.org/10.1037/1065-9293.59.2.135 

Zhang, L., Zhang, C., & Shang, L. (2016). Sensation-seeking and domain-specific risk-taking 

behavior among adolescents: Risk perceptions and expected benefits as mediators. 

Personality and Individual Differences, 101, 299–305. 

https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.06.002 

 



662 

ÇEVRESEL ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI: 
PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ, İŞ TATMİNİ VE DUYGUSAL BAĞLILIK 

AÇISINDAN BİR İNCELEME 

 

Doç. Dr. Aysun KANBUR 

Kastamonu Üniversitesi,  
akanbur@kastamonu.edu.tr  

Doç. Dr. Engin KANBUR 

Kastamonu Üniversitesi,  
ekanbur@kastamonu.edu.tr 

Dr. Öğr. Üyesi Burak ÖZDEMİR 

Kastamonu Üniversitesi,  
bozdemir@kastamonu.edu.tr 

 

ÖZET 

Çevresel konulardaki çabalar çalışan düzeyinde ele alınacak olduğunda çevresel örgütsel vatandaşlık 
davranışı kavramı yazında dikkat çekmektedir. Örgüt içerisinde çevresel yönetim uygulamaları çalışanların 
davranışları ile ilgili faktörlere de dayanmaktadır. Çalışanların işyerinde gönüllü ve isteğe bağlı olarak 
yöneldiği çevresel temelli davranışları kavramsallaştırmaya odaklanan araştırmalarda örgütsel vatandaşlık 
davranışı kavramından hareket edilerek “çevresel örgütsel vatandaşlık davranışı” kavramının ileri 
sürüldüğü görülmektedir. Çevresel örgütsel vatandaşlık davranışı çalışanların örgüt tarafından formel 
olarak tanımlanmayan gönüllü ve isteğe bağlı çevresel odaklı davranışlarını açıklamaktadır. Bu çalışmanın 
amacı çevresel örgütsel vatandaşlık kavramına ilişkin farkındalık oluşturulması ve çalışanların çevresel 
örgütsel vatandaşlık davranışları ile psikolojik iyi oluş, iş tatmini ve duygusal bağlılık düzeyleri arasındaki 
ilişkinin incelenmesidir. Bulgular, çevresel örgütsel vatandaşlık davranışının psikolojik iyi oluş, iş tatmini 
ve duygusal bağlılık ile anlamlı ve pozitif yönlü ilişkisinin varlığını ortaya koymaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Çevresel Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Psikolojik İyi Oluş, İş Tatmini, Duygusal Bağlılık. 

 

GİRİŞ 

İnsanlık 21.yy’da birçok zorluğu yaşarken ve bu zorluklar içinde çevresel konular ön plana 
çıkarken çevreye verilen tahribatlar örgütlere atfedilmekte ve küresel entegrasyonlar iş yapmanın 
sürdürülebilir yollarını bulmaya ve benimsemeye dönük çağrılarda bulunmaktadır (Gurmani vd., 
2021). İşletmeler, topluluklar ve hatta bireyler çevreyi koruma konusundaki rollerini yerine 
getirmek için mücadele etmektedir (Ullah, vd., 2021). Son yıllarda örgütler çevresindeki 
bozulmalara karşı önemli ölçüde katkı sağlasalar da yeterli görülmemektedir (Ones ve Dilchert, 
2012). Çalışanların tutumu bir örgütün çevresel tutumu ile ilgili önemli bir faktör olarak kabul 
edilebilir (Kanbur, 2008). Resmi kontrol mekanizmaları eksik görülerek çevresel sorunları ele 
almada çalışanların isteğe bağlı etik ve fedakar çabaları da değerlendirilebilir (Khan vd., 2019).  

Çevresel konulardaki çabalar çalışan düzeyinde ele alınacak olduğunda çevresel örgütsel 
vatandaşlık davranışı kavramı yazında dikkat çekmektedir. Çevresel örgütsel vatandaşlık 
davranışı çalışanların örgüt tarafından formel olarak tanımlanmayan gönüllü ve isteğe bağlı 
çevresel odaklı davranışlarını açıklamaktadır. Bu çalışmada çevresel örgütsel vatandaşlık kavramı 
üzerinde durularak psikolojik iyi oluş, iş tatmini ve duygusal bağlılık ile ilişkisi açısından 
incelenmesi amaçlanmaktadır. 
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Çevresel bozulma, biyoçeşitliliğin azalması, su kirliliği ve küresel ısınma gibi çevresel sorunlar 
son yıllarda giderek daha fazla öne çıkmakta ve bu da çevrenin sürdürülebilir kalkınması 
konusunda endişeler doğurmaktadır. Çevre sorunlarına neden olan temel faktörlerden biri olarak 
işletmeler, sürdürülebilir kalkınmayı başarmak ve devam ettirebilmek üzere çeşitli yeşil 
uygulamalar yürütmektedir (Liu, Mei ve Guo, 2021). Çevresel uygulamalar, çevresel yönetim 
sistemi, sertifikalandırılabilir çevresel standartlar, yeşil pazarlama ve yeşil tedarik zinciri 
yönetimi gibi kavramlar ile anlam kazanmakta ve güçlenen yeşil düşünce ile birlikte insanlığın 
çevresel sorunlarına bağlı olarak yeşil yönetim kavramı da tartışılmaktadır (Kanbur, 2008). 

Örgüt içerisinde çevresel yönetim uygulamaları sadece resmi yönetim sistemlerine ve 
yöneticilerin bu yöndeki kararlarına bağlı olmayıp geri dönüşüm programlarına katılım gibi 
çalışanların davranışları ile ilgili daha informel ve gönüllü faktörlere de dayanmaktadır. 
Çalışanlar iş ortamlarındaki faaliyetlerinde çevresel etkiyi azaltmak için yenilikçi çözümleri veya 

fikirleri çevresel yönetim uygulamalarından bağımsız olarak gerçekleştirmeye yönelebilir  (Paille, 
Boiral ve Chen, 2013). Çalışanların işyerinde gönüllü ve isteğe bağlı olarak yöneldiği çevresel 
temelli davranışları kavramsallaştırmaya odaklanan araştırmalarda örgütsel vatandaşlık davranışı 
kavramına dayanarak “çevresel örgütsel vatandaşlık davranışı” kavramının ileri sürüldüğü 
görülmektedir (Boiral, 2009; Daily, Bishop ve Govindarajulu, 2009; Perez vd., 2009; Boiral ve 
Paille, 2012; Robertson ve Barling, 2017). 

Çevresel örgütsel vatandaşlık davranışı “formel bir ödüllendirme sistemi tarafından açıkça 
belirtilmeyen ve örgütlerin daha etkin çevre yönetimi uygulamalarına katkı sağlayan bireysel ve 
isteğe bağlı sosyal davranışlar” olarak tanımlanmaktadır (Robertson ve Barling, 2017). Çevresel 
örgütsel vatandaşlık davranışları örgütteki formel çevresel yönetim uygulamalarını destekleyen 
isteğe bağlı bireysel davranışlar olarak da nitelendirilebilir (Paille, Boiral ve Chen, 2013). Doğal 
çevreye, örgütün çevresel performansına ve bireylere yarar sağlayan bu davranışlara geri 
dönüşüm, işyerinde enerjiyi korumak ve çevresel etkilerini azaltmak üzere diğer çalışanları teşvik 
etmek gibi davranışlar örnek verilebilir (Robertson ve Barling, 2017). Çevresel örgütsel 
vatandaşlık davranışları örgütlerin yeşil kalkınma stratejilerine de katkı sağlamaktadır (Liu, Mei 
ve Guo, 2021). Prososyal davranışlar çevresel yönlü olarak ele alındığında mutluluk ve öznel iyi 
oluş ile ilişkilendirilebilir (Corral-Verdugo vd., 2011). Çevresel odaklı davranışların bireylerde 
içsel tatmin oluşturacağı ve çevresel faaliyetlerde yer almanın iyi oluş düzeylerini etkileyeceği 
ifade edilebilir (Brown & Kasser, 2005). Dolayısıyla çevresel örgütsel vatandaşlık davranışlarının 
psikolojik iyi-oluş, iş tatmini ve duygusal bağlılık ile ilişkili olabileceği değerlendirilebilir. 

Psikolojik iyi oluş kavramı, bireyin amaçlarına ulaşma, gelişimi sürdürebilme ve çevresindeki 
problemlerle yüzleşebilmesindeki olumlu algılar olarak tanımlanmaktadır (Keyes, Shmotkin ve 

Ryff, 2002). Psikolojik iyi oluş kavramı yazında sıklıkla mutluluk veya mutlu olma şeklinde ifade 
edilmektedir (Kanbur ve Mazıoğlu, 2021). Psikolojik iyi oluşun bireylerin, yaşamlarını pozitif 
yönde etkilediği, daha sağlıklı olmalarını sağladığı, yaşam sürelerini arttırdığı, çevreyle daha 

verimli ilişkiler kurmalarını sağladığı ve iş performansını arttırdığı gibi birçok olumlu sonuçlar 
doğurduğu görülmektedir (Kermen, İlçin Tosun ve Doğan, 2016). 

İş tatmini, çalışanların işlerine, örgütlerine ve iş arkadaşlarına yönelik geliştirdikleri duygu, 
düşünce, tutum ve davranışlarını ifade etmektedir (Yıldırım, 2007). İş tatmini, kişinin işi ile ilgili 
değerlendirmeleri sonucunda ortaya çıkan duygusal bir durum veya davranış olarak tanımlanabilir 
(Keser, 2006). İş tatmini, kişilerin işlerinden sağladıkları hoşnutluk veya doyum seviyesine göre 
değişmektedir. Yaptığı işten memnun olan çalışanlar için iş tatmini yüksek olabilirken, yaptığı 
işten memnun olmayan çalışanlar için ise iş tatmini düşük olabilir (Ertürk ve Keçelioğlu, 2012; 

Kanbur, 2018). 

Duygusal bağlılık, örgütsel bağlılık kavramının boyutlarından biri olarak sınıflandırılmaktadır 
(Allen ve Meyer, 1990). Duygusal bağlılık, çalışanların kendilerini örgütün bir parçası olarak 
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görmesi, örgütü ile bütünleşmesi, özdeşleşmesi ve örgütün onlar için büyük bir öneme ve değere 
sahip olması şeklinde tanımlanmaktadır (Boylu, Pelit ve Güçer, 2007). Duygusal bağlılık, 
çalışanların arzu ve isteklilik temeline dayanmaktadır (Yang, Sanders ve Bumatay, 2012). 

Örgütüne duygusal bağlılığı yüksek olan bireyler, örgütün amaç ve hedeflerini içselleştirir, 
örgütün bu amaçlara ulaşması için büyük çaba harcar ve gelecekte de örgütün bir parçası olmayı 
arzular (Bolat ve Bolat, 2008). 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Araştırmanın Amacı ve Hipotezleri 

Araştırmanın amacı; çalışanların çevresel örgütsel vatandaşlık davranışları (ÇÖVD) ile psikolojik 

iyi oluş, iş tatmini ve duygusal bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaç 
çerçevesinde oluşturulan araştırma hipotezleri aşağıda sunulmaktadır. 

H1: Çalışanların çevresel örgütsel vatandaşlık davranışı ile psikolojik iyi oluş düzeyleri arasında 
anlamlı bir ilişki vardır. 

H1a: Çalışanların çevresel örgütsel vatandaşlık davranışı boyutu olan “kendine yönelik 

ÇÖVD” ile psikolojik iyi oluş düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H1b: Çalışanların çevresel örgütsel vatandaşlık davranışı boyutu olan “iş arkadaşına yönelik 

ÇÖVD” ile psikolojik iyi oluş düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H1a: Çalışanların çevresel örgütsel vatandaşlık davranışı boyutu olan “örgüte yönelik 

ÇÖVD” ile psikolojik iyi oluş düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H2: Çalışanların çevresel örgütsel vatandaşlık davranışları ile iş tatmini düzeyleri arasında anlamlı 
bir ilişki vardır. 

H2a: Çalışanların çevresel örgütsel vatandaşlık davranışı boyutu olan “kendine yönelik 

ÇÖVD” ile iş tatmini düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H2b: Çalışanların çevresel örgütsel vatandaşlık davranışı boyutu olan “iş arkadaşına yönelik 

ÇÖVD” ile iş tatmini düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H2c: Çalışanların çevresel örgütsel vatandaşlık davranışı boyutu olan “örgüte yönelik 

ÇÖVD” ile iş tatmini düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H3: Çalışanların çevresel örgütsel vatandaşlık davranışları ile duygusal bağlılık düzeyleri arasında 
anlamlı bir ilişki vardır. 

H3a: Çalışanların çevresel örgütsel vatandaşlık davranışı boyutu olan “kendine yönelik 

ÇÖVD” ile duygusal bağlılık düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H3b: Çalışanların çevresel örgütsel vatandaşlık davranışı boyutu olan “iş arkadaşına yönelik 

ÇÖVD” ile duygusal bağlılık düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H3c: Çalışanların çevresel örgütsel vatandaşlık davranışı boyutu olan “örgüte yönelik 

ÇÖVD” ile duygusal bağlılık düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Araştırmanın Evreni, Örneklemi ve Kısıtları 
Araştırmanın evreni Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum 
Başkanlığı (AFAD) Karadeniz Bölgesi (Batı-Orta-Doğu) İl Müdürlüklerinde görev yapan toplam 
863 çalışandan oluşmaktadır. Araştırmada iki örneklem grubundan yararlanılmıştır. Birinci 

örneklem grubu Doğu Karadeniz Bölgesi AFAD İl Müdürlüklerinde görev yapan 236 çalışandan 
oluşmaktadır. İkinci örneklem grubu ise Batı ve Orta Karadeniz Bölgesi AFAD İl 
Müdürlüklerinde görev yapan 312 çalışandan oluşmaktadır. Dolayısıyla toplam örneklem 548 
AFAD çalışanından oluşmaktadır. İlgili kurumdan gerekli izinler alındıktan sonra tüm 
katılımcılara hazırlanan online anket gönderilmiştir. Gönderilen toplam 863 anketten 548 anketin 
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geri dönüşümü sağlanmıştır. Böylece hem birinci örneklem hem de ikinci örneklemde yer alan 
katılımcılar araştırma evrenini istatistiki açıdan temsil edici niteliktedir (Davis ve Cosenza, 1998). 

Araştırmanın sınırları; araştırmanın Karadeniz Bölgesi AFAD İl Müdürlüklerinde görevli olan ve 

araştırmaya katılmayı kabul eden çalışanlar ile yürütülmesi, veri toplama aracı olarak online anket 

tekniğinden yararlanılması ve kullanılan ölçekler olarak belirtilebilir. 

Araştırmanın Veri Toplama Yöntemi ve Ölçekleri 
Araştırma verilerinin toplanmasında online anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anketin ilk 
bölümünde katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin sorular, ikinci bölümünde çevresel 
örgütsel vatandaşlık davranışına ilişkin sorular, üçüncü bölümünde psikolojik iyi oluşa ilişkin 
sorular, dördüncü bölümünde iş tatminine ilişkin sorular ve son bölümünde ise duygusal bağlılığa 
ilişkin sorular yer almaktadır.  

Çalışanların çevresel örgütsel vatandaşlık davranışlarını ölçmek amacıyla, Robertson ve Barling 
(2017) tarafından gerçekleştirilen “Çevresel Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği-ÇÖVD 
Ölçeği) kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe uyarlama çalışmaları gerekli uyarlama süreci takip 
edilerek tarafımızdan yürütülmüştür. Ölçek; kendine yönelik, iş arkadaşına yönelik ve örgüte 
yönelik çevresel örgütsel vatandaşlık davranışları olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır. Toplam 

10 maddeden oluşan ölçeğin puanlaması beşli Likert tipine uygundur. Birinci ve ikinci örneklem 
gruplarına uygulanan ölçeğin güvenirlik ve geçerlik çalışmaları sonucunda ölçeğin orijinal hali 
ile uyum sağladığı ve üç boyutlu faktör yapısının doğrulandığı belirtilebilir. Birinci örneklem 
grubuna uygulanan ölçeğin iç tutarlılık katsayısı genel ölçek için .90, kişiye yönelik ÇÖVD 
boyutu için .87, iş arkadaşına yönelik ÇÖVD boyutu için .89 ve örgüte yönelik ÇÖVD boyutu 
için ise .88’dir. İkinci örneklem grubuna uygulanan ölçeğin iç tutarlılık katsayısı genel ölçek için 
.91, kişiye yönelik ÇÖVD boyutu için .87, iş arkadaşına yönelik ÇÖVD boyutu için .82 ve örgüte 
yönelik ÇÖVD boyutu için ise .89 olarak tespit edilmiştir. 

Çalışanların psikolojik iyi oluş düzeylerini belirlemek amacıyla Diener ve arkadaşları (2009) 
tarafından geliştirilen, Telef (2013) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Psikolojik İyi Oluş Ölçeği” 
kullanılmıştır. Ölçek tek boyut ve 8 maddeden oluşmakta olup puanlaması beşli Likert tipine 

uygundur. İkinci örneklem grubuna uygulanan ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .89 olarak tespit 

edilmiştir. Ölçeğin güvenirlik ve geçerlik çalışmaları sonucunda Türkçe hali ile uyum sağladığı 
ve tek boyutlu faktör yapısının doğrulandığı belirtilebilir. Çalışanların iş tatmini düzeylerini 
belirlemek amacıyla Brayfield ve Rothe (1951) tarafından geliştirilen, Bilgin (1995) tarafından 
Türkçe’ye uyarlanan “İş Doyumu Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek tek boyut 5 maddeden oluşmakta 

olup puanlaması beşli Likert tipine uygundur. İkinci örneklem grubuna uygulanan ölçeğin iç 
tutarlılık katsayısı .90 olarak tespit edilmiştir. Ölçeğin güvenirlik ve geçerlik çalışmaları 
sonucunda Türkçe hali ile uyum sağladığı ve tek boyutlu faktör yapısının doğrulandığı 
belirtilebilir. Çalışanların duygusal bağlılık düzeylerini belirlemek amacıyla Allen ve Meyer 

(1990)  tarafından geliştirilen Örgütsel Bağlılık Ölçeği’nin boyutu olan “Duygusal Bağlılık Alt 
Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek tek boyut ile 6 maddeden oluşmakta olup puanlaması beşli Likert 
tipine uygundur. İkinci örneklem grubuna uygulanan ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .80 olarak 

tespit edilmiştir. Ölçeğin güvenirlik ve geçerlik çalışmaları sonucunda Türkçe hali ile uyum 
sağladığı ve tek boyutlu faktör yapısının doğrulandığı belirtilebilir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırmada, çevresel örgütsel vatandaşlık davranışı ile psikolojik iyi oluş, iş tatmini ve duygusal 
bağlılık arasındaki ilişki korelasyon analizi ile ortaya konulmaya çalışılmıştır. İkinci örneklem 
grubundan elde edilen veriler ile gerçekleştirilen korelasyon analizine ilişkin bulgular Tablo 1’de 
sunulmaktadır. 
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Tablo 1: Korelasyon Analizine İlişkin Bulgular 

Değişkenler Ort. Std.S. 1 2 3 4 5 6 7 

1 
Çevresel Örgütsel Vatandaşlık 
Davranışı 3,79 ,744 1       

2 Kişiye Yönelik ÇÖVD 4,09 ,831 ,773** 1      

3 İş Arkadaşına Yönelik ÇÖVD 3,98 ,799 ,845** ,520** 1     

4 Örgüte Yönelik ÇÖVD 3,42 ,960 ,910** ,525** ,677** 1    

5 Psikolojik İyi Oluş 3,90 ,661 ,537** ,414** ,445** ,496** 1   

6 İş Tatmini 3,66 ,895 ,462** ,341** ,370** ,443** ,585** 1  

7 Duygusal Bağlılık 3,08 ,869 ,395** ,223** ,304** ,432** ,456** ,682** 1 

*p<0.01 düzeyinde anlamlıdır. 
 

Tablo 1’de sunulan korelasyon analizine ilişkin bulgular incelendiğinde; çevresel örgütsel 
vatandaşlık davranışı ile psikolojik iyi oluş (r=537; p=.000), iş tatmini (r=462; p=.000) ve 

duygusal bağlılık (r=395; p=.000) arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki görülmektedir. Benzer 

şekilde kişiye yönelik ÇÖVD boyutu ile psikolojik iyi oluş (r=414; p=.000), iş tatmini (r=341; 

p=.000) ve duygusal bağlılık (r=223; p=.000); iş arkadaşına yönelik ÇÖVD boyutu ile psikolojik 

iyi oluş (r=445; p=.000), iş tatmini (r=370; p=.000) ve duygusal bağlılık (r=304; p=.000) ve 

örgüte yönelik ÇÖVD boyutu ile psikolojik iyi oluş (r=496; p=.000), iş tatmini (r=443; p=.000) 

ve duygusal bağlılık (r=432; p=.000) arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu söylenebilir. 
Diğer taraftan psikolojik iyi oluş ile iş tatmini (r=585; p=.000) ve duygusal bağlılık (r=456; 

p=.000) arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki görülmektedir. Son olarak iş tatmini ile duygusal 

bağlılık (r=682; p=.000) arasında da pozitif ve anlamlı bir ilişkiye rastlanmaktadır. Elde edilen bu 

bulgular ışığında araştırma hipotezlerinin tamamı desteklenmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Örgütsel vatandaşlık davranışları gerek birey gerekse örgüt açısından kazanımlar doğuran 
davranışlardır. Bu kazanımların dikkat çekmesiyle birlikte örgütsel vatandaşlık davranışlarını 
yordamaya yönelik faktörleri ve örgütsel vatandaşlık davranışlarının etkilerinin neler 
olabileceğini inceleyen çalışmalar yazında sıkça yer almaktadır. Çalışanların gönüllü olarak 
yöneldiği örgütsel vatandaşlık davranışlarının çevresel odaklı davranışlar bağlamında ele 
alınması ile birlikte yazında “çevresel örgütsel vatandaşlık davranışı” kavramı da benzer biçimde 
araştırmalara konu olmaktadır. Bu noktada hangi faktörlerin çalışanları işyerinde gönüllü ve 
isteğe bağlı olarak çevresel temelli davranışlara yönelttiği veya çevresel örgütsel vatandaşlık 
davranışlarının etkilerinin neler olabileceği merak uyandırmaktadır. 

Araştırmadan elde edilen bulgular değerlendirildiğinde çevresel örgütsel vatandaşlık davranışının 
psikolojik iyi oluş, iş tatmini ve duygusal bağlılık ile anlamlı ve pozitif ilişkisinin olması beklenen 
bir durum olarak belirtilebilir. Örgütler, kıt kaynakları kullanarak üretimlerini 
gerçekleştirmektedir. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek için çevre ve 
içinde bulunan kıt kaynaklar daha bilinçli ve daha tasarruflu kullanılmalıdır. Örgütlerde ve 
çalışanlarda çevre bilinci ve önemi geliştikçe ve çevreye yönelik olumlu uygulamalar arttıkça 
çalışanlar da çevrelerine karşı daha duyarlı bir hale gelebileceklerdir. Böylece prososyal nitelikli 
çalışan davranışları çevresel bağlamda da anlam yüklenerek çevresel örgütsel vatandaşlık 
davranışlarının sergilenmesiyle çalışanların psikolojik iyi oluşlarının artacağı, yaptıkları işten 
daha çok tatmin olacağı ve örgütlerine karşı daha bağlı olacağı söylenebilir. Çalışanların işyerinde 
doğaya karşı sorumluluk bilinci ile onu korumaya yönelik çevresel odaklı davranışlarının 

kendilerine geri dönerek yine çalışanları olumlu yönde çıktılarla besleyeceği bu araştırma ile 
farkındalık kazanılması gerekli bir konu olarak ortaya konulmaktadır. 
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ÖZET  
Araştırmanın başlıca amacı; kontrol algısının çalışanların psikolojik iyi olma (PİO) halleri üzerindeki etkisinde iş yükü, 
adalet, aidiyet, ödül ve değer değişkenlerinin aracılık rollerinin incelenmesidir. Çalışmanın hipotezleri, Bursa-İnegöl’de 
faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çalışan 163 mavi yakalıdan toplanan veriye yol analizi gerçekleştirilerek test 

edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; kontrol sadece değer değişkeni aracılığıyla PİO halini etkilemektedir. İş yerinde 

kontrole ilişkin beklentilerin karşılanmasının, örgütsel-bireysel değerlerin uyumuna ilişkin algılamaları olumlu yönde 
etkilediği, bu durumun da çalışanların kendilerini psikolojik olarak iyi hissetmelerine katkıda bulunduğu saptanmıştır.  
Ayrıca çalışma yaşam alanlarından sadece “değerler” ile PİO hali arasında istatiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde bir 
ilişki bulunurken, iş yükü, adalet, aidiyet, ödül ve değer değişkenlerinin PİO üzerindeki doğrudan etkisi anlamsız 
bulunmuştur. Çalışanlar sahip oldukları değerler ile çalıştıkları örgütlerin değerleri arasında uyum olduğunu 
hissettikleri takdirde, bu durum onların PİO hallerini olumlu yönde etkilemektedir. Araştırmanın, mavi yakalı 
çalışanların PİO hallerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi bakımından alan yazınına katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Çalışma Yaşam Alanları, Ödüller, Aidiyet-Birlik Duygusu, Değerler, Kontrol, İş Yükü, Adalet 
Algısı, Psikolojik İyi Olma Hali 

 

GİRİŞ 

Son yüzyılda artan küresel rekabetle birlikte yaşanan değişim; örgütleri, üretkenlik, devamlılık, 
sürdürülebilirlik ve yüksek performansın kaynağını çalışan mutluluğunda aramaya yöneltmiştir. 
Hoş duygular ve ruh halleri, olumlu tutumlar ve iyi olma hali olarak şekillendirilen “mutluluk” 
psikoloji alanında olduğu gibi örgütsel davranış alanında da önemli bir yer edinmiş ve “çalışan 
iyi olma hali”, “iş yerinde iyi olma hali” gibi kavramlarla birlikte iş yeri tecrübelerini de içerir 
hale gelmiştir (Fisher, 2010:384).  

Guest ve Conway (2004) iyi olma halini; yönetilebilir bir iş yükü, iş üzerinde kişisel kontrol, 
meslektaşların ve amirlerin desteği, işyerinde olumlu ilişkiler, makul derecede net bir rol ve örgüt 
içindeki değişikliklere katılım üzerinde kontrol duygusu ile tanımlamaktadır (akt. Jain vd. 
2009:258). Özellikle; 1930'lardan bu yana, çalışan iyi olma hali ve üretkenlik arasındaki ilişkiye 
büyük bir ilgi duyulmakta ve çalışan mutluluğu ile üretkenliği arasındaki ilişkiyi tespit etmeye 
yönelik çalışmalar alan yazınında öne çıkmaktadır (Zelenski vd. 2008; Wright ve Cropanzano, 

2007). Araştırmalar (örn:, Krekel ve Ward, 2019; Nanda ve Randhawa, 2019; Brunetto vd. 2012) 

çalışan iyi olma halinin, iş tatmini ve örgütsel bağlılık gibi çalışanlarda arzu edilen tutum ve 

davranışları olumlu yönde etkilerken; işten ayrılma, devamsızlık, sinizm ve stres gibi olumsuz 
durumları ise önlediğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, çalışan iyi olma halini etkileyen 
faktörlerin tespit edilmesi gerek örgütler gerekse insan kaynakları yönetimi bakımından büyük 
önem arz etmektedir.  

Alan yazınında kişi-iş uyumunun etkilerini inceleyen ve bu uyumun çalışan iyi olma hali 
üzerindeki öneminin altını çizen çeşitli çalışmalar (örn:, Akanni vd., 2020; Choi vd., 2017; Cifre 

vd., 2013) bulunmakta ve bu çalışmalar kişi-iş uyumunun çalışan iyi olma hali üzerindeki 
etkilerini, çalışanların işe dair beklentilerine ve bu beklentilerin karşılanma derecesine ilişkin 
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yargılarına dayandırmaktadır. Buna göre; çalışanlar işe ilişkin birtakım beklentiler içerisine 
girmekte ve çeşitli alanlarda oluşabilecek bu beklentilerinin karşılanıp, karşılanmadığına ilişkin 
değerlendirmelerde bulunmaktadır. Kişi-iş uyumu çalışan beklentilerinin karşılanması 
durumunda ortaya çıkmakta ve algılanan uyumun çalışan iyi olma hali üzerinde olumlu etkileri 
olduğu düşünülmektedir.  

Bu çalışma çerçevesinde; çalışma yaşam alanlarında (iş yükü, kontrol, ödüller, aidiyet-birlik 

duygusu, adalet algısı ve değerler) algılanan uyum veya uyumsuzluğun çalışan iyi olma hali 
boyutlarından PİO hali üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma 
bulgularının; çalışanların PİO hallerine etki eden faktörlerin daha iyi anlaşılmasına ve çalışma 
yaşam alanlarında algılanan uyumun etkilerinin detaylı bir şekilde ele alınmasına katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir.  

Alan yazınında çalışma yaşam alanlarında algılanan uyumun çalışanların PİO halleri üzerindeki 
etkilerini spesifik olarak mavi yakalı çalışanlar üzerinde inceleyen çalışmalara rastlanmamıştır. 
Mavi yakalı çalışanların beyaz yakalı çalışanlardan, çalışma yaşam alanlarında algıladıkları 
uyumun olası etkileri bakımından farklılaşması beklenmektedir. Örneğin; Saraç vd. 2017 
tarafından yapılan araştırmada, algılanan kişi-iş uyumunun mavi yakalı ve beyaz yakalı 
çalışanlarda farklı sonuçlar doğurduğu ve çalışanların statüsü yükseldikçe değerlerde algıladıkları 
uyum ile işe ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin zayıfladığı görülmektedir. Dolayısıyla; bu 

araştırma ile alan yazınında ve insan kaynakları çalışmalarında görece ihmal edilmiş olduğu 
düşünülen mavi yakalı çalışanların iyi olma hallerine ve çalışma yaşam alanlarına ilişkin beklenti 
ve algılarına odaklanılması bakımından farklı bir bakış açısı sunulacağına inanılmaktadır.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Psikolojik İyi Olma Hali 
Ryan ve Deci (2001:143-147) iyi olma halini hedonik ve eudaimonik olmak üzere iki farklı 
yaklaşımla ele almaktadır. İyi olma halini “mutluluk” ve “hedonik haz” ile açıklayan hedonik 

yaklaşımın diğer bir deyişle öznel iyi olma halinin aksine, eudaimonik yaklaşımda öznel mutluluk 
iyi olma halinin bir anahtarı olamaz. PİO hali olarak da ifade edilen eudaimonik yaklaşım; iyi 

olma halini kendini gerçekleştirme, kendini tamamlama gibi insan yaşamını anlamlandıran 
meşguliyetlerle tanımlamaktadır.  Zheng (2015:624) tarafından sunulan çalışan iyi olma hali 
modeli ise üç boyuttan oluşmaktadır: yaşamda iyi olma hali, PİO hali ve iş yerinde iyi olma hali. 
Buna göre; yaşamda iyi olma hali, yaşam tatmini ve ruhsal duygulanımı; iş yerinde iyi olma hali, 
iş tatmini ve işe ilişkin duygulanımı; PİO hali ise öz-kabul, başkalarıyla olumlu ilişkiler içinde 
olma, çevresel hakimiyet, özerklik, kişisel gelişim ve yaşam amacı olmak üzere altı boyutu 
kapsamaktadır. PİO halini tanımlayan bu altı boyut Ryff (1989) tarafından önerilmektedir. Yani, 

insanlar kendi sınırlamalarının (öz-kabul) farkında olsalar bile kendileri hakkında iyi hissetmeye 
çalışırlar. Ayrıca, sıcak ve güvene dayalı kişilerarası ilişkiler (başkalarıyla olumlu ilişkiler) 
geliştirmeye, bu ilişkileri sürdürmeye ve çevrelerini kişisel istek ve arzularını karşılayacak şekilde 
şekillendirmeye (çevresel hakimiyet) ihtiyaç duyarlar. Bireyselliği daha geniş bir sosyal 
bağlamda sürdürürken, aynı zamanda kendi kaderini tayin etme ve kişisel otorite (özerklik) 
duygusu ararlar. Uğraşlarında ve meydan okumalarında (yaşam amacı) hayati bir anlam bulma 
çabası içindedirler ve yeteneklerinden ve kapasitelerinden (kişisel gelişim) en iyi şekilde 
faydalanırlar (Keyes vd. 2002:1008). 

Çalışma Yaşam Alanları 
Maslach ve Leiter (1997) tarafından geliştirilen Çalışma Yaşamı Alanları Modeli (Areas of 
Worklife); iş yükü, kontrol, ödüller, aidiyet-birlik duygusu, adalet algısı ve değerler olmak üzere 
altı yaşam alanı belirlemekte ve insan kaynakları yönetimlerinin karşı karşıya kaldığı en önemli 
sorunlardan biri olan tükenmişliği bu altı yaşam alanı çerçevesinde yeniden tanımlamaktadır. 
Buna göre, tükenmişlik; çalışma yaşam alanlarının tamamında veya bazılarında hissedilen 
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uyumsuzluk ve karşılanamayan beklentiler ile ortaya çıkmaktadır. Çalışma yaşam alanlarından 
“kontrol” çalışanların işlerini etkileyen kararlar üzerinde söz sahibi olma, mesleki özerkliği 
kullanma ve etkili bir iş yapmak için gerekli kaynaklara erişim sağlama konusundaki algılarını 
içerirken, “ödüller” içsel, parasal ve sosyal ödüllerin çalışanların beklentilerini ne ölçüde 
karşıladığı ile ilişkilidir. “Aidiyet-birlik duygusu” çatışma, karşılıklı destek, yakınlık ve bir ekip 

olarak çalışma kapasitesi dahil olmak üzere iş yerindeki sosyal etkileşimin genel kalitesini 
göstermekte; “değerler” ise başlangıçta çalışanları işe çekmiş olan idealleri ve motivasyonları 
kapsamaktadır. “İş yükü” insan limitlerini aşan iş talepleri olarak ifade edilmekte ve insanların 
çok az kaynakla, çok kısa sürede, çok fazla şey yapması gerekliliğinden doğmaktadır. Son olarak 
“adalet algısı” iş yerinde alınan kararların ne kadar adil olarak algılandığı ve insanlara ne kadar 
saygılı davranıldığı ile ilişkilidir ve ücretlerde adaletsizlik, terfi ve iş değerlendirmelerinde 

uygunsuzluk gibi konularda kendini gösterebilmektedir. Çalışanlar, yönetimin işe olan katkılarına 
gereken önemi vermesini ve kaynakları ve fırsatları adil bir şekilde tahsis etmesini beklemektedir 
(Leiter ve Maslach, 2003:95-99). Leiter ve Shaughnessy (2006), yukarıda belirtilen altı boyutun 
önemini kabul etmekle birlikte, bu boyutlar içinde en kilit rolü kontrol alanının oluşturduğunu 
ifade etmektedirler. Araştırmacılar, kontrol algısına sahip olan çalışanların diğer çalışma yaşam 
alanlarını biçimlendirebildiğini belirtmekte, bu yüzden kontrolü diğerlerini doğrudan ya da 
dolaylı etkileyen bir değişken olarak görmektedirler. 

Çalışma Yaşam Alanları ve Psikolojik İyi Olma Hali Arasındaki İlişki 
Çalışma yaşam alanları üzerine yapılan çalışmalar genelde “tükenmişlik” ve “işe adanmışlık” 
kavramları üzerine odaklanmakla birlikte; (örn.; Gregory, 2015; Gascón vd. 2019; Maslach ve 

Leiter, 2008; Bamford vd. 2013; Qadeer vd. 2017) yazında çalışma yaşam alanlarının, çalışanların 
tutum ve davranışları üzerindeki etkilerini inceleyen birtakım araştırmalar (örn.; Boamah ve 

Laschinger, 2016; Carson vd., 2019; Innanen, 2014) yer almaktadır. Buna göre; değerler, iş yükü, 
aidiyet ve birlik duygusu, ödüller ve adalet alanlarında yaşanan çatışmalar ve kişi-iş uyuşmazlığı, 
çalışanların işe adanmışlıklarını zedelemekte, işe ilişkin olumsuz tutum ve davranışlar 
geliştirmelerine ve hatta düşük performans göstermelerine neden olabilmektedir. 

Brom vd. (2015) tarafından yapılan araştırmada; çalışma yaşam alanlarının, çalışan sağlığına 
ilişkin çıktıların anlamlı birer tahmin edicisi olduğunu ortaya konmaktadır. Buna göre; iş yükü ve 
değerler, çalışan sağlığına ilişkin sonuçları ve iyi olma halini en güçlü etkileyen yaşam alanları 
olarak öne çıkmaktadır.  Innanen (2014) tarafından yapılan çalışmada da çalışma yaşam 
alanlarının her birinin duygusal tükenme, sinizm ve mesleki yeterliliği anlamlı şekilde etkilediğini 
göstermektedir. 

Aynı şekilde; çalışanlarda kararları etkileme yani “kontrol” konusunda sınırlı bir imkana sahip 
olma algısının; fiziksel, psikolojik ve zihinsel iyi olma hali üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceği 
görülmektedir (örn.; Siegrist ve Dragano, 2008; Carson vd., 2020). Çalışan kapasitesinin üstünde 
iş talepleri olarak ortaya çıkan aşırı iş yükü algısı üzerine yürütülen araştırmalar (Leiter ve 

Maslach, 2003; Kaynak, 2021; Tatlı ve Akın, 2017) iş yüküne ilişkin uyumsuzluk algısının stres, 

kronik yorgunluk ve tükenmişlik gibi olumsuz etkilerini vurgulamaktadır.  

Carson vd. (2019) tarafından yapılan araştırmada; spor koçlarının iş yükü ve kontrol algıları ile 

zihinsel iyi olma halleri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Camgöz vd. (2017) tarafından 
yapılan araştırma ise algılanan kontrolün, başta örgütsel sinizm olmak üzere çalışanların işe 
ilişkin tutumlarını etkilemede kritik role sahip olduğunu göstermektedir. Leiter (2005) çalışma 
yaşam alanlarından iş yükü ve kontrolde yaşanan uyumsuzluklar ile stresin fiziksel semptomları 
arasındaki ilişkide duygusal tükenmenin kısmi aracılık rolü üstlendiğini ortaya koymaktadır. 
Dolayısıyla; işgücü ve kontrol alanlarında algılanan uyumsuzluk, fiziksel ve duygusal enerjisini 
tüketmek suretiyle kişinin iyi olma halini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Çalışma yaşam alanlarında algılanan uyum ile PİO hali arasında beklenen ilişki “Kişi-İş Uyumu” 

ve “Psikolojik Sözleşme” model ve teorileri ile açıklanabilmektedir. Kişi-iş uyumunun bir başka 
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perspektifi olan kişi-örgüt uyumu, Kristof (1996) tarafından kişi ve örgütün karşılıklı 
beklentilerinin karşılanması ya da her ikisinin de benzer karakteristik özelliklere sahip olması 
olarak açıklanmaktadır. Çalışanlar ve örgütler arasındaki yazılı olmayan beklentiler ve bu 

beklentilerin karşılanmaması algısından doğan olumsuzluklar “Psikolojik Sözleşme” teorisiyle de 
vurgulanmaktadır. Psikolojik Sözleşme Teorisine göre; çalışanlar ve örgütler arasındaki yazılı 
sözleşmeler, yalnızca çalışanın ücreti veya hizmetinin karşılığı olarak alacağı diğer ödemeler gibi 
finansal konuları ve birtakım hukuki düzenlemeleri içerirken; çalışanlar ve örgütler birbirinden 
çok daha soyut ve yazılı olmayan beklentiler içerisine girmektedir ve bu beklentiler yani 

“psikolojik sözleşme” sadakat, adalet, değerler, eşitlik gibi farklı alanları kapsayabilmektedir. Bu 

beklentilerin karşılanmadığı durumlar ise “psikolojik sözleşme ihlali” olarak ifade edilmekte ve 

çalışanlar ve örgütler bakımından olumsuz neticeler doğurmaktadır (Rousseau, 1989).  Yapılan 
araştırmalar (örn:, Pate vd. 2003; Suazo, 2009; Kim vd. 2020; Chin ve Hung, 2013) çalışanların 
algıladığı Kişi-İş Uyumsuzluğu ve ya Psikolojik Sözleşme İhlali’nin çalışanlarda olumsuz tutum 
ve davranışlara yol açabileceğini göstermektedir.  

Leiter ve Shaughnessy (2006)’nin kontrol değişkeninin diğer çalışma yaşam alanlarını etkileyerek 
çalışanların tükenmişliğini tahmin ettiğini varsaydıkları model ve elde ettikleri sonuçlar dikkate 
alınarak, bu çalışmada kontrol değişkeninin diğer çalışma yaşam alanları aracılığıyla PİO halini 
pozitif yönde etkileyeceğini varsayan bir model oluşturulmuştur. Model ve hipotezler Şekil 1.’de 
gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Araştırma Modeli 
 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Katılımcılar 

Araştırmaya konu olan veriler Bursa-İnegöl’de faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çalışan 
163 mavi yakalı personelden elde edilmiştir. 

Katılımcılar büyük çoğunlukla 18 ile 45 yaşları arasında (n=123, %75,5), evli (n=111, %67,9), 
lise ve altı mezunu (n=140, %85,9), 1 ile 7 yıl arasında kıdemli (n=95, %60,1), çocuksuz (n=57, 
%35,4) ve erkektir (n=98, %59,5). 
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Kullanılan Ölçekler 

Bu araştırmada kullanılan anket formu; demografik değişkenler, Çalışma Yaşam Alanları Ölçeği 
ve Çalışan İyi Olma Hali Ölçeğinden yararlanılarak oluşturulmuştur. 

Çalışma yaşam alanları ölçeği: Katılımcıların çalışma yaşam alanlarına (iş yükü, 
kontrol, ödüller, aidiyet-birlik duygusu, adalet algısı ve değerler) dair beklentileri ile çalıştıkları 
örgüttün onlara sunduğu adalet, aidiyet-birlik duygusu, ödüller, iş yükü, kontrol ve değerler 
bakımından algıladıkları uyum Leiter ve Maslach (2003) tarafından geliştirilen Çalışma Alanları 
Ölçeği’nde (Areas of Worklife Scale) (AWS) yer alan maddelerle ölçülmüştür. Ölçek 28 
maddeden oluşmakta ve çalışma yaşam alanlarının her biri için (iş yükü, adalet, aidiyet-birlik 

duygusu, ödül, değerler ve kontrol) çalışanların algıladıkları uyum veya uyumsuzluğu 
belirlemektedir. Leiter ve Maslach (2003) tarafından yapılan çalışmada; ölçeğin iş yükü, kontrol, 

ödüller, aidiyet-birlik duygusu, adalet ve değerler boyutları için güvenilirlikleri sırasıyla α = .70, 

α = .70, α = .82, α = .82, α = .82 ve α = .73 olarak tespit edilmiştir.  

Çalışan iyi olma hali ölçeği: Katılımcıların PİO halleri ise Zheng vd. (2015) tarafından 
geliştirilmiş ve Türkçe uyarlaması Karapınar vd. (2019) tarafından yapılmış olan 18 maddeli 
Çalışan İyi Olma Hali Ölçeği’nden (Employee Wellbeing Scale) yararlanılarak ölçülmüştür. 
Çalışan İyi Olma Hali Ölçeği yaşamda iyi olma, işyerinde iyi olma ve PİO hali olmak üzere üç 
alt boyuttan oluşmakta ve ölçekte her bir boyuta ilişkin altı madde yer almaktadır. Bu çalışmada; 
PİO halinin ölçülmesine yönelik olarak belirlenen altı maddeden yararlanılmıştır. Ölçeğin PİO 

hali alt boyutunun güvenirliği Zheng vd. (2015) tarafından yapılan çalışmada α =.84 olarak, 
Karapınar vd. 2019 tarafından yürütülen araştırmada ise α = .82 olarak tespit edilmiştir.  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışmanın hipotezleri test edilmeden önce, PİO hali ve altı yaşam alanını ölçen sorulara 
doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır.  PİO ile ilişkili olduğu varsayılan 6 maddenin 
PİO boyutunu istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde ölçtüğü, ölçüm modelinin veri setine 
uyumunun iyi olduğu saptanmıştır (GFI =96; CFI =.98; χ2/df =2.56). Çalışma yaşam alanlarından 
ödül ve adalet boyutlarını ölçen 2 maddenin ve aidiyet-birlik duygusunu ölçen 1 maddenin söz 
konusu boyutlarla ilişkili olmadığı görüldüğünden, söz konusu maddeler boyutların 
puanlandırılmasında kullanılmamıştır. Faktör analizlerinden sonra, güvenilirlik analizi yapılmış, 
PİO (n=6), kontrol (n=4), değerler (n=4), aidiyet (n=4), ödül (n=2), adalet (n=4) ve iş yükü (n=5) 
boyutlarının Cronbach katsayıları sırasıyla .94; .83; .84;.83; .78; .87 ve .73 bulunmuştur. 

Araştırma modeli, AMOS programıyla yol analizi yapılarak test edildiğinde, kontrolün ödül ve iş 
yükü hariç, diğer çalışma yaşam alanlarını (aidiyet, adalet ve değer) pozitif yönde tahmin ettiği 
tespit edilmiş, H2, H3 ve H5 doğrulanmıştır. Ancak iş yükü, aidiyet, değer ve adaletin PİO 
üzerindeki etkisi incelendiğinde yalnızca değerin PİO’yu pozitif yönde ve anlamlı bir şekilde 
etkilediği görülmüş (b =.54, LLCI-ULCI [.09;.56] ve sadece H8 desteklenmiştir. Kontrol 
değişkeninin iş yükü, aidiyet, değer ve adalet aracılığıyla PİO üzerinde dolaylı etkisi, bootstraping 
analiziyle incelendiğinde, kontrolün sadece değer aracılığıyla PİO’yu etkilediği saptanmıştır 
(b=.40, LLCI-ULCI [.15; .38]. İş yükü, adalet, ödül ve aidiyetin ise, kontrol PİO arasındaki 
ilişkiye aracılık yapmadığı tespit edilmiştir. 
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Tablo 1: Yol Analizi Sonuçları 

DOĞRUDAN ETKİLER 

     Güven Aralığı (β) 
 b SH(b) β p Düşük Yüksek 

Kontrol→İş yükü .12 .07 .14 .08 -.02 .30 

Kontrol→Aidiyet .46 .07 .49 .00**  .32 .63 

Kontrol→Değer .54 .07 .53 .00**  .38 .66 

Kontrol→Ödül -.03 .10 -.02 .80 -.20 .18 

Kontrol→Adalet .51 .07 .53 .00**  .35 .67 

İşyükü→PİO .05 .13 -.03 .74 -.18 .12 

Aidiyet→PİO .04 .13 .02 .79 -.18 .23 

Değer→PİO .54 .12 .35 .00**  .09 .56 

Ödül→PİO .02 .09 .02 .81 -.13 .19 

Adalet→PİO .19 .13 .12 .13 -.15 .23 

TOPLAM ETKİ 
     Güven Aralığı (β) 
 b SH(b) β p Düşük Yüksek 

Kontrol→PİO .40 .06 .26 .00** .15 .38 
 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmanın başlıca amacı; çalışma yaşam alanlarında algılanan uyum veya uyumsuzluğun, mavi 

yakalı çalışanların PİO halleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve kontrol algısının, çalışanların 
PİO halleri üzerindeki etkisinde iş yükü, adalet, aidiyet-birlik duygusu, ödüller ve değerler 

değişkenlerinin aracılık rollerinin belirlenmesidir.   

Çalışmada elde edilen sonuçlar; çalışma yaşam alanlarından biri olan kontrol algısının aidiyet, 
adalet ve değer algılamaları üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Leiter ve Maslach 

(2003:96)’a göre; çalışanlar, iş yerlerinde seçim yapma ve karar verme imkanına sahip olmak ve 
sorumlu tutulacakları sonuçlara ulaşabilme sürecinde gerekli girdilere erişebilmek istemektedir. 

Çalışanlar, işleri üzerinde yeterli yetkiye ve iş akış süreci üzerinde kontrole sahip olmadıklarını 
veya rol çatışması ile karşı karşıya kaldıklarını hissettiklerinde ise kontrol sorunları ortaya 
çıkmaktadır. Elde edilen sonuçlar, iş yerinde sahip oldukları kontrolün çalışanların kuruma ilişkin 
aidiyet hislerini, çalıştıkları kurumla kendi değerlerinin uyumuna / uyumsuzluğuna ilişkin 
algılamalarını ve kurum içi adalete ilişkin değerlendirmelerini etkilediğini; bir başka deyişle 

kontrole ilişkin beklentilerin karşılanmasının adalet, değer ve aidiyete ilişkin algılamaları olumlu 
yönde biçimlendirdiğini göstermektedir. Elde edilen bu sonuç, Leiter ve Shaughnessy 

(2006:328)’nin çalışanların önemli kararlara katılabildikleri ve mesleki özerkliklerini 
kullanabildikleri ölçüde çalışma yaşamlarını şekillendirebildikleri, dolayısıyla kontrolün çalışma 
yaşam alanlarından diğer beşini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek bir değişken 
olabileceği varsayımını kısmen desteklemektedir. Sonuçlara göre, çalışma hayatlarını kontrol 
edebildiğini düşünen çalışanların, adalet, aidiyet ve değerlere ilişkin uyumu etkileyebilecek 
birtakım davranışlarda bulunabildiklerini, bu durumun kurumla ilgili adalet, aidiyet ve değerlere 
ilişkin uyum algılamalarını pozitif yönde etkileyebileceğini söylemek mümkündür. Bu çalışmada, 
kontrol alanının iş yükü ve ödüllere ilişkin algılamalar üzerinde etkili olamamasının ise çalışma 
örneklemini oluşturan mavi yakalı çalışanların iş yükleri ve elde edecekleri ödüllere ilişkin karar 
mekanizmalarında yer almamalarıyla açıklanabileceği düşünülmektedir.  

Bu çalışmanın bir diğer önemli sonucu, değerlerde algılanan uyumun çalışanların PİO halleri 

üzerindeki olumlu yönde etkisinin tespit edilmesidir. Bu bulgunun; kendi değerleriyle uyumlu 
değerlere sahip bir örgütte faaliyet gösteren çalışanların, iç çatışma yaşama olasılıklarının 
azalması, kendilerini iyi ve huzurlu hissetmeleri ile kişisel gelişim ve kendini gerçekleştirme 
bakımından olumlu duygular içerisine girmeleriyle açıklanabileceği düşünülmektedir. 
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Beklenilenin aksine, bu araştırma kapsamında, çalışanların iş yükü, ödüller, aidiyet-birlik 

duygusu ve adalet algıları ile PİO halleri arasında istatistiksel bakımından anlamlı bir ilişki tespit 
edilememiştir. Bu durumun mavi yakalı çalışanlarda kontrol ve değerlere ilişkin algının daha çok 
öne çıkıyor olmasından kaynaklanabileceği veya bu alanların PİO hali üzerinde değil çalışan iyi 
olma halinin diğer boyutları olan yaşamda iyi olma hali veya iş yerinde iyi olma hali üzerinde 
daha etkili olması ile açıklanabileceği düşünülmektedir.  

Araştırmanın başlıca kısıtı örneklem sayısının sınırlılığıdır. Ancak, araştırma kapsamında yapılan 
analizlerde güvenilirlik ve geçerlilik anlamında bir farklılaşma gözlemlenmemiş olup, ölçeklerin 

faktör yapısı bootstrapping analizleriyle incelendiğinde benzer sonuçlar verdiği tespit edilmiştir.  
Dolayısıyla; sonraki çalışmaların farklı sektörlerde, daha geniş bir örneklemle ve çalışan iyi olma 
halinin, yaşamda iyi olma hali ve iş yerinde iyi olma hali boyutları da dahil edilerek 
gerçekleştirilmesi önerilmektedir.  

Alan yazınında; çalışma yaşam alanları üzerine yürütülen çalışmalar (örn., Bamford vd. 2013; 

Qadeer vd. 2017) büyük çoğunlukla tükenmişlik ve işe adanmışlık kavramları üzerine 
odaklanmaktadır. Ancak, pozitif psikoloji bakış açısıyla çalışma yaşam alanlarının olası pozitif 
etkilerini değerlendiren çalışmalara yeterince rastlanamamaktadır. Dolayısıyla bu araştırmanın 
çalışma yaşam alanlarının etkilerine yönelik farklı bir bakış açısı sunacağına inanılmaktadır. 
Ayrıca; mavi yakalı çalışanların iş yaşamına ilişkin beklentilerinin ve bu beklentilerin 
karşılanması veya karşılanmaması durumunda ortaya çıkabileceği düşünülen sonuçların 
inceleniyor olması bakımından da bu araştırmanın alan yazınına ve insan kaynakları 
uygulamalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Son olarak; PİO halinin, çalışan performansı üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayan mutlu 

çalışan-üretken çalışan tezi (Wright ve Staw, 1999) de dikkate alındığında; mavi yakalı 
çalışanların iyi olma hallerini etkileyen faktörlerin belirlenmesinin, yöneticilerin buna yönelik 
örgütsel koşulların geliştirilmesi yönünde gerekli adımları atmaları açısından da teşvik edici ve 
destekleyici olması beklenmektedir. Buna göre; mavi yakalı çalışanların PİO hallerinin artırılması 
amacıyla; örgütsel açıdan beklentilerinin doğru şekilde tespit edilmesi ve onların beklentilerine 
uygun koşulların ortaya çıkarılması sağlanmalıdır.   
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, hizmet sektörü çalışanlarının yaptıkları işe yükledikleri anlamı metaforlar aracılığıyla ortaya 
çıkartmaktır. Araştırmanın çalışma grubu 99 hizmet sektörü çalışanından oluşmuştur. Veriler çalışma grubunun 
ürettikleri metaforları ve bu metaforların gerekçelerini yazabilecekleri yarı yapılandırılmış formlar aracılığıyla 
toplanmıştır. Toplanan metaforlardan 8 tanesi konu, gerekçe ve/veya üretilen metafor bakımından uygun olmadığı için 
analiz dışında bırakılmış 91 metaforla çalışma tamamlanmıştır. Veriler içerik analizi analiz edilmiş ve üretilen 
metaforlar, olumlu anlam, olumsuz anlam ve nötr anlam olmak üzere üç kategori altında tanımlanmıştır. Oluşan 
kategoriler içinde 58 metafor içeren olumlu anlam kategorisi ilk sırada yer almıştır. Çalışma grubu tarafından en çok 
tekrarlanan metafor “hayat” metaforu olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Hizmet Sektörü, İşin Anlamı, Nitel Araştırma, Metafor  

 

GİRİŞ 

21. yüzyılın organizasyonlarında iş; sosyal etkileşim, topluluk oluşturma, kendini ifade etme aracı 
ve anlamlı işlerle meşgul olarak daha yüksek bir amaca hizmet etme aracı haline gelmiştir. Artan 

iş talepleri, küçülen iş gücü, değişken bir ekonomik ortam ve artan çalışma saatleri nedeniyle, 
bazıları için iş yeri, hem işte hem de hayatta anlam uyumu için ihtiyaçlarını karşılayan, varoluşsal 
ihtiyaçlarını ele aldıkları bir yer konumuna gelmiştir (Steger, Bundick & Yeager, 2012: 1667). İş 
yeri, bireylerin sadece örgütsel amaçlara göre işlerini yaptıkları yer ile sınırlı değildir. Daha 
ziyade, bireylerin çalışmalarıyla öğrendikleri ve kendilerini geliştirdikleri yer olarak 
anlaşılmalıdır. İnsanların işlerinin anlamını şekillendirme süreci; birey, iş ve organizasyon dâhil 
olmak üzere birçok boyuttan gelen faktörleri içerir. Bu nedenle, örgütte işin anlamı ve öğrenmenin 
inşası, bireyler arasındaki, bireyler ve çevreler arasındaki ilişkiler ve etkileşimler yoluyla 
gerçekleşir (Hwang & Jeong, 2021: 276). 

Son yıllarda sosyal bilim alanında çalışma yürüten araştırmacılar, çalışmaya ekonomik 
faktörlerden başka boyutlar vermeye çalışmaktadır. Bu nedenle, nispeten daha yakın zamanlarda, 
işin bireyin yaşamına entegrasyonu ile ilgili daha birey merkezli araştırmalara doğru bir eğilim 
yaşanmaktadır (Boeskens vd., 2020). Bu eğilim kendini, genellikle “işin anlamı” veya “işe ve 
bulunduğu yere anlam vermek” şeklinde göstermektedir.  

Anlam kavramı, bir şeyin ne anlama geldiğine atıfta bulunur. Bu nedenle 'anlamlar' anlam 
oluşturma ile yakından ilişkilidir ve insanların deneyimlerini yorumladığı, anladığı bilişsel bir 
süreci (Wrzesniewski vd., 2003); aynı zamanda bir bireyin hayatında aradığı şeyi bulduğunda, 
kendisini anlamlı ve amaca yönelik hissettiren bir şeyi bulduğunda ortaya çıkan bir durumu (Park, 
2010: 257-258) ifade eder. Bir başka açıdan anlam, “bir aktivitenin bağlantılarının ve amacının 
anlaşılması” (Vuori vd., 2012: 233) anlamına gelir. Bu nedenle anlamlar olumlu, olumsuz veya 

tarafsız değerliliğe sahip olabilir (Lepisto & Pratt, 2017: 103).  
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Balcı ve Ağ (2019: 351) işin anlamının kişinin işi hakkındaki yorumu olduğunu ve bu yorumun 
olumlu, olumsuz ve nötr olmak üzere üç şekilde olabileceği ifade etmektedirler. Yazında 
araştırmacıların, işin anlamını farklı şekillerde tanımladıkları görülmektedir. İşin anlamı, çalışan 
ile işletme arasında bağlılık, sadakat ve adanma yönünde gelişen ilişki (Chalofsky, 2010: 152);  
işin taleplerine harcanmaya değer enerji derecesi (Korotkov, 1998: 52); çalışanın işine pozitif 
anlam yüklemesi (Rosso, Dekas & Wrzesniewski, 2010: 95); işin birisi için sahip olduğu önemin 
değeri (Pratt & Ashforth, 2003: 311) ve bireyin kendi ideallerine veya standartlarına göre 
değerlendirilen bir iş hedefinin veya amacının değeri olarak (May, Gilson & Harter, 2004: 14) bu 

tanımlarda yerini almıştır. Algılanan anlamın değeri değişebilir çünkü bireyin deneyimine bağlı 
olarak iş, önemli bir deneyim olabilir veya hiç anlamlı olmayabilir (Rosso vd., 2010: 95). 

İlgili yazında işin anlamı kavramına dair farklı boyutlandırmaların geliştirildiği görülmektedir. 
Örneğin Steger, Dik ve Duffy (2012: 324-325) işin anlamını üç temel boyutta 
kavramsallaştırmaktadır: (1) işte olumlu anlam, kişinin çalışmasının kişisel öneme sahip olduğu 
öznel duygusu; (2) çalışma yoluyla anlam kazanma, çalışmanın insanların dünyayı 
anlamlandırmalarına yardımcı olma ve kişisel gelişime katkıda bulunma derecesi ve (3) daha 
büyük iyi motivasyonlar, birinin işinin başkalarını olumlu etkilediği inancı. Örgütsel davranışta 
yaygın olarak geliştirilen işin anlamı kavramına yönelik temel referanslardan biri kabul edilen bir 

çalışmada (MOW, 1987) işin anlamının dört temel boyutu olduğu öne sürülmektedir. Bu 

boyutları; (a) işin merkezliliği -işe verilen önem derecesi, bireyin yaşamı ve yaşamının diğer 
yönleriyle karşılaştırıldığında işin göreli önemi (b) işle ilgili sosyal normlar -yapılan işle ilişkili 
olarak algılanan topluma karşı haklar ve yükümlülükler (c) işin önemi, hedefler—birey için 
çalışmanın amacı ve (d) çalışmanın değerli sonuçları—bireylerin iş ile elde etmeye çalıştıkları 
şeyler oluşturur. Bu boyutlar sosyal ve demografik faktörler, eğitim ve sosyalleşmeden etkilenir. 
Çalışanların değerleri, iş deneyimlerine bağlı olarak bireyin yaşamı boyunca da değişebilir.  

İşin anlamının neyi ifade ettiğini açıklamaya çalışan bazı araştırmacılar (Baumeister, 1991; 
Chalofsky, 2003; Pratt & Ashforth, 2003), işin anlamına ve kişinin işte algıladığı değere 
odaklanmışlardır. Örneğin Baumeister (1991: 15) hayatın anlamını bulmanın yolunun işin 
anlamını bulmaktan geçtiğini belirterek işin anlamını, “şeyler, olaylar ve ilişkiler arasındaki olası 
ilişkilerin ortak zihinsel bir temsili” biçiminde tanımlamıştır.  Chalofsky (2003: 73) işin anlamını, 
“insanların çalışma saatlerinin çoğunu oluşturan etkinlikler (iş/çalışma) yoluyla hayatının 
anlamını ve amacını ifade ettiği durumun bileşimi” biçiminde tanımlamıştır. Pratt ve Ashforth 
(2003: 311) ise, işin anlamlılığını ifade eden işin içsel özellikleri ve işteki anlamı yansıtan işin 
çevresi adını verdiği iki kaynağın anlamı meydana getirdiğini savunmuştur.  

Isaksen’in (2000: 93) başını çektiği bir diğer araştırmacı grubu ise, işin anlamını açıklarken bir 
çalışanın işle ilgili temel değerleri ve iş özellikleri arasında uyum veya bağlılık düzeyini öne 
çıkarmışlar ve işin anlamını; mutlu edici zihin durumu olarak tanımlamışlardır. Bu araştırmacılar, 
işin anlamını bir kişinin bağlılığı ile işinin özellikleri arasında etkileşim olduğunda yaşanan içsel 
psikolojik bir süreç biçiminde kavramsallaştırmıştır.  

İşin anlamının hizmet sektörü çalışanlarının bakış açısıyla nasıl algılandığını açığa çıkarmak için 
söz konusu olgu ile ilgili bir metaforik çalışma kurgulamanın alan yazında önemli bir açığı 
kapatabileceği düşünülmektedir. Özellikle son yıllarda psikoloji ve örgütsel davranış alanına dair 
kavramlara odaklı algıları tespit etmek için ulusal yazında metaforların sıklıkla tercih edildiğine 
tanık olunmaktadır. Bu çalışmalarda; “bilinçli farkındalık” (Scherer, & Waistell, 2018), “örgüt” 
(Tohidian & Rahimian, 2019), “okul liderliği” (Heffernan, Netolicky, & Mockler, 2019), “iş-

yaşam” (Cowan & Bochantin,  2011), “işyerinde zorbalık” (Tracy, Lutgen-Sandvik, & Alberts, 

2006), “Covid-19” (Semino, 2021) gibi kavramlar metafor şeklinde incelenmiştir. Bu 

incelemelere yakından bakıldığında, mevcut çalışmanın odaklandığı “işin anlamı” kavramına 
yönelik metaforik bir çalışma yürütülmediği gözlemlenmektedir. Ayrıca bu mevcut çalışmada, 
metaforlar yardımıyla işin anlamına dair algıların hizmet sektörü çalışanlarının zihinlerindeki 

görüntüsünün farklı bir yaklaşımla irdelenmesi amaç edinilmiştir. Bu çalışmanın amacı 
doğrultusunda metafor, kelimenin tam anlamıyla mevcut metne atıfta bulunmayan, ancak alanlar 
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arasında kasıtlı olarak haritalanan bir kelime, deyim veya kavramı ifade etmektedir (Lakoff, 1993: 

203). Metaforlar, orijinal konuyu temsil eden gidişattan ve akıştan (tenors) ve aynı zamanda 
kelimelerin çağrıştırdığı hem kelimeleri hem de kavramları yansıtan araçlardan oluşur (Foss, 
1996).  

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın deseni olgubilimdir. Olgubilim 

“bir kişinin kendisi ve dış dünyaya ait olgulara (sosyal durum ve olaylara) ilişkin kendine özgü 
anlamlarını ortaya çıkarmaya ve bir duruma ilişkin algısını ortaya koymaya çalışır” (Sığrı, 2018). 
Bu çalışmada katılımcılara özgü anlamları ortaya çıkartmaya çalışan olgu “yapılan iş”tir. 
Metaforlar aracılığıyla katılımcıların yaptıkları işe yükledikleri ortak anlamlar ortaya 
çıkartılmaya çalışılmıştır. Metafor, teşbihten daha farklı olarak aslında birbirine benzemeyen iki 
varlık arasındaki bir karşılaştırmayı ima etmektedir ve bu karşılaştırma “gibi” veya “olduğu gibi” 
kelimeleriyle işaret edilen açık bir karşılaştırmadır (Encyclopædia Britannica, 2022). Bir 

metaforun amacı, iki farklı nesnenin özdeşleştirilmesi veya kaynaştırılmasıyla sıradan bir 
karşılaştırma yapmaktan çok, her ikisinin de özelliklerinden pay alan yeni bir varlık meydana 

getirmektir (Encyclopædia Britannica, 2022). Dolayısıyla, metafor bir kavram, olay, durum 

ve/veya eylem hakkında yeni anlayışlar üreten yaratıcı bir araç, dinamik bir anlam oluşturma 
süreci olarak ifade edilebilir. 

Araştırmanın amacı hizmet sektörü çalışanlarının bakış açısıyla işin anlamını ortaya çıkartmaktır. 
Bu amacı gerçekleştirmek için belirlenen araştırma soruları şu şekildedir: “Katılımcılar için 
yaptıkları iş nasıl bir anlam ifade ediyor?”, “katılımcılar yapılan işin anlamını metaforlar 
aracılığıyla nasıl ifade ediyorlar?” ve “katılımcıların ürettikleri metaforlar hangi kavramsal 

kategoriler altında toplanmaktadır?”. Araştırmanın çalışma grubunu hizmet sektörü çalışanları 
oluşturmuştur. Çalışma grubuna ait demografik bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1: Çalışma Grubuna Ait Demografik Bilgiler 

Özellik Değişken f % 
Cinsiyet Erkek 61 61,6 
 Kadın 38 38,4 
Yaş 20-30 yaş 10 10,1 
 31-40 yaş 62 62,6 
 41-50 yaş 25 25,3 
 51 yaş ve üzeri  2 2 
Çalışma Yılı 1-5 yıl 8 8,1 
 6-10 yıl 26 26,3 
 11-15 yıl 36 36,4 
 16-20 yıl 15 15,2 
 21 yıl ve üzeri  14 14,10 
TOPLAM                                                       99   100,0   

 

Buna göre çalışma grubunda 61 erkek, 38 kadın katılımcı bulunmaktadır. 31-40 yaş aralığında 
bulunan katılımcılar çalışma grubunun büyük bölümünü oluşturmaktadır ve en çok 11-15 yıl arası 
çalışma süresinde yer almaktadırlar. 

Çalışma grubunda yer alan katılımcılara “benim için yaptığım iş….gibidir, çünkü…” yazan ve 
kişisel bilgilerini içeren yazılı bir form sosyal medya ve internet aracılığıyla gönderilmiştir. 
İletinin içeriğine araştırmanın kapsamı ve konusu ile ilgili bilginin yanı sıra “metafor” kavramı 
ve işlevi ile ilgili bilgi ve örnekler de verilmiştir. Veriler aynı yöntemle toplanmıştır. 

Katılımcılara iletilen formda yer alan “gibidir” ve “çünkü” ifadeleri metaforik çalışmalarda 

sıklıkla kullanılmaktadır. Burada yer alan “gibi” ifadesi metaforun konusu ve kaynağı arasındaki 
ilişkiyi açıklamak için, “çünkü” ifadesi ise, metafor için mantıklı bir dayanak ve/veya metafor 
konusunda gerekçe sunmak için kullanılmaktadır (Ayduğ vd., 2018). Veriler içerik analizi ile 
analiz edilmiş ve analizler için Maxqda 18 nitel veri analiz programı kullanılmıştır. Verilerin 
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analizi; kodlama ve ayıklama, örnek metafor derleme, kategori geliştirme ve geçerlilik ve 
güvenilirlik çalışmaları olmak üzere 4 adımda gerçekleştirilmiştir (Yıldız & Ertürk; 2019). 
Kodlama ve ayıklama aşamasında katılımcıların ürettikleri metaforlar okunmuş, herhangi bir 
metafor konusu, kaynağı ve/veya gerekçesi içermeyen, “yaptığım iş”, “işim”, “sigorta eksperi”, 
“sigortacılık”, “öğretmen” (n=2), “araştırma” ve “akademisyenlik” yazılı olan belgeler analiz dışı 
bırakılmış, 91 adet metaforla analizlere devam edilmiştir. Örnek metafor derleme aşamasında 
üretilen 91 metafor sıralanmış, kategori geliştirme aşamasında birbiriyle ilişkili metaforlar bir 

araya getirilerek, olumlu anlam, olumsuz anlam ve nötr anlam kategorileri oluşturulmuştur. 
Geçerliliği ve güvenilirliği sağlama aşamasında ise, çalışmanın inanılırlığın sağlanması için 
katılımcılar tarafından üretilen metafor listesine yer verilmiştir. Ayrıca verilerin analizinde 
bilgisayar programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde bilgisayar programlarının kullanılması 
hem inandırıcılık hem de güvenilirlik için önerilmektedir (Arastaman vd., 2018). 
Güvenilebilirliğin sağlanabilmesi için işin anlamı konusunda çalışmaları olan ve çalışmalarında 
nitel araştırma yöntemi kullanan iki araştırmacıya, üretilen kodlar ve oluşturulan kategori listesi, 
programdan alınan akıllı yayıncı çıktısı olarak gönderilmiş ve bulguları değerlendirmesi 
istenmiştir. Onaylanabilirlik için ise kategoriler ve kategorilerin oluşmasına esas teşkil eden 
metaforlar gerekçeleriyle birlikte örgütsel davranış alanında çalışmaları olan, nitel veri analizi 
yapmış, metaforik çalışmaları bulunan iki ayrı öğretim üyesinin uzman görüşüne sunulmuş ve 
görüş birliği sağlanmıştır. Ayrıca, elde edilen verilerin mümkün olduğu kadar araştırılan olguyu 
yansıtmasına çalışılarak literatür ekseninde değerlendirilmiştir. 

BULGULAR 

Katılımcıların yaptıkları işe yükledikleri anlamları ifade eden metaforlar kod bulutu olarak Şekil 
1’de sunulmuştur. 

 

Şekil 1: Üretilen Metaforların Kod Bulutu 

Kod bulutuna bakıldığında “hayat”, “dipsiz kuyu”, “hobim”, “ahtapot” ve “gökkuşağı” 
metaforlarının merkezde olduğu görülmektedir. 

Analizin kategori oluşturma aşamasında katılımcıların ürettikleri metaforlar, yaptıkları işle ilgili 
yorumları olarak, olumlu anlam, olumsuz anlam ve nötr anlam olarak üç kategori altında 
toplanmıştır. İçerdikleri metafor sayısına göre kategoriler Şekil 2’de sunulmuştur. 
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Şekil 2: Üretilen Metaforlardan Oluşan Kategoriler 

Şekil 2’ye bakıldığında katılımcıların yaptıkları işe büyük çoğunlukta (n=58) olumlu anlam 
yükledikleri görülmektedir. Üretilen 26 metaforun olumsuz anlam, 7 metaforun ise nötr anlam 
taşıdığı şeklinde yorumlanmıştır. Her bir kategori altında kodlanan metaforların listesi alfabetik 

olarak Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4’te sunulmuştur. 

Tablo 2: Olumlu Anlam Taşıyan Metaforlar 

OLUMLU ANLAM TAŞIYAN 
METAFORLAR 

f % OLUMLU ANLAM TAŞIYAN 
METAFORLAR 

f % 

Altyapı 1 1,72 Hobim 3 5,17 

Annelik 1 1,72 İbadet 1 1,72 

Aşçılık 2 3,45 Kaplumbağa 1 1,72 

Aydınlık bir yolda yürümek 1 1,72 Kek 1 1,72 

Bal 1 1,72 Keşfetmek ve yön vermek 1 1,72 

Balık tutmak 1 1,72 Misafir ağırlamak 1 1,72 

Belgesel çekmek 1 1,72 Nefes almak 1 1,72 

Çiçek 1 1,72 Orkestra 2 3,45 

Çikolata yemek 1 1,72 Örgü örmek 1 1,72 

Çocuğum 1 1,72 Pürüzlü ama ışıklı bir yolda yürümek 1 1,72 

Çok zevk verici ve güzel bir hayat deneyimi 1 1,72 Ressamlık 1 1,72 

Deniz feneri 1 1,72 Seyahat etmek 1 1,72 

Doktorluk 1 1,72 Şiir 2 3,45 

Dostum 2 3,45 Tablo 1 1,72 

En sevdiğim yemeği yemek 1 1,72 Tatmin edici 1 1,72 

En sevdiğim yemek 1 1,72 Teknoloji 2 3,45 

Evladım 1 1,72 Terapi 2 3,45 

Gökkuşağı 3 5,17 Tünel açmayı öğretmek gibidir 1 1,72 

Göle maya çalmak 1 1,72 Vücudun bel kemiğidir 1 1,72 

Güneş 2 3,45 Word’daki kılavuz çizgiler 1 1,72 

Hayat 4 6,90 Yemek yapmak 1 1,72 

Hayat deneyimi 1 1,72 Kodlanmış BELGELER 58 100,00 

Hayırseverlik 1 1,72    

Tablo 2’ye bakıldığında olumlu anlam taşıyan metaforlar içinde tekrarlanma sıklığı bakımından 
ilk sırada “hayat” (n=4) metaforunun yer aldığı görülmektedir. “Gökkuşağı” ve “hobim” 
metaforları aynı tekrarlanma sıklığı ile (n=3) ikinci sırada yer alırken, “aşçılık”, “dostum”, 
“güneş”, “orkestra”, “şiir”, “teknoloji” ve “terapi” (n=2) metaforları üçüncü sırada yer almaktadır. 
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Tablo 3: Olumsuz Anlam Taşıyan Metaforlar 

OLUMSUZ ANLAM TAŞIYAN 
METAFORLAR 

f % OLUMSUZ ANLAM 

TAŞIYAN METAFORLAR 

f % 

Ahtapot 3 11,54 Evcilik Oynamak 1 3,85 

Aktörlük 1 3,85 Fizik 1 3,85 

Arı kovanındaki işçi arınınki 1 3,85 Hesap Makinesi 1 3,85 

Ateşle oynamak  1 3,85 Koşmak 1 3,85 

Bataklıkta çırpınmak 1 3,85 Labirent 1 3,85 

Bela 1 3,85 Matematik 1 3,85 

Çıkmaz sokak 1 3,85 Saatli bomba 1 3,85 

Dantel 1 3,85 Savaşmak 2 7,69 

Detaylarda boğulmadan yüzmeye çalışmak 1 3,85 Tiyatro 2 7,69 

Dipsiz kuyu 3 11,54 Kodlanmış BELGELER 26 100,00 

Emoji 1 3,85    
 

Katılımcıların ürettikleri olumsuz anlam taşıyan metaforlara bakıldığında, tekrarlanma sıklığı 
bakımından ilk sırada “ahtapot” ve “dipsiz kuyu” (n=3) metaforlarının yer aldığı, bunu 
“savaşmak” ve “tiyatro” (n=2) metaforlarının izlediği görülmektedir.  

Tablo 4: Nötr Anlam Taşıyan Metaforlar 

NÖTR ANLAM TAŞIYAN METAFORLAR f % 

Bulmaca 2 28,57 

Emanet bir kasa 1 14,29 

Hayatım 1 14,29 

İsviçre çakısı 1 14,29 

Öğretmenlik 1 14,29 

Ölçü aleti 1 14,29 

Kodlanmış Belgeler 7 100,00 
 

Katılımcıların ürettikleri ne olumlu ne de olumsuz bir anlam içermeyen ve/veya hem olumlu hem 

olumsuz anlam içeren metaforlar nötr anlam kategorisine dahil edilmiştir. Bu kategoride yer alan 

metaforlara bakıldığında sadece “bulmaca” metaforunun iki katılımcı tarafından üretildiği, 
diğerlerinin birer kez yer aldığı görülmektedir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmanın amacı, hizmet sektörü çalışanlarının yaptıkları işe yükledikleri anlamı ürettikleri 
metaforlar aracılığıyla ortaya çıkartmaktır. Bunun için hizmet sektöründe çalışan 99 katılımcıdan 

veri toplanmıştır. Toplanan bu metaforlardan 8 tanesi herhangi bir metafor, konu ve/veya gerekçe 
içermediği için analiz dışı bırakılmış, analizler 91 metaforla tamamlanmıştır. Bu metaforlar içinde 
en fazla tekrarlanan metaforun “hayat” olduğu görülmüştür.  

Analize dahil edilen metaforlar içerdikleri anlama göre olumlu anlam, olumsuz anlam ve nötr 
anlam kategorileri altında toplanmıştır. İçerdiği 58 metafor ile olumlu anlam kategorisi ilk sırada 
yer almıştır. Çalışmanın bu kategorisi, kişinin yaptığı işle ilgili sübjektif ve olumlu algısı olarak 
tanımlanan (Rosso vd., 2010: 94) işin anlamlılığını ifade ettiği gibi katılımcıların çoğunluğunun 
işini değerli bulduğunu ve işine para kazanmanın dışında bir anlam yüklediğini (Hackman ve 

Oldham, 1975: 162) diğer bir deyişle işini anlamlı bulduğunu göstermiştir. Kategori altında 
tanımlanan, hayat, güneş, nefes almak, vücudun bel kemiği gibi metaforlar bazı katılımcıların 
yaptıkları işi yaşamları için vazgeçilmez, zorunlu bir unsur olarak algıladıklarını göstermiştir. 
Aynı kategori altında tanımlanan, gökkuşağı, ibadet, hobim, en sevdiğim yemeği yemek, en 
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sevdiğim yemek, şiir, ressamlık gibi metaforlar ise katılımcıların yaptıkları işin yaşamlarını daha 
güzel ve daha anlamlı yaptığını yaşamlarından zevk almalarını sağladığını göstermiştir. Benzer 

şekilde Balcı ve Ağ (2019) da öğretmenler üzerinde yaptıkları çalışmada öğretmenlerin işin 
anlamlılığı algısının yaşamın anlamı algısını pozitif yönde etkilediğini bulmuşlardır. Buradan 

hareketle işe yüklenen olumlu anlamın bireyin yaşamına yüklediği anlama da olumlu etki edeceği 
düşünülmektedir. Olumlu anlam kategorisinde yer alan çocuğum, dostum, evladım gibi metaforlar 

ise katılımcılar için yaptıkları işin son derece önemli olduğunu, duygusal bir değer taşıdığını 
göstermiştir. Çalışmanın bu bulgusunun, işin anlamını üç farklı boyutta açıklayan Morrin (2008: 

4)’in ilk boyutu olan ve çalışanın gözünden yaptığı işin önem ve değerini ifade eden duygu 

yoğunluklu içeriği ile uyuştuğu görülmektedir. 

Çalışmanın oluşan ikinci kategorisi olumsuz anlam çağrıştıran 26 metaforu içermektedir. Bu 
kategoride yer alan ahtapot ve dipsiz kuyu kategorileri tekrarlanma bakımından ilk sırada yer 
almaktadır. Benzer anlamlar taşıyan, labirent, çıkmaz sokak, arı kovanındaki işçi arınınki gibi 

metaforlar katılımcıların yaptıkları iş ile sarmalandıkları, kurtulmak için çaba harcadıkları fakat 
içinden çıkamadıkları şeklinde yorumlanmıştır. Benzer şekilde Kale ve Çiçek (2015) hemşirelerin 
kendi mesleklerine ilişkin metafor algılarını ortaya çıkartmak amacıyla yaptıkları çalışmalarında 
kendi katılımcıları tarafından üretilen ahtapot metaforuna yer vermişler, ancak bu çalışmadan 
farklı olarak araştırmacılar bu metaforu hem olumlu hem olumsuz anlam içeren kategorisine dahil 

etmişlerdir. Kategorinin içinde yer alan, ateşle oynamak, bataklıkta çırpınmak, bela, saatli 
bomba, savaşmak gibi metaforlar ise bazı katılımcıların yaptıkları işi korkutucu, tehlikeli, 

kaçınılması ve uzak durulması gereken bir anlam yüklediklerini göstermiştir. 

Çalışmanın üçüncü kategorisi ise nötr anlam yüklenen 7 metafordan oluşmuştur. Bu kategori 
içinde yer alan bulmaca metaforu 2 katılımcı tarafından tekrarlanmıştır. Bu durum yaptıkları işin 
çözülmesi gereken sorunları barındırdığı, ancak çözüme ulaşmanın aynı zamanda mutluluk 

verdiği şeklinde yorumlanmıştır. Benzer şekilde, hayatım, emanet kasa, İsviçre çakısı, ölçü aleti 
gibi metaforlar yaptıkları işin zor, sorumluluk isteyen, çok fonksiyonlu, hassas olarak 

algılandığını ancak bununla birlikte gerekli ve faydalı olduğunu dolayısıyla her iki unsuru da 
barındırdığını algıladıklarını göstermiştir. 

Bu araştırmanın sonucunda çalışma grubunu oluşturan katılımcıların çoğunluğunun işleri ile ilgili 
olumlu algılarının olduğu bulunmuştur. İlgili yazında işin anlamının iş tatmini, öznel zindelik 

(Uzunbacak ve Akçakanat, 2018), tüm alt boyutları ile örgütsel vatandaşlık davranışı (Vural, 

2018), hayatın anlamı (Balcı ve Ağ, 2019) gibi hem örgütsel hem de yaşama dair bir takım olumlu 

çıktıların öncülü olduğu yer almaktadır. Bu nedenle sektör yöneticilerinin çalışanlarının yaptıkları 
işi anlamlı bulmaları için gerekli çabaları harcamaları gerekmektedir. Bu kapsamda yazında işin 
anlamının öncülleri olarak sayılan, çalışma ortamı (Dimitrov, 2012), yetkinliklerin geliştirilmesi, 
yönetim ve iş arkadaşları tarafından desteklenme, işe yönelik otonomi sağlama (Vuori, San & 

Kira, 2012) gibi faaliyetler önerilmektedir.  

Ayrıca, mevcut çalışmanın sınırlılıklarının bertaraf edildiği çalışmaların yapılması da 
önerilmektedir. İlk sınırlılık, verilerin farklı çalışma alanlarından oluşan hizmet sektörü 
çalışanlarından toplanmış olmasıdır. Bu kapsamda çalışmanın örneklemini oluşturan sektörlerde 
çalışanlar için işin anlamının farklılaşıp farklılaşmadığının araştırılması önerilmektedir. Ayrıca, 
kariyerlere göre işin anlamının değişip değişmediğinin ortaya çıkartılması için farklı unvan, farklı 
çalışma yılı gibi değişkenlerle araştırmaların yürütülmesinin de faydalı olacağı düşünülmektedir.  
Bununla birlikte katılımcıların neden işlerine olumlu ve/veya olumsuz anlam yüklediklerini, 
algılarına neden olan güdülerin neler olduğunu ortaya çıkartmak için derinlemesine görüşmelerle 
toplanan verilerle çalışmaların yapılması önerilmektedir. 
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ÖZET 

Özellik aktivasyon (trait activation) kuramından yola çıkan bu araştırmanın amacı, objektif kariyer başarısının önemli 
göstergelerinden olan yönetim kademelerinde yükselme üzerinde bireyin deneyime açıklık özelliğinin ana etkisini ve 

bu etkide bağlamsal bir değişken olarak örgütün girişimcilik yöneliminin biçimlendirici etkisini incelemektir. Buna 

göre, deneyime açıklık özelliğinin yönetimsel kariyer başarısını arttırıcı etkisinin özellikle girişimcilik yöneliminin 
yüksek olduğu örgütlerde görüleceği iddia edilmektedir. Hipotez testi için 202 yöneticiden çevrimiçi anket yoluyla veri 

toplanmıştır. Regresyon analizi sonuçları, deneyime açıklık kişilik özelliğinin fikirler alt boyutu ile yönetimde 
yükselme arasında olumlu ilişki olduğunu göstermiştir. Ayrıca, deneyime açıklığın fikirler alt boyutu ile yönetim 
kademelerinde yükselme arasındaki ilişkinin proaktiflik yönelimi yüksek örgütlerde pozitif olduğu, ancak proaktiflik 

yönelimi düşük örgütlerde bu olumlu etkinin ortadan kalktığı görülmüştür. Girişimcilik yöneliminin diğer boyutları 
olan risk-alma ve yenilikçilik yönelimlerinin deneyime açıklık ve yönetimde yükselme arasındaki ilişkide anlamlı bir 
rolü bulunmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Deneyime Açıklık, Yönetimsel Kariyer Başarısı, Yönetimde Yükselme, Girişimcilik Yönelimi, 
Proaktiflik, Risk-Alma, Yenilikçilik,  

 

GİRİŞ 

Kariyer başarısı bireylerin iş, kariyer ve hayatları açısından önemli bir yere sahiptir (Shockley 

vd., 2016). Kariyerlerinde başarılı olan bireyler daha olumlu öz benlik (Stumpf ve Tymon, 2012) 

ve daha yüksek öz-değer algısına (Kammeyer‐Mueller vd., 2008), ayrıca daha iyi sağlık ve iyi 

oluşa (Russo vd., 2014) sahiptirler. Bundan dolayı, kariyer alanyazınında kariyer başarısı en çok 
çalışılan konuların başında gelmektedir (Akkermans ve Kubasch, 2017) ve yine bu sebepten 

birçok çalışma bireylerin kariyer başarısını belirleyen faktörleri ortaya koymayı amaçlamaktadır 
(Spurk vd., 2019). 

Kariyer başarısını belirleyen önemli öncüllerin arasında beş faktör kişilik özellikleri de yer 

almaktadır (Ng vd., 2005). Ancak çalışmalar özellikle deneyime açıklık kişilik özelliğinin etkisine 
dair çelişkili bulgular ortaya koymuştur (Judge ve Kammeyer-Mueller, 2007). Deneyime 

açıklığın kariyer başarısına katkıda bulunduğunu (Alderotti vd., 2021), kariyer başarısını olumsuz 
yönde etkilediğini (Semeijn vd., 2020), ya da kariyer başarısına herhangi bir etkisi olmadığını 
(Moutafi vd., 2007) belirten çalışmalar mevcuttur. Ancak son dönemde, kişilik özelliklerinin 
başarı, kariyer ve performans gibi bireysel çıktılara olan etkilerinde işe, sosyal ortama ve örgüte 
ait bağlamsal değişkenlerin dikkate alınması gerektiği ve bu tür ilişkilerin etkileşimsel olarak 
incelenmesinin önemli olduğu belirtilmektedir (Judge vd., 1999; Judge ve Zapata, 2015; Tett vd., 

2021). Ayrıca, yazında beş faktör kişilik özelliklerinin alt boyutlardan oluştuğu (Soto ve John, 

2009), bu sebeple deneyime açıklık başta olmak üzere (Griffin ve Hesketh, 2004) kişilik 
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faktörlerinin etkilerinin alt boyutlara göre farklılık gösterebileceği belirtilmektedir (Sutin vd., 

2009).  

Bu araştırmanın amacı, deneyime açıklık kişilik özelliğinin alt boyutlarının (estetik ve fikirler) 

yönetim kademelerinde yükselmeye olan etkisini ve özellik aktivasyon kuramından yola çıkılarak 
bu ilişkide örgütün girişimcilik yöneliminin alt boyutlarının (yenilikçilik, proaktiflik ve risk-

alma) biçimlendirici etkilerini incelemektedir. Özellik aktivasyon kuramına göre kişilik 
özellikleri, özellikle-bağlantılı (trait-relevant) durumsal ipuçlarına karşılık olarak ortaya 
çıkmaktadır (Tett ve Burnett, 2003). Diğer bir deyişle, kişilik özelliği ile bağlantılı durumlar ilgili 
kişilik özelliğinin güçlü bir şekilde ifade edilmesini sağlamaktadır. Girişimcilik yönelimi yüksek 
olan örgütler, stratejik olarak yenilikçi, proaktif ve risk alma faaliyetlerinin yoğun olarak 
uygulandığı ve tercih edildiği kurumlardır (Anderson vd., 2015; Covin ve Lumpkin, 2011). 

Özellik aktivasyon kuramına göre girişimcilik yönelimi, yaratıcı, yenilikçi, farklı ve sıra dışı 
düşünme gibi nitelikleri temsil eden deneyime açıklık kişilik özelliğinin etkin şekilde açığa 
çıkmasına imkan veren güçlü bir durumsal ipucu olarak değerlendirilebilir.  

Bu araştırmanın alan yazına iki açıdan katkıda bulunacağı belirtilebilir. Öncelikle bu araştırmada, 
nesnel kariyer başarısının önemli bir göstergesi olan yönetim basamaklarında yükselme kavramı 
incelenmektedir. Son dönemdeki çalışmalar, daha çok öznel kariyer başarısına yoğunlaşmışlardır 
(Akkermans ve Kubasch, 2017). Ancak, öznel kariyer başarısı önemli olmakla birlikte, yönetimde 
yükselme gibi nesnel kariyer başarı kriterleri, rekabetin ve işsizliğin arttığı günümüz iş piyasası 
koşullarında çok daha önemli hale gelmiştir. Bu sebeple, deneyime açıklık özelliği yüksek olan 
bireylerin kariyer başarılarını yükseltmelerine uygun örgütsel koşulların ne olduğunu inceleyen 

araştırmamızın kariyer planlaması ve yönetimi alanında bireylere ve alandaki uygulayıcılara yol 
göstereceği düşünülmektedir.  

Ayrıca bu araştırma, bağlamsal faktörlerin daha fazla önemsenmesi gerektiğini dile getiren 

kariyer başarısı alanındaki derleme ve meta-analiz çalışmalarının (Akkermans ve Kubasch, 2017; 

Spurk vd., 2019) önerilerini dikkate almaktadır. Örneğin, bir çalışmada uyumluluk kişilik 
özelliğinin kariyer başarısındaki etkisinin yapılan işin insan ilişkilerini içerme derecesine göre 
değişebildiği gösterilmiştir (Seibert ve Kraimer, 2001). Ancak, deneyime açıklık için benzer bir 
etkinin örgüt düzeyinde bir değişken tarafından nasıl şekillendirilebileceğine dair herhangi bir 
çalışma bulunmamaktadır. Deneyime açıklığın girişimcilik yönelimi gibi örgüt düzeyinde önemli 
bir bağlamsal değişken ile etkileşimli etkisini inceleyen bu araştırmanın alan yazındaki önemli 
bir eksikliği gidereceği düşünülmektedir.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Kişinin kariyer deneyimlerinin sonucu olarak görülen (Arthur vd., 2005) kariyer başarısı, alan 

yazında nesnel ve öznel kariyer başarısı olarak iki başlıkta incelenmektedir (Ng vd., 2005). Nesnel 

kariyer başarısı, dışarıdan gözlemlenebilen ve standart şekilde ölçülebilen maaş, hiyerarşik 
kademe, prestij, terfi geçmişi gibi somut kariyer çıktılarını ifade eder (Spurk vd., 2019). Öznel 
kariyer başarısı, kişinin elde ettiği kariyer çıktılarına dair kişinin kendi öznel değerlendirmelerini 
belirtir ve kişinin kariyerinde elde ettiği sonuçlardan duyduğu memnuniyetin derecesini anlamayı 
hedefler (Shockley vd., 2016). Öznel kariyer başarısı, önemli sayılmakla birlikte, bireylerin 

kariyer başarısı olarak görecekleri ortak standartların belirlenmesinin zorluğu açısından 
eleştirilmektedir (Laud ve Johnson, 2012). Diğer önemli nokta ise son dönemde özellikle örgüt 
içinde yükselme (Carmeli vd., 2007) gibi nesnel kariyer başarısına ait kriterler üzerine nispeten 

daha az araştırma yapılıyor olmasıdır (Akkermans ve Kubasch, 2017). Bu sebeple bu araştırmada 
önemli bir nesnel kariyer başarısı olarak görülen yönetim kademelerinde yükselme kavramı 
incelenmektedir (Arthur vd., 2005).  

Beş faktör kişilik özelliklerinin kariyer başarısındaki etkisini inceleyen öncül çalışmalar özellikle 
deneyime açıklığın etkisine dair çelişkili bulgular ortaya koymuştur (Boudreau vd., 2001; Ng vd., 

2005). Bu sebeple, takip eden araştırmalar deneyime açıklığın ana etkisine dair hipotez kurmaktan 
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kaçınmışlardır (Spurk ve Abele, 2011). Ancak, beş faktör kişilik envanteri üzerine yapılan 
çalışmalar deneyime açıklık kişilik özelliğinin estetik (aesthetics) ve fikirler (ideas) olmak üzere 
alt boyutlardan meydana geldiğini göstermiştir (Soto ve John, 2009). Estetik alt boyutu kişinin 
sanat, edebiyat ve müzik gibi alanlara karşı sahip olduğu derin ilgisini ve takdirini yansıtırken, 
fikirler alt boyutu kişinin entelektüel merakını ve yaratıcı yönünü vurgulamaktadır. Deneyime 

açıklığın çok boyutluluğunu göz önüne alan Sutin vd.’nin (2009) çalışması, fikirler alt boyutunun 
prestij ve kazanç olarak ölçülen nesnel kariyer başarısı üzerinde olumlu etkisi olduğunu, ancak 

estetik boyutunun herhangi bir etkisi olmadığını göstermiştir. Ayrıca, yaratıcılık ve aykırı 
düşünme ile ilişkilendirilen deneyime açıklığın kişinin lider olarak ortaya çıkışını ve liderlik 
başarısını olumlu yönde etkilediğini gösteren çalışmalar mevcuttur (Judge vd., 2002; Rubenzer 

vd., 2000). Önceki bu bulgulara dayanarak, bu araştırmada fikirler alt boyunun kişinin yönetimde 
yükselmesini kolaylaştıracağını ancak estetik alt boyutunun kişinin kariyer başarısına herhangi 
bir katkısı olmayacağı öngörülmektedir.    

Hipotez 1a. Deneyime açıklığın fikirler alt boyutu ile yönetimde yükselme arasında olumlu bir 

ilişki vardır. 

Hipotez 1b. Deneyime açıklığın estetik alt boyutu ile yönetimde yükselme arasında anlamlı bir 
ilişki yoktur. 

Deneyime açıklığın kariyer başarısı üzerine etkisini inceleyen çalışmalar bu etkinin durumsal 
etkenlere bağlı olarak değişebileceğini dile getirmişlerdir (Judge vd., 1999). Örneğin, bireylerin 

kişilik özelliklerinin yöneticilik pozisyonlarına olan ilgileri üzerindeki etkisini inceleyen bir 

çalışmada (Dilchert, 2007), yüksek düzeydeki deneyime açıklık özelliğinin reklamcılık, halka 
ilişkiler ve insan kaynakları gibi alanlarda yöneticiliğe olan ilgiyi arttırdığı bulunmuştur. Judge 

vd. (1999) deneyime açıklık özelliğinin kariyer başarına olan etkisinin kişinin yaptığı işe bağlı 
olarak olumlu, olumsuz ya da etkisiz olabileceğini savunmuştur. Ayrıca Judge ve Zapata (2015), 

yaratıcılık ve bağımsızlık gerektiren işlerde deneyime açıklığın kişinin performansını arttırdığını 
göstermiştir. Ancak, bugüne kadar deneyime açıklık özelliği ile kariyer başarısı arasındaki ilişkiyi 
etkileyebilecek bağlamsal faktörlerin neler olabileceği ampirik olarak incelenmemiştir.  

Özellik aktivasyon kuramı, bu ilişkideki bağlamsal faktörleri anlamaya yardımcı olabilir. Özellik 
aktivasyonu, bireyin kişilik özelliği ile bağlantılı durumlarda kişilik özelliklerinin daha kolay 

açığa çıktığını ve ifade edildiğini savunur (Tett ve Burnett, 2003). Buna göre, iş, grup ve örgüt 
düzeyindeki çeşitli talepler bazı kişilik özelliklerini daha fazla aktive edebilir. Örneğin, örgüt 
düzeyinde yaratıcılık, deneysellik, risk alma gibi taleplerin bulunması deneyime açıklık kişilik 
özelliğinin ifade edilmesi için en uygun zemini sunabilir (Tett ve Burnett, 2003). Daha da 

önemlisi, örgütsel taleplere uygun kişilik özelliklerinin (ve davranışlarının) sergilenmesi kişinin 
terfi ve parasal teşvik gibi çeşitli ödüllerle mükafatlandırılabilir (Tett vd., 2021).  

Özellik aktivasyon kuramı perspektifinden, örgütün girişimcilik yönelimi önemli bir örgütsel 
talep olarak yorumlanabilir. Girişimcilik yönelimi, örgütlerin ve üst düzey yöneticilerin stratejik 
düzeyde sahip oldukları girişimsel eğilimleri temsil etmektedir (Covin ve Lumpkin, 2011). 

Girişimcilik yönelimi üç boyutta incelenmektedir: yenilikçilik, proaktiflik ve risk-alma (Miller, 

1983). Girişimcilik yöneliminin etkileri örgütlerin karar verme mekanizmaları, yönetim 
felsefeleri ve stratejik davranışlarında görülmektedir (Anderson vd., 2015). Yenilikçilik alt 
boyutu örgütlerin yeni ürün, hizmet ve iş modelleri geliştirmesini, proaktiflik alt boyutu pazardaki 

yenilikleri yakından takip etme ve pazara yenilikleri getirmede öncü rolü oynamasını, risk alma 
alt boyutu ise üst-düzey yönetimin sonuçları belirsiz olan riskli ve yenilikçi projelere yatırım 
yapma isteğini ifade etmektedir. 

Girişimcilik yönelimi, deneyime açıklık için önemli bir aktive edici bağlamsal faktör görevi 
görebilir. Deneyime açıklığın durumsal biçimlendiricilere olan duyarlılığı göz önüne alındığında 
(Tett vd., 2021), deneyime açıklık özelliği yüksek bireylerin yeni fikirler üretme, aykırı düşünme 

ve yaratıcı çözümler üretme gibi özellikleri (Zare ve Flinchbaugh, 2019), girişimcilik yönelimi 
yüksek olan kurumlarda daha kolay karşılık bulabilir. Özellik aktivasyon kuramına göre bireyler 
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sahip oldukları kişilik özelliklerini ortaya koyarak kendileri olabildikleri ortamlarda en üst düzey 
performansı ortaya koyabilirler (Judge ve Zapata, 2015). Aynı şekilde, örgütler de örgütsel 
talepler ile uyumlu kişilik özelliklerine sahip olmaları nedeniyle daha iyi performans gösterebilen 
kişileri daha fazla tercih ederler ve ödüllendirirler (Tett vd., 2021). Bu açıdan bakıldığında, 
girişimcilik yöneliminin yüksek olduğu örgütlerde, deneyime açıklığın fikirler alt boyutunda 
yüksek özellik gösteren bireylerin yenilikçi fikirlerini ve sıra dışı yaklaşımlarını daha rahat 

şekilde ortaya koyması ve başarılı olması ve bu sebeple yönetim kademelerine yükseltilerek daha 
fazla ödüllendirilmesi beklenebilir.  

Hipotez 2. Örgütün girişimcilik yönelimi, deneyime açıklığın fikirler alt boyutu ile yönetimde 
yükselme arasındaki ilişkiyi biçimlendirmektedir. Buna göre, (a) yenilikçilik (b) proaktiflik ve (c) 

risk-almanın yüksek olduğu örgütlerde fikirler özelliği ile yönetimde yükselme arasında olumlu 
bir ilişki vardır. Ancak, girişimcilik yöneliminin düşük olduğu örgütlerde bu olumlu ilişki 
zayıflayacaktır. 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Örneklem  
Veri toplamak için kolayda örneklem yöntemi kullanılarak İzmir’de faaliyet göstermekte olan 
imalat sektöründeki şirketlerde çalışan yöneticilere çevrimiçi anketler gönderilmiştir. Ankete 10 

farklı şirketten toplamda 202 yönetici katılmıştır. Katılımcıların %70’i ilk kademe, %23’ü orta 
kademe ve %7’si üst kademe yöneticilerden oluşmaktadır. Ayrıca katılımcıların %33’ü kadındır, 
%76’sı 39 yaşından küçüktür ve %69’u 5 yıldan daha kısa süredir mevcut örgütte çalışmaktadır.    

Ölçüm Araçları 
Deneyime açıklık (α = 0.83): John vd. (1991) tarafından geliştirilen ve Sümer ve Sümer 
(2005) tarafından Türkçe’ye uyarlanan beş faktör kişilik özellikleri ölçeği kullanılmıştır. 
Deneyime açıklık özelliği 10 madde ile ölçülmüştür (1 = Hiç katılmıyorum, 5 = Tamamen 

katılıyorum). Soto ve John’un (2009) çalışmasına uygun olarak deneyime açıklık kişilik özelliği 
estetik (α = 0.79) ve fikirler (α = 0.71) olmak üzere iki alt faktör olarak hesaplanmıştır.   

Girişimcilik yönelimi (α = 0.83): Covin ve Slevin (1989) tarafından geliştirilen dokuz 

maddelik ve 7’li iki kutuplu ölçek kullanılmıştır. Yenilikçilik (α = 0.50), proaktiflik (α = 0.69) ve 

risk-alma (α = 0.75) alt boyutlarının her biri üçer madde ile ölçülmüştür. Yenilikçilik alt boyutuna 

ait ölçeğin güvenilirlik katsayısının başka çalışmalarca da düşük bulunduğu (George ve Marino, 

2011) göz önüne alınarak bu alt boyut analizlere dahil edilmiştir. 

Yönetimde yükselme: Önceki çalışmaları takiben (Moutafi vd., 2007; Tharenou, 2001) 

katılımcıların yönetimsel kariyer başarısını ölçmek için örgütsel hiyerarşide yükseldikleri 
yönetimsel kademe üç basamakta temsil edilmiştir, 1 = ilk kademe yönetici, 2 = orta kademe 
yönetici, 3 = üst kademe yönetici.  

Kontrol değişkenleri: Kişiye ve örgüte ait demografik değişkenler (yaş, cinsiyet, medeni 
durum, eğitim, örgütsel kıdem, örgütsel büyüklük, örgütün yaşı) kontrol amaçlı ölçülmüştür. 
Becker’ın (2005) önerilerini takiben bağımlı değişken (yönetimsel kademe) ile basit korelasyona 

sahip olan cinsiyet, yaş ve örgütsel kıdem değişkenleri analizlerde kontrol edilmiştir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Ortalamalar, standart sapmalar, korelasyonlar ve güvenilirlik katsayıları Tablo 1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1: Tanımlayıcı İstatistikler, Korelasyonlar ve Güvenilirlik katsayıları 
 

Değişkenler Ort SS 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Cinsiyet 1.67 .47         

2 Yaş 2.94 .92 .16        
3 Örgütsel kıdem 1.41 .67 -.61 .30       
4 Estetik  3.67 .74 -.08 -.06 -.17 (.79)     
5 Fikirler 3.97 .49 .03 .05 -.2 .45 (.71)    
6 Yenilikçilik 4.36 1.17 -.18 -.05 .10 .08 .08 (.50)   
7 Proaktiflik 4.62 1.20 -.19 -.08 .04 .24 .15 .53 (.69)  

8 Risk-alma 4.22 1.40 -.17 -.04 .02 .06 .13 .53 .66 (.75) 

9 Yönetimde yükselme 1.38 .62 .17 .35 .15 -.05 .18 -.05 -.05 -.06 
 Not. N = 202 yönetici. Ort = Ortalama, SS = Standart sapma. Cinsiyet: 1 = Kadın; 2 = Erkek. Yaş: 1 = 18-24 yaş, 2 
= 25-30 yaş, 3 = 31-39 yaş, 4 = 40-49 yaş, 5 = 50 ve üzeri. Örgütsel kıdem: 1 = 0-5 yıl, 2 = 6-10 yıl, 3 = 11 yıl ve 
üzeri. Korelasyon matrisinde köşegende parantez ile ifade edilen rakamlar Cronbach alfa katsayısıdır. |.15| ve 

üstündeki korelasyon katsayıları p < .05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. 

Katılımcılardan aynı anda toplanan değişkenlere ait ölçeklerin ayırt edici geçerliliğini sınamak 
için kümelenmiş doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Beş faktörlü (estetik, fikirler, yenilikçilik, 
proaktiflik ve risk-alma) model ile farklı sayıda faktöre sahip alternatif modeller kıyaslandığında, 
planlanan beş faktörlü modelin daha düşük faktör sayılı alternatif modellere kıyasla en iyi uyum 
iyiliği değerlerine sahip olduğu görülmüş, χ2 = 185.802, df = 109, CFI = .93, TLI = .91, RMSEA 

= .06, SRMR = .06, ve böylece kullanılan ölçeklerin ayırt edici geçerliliği desteklenmiştir.  

Hipotez testleri SPSS programında hiyerarşik regresyon analizi ile yapılmıştır. Bağımsız ve 
biçimlendirici değişkenler kendi ortalamaları etrafında merkezileştirilmiştir. Regresyon analizi 

sonuçları Tablo 2’de gösterilmektedir. Deneyime açıklık özelliğinin estetik alt boyutu ile 
girişimcilik yöneliminin alt boyutlarının etkileşim etkilerine dair herhangi bir beklenti 
olmamasına karşın bu etkileşimler keşifsel amaçlı analize dahil edilmiştir.  

Tablo 2: Hiyerarşik Regresyon Analiz Sonuçları 
 Model 1 Model 2 Model 3 

 β SH β SH β SH 

Kontrol Değişkenleri       

Cinsiyet .16 .09 .13 .09 .16 .09 

Yaş .21** .05 .20** .05 .21** .05 

Örgütsel Kıdem .06 .06 .05 .07 .05 .07 
       

Ana Etkiler       

Estetik   -.10 .07 -.12 .07 

Fikirler   .28** .09 .34* .10 

   Yenilikçilik   -.02 .04 -.01 .04 

Proaktiflik   .03 .05 .03 .05 

Risk-alma   -.03 .04 -.03 .04 
       

İki-Yönlü Etkileşimler       

   Estetik x Yenilikçilik     .10 .07 

   Fikirler x Yenilikçilik     -.15 .11 

   Estetik x Proaktiflik     -.04 .07 

   Fikirler x Proaktiflik     .32* .11 

   Estetik x Risk-alma     -.05 .06 

   Fikirler x Risk-alma     -.06 .09 
       

F 10.41** 5.14** 3.83** 

R2  .14 .18 .22 

Not. N = 202 yönetici. β = Standardize Edilmemiş Regresyon Katsayısı, SH = Standart hata. * p < .01, ** p <  .001. 
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Hipotez 1a ve 1b’de deneyime açıklık özelliğinin alt boyutları olan fikirler ve estetik 

değişkenlerinin yönetimde yükselme üzerindeki ana etkileri incelenmektedir. Analiz bulgularına 
göre (Model 2), fikirler alt boyutu ile yönetimde yükselme arasındaki ilişki anlamlı ve olumludur 
(β = .28, p = .003), ancak estetik alt boyutu ile yönetimde yükselme arasındaki ilişki anlamlı 
değildir (β = -.10, p = .122). Bu bulgular, Hipotez 1a ve 1b’yi desteklemektedir.  

Hipotez 2a’da, deneyime açıklık özelliğinin alt boyutu olan fikirler özelliği ile girişimcilik 
yöneliminin yenilikçilik alt boyutunun etkileşiminin, yönetimde yükselme üzerinde etkisinin 

olması beklenmektedir. Analiz bulgularına göre (Model 3), fikirler alt boyutunun yenilikçilik ile 
etkileşimi yönetimde yükselme ile ilişki değildir (β = -.15, p = .176). Buna göre, Hipotez 2a 

desteklenememiştir.  

Hipotez 2b’de deneyime açıklığın fikirler alt boyutu ile girişimcilik yöneliminin proaktiflik alt 

boyutunun etkileşiminin, yönetimde yükselme üzerinde etkisinin olması beklenmektedir. Analiz 

bulgularına göre (Model 3), yönetimde yükselme üzerinde proaktiflik ile fikirler alt boyutunun 
etkileşimli etkisi anlamlıdır (β = .32, p = .003). İki yönlü etkileşim etkisinin etkisini daha iyi 
yorumlamak için basit eğimler analizi yapılmıştır. Bunun için örgütün proaktiflik yöneliminin 

düşük (-1 SS) ve yüksek (+1 SS) olduğu durumlarda, deneyime açıklığın fikirler alt boyutunun 
yönetimde yükselme üzerindeki etkisi incelenmiştir. Şekil 1’de gösterildiği üzere, örgütün 
proaktiflik yöneliminin yüksek olduğu durumda fikirler alt boyunun yönetimde yükselme 

üzerindeki etkisi olumludur (β = .72, p = .000), ancak proaktiflik yöneliminin düşük olduğu 
durumda bu etki anlamlı değildir (β = -.04, p = .767). Bu bulgular Hipotez 2b’yi desteklemektedir.  

 

Şekil 1: Deneyime Açıklığın Fikirler Alt Boyutu ile Girişimcilik Yöneliminin Proaktiflik 
Alt Boyutu Arasındaki Etkileşimin Yönetim Kademesi Üzerindeki Etkisi 

Hipotez 2c’de deneyime açıklığın fikirler alt boyutu ile girişimcilik yöneliminin risk-alma alt 

boyutunun etkileşiminin, yönetimde yükselme üzerinde etkisinin olması beklenmektedir. Analiz 

bulgularına göre (Model 3), fikirler alt boyutunun risk-alma ile etkileşimi yönetim kademesi ile 

ilişki değildir (β = -.06, p = .489). Buna göre, Hipotez 2c desteklenememiştir.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Özellik aktivasyon kuramından yola çıkan bu araştırmada, deneyime açıklık kişilik özelliğinin 
fikirler alt boyutunun yönetim kademelerinde yükselme üzerindeki ana etkisi ve örgütün 
girişimcilik yönetimi ile etkileşimli etkisi incelenmiştir. Deneyime açıklık kişilik özelliğinin 
fikirler alt boyutunun kişinin yönetimsel kariyer başarısına olumlu katkı yaptığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Ayrıca, fikirler özelliğinin kariyer başarısına bu olumlu etkisinin yalnızca proaktiflik 

yönelimi yüksek örgütlerde ortaya çıktığı görülmüştür. 

Bu araştırmanın, kariyer başarısı yazınına önemli bir katkı yaptığı düşünülmektedir. Kişilik 
özelliklerinin kariyer başarısı üzerindeki etkisini inceleyen önceki çalışmalar çoğunlukla bu 
özelliklerin ana etkilerini araştırmışlardır (Ng vd., 2005). Özellik aktivasyon kuramını kullanarak 

girişimcilik yöneliminin biçimlendirici etkisini ortaya koyan bu araştırma, kişilik özelliklerinin 
ana etkilerinin yanı sıra bu özelliklerin bağlamsal faktörler ile olan etkileşimlerinin de kariyer 

başarısına etki edebileceğini göstermiştir. Bu durum kişilik özelliklerinin özellikle nesnel kariyer 

başarısı üzerindeki düşük etkisini açıklayabilir (Ng vd. 2005).    

Bu araştırmanın bir diğer katkısı, girişimcilik yöneliminin özellik aktivasyon kuramı çerçevesinde 
örgüte ait bağlamsal bir talep olarak ele alınmasıdır. Özellik aktivasyon kuramı örgütsel 
düzeydeki talepleri tanımlamak için daha çok örgütsel kültür ve iklim (örn., girişimcilik iklimi) 
gibi kavramları önermiştir (Tett ve Burnett, 2003; Tett vd., 2021). Girişimcilik yönelimi bu 

araştırmada her ne kadar bireysel düzeyde bir algı olarak ölçülse de neticede bu kavram örgütsel 
kültür ve iklimden farklı olarak örgütlerin özelliklerini değil davranışlarını ifade etmektedir 
(Covin ve Lumpkin, 2011). Bu sebeple, bu araştırma örgütlerin stratejik davranışlarının (özellikle 
örgütün proaktiflik yöneliminin) örgüt üyeleri için özellikle-bağlantılı durumsal ipuçları 
olabileceğini göstererek özellik aktivasyon kuramının kapsamını genişletmektedir.  

Bu araştırmanın önemli bir kısıtı kesitsel bir araştırma tasarımının benimsenmiş olmasıdır. 
Hipotezler kuramsal argümanlar temel alınarak kurulmuş olsa da araştırmanın tasarımı sadece 
değişkenler arası korelasyonel bağlantıları ortaya çıkarmıştır. Gelecek çalışmaların boylamsal 

tasarımlar benimseyerek bu araştırmadaki ilişkileri test etmesi değişkenler arasındaki ilişkilerin 
yönüne dair daha doğru çıkarımlar yapmayı sağlayabilir. 

Kariyer başarısı üzerine yapılan araştırmalar, kişilik özelliklerinin farklı nesnel ve öznel kariyer 
başarısı kriterleri üzerindeki etkilerinin farklılaşabildiğini göstermiştir (Semejin vd., 2020). 

Örneğin, bir çalışmada deneyime açıklık özelliğinin nesnel kariyer başarısı olan maddi 
kazanımlar ile olumlu, terfi sayısı ile olumsuz, öznel kariyer başarısı olan iş tatmini ile olumlu 
ilişki olduğu bulunmuştur (Boudreau vd., 2001). Bu sebeple bu araştırmada önerilen deneyime 

açıklık ile örgütün girişimcilik yönelimi etkileşiminin diğer kariyer başarısı kriterleri üzerindeki 
etkilerinin test edilmesi gelecek araştırmalar için ilginç bir araştırma konusu olabilir.  
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ÖZET 

Bu çalışma 18. yy. Sonu itibariyle Osmanlı Devleti’nde hakim bilimsel eğitim mantığının Avrupa devletleri 

karşısındaki belirgin gerilemenin kabullenilmesine paralel olarak dönüşümünü toplumsal seviyede kurumsal 

mantıklarda gerçekleşen dönüşümün bir izdüşümü olarak açıklamaya çalışmaktadır. Bilhassa, Osmanlı Devleti’nde 

kurumsallaşmış geleneksel bilim üretme ve yayma ontolojisinin 19. yy boyunca çözülmeye başladığı ve Tanzimat 
dönemi olarak bilinen ve devletin belirli sosyal alanlarda Avrupalı’laşmayı hedeflediği dönemde yerini Batı tarzı bilim 
üretme ve yayma anlayışına bırakmaya başladığı görülmektedir. Bu bağlamda, çalışmamız adı geçen süre zarfında 
kurulan resmi ve gayrı resmi ilim cemiyetlerini tarihsel bir bakış açısıyla ele alarak bahsi geçen kurumsal mantık 
dönüşümünü kısa bir anlatıyla betimlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın bulguları bilimsel alanda gerçekleşen 
kurumsal değişimin geleneksel bilimi temsil eden İlmiye sınıfı ile Batılı anlamda modernizmi Osmanlı coğrafyasında 
hakim kılmayı hedefleyen hariciye/kalemiye/bürokrat sınıfı arasındaki gerilim ve mücadelenin bir sonucu olarak 

gerçekleştiğine işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Mantıklar, Osmanlı Devleti, İlim Yayma Cemiyetleri, Bilimsel Alan 

 

GİRİŞ 

Kurumsal mantık yazınında gerçekleştirilen uluslararası çalışmalar içerisinde son zamanlarda 
sosyal seviyede tanımlanan kurumsal mantıkların tarihsel olarak ortaya çıkış ve dönüşümüne 
verilmesi gereken ağırlık ile ilgili uyarılar göze çarpmaktadır (Friedland , 2018; Mutch, 2018, 

2019). Tarihsel süreçlerin görece göz ardı edilmesine ilaveten, batı toplumlarını çıkış noktası 
olarak alan ve kavramsallaştırma sürecinde kataloglaştırılan kurumsal mantıkların her birine 
modern toplumlar görgül olarak veri alındığında eşit önem atfedilmediği ve örneğin din mantığı 
gibi tanımın içinde yer alan bazı mantıkların görece olarak kendine örgüt kuramı bağlamında daha 

az yer bulduğu da söylenebilmektedir (Mutch, 2012).  

Bu tespite din mantığının Hristiyan dini bağlamında ele alınıyor olması ve İslam mantığının genel 
kuramsal çerçeve içerisinde sadece yakın zamanda ve genel itibariyle de hibrit örgütler ekseninde 
incelemeye tabi tutuluyor oluşu (Boone ve Özcan, 2020; Gümüsay vd., 2020) eklendiği zaman, 
kavramsal çerçevenin ülkemiz bağlamında açıklayıcılığı da sorgulanır hale gelmektedir. İlaveten, 
Batı medeniyetlerindeki tarihsel evrim düşünüldüğünde, devlet mantığının toplumdaki kendine 

özgü yeri, kendi içinde gösterdiği homojen özellikleri (Jepperson, 2002) ve kurumsal mantıkların 
her birinin diğerinden ayrışık olarak kendilerine has bir alana nüfuz ettiği (Friedland ve Alford, 

1991) Türk toplumunda geçerliliği tartışmaya açık birer varsayım haline gelmektedir. 

Bu çalışmamızda, toplumsal seviyede kurumsal mantıkların Türk toplumundaki değişim 
sürecinin köklerini 19 yy. Osmanlı Devleti’nde bilim yayma cemiyetlerinin farklı dönemlerde 

içinde bulundukları kurumsal çevreler ve bu çevreleri dönüştürmeye çalışan aktörlerin kimlikleri 

üzerinden açıklamaya çalıştık. Bu minvalde, bugün itibariyle tanımlanmış ancak klasik dönem 
Osmanlı Devleti’nde iç içe geçmiş kurumsal mantıkların Tanzimat döneminde çözülerek nasıl 
ayrışmaya başladığını anlatmaya odaklandık. Hemen hatırlatmak gerekir ki, çalışma incelediği 
veri ve bu veri üzerine inşa ettiği kısa anlatı bağlamında başlangıç aşamasındadır ve bu minvalde 

ortaya koyduğu çıkarımlar açısından daha detaylı bir veri analizine muhtaçtır. 
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Dolayısıyla, bu çalışma kurumsal mantık yazınına, 19. yy. boyunca ortaya çıkmış üç ilim yayma 
cemiyetinin içinde bulundukları kurumsal çevre ve bu çevrenin aktörlere empoze ettiği mantıksal 
çerçeve ile nasıl inşa edildiğini kısa bir anlatı ile tarif ederek ilgili yazına katkı sunmayı 
amaçlamaktadır. Bilimsel alanda gerçekleşen dönüşüm, toplumsal alanda bilimin Batı’ya 
öykünerek geleneksel ontolojiden pozitivist ontolojiye geçişini simgelemektedir. Çalışma, 
dönemin başlangıcında birbirine içkin olan devlet ve İslam mantıklarının Tanzimat ile gelen 

Batılılaşma sürecinde farklı iki mantık olarak nasıl ayrışmaya başladığını ve bu ayrışmanın bilim 
yayma cemiyetlerindeki yansımalarını ortaya koymaya çalışmıştır. Bu vesileyle, toplumsal 
seviyede Türk/Osmanlı toplumunda tarihsel olarak iç içe geçmiş kurumsal mantıkların Batılı 
anlamda birbirinden nasıl ayrıştığını ve bu ayrışmanın Türkiye Cumhuriyeti’nin erken 
dönemlerindeki sekülerleşmeye ve bilim ile din arasındaki bölünmeye nasıl zemin hazırlandığının 
daha iyi açıklanabileceğini düşünmekteyiz.   

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Tarihsel Bakış Açısıyla Kurumsal Mantıklar ve Türkiye Bağlamı 
Kurumsal mantıkların genel geçer kabul görmüş tanımı gereği tarihsel bir örüntü sergilediği kabul 

edilmektedir (Thornton ve Occasio, 2008, s. 101).  Ancak, kurumsal mantıklara ilişkin yazında -

Friedland ve Alford (1991)’ın çalışması üzerinden otuz yılı aşkın bir süre geçtiği göz önüne 
alındığında- olduğu varsayılan tarihsel dönüşümün bir veri olarak kabul edilip, sürece içkin 
değişim ve dönüşümlerin genel itibariyle bir varsayım olarak ortaya konulduğu ve derinlemesine 
bir incelemeye tabii tutulmadığı da gözlerden kaçmamaktadır (Clemente vd., 2017). Bu eksikliğin 
yarattığı boşluk son zamanlarda bir farkındalık yaratmaya başlamış olacak ki bazı araştırmalar 
toplumsal seviyede etkisi süregelen ancak dönüşümden de muaf olmayan kurumsal mantıklara 
tarihsel bir bakış açısıyla yaklaşmaya başlamışlardır (Kroezen ve Heugens, 2018; Ocasio vd., 

2016). 

Türkiye özelinde kurumsal mantıklar kuramsal çerçevesi ile örgütsel formlar ve kurumsal 

alanların ortaya çıkış, gelişim ve dönüşümünü açıklayan birçok çalışma olduğu görülmektedir. 
Bu çalışmaların önemli bir kısmı eğitim (Ünal, 2017), sağlık (Gürses ve Danışman, 2021) ve 

sendikal (Önder ve Üsdiken, 2016) kurumsal alanlarda değişimi açıklayan ufuk açıcı bulgular 
sunmaktadır. Kuramsal ilgi alanları itibariyle ise mevcut yazının örgütsel alanda gerçekleşen 
kurumsal değişim ve örgütlerin bu değişimler karşısında reaksiyonları üzerine yoğunlaştığı 
söylenebilir. Makro seviyede tanımlanmış mantıkların örgütsel alanda tetiklediği kurumsal 
değişim (Özseven, 2017) ve aktörlerin bu değişim karşısında geliştirdiği pratikleri (Özseven, 
2020), örgütsel alanların kurumsal mantıkların varlığı bakımından çoğulculuğu (Duman Alptekin 

ve Koç, 2022; Kartoğlu Uçar, 2018), bu çoğulculuğun zaman içerisinde dönüşümü (Özseven vd., 
2014), sürdürülebilirliği (Kalemci vd., 2015) ve hibrit örgütler üzerindeki etkilerini (Boone vd., 

2021) açıklayan çalışmalar bu genel eğilime örnek teşkil etmektedir. Tüm bu gelişme seyrine 
rağmen, görgül verilere dayanan çalışmaların bilhassa uluslar arası ölçekte gerçekleştirilmiş 
yayınlar değerlendirildiği zaman görece olarak çok az olduğu da vurgulanması gereken bir 
husustur (Duman Alptekin ve Koç, 2021). 

Toplumsal seviyede kurumsal mantıkların tarihsel olarak dönüşümünü gösteren çalışmaların 
nadir olduğunu belirtmek bir abartı olmayacaktır (bkz. Özen ve Akkemik, 2012). Halbuki, 
örneğin Yalçınkaya’nın (2018) devlet odağında ve Türkiye bağlamında yapılan kurumsal kuram 
çalışmalarını analiz ettiği çalışmasında belirttiği gibi, Türk toplumunda merkezi bir yer tutan 
devlet mantığının uluslar arası yazında anlaşıldığı haliyle betimlenebilmesi pek mümkün 
görünmemektedir. Yine Türkiye toplumuna özgü denebilecek İslam mantığına, bağlama özgü 
kuramsal bir çerçeve çizilmesi gerekliliği de vurgulanmaktadır (Aysan, 2017). Türkiye’de 
toplumsal seviyede yerleşik olan kadim devlet mantığının diğer kurumsal mantıklar ile içiçe 
geçmişliğinin Tanzimat dönemi ile birlikte çözülmeye ve İslam mantığı ile ayrışmaya başladığı; 
ancak bu sürecin karmaşık bir desen izlediği de dikkate şayan bir husustur (Soydemir ve Erçek, 
2020).  
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Tüm bu değerlendirmeler bir arada düşünüldüğünde, bu çalışmamızda Türk toplumunda hakim 
kurumsal mantıkların tarihsel dönüşüm seyrinin açıklanmasına katkı sunmayı amaçladık. Öncül 
tarihsel yazın okumalarımız doğrultusunda, Osmanlı toplumunda devlet ve İslam mantıklarının 
Tanzimat dönemiyle birlikte ayrışmaya ve kendi hakimiyet alanlarına çekilmeye başladığını bilim 
üretme ve yayma alanında ortaya çıkan ilim cemiyetleri örnekleri üzerinden anlatmaya çalıştık. 
Hemen belirtmemiz gerekir ki, bu çalışma uzun soluklu bir araştırmanın başlangıç aşaması olarak 
değerlendirilmelidir. Ortaya konan bulguların detaylandırılması ve ayakları yere sağlam basan 
çıkarımların yapılması ileri seviyede bir arşiv taraması ve analizini gerekli kılmaktadır. 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Bu çalışmaya konu olan üç cemiyetten Encümen-i Daniş ve Cemiyet-i İlmiye-yi Osmaniye’nin 
kuruluş Nizamnameleri ve Bâb-ı Âli’ye kuruluş için sunulan izin dilekçeleri incelenmiştir. 
Bununla birlikte, her üç cemiyet ile ilgili mevcut yazın taranmış ve edinilen bilgiler üzerinden 
kısa bir anlatı sunulmaya çalışılmıştır. Devam çalışmalarında, Osmanlı arşivlerine dayalı ve 
Mecmua-i Fünun süreli yayınını da kapsar bir arşiv veri setinin derlenmesi hedeflenmektedir. 

Osmanlı Devleti’nde İlim Cemiyetlerinin Kısa Bir Tarihsel Anlatısı 
Beşiktaş Cemiyet-i İlmiyyesi (1815-1826): Beşiktaş Cemiyet-i İlmiyyesi (BCİ) II. 
Mahmut’un padişahlığı döneminde medrese eğitimi ile verilemeyen yüksek matematik, edebiyat, 

tarih gibi bilimsel alanlar ile birlikte Farsça, Fransızca gibi yabancı dilleri Türk gençlerine 
öğretmek üzere bir araya gelen kendi zamanlarında çeşitli bilimsel ve edebi sahalarda 

uzmanlaşmış ve ün kazanmış bir kaç münevverin bir araya gelerek oluşturduğu gayr-ı resmi bir 
salon cemiyetidir (Koçu, n. d.). Tüzel kişiliğe haiz bir organizasyon olmamakla birlikte 

kendilerinden sonra gelen bazı tarihçiler tarafından (bkz. Tarih-i Cevdet) bir cemiyet olarak 

adlandırılması esasen bu entellektüel grubu oluşturan ve Cemiyet’in idarecileri olduğu varsayılan 
şahıslar arasında ortak bir gayenin mevcudiyetindedir. Beşiktaş Cemiyeti, Avrupa Devleti 

karşısında bilgi üretimi bakımından geri kalındığının Osmanlı devlet yöneticileri, bürokratları ve 
aydınları tarafından artık kabul edildiği bir ortamda iki Medeniyet arasındaki gelişmişlik-geri 

kalmışlık makasının Avrupa-i modern bilim ile geleneksel ilmin uzlaştırılması yoluyla 
aşılabileceği inancıyla doğmuştur (Karaçavuş, 2006, s. 109).  

Üyeleri geleneksel bilimi temsil eden ilmiye sınıfı kökenli olmalarına karşın, başta İsmail Ferruh 
Bey’in Londra sefirliğinde aldığı görev göz önüne alındığında da oldukça anlaşılır bir sebeple, 
modern bilimin Devletin kurtuluşuna hizmet ettiği sınır ve ölçüde faydalanılabileceği görüşünde 
birleşmekteydiler. Bu minvalde, haftanın belirli günleri üyelerinin Beşiktaş’taki konaklarında bir 
araya gelerek ilmi sohbetler tertip eder ve ayrıca genç öğrencilere de dersler verirlerdi. Ders, fen 

üzerine, özellikle de tıp ile ilgili olursa Şanizade Ataullah Efendi, edebiyata dair olursa İsmail 
Ferruh Efendi, konu matematik ise de Tevhid Efendi talebelere okuturdu. Beşiktaşlı Kâhyazade 
Arif Efendi de haftada iki kere meclise devam ederek felsefe ve edebiyata dair konuşmalar 

yapardı (Erdoğan, 2005, s. 175). 

Dönemin bu saygın entellektüel grubu aslında bir aydın tipolojisini de gözler önüne sermektedir. 
Çünkü, İhsanoğlu (1987)’nun da vurguladığı üzere, “... bu ulema grubunun İslâm kültürünü çok 
iyi bilmekle beraber, o zaman medreselerde eğitimi ihmal edildiği ileri sürülen felsefe ve 

matematik gibi ilimlerin tahsilini yapmış, Batı kültürüne ve Batı’dan gelecek yeniliklere açık 
şahsiyetler oldukları açıktır.” Dolayısıyla, eskiyle yeninin çetin bir mücadeleye girdiği ve var 
olan toplumsal düzenin ergimeye başladığı bir dönemde yaşadıkları düşünüldüğünde, BCİ 
mensuplarının şahsi bünyelerindeki ikili (dual) dünya görüşleri, bilgi birikimlerine bağlı olarak 
verdikleri derslerin çeşitlilikleri ve hedeflerinde sezinlenen farklı ontolojik bilim sistemlerini 
sentezleme gayeleri anlaşılır olmaktadır. 

Encümen-i Dâniş (1851-1862): Sultan Abdülmecid 13 Ocak 1845 tarihinde Bâb-ı 
Âli’ye yaptığı olağan gezide askeri reformlar haricindeki yenilik çalışmalarının arzu edilen 
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seviyede ilerlemediğine yönelik gözlemlerini sert bir dille bildirmiş ve bu gelişimin önündeki en 
büyük engel olarak gördüğü cehaletin ortadan kaldırılması için yeni okulların açılması 
gerekliliğini iletmiştir. Cevaben, 1 Mart 1845 tarihinde hükümet Meclis-i Muvakkat adıyla geçici 
bir komisyon oluşturarak genel olarak eğitimi düzenlemek üzere önemli bir adım atmıştır. Bu 
komisyonun önerileri arasında kurulması planlanan Darülfünun’da (üniversite) okutulacak ders 

kitabı ihtiyacını karşılamak üzere telif ve tercüme eser üretimi için bir bilim kurulu oluşturulması 
da vardı (Akyıldız, 2018, ss. 11-13). 

Bilim Kurulu manasına gelen Encümen-i Dâniş, Sultan Abdülmecid’in hazır bulunduğu ve 
Tanzimat Dönemi’nin önemli devlet adamlarından olup Tanzimat Fermanı’nı hazırlayıp padişaha 
onaylatan Mustafa Reşid Paşa’nın açılış konuşması yaptığı bir tören ile 18 Temmuz 1851 yılında 
özel hukuka tabi bir kamu kuruluşu olarak vücuda gelmiştir. Kuruluş amacı olarak ise “... ammeye 
ehemm-ü elzem olan kitapların bir an akdem [önce] vücuda getirilmesi için eshâb-ı hüner ve 
maariften mürekkep bir cemiyet teşkiline lüzum görülerek” olarak ifade edilmiştir (İhsanoğlu, 
1996, s. 273). Buradan hareketle, kurumun yabancı dillerde yayınlanmış bilimsel kitapların 
uzman kişilerce çevirilerinin yapılmasının ve bu surette toplumun bilgi seviyesinin arttırılmasının 
hedeflendiği söylenebilir. 

Osmanlı Devleti’nde 19. yy. eğitim sistem ve kurumlarının Fransız eğitim sistemine öykünerek 
kurgulandığı bilinmektedir (Üsdiken, 2004, s. 8).  Ahmet Cevat Paşa Encümen-i Dâniş’in kuruluş 
amacının “Paris’in Akademi nam meclisi tarzında bir cemiyyet-i ilmiye teşkil etmek” olduğunu 
belirtmiştir (Akyıldız, 2018). Bununla birlikte, üyeleri dikkate alındığında, Encümen-i Daniş 
geleneksel ile yeninin temsilcilerini bir araya getirmiş bir bilim kuruludur.  

“... ilmiye kökenliler ile modernistlerin bir arada bulunduğu son kurumlardan biri olan Encümen-

i Daniş’in kapanması ile birlikteliğin büyük oranda yok olduğunu ve ilmiye sınıfının kendi 
geleneksel dünyasına hapsolduğunu söylemek olanak dahilindedir. Böylece ... Avrupalı yeni 
değerler gelenekle uzlaşmadan ve entellektüel bir tartışmaya girmeden; onunla yan yana ama 
sürekli etkinlik alanını genişleterek yaşamaya devam etmiştir” (Karaçavuş, 2006, s. 183). 

Ürettiği eserler baz alındığında kuruluş hedeflerinin çok gerisinde kalmasına rağmen Encümen-i 

Daniş bir takım yerli ve yabancı meslek örgütlerinin ortaya çıkmasında öncülük etmiş olması, 
Tarih-i Cevdet gibi bazı önemli eserlerin yayınlanmasına vesile olması ve Tanzimat 
bürokratlarının Batı medeniyeti ile olan münasebetleri anlamamız bakımından önemli bir 
kurumdur (Akyıldız, 2018).  

Cemiyet-i İlmiye-yi Osmaniye (1861-1867): Cemiyet-i İlmiye-yi Osmaniye, 

Osmanlı Devleti’nin doğrudan dahlinin olmadığı ve kollektif bir bilinçle, Osmanlı topraklarında 
ikamet eden yabancıların kurduğu cemiyetler bir kenara bırakılırsa, kurulan ilk sivil cemiyet 
olarak tarihe geçmiştir. Bu cemiyetin üyelerinin, özellikle Beşiktaş Cemiyeti üyelerinden bilhassa 
ayrılan bir özelliği, Avrupa menşeili modern bilimleri İslamiyet ile bağdaştırma gayret ve 
hedeflerinin olmaması ve modern bilimlerin ürettiği bilgi ve yöntemlerin Türk toplumunda 
yayılmasını amaçlıyor oluşlarıdır.  Bu ayrışma geleneksel bilimden tam bir kopuşun ve modern 

bilimlere kesin bir yönelişin de göstergesi kabul edilebilir (İhsanoğlu, 1996). Cemiyetin 

üyelerinin büyük bir çoğunluğunun Tercüme odasında çalışmış, Avrupa’da eğitim görmüş ve 
Avrupa bilgisi ve medyası ile haşır neşir olmalarına cemiyet kurucusu Münif Paşa’nın St. 
Petersburg sefiri olup döneminde önemli bir bürokrat sayılıyor olması eklendiğinde, Cemiyet 

üyeleri arasında ilmiye sınıfı kökenli herhangi birisinin bulunmaması daha anlaşılır bir hal 
almaktadır. İlaveten, Cemiyet kuruluş bildirisinde din ve politik meseleler ile hiç bir şekilde 
ilgilenmeyeceğini ifade ederek İlmiye sınıfı ile doğrudan bir çatışmaya girmeme yolunu 

benimsemiş ve bu şekilde geleneksel bilimi tamamen gündemlerinin dışında tutmuşlardır 
(Karaçavuş, 2006).  

Cemiyet kuruluş nizamnamesinde ve Bâb-ı Âli’ye verdiği kuruluş izin dilekçesinde “terbiye-yi 

amme” (halkın eğitilmesi) hususuna yapılan özel vurgu, modernleşme ile toplumun ilişkisinin 
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kesin ve geri dönülmeyecek şekilde kurularak eğitimin halk seviyesinde yaygınlaştırılması ve 
Avrupa-i bilginin toplumsallaştırılmasının amaçlandığının bir belirtisidir (Karaçavuş, 2006, s. 
201). Bu amaca hizmet eder şekilde ve Münif Paşa’nın da Avrupa’da yazılı basının önemini 
gözlemlemiş ve kavramış olmasından mütevellit, Cemiyet-i İlmiye-yi Osmaniye batıda üretilen 
bilgiyi halka aktarma misyonunu Mecmua-i Fünun isimli bir süreli yayın aracılığıyla 
gerçekleştirmeye çalışmış, bununla yetinmeyerek bin kitaptan müteşekkil bir kütüphane ile halkın 
okuma yapabileceği bir de kıraathane teşkil etmiştir (Gümüşsoy, 2007, s. 179). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Beşiktaş Cemiyeti’nde net bir şekilde adı konmamış olan geleneksel bilgi ile yeni bilginin 
sentezlenmesinin doğurduğu bilginin ontolojisine dair krizin, Encümen-i Daniş’in 
tasarlanmasının arka planında aynı şekilde devam ettiği ve uzlaşmaz görünen farklı medeniyet 

perspektifleriyle üretilen iki tür bilginin bir araya getirilme çabasının bu bilim kurulunun yapı ve 
pratiklerinde somut şekilde kendini gösterdiğini gözlemleyebiliyoruz. Tabi burada, Tanzimat 
dönemi bürokrat sınıfının pragmatist bir tutum benimseyerek, Avrupa menşeili bilgiyi sağladığı 
salt fayda açısından ele almalarının ve belirli bir süzgeçten geçirildikten sonra geleneksel bilgi ile 

sentezlenmesi yolunu tercih etmelerinin rolü büyüktür. 

Tüm olumlu girişim ve katkılarına rağmen, gerek Encümen-i Daniş’in Fransa’da devlet eliyle inşa 
edilen bilimler akademisine gerekse Cemiyet-i İlmiye-yi Osmaniye’nin İngiltere’de sivil bir 
inisiyatif olarak ortaya çıkan Royal Society cemiyetine benzerliği, literatürde iddia edildiğinin 
aksine, tartışma götürür bir önermedir (Ortaylı, 2006). Bununla birlikte, 19. yy.’ın başından 
1860’lı yılların sonuna kadar farklı üç dönemde faaliyet göstermiş Beşiktaş Cemiyeti, Encümen-

i Daniş ve Cemiyet-i İlmiye-yi Osmaniye’nin 19. yy. Osmanlı Devleti’nin toplumsal seviyede 
yaşanan sancılı mantıksal dönüşümün klasik ile Batılı anlamda bilgi üretim anlayışında 
gerçekleşen dönüşüm üzerinden okunabileceğini düşünüyoruz. Öyle ki, yüzyıl başı itibariyle 
Avrupa devletleri karşısında gerilemenin gerekçelerinden birisi olarak bilimsel üretim 
bağlamında çağı yakalayamama gerçeğinin kabul edildiğini; ancak bunun süreç içerisinde farklı 
şekilde anlaşıldığını da müşahade ediyoruz. Beşiktaş Cemiyeti ve Encümen-i Daniş geleneksel 

bilgi ile modern bilginin uzlaştırılabileceğine dair bir umudu temsil ederken, ikinci 
organizasyonda ilmiye sınıfı ile aydınlanmacı bürokratların bir çatışma içinde olduğunu 
anlıyoruz. Cemiyet-i İlmiye-yi Osmaniye özelinde ise modern dünyada üretilen bilginin 
üstünlüğü kesin olarak kabul edilmiş görülmektedir. 

Bu durum ise Osmanlı toplumunda Tanzimat reformları ile gerçekleştirilmeye çalışılan toplumsal 
dönüşümün bir izdüşümü olarak görülebilir. Dolayısıyla, toplumsal seviyede birbirine içkin olan 
devlet ve İslam mantıklarının birbirinden ayrışarak bilimsel alanda ikincisinin giderek alanın 
çeperine doğru itilmeye başlandığı düşüncesi geçerlilik kazanmaktadır. Her ne kadar toplumun 
geneli itibariyle Tanzimat reformlarının kanıksanma seviyesi tartışmaya açık olsa da, bu 
çalışmamızda devletin mantığında gerçekleşen dönüşümün en azından devletin içerisinden 
yetişen bürokrat ve aydın kesimlerin ağırlığı ile şekillenen bilimsel alanda sekülerleşmeye 
başladığına dair bir önerme sunuyoruz. Bu minvalde, Osmanlı Devleti’nin devamı niteliğinde 
kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki toplumsal dönüşümün bir öncülü ve habercisi olarak bilimsel 

alanda yaşanan değişimin önemli açılımlara işaret ettiğini düşünüyoruz. 

Metnin çeşitli yerlerinde belirtildiği üzere, bu çalışma derinlemesine bir arşiv taraması ve 
incelemesine muhtaç durumdadır. Bununla birlikte, bu yazının ileride yapılacak çalışmaların bir 
öncüsü olarak kurumsal mantık yazınına katkıda bulunduğu inancındayız. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı ülkemizde görece yakın zamanda oluşturulmaya başlanan İşletme Tarihi alanında üretilmiş bildiri 
türündeki çalışmalar üzerinden, alandaki araştırmacıları, alana bilgi sağlayan şehirleri, yapılan araştırmalarda ele alınan 
konuları, alanda üretilen bilginin hangi yöntemlerle oluşturulduğunu ve ulusal ve uluslararası işletme tarihi 

araştırmalarının çalışılan temalar bağlamında benzeştiği ve farklılaştığı noktaları göstermek, farklılaşma var ise olası 
sebeplerini kuramsal temelde açıklamaya çalışmaktır. Bu amaçla araştırma, niteliksel araştırma yöntemlerinden 
literatür taraması deseniyle kurgulanmış, veriler doküman incelemesi yöntemiyle elde edilerek içerik analizi ile 

bulgulara ulaşılmıştır.   Araştırmanın örneklemi, Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongrelerinde ve İşletme Tarihi 
Konferanslarında sunulan tüm bildirilerdir. Bulgular kapsamında alana çalışmalarıyla katkı sağlayan 27 farklı 
üniversiteden toplam 139 adet araştırmacı listelenmiştir. Şehir ve üniversitelerin ilgili alana niceliksel katkıları 
gösterilmiştir. İşletme Tarihi araştırmalarının metodolojik profili çıkartılmıştır. Ulusal yazında en fazla üzerinde 
durulan konular belirlenmiş ve bunlar uluslararası yazında ön plana çıkan temalarla karşılaştırılmıştır. Ulusal ve 
uluslararası yazında temalar bağlamında benzeşmeden fazla farklılaşma dikkat çekmiştir. Bu farklılaşmanın da tarih 

araştırmalarının bağlama özgülüğünden kaynaklanabileceği, farklı kurumsal çevrelerde farklı konuların araştırma 
ilgilerini cezbedebileceği tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye, İşletme Tarihi Araştırmaları, Bildiriler, İçerik Analizi 

 

GİRİŞ 

İşletme (cilik) tarihi, işletmeler (Şekerli, 2018; Dil ve Demir, 2018; Pazarcık, 2019), girişimciler 
(Erserim ve Şan, 2018; Zincir ve Tunç, 2019; Dirlik ve Türken, 2021), sektörler (Ballı ve Duru, 
2019; Gök ve Öztürk, 2020), kurumlar (Ercan ve Sığrı, 2019), iş sistemleri, işletme eğitimi 
(Aysan, 2019; Özkul, 2016; Çakırel ve Özkul, 2018; Külli ve Araslantaş, 2020), eğitim kurumları 
(Sungur ve Aytekin, 2019; Yalçınkaya ve Koraltürk, 2019), işletmenin alt alanları (Taşçıoğlu ve 
Yener, 2018; Varlı ve Koraltürk, 2019; Torlak, 2020) ve ticari topluluklar (Dirlik ve Türken, 
2020; Elmalı, 2019)  gibi konuların tarihine ve zaman içerisindeki evrimine odaklanan bir 

araştırma alanı olarak tanımlanabilir. Harvard Business School’da 1927 yılında kürsü 
kurulmasıyla Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan ve yaklaşık yüz yıllık bir geçmişe 
sahip olan bu araştırma alanının Türkiye’deki gelişimi göreceli olarak geç olmuştur (Jones vd., 
2012). İktisat tarihi şemsiyesi altında ortaya çıkan ve gelişimini iktisat tarihçileriyle omuz omuza 

sürdüren alanda (Kurt, 2016:51-52) işletme tarihi kendi araştırma alanlarını yukarıda sıralanan 
konular üzerinden oluşturmaya çalışmaktadır. Alanın Türkiye’deki ilerlemesinde rol oynayan 

birtakım gelişmeler yaşanmıştır. 2014 ve 2015 yıllarında gerçekleştirilen İşletmecilik Tarihi 
Çalıştaylarının, 2014 yılında Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresine İşletmecilik ve 
Yönetim Tarihi alanının eklenmesinin ve 8 yıldır gerçekleştirilen her kongrede alan ile ilgili 
çalışmaların sunuluyor olmasının, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi’nin 2016 

yılında 45. Cildinde “İşletmecilik Tarihi Özel Sayısı” yayımlamasının, 2018 yılından bu yana her 
yıl düzenlenen İşletme Tarihi Konferanslarının ulusal işletme(cilik) tarihi alanının 
kurumsallaşmasında önemli kilometre taşları olduğu düşünülmektedir. Türkiye’de iktisat tarihi 
alanının yanı başında ilerleyen, ayrı bir bilimsel disiplin olma yetkinliklerinden henüz uzakta 
olduğu düşünülen işletme tarihi alanındaki “mütevazi” birikime (Kurt, 2016:54) sistematik bir 
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bakış getirmeyi amaçlayan bu çalışma ulusal ve uluslararası alan yazınları arasında benzeşme ve 
farklılaşma tartışmasına kuramsal açıklama getirebilmeyi amaçlamaktadır.   

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Bu çalışma Türkiye İşletme Tarihi alanına katkı yapan araştırmacıları, şehirleri, üniversiteleri 
serimlemek, alanda yapılan araştırmaların metodolojik profilini çıkarmak, hangi konuların 
araştırma ilgililerini daha fazla çektiğini ulusal ve uluslararası bağlamlar arasında karşılaştırmak 
ve bu bağlamlarda çalışılan konular bakımından benzeşme ve farklılaşma eğilimini kuramsal 
temellere dayandırarak açıklamaya çalışmak amaçlarıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma, niteliksel 
araştırma yöntemlerinden literatür taraması deseniyle kurgulanmıştır. Araştırma sorularını 
cevaplayabilmek adına üzerinde çalışılacak analizi birimi olarak ilgili alanda üretilen bildiri 
türündeki çalışmalar seçilmiştir. Örneklemin bildirilerden oluşturulmasının ardındaki 
sebeplerden ilki, sayıca en fazla yayının bildiri türünde verilmiş olmasıdır. Bildirilerde makale ve 
kitapların aksine araştırmacıların araştırma niyetlerinin ve ilgilerinin en ham hali görülebilmekte 
dolayısıyla bildirilerin araştırma meraklarına dair daha saf bir gösterge sunabileceği 
düşünülmektedir. Son olarak, devam eden araştırmaların da sadece bildiri türündeki yayınlarda 
görülebilmesi bu yayın türünü bu çalışma için önemli kılmaktadır.  

Türkiye İşletme Tarihi alanında yapılan bildiri türündeki araştırmaların sunulduğu Ulusal 
Yönetim ve Organizasyon Kongreleri (YÖNORG) ve İşletme Tarihi Konferansları (İTK) 
bulunmaktadır. YÖNORG’da sunulan işletme tarihi alanındaki ilk çalışmalar 2014 yılına, İTK ise 
birinci konferansıyla 2018 yılına dayanmaktadır. 2014 yılından bu yana adı geçen 
organizasyonların bildiri kitaplarında İşletme Tarihi alanında yayımlanan toplam 118 adet bildiri 
bulunmaktadır. Bu bildiriler yayın yılı, yazar bilgisi, sunulduğu organizasyon, yazar(lar)ın bağlı 
bulunduğu üniversite/kurum, yazarın bulunduğu şehir, anahtar kelimeler, araştırma yöntemi gibi 
bilgileri içerecek şekilde listelenmiştir. Excel üzerinde tam sayım ve özel sıralama özellikleri 
kullanılarak belirtilen kategoriler bağlamında içerik analizi uygulanmış ve araştırma bulgularına 
ulaşılmıştır.   

BULGULAR VE TARTIŞMA 

İlk olarak Türkiye İşletme Tarihi araştırmacılarını, bağlı bulundukları üniversite/kurum bilgileri 

ve incelenen örneklem dahilindeki çalışma sayılarıyla birlikte gösteren toplam bir liste 
oluşturulmuştur. 27 farklı şehirden ve 53 farklı üniversiteden toplam 139 adet yazar tespit 
edilmiştir.  Listenin tamamına yer kısıtı sebebiyle burada yer verilememektedir.  Ancak ilgili 

alana en az üç adet ve üzeri çalışma sunan yazarlar Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1: Araştırmacılar Listesi* 

Sıra 
No 

Yazar Şehir Üniversite/Kurum Çalışma 
Sayısı 

1 Akansel YALÇINKAYA İstanbul İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi 

7 

2 Kemal DEMİR Yalova Yalova Üniversitesi 7 

3 Serkan DİRLİK Muğla Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi 

7 

4 Enes KURT İstanbul İstinye Üniversitesi 6 

5 Mustafa KURT Yalova Yalova Üniversitesi 6 

6 Yasin ŞEHİTOĞLU İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi 6 

7 Esra DİL Sakarya Sakarya Üniversitesi 5 

8 Ahmet Sait ÖZKUL Isparta Süleyman Demirel 
Üniversitesi 

4 

9 Burak KÜLLİ İstanbul İstanbul Üniversitesi 4 
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Sıra 
No 

Yazar Şehir Üniversite/Kurum Çalışma 
Sayısı 

10 Ebru Özer TOPALOĞLU Konya Necmettin Erbakan 

Üniversitesi 
4 

11 Muzaffer AYDEMİR İstanbul Altınbaş Üniversitesi 4 

12 Baki ÇAKIR Kırklare
li 

Kırklareli Üniversitesi 3 

13 Mehmet ERÇEK İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi 3 

14 Muhammet Fatih 

ŞENGÜLLENDİ 
İstanbul Beykent Üniversitesi 3 

15 Oya ZİNCİR İstanbul İstanbul Üniversitesi,  3 

16 Serhat TÜRKEN Muğla Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi 

3 

17 Ünsal SIĞRI Ankara OSTİM Teknik Üniversitesi 3 

*En az üç adet ve üzeri çalışması olan yazarlar 

İkinci olarak 139 yazarın 27 şehre dağılımı Tablo 2’de gösterilmektedir. Buna göre İstanbul, 
Ankara ve Muğla İşletme Tarihi alanında çalışma yapan araştırmacıların %63,3’üne ev sahipliği 
yapmaktadır.   

Tablo 2: Araştırmacıların Şehirlere Dağılımı 

Sıra No Şehir Şehirdeki Yazar 
Sayısı 

Sıra No Şehir Şehirdeki Yazar 
Sayısı 

1 İstanbul 67 15 Bursa 1 

2 Ankara 13 16 Erzurum 1 

3 Muğla 8 17 Gebze 1 

4 Yalova 7 18 Giresun 1 

5 Konya 6 19 Isparta 1 

6 Antalya 5 20 İngiltere 1 

7 Çanakkale 5 21 İzmir 1 

8 Afyon 5 22 Kocaeli, 1 

9 Sakarya 3 23 Malatya 1 

10 Kırklareli 2 24 Niğde 1 

11 Tokat 2 25 Sinop 1 

12 Kars 1 26 Sivas 1 

13 Kırşehir 1 27 Zonguldak 1 

14 Ardahan 1    
 

Üçüncü sırada şehirlerin alana yaptıkları katkıların niceliksel gösterimleri Tablo 3.’te 
verilmektedir. Tablo incelendiğinde, şehirdeki toplam çalışma sayısına göre fazladan aza doğru 
sıralandığı anlaşılmaktadır. Bunun yanında yazar başına düşen ortalama çalışma sayısına 
bakıldığında, kişi başına iki ve daha fazla çalışma düşen şehirlerin de Sakarya, Yalova, Kırklareli, 
Muğla, Kars ve Kırşehir olduğu göze çarpmaktadır.   
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Tablo 3: Şehirlerin İşletme Tarihi Alanına Niceliksel Katkıları 

Sıra 
No 

Şehir Şehirdeki Yazar 
Sayısı 

Şehirdeki Toplam Çalışma 
sayısı 

Yazar Başına Çalışma 
Sayısı 

1 İstanbul 67 106 1,6 

2 Yalova 7 18 2,6 

3 Ankara 13 17 1,3 

4 Muğla 8 16 2 

5 Konya 6 10 1,7 

6 Sakarya 3 8 2,7 

7 Antalya 5 7 1,4 

8 Çanakkale 5 6 1,2 

9 Kırklareli 2 5 2,5 

10 Afyon 5 5 1 

11 Tokat 2 3 1,5 

12 Kars, 1 2 2 

13 Kırşehir, 1 2 2 

14 Ardahan, 1 1 1 

15 Bursa 1 1 1 

16 Erzurum 1 1 1 

17 Gebze,  1 1 1 

18 Giresun 1 1 1 

19 Isparta 1 1 1 

20 İngiltere 1 1 1 

21 İzmir 1 1 1 

22 Kocaeli,  1 1 1 

23 Malatya, 1 1 1 

24 Niğde 1 1 1 

25 Sinop 1 1 1 

26 Sivas,  1 1 1 

27 Zonguldak 1 1 1 

 

Araştırmanın takip eden bulguları ise alan bilgisi üretiminde üniversitelerin katkısına yönelik 
göstergeleri içermektedir. Tablo 4.’te araştırmacıların üniversitelere dağılımı verilmektedir. İlgili 
tabloda İşletme Tarihi alanında çalışması olan yazarların %22,3’ü Marmara ve İstanbul 
Üniversiteleri’nde personel ve/veya öğrenci olarak yer aldığı izlenmektedir. Tablo 5.’te ise 
üniversitelerin alana niceliksel katkıları sunulmaktadır. Buna göre yine Marmara ve İstanbul 
Üniversiteleri sayıca en fazla çalışma yapan üniversiteler olarak ilk sırayı paylaşırken, araştırmacı 
başına düşen ortalama yayın sayısının iki ve daha fazla olduğu üniversiteler de Yalova 
Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi 

Kırklareli Üniversitesi, OSTİM Teknik Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi, İstanbul Teknik 
Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Kırşehir 
Ahi Evran Üniversitesi olarak gerçekleşmiştir.  
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Tablo 4: Araştırmacıların Üniversitelere/Kurumlara Dağılımı 

Üniversite/Kurum Yazar 

Sayısı 
Üniversite/Kurum Yazar 

Sayısı 
Marmara Üniversitesi 18 Kafkas Üniversitesi,  1 

İstanbul Üniversitesi 13 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi,  1 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 8 Ardahan Üniversitesi,  1 

Yalova Üniversitesi 6 Atatürk Üniversitesi 1 

Yıldız Teknik Üniversitesi 6 Bosch Rexroth,  1 

Çanakkale O.M. Üniversitesi 5 Bursa Uludağ Üniversitesi 1 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 5 Erenköy Kız Liseliler Derneği 1 

Necmettin Erbakan Üniversitesi,  4 Giresun Üniversitesi 1 

Beykent Üniversitesi 4 İnönü Üniversitesi,  1 

Başkent Üniversitesi 4 İstanbul Kültür Üniversitesi,  1 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 3 İstanbul Medipol Üniversitesi 1 

İstinye Üniversitesi 3 İstanbul Rumeli Üniversitesi 1 

Sakarya Üniversitesi 3 İstanbul Ticaret Üniversitesi 1 

Akdeniz Üniversitesi 3 Katip Çelebi Üniversitesi 1 

Kırklareli Üniversitesi,  2 Kocaeli Üniversitesi,  1 

OSTİM Teknik Üniversitesi 2 Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi,  1 

İstanbul Teknik Üniversitesi 2 OSTİM Vakfı 1 

Maltepe Üniversitesi, 2 Niğde Ömer Halis Demir 

Üniversitesi 
1 

Bilgi Üniversitesi 2 Özyeğin Üniversitesi 1 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi,  2 İstanbul Sebahattin Zaim 
Üniversitesi 

1 

Yeditepe Üniversitesi 2 Selçuk Üniversitesi 1 

Alanya Alâeddin Keykubat 

Üniversitesi 
2 Sinop Üniversitesi 1 

Ankara Hacı Bayram Veli 
Üniversitesi 

2 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi,  1 

Çankaya Üniversitesi 2 University of Bath 1 

İstanbul Gedik Üniversitesi 2 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 1 

Altınbaş Üniversitesi 1 Zonguldak Bülent Ecevit 
Üniversitesi 

1 

Süleyman Demirel Üniversitesi 1   

 

Tablo 5: Üniversitelerin İşletme Tarihi Alanına Niceliksel Katkıları 

Sıra 
No 

Üniversite/Kurum Toplam Yazar 

Sayısı 
Toplam Çalışma 

Sayısı 
Yazar Başına 
Çalışma Sayısı 

1 İstanbul Üniversitesi 13 21 1,6 

2 Marmara Üniversitesi 18 21 1,2 

3 Yalova Üniversitesi 6 17 2,8 

4 Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi 

8 16 2 

5 Yıldız Teknik Üniversitesi 6 12 2 

6 İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi 

3 9 3 
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Sıra 
No 

Üniversite/Kurum Toplam Yazar 

Sayısı 
Toplam Çalışma 

Sayısı 
Yazar Başına 
Çalışma Sayısı 

7 İstinye Üniversitesi 3 8 2,7 

8 Necmettin Erbakan 

Üniversitesi,  
4 8 2 

9 Sakarya Üniversitesi 3 8 2,7 

10 Beykent Üniversitesi 4 6 1,5 

11 Çanakkale O.M. Üniversitesi 5 6 1,2 

12 Afyon Kocatepe Üniversitesi 5 5 1 

13 Akdeniz Üniversitesi 3 5 1,7 

14 Kırklaerli Üniversitesi,  2 5 2,5 

15 OSTİM Teknik Üniversitesi 2 5 2,5 

16 Altınbaş Üniversitesi 1 4 4 

17 Başkent Üniversitesi 4 4 1 

18 İstanbul Teknik Üniversitesi 2 4 2 

19 Maltepe Üniversitesi, 2 4 2 

20 Süleyman Demirel 
Üniversitesi 

1 4 4 

21 Bilgi Üniversitesi 2 3 1,5 

22 Tokat Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi,  

2 3 1,5 

23 Yeditepe Üniversitesi 2 3 1,5 

24 Alanya Alaaddin Keykubat 

Üniversitesi 
2 2 1 

25 Ankara Hacı Bayram Veli 
Üniversitesi 

2 2 1 

26 Çankaya Üniversitesi 2 2 1 

27 İstanbul Gedik Üniversitesi 2 2 1 

28 Kafkas Üniversitesi,  1 2 2 

29 Kırşehir Ahi Evran 
Üniversitesi,  

1 2 2 

30 Ardahan Üniversitesi,  1 1 1 

31 Atatürk Üniversitesi 1 1 1 

32 Bosch Rexroth,  1 1 1 

33 Bursa Uludağ Üniversitesi 1 1 1 

34 Erenköy Kız Liseliler 
Derneği 

1 1 1 

35 Giresun Üniversitesi 1 1 1 

36 İnönü Üniversitesi,  1 1 1 

37 İstanbul Kültür Üniversitesi,  1 1 1 

38 İstanbul Medipol 
Üniversitesi 

1 1 1 

39 İstanbul Rumeli Üniversitesi 1 1 1 

40 İstanbul Ticaret Üniversitesi 1 1 1 

41 Katip Çelebi Üniversitesi 1 1 1 

42 Kocaeli Üniversitesi,  1 1 1 

43 Konya Gıda ve Tarım 
Üniversitesi,  

1 1 1 

44 OSTİM Vakfı 1 1 1 
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Sıra 
No 

Üniversite/Kurum Toplam Yazar 

Sayısı 
Toplam Çalışma 

Sayısı 
Yazar Başına 
Çalışma Sayısı 

45 Niğde Ömer Halis Demir 
Üniversitesi 

1 1 1 

46 Özyeğin Üniversitesi 1 1 1 

47 İstanbul Sebahattin Zaim 
Üniversitesi 

1 1 1 

48 Selçuk Üniversitesi 1 1 1 

49 Sinop Üniversitesi 1 1 1 

50 Sivas Cumhuriyet 

Üniversitesi,  
1 1 1 

51 University of Bath 1 1 1 

52 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 1 1 1 

53 Zonguldak Bülent Ecevit 
Üniversitesi 

1 1 1 

 

Araştırma örneklemi dahilinde incelenen çalışmalardan yola çıkarak Türkiye İşletme Tarihi 
araştırmalarının genel metodolojik görünümü değerlendirildiğinde tüm çalışmaların niteliksel 
araştırma yöntemleriyle gerçekleştirildiği görülmüştür. Araştırma deseni olarak literatür taraması 
ön plana çıkmakla beraber örnek olay araştırması/vaka analizi, sözlü tarih araştırması, 
Bibliyometrik analiz, tarihsel ve karşılaştırmalı kurumsal analiz ve tarihsel araştırma da 
rastlanılan diğer araştırma stratejileridir. Çalışmalarda kullanılan veri toplama yöntemleri 
arasında açık ara farkla doküman incelemesi ön sıraya yerleşirken, derinlemesine mülakat, 
Arşivsel araştırma ve film analizi yollarıyla da veri toplandığı görülmüştür. Verilerin 
çözümlenmesinde ise içerik analizi sıklıkla kullanılmış olmakla birlikte, söylem analizi, 
yapıbozum ve tematik analiz tekniklerinden de yararlanılmıştır.  

İncelenen çalışmaların anahtar kelimeleri üzerinden hangi temaların sıklıkla araştırma konularıyla 
ilişkilendirildiği ortaya konmaya çalışılmıştır. Tablo 6.’da anahtar kelimeler ve gerçekleşme 
sıklıkları gösterilmiştir. 

Tablo 6: Ulusal Yazında Sıklıkla Araştırılan Temalar 

Anahtar Kelime Gerçekleşme 
Sayısı 

Anahtar Kelime Gerçekleşme 
Sayısı 

İşletme Tarihi 10 Hayırsever* 2 

Osmanlı* 10 Holakrasi 2 

Yönetim* 10 İnsan Kaynakları* 2 

Fabrika* 6 İş İnsanı portresi 2 

İşletmecilik Tarihi  6 İşçi şirketi 2 

Pazarlama* 6 İşletme Grupları 2 

Tarih* 5 İşletmecilik Bilgisi 2 

Kurum Tarihi 4 Kariyer* 2 

Şirket* 4 Kendi kendini yöneten 
takımlar 

2 

Ahilik* 3 Kurumsal Kuram  2 

Business History Dergisi 3 Kurumsal Sürdürülebilirlik* 2 

Devlet fabrikaları 3 Kurumsallaşma 2 

Erenköy Kız Lisesi 3 Nostalji 2 

Girişimci* 3 OYAK 2 

İçerik analizi 3 Örgütsel form 2 
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Anahtar Kelime Gerçekleşme 
Sayısı 

Anahtar Kelime Gerçekleşme 
Sayısı 

Kadın* 3 Para vakıfları  2 

Nitel araştırma 3 Sanayileşme  2 

Söylem* 3 Sürdürülebilirlik 2 

Ticaret 3 Süreli yayınlar 2 

Aile işletmeciliği 2 Şeker* 2 

Amerikanizasyon 2 Traktör 2 

Bibliyometrik Analiz 2 Turizm 2 

Bilimsel Yönetim,  2 Türk hava yolları 2 

Erken Cumhuriyet 

Dönemi  
2 Türk sineması 2 

Güç 2 Uzun ömürlü* 2 

Halk şirketi 2 Üniversite-sanayi işbirliği 2 

Hamidiye Ticaret 

Mektebi, 

2 Yönetim bilgisi 2 

Hava yolları* 2   

*çeşitli eklerden arındırılmış görece köken kavramları ifade eder. Örn. Yönetim(sel), Söylem (analizi vb.), 
girişimci (lik, ler vb.), kadın (çalışmaları, işgören vb.) 
Buna göre Türkiye İşletme Tarihi araştırmalarının zamansal bağlamının genellikle Osmanlı ve 
Erken Cumhuriyet Dönemi olduğu anlaşılmaktadır. “İşletme Tarihi” anahtar kelimesi sıklıkla 
tekil işletmelerin tarihini konu alan çalışmalarda kullanılmış olup “Kurum tarihi” ile benzer anlam 
ve araştırma amacında kullanılmıştır. Fabrikaların (devlet) tarihi, girişimcilerin portreleri, 
pazarlama tarihi, aile işletmeleri ve işletme grupları gibi temalar alanda ön plana çıkan araştırma 
temalarını oluşturmaktadır. Buradan elde edilen bulgular genel anlamda ulusal yazında üzerinde 

sıklıkla durulan konuları göstermektedir. Uluslararası yazınla bir karşılaştırma yapmak üzere 
Şehitoğlu ve diğer yazarların (2020) Business History dergisinin 1995-2019 yılları arasındaki 25 
yıllık dönemini çalışılan ana konular bağlamında değerlendirdikleri araştırmalarının 
bulgularından faydalanılmıştır. Tablo 7.’de Business History dergisinde belirtilen zaman 

aralığında yayımlanmış makalelerin anahtar kelimelerinin dökümü verilmiştir. 

Tablo 7: Uluslararası Yazında Sıklıkla Araştırılan Temalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Şehitoğlu, Y. vd. (2020) İşletme Tarihi Çalışmalarında Ana Aktörler-Ana Konular: 

Business History Dergisi Üzerinde Bir İnceleme. III. İşletme Tarihi Konferansı. 
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Tablo 6 ve Tablo 7 birlikte değerlendirildiğinde ulusal ve uluslararası yazında sıklıkla üzerinde 
durulan, araştırılan konular arasında benzeşmeden fazla farklılaşma olduğu dikkat çekmektedir. 
Bahsi geçen karşılaştırma Tablo 8.’den izlenebilir.  

Tablo 8: Ulusal ve Uluslararası İşletme Tarihi Yazınına Yönelik Bir Karşılaştırma 

Farklılıklar Ortak Temalar 

Uluslararası Ulusal Girişimci(lik) 
Kurumsal Yönetişim Fabrika Yönetim 

Uluslararasılaşma Kurum Tarihi İşletme Tarihi 
İnovasyon Ahilik  Aile İşletmeleri 
Küreselleşme Devlet Fabrikaları Pazarlama 

Performans İşletme Grupları  

Strateji İş İnsanı Portresi  

Britanya Sürdürülebilirlik  

ABD Erken Cumhuriyet Dönemi  

 Osmanlı  
 

Uluslararası yazında kurumsal yönetişim, uluslararasılaşma, inovasyon, küreselleşme, 
performans ve strateji gibi temalar ön plana çıkarken ulusal yazından bu temalara 
rastlanmamakta; fabrika, kurum tarihi, devlet fabrikaları, işletme grupları, iş insanı portreleri, 

sürdürülebilirlik gibi konular görülmektedir. Benzeşme ise farklılaşmaya göre daha az ve daha 
jenerik konularda sınırlı kalmıştır.  

SONUÇ YERİNE VE ÖNERİLER 

Bu çalışma sonucunda Türkiye İşletme Tarihi alanında çalışan araştırmacılar listelenerek bu 

epistemolojik cemaatin üyelerinin bir dökümü sağlanmıştır. Genç bir araştırma alanı için alandaki 
araştırmacıları gösteren rehber niteliğinde bir belgenin önemli olabileceği düşünülmektedir. Bu 

araştırmacıların şehirlere ve üniversitelere dağılımı gösterilmiş, Türkiye İşletme Tarihi bilgisi 
üretiminde İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova illerinin merkez konumunda olduğu görülmüştür. 
Alanda yapılan araştırmaların tamamında niteliksel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı, 
araştırma deseni olarak en fazla literatür taraması, veri toplama yöntemi olarak doküman 
incelemesi ve veri analiz tekniklerinden de içerik analizinin sıklıkla tercih edildiği söylenebilir. 
Bazı çalışmalarda araştırmacılar ülkemizdeki arşivsel birikimin kısıtlı olduğunu belirtmişler, 
mevcut arşivlere erişimin zorluğuna dikkat çekmişlerdir (Yalçınkaya, 2021). Ulusal yazında ön 
plana çıkan araştırma temaları; fabrikalar (özellikle devlet fabrikaları), işletmeler, kurumlar, 

girişimci/iş insanı biyografileri şeklinde gerçekleşmektedir. Erken Cumhuriyet ve Osmanlı 
dönemi ise genellikle araştırılan dönemler olmaktadır. Buna karşın uluslararası yazındaki ana 
temaların ulusaldakilerden farklılaştığı görülmektedir. Kurumsal yönetişim, uluslararasılaşma, 
strateji, inovasyon, küreselleşme, performans gibi temaların çoğunlukla ABD, Britanya, Avrupa 
(İsveç, İspanya) ve Japonya bağlamlarında araştırıldığı ortaya çıkmıştır. Küresel etkileri olan ve 
büyük değişim ve dönüşüm sağlayan olayların uluslararası yazına yön verdiği not düşülürken 
(Şehitoğlu, Y. vd., 2020) ulusal yazındaki araştırma eğilimlerinin ise daha fazla ülke içindeki 
dinamiklere göre şekillendiği düşünülmektedir. Ek olarak tarih araştırmalarının toplumsal 
bağlama olan bağımlılığının bir sonucu olarak ülkelerarası işletme tarihi araştırmalarındaki 
farklılaşmanın beklenen bir sonuç olduğu öne sürülebilir. Kurt (2016:43-44) farklı ülke 
bağlamlarında farklı anlayışlarla kurumsallaşan işletme tarihi araştırmalarına örnekler sunmuştur. 
İskandinav ülkelerinde ABD’den farklı olarak işletmecilik tarihi halen iktisat tarihi alanının çatısı 
altındadır. İspanya’daki araştırmaların nicel yöntemlere olan eğilimiyle dikkat çektiği 
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belirtilmiştir. İngiltere, Fransa ve İtalya’da ise genellikle işletme okulları bünyesinde bulunan 
işletme tarihi araştırmacıları, iktisat tarihçilerine göre daha dinamik bir profil oluşturmaktadır. 
Japonya’daki durumda ise iktisat ve işletme tarihi alanlarının belirgin bir ayrıma sahip olduğu 

söylenirken, Hollanda’da akademik kurumsallaşmanın zayıf olması sebebiyle işletme tarihçileri 
şirket bünyelerinde yer almaktadır.  

Ulusal yazınlar arasındaki farklılaşmayı açıklamak için ülke bağlamlarını şekillendiren etkilere 
vurgu yapılmaktadır. Bu noktadan hareketle, her ülkenin sanayileşme sürecini farklı 
deneyimlediği ve dolayısıyla ulusal sınırlar boyunca kapitalizmin farklı türlerinin inşa edildiği 
(Hall ve Soskice, 2001); ülkeler arası farklı makro kurumsal etkilerin mevcut olduğu ve bu 
etkilerin tarihsel olarak farklı karakteristiklere sahip iş sistemleri oluşturduğu (Whitley, 1991) 
teorilerinin de yine yazınlar arasındaki farklılaşmayı açıklayabileceği düşünülmektedir.  

Devam eden bir çalışmanın ilk aşamasını ve ana çatısını sunan bu bildiri, ileriki süreçte ulusal 
işletme tarihi yazınını daha kapsamlı değerlendirebilmek adına bildiri türündeki yayınların yanı 
sıra alanda üretilmiş akademik tez, proje, kitap ve makale türündeki çalışmaları da örneklemine 
dahil edecektir. Genişletilecek bu örnekleme içerik analizi haricinde bibliyometrik inceleme de 

uygulanarak alan yazınında en fazla başvurulan kaynaklar, bir başka deyişle yazını etkileme 
kapasitesi en yüksek çalışmalar ortaya çıkartılacaktır. Son olarak, başka bir araştırmada ulusal iş 
sistemleri yaklaşımının (Whitley, 1991) ulusal yazınlar arasındaki farklılıkları açıklama 
kapasitesini test etmek üzere aynı iş sistemlerine sahip iki ülkedeki (ör. Türkiye ve Güney Kore) 
işletme tarihi araştırmalarındaki ana temaların benzeşme ve farklılaşma durumları incelenebilir.   
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, psikolojik rahatlığın bilgi saklama davranışı türleri üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. 
Araştırmada kullanılan değişkenlere ilişkin veriler, Türkiye’de beyaz yakalı çalışanlardan çevrimiçi form aracılığıyla 
2022 yılı şubat ayı içerisinde toplanmıştır. Katılımcıların psikolojik rahatlık düzeyleri ve bilgi saklama davranışı 
eğilimleri yazında sıklıkla kullanılan iki ölçekle ölçülmüştür. 403 geçerli form ile tamamlanan araştırma sonucunda, 

araştırma hipotezlerinin test edilmesi için SPSS paket programıyla çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Araştırma 
sonuçları, psikolojik rahatlığın bilgi saklama davranışını negatif yönde etkilediğini göstermiştir. Psikolojik rahatlığın 
boyutları olan hoşgörü ve inisiyatif, bilgi saklama davranışının baştan savarak, bilmezden gelerek ve mantığa bürüyerek 
bilgi saklama türlerinin hepsini anlamlı düzeyde ve negatif yönde etkilemiştir.  

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Rahatlık, Bilgi Saklama 

 

GİRİŞ 

Bilgi, örgütlerin rekabet avantajı sağlayarak hayatta kalmasını ve büyümesini sağlayan temel 
kaynaklardan biridir. Bilgi paylaşımı, örgütlerin performansını ve başarısını artırmak için hayati 
önem taşımaktadır. Ancak, araştırmalar örgütlerde bilgi saklama davranışının oldukça yaygın 
olduğuna işaret etmektedir. Çalışanların % 85’i işyerinde özgün bilgilerin çalışanlar arasında 
paylaşılmasının üretkenliği artırmak için kritik olduğunu düşündüğünü ifade etse de çalışanların 

%60’ı iş arkadaşlarını işlerini yapmak için gerekli olan ve önem taşıyan bilgileri paylaşmaya ikna 
etmekte zorlandığını ifade etmiştir (Workplace Knowledge and Productivity Report, 2018). 

Bilgi saklama davranışının olumsuz etkilerinin bertaraf edilebilmesi için potansiyel nedenlerin 
tespit edilmesi önem taşır. Bilgi saklama davranışıyla karşılaşan bir çalışanın bunun karşılığında 
daha sonra bilgi saklama eğiliminde olması muhtemeldir (Xiao & Cooke, 2019). Bir çalışanın iş 
arkadaşlarından haftada ortalama 5 saatten fazla yardım ve bilgi beklediği ve bu sürede 
çalışanların ya gerekli bilgi ya da uzmanlığı yeniden oluşturduğu ya da işini geciktirdiği rapor 
edilmiştir. Benzer şekilde, çalışanların %81’inin işlerini yapmaları için gerekli olan bilgiye 
ulaşamadıklarında hayal kırıklığı yaşadıkları rapor edilmiştir (Workplace Knowledge and 
Productivity Report, 2018).  

Araştırmalar, bilgi saklamanın bilgi saklama davranışına maruz kalanlar kadar bilgi saklama 

davranışı gösterenler için de olumsuz sonuçları olduğunu göstermektedir. Bilgi saklama davranışı 
gösterenlerin iş performansının, tatmininin, bağlılığının, işte gelişim gösterme düzeylerinin 
azaldığı buna karşın işten ayrılma niyetlerinin artış gösterdiği bulunmuştur (Offergelt vd., 2018; 

Jiang vd, 2019; Chatterjee vd., 2021).  

Edmondson (1999), psikolojik rahatlığın çalışanların kendilerini oldukları gibi yansıtma ve 
kişilerarası risk alma konusunda rahat hissettikleri ve karşılıklı saygı ve kişilerarası güvenle 
şekillenen bir psikolojik durum olduğunun altını çizmiştir. Çalışanların herhangi bir konuda fikir 
ve görüşlerini beyan etmesi, öneri ya da geri bildirim sunması veya hatalarından bahsetmesi gibi 

durumlarda diğer çalışanların verdiği tepkiler çalışanların örgütte psikolojik rahatlığını belirleyen 
temel konulardır. Psikolojik rahatlık, performans, bağlılık ve tatmin gibi göstergelerin yanı sıra 
ses davranışı ve öğrenme gibi gönüllü ve örgüt yararını gözeten davranışlarla da ilişkili 
bulunmuştur.  Benzer şekilde, çalışanların kaygı duymadan kendilerini ifade edebildikleri, 
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psikolojik olarak rahat hissettikleri iş ortamlarında daha az bilgi saklama davranışı göstereceği 
beklenmektedir. Bu noktadan yola çıkarak, bu araştırmada çalışanların psikolojik rahatlığının 
bilgi saklama davranışı türleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Psikolojik Rahatlık 

Psikolojik rahatlık, bireylerin işyerinde gerçek benliklerini ifade edilme konusunda kendilerini 
rahat hissedebilme düzeyi olarak tanımlanmaktadır. Kahn (1990) psikolojik rahatlığı, “bireysel 
imajına, statüsüne ya da kariyerine negatif sonuçlar getirmesinden korkmadan bireyin benliğini 
sergileyebilmesi ve ifade edebilmesi hissi” olarak tanımlamıştır. Edmondson (1999), takım 
düzeyinde psikolojik rahatlığın öğrenme davranışı ile ilişkili olduğunu ve takımın psikolojik 
rahatlığını dolaylı olarak etkilediğini bulmuştur. Edmondson (1999), psikolojik rahatlığın; 

çalışanların hata yaptıklarında, farklı görüşte olduklarında ya da proaktif bir davranış 
gösterdiklerinde reddedileceklerini ya da kendilerine sırt dönüleceğini hissetmeden kendilerini 
ifade etme ve kişilerarası risk alma konusunda rahatlık hissine dikkat çekmiştir. 

Güvenlik inançlarının kökleri Maslow'un (1943) klasik çalışması İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi’ne 
dayandırılmaktadır. İnsanlar temel fiziksel ve güvenlik ihtiyaçları karşılandıktan sonra sevgi, ait 

olma, saygınlık ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarına yönelirler. Çalışanların kendilerini daha 
üst düzey hedefler için çabalamak üzere motive edebilmeleri için fiziksel olarak olduğu kadar 
psikolojik olarak da rahat hissedecekleri, güvenli bir çalışma ortamına ihtiyaçları vardır (Schepers 

vd., 2008). 

İşyerinde psikolojik rahatlık çalışanların olumsuz sonuçlarından korkmadan kendilerini gerçekte 
oldukları gibi ifade edebilmelerini sağlar. Liderlik, grup dinamikleri, güvenilir ve saygılı 
kişilerarası ilişkiler, örgüt normları ve örgütsel destek, proaktif kişilik, duygusal denge ve 
öğrenme oryantasyonu psikolojik rahatlığın oluşmasına zemin sağlar (Kahn, 1990; Edmondson, 

2003; Frazier vd., 2017). Araştırmalar, psikolojik rahatlığın; işe adanmışlık, görev performansı, 
bilgi paylaşımı, yenilikçi davranışlar, yardım isteme, geri bildirim isteme, ses davranışı, öğrenme, 
bağlılık ve tatmin üzerinde anlamlı etkileri olduğunu göstermiştir (Edmondson, 2003; Frazier vd., 

2017). 

Bilgi Saklama 

Bilgi saklama, istenen bir bilginin bilinçli olarak saklanması olarak tanımlanmaktadır. Connelly 
vd. (2012), bilgi saklamayı; baştan savarak, bilmezden gelerek ve mantığa bürüyerek bilgi 
saklama olarak üç boyutlu bir kavram olarak tanımlamış ve bilgi saklamayı bu üç boyutla ölçen 
ve literatürde sıklıkla kullanılan bir ölçek geliştirmişlerdir. Baştan savarak bilgi saklama, 
kendisinden bilgi istenen kişinin istenen bilgiden farklı bir bilgi vermesi veya bilgiyi daha sonra 

vereceğini söyleyerek vermemesi, bilmezden gelerek bilgi saklama, istenen bilgiye sahip değilmiş 
gibi davranması, mantığa bürüyerek bilgi saklama ise istenen bilginin gizli olması, yönetimin bu 
bilginin paylaşılmasını uygun bulmaması gibi gerekçelerle bilginin saklanmasını ifade eder 
(Connelly vd., 2012). 

Bilgi saklama kavramı, Blau’nun (1964) Sosyal Mübadele ve Pierce vd.’nin (2001) Psikolojik 

Sahiplenme Kuramlarına dayandırılarak açıklanmaktadır. Sosyal Mübadele Kuramından 

hareketle, çalışanlar sahip oldukları bilgiyi saklamaları durumunda elde edecekleri faydaları ya 
da bilgiyi saklamaları durumunda karşılaşacakları riskleri düşünürler. Ayrıca, örgütte kendisinden 
bilgi saklanan bir çalışanın karşılığında daha sonra bilgi saklaması da muhtemeldir (Ruparel ve 
Chouubisa, 2020). Pierce vd.’nin (2001) Psikolojik Sahiplenme Kuramına göre ise psikolojik 

sahiplenme duygusu güçlendikçe, kişi sahip olduğu bilgiyi kendi mülkü gibi görür ve mülkünü 
korumak için bilgiyi saklama isteğinde olur (Peng, 2013).   

Bilgi saklama; kişiler arası ilişkiler, güven, kişilik özellikleri, işin özerkliği, işin karşılıklı 
bağlılığı, rol stresi, liderle ilişkiler, istenen bilginin karmaşıklığı, istenen bilginin özelliği, bilgi 
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paylaşma iklimi ve zaman baskısı gibi faktörlerden etkilenirken; yenilikçi iş davranışı, yaratıcılık, 
performans, işte gelişim gösterme gibi sonuçlarla ilişkilendirilmiştir (Connelly vd., 2012; 

Demirkasımoğlu, 2015; Gagne vd., 2019; Zhao ve Jiang, 2019; He vd., 2020; Škerlavaj vd., 2018; 

Men vd., 2020; Chatterjee vd., 2021). 

Değişkenler Arası İlişkiler 

Bilgi paylaşımı, bir örgütün yenilikçiliğine ve performansına katkı sağlayacak gönüllü 
davranışlardan biri olarak kabul edilmektedir. Yüksek kaliteli bilgi sunmak, yöneticileri 
desteklemenin etkili yollarından biridir.  

Psikolojik rahatlık algısı, çalışanlara örgütte hoşgörü ve güven ortamının sağlandığı, psikolojik 
olarak güvende oldukları ve değerli oldukları hissini verir. Blau’nun sosyal mübadele kuramına 

dayanarak, çalışanların örgütten ve kazanımlarından tatmin olduklarında karşılığında daha olumlu 
tutum ve davranışlar gösterebileceği; bilgi, fikir ve önerilerini paylaşma konusunda daha pozitif 

bir tutum içerisinde olacakları öngörülmüştür.  

Psikolojik rahatlığın yüksek olması, iş arkadaşları tarafından yargılanma ve dışlanma tehdidini 
azaltarak bireye işle ilgili daha fazla iletişim kurma ve işle ilgili daha fazla paylaşım motivasyonu 

sağlar (Schaubroeck vd, 2011). Liang vd. (2012), psikolojik rahatlığın çalışanların ses davranışı 
için önemli motivasyonlardan biri olduğunu belirtmiştir. Benzer şekilde, Siemsen vd. (2009), 
psikolojik rahatlığın bilgi paylaşımı ve etkileşimini etkilediğini ifade etmiştir.  

Psikolojik rahatlık, negatif sonuçlarından korkmadan kişinin benliğini gösterme ifade etme 
konusunda kendisini rahat hissetmesidir. Çalışanların kendilerini tehdit altında hissetmedikleri, 
destekleyici ve güven veren verici ilişkilerinin olması durumunda psikolojik olarak daha rahat 
hissetmeleri muhtemeldir. Kendisini ifade etmesi durumunda utandırılmayacağı ya da 
cezalandırılmayacağı konusunda çalışma arkadaşlarına ve yöneticiye duyulan güven psikolojik 
rahatlığı artırır. Connelly vd. (2012), kişilerarası güvenin bilgi saklama davranışını etkilediğini 
ifade etmiştir. Benzer şekilde, kendisini psikolojik olarak rahat hisseden çalışanlar, bilgi 
paylaşımı ve iletişim konusunda daha istekli olurlar çünkü kendilerini daha az tehdit altında 
hissederler (Zhao vd., 2016). Bu nedenle psikolojik rahatlığın bilgi saklamayı olumsuz 
etkileyeceği beklenmektedir. Bu doğrultuda, psikolojik rahatlığın boyutları ve bilgi paylaşma 
davranışının türlerinin arasındaki ilişkilere ilişkin aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur; 

H1: Psikolojik rahatlığın hoşgörü boyutu baştan savarak bilgi saklamayı negatif yönde etkiler 

H2: Psikolojik rahatlığın inisiyatif boyutu baştan savarak bilgi saklamayı negatif yönde etkiler 

H3: Psikolojik rahatlığın hoşgörü boyutu bilmezden gelerek bilgi saklamayı negatif yönde etkiler 

H4: Psikolojik rahatlığın inisiyatif boyutu bilmezden gelerek bilgi saklamayı negatif yönde etkiler 

H5: Psikolojik rahatlığın hoşgörü boyutu mantığa bürüyerek bilgi saklamayı negatif yönde etkiler 

H6: Psikolojik rahatlığın inisiyatif boyutu mantığa bürüyerek bilgi saklamayı negatif yönde etkiler 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Bu bölümde araştırmanın amacı, modeli, katılımcıları ve ölçüm araçları hakkında bilgilere yer 
verilmiştir.  

Araştırmanın Amacı ve Modeli 
Bu araştırmada, psikolojik rahatlığın bilgi saklama davranışı türleri üzerindeki etkisinin ortaya 

koyulması amaçlanmıştır. Edmondson (1999) tarafından geliştirilen orijinal psikolojik rahatlık 
ölçeğinin Türkçe uyarlama çalışması sonucunda hoşgörü ve inisiyatif olmak üzere iki boyutu 
(Yener, 2014) tespit edilmiştir. Hoşgörü ve inisiyatif boyutlarının baştan savarak, bilmezden 
gelerek ve mantığa bürüyerek bilgi saklama davranışı üzerindeki etkisi, Türkiye’deki beyaz yakalı 
çalışanların katılımıyla araştırılmıştır. 
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Şekil 1: Araştırma Modeli 

Araştırmanın Katılımcıları 
Bilgi; işe özgü belirli bazı gerçeklerin ve verilerin yanı sıra örgüt çalışanlarının görevleriyle 
ilişkili fikir, uzmanlık ve tecrübesini içerir (Bartol ve Srivastava, 2002). Araştırmanın 
katılımcıları aktif olarak iş hayatının içerisinde yer alan, tam zamanlı ve beyaz yakalı 
çalışanlardan oluşmaktadır. Örgütlerde yaygın bir davranış olarak bilgi saklamanın kamu ve özel 
sektörde beyaz yaka çalışanlar arasında da yaygın olabileceği düşünülerek kolayda örneklem ve 
kartopu örneklem yöntemi ile elektronik posta ve mesajlaşma uygulaması yoluyla 403 

kullanılabilir veri elde edilmiştir. Katılımcıların demografik özelliklerine göre dağılımı Tablo 
1’de sunulmuştur. 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Dağılımı 

Demografik Değişkenler                                               Kategoriler N % 

 18-28 236 58.71 

 29-39 100 24.88 

Yaş 40-50 58 14.43 

 51-61 8 2 

Mevcut İşyerindeki İş Tecrübesi (Yıl) 
1-5 299 74.19 

6-10 70 17.37 

11 ve üzeri 34 8.44 

Toplam İş Tecrübesi (Yıl) 

1-5 205 51.12 

6-10 84 20.84 

11-15 53 13.15 

16-20 60 14.88 

Cinsiyet 
Erkek 202 50.1 

Kadın 201 49.9 

Eğitim Durumu 

Lise 180 44.67 

Lisans ve Ön Lisans 199 49.38 

Lisansüstü 24 5.96 

Pozisyon 
Yönetsel 130 32.3 

Yönetsel Değil 273 67.7 
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Ölçüm Araçları 
Psikolojik Rahatlık Ölçeği: Edmondson (1999) tarafından çalışanların psikolojik rahatlık 

algılarını ölçmek üzere geliştirilen, 7 maddeli tek boyuttan oluşan ve 5’li Likert şeklindeki ölçek 
kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe uyarlaması Yener (2014) tarafından yapılmış ve çalışma 
sonucunda ölçeğin Türkiye’de iki boyutla çalışılması önerilmiştir.  

Bilgi Saklama Ölçeği: Connelly vd. (2012) tarafından geliştirilen, İspirli (2014) tarafından 
Türkçe’ye uyarlanan, üç boyut ve 12 ifadeden oluşan 7’li Likert tipindeki ölçek kullanılmıştır. 

Demografik Veriler: Çalışanlardan; yaşları, mevcut işyerindeki tecrübeleri ve toplam iş 
tecrübelerini yazmaları istenmiş; cinsiyet, en son mezun olunan okul düzeyi ve yönetsel bir 
pozisyonda çalışıp çalışmadığı seçmeli olarak sorulmuştur. Toplam 6 demografik soru 

sorulmuştur.  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Değişkenler analize tabi tutulmadan önce araştırma verilerinin normal dağılım gösterip 
göstermediği çarpıklık basıklık değerleri incelenerek test edilmiştir. Gürbüz ve Şahin (2018), bir 
verinin normal dağılım ya da normal dağılıma yakın bir dağılım gösterip göstermediğinin çeşitli 
yöntemlerle test edilebileceğini, en fazla başvurulan Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk 

testlerinin Sosyal Bilimler ve Likert ölçekleri için oldukça katı olduğunu ve büyük örneklemlerde 

geçerli sonuçlar vermediğini ifade etmiştir. Alternatif olarak literatürde de yaygın kullanılan 
çarpıklık ve basıklık değerlerinin dikkate alınabileceği önerilmektedir. Test sonuçlarına göre tüm 
değişkenlerden elde edilen çarpıklık ve basıklık değerleri ±2 aralığındadır. Çarpıklık değerinin -
2 ile +2 arasında ve basıklığın -7 ile +7 arasında olması normal dağılım için kabul edilebilir 
sınırlar olarak kabul edilmektedir (Hair vd., 2010; Bryne, 2010). 

Ölçeklerin Güvenirlik ve Geçerlilikleri 
Araştırmada kullanılan ölçüm araçlarının yapı geçerliliğini sınamak için AMOS programı 
aracılığıyla doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Tablo 2’de ölçeklerin uyum iyiliği değerleri 
sunulmuştur.  

Tablo 2: Ölçeklerin Uyum İyiliği Değerleri 

Model χ2/df    CFI IFI NFI GFI TLI RMSEA 

Psikolojik Rahatlık 2.549 .98 .98           .96 .98 .96 .06  

Bilgi Saklama 4.078 .97 .97           .96 .93 .96 .07  

Kabul Edilebilir Uyum* ≤5 >.90 >.90       >.90 >.85 >.80 <.08  

İyi Uyum* ≤3 >.97 >.95       >.97 >.90 >.85 <.05  
*Joreskog ve Sorbom. (1993); Kline. (1998); Anderson ve Gerbing. (1984). 

Tablo 2 incelendiğinde görülebileceği gibi, araştırmada kullanılan psikolojik rahatlık ölçeğinin 
iyi uyum değerleri, bilgi saklama ölçeğinin kabul edilebilir uyum iyiliği değerleri içerisinde 
olduğu söylenebilir. Psikolojik Rahatlık Ölçeği, Türkçe uyarlama çalışmasında (Yener, 2014) 

önerildiği şekilde iki boyutla, Bilgi Saklama Ölçeği, orijinal ölçek geliştirme çalışmasında 
(Connelly vd., 2012) ve Türkçe uyarlama çalışmasında (İspirli, 2014) önerildiği gibi üç boyutla 

doğrulanmıştır. Analizler sonucunda, ölçeklerden madde çıkarılmamıştır. Bu kapsamda 

ölçeklerin yapı geçerliliklerinin doğrulandığı ifade edilebilir. 

Ölçeklerin güvenirliklerinin test edilmesi için iç tutarlılık katsayıları Cronbach’s Alpha (α) 
değerleri ile hesaplanmıştır. Ölçeklerin ve boyutlarının Cronbach’s Alpha (α) katsayıları Tablo 
3’te sunulmuştur.  
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Tablo 3: Ölçeklerin ve Boyutlarının İç Tutarlılık Katsayısı 

Değişkenler ve Boyutları İfade Sayısı Cronbach’s Alpha (α) 
Psikolojik Rahatlık 7 .76 

        Hoşgörü 3 .73 

        İnisiyatif 4 .76 

Bilgi Saklama 12 .95 

        Baştan Savarak Bilgi Saklama 4 .87 

        Bilmezden Gelerek Bilgi Saklama 4 .93 

        Mantığa Bürüyerek Bilgi Saklama 4 .92 
 

Hesaplanan (α) değerinin .70’in üzerinde olması ölçeklerin güvenilir olduğuna işaret etmektedir 
(Nunnally. 1978). * 

Betimsel İstatistikler ve Değişkenler Arası İlişkiler 

Araştırmada kullanılan değişkenlere ilişkin betimsel istatistikler ve korelasyon analizi sonuçları 
Tablo 4’te sunulmuştur. 

Tablo 4: Betimsel Göstergeler ve İlişki Testleri Sonuçları 

Değişkenler 1 2 3 4 5 6 7 

1. Psikolojik Rahatlık        

2. Hoşgörü .79**       

3. İnisiyatif .85** .35**      

4. Bilgi Saklama -.38** -.37** -.27**     

5. Baştan Savarak Bilgi S. -.39** -.35** -.29** .90**    

6. Bilmezden Gelerek Bilgi S. -.34** -.34** -.23** .95** .81**   

7. Mantığa Bürüyerek Bilgi S. -.32** -.32** -.22** .91** .70** .81**  

Ortalama 2.87 3.20 2.63 2.64 2.71 2.47 2.74 

SS .836 1.091 .962 1.531 1.580 1.665 1.743 

Çarpıklık .190 -.106 .478 .971 .931 1.106 .690 

Basıklık .984 -.600 .107 .213 .218 .224 -.666 
**p<.01; SS: Standart Sapma.  

Tablo 4 incelendiğinde, 5’li Likert ölçekle ile ölçüldüğü göz önünde bulundurulduğunda 
katılımcıların psikolojik rahatlığının (2.87±.836) ölçek ortalaması düzeyinde olduğu 
görülmektedir. Psikolojik rahatlığın boyutları incelendiğinde, hoşgörü boyutunun (3.20±1.091) 

ölçek ortalaması seviyenin biraz üzerinde olduğu, inisiyatif boyutunun ise (2.63±.962) ortalama 

düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 

Katılımcıların bilgi saklama eğilimlerinin, 7’li Likert ile ölçüldüğü göz önünde 
bulundurulduğunda (2.64±1.531) orta seviyenin altında olduğu tespit edilmiştir. Bilgi saklama 

davranışının boyutları için de benzer sonuçlar elde edilmiştir. Katılımcıların, baştan savarak 
(2.71±1.580), bilmezden gelerek (2.47±1.665) ve mantığa bürüyerek (2.74±1.743) bilgi saklama 

davranışı eğilimleri orta düzeyin biraz altında bulunmuştur. 

Tablo 4’e göre, değişkenler arasındaki ilişkiler incelendiğinde bağımlı ve bağımsız değişkenler 
arasındaki bütün ilişkilerin negatif yönlü ve anlamlı düzeyde olduğu görülmektedir.  

Hipotez Testleri 

Araştırmanın kapsamında oluşturulan hipotezlerin test edilmesi için çoklu regresyon analizleri 

yapılmıştır.  Regresyon analizleri sonuçları Tablo 5’te özetlenmiştir.  
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Tablo 5: Hipotez Testlerinin Sonuçlarını Gösteren Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler   B β S.H. Model İstatistikleri 

Hoşgörü   Baştan Savarak BS. -.412 -.285*** .071 
R2=.157, Düz. R2=.153 

F (2,400)= 37.279, p<.001 
İnisiyatif  Baştan Savarak BS -.319 -.194*** .080 

Sabit   4.869  .261 

Hoşgörü   Bilmezden Gel. B.S. -.457 -.299*** .076 
R2=.132, Düz. R2=.128 

F (2,400)= 30.534, p<.001 
İnisiyatif  Bilmezden Gel. B.S. -.221 -.128* .086 

Sabit   4.518  .279 

Hoşgörü   Mantığa Bürü. B. S. -.433 -.271*** .080 R2=.113, Düz. R2=.109 

F (2,400)= 25.569, p<.001 İnisiyatif  Mantığa Bürü. B. S. -.230 -.127* .091 

Sabit   4.731  .295 
***p<.001; * p<.04, S.S.: Standart Hata  

Çoklu regresyon analizi sonuçları incelendiğinde, ölçüm model sonuçlarının anlamlı olduğu 
görülmektedir (F(2,400)=37.279, p<.001; F(2,400)=30.534, p<.001; F(2,400)=25.569, p<.001). Hoşgörü 
ve inisiyatif yoluyla psikolojik rahatlığın baştan savarak bilgi saklama üzerindeki etkisini ölçen 
modelde düzeltilmiş R2 değeri .15 bulunmuştur. Bu sonuç, baştan savarak bilgi saklamadaki %15 

oranında varyansın, psikolojik rahatlığın hoşgörü ve inisiyatif boyutlarıyla açıklandığını 
göstermektedir. Beta katsayıları incelendiğinde, psikolojik rahatlığın hoşgörü (β=.-29, p<.001) ve 

inisiyatif (β=-.19, p<.001) boyutlarının baştan savarak bilgi saklamayı negatif yönde ve anlamlı 
düzeyde etkilediğini göstermektedir. Bu doğrultuda H1 ve H2 desteklenmiştir.  

Hoşgörü ve inisiyatif yoluyla psikolojik rahatlığın bilmezden gelerek bilgi saklama üzerindeki 
etkisini ölçen modelde düzeltilmiş R2 değeri .13 bulunmuştur. Psikolojik rahatlığın hoşgörü ve 
inisiyatif boyutları bilmezden gelerek bilgi saklamadaki varyansın %13’ünü açıkladığı 
görülmektedir. Hoşgörü (β=-.30, p<.001) ve inisiyatif (β=-.13, p<.05) bilmezden gelerek bilgi 

saklama davranışını negatif yönde ve anlamlı düzeyde etkilediğini göstermektedir. Bu doğrultuda 
H3 ve H4 desteklenmiştir.  

Hoşgörü ve inisiyatifin mantığa bürüyerek bilgi saklama davranışları üzerindeki etkisine ilişkin 

de benzer sonuçlar elde edilmiştir. Hoşgörü (β=.-27, p<.001) ve inisiyatifin (β=.-13, p<.05) 

mantığa bürüyerek bilgi saklamayı anlamlı düzeyde ve negatif yönde etkilediği doğrulanmıştır. 
Bu sonuçlar doğrultusunda H5 ve H6 desteklenmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada, psikolojik rahatlığın bilgi saklama davranışı türleri üzerindeki etkisi 
araştırılmıştır. Çalışanların, örgütlerde psikolojik olarak rahat hissetmeleri, performans, iş tatmini, 
bağlılık gibi davranışlarla ilişkili bulunmuştur. Psikolojik rahatlığın ayrıca geri bildirim isteme ve 
ses davranışı gibi örgüt yararını gözeten isteğe bağlı davranışları olumlu yönde etkilediği 
bulunmuştur. Bilginin örgüt içinde dolaşımı ve paylaşımı örgütler için hayati önem taşır. İlgili 
bilginin çalışanlar arasında paylaşılmaması, ciddi miktarda zaman kaybına ve maliyete neden 

olur. Çalışanlar arasında güven kaybı ve ilişkilerin zarar görmesi de kaçınılmazdır.  

Connelly ve Zweig (2015), bilgi saklama davranışının hem bilgi saklayanlar hem de 

kendilerinden bilgi saklananlar üzerinde negatif etkileri olduğunu ancak bazı bilgi saklama 

türlerinin karşılıklı güvene ve ilişkilere daha ciddi zarar verdiğini öne sürmüş ve kişiler arası 
ilişkilere zarar vermesi ve intikam duygusuyla karşılık olarak ilerde bilgi saklama niyetini 
beraberinde getireceği için baştan savarak bilgi saklama davranışının en zararlı olan bilgi saklama 
davranışı türü olduğunu ifade etmişlerdir. Araştırma sonuçları, psikolojik rahatlığın boyutlarının 
bilgi saklama davranışı türleri üzerindeki negatif etkisinin baştan savarak bilgi saklama davranışı 
üzerinde diğerlerinden nispeten daha güçlü olduğuna da işaret etmektedir.  

Psikolojik rahatlık, endişe duymadan kişilerin kendilerini rahatça ifade edebilmeleri için bir 
zemin hazırlar. Bu noktada, psikolojik rahatlığın örgütlerde çalışanlar tarafından bilginin kasıtlı 
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olarak tutulmasını ve paylaşılmamasını ifade eden bilgi saklama davranışını azaltacağı 
öngörülmüştür. Araştırma sonuçları, bu öngörüyü doğrulayan sonuçlara işaret etmektedir. 
Örgütlerde bilgi saklama davranışını azaltmanın yollarından birinin de çalışanların psikolojik 

rahatlığının sağlanması olarak ifade edilebilir. Bu noktada, örgütlerde grup dinamikleri, 
kişilerarası ilişkilerin güvenilirliği, pozitif örgüt iklimi ve örgütsel desteğin rolü araştırmalarla 
doğrulanmıştır (Kahn, 1990; Edmondson, 2003; Frazier, 2017). Psikolojik rahatlık, bilgi 

saklamanın azaltılmasına katkı sağlayarak örgütlerde yeni fikirlerin ifade edilmesinin önünün 
açılmasına zemin hazırlar ve örgütlerde yaratıcılığın ve yenilikçiliğin de geliştirilmesine katkı 
sağlar. 

Bu araştırmanın kesitsel bir çalışma olması ve bağımlı ve bağımsız değişkenlere ilişkin verilerin 

tek bir zamanda toplanması araştırmanın en önemli kısıtlarından biridir. Verilerin öz bildirim ile 
tek bir örneklem grubundan elde edilmiş olması da çalışmanın diğer bir kısıtını oluşturmaktadır. 
Bilgi saklama davranışına ilişkin araştırmalar yabancı yazında büyük bir hızla artmaktadır. 
Türkiye’de yeni bir çalışma konusu olduğu ve yayın sayısının kısıtlı olduğu görülmektedir. Bu 
yönden, araştırmacılara, özellikle bilgi paylaşmanın ve bilgi akış hızının önemli olduğu yazılım, 
teknoloji, hizmet gibi sektörlerde karşılaştırmalı çalışmaların yapılması önerilmektedir.  
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ÖZET 

Bu çalışma ile iş performansının altında yatan kişilik özelliklerinden özdisiplinin, bilgi paylaşma eğilimi bağlamında 
incelemesi amaçlanmaktadır. Araştırma hipotezleri, Ege bölgesinde bulunan devlet üniversitelerinde görev yapan 420 
akademik personelden oluşan örneklem üzerinde analiz edilmiştir. Değişkenler arasındaki bağlantıların 
değerlendirilmesi için IBM SPSS 22.0 paket programına eklenti olarak çalışan Hayes Process Macro kullanılmıştır. 
Araştırma sonucunda özdisiplin ile iş performansı arasındaki ilişkide bilgi paylaşma eğiliminin aracılık rolüne sahip 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Özdisiplin, Bilgi Paylaşma Eğilimi, İş Performansı  

 

GİRİŞ 

Günümüz işletmelerinde işyeri kaynaklarının etkin kullanılması, iş performansı, bilgi paylaşımı, 
verimlilik, üretkenlik ve sorumluluk önem taşımaktadır. Özellikle kişilik özelliklerinin 
işletmelerde ortaya çıkardığı davranışlar iş performansını doğrudan etkilemektedir (Gülduran ve 
Şahin Perçin, 2020: 38). Beş faktör kişilik özelliklerinden özdisiplin duygusuna sahip bireyler 

zorlu şartlarda, kompleks görevlerde veya stresli durumlarda bilişsel ve duygusal 
yeterlilikleriyle etkili iş performansını ortaya koyabilmektedir (Erhan, 2021: 127). Bilgi 

paylaşma eğilimi ise bireylerin veya grupların iş birliğini teşvik eden  değerlerin ve süreçlerin 
geliştirilmesini sağlayan örgütlerin ayrılmaz bir parçasıdır (Halisah vd., 2021: 2). Böylece bilgi 
paylaşımı, bireylerin çok yönlü beceriler kazanmasını sağlayarak, sürdürülebilir iş 
performansını ve kurumsal başarıyı artıran önemli bir sosyal varlıktır (Jilani vd., 2020: 12: 

Swanson vd., 2020: 88).  Bu bağlamda çalışmanın amacı; beş faktör kişilik özelliklerinden 

özdisiplin ile iş performansı arasındaki ilişkiyi incelemek ve bilgi paylaşma eğiliminin aracılık 
rolünü ortaya çıkarmaktır. Araştırma kapsamında değişkenler ilişkin kavramsal çerçeve ve 
değişkenler arasındaki ilişkiler ortaya konulduktan sonra hipotez testi için analiz yapılarak 

bulgular ve sonuçlarla birlikte gelecek araştırmalar için öneriler sunulacaktır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Özdisiplin 

Olumlu çalışma alışkanlıkları, bireylerin görev veya faaliyetlerini en az zaman kaybıyla 
tamamlamak için yeteneklerini geliştirdiği yaklaşımlardır. Olumlu çalışma alışkanlıklarından 
biri de özdisiplindir. Özdisiplin, bıkkınlık veya dikkat dağıtıcı unsurlara rağmen kaynakları bir 
göreve ya da faaliyete yönlendirme yeteneğidir (Kelly, 2002: 15). Özdisipline sahip bireyler, 

örgütlerin hem prosedürlerine iyi derecede uyum sağlamakta hem de işten ayrılmanın önüne 
geçmek için görev süresi boyunca iyi performans göstermektedirler (Kückelhaus vd., 2020: 2). 

Ayrıca özdisiplini yüksek bireyler, örgütleriyle özdeşleşerek örgütsel performanslarına olumlu 
katkı sağlamaktadır (Meydan ve Polat, 2013: 37). 

Bilgi Paylaşımı 
Bilgi paylaşımı, bilgi yönetim sürecinin temel unsurudur. Bilgi paylaşımı, çalışanların öğrendiği 
bilgilerin örgütteki diğer çalışanlarla paylaşma derecesini tanımlamaktadır (Bhatti vd., 2020: 
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442). Örgütlerin yetenek ve yeterliliklerinin geliştirilmesi, artırılması ve rekabet avantajının 
sürdürülmesi açısından bilgi paylaşımı önemlidir. Böylece gerçek inovasyon, çalışanların 
bildiklerini diğer çalışma arkadaşlarıyla paylaştığında ve bu bilgilerin sinerjisinde ortaya 
çıkmaktadır (Matzler vd., 2008: 302). Örgütlerde biriken bilgiler çalışanların, önemli çıktılar 
üretebilme potansiyelini artırarak yeni inovasyonlara zemin hazırlamaktadır (Fiol, 1996). Bilgi 
paylaşımı ile çalışanlar, iş süreçlerine yeni yöntem ve yaklaşımlar getirerek iş rollerine yenilikçi 
davranış geliştirmektedir.  

İş Performansı 
Performans, birey veya grupların hedeflere ulaşmak ve ihtiyaçları karşılamak için sergiledikleri 
davranıştır (Campbell, 1990). İş performansı, bireyin standart zaman aralığında gerçekleştirdiği 
davranışsal eylemlerinin organizasyona kattığı toplam değerdir (Motowidlo vd., 1997: 72). 
Diğer bir ifadeyle iş performansı, örgütün amaç ve hedeflerine katkı sağlayan, ölçülebilir eylem, 
davranış ve çıktılardır (Şantaş vd., 2016: 881). Çalışanların yüksek düzeydeki performansları 
örgütleri başarıya ulaştırmada önemli rol oynamaktadır. Böylece iş performanslarının 
geliştirilerek süreklilik kazanması örgütlerin devamlılığını sağlamaktadır (Akkoç vd., 2012: 
107). Çalışanların iş performansının yüksek olması durumunda; müşteri memnuniyetinin 

sağlanmasına, işletmelerin sosyal sermayelerinin güçlendirilmesine, bilgi paylaşma eğiliminin 
artmasına, risklerin ve bilgi maliyetlerinin azaltılmasına olanak sağlamaktadır (Yaşar Uğurlu, 
2016: 162; Halisah vd., 2020: 5). Dolayısıyla iş performansı işletmelerin rekabet gücünü 
artırmada ve örgütsel hedeflerine ulaşmada önemli bir araçtır. 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Veri Toplama Aracı 
Bilgi paylaşma eğilimi ölçeği, Bock ve arkadaşları tarafından 2005 yılında geliştirilmiş ve beş 
maddelik ifaden oluşmaktadır. İş performansı ölçeği Kirkman ve Rosen (1999) tarafından 
geliştirilmiş ve Gürbüz ve arkadaşları (2010) tarafından Türkçeye uyarlanmış ve dört ifadeden 
oluşmaktadır. Özdisiplini ölçmek için, Benet-Martinez ve John (1998) tarafından geliştirilen beş 
faktör kişilik ölçeğinin özdisiplin boyutunun 9 ifadesi kullanılmış ve ölçeğin Türkçeye 
uyarlaması Sümer ve arkadaşları (2005) tarafından yapılmıştır. Tüm ölçekler 5’li Likert tipi 

tercih edilerek kullanılmıştır.  

Veri Toplama Süreci ve Örneklem 

Araştırma verisi, Ege bölgesinde bulunun devlet üniversitelerinin akademik personelinden 

online anket uygulaması ile toplanmıştır. Veri toplama sürecinde elde edilen anketler 

değerlendirilerek uç değerlere sahip olan veriler çıkarılmış ve kalan 420 anket ile analizler 

yapılmıştır. 

Araştırmanın Hipotezi ve Modeli 
Özdisiplinin yüksek düzeyde rutinleşmiş işlerde iş performansının daha güçlü bir belirleyici 
olmaktadır (Jonathan ve Bennett, 2013: 183). Özdisiplin, iş performansını ortaya çıkaran en 

önemli kişilik özelliğidir (Smithikrai ve Suwannadet, 2018: 97). Özdisiplini yüksek bireyler, 
hem büyük zorluklar ve engelleyici durumlar ile karşılaştıklarında performans seviyeleri 
korumakta hem de psikolojik baskıları minimuma indirgeyerek işten ayrılmayı azaltıp yüksek 
performans sergilemektedirler (Abbas ve Raja, 2019: 189-192). Özdisiplin farklı gruplarda ve 
durumlarda performansın en önemli yordayıcısıdır (Barrick vd., 1993; Abbas ve Raja, 2019: 

189) Ayrıca özdisiplin ve performans arasında ilişkiye bireyin görevde kalma süresi de aracılık 
etmektedir (Biderman vd. 2008). 

Özdisiplin ile iş performansı arasındaki ilişki Bandura’nın (1991) sosyal bilişsel kuramı ile 
açıklanabilmektedir (Byrne vd., 2005; Biderman vd., 2008; Brown vd., 2011). Sosyal bilişsel 
kuram, bireylerin hem yeterliliklerinin gelişimini hem de eylemlerinin düzenlenmesini sağlayan 
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çok yönlü nedensel bir yapıdır. Bu teoride öz disiplin, bireyin belirli bir amaca ulaşmada güven 
ve inançla kendi kapasitesini göstermesidir. Sosyal bilişsel kuram ilk olarak bilgi edinmeyi ve 
yenilikleri geniş alana dağıtan taşıyıcı görev üstlenmektedir. İkinci olarak, gerekli yeterlilikte 
uzmanlaşmak, temel becerilere sahip olmak ve yeni davranış tarzlarının fayda/maliyet 
beklentileri çerçevesinde fırsatları ortaya çıkarmaktır. Son olarak, hedeflerin belirlenmesi bu 
hedefleri motivasyonla yerine getirilmesi ve gerekli performansın ortaya konulmasını 
sağlamaktadır (Bandura, 1999). Dolayısıyla öz yeterliliği yüksek bireyler, faydalı ve olumlu 
davranışlar sergileyerek etkili bir performans ortaya koyabilmektedir (Erhan, 2021: 130) 

Bilgi paylaşıma eğilimi, özdisiplinin temel özelliklerinden olan örgütsel çıkarlara fayda 
sağlamaktadır (Matzler vd., 2008: 305). Bireylerin istikrarlı özelliklerinden olan, özdisiplin, 
uyumluluk ve açıklık, bilgi paylaşmayı etkilemektedir (Matzler vd., 2008: 309). Yüksek 
özdisipline sahip bireyler bilgi paylaşma eğilimi sergilemede  daha istekli ve fedakârdırlar 
(Matzler vd., 2008: 309). Özdisiplini yüksek bireyler bilgiyi edinmeyi ve paylaşmayı işinin 
önemli bir parçası olarak görmektedir (Wang ve Yang, 2007: 1429). Özdisiplin hem bilgi 
paylaşma eğilimiyle pozitif ilişkilidir (Wang ve Yang, 2007: 1433), hem de bilgi paylaşımının 
belirleyicisidir (Matzler ve Mueller 2011). 

Örgütlerde çalışanların iş performanslarının iyileştirilmesinde bilginin paylaşılması önemlidir. 
Çünkü bu durum çalışanların zamandan tasarruf etmesine, gücünü korumasına ve risklerin 
azaltılmasında rasyonel bir fayda sağlamaktadır (Halisah vd., 2020: 4). Bilgi paylaşıma eğilimi, 
bireyler arasında bilgi alışverişini sağlayarak iş performansına katkı sağlayarak örgütsel 
avantajlar sağlamaktadır (Lin vd., 2020: 35). Bireyler bilgi paylaşma eğilimi sergileyerek kendi 
aralarında uyum ve işbirliğini güçlendirmekte ve başarılı bir iş performansını ortaya 
çıkarmaktadır (Kwahk ve Park, 2016: 833). Çünkü bilgi paylaşımı iş performansına yol açan 
önemli bir aktördür (Kang vd., 2008; Na-Nan vd., 2019). Mevcut literatür taraması sonucunda 
özdisiplinin iş performansına etkisinde bilgi paylaşma eğiliminin rolü önem teşkil etmektedir. 
Bu nedenle, bu araştırmada özdisiplin, bilgi paylaşma eğilimi ve iş performansı arasındaki ilişki 
aşağıdaki hipotezle incelenecektir;  

H1: Özdisiplin ve iş performansı ilişkisinde bilgi paylaşıma eğiliminin aracılık etkisi vardır. 

 

Şekil 1: Araştırma Modeli 

Yukardaki Şekil 1’de mevcut literatür kapsamında araştırma modeli geliştirilmiştir. 

Örneklem Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Araştırma kapsamında 420 katılımcıya ait demografik özelliklere cinsiyet açısından 
bakıldığında; %50,5’inin kadın ve %49,5’inin erkek olduğu görülmektedir. Yaş açısından 
bakıldığında; %17,4’ünün 30 yaş ve altı, %44,5’inin 31-40 yaş, %23,8’inin 41-50 yaş, 
%14,3’ünün 51 yaş ve üzeri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların medeni durumlarına 
bakıldığında; 28,3’ü bekar ve %71,7’si de evlidir. Son olarak toplam tecrübe süresine 
bakıldığında ise %21,2’nin 5 yıl ve altı, %38,8’inin 6-15 yıl, %23,6’nın 16-25 yıl, %14,8’inin 

26-35 yıl ve %1,7’nin 36 yıl ve üzerinde olduğu görülmektedir. 

 

İş Performansı 

Bilgi Paylaşımı 
Eğilimi 

Özdisiplin 
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Ölçeklerin Geçerliliği ve Güvenirliği 
Özdisiplin, iş performansı ve bilgi paylaşma eğilimi ölçeklerinin geçerliliğini test etmek 
amacıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Özdisiplinin 9 maddelik yapısı, bilgi 
paylaşma eğiliminin 5 maddelik yapısı ve iş performansının 4 maddelik yapısı doğrulanmak için 
analize tabi tutulmuştur. Ancak özdisiplin ölçeğinde hem faktör yükünün düşük çıkması hem de 

uyum iyilik değerlerini düşürdüğü belirlenen 5 madde sırasıyla modelden çıkarılmıştır. Tekrar 
edilen analizler sonucunda ölçüm modeli uyum iyilik değerleri kabul edilebilir düzeyde olduğu 
görülmüştür (CMIN/df=3,42; GFI=0.929; RMSEA=0.076). Ayrıca ölçeklerinin güvenirlik 
analizleri sonucuna bakıldığında özdisiplin 0.636, iş performansı 0.720 ve bilgi paylaşma 
eğilimi 0.853’le beklenen düzeyleri karşılamaktadır. Güvenirliklerinin 0,60’tan yüksek olması 
oldukça güvenilir kabul edilmektedir (Kayış, 2009). 

Değişkenlere Ait Betimleyici İstatistikler 

Araştırmanın iş performansı, bilgi paylaşma eğilimi ve özdisiplin değişkenlerine ilişkin 
ortalama, standart sapma ve korelasyon değerleri Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1: Betimsel İstatistik Değerleri ve Korelasyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler N Ort. S.S 1 2 3 

İş Performansı 420 4,09 0,51 1   

Bilgi Paylaşma Eğilimi 420 4,24 0,53 ,348** 1  

Özdisiplin 420 4,37 0,49 ,632** ,342** 1 

Ort.=Ortalama; SS= Standart Sapma; **p < 0.01 

Tablo 1’e bakıldığında bilgi paylaşma eğilimi ve iş performansı bileşenleri arasında pozitif ve 

anlamlı (r=0.34; p<0.01), özdisiplin ve iş performansı bileşenleri arasında pozitif ve anlamlı 
(r=0.63; p<0.01) ve özdisiplin ve bilgi paylaşma eğilimi bileşenleri arasında pozitif ve anlamlı 
(r=0.34; p<0.01) bir ilişki bulunmaktadır. 

Araştırma Hipotezinin Test Edilmesi 

Araştırma kapsamında oluşturulan model analiz edilerek, Özdisiplin ile iş performansı 
ilişkisinde bilgi paylaşma eğiliminin aracılık rolü üstlenip üstlenmediği Process Macro’da 
Model 4 ile test edilmiştir. Aracılık rolünün testi için Bootstrap tekniği ile 5000 yeniden 
örnekleme seçeneği kullanılmıştır (Hayes, 2013). Araştırma modeli test edilirken bağımlı ve 
bağımsız değişkenler ile ilişki içinde olacağı düşünülen ve bazı araştırmalar tarafından önerilen 
demografik değişkenlerden yaş, cinsiyet ve görev süresi kontrol altına alınmıştır (Abbas ve 
Raja, 2019; Ellershaw vd., 2016; Douglas vd., 2004).  Analize başlangıçta dahil edilen kontrol 
değişkenlerin, etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı ortaya çıkmıştır.  

 

Şekil 2: Özdisiplin ile İş Performansı Arasındaki İlişkide Bilgi Paylaşma Eğiliminin 
Aracılık Rolü (N=420) 

İş Performansı 

Bilgi Paylaşma 

Eğilimi 

Özdisiplin 

a= .373, p<0.001 

R2= .116 

b= .144, p<0.001 

c= .666, p<0.001 

Doğrudan Etki (c’) = .612, p<.001 

Dolaylı Etki (a.b) = .054, %95 BCA CI [.02, .80] 

R2= .419 
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Analize dahil edilen değişkenlerin regresyon analiz sonuçları Şekil 2’de yer almaktadır (a yolu). 

Buna göre,özdisiplinin bilgi paylaşma eğilimini üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkiye sahip 
olduğu görülmektedir (b= .373, %95 CI [.2745, .4719], t= 7.432, p< .001). Özdisiplin, bilgi 

paylaşma eğilimindeki  değişimin yaklaşık %12’sini (R2= .116) açıklamaktadır. 

Şekil 2’deki bulgulara bakıldığında aracı değişken bilgi paylaşma eğilimi (b yolu) ile özdisiplin 
değişkeninin (c’ yolu) sonuç değişkeni olan iş performansı üzerindeki etkileri birlikte 
gösterilmektedir. Buna göre bilgi paylaşma eğiliminin, iş performansını anlamlı düzeyde ve 
olumlu yönde etkilediği görülmektedir (b= .144, %95CI [.0694, .2200], t= 3.778, p< .001). 

Özdisiplinin de işperformansını anlamlı düzeyde ve olumlu yönde etkilediği görülmektedir (b= 

.612, %95CI [.5301, .6946], t= 14.634, p< .001).  Özdisiplin ve bilgi paylaşma eğilimi, iş 
performansındaki değişimin yaklaşık %42’sini (R2= .419) açıklamaktadır. 

Bilgi paylaşma eğiliminin olmadığı durumda ise özdisiplinin iş performansı üzerinde olumlu 
yönde anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir (b= .666, %95CI [.5878, .7449], t= 16.682, 

p< .001). Özdisiplinin , aracı değişken (bilgi paylaşma eğilimi) vasıtasıyla iş performasnı 
üzerindeki etkisini gösteren dolaylı etki değeri, bootstrap tekniği ile elde edilen güven 
aralıklarıyla belirtilmiştir. Özdisiplinin iş performansı üzerindeki dolaylı etkisinin anlamlı 
olduğu; dolayısıyla da bilgi paylaşma eğiliminin özdisiplin ile iş performansı arasındaki ilişkiye 
aracılık ettiği görülmektedir (b= .054, %95 BCA CI [.0236, .0885]). Aracılık etkisinin tam 
standardize etki büyüklüğüne (K2) bakıldığında, .051 olup bu değerin orta değere yakın bir etki 
büyüklüğü olduğu söylenebilmektedir. Yapılan analizler sonucunda H1 desteklenmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışma sonucunda özdisiplinin iş performansı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip 
olduğu tespit edilmiştir. Bireylerin özdisiplin düzeyi arttıkça iş performans seviyeleri de 
yükselmektedir. Bu sonuç mevcut literatürü destekler niteliktedir (Jonathan ve Bennett, 2013; 

Smithikrai ve Suwannadet, 2018; Abbas ve Raja, 2019). Bu çalışmanın amacı çerçevesinde 
oluşturulan hipotezin test edilmesi sonucunda; özdisiplinin iş performansı üzerine etkisinde 
bilgi paylaşma eğiliminin aracı rolüne ulaşılmıştır. Bu bulgu ile özdisiplinin bilgi paylaşma 
eğilimini artırdığı, bu durumunda iş performansını artıracağı öngörülmektedir. Mevcut literatür 
incelendiğinde özdisiplin ve iş performansı ilişkisinin tespit edildiği görülürken, bilgi paylaşma 
eğiliminin bu ilişkideki rolünü inceleyen bir araştırmaya rastlanmamıştır. Araştırma 
değişkenleri arasındaki ilişki sosyal bilişsel kuram (Bandura, 1999) ile açıklanmıştır. Bu 
bağlamda ortaya çıkarılan aracı etki ile literatüre katkı sağlanmaktadır. Ayrıca örgütlerin çalışan 
tercihlerinde sorumluluk alabilen, kendini başarı için koşullayabilen, uyum içinde çalışabilen, 
öğrendiği bilgiyi işleyip paylaşabilenleri bireyleri tercih etmesinin iş performansını artıracağı 
değerlendirilerek uygulayıcılara da katkı sağlanmaktadır. Gelecek çalışmalarda stresin ve 

çalışan devir hızının yüksek olduğu örgütlerde bu faktörlerin modele dahil edilerek araştırılması 
ve böylece örgütlere fayda sağlanması tavsiye edilmektedir. Bu çalışma ege bölgesindeki 
akademisyenler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Farklı sektör ve çalışan gruplarıyla bu modelin test 

edilmesi önerilmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı eğitim, sağlık ve teknoloji sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin sosyal sürdürülebilirlik 
uygulamaları ile bilgi paylaşımı süreçleri arasında ilişkiyi incelemek ve bu ilişki bağlamında kendini yetiştirmenin 
aracılık rolünü saptamaktadır. Bu çerçevede İstanbul ilinde eğitim, sağlık ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren 
işletmelerde çalışan 242 kişiden 15 Eylül 2021 – 15 Ocak 2022 tarihleri arasında veri toplanmıştır. Verilerin analizinde 

SPSS 22 ve AMOS 22 paket programları kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre örtük bilgi paylaşımının sosyal 
sürdürülebilirliğin alt boyutları olan çalışanların katılımı ve iş birliği, fırsat eşitliği ve çalışanların gelişimi ile iş 
güvenliği-sağlığı ve dışarı ile iş birliği üzerindeki etkisinde çalışma arkadaşlarının kendini yetiştirmesi, yöneticinin 
kendini yetiştirmesi ve kişinin kendini yetiştirmesinin aracı etkisinin anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Açık bilgi 
paylaşımının ise yalnızca çalışanların katılımı ve iş birliği üzerindeki etkisinde çalışma arkadaşlarının kendini 
yetiştirmesinin aracı etkisi anlamlı bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Sürdürülebilirlik, Bilgi Paylaşımı, Kendini Yetiştirme 

 

GİRİŞ 

İnsan sürdürülebilirliği ve sürdürülebilir performansın bir faktörü olarak işte başarılı olmak, 
özellikle son on yılda örgütsel davranış alanında artan bir ilgi görmektedir (Abid vd., 2019). 

İşletmenin hayatta kalması ve başarısı çalışanlara bağlı olduğu için, örgütsel uygulamalara ilişkin 
çalışan tutumu çok önemlidir (Staniškienė ve Stankevičiūtė, 2018). Bu nedenle işletmeler, sosyal 

açıdan sürdürülebilir bir örgütsel ortamı çalışanlarına sunmak için çaba sarf eder. İş bağlamında 
sosyal sürdürülebilirlik, sosyal eşitlik, iş fırsatları, sağlık ve güvenlik, eğitim ve öğrenim ve 
profesyonel büyüme ile ilgilidir (Ajmal vd., 2018). İş yerlerinde bu koşulların gerçekleştirilmesi 
için çalışanların da birtakım özellikler taşıması gerekebilir. Bu bağlamda çalışanların kendini 
yetiştirmesi, sosyal ve davranış alanında çalışan bilim adamlarının ilgisini çekmiştir (Kleine vd., 

2019).  

Yang ve arkadaşlarına (2021) göre kendini yetiştirme, öğrenme ve canlılığın ortaklaşa 
oluşturduğu psikolojik bir durumdur. Kendini yetiştiren bireyler, hem enerjik ve canlı hissetme 
(canlılık) duygusu, hem de yaptıkları işte sürekli olarak geliştikleri ve daha iyi hale geldikleri 
(öğrenme) duygusuyla tanımlanmış büyüme deneyimiyle karakterize edilir (Jiang, 2017). Ancak, 
Walumbwa ve arkadaşları (2017) işyerinde kendini yetiştirmenin, çalışan sağlığı ve performansı 
gibi önemli örgütsel sonuçlarla olumlu bir şekilde ilişkili olduğu gösterilmiş olmasına rağmen, 
kavramın bağlamsal ve kişisel faktörlerle nasıl ilişkili olduğu hakkında çok az şey bilindiğini 
ifade etmiştir. Kendini yetiştirmenin içerisinde yer alan aktif öğrenme faktörü, örgütlerde bilgi 
paylaşımıyla kendini yetiştirme arasındaki bağlantıyı ortaya koymaktadır.     
Bilgi paylaşımı, çalışanların yeni bilgi yaratmak için örtülü ve açık bilgilerini karşılıklı olarak 
değiş tokuş ettikleri süreçtir (Razmerita vd., 2016). Bir topluluk içinde bilgi ve bilginin yayılması 
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olarak bilgi paylaşımının, organizasyon içindeki bilgi yönetimi girişimlerinde çok önemli bir rol 
oynadığı düşünülmektedir (Gao ve Bernard, 2018). Çalışanlar yeni bilgiler edindikçe ve 
dolayısıyla bilgi kaynakları büyüdükçe, iş görevlerine odaklanma kapasiteleri artar. Buna ek 

olarak bilgi kaynakları, çalışanların keşfetmesine ve denemesine yardımcı olur (Boyd, 2015). 
Bilgi paylaşımının getirmiş olduğu bu dinamik yapı çalışanların kendini yetiştirmesine yardımcı 
olabilir.  

Sosyal sürdürülebilirlik, kavramın muğlaklığı, paydaşlarının önceliklerindeki farklılıklar ve bu 
kavramın uygun ve tutarlı bir şekilde anlaşılmaması nedeniyle çoğu zaman yerine 
getirilememektedir (Ajmal vd., 2018). Sosyal sürdürülebilirliğin örgüt içerisindeki öncüllerinin 
bilgi yönetimi ve çalışanlar ekseninden saptanması konu hakkında özgün iç görüler kazanılmasını 
sağlayacaktır. Bu amaçla çalışmada, organizasyonlardaki bilgi paylaşımı süreci ile sosyal 
sürdürülebilir arasındaki ilişki ve bu ilişkide kendini yetiştirmenin aracılık rolü incelenmiştir. Bu 
çerçevede, sosyal sürdürülebilirliğe etki eden değişkenlerin işletme birimi ölçeğinde 
saptanmasının araştırmacılara ve uygulamacılara pratik katkılar sunması beklenmektedir.       
Abid ve Ahmed (2016) insanın sürdürülebilirliği ile kendini yetiştirmenin ilişkili olduğunu ifade 
etmiştir. Kendini yetiştiren çalışanlar ve kendini yetiştiren organizasyonlar, genellikle sağlıklı, 
yüksek performanslı ve bağlı ekipleri mümkün kılar ve kuruluşlar, çalışanların başarılı olduğu bir 
ortamdan yararlanabilir (Spreitzer vd. 2012). Harris vd. (2012), kendini yetiştirmenin bilişsel, 
duyuşsal ve davranışsal çerçevede incelenebileceğini tartışmıştır. Bilişsel açıdan kendini 
yetiştirme başkalarını destekleme, güven duyma, bilgi paylaşımı, sıkı çalışma gibi kavramlarla 
ilişkilidir (Abid ve Ahmed, 2016).   

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Sosyal Sürdürülebilirlik 

Sosyal sürdürülebilirlik, kültürel ve sosyal olarak çeşitli grupların uyumlu bir arada yaşamasına 
elverişli bir ortamı özendirirken aynı zamanda yaşam kalitesinde iyileştirmeler yoluyla toplumun 

tüm kesimleri için sosyal entegrasyonu teşvik eden sivil toplumla uyumlu olarak gerçekleşen 
kalkınma ve büyümedir (Stren ve Polese, 2000). Sosyal sürdürülebilirlik demokrasiye ve sosyal 
eşitliğe atıfta bulunmakla birlikte, organizasyonun ve çalışanlarının sağlık, zindelik ve esenlik 
gibi sürdürülebilirlik gereksinimlerine de katkıda bulunur (Amrutha ve Geetha, 2020; Atanda, 

2019). Sosyal sürdürülebilirlik, insan sermayesi gelişimi, istihdam yaratılması, sağlık ve güvenlik 
gelişimi ile ilgili endişeleri kapsamakla birlikte kuruluşların ekonomik üretkenliklerini ve çevreye 
saygılarını sağlayarak rekabet edebilmelerine yol açan sosyo-ekonomik süreçlerle de ilgilidir 
(Toker, 2021). Staniškienė ve Stankevičiūtė (2018) örgütlerde sosyal sürdürülebilirliğin çalışan 
katılımı, çalışanların iş birliği, fırsat eşitliği, çalışanların gelişimi, iş güvenliği ve sağlığı ile 
dışarısıyla iş birliği faktörlerinden oluştuğunu ifade etmiştir. Yazarlara göre çalışan katılımı, 
çalışanların günlük ve uzun vadeli örgütsel kararlara aktif olarak katılımını vurgular. Çalışanların 
iş birliği, ekip çalışması ve deneyimin meslektaşlar ile paylaşılması, bilgi paylaşımına ve daha iyi 
performansa yol açtığından sinerji etkisi yaratır. Çalışan seçimin prosedürel adaleti, performans 
değerlendirmesi ve ücretlendirme sistemleri, örgütte çalışanlara sunulan fırsat eşitliğini ortaya 
koymaktadır. Son olarak, sosyal sürdürülebilirlik perspektifinden bakıldığında, işletme yalnızca 
yetenekli bir işgücünü çekmekle ve elinde tutmakla kalmaz; bu kaynakların kökenine erişimi de 
sağlar. İşgücü kaynaklarıyla (üniversiteler, diğer kuruluşlar gibi paydaşlar) güvenilir ve karşılıklı 
değişim gibi dış ilişkiler önem kazanmaktadır. Bu açıklamalar çerçevesinde sosyal 

sürdürülebilirlik anlayışının insan ihtiyaçlarının ve yaşam kalitesinin karşılanması olduğu ifade 
edilebilir (Stender ve Walter, 2019). 

Bilgi Paylaşımı 
Bilgi, işletmeler için değerli, ender bulunan, taklit edilmesi zor ve ikâmesi mümkün olmayan bir 
kaynaktır (Iftikhar ve Ahola, 2020). Bilgi paylaşımı ise, işletme içindeki sorunları çözmek ve yeni 
fikirler geliştirmek amacıyla çalışanların bilgi, beceri ve deneyimlerini diğer çalışanların 
kullanımına sunmak için gerçekleştirdiği eylemleri ifade eder (Derin vd., 2021; Lo ve Tian, 2020; 
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Jiao vd., 2020). Kokt ve Makumbe’ye (2020) göre bilgi paylaşımı, çalışanların yeni bilgi 
yaratmak için örtülü ve açık bilgilerini karşılıklı olarak değiş tokuş etme sürecidir. 
Örtük bilgi bireylerin eylemlerinden, deneyimlerinden ve değerlerinden türetilir ancak, bilindiği 
kadar kesin veya derinlemesine ifade edilemez ve kodlanamaz (Park ve Gabbard, 2018; Addis, 

2016). Bilgi yaratma süreci, sosyalleşme, deneyimin kolaylaştırılması ve bireylerin iş 
arkadaşlarıyla etkileşim kapasitesinden kaynaklanan örtük bilginin yaratılması ve paylaşılmasıyla 

başlar (Ganguly vd., 2019). Açık bilgi ise, görsel (örneğin metin, tablolar, diyagramlar veya 
belgeler) formda ifade edilebilen, resmileştirilen, belgelenen ve kodlanan çalışanların aynı 
deneyime sahip olmak zorunda kalmadan sahip olabilecekleri bilgidir (Park ve Gabbard, 2018; 

Razmerita vd., 2016). Bu doğrultuda açık bilgiyi yaymak ve iletmek, örtük bilgiyi paylaşmaktan 
daha kolaydır (Razak vd., 2016). Oyemomi ve arkadaşlarına (2016) göre çalışanlar arasındaki ve 
çalışanlarla iş süreçleri arasındaki işbirliği bilgi ürettiğinden, organizasyonlardaki bilgi paylaşımı, 
çalışan ve çalışma arkadaşları arasındaki sınırların aşılmasına neden olur.  

Kendini Yetiştirme  
Kendini yetiştirme, bireylerin hem canlılık duygusu hem de işte öğrenme duygusu yaşadığı 
psikolojik durumdur (Şahin vd., 2021; Jiang, 2017; Walumbwa vd., 2017). Kendini yetiştiren 
çalışanlar, işteki deneyimlerinin ve davranışlarının içsel olarak motive edici ve kişisel gelişim için 
destekleyici olduğunu hisseder (Kleine vd., 2019). İşyerinde çalışanların kendilerini yetiştirmesi 
yüksek performans, daha iyi sağlık, yenilikçilik, düşük tükenmişlik, yüksek iş tatmini ve 
vatandaşlık davranışı dahil olmak üzere bir dizi önemli örgütsel sonuçla ilişkilidir (Shahid vd., 

2020; Walumbwa vd., 2017). Bireysel kendini yetiştirme, olumlu duygu ve belirli bir göreve 
katılma hevesini içeren enerjiden oluşur; ayrıca çalışma ortamı, çalışanı iş sorumluluklarının 
ötesine geçmeye ve yaratıcı düşünmeye motive edebilir (Riaz vd., 2018). Bu bağlamda bireyler 

içinde bulundukları örgütsel ortamlarda hem canlılık gösterir hem de öğrenme duygusunu 
deneyimler (Boyd, 2015). Canlılık ve öğrenme, kişisel kendini yetiştirmenin duygusal ve bilişsel 
psikolojik yönleriyle ilgilidir (Şahin vd., 2020; Abid vd., 2019). Canlılık, kişinin iş 
deneyimlerinde kendini enerjik hissetmesi olarak tanımlanır (Yang vd., 2021). Öğrenme ise, 
bireyin yeni beceriler ve bilgiler edinme ve uygulama yeteneğini ifade eder (Abid vd., 2018). 

Hem canlılık hem de öğrenme, kendini yetiştirmeyi sağlamak için gerekli koşullardır. Bir çalışan 

yeni şeyler öğrenebildiği ve bir bütün olarak gelişebildiği için, bu koşullar onların canlılığını 
besler (Boyd, 2015). Bu çerçevede kendisini yetiştiren çalışanlara sahip olan örgütlerin sosyal 
açıdan daha gelişmiş olması beklenir.  

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Araştırmanın Problemi, Amacı ve Modeli 

Sosyal sürdürülebilirlik, resmi ve gayri resmi süreçler, sistemler, yapılar ve ilişkiler birleştiğinde 
ve mevcut ve gelecek nesillerin sağlıklı ve yaşayabilir topluluklar yaratma kapasitesini 

desteklemek için aktif olarak çalıştığında ortaya çıkar (Segerstedt ve Abrahamsson, 2019). 
Kendini yetiştirme potansiyel olumlu performansı/davranışları, ilerlemeyi ve refahı yansıtır 
(Jiang vd., 2017). Abid ve Ahmed (2016) insanın sürdürülebilirliği ile kendini yetiştirmenin 
ilişkili olduğunu ifade etmiştir.   
Kendini yetiştiren çalışanlar ve kendini yetiştiren organizasyonlar, genellikle sağlıklı, yüksek 
performanslı ve bağlı ekipleri mümkün kılar ve kuruluşlar, çalışanların başarılı olduğu bir 
ortamdan yararlanabilir (Spreitzer vd. 2012).  Naicker ve arkadaşlarına (2017) göre bilgi, 
organizasyonların sürdürülebilirliği için hayati önemde maddi olmayan bir varlıktır. Harris ve 
arkadaşları (2012), kendini yetiştirmenin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal çerçevede 
incelenebileceğini tartışmıştır. Bilişsel açıdan kendini yetiştirme başkalarını destekleme, güven 
duyma, bilgi paylaşımı, sıkı çalışma gibi kavramlarla ilişkilidir (Abid ve Ahmed, 2016). Bu 
bağlamda bilgi paylaşımı ve kendini yetiştirmenin sosyal sürdürülebilirliğin öncülü olarak 
incelenmesi, sosyal sürdürülebilirliğin organizasyonlarda uygulanabilmesi açısından 
araştırmacılara ve uygulamacılara yeni içgörüler kazandıracaktır.     
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Bu çerçevede araştırmanın amacı açık bilgi paylaşımı ve örtük bilgi paylaşımının sosyal 
sürdürülebilirliğin alt boyutları olan çalışanların katılımı ve iş birliği, fırsat eşitliği ve çalışanların 
gelişimi ile iş güvenliği-sağlığı ve dışarıyla iş birliği üzerindeki etkisinde çalışma arkadaşlarının 
kendini yetiştirmesi, yöneticinin kendini yetiştirmesi ve kişinin kendini yetiştirmesinin aracı 
etkilerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda tasarlanan araştırma modeli Şekil 1’de 
sunulmuştur. 

Şekil 1: Araştırma Modeli 
 

Araştırma modeli kapsamında geliştirilen hipotezler şöyledir:  

Hipotez 1: Bilgi paylaşımı sosyal sürdürülebilirliği pozitif etkiler. 
Hipotez 2: Örgütsel kendini yetiştirme sosyal sürdürülebilirliği pozitif etkiler.  
Hipotez 3: Bilgi paylaşımı ile sosyal sürdürülebilirlik arasındaki ilişkide örgütsel kendini                  
geliştirmenin aracılık rolü vardır. 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
Araştırmanın evrenini İstanbul ilinde eğitim, sağlık ve teknoloji alanında faaliyet gösteren 
işletmelerde çalışanlar oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak işletmelerin 
insan kaynakları departmanlarına çevrimiçi anket formu eposta aracılılığıyla gönderilmiştir. 
Çevrimiçi anket formunu yanıtlayan toplam 242 çalışan bu araştırmanın örneklemini 
oluşturmuştur. Örnekleme ait tanımlayıcı veriler Tablo 1’de verilmiştir. Örneklemin %40’ı 
kadınlardan %60’ı ise erkeklerden oluşmaktadır. Katılımcıların çoğunluğu (%41) 31-45 yaş 
aralığındadır. Katılımcıların %60’ı bekâr, % 45’i lisans mezunu, %26’sı 11-15 yıllık toplam iş 
deneyimine sahipken, % 32’si ise 3-5 yıllık kurum deneyimine sahiptir. 

Tablo 1: Sosyo-demografik Özellikler 

Değişkenler Sayı (n) Yüzde (%) 
Cinsiyet   

Kadın  98 40,50 

Erkek 144 59,50 

Toplam 242 100,00 

Yaş   

20-30 yaş 62 25,62 

31-40 yaş 100 41,32 

41-50 yaş 62 25,62 

 

Bilgi Paylaşımı 

Açık bilgi paylaşımı  

Örtük bilgi paylaşımı  

Örgütsel Kendini 
Yetiştirme 

 

Sosyal 

Sürdürülebilirlik 

Çalışanların katılımı 
ve iş birliği 

Fırsat eşitliği ve 
çalışanların gelişimi 

İş güvenliği ve sağlığı 
ve dışarı ile iş birliği Kişinin kendini 

yetiştirmesi 
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Değişkenler Sayı (n) Yüzde (%) 
51-60 yaş 18 7,44 

Toplam 242 100,00 

Medeni Durum   

Bekâr  140 57,90 

Evli 102 42,10 

Toplam 242 100,00 

Eğitim Durumu   

Lise 31 12,81 

On lisans 60 24,79 

Lisans 109 45,04 

Yüksek lisans ve üzeri 42 17,36 

Toplam 242 100,00 

Toplam İş Tecrübesi   

0-2 yıl 16 6,61 

3-5 yıl 42 17,36 

6-10 yıl 45 18,60 

11-15 yıl 64 26,45 

16-20 yıl 39 16,12 

21 ve üstü yıl 36 14,88 

Toplam 242 100,00 

Kurumdaki İş Tecrübesi  

0-2 yıl 50 20,66 

3-5 yıl 78 32,23 

6-10 yıl 68 28,10 

11-15 yıl 27 11,16 

16 ve üstü yıl 19 7,85 

Toplam 242 100,00 
 

Veri toplama Süreci ve Veri Toplama Aracı 
Araştırma için gerekli olan etik kurul onayı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Araştırma ve Yayın Etik Kurulu’ndan alınmıştır (29.09.2021 tarih ve 2021/56 sayılı 
belge). Veriler çevrimiçi anket aracılığı ile 15 Eylül 2021 – 15 Ocak 2022 tarihleri arasında 
toplanmıştır. Çevrimiçi anket formunda sosyal sürdürülebilirlik, bilgi paylaşımı ve kendini 
yetiştirme ölçekleri yer almıştır. Bütün ölçekler anket formunda 5’li Likert tipi ölçek 
(1=Kesinlikle katılmıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum) olarak kullanılmıştır, 

Sosyal sürdürülebilirlik ölçeği: Staniškienė ve Stankevičiūtė (2018) tarafından 
geliştirilen ve Görmezoğlu (2019) tarafından Türkçeye uyarlanan ölçek kullanılmıştır. Bu ölçek, 
çalışanların katılımı, çalışanların iş birliği, fırsat eşitliği, çalışanların gelişimi, iş sağlığı ve 
güvenliği ve dışarısı ile iş birliği olmak üzere toplam 6 alt boyuttan ve 31 sorudan oluşmaktadır. 
Ölçeğin güvenirlik katsayıları Staniškienė ve Stankevičiūtė (2018) ve Görmezoğlu (2019) 
tarafından yapılan araştırmalarda 0,70’in üzerinde olarak raporlanmıştır. 

Bilgi paylaşımı: Wang ve Wang (2012) tarafından geliştirilen ve Aslan (2014) tarafından 
Türkçeye uyarlanan ölçek kullanılmıştır. 14 sorudan oluşan ölçeğin açık bilgi paylaşımı ve örtük 
bilgi paylaşımı olmak üzere 2 boyutu bulunmaktadır. Wang ve Wang (2012) ölçeğin güvenirlik 
katsayısını 0,90’ın üzerinde raporlarken, Aslan (2014) 0,80’in üzerinde raporlamıştır. 

Kendini yetiştirme: Porath ve arkadaşları (2012) tarafından geliştirilen ve Arıcı-Özcan ve 
arkadaşları (2021) tarafından Türkçeye uyarlanan ölçek kullanılmıştır. Bu ölçeğin canlılık ve 
öğrenme olmak üzere iki alt boyutu vardır. Her bir alt boyutta 5 madde bulunmaktadır. Arıcı-
Özcan ve arkadaşları (2021), bu ölçeğin Cronbach alfa değerinin 0.877 (Zaman 1) ve 0.917 

(Zaman 2) olduğunu bildirmiştir. Ancak Spreitzer vd. (2005) ve Porath ve arkadaşları (2012) her 

iki kavram birlikte olmadığı takdirde kendini yetiştirmenin gerçekleşmeyeceğini ifade etmiştir. 
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Bu nedenle iki kavramı da kapsayan tek boyut olarak incelenmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu 

çalışma kapsamında bu ölçekte yer alan ifadeler çalışma arkadaşlarının ve yöneticilerin 
kendilerini yetiştirmelerini ölçmek amacıyla tekrar uyarlanmıştır. Örneğin orijinal ölçekte yer 
alan “Kendimi hayat dolu ve canlı hissediyorum” ifadesi “çalışma arkadaşlarım hayat dolu ve 
canlıdır” ve “yöneticim hayat dolu ve canlıdır” olarak uyarlanmıştır. Bu şekilde bu ölçek aracılığı 
ile anketi yanıtlayan çalışan kişisel kendini yetiştirmesini, çalışma arkadaşlarının kendini 
yetiştirmesini ve yöneticinin kendini yetiştirmesini değerlendirmiştir.  

Verilerin Analizi 

Verilerin analiz edilmesinde SPSS 22 ve AMOS 22 istatistik paket programları kullanılmıştır. 
Verilerin normal dağılıma uygunluğunun belirlenmesi için basıklık ve çarpıklık katsayılarına 
bakılmıştır. Kline (2011)’a göre basıklık katsayısının ±10, çarpıklık katsayısının ise ±3 
sınırlarında olması normal dağılım için yeterlidir. Bu doğrultuda bu çalışmanın değişkenlerine ait 
basıklık katsayılarının -0,117 ile 1,163 arasında olduğu, çarpıklık katsayılarının ise -1,220 ile -

0,563 arasında olduğu belirlenmiştir. Buradan yola çıkarak veri setinin normal dağılıma uygun 
olduğu saptanmıştır.  
Veri analizinde açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, güvenirlik analizi, tanımlayıcı 
analizler, korelasyon ve doğrusal regresyon analizleri kullanılmıştır. Model uyumunu göstermek 
amacıyla RMR (Root Mean Square Residual), CFI (Com-parative Fit Index) ve TLI (Tucker-

Lewis İndeksi) ve RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) uyum indeksleri 

kullanılmıştır. CFI ve TLI uyum indeksleri için 0,90’ın üzerindeki değerler kabul edilebilir uyumu 
gösterirken, RMR ve RMSEA uyum indeksleri için 0,08’in altında olan değerler kabul edilebilir 
uyumu göstermektedir (Meydan ve Şeşen, 2015). Aracı değişkenlerin test edilmesinde ise Baron 

ve Kenny’nin (1986) aracılık analizi yaklaşımı izlenmiştir. Sobel testi aracılığı ile de aracılık 
etkisinin anlamlı olup-olmadığı test edilmiştir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Ölçeklerin Geçerlilik Ve Güvenirlik Analizine Ait Bulgular 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerlilik ve güvenirlik analizleri öncelikle Doğrulayıcı Faktör 
Analizi ile yapılmıştır. Bilgi paylaşımı ölçeği (x²/df= 2,72; RMR= 0,05; CFI=0,94; TLI= 0,91; 
RMSEA= 0,082) ve kendini yetiştirme ölçeklerine ait (x²/df= 2,88; RMR= 0,07; CFI=0,93; TLI= 

0,92; RMSEA= 0,081) uyum indekslerinin kabul edilebilir sınırlarda olduğu belirlenmiştir. Ancak 

sosyal sürdürülebilirlik ölçeğine ait veriler araştırma modeliyle kabul edilebilir düzeyde uyum 
göstermemiştir. Bu nedenle sosyal sorumluluk ölçeğinin faktör yapısı Açımlayıcı faktör analizi 
ile test edilmiş ve 3 boyutlu bir yapıya ulaşılmıştır. Bu üç boyutlu yapı (ÇKİ: çalışanların katılımı 
ve iş birliği, FEÇG: fırsat eşitliği ve çalışan gelişimi, İGSDİ: iş güvenliği-sağlığı ve dışarı ile 
işbirliği) Doğrulayıcı faktör analizi ile de doğrulanmıştır (x²/df= 2,21; RMR= 0,07; CFI=0,92; 
TLI= 0,91; RMSEA= 0,07). 

Araştırma ölçeklerinin yakınsama geçerliliğini test etmek amacıyla ölçeklere ait ortalama varyans 
çıkarma (Average Variance Extracted - AVE) değerleri incelenmiştir. Yakınsama geçerliliğinin 
sağlanması için AVE değerinin 0,50 veya üzerinde olması gerekmektedir (Hair vd., 2010). Tablo 

2’de araştırma değişkenlerine ait AVE değerleri verilmiştir. Sadece “açık bilgi paylaşımı” ve “iş 
güvenliği-sağlığı ve dışarı ile iş birliği” değişkenlerinin AVE değerlerinin 0,50’nin altında olduğu 
görülmektedir. Fornell ve Larcker’a (1981) göre AVE değerinin 0,50'den küçük, ancak bileşik 
güvenilirlik değerinin 0,60’dan yüksek olması yapının yakınsama geçerliliği için hala yeterlidir. 

Araştırma değişkenlerinin diskriminant geçerliliğini analiz etmek amacıyla ise değişkenler 
arasındaki korelasyon katsayıları incelenmiştir. Kline’a (2011) göre değişkenler arasındaki 
korelasyon katsayılarının çok yüksek olmaması (≥0,90) gerekmektedir. Tablo 2’de değişkenler 
arasındaki korelasyon katsayılarının 0,288 ile 0,738 arasında değiştiği görülmektedir. 
Değişkenlere ait güvenirlik katsayıları incelendiğinde ise bütün değişkenlerin Cronbach’s alfa 
katsayılarının 0,70’in üzerinde olduğu görülmektedir (Tablo 2).  
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Tablo 2: Değişkenlere Ait Tanımlayıcı Veriler, CR, AVE Değerleri, Korelasyon Ve Güvenirlik Katsayıları 

 

Not: Ort: Ortalama; SS: Standart Sapma; CR: Composite Reliability - Birleşik Güvenirlik; AVE: Ortalama Varyans Çıkarma - Average Variance Extracted; α: Cronbach’s alfa katsayısı 

** p<0,01 

 

 

 

 

 

 

 

Değişkenler Ort.± SS CR AVE 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Açık bilgi paylaşımı 3,97±0,78 0,80 0,45 α= 0,78        

2. Örtük bilgi paylaşımı 4,15±0,70 0,88 0,51 ,729** α= 0,88       

3. Kişisel katılım ve işbirliği 3,97±0,72 0,91 0,53 ,564** ,651** α= 0,91      

4. Fırsat eşitliği ve çalışanların gelişimi 3,49±1,00 0,95 0,60 ,278** ,342** ,617** α= 0,95     

5. İş güvenliği-sağlığı ve dışarı ile işbirliği 3,90±0,81 0,81 0,47 ,385** ,468** ,705** ,738** α= 0,84    

6. İş arkadaşlarının kendini yetiştirmesi  3,84±0,81 0,95 0,69 ,384** ,392** ,546** ,493** ,545** α= 0,94   

7. Yöneticinin kendini yetiştirmesi  3,97±0,83 0,94 0,66 ,332** ,381** ,482** ,506** ,595** ,548** α= 0,94  

8. Kendini yetiştirme  3,80±1,02 0,97 0,81 ,299** ,382** ,553** ,464** ,527** ,573** ,433** α= 0,95 
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Kendini Yetiştirmenin Aracılık Etkisine Ait Bulgular 

Öncelikle bağımsız değişkenler olan açık ve örtük bilgi paylaşımının üç aracı değişken (çalışma 
arkadaşlarının kendini yetiştirmesi, yöneticinin kendini yetiştirmesi ve kişinin kendini 
yetiştirmesi) üzerindeki etkisi doğrusal regresyon analizi ile test edilmiştir. Tablo 3’e göre açık 
bilgi paylaşımının yalnızca çalışma arkadaşlarının kendisini yetiştirmesi üzerindeki etkisi anlamlı 
bulunmuştur (p<0,05). Örtük bilgi paylaşımının ise üç aracı değişken üzerindeki etkisi anlamlı 
bulunmuştur (p<0,01). 

Tablo 3: Bağımsız Değişkenlerin Aracı Değişkenler Üzerindeki Etkisini Gösteren 
Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımlı değişkenler:  
Çalışma Arkadaşlarının 

Kendini Yetiştirmesi 
Yöneticinin Kendini 

Yetiştirmesi 
Kişinin Kendini 

Yetiştirmesi 

  

Unstd. 

B SH Std. β 

Unstd. 

B SH Std. β 

Unstd. 

B SH Std. β 

Model 1                   

Bağımsız değişkenler:          
          

Açık bilgi paylaşımı 0,22 0,09 0,21* 0,12 0,09 0,12 0,06 0,12 0,04 

          

Örtük bilgi paylaşımı 0,28 0,10 0,24** 0,35 0,10 0,30** 0,51 0,13 0,35** 

     
  

 
  

R² 0,17 0,15 0,15 

F 25,26 21,40 20,58 

p 0,001 0,001 0,001 
* p<0,05; ** p<0,01 

Unstd. B: Standardize edilmemiş B, SH: Standart Hata, Std β: Standardize edilmiş Beta 
 

Tablo 4, Model 1’de bağımsız değişkenler olan açık ve örtük bilgi paylaşımının bağımlı 
değişkenler olan “çalışan katılımı ve iş birliği”, “fırsat eşitliği ve çalışan gelişimi” ve “iş 
güvenliği-sağlığı ve dışarı ile işbirliği” üzerindeki etkisi test edilmiştir. Açık bilgi paylaşımının 
yalnızca çalışan katılımı ve iş birliği üzerindeki etkisi anlamlı olarak bulunurken (p<0,01), örtük 

bilgi paylaşımının bütün bağımlı değişkenler üzerindeki etkisi anlamlı bulunmuştur (p<0,01). 

Tablo 4, Model 2’de ise çalışma arkadaşlarının kendini yetiştirmesinin aracılık etkisi test 
edilmiştir. Çalışma arkadaşlarının kendini yetiştirmesi değişkeni modele eklendiğinde açık bilgi 
paylaşımının “çalışanların katılımı ve iş birliği” değişkeni üzerindeki etkisinin anlamsız olarak 
değiştiği, örtük bilgi paylaşımı değişkeninin ise regresyon katsayılarının azaldığı görülmüştür. 
Açık ve örtük bilgi paylaşımı çalışan katlımı ve iş birliği değişkeninin %44’ünü açıklarken 
(Model 1, R²=0,44), çalışma arkadaşlarının kendini yetiştirmesi değişkeni modele eklendiğinde 
açıklayıcılık oranının %53’e yükseldiği görülmektedir (Model 2, R²=0,53). Açık bilgi 
paylaşımının “çalışanların katılımı ve işbirliği” üzerindeki etkisinde çalışma arkadaşlarının 
kendini yetiştirmesi değişkeninin aracılık etkisi Sobel test ile analiz edildiğinde, aracılık etkisi 
anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Aynı şekilde örtük bilgi paylaşımının “çalışanların katılımı ve iş 

birliği” üzerindeki etkisinde çalışma arkadaşlarının kendini yetiştirmesi değişkeninin aracılık 
etkisi de anlamlı bulunmuştur (p<0,01). Örtük bilgi paylaşımının “fırsat eşitliği ve çalışan 
gelişimi” ile “iş güvenliği-sağlığı ve dışarı ile iş birliği” değişkenleri üzerindeki etkisinde çalışma 
arkadaşlarının kendini yetiştirmesi değişkeninin aracılık etkisi Sobel test ile analiz edildiğinde 
aracılık etkisi anlamlı bulunmuştur (p<0,01).  

Tablo 4, Model 3’te ise yöneticinin kendini yetiştirmesinin aracılık etkisi test edilmiştir. 
Yöneticinin kendini yetiştirmesi değişkeninin aracılık etkisi Sobel test aracılığıyla analiz edilmiş 
ve aracılık etkisi anlamlı bulunmuştur (p<0,01). Açık bilgi paylaşımının aracı değişken olan 
yöneticinin kendini yetiştirmesi değişkeni üzerindeki etkisi anlamsız olduğu için aracılık testine 
devam edilmemiştir (Tablo 3).  
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Son olarak Tablo 4, Model 4’te ise kişinin kendini yetiştirmesinin aracılık etkisi test edilmiştir. 
Sobel test aracılığıyla kişinin kendini yetiştirmesi değişkeninin aracılık etkisi analiz edildiğinde 
ise aracılık etkisi anlamlı bulunmuştur (p<0,01). Tablo 3’te görüldüğü üzere, açık bilgi 
paylaşımının aracı değişken olan kişinin kendini yetiştirmesi değişkeni üzerindeki etkisi anlamsız 
olduğu için aracılık etkisi test edilmemiştir. 

Tablo 4: Aracı Değişkenlere Ait Regresyon Analizinin Sonuçları 
  Bağımlı değişkenler: ÇKİ FEÇG İGSDİ 

  Unstd. B SH Std. β 

Unstd. 

B SH Std. β 

Unstd. 

B SH Std. β 

Model 1          

Bağımsız değişkenler          

Açık bilgi paylaşımı 0,18 0,07 0,19** 0,08 0,11 0,06 0,10 0,09 0,09 

Örtük bilgi paylaşımı 0,52 0,07 0,51** 0,42 0,13 0,30** 0,46 0,10 0,40** 
          

R² 0,44 0,12 0,22 

F 94,41 16,15 34,33 

p 0,001 0,001 0,001 

Model 2 Bağımlı değişkenler: ÇKİ FEÇG İGSDİ 

Bağımsız değişkenler          

Açık bilgi paylaşımı 0,11 0,06 0,12 -0,04 0,11 -0,03 0,00 0,08 0,00 

Örtük bilgi paylaşımı 0,44 0,07 0,44** 0,28 0,12 0,20* 0,34 0,09 0,30** 

Aracı değişken: Çalışma 
Arkadaşlarının Kendini 
Yetiştirmesi 0,29 0,04 0,33** 0,52 0,08 0,43** 0,43 0,06 0,43** 

          

R² 0,53 0,27 0,37 

∆R² 0,09 0,15 0,15 

F 89,73 29,34 47,31 

p 0,001 0,001 0,001 

Model 3 Bağımlı değişkenler: ÇKİ FEÇG İGSDİ 

Bağımsız değişkenler          

Açık bilgi paylaşımı 0,15 0,06 0,16* 0,01 0,10 0,01* 0,04 0,08 0,04 

Örtük bilgi paylaşımı 0,45 0,07 0,44** 0,24 0,12 0,17* 0,30 0,09 0,26** 

Aracı değişken: Yöneticinin 
Kendini Yetiştirmesi 0,23 0,04 0,26** 0,53 0,07 0,44** 0,48 0,05 0,49** 

          

R² 0,50 0,28 0,42 

∆R² 0,06 0,16 0,20 

F 79,27 31,12 57,98 

p 0,001 0,001 0,001 

Model 4 Bağımlı değişkenler: ÇKİ FEÇG İGSDİ 

Bağımsız değişkenler          

Açık bilgi paylaşımı 0,16 0,06 0,18** 0,06 0,11 0,05 0,08 0,08 0,08 

Örtük bilgi paylaşımı 0,40 0,07 0,39** 0,23 0,12 0,16** 0,30 0,09 0,26** 

Aracı değişken: Kişinin 
Kendini Yetiştirmesi 0,25 0,03 0,35** 0,38 0,06 0,39** 0,32 0,05 0,41** 

          

R² 0,55 0,25 0,36 

∆R² 0,11 0,13 0,14 

F 95,28 26,17 45,33 

p 0,001 0,001 0,001 

 
ÇKİ: Çalışanların katılımı ve işbirliği, FEÇG: Fırsat eşitliği ve çalışan gelişimi, İGSDİ: İş güvenliği-sağlığı ve dışarı 
ile işbirliği 
* p<0,05; ** p<0,01 Unstd. B: Standardize edilmemiş B, SH: Standart Hata, Std β: Standardize edilmiş Beta ∆R²: 
Model 1'deki R²'ler baz alınarak hesaplanan R²'de meydana gelen değişimleri gösterir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bilgi çağı olarak tanımlanan üçüncü binyılın başlangıcında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri, Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri gibi küresel düzeydeki 
mutabakatlar dünyanın geleceği ve bu gelecek içindeki insanın rolünü tartışmaya açmıştır. Bilgi 
üretimindeki ve yayılımındaki hıza rağmen toplumsal refaha ve insanın mutluluğuna yönelik 
yaşanan endişeler sosyal sürdürülebilirlik kavramını ön plana çıkarmış ve sosyal sürdürülebilirlik 
uygulamaları konusunda işletmeler üzerinde yasal ve normatif baskılar yaratmıştır.  

Bulgular örtük bilgi paylaşımının örgütlerin sosyal sürdürülebilirlik uygulamalarının tüm 
boyutlarındaki kritik rolüne işaret etmektedir. Aynı zamanda örtük bilgi paylaşımı ile çalışan 
katılımı-iş birliği arasında örgütsel kendini yetiştirmenin tüm boyutları arasında kısmi aracılık 
rolü vardır. Örtük bilgi paylaşımı ile fırsat eşitliği ve çalışan gelişimi arasında örgütsel kendini 
yetiştirmenin tüm boyutları arasında kısmi aracılık rolü vardır. Örtük bilgi paylaşımı ile iş 
güvenliği-sağlığı ve dışarı ile iş birliği arasında örgütsel kendini yetiştirmenin tüm boyutları 
arasında kısmi aracılık rolü vardır. 

Naicker ve arkadaşlarına (2017) göre bilgi, organizasyonların sürdürülebilirliği için hayati 
önemde maddi olmayan bir varlıktır.  Ancak bulgularımız bu bilginin niteliğinin ve 
paylaşılmasının da sosyal sürdürülebilirlik için incelenmesi gerektiğini göstermektedir. 
Bulgularımız örgütsel kendini yetiştirmenin, bilgi paylaşımı ile sosyal sürdürülebilirlik arasındaki 
rolüne dikkat çeker. Bu doğrultuda sonuçlarımız Abid ve Ahmed’in (2016) insanın 
sürdürülebilirliği ile kendini yetiştirmenin ilişkili olduğuna yönelik ve Jiang ve arkadaşlarının 
(2017) kendini yetiştirmenin örgütsel ilerleme ve refaha olan katkısına yönelik saptamalarını 
destekler.   

Araştırma ile kurumlardaki açık ve örtük bilgi paylaşımının çalışanların ve yöneticilerin kendini 
yetiştirmeleri aracılığıyla işletmelerde sosyal sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkıda bulunacağı 
sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle, sosyal sürdürülebilirliği hedefleyen işletmelere 
kurumlarındaki bilgi paylaşımına ve çalışanlarının kendilerini yetiştirmelerine olanak sağlayan 
uygulamalara önem vermeleri önerilmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada iş yaşam dengesinin iş tatmini ve bağlamsal performans üzerindeki etkisi incelenmiş ve daha sonrasında 
ikili ilişkilerde yönetici desteğinin düzenleyici rolünün olup olmadığı ele alınmıştır. Kolayda örnekleme yöntemiyle 
anket tekniğinin uygulandığı çalışmada, Samsun’da hizmet sektörü (pazarlama, satış, sağlık, eğitim, vb.) çalışanları 
hedef kitle olarak seçilmiş ve 482 kişiye ulaşılmıştır. Verilere SPSS 22. O istatistiksel programında doğrulayıcı faktör 
analizi ve güvenilirlik analizi uygulanıp daha sonra hipotezlerin testi için regresyon analizleri yapılmıştır. Yönetici 
desteğinin düzenleyici rolünü saptamak için process macro düzenleyici değişken analizi uygulanmıştır. Araştırma 
bulgularına göre iş yaşam dengesinin bağlamsal performans ile arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğu 
görülmektedir.  Araştırma sonuçları iş yaşam dengesinin iş tatminiyle de pozitif ve anlamlı bir ilişkisinin olduğunu 
gösterirken, bağlamsal performans ve iş tatmini ile ilişkilerinde yönetici desteğinin düzenleyici rolünün olmadığını 
göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: İş Yaşam Dengesi, Bağlamsal Performans, İş Tatmini, Yönetici Desteği 

 

GİRİŞ 

Günümüzdeki rekabet baskısı ile birlikte hızla değişen çevresel faktörler, örgütlerin 
sürdürülebilirliği ve amaçlarını gerçekleştirmede çalışanlarından daha yüksek beklentileri de 
beraberinde getirmektedir.  Her ne kadar mesai saatleri kavramı ile çalışanların iş yerinde 
görevlerini icra ederken harcadıkları süre sınırlandırılmış olsa da zaman zaman fazla mesai 
saatleri ya da eve iş götürme nedeniyle iş yaşam dengesini bozacak durumlar yaşanabilmektedir. 

Buradaki önemli husus insanın geçimini sağlamak için finansal ihtiyaçlara ek olarak psiko-sosyal 

ihtiyaçlarının da önemli olduğunun hatırlanmasıdır. Dolayısıyla, örgütler çalışanlarından amaç 
birliğini talep ederken,  onların özel yaşam alanındaki insani ihtiyaçlarının varlığını da  göz ardı 
etmemeli, bu tür ihtiyaçlarını karşılamaları ve iş yaşam dengesini kurmaları için  yeterli vakti ve 
desteği sağladığından emin olmalıdır. İş-yaşam dengesini kurmuş bir çalışanın iş yerinde 
harcadığı sürede sadece işine odaklanması ile işe yönelik performansı yükselecek ve çalışan 
bireyin işinden aldığı tatmin de artabilecektir.  Bu çalışmada iş-yaşam dengesi ile bağlamsal 
performans ve iş tatmini arasındaki ilişkinin varlığını tespit etmek amaçlanmış olup, ayrıca iş-

yaşam dengesi ile bağlamsal performans ve iş tatmini arasındaki ilişkinin yönetici desteği 
tarafından arttırılacağı düşünülmüştür. Literatür incelemesinde iş yaşam dengesi, bağlamsal 
performans, yönetici desteği gibi içsel motivasyon kaynaklarıyla yönetici desteği gibi dışsal bir 
motivasyon kavramının birlikte ele alınmadığı tespit edilmiştir. Bu çalışma kapsamında 
çalışanların içsel motivasyon kaynaklarından iş yaşam dengesi, bağlamsal performans ve iş 
tatmini arasındaki ilişki ve bu kavramlara yönetici desteği gibi dışsal bir motivasyon aracının 
düzenleyici etkisi incelenmiştir. Bu nedenle çalışmanın literatüre katkı sunacağı düşünülmektedir. 
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE ARAŞTIRMA DEĞİŞKENLERİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

İş Yaşam Dengesi 
 İş yaşam dengesi; bireyin çalışma hayatı ve özel hayatı arasındaki dengeyi oluşturması ve devam 

ettirebilmesi şeklinde özetlenebilmektedir (Sarker, Xiao, & Ahuja, 2012). Başka bir açıdan ise bu 
denge, bireyin iş ve özel hayatındaki rollerinin birbiri ile çatışma seviyesinin minimum düzeyde 
olması şeklinde ifade edilmektedir (Clark, 2000). Dengeyi etkileyen faktöreler ise; genel olarak 
bireyin aile, romantik ve arkadaş çevresinin oluşturduğu sosyal hayatından kaynaklı olabileceği 
gibi fiziksel, zihinsel ve de çalışma koşulları, çalışma hayatındaki ilişkileri gibi konulardan da 
meydana gelebilmektedir (Shujat & Bhutto, 2011). İş yaşam dengesi bir çok çalışmaya konusu 

olmasına rağmen kavramla ilgili net bir sonuca ulaşılmış araştırma bulunmamaktadır (Aamir & 
Hamid, vd., 2016). Bu durumun asıl sebebi iş yaşam dengesi kavramının kişiden kişiye göre 

farklılık gösterebilmesinden kaynaklı olmasıdır. Bu nedenle çoğu araştırmacı iş yaşam dengesi 
kavramının ne olmadığını açıklayıp sonrasında bu kavramı ifade etmeyi daha uygun bulmaktadır 
(Frone, vd.; 1987; Allen, vd.; 2000 ). Çünkü kişilerin iş ve aile kavramlarına verdikleri değer ya 

da oluşturdukları tutum farklı olabilmektedir. Tüm bu tanımlardan yola çıkacak olursak bireyin 
aile kavramına iş kavramından daha fazla önem vermesi ve işten kaynaklı sorumluluklarını ikinci 
plana atması durumunda dengesizlikten bahsetmek doğru olmayacaktır. Çünkü verilen değer ya 
da zamanın aynı oranda olması gerekmemektedir (Blackburn, Bunchm, & Haynes, 2017, s. 24). 
Birey için denge kavramı içinde bulunduğu zamanda oluşan ve değişebilen bir olgudur. Bu 
yüzden bireyin hayatının belli bir bölümünde doğru olan denge başka bir evresinde doğru 
olmayabilecektir (Carmon, Miller, & Brasher, 2013). Bir kimsenin oluşturmuş olduğu denge 
sistemi diğeri için uygun olmayabilmektedir. Çünkü bahsettiğimiz gibi her bireyin öncelik 
sıralaması ve kavramlara verdileri değerler değişebilmektedir (Babayiğit, 2016). Bu bağlamda 
kişi kendisini bir yerlerde sıkışmış hissetmiyor ve kendi tercihleriyle bir değer mekanizması 
oluşturuyorsa yine iş yaşam dengesi kavramının varlığından bahsedilebilmektedir (Akın, Ulukök, 
& Arar, 2017).  

İş Tatmini  
Günümüz dünyasında artan rekabet ortamı ile bireyler daha fazla çalışmak zorunda kaldıklarından 
bireyin işi ile ilgili yaşadığı tatmin ya da tatminsizlik hem kendisini hem de kurumu ilgilendiren 
önemli bir konu olmaktadır (Özdevecioğlu, 2004). Gittikçe daha da önemli bir kavram haline 
gelen iş tatmini en basit haliyle çalışan bireyin işine karşı duyduğu memnuniyet ya da 
memnuniyetsizlik halidir (Saranya, 2014, s. 50). İş tatmini aynı zamanda çalışan bireyin o işe 
karşı hissettiği genel duygularını, düşüncelerini ve geliştirmiş oldukları tutumlarını içermektedir 
(Pincus, 1986). Bireyin işine karşı oluşturmuş olduğu tutumu pozitif ya da negatif olacağına göre 
iş tatmini, iş süreci boyunca oluşan ve kişinin ruh halinin yansıması olan bir kavramdır. Bu 
doğrultuda en yalın hali ile kişinin işine karşı oluşturduğu genel ruh hali olumlu ise iş tatmini, 
olumsuz ise iş tatminsizliği vardır demek doğru olacaktır (Erdoğan, 1996, s. 231). Kossek 
v.d.(2014)’göre iş yaşam dengesi, kişinin hayatında üstlendiği rolleri ne ölçüde dengeleyebildiği 
anlamına gelmektedir. Sözü edilen denge kavramı kişisel algılara dayalı olarak değişkenlik 
gösterebilir. Kişiler, üstlendikleri rolleri dengelemek için kendi önceliklerini belirleyerek hareket 

etmektedir. Greenhaus v.d. (2003)’e göre iş yaşam dengesi kişinin içsel memnuniyet düzeyini 
artırması bakımından kişinin algıladığı hayat kalitesini olumlu yönde etkilediği ifade edilmektedir 
(Greenhaus v.d., 2003) Benzer şekilde, iş yaşam dengesinin iş tatmini üzerinde de etkili olduğu 
düşünülmektedir. İş Yaşam Dengesi’ni açıklamada yararlanılan kuramlardan Taşma Kuramı’na 
göre kişinin özel ve iş yaşamında meydana gelen olaylar ve durumlar diğer yaşamına etki 
etmektedir (Yavuz & Doğan, 2019). Örneğin, terfi alan kişi yaşamakta olduğu sevincini özel 
hayatına da yansıtabilir. Benzer şekilde evde yaşamış olduğu bir problemi işyerindeki ilişkilerine 
yansıtabilir. Bu durum kişinin iş yaşam dengesinin iş tatmini üzerinde etkili bir faktör olduğunu 



750 

göstermektedir. Bu kuramsal bilgilerden yola çıkarak araştırmanın H1 hipotezi aşağıdaki gibi 
önerilmektedir: 

H1: İş yaşam dengesinin iş tatmini üzerinde olumlu etkisi vardır. 

Bağlamsal Performans 

Bağlamsal performans en genel tabiriyle örgütlerdeki bütün işlerin formal yönleri ile sosyal yanlar 
arasında köprü görevi gören ve iletişimi kolaylaştıran davranışlar toplamıdır (Conway, 1999). Bu 
davranışlar kendiliğinden görev yapma, gönüllü çalışmalarda yer alma, örgüt kurallarına uyumlu 
ve yenilikçi olma gibi durumlardır. Gözlemlenmesinin zorluklarına rağmen bu performans türü 
görev performansını tamamlayıcı niteliklere sahiptir (Hogan, Rybicki, & Borman, 1998, s. 195). 
Gönüllük esaslı davranışların önemi görev performansı için psikolojik ve sosyal bir altyapı 
oluşturmakta ve hem çalışana hem de örgüte yarar sağlamaktadır (Eryılmaz & Gülova, 2019). 
Çalışanın kendi işleri dışında çalışma arkadaşları ile iletişim içinde olması ve onlarla dayanışma 
içine girmesi en yalın haliyle bağlamsal performans olarak karşımıza çıkmaktadır (A.Goodman 
& J.Svyantek, 1999). Bu performans verilen görevlere karşı hevesli olma, görev dışı çalışmalar 
yapma, çalışma arkadaşlarına destek olma, bilgi aktarımı ve görev hedeflerini de yapabilmek için 
daha fazla çaba gösterme gibi içeriksel eylemlerden oluşmaktadır (Griffin, vd.; 2000, Kossek v.d., 

2014). Yapılan araştırmalarda iş ve özel hayat dengesinin kişilerin içsel motivasyon ve enerjileri 
üzerinde etkili olduğuna dair bulgular saptanmıştır (Organ, 1997; Scotter & Motowidlo, 1996). 
Bu bağlamda iş yaşam dengesini sağlayabilen kişilerin içsel motivasyon düzeylerinin diğerlerine 
göre daha yüksek olduğu düşünülmektedir. Yüksek motivasyonun kişinin bağlamsal performans 
davranışları üzerinde etkili olabileceği düşünülmektedir. Bu bilgilerden hareketle H2 hipotezi 

aşağıdaki gibi önerilmektedir: 

H2: İş yaşam dengesinin bağlamsal performans üzerinde olumlu etkisi vardır. 

Yönetici Desteği 
 Yönetici desteği; yöneticinin çalışanlarının hem örgütsel hem de kişisel problemlerine destek 
vermesiyle olumlu anlamda iş ilişkisi geliştirmesine yol açan davranış ve tutumlardır (Pearce, 
1994, s. 263). Yönetici desteği çalışanların örgütsel bağlılıklarını ve örgütsel özdeşleşme yaşama 
durumunu arttırmaktadır (DeConinck & Johnson, 2009, s. 336).  Yönetici örgütün bir nevi 

temsilcisi konumunda olduğu için çalışanlar yönetici desteği söz konusu olduğu zaman 
kendilerini örgütle özdeşleştirme eğilimi içine girmektedir (Rhoades L. &., 2002). Yönetici 
desteği çalışanların örgütsel adalet algılarını etkileyebildiğinden örgütsel destek algılarını da 
değiştirebilmektedir (Allen, Shore, & Griffeth, 2003, s. 100). Çalışanların yönetici desteği 
algısının yüksek olduğu koşullarda örgütsel sessizlik davranışlarının azaldığı belirtilmektedir 
(Milliken, Morrison, & Hewlin, 2003, s. 146). Dolayısıyla çalışma ortamında çalışanların 
kendilerini daha rahat ifade edebiliyor ve yöneticileri tarafından dikkate alınıyor olması 
çalışanlara kendilerini iyi hissettirmekte, çalışanları örgüte daha fazla bağlamaktadır (Işıl, 
Koçoğlu, & Gürkan, 2013, s. 85). Yönetici desteğinin olduğu koşullarda çalışanların 
motivasyonu, iş tatmini seviyesi ve performanslarının arttığı gözlemlenmektedir (Aarons, 
Sommerfeld, & Walrath-Greene, 2009, s. 83). Benzer şekilde yönetici desteği algısına sahip olan 
çalışanların örgüte daha fazla katkıda bulunma eğilimleri olduğu ve daha az örgütsel stres yaşadığı 
belirtilmektedir (Park & Jang, 2017) . Bireyin kendiliğinden, görevi olmayan işlere hevesli olması 
durumu, kişinin işine ve çalıştığı kuruma karşı pozitif tutum içerisinde olduğunu göstermektedir 
(Soyoun, Won-Joon, & Young-Bae, 2002). Çalışanın örgüte karşı olumlu tutumlar geliştirmesi 
kişinin örgütten aldığı destekle, gördüğü saygıyla ve beklentilerin ortak paydada olmasıyla 
mümkün olabilmektedir (Borman, 2004). Çalışanlar bulundukları örgüt tarafından ne kadar değer 
görürlerse karşılığında örgüte karşı o kadar pozitif tutum geliştirmektedirler (Choi & Ha, 2018). 
Literatür incelendiğinde kişinin kuruma karşı pozitif tutumlar geliştirmesinde örgüt desteğinin, 
kültürünün ve yapısının etkili olduğu görülmektedir (Biswas, 2015; Aydın, 2019; Carlson, vd., 
2008; Babayiğit, 2016; Ahmad & Kura, 2019; Allen, Shore, & Griffeth, 2003). İş yaşam denge 



751 

düzeylerini sağlayabilmeleri için çalışanlarına yardımcı olan bir örgüt, bunun karşılığında 
çalışanları tarafından benimsenmekte, etkinlik ve verimlilik adına olumlu anlamda çıktılar 
almaktadır (Carlson, vd., 2008). İş yaşam dengesi kavramı öneminin çalışanların sağladığı içsel 
motivasyon araçlarıyla ortaya çıktığı görülmektedir. Çalışanlar iş hayatlarıyla birlikte özel 
hayatlarını belirli bir düzende tuttukları takdirde motive olabilmektedir. İçsel motivasyonunu 
sağlamış, iş yaşam dengesini kurabilmiş bireylerin işlerinden memnun olmaları ve işlerini 
sevmeleri daha münkündür. Gönüllülük esaslı yapılan işlerin de iş tatmini gibi işi ve çalışılan 
kurumu sevmekle ilgisi olduğu düşünülmektedir. Çalışanların işi ve bulundukları kurumu 
sevebilmeleri için çalışanların işin niteliğine uygun olması, gereken örgütsel/yönetsel desteği 
görmesi, kişisel yaşantılarına saygı duyulması, iş yaşam dengelerinin korunmasına yardımcı 
olunması, problemlerinin dinlenmesi ve çözülmesi gerekmektedir (Bhatti & Qureshi, 2007). İş 
yaşam dengelerini koruyabilmeleri için örgüt tarafından çalışanlarına destek çıkılması, 
çalışanların sorumlulukları altında ezilmesine ve rol çatışması yaşamalarına izin verilmemesi 
gereklidir. Böylelikle kişilerin, işe ve örgüte karşı olumsuz tutum geliştirmelerine engel 
olunabilir. Kendisine saygı duyan, kendisinin ihtiyaçlarına yönelik eylemlerde bulunan 

yöneticiye/örgüte sahip çalışanların daha rahat iş yaşam dengesi sağlayabilmeleri ve işlerinden 
aldıkları tatmin seviyesinin artması beklenmektedir (Blackburn, Bunchm, & Haynes, 2017; 

Borman & Motowidlo,  1997). Dolayısıyla iş yaşam denge düzeyinin iş tatminine olumsuz 
etkisini azaltması ve olumlu etkiyi arttırması yönünde yönetici desteğinin düzenleyici rolünün 
olabileceği varsayılmaktadır. Bu bağlamda iş yaşam denge düzeyi sağlamış bireylerin ekstra 
olarak yönetici desteği görmeleriyle birlikte daha fazla iş tatmini yaşayacakları düşünülmektedir 
(Clark S. C., 2001; Shahmohammadi, 2015). Bütün bilgiler neticesinde araştırmanın H3 ve H4 
hipotezleri aşağıdaki gibi önerilmektedir: 

H3: İş yaşam dengesinin bağlamsal performans üzerindeki etkisinde yönetici desteğinin 
düzenleyici (moderator) rolü vardır. 
H4: İş yaşam dengesinin iş tatmini üzerindeki etkisinde yönetici desteğinin düzenleyici 
(moderator) rolü vardır. 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Araştırmanın evrenini Samsun ilinde yaşayan hizmet sektörü çalışanları oluşturmaktadır. 
Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak anket tekniğiyle 482 kişiden veriler 
toplanmıştır. Araştırmaya katılan tüm katılımcıların anket formunda yer alan tüm  maddeleri 

doğru algıladıkları ve samimi bir şekilde cevapladıkları varsayılmaktadır. Araştırma 
kapsamında hazırlanan anket formu 5 ana bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümünde 
iş yaşam dengesi ölçeği, ikinci bölümde bağlamsal performans ölçeği, üçüncü  bölümde iş 
tatmini ölçeği, dördüncü bölümde yönetici desteği ölçeği bulunmakta ve anketin son 
bölümünde katılımcıların demografik özelliklerini tanımlamak üzere birtakım sorulara yer 
verilmiştir. Bu araştırmanın verileri Samsun’da hizmet sektöründe (satış-pazarlama, 

bankacılık, eğitim, sağlık) çalışan katılımcılardan oluşmaktadır.  Katılımcıların oluşturduğu 
veriler SPSS 22.0 istatistiksel programı aracılığıyla analize tabi tutulmuştur. Örneklem grubunun 
157’sierkek (%32,6) ve 325‘i kadın (%67,4) şeklindedir. Katılımcıların çoğunluğunun 25-31 

(%42,9) yaş grubu arasında yer aldığı görülmektedir. Medeni durumlarına göre 233 katılımcı evli 
(%48,3) ve 249 katılımcı bekar (%51,7) dır. Katılımcıların büyük çoğunluğu (262) lisans 
mezuniyetine sahiptir (%54,4). Mesleki tecrübeleri incelendiğinde büyük çoğunluk (171) 1-5 yıl 
arasında toplam mesleki tecrübeye sahiptir (%35,5). Bu araştırmada kullanılan ölçeklerden ilki 
çalışanların iş yaşam denge düzeylerini ölçmek üzere Netenmeyer, Boles ve McMurrian (1996) 
tarafından uyarlanan iş yaşam dengesi ölçeğidir (Netemeyer, Boles, & Mcmurrian, 1996). 
Netenmeyer, Boles ve McMurrian (1996) tarafından uyarlanan ölçeğinin toplam Cronbach Alpha 
katsayısı 0.89 olarak bulunmuştur. Bu çalışma sırasında yapılan güvenilirlik testi ölçeğin 

Cronbach Alpha katsayısının 0,89 (>0,60) olduğunu göstermektedir. Görüldüğü üzere, elde edilen 
Cronbach α katsayısına (0,89) göre çalışmada kullanılan iş yaşamı dengesi ölçeğinde yer alan tüm 
ifadeler güvenilir sonuçlar vermektedir. Araştırmada kullanılan ikinci ölçek bağlamsal 
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performans ölçeği Karakurum (2005) tarafından uyarlanmıştır. Tek boyutlu olan ölçeğin 

Cronbach Alpha katsayısı 0.91’dir. Bu çalışmada ölçeğe ilişkin yapılan güvenilirlik testinde 
ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,75 olarak bulgulanmıştır. Araştırmada kullanılan bağlamsal 
performans ölçeğinde yer alan bütün ifadelerin güvenilir olduğu görülmektedir. Anket formunun 
üçüncü kısmında Hackman ve Oldham’ın (1980) uyarlamış olduğu ve sıklıkla tercih edilen iş 
tatmini ölçeği kullanılmıştır. Tek boyutlu olan ölçeğin Türkçeye uyarlaması Basım ve Şeşen 
(2009) tarafından yapılmış olup ölçeğin güvenilirlik katsayısı (Cronbach Alfa) 0,84 olarak tespit 
edilmiştir. Bu çalışmada yapılan güvenilirlik analizine göre ölçeğin Cronbach α katsayısına 
0,89’dur. Bu sonuca göre iş tatmini ölçeğinde yer alan tüm ifadelerin güvenilir sonuçlar verdiği 
görülmektedir. Anket formunun dördüncü bölümünde kullanılan katılımcıların algılanan yönetici 
desteği ölçeği Karasek(1985) tarafından geliştirilmiş olup Türkçe’ye Kula (2011) tarafından 
uyarlanmıştır.  Tek boyuttan meydana gelen anketin güvenilirlik analizi sonucuna göre Cronbach 
Alpha katsayısı 0, 84 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada yapılan güvenilirlik analizi sonuçlarına 
göre ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,93’dür. Buna göre çalışmada kullanılan ölçeğe ilişkin 
tüm ifadeler güvenilirdir. 

ARAŞTIRMA BULGULARI  
Araştırmada kullanılan “İş-Yaşam Dengesi”, “İş Tatmini”, “Bağlamsal Performans” ve “Yönetici 
Desteği” değişkenleri için açıklayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Ölçeklerin yapı geçerliliği ve 
güvenilirliğine dair değerlendirmeler Keiser-Meyer- Olkin (KMO) analiz sonucu, Barlett testi 

anlamlılık düzeyi (p=.000) ile Cronbach alfa değerleri esas alınarak yapılmıştır. 

Tablo 1: Değişkenlerin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri ile Faktör Yükleri 
ve Güvenilirlik Değerleri 

 Ortalama 

(M) 

Std. Sapma 

(SD) 

Açıklanan 
Varyans (5%) 

KMO 
Cronbach 

α 

İş-Yaşam Dengesi 2.9489 .91714 70.816 .894 .899 

Bağlamsal Performans 3.8853 .76996 53.125 .724 .756 

İş Tatmini 3.4506 1.0699 72.027 .856 .899 

Yönetici Desteği  3.3611 1.0659 73.359 .917 .939 
 

Araştırmanın hipotezleri test edilmeden önce değişkenler arasındaki ilişkilerin yönünü ve 
düzeyini belirlemek amacıyla Pearson Korelasyon analizi yapılmıştır. Kolerasyon analizi 

sonucuna ilişkin bulgular aşağıdaki tabloda bulunmaktadır. Değişkenler arası ilişkiye yönelik elde 
edilen bulgulara göre iş yaşam dengesinin bağlamsal performans, iş tatmini ve yönetici desteği 
arasındaki ilişki (sırasıyla r= ,299, r= ,346, r= ,483 p < 0.01;) olumlu ve anlamlıdır. 

Tablo 2: Değişkenler Arası İlişkiler 

 1.İş-Yaşam 
Dengesi 

2.Bağlamsal 
Performans 

3.İş  
Tatmini 

4.Yönetici 
Desteği 

1.İş-Yaşam Dengesi     1    

2.Bağlamsal Performans     .299* 1   

3.İş Tatmini     .346** .476**   1  

4.Yönetici Desteği     .483** .435**   .575* * 1 

*p < .05, **p <.01 

Çalışmada hipotezlerin testi için bağımsız değişken olan iş yaşam dengesinin bağımlı 
değişkenler( bağlamsal performans, iş tatmini) üzerindeki etkisini açıklamak amacıyla doğrusal 
regresyon analizi yapılmıştır. Değişkenler arası ilişkiler tespit edildikten sonra bağımsız 
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değişkenin bağımlı değişkenlerle olan ilişkisinde yönetici desteğinin düzenleyici rolünü tespit 
etmek için Hayes(2012) process macro yöntemi kullanılmıştır. Araştırma modeline ilişkin 
bulgular aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. 

Tablo 3: İş Yaşam Dengesinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi 

Variable B Std. Error t P 

(Constant) 3.901 .148 26.421 .000*** 

İş Yaşam Dengesi .210 .053        3,227 .001*** 

 a.*p<0.05; **p<0.01*** p<.001 

 b.Bağımlı Değişken: İş Tatmini 

 c.Bağımsız Değişken: İş Yaşam Dengesi 

Araştırma bulgularına göre iş yaşam dengesinin iş tatmini üzerinde p<0,001 düzeyinde % 21’lik 
anlamlı ve pozitif bir etkisi olduğunu göstermektedir. Analiz sonuçlarına göre hipotez 1 kabul 
edilmiştir.  

Tablo 4:  İş Yaşam Dengesinin Bağlamsal Performans Üzerindeki Etkisi 

Variable B Std. Error t P 

(Constant) 4.106 .107 38.420 .000*** 

İş Yaşam Dengesi .018 .038        2,185 .029*** 

 a.*p<0.05; **p<0.01*** p<.001 

 b.Bağımlı Değişken: Bağlamsal Performans 

 c.Bağımsız Değişken: İş Yaşam Dengesi 
Araştırma bulgularına göre iş yaşam dengesinin bağlamsal performans üzerinde p<0,001 

düzeyinde % 18’lik anlamlı ve pozitif bir etkisi olduğu görülmektedir. Dolayısıyla hipotez2 
sonuçlarına göre iş yaşam dengesi bağlamsal performansı pozitif yönde etkilemektedir.  

Tablo 5:  İş-Yaşam Dengesinin Bağlamsal Performans Üzerindeki Etkisinde Yönetici 
Desteğinin Moderator Rolü 

 Bootstrapped CI 95% 

 β SE t p LL UL R2 

Model 1:Bağımsız Değişken  Bağımlı Değişken: Bağlamsal Performans 

İş-Yaşam Dengesi .027 .1052 .2627 .005 .1791 .2344 .325 

Model 2: Moderator Değişken Bağımlı Değişken: Bağlamsal Performans 

Yönetici Desteği .303 .0836 3.6257 .0003 .1388 .4673  

Yönetici Desteği x İş-Yaşam Dengesi .003 .0296 .1060 .9156 -.0549 .1612  

Tablo 6: İş-Yaşam Dengesinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde  
Yönetici Desteğinin Moderator Rolü 

 Bootstrapped CI 95% 

 β SE t p LL UL R2 

Model 1:Bağımsız Değişken  Bağımlı Değişken: İş Tatmini 

İş-Yaşam Dengesi .0186 .1499 .1241 .005 .2760 .3132 .4432 

Model 2: Moderator Değişken Bağımlı Değişken: İş Tatmini 
Yönetici Desteği .4493 .1191 3.773 .0002 .2153 .6833  

Yönetici Desteği x İş-Yaşam Dengesi .033 .0421 -.7907 .4295 -.1160 .0494  



754 

Tablo 5 ve 6’ da görüldüğü üzere iş yaşam dengesinin bağlamsal performans ve iş tatmini ile 
ilişkisinde yönetici desteğinin düzenleyici rolü tespit edilememiştir. Araştırma sonuçlarına göre 
hipotez3 (iş yaşam dengesinin bağlamsal performansla ilişkisinde yönetici desteğinin düzenleyici 
rolü vardır) red edilmiştir. Hipotezin reddinde kişileri motive eden araçların farklılığından 
kaynaklı olabileceği düşünülmektedir (Beaty Jr, Cleveland, & Murphy, 2001). kişilerarası 
dinamizmlerin çok farklı oluşu ve çalışanların nasıl bir motivasyon aracına ihtiyacının olduğunun 
bilinmemesi gibi nedenlerle çalışanların motivasyon kaynağı farklılaşmaktadır  (Aşık, 2010; 
Arvey, Dewhirst, & Boling, 1976). Hipotez 4 (İş yaşam dengesinin iş tatminine etkisinde yönetici 
desteğinin düzenleyici etkisi vardır) analiz sonuçlarına göre red edilmiştir. Bunun nedenlerinin 
çalışanların kişilik özellikleri ve yönetici desteği kavramının algılanışından kaynaklanan 
farklılıkların olabileceği düşünülmektedir. Literatüre bakıldığı zaman yönetici desteği kavramının 
boyutları üzerinde fikir birliğine varılmadığı görülmektedir. Bhanthumnavin (2000); yönetici 
desteğini bilgisel destek, duygusal destek ve maddi destek olarak üç şekilde ele almıştır 
(Bhanthumnavin, 2000, s. 157). Kraimer ve Wayne (2004); ise yönetici desteğini finansal, uyum 
ve kariyer desteği olarak üç şekilde belirlemişlerdir (Kraimer & Wayne, 2004). Çalışanlar 
tarafından farklı algılanmaya müsait bir yapıda olan yönetici desteğinin çalışanların kişilik 
özelliklerinin de eklenmesiyle iş yaşam dengesinin bağlamsal performans ve iş tatmini üzerindeki 
etkisine bu nedenle azaltıcı ya da arttırıcı bir etkisinin olmadığı söylenebilir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

İş yaşam dengesi kavramsal olarak oldukça güçlü olmasıyla birlikte kişilerin hayatında da oldukça 
önemli bir roldedir. Hem özel hem de iş hayatlarının dengede olabilmesiyle birlikte çalışanlar 
yaptıkları eylemlere odaklanabilmekte, ruhsal anlamda daha iyi hissetmekte ve daha rahat 
olabilmektedir (Blackburn, Bunchm, & Haynes, 2017; (Scotter & Motowidlo, 1996; Griffin, 

Neal, & Neale, 2000; Devonish & Greenidge, 2010). Dolayısıyla iş yaşam denge düzeyi yüksek 
çalışanların başka bir motivasyon kaynağının etkisine ihtiyaç duymadan iş tatmini ve bağlamsal 
performans düzeyleri de yüksek olmaktadır. İşinin gerektirdiği sorumlulukları yaparken 
zorlanmayan, zamansal problem yaşamayan ve stres altında hissetmeyen bireyin iş aile çatışması 
yaşamamaktadır. Dolayısıyla işini yaparken odaklanabilen zihni rahat çalışanların işlerinden 
duydukları memnuniyet seviyesinin de arttırdığı düşünülmektedir. Araştırma sonucunda elde 
edilen bilgiler hem çalışanlar hem de örgüt açısından olumlu sayılan iş tatmini, bağlamsal 
performans kavramlarının iş yaşam dengesiyle etkileşim içinde olduğunu göstermektedir. 
Çalışanların iş, aile ve kendileri arasında kurdukları dengenin bozulması hali ise bir takım 
istenmeyecek olayların gelişmesine neden olmaktadır (Asbari & RudyPramono, vd., 2020). Bu 
nedenle kişilerin iş ve özel hayatlarını birbirlerinden ayırabilmeleri, sorumluluklarının arasında 
kaybolmadan yaptıkları eylemlerden keyif alabilmeleri için hem ailelerinden hem de bulundukları 
kurumdan destek görmeleri gerektiği düşünülmektedir. Sadece çalışma hayatının getirdiği 

sorumluluklar altında sıkışmayan çalışan ailesinin beklentilerini karşılamakta zorlandığı zaman 
da iş yaşam dengesini kaybetmiş olmaktadır (Clark S. C., 2000). Dolayısıyla bu üçlü dengenin 
sağlanabilmesi için kişinin kendisine vakit ayırması ve gerektiği zamanda bunu anlayışla 
karşılayabilecek bir aile yapısına sahip olması aynı zamanda performansı dengesizlik yüzünden 
düşmüş çalışanın problemlerini çözmek, ona yardımcı olmak ve dengeyi sağlayabilmesi adına 
destek veren bir örgüt yapısı içinde olması gerektiği düşünülmektedir (Arcan, Eskin, & Yavu, 
2007; Deniz & Özalp, 2014 ). Diğer yandan çalışanların bu dengenin öneminin farkında olması 
gerekmektedir. Rol çatışması içinde olduğunun bilincinde olmayan çalışanlar durumun düzelmesi 
adına bir takım önlemler almaktan uzak olduklarından hem kendileri hem de örgütsel açıdan 
olumsuz durumlara farkında olmadan kendileri neden olmaktadır (Yüksel, 2005). Bu bağlamda 
çalışan bireylere iş hayatlarında kaybolmadan özel ve kişisel yaşantılarına da yeteri kadar önem 
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vermeleri, iş-aile ya da aile iş rolleri arasında çatışma yaşıyorsa müdahale edilmesi ve müdahale 

edilmediği takdirde çatışmanın kaynağına göre yardım talep etmesi tavsiye edilmektedir. 
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ÖZET 

Örgüt araştırmalarında, yöneticinin temelde iki şekilde ele alındığı görülmektedir. Mikro açıdan bakıldığında, karar 
vericilerin yönetici rollerine ve rol kimliklerine bağlı özyeterlilikleri öne çıkmaktadır. Özyeterlilik kişilik özellikleri 
üzerinden tanımlandığında, yöneticilerin bulunabilecekleri önyargılı davranışlar açısından, örgütsel düzeyde kuramsal 
bir açıklama yapmakta yetersiz kalınmaktadır. Makro yaklaşım ile değerlendirildiğinde ise söz konusu özyeterlilik, 

örgütün kişiye verdiği rolün sınırları içerisinde şekillenmektedir. Örgütsel olarak tanımlanmış yeterlilik standartları, 
pozisyon olarak yönetici rolünün de sınırlarını belirleyeceğinden, kişiden bağımsız, yapısal yeterlilikten 
bahsedilebilecektir. Lider ile takipçileri arasındaki karşılıklı ilişkiye işaret eden Lider-Üye Etkileşimi Kuramı, örgüt 

içerisindeki rollerin oluşumunu yalnızca lider ile takipçilerinin etkileşimine bağlayan yöntemsel bireyci bakış açısına 
sahip olması açısından tartışmalıdır. Bu çalışmada, kişiler üzerinden tanımlanan özyeterlilik ile kurumlar üzerinden 

tanımlanan yeterlilik, Lider-Üye Etkileşimi Kuramına eleştirel bir bakış açısı içerisinde karşılaştırmalı olarak 
değerlendirilmiştir. Böylece ayrı epistemolojilerin farklı düzeylerde tartışılmasıyla örgüt kuramı yazınına katkı 
sağlanması hedeflenmiştir. Sonuç olarak, liderin özyeterlilik iddiasının, kurumun lidere verdiği yeterlilik rolünden 

bağımsız olamayacağı sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Özyeterlilik, Örgütsel Yeterlilik, Lider-Üye Etkileşimi Kuramı 

 

GİRİŞ 

Liderlik, bilinen tüm kültürlerde tarihsel dönemler boyunca ve farklı yerlerde, farklı biçimlerde 
evrensel bir olgu olarak görülmüş olup, yöneticinin / liderin1 günümüzde de yönetim alanındaki 
en canlı konulardan biri olarak ortaya çıkmaktadır (Spisak, Nicholson ve van Vugt, 2011: 166). 
Ancak liderlik üzerine yıllardır süre gelen araştırmalar ve çok sayıda çalışma sonrasında bile halen 
liderliğe ilişkin tam ve kapsamlı bir anlayışın oluşamadığı (Graen ve Uhl-Bien, 1995: 220), 

liderlik kuramlarının halen ortak bir temelde birleşemediği ve araştırmacıların bütüncül bir 
kurama ulaşmaya çalıştığı görülmektedir (Spisak, O’Brien, Nicholson ve van Vugt, 2015: 291).  

Yöneticiye odaklanan çalışmalarda, yöneticinin çoğunlukla verdiği tepkilerle çevresini 
şekillendiren aktör olarak ele alındığı görülmektedir. Özellikle stratejik yönetim alanında 
yöneticinin, farklı çevresel koşullara karşı aldığı yönetsel tavırlar, çoğu liderlik araştırmalarının 
konusu olagelmiştir. Şüphesiz bu çalışmaların alana katkısı büyüktür. Ancak yapısal faktörlerin 
yönetici davranışlarının anlaşılması açısından önemi göz önüne alındığında, kurumsal 

standartların belirleyiciliği öne çıkmaktadır. Yöneticinin kurum içerisinde sahip olduğu değer ve 
tavırlarının nasıl şekillendiğini anlamak, kuramsal açıdan daha geçerli bir değerlendirme 
yapabilmek için önemlidir.  

Özyeterlilik, kişinin istenen sonucu yaratacak davranışı başarıyla becerebileceğine dair kanaati 

olarak tanımlanmaktadır (Bandura, 1977: 193). Buna göre özyeterlilik, öz yetkinlik algısını 
yükselterek içsel motivasyonu da arttırmaktadır (Bandura, 1990). Bandura, özyeterliliğin kişinin 

gerekli yetkinliğe ve teşvik edici unsura sahip olduğu taktirde davranışlarının, göstereceği çabanın 
ve zorlu koşullarla baş edebileceği sürenin temel belirleyicisi olduğunu söylemektedir (1977: 

194). Liderin özyeterliliği ise, liderin rolüyle ilgili beklentileri karşılayabileceğine, verimli ve 
etkili olabilme kapasitesine ilişkin inancı olarak tanımlanmaktadır (Fast, Burris ve Bartel, 2014; 

                                                 
1  Bu çalışmada yönetici ve lider kavramları, örgüt içerisinde kendisine bağlı çalışanları yönetmekle 

sorumlu karar verici kişi olarak aynı anlamda kullanılmıştır. 
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Kuvaas ve Bush, 2019). Özyeterlilik inancı yüksek olan çalışanların daha üretken oldukları ve iş 
tatminlerinin yüksek olduğu görgül çalışmalar ile ortaya konmuştur (Judge, Erez, Bono ve 
Thoresen, 2002). Bu noktada liderin özyeterlilik algısının, işe ve takipçilerine ilişkin 
davranışlarını şekillendirdiği söylenebilir. Dolayısıyla özyeterlilik kavramının örgütsel yaşama 
ilişkin çalışmalardaki popülerliğini anlamak zor değildir. Ancak liderin özyeterlilik algısının nasıl 
bir temelde şekillendiği kritiktir. 

Araştırmacıların son dönemde, iş ilişkilerinin dinamik oluşumuna ve lider ile takipçileri 
arasındaki ilişkiye daha fazla önem vermeye başladıkları görülmektedir (Du Plessis, Waglay ve 

Becker, 2020: 3). Günümüzde bu ilişkiye en fazla işaret eden kuramlardan birinin Lider Üye 
Etkileşimi (LÜE) Kuramı (Graen ve Uhl-Bien, 1995) olduğu söylenebilir. Ne var ki liderin 

özyeterliliğini, kendisine ve takipçilerine ait rol pazarlığının merkezine koyan ilişki temelli bir 

yaklaşımın tartışmalı olduğu düşünülmektedir. Ne de olsa, yöneticilerin sahip oldukları 
önyargıların, karar verme aşamasında birtakım hatalara yol açabilmesi mümkün görünmektedir 
(Dienesch ve Liden, 1986: 629; Fuchs, Sting, Schlickel ve Alexy, 2019). 

Yeterlilik, doğru bağlamda ve doğru çizilmiş bir çerçeve içerisinde performansa olumlu etki 

edecek bir değişken olarak değerlendirilebilir. Ancak örgütsel yeterliliğin zayıf olduğu 
durumlarda, fayda sağlamaktansa yıkıcı bir hal alabileceği düşünülmektedir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Özyeterlilik 

Bireyi merkeze koyan sosyal bilişsel kuramın temelinde, bireyin kendi tecrübelerini oluşturduğu 
ve olayları şekillendirdiği yaklaşımı yer almakta, bunun temelinde ise özyeterlilik bulunmaktadır 
(Bandura, 2000: 75). Özyeterlilik, en temel tanımıyla kişinin belli bir görevi yerine 

getirebileceğine ilişkin inancı olarak tanımlanmaktadır (Bandura, 1977; Gist, 1987; Gist ve 

Mitchell, 1992). Özyeterliliğin örgüt araştırmaları yazınında oldukça fazla merak uyandırdığı 
görülmektedir (Gist ve Mitchell, 1992). Bireysel özyeterliliğin önemli bir motivasyon faktörü 
olduğu, bireysel seçimleri, hedefleri, duygusal tepkileri, çabayı, baş etme gücünü ve sürekliliği 
etkilediği (Gist ve Mitchell, 1992: 186) düşünüldüğünde, bu kavramı örgütsel seviyede 
değerlendirilmesinin önemi açıkça görülebilmektedir. 

Özyeterlilik seviyesinin dört faktör tarafından belirlendiği görülmektedir: Bunlar özyeterliliğin 
başlangıç seviyesi, özyeterliliği belirleyen faktörlerin değişkenliği, odağı ve kontrol 
edilebilirliğidir (Gist ve Mitchell, 1992: 198). Özyeterliliğin, çevreyi kontrol etme düzeyi ile de 
ilişkili olduğu görülmektedir (Wood ve Bandura, 1989). Kişisel durumların değişebileceği 
(sağlık, anlık ruh hali gibi) ve göreve ilişkin belirsizliklerin oluşabileceği (yeni birisiyle çalışmak 
gibi) düşünüldüğünde, bireysel kontrol ve buna bağlı olarak özyeterliliğin kesin ve istikrarlı 
sonuçlar doğurmasının da zor olacağı görülmektedir (Gist ve Mitchell, 1992). Diğer tüm 
değişkenler sabit varsayıldığında, kişisel kontrol ne kadar yüksekse, özyeterliliğin de o kadar 
yüksek olması beklenmektedir (Försterling, 1985). Kontrol algısının özyeterlilik üzerinde bu 
denli etkili olduğu düşünüldüğünde, örgütsel bağlamda söz konusu kontrolün yalnızca çalışanın 
veya liderin algı ve değerlendirmesine terk edilmesi tartışmalıdır.  

Liderin özyeterliliği: Liderlik üzerine yapılmış erken dönem araştırmaların önce lidere ait 
özelliklere, sonrasında ise lider davranışlarına odaklandığı görülmektedir. Ancak bu yönelimler 
performansı öngörme açısından yetersiz kalmış, yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulmuştur. Bu 
noktada liderliğe ilişkin yetkinlik temelli yaklaşımlar öne çıkmış, lider yetkinliğinin performansı 
belirleyeceği iddiası oluşmuştur (Gist, 1987: 479). Yapılan çalışmalarda liderin yeterliliğinin, 

lider, takipçi ve kolektif yeterlilik boyutları temelinde ele alındığı görülmektedir (Hannah, 

Avolio, Luthans ve Harms, 2008: 669). Bu doğrultuda lider yeterliliği, liderin çeşitli roller, 
talepler ve bağlamlar karşısında, verimli ve sürdürülebilir bir performans sergileyebilmesi için 
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psikolojik becerileri, motivasyonu, kaynakları ve eylemlerine ilişkin becerisine duyduğu inanç 
olarak tanımlanmaktadır (Hannah, 2008: 670).  

Örgütsel yeterlilik: Örgütsel yeterlilik, yazında oldukça yeni ve üzerinde çok az sayıda 
çalışmanın yapılmış olduğu bir kavram olup, Bandura’nın 1997 yılında yazdığı Self-efficacy: The 

excercise of contol kitabında, çalışanların örgütün hedefe ulaşmak adına gerekli eylemde 
bulunabilme becerisine olan inancı olarak tanımlanmıştır (Du, Shin ve Choi, 2015: 180). Sosyal 

bilimlerde ilk karşılaşılan görgül çalışmalardan biri 2002 yılında Bohn tarafından yapılmış ve bu 

çalışmada örgütsel yeterlilik: “örgütün içerisinde bulunduğu iş çevresindeki talepler, zorluklar 

ve fırsatlar ile başa çıkma kapasitesidir. Çalışanların kolektif kapasiteleri, amaçları ve psikolojik 
dayanıklıklarına yönelik anlamlandırmalarının toplamıdır”, şeklinde tanımlanmıştır (2002: 65). 

Bu çalışma, kavramın literatüre taşınması ve örgütsel yeterlilik ile liderlik ilişkisini gündeme 
getirmesi açısından önemlidir. Ancak örgütsel yeterliliğin temelinin yorumsamacı bir yaklaşımla 

çalışanların anlamlandırmalarına dayandırdığı, lider-örgüt ilişkisinin ise liderin ve çalışanların 

davranışları ile tanımlandığı görülmektedir. Diğer bir deyişle, örgütsel yeterliliğin temel 

belirleyicisinin lider olduğu ifade edilmektedir (Bohn, 2002: 76-77). Benzer şekilde, Lindsley ve 

arkadaşları (1995: 648) ile Bohn (2010: 228) örgütsel yeterliliği, örgütün belli bir görevi başarı 
ile yerine getirebileceğine ilişkin kolektif inanç olarak tanımlamaktadırlar. Bu tanımlamalarla 

örgütsel yeterlilik, LÜE’nin algısal bir boyutu olarak da değerlendirilebilir. Bohn’un 
çalışmalarında da görülebileceği gibi (2002; 2010), gerek kuramsal açıdan gerekse ölçek 
geliştirme açısından örgütsel yeterlilik, dar bir kapsamla, kolektif yeterliliğin bir alt kategorisi 
olarak ele alınmaktadır. Sonraki örgütsel yeterlilik ve LÜE çalışmalarında da benzer bir 
çerçevede, yöntemsel bireyci bakış açısıyla yürütüldüğü, örgütsel yeterliliğin temelini oluşturan 
yapısal etkenlerden hemen hemen hiç bahsedilmediği görülmektedir. 

Lider-Üye Etkileşimi 
Lider ile takipçileri arasındaki karşılıklı ve birbirini etkileyen bir ilişkinin varlığını öne süren LÜE 
kuramının (Dansereau, Graen ve Haga, 1975; Graen ve Cashman, 1975; Graen ve Uhl-Bien, 

1995) büyük ölçüde sosyal takas kuramı üzerine kurulu olduğu görülmektedir (Dulebohn, 

Bommer, Liden, Brouer ve Ferris, 2012; Matta ve Van Dyne, 2015). Bu kurama göre lider ve 
takipçilerinin rolleri, karşılıklı beklentilere verilen tepkiler nezdinde oluşmaktadır (Kuvaas ve 
Buch, 2019: 6). Bu tepkiler, bir uçta görev ötesi davranış, karşılıklı güven, sempati ve ortak kader 
algısı olarak ifade edilmekte iken, diğer uçta yazılı görevlerle sınırlılık, rol tanımlı ilişkiler ve ayrı 
kaderler olarak tanımlanmaktadır (Dansereau vd., 1975; Graen ve Schiemann, 1978). LÜE 
içerisinde lider ve üyenin rol pazarlığı süreci üç aşamadan oluşmaktadır (Graen, 1976; Graen ve 
Uhl-Bien, 1995). Rol bulma aşamasında, lider üyenin beceri ve yeteneklerini değerlendirmekte; 

rol oluşturma aşamasında lider ve üyenin rolleri ve beklentileri, güven ve sadakat boyutlarında 
yeniden tanımlanmakta; rutinleşme aşamasında ise, anlaşılan roller belli bir rutine bağlanmaktadır 
(Kelley ve Bisel, 2014: 434). Çoğu zaman kişinin rol beklentilerinin resmi ve meşru 
belirleyicisinin amiri olduğu düşünüldüğünde, LÜE modelinin rol oluşturma sürecinin en önemli 
belirleyicisi olduğu görülmektedir (Dienesch ve Liden, 1986: 621). Graen, Orris ve Johnson’a 
göre (1973: 396), roller genellikle karmaşık olduğundan ve açıkça belirtilmediğinden, rolün örgüt 
içi kişilerce tanımlanması önemlidir. Buna göre lider, astından belirli bir rol performansı 
beklemekte, bu yönde baskı oluşturmakta ve bunun sonucunda beklenen davranış oluşmaktadır 
(Dienesch ve Liden, 1986: 621). LÜE modeli, bu rol pazarlığı sonucunda rolün oluşumunu ifade 
etmektedir. 

Yazında LÜE konusunda yapılan yakın tarihli çalışmaların en çok lider davranışlarının LÜE’ne 
etkisi veya belirli iş sonuçları açısından LÜE’nin aracılık etkisi üzerine olduğu, LÜE ile yeterlilik 
ilişkisinin ise en fazla özyeterlilik ve kolektif yeterlilik açısından ele alındığı görülmektedir. 
Bağlamın etkisine işaret eden çalışmalar olsa da bu etkiyi açıklayan veya LÜE ile örgütsel 
yeterlilik ilişkisini anlamaya yönelik yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bazı LÜE 
çalışmaları farklı analiz düzeylerinde yapılarak alana katkı sağlamış olsa da tartışmanın büyük 
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oranda iç grup – dış grup ayırımı üzerinde yürütüldüğü görülmektedir. LÜE kuramının temelini 
oluşturan Graen, Uhl-Bien ile makalesinde (1995), LÜE’nin dönüştürücü mü yoksa etkileşimci 
mi olduğu seviyesinde bir tartışma ortaya koymakta, bağlamın etkisi ve yapısal faktörlere hiç 
değinmemektedir. Nispeten yakın tarihli çalışmalarda kültürün etkisine değinen az sayıda 
araştırmaya rastlanmaktadır (Erdoğan vd., 2006). 

Kurama ilişkin bir başka eleştiri ise, LÜE’nin tek boyutlu mu yoksa çok boyutlu bir ilişkiye mi 
işaret ettiği sorusunun cevapsız kalmış olmasıdır (Dienesch ve Liden, 1986: 624). Katz ve 

Kahn’ın (1978) rol tanımındaki, ilişkinin içerisinde yer alan tüm tarafların belli bir etkisi olması, 
yine Kahn ve diğerlerinin (1964) rol karmaşası ve rol belirsizliği kavramları göz önüne 
alındığında, rol kavramının çok boyutluluğu ortaya çıkmaktadır (Dienesch ve Liden, 1986: 624). 

Özellikle rol karmaşası ve rol belirsizliğinin yapısal standartları zayıf ortamlarda ortaya çıktığı 
düşünüldüğünde, rol oluşturma kavramının yalnızca liderle ve karşılıklı ilişkilerle 
tanımlanmasının nesnel, karşılaştırılabilir ve istikrarlı bir tanım olamayacağı görülmektedir. 
Konuyu çok boyutlu ele alma çabasında bile yapının göz ardı edildiği, lider ile üye arasındaki 
güven, sadakat, eşitlik, cazibe gibi kişilere bağımlı boyutlardan bahsedildiği görülmektedir 
(Dienesch ve Liden, 1986: 624). Özellikle en fazla üzerinde çalışma yapılan boyutlar olan işe 
katılım, sadakat ve duygular açısından, bir kişinin aynı anda birden fazla grubun üyesi olması 
durumunda ne tip davranışların ortaya çıkacağı kuramsal olarak belirsizdir (Dienesch ve Liden, 

1986: 626). Üstelik LÜE içerisinde lider, takipçisinin kendisine sadık olmasını beklemektedir. 
Burada sadakatin örgüte karşı mı yoksa lidere karşı mı olacağı konusu tartışmalıdır. 

TARTIŞMA 

Örgütlerdeki bireyler, sosyal bağlamı ne olursa olsun, kim olduklarına ve içerisinde bulundukları 
çevreye ne şekilde uyum gösterebildiklerine dair açık bir anlayışa sahip olma ihtiyacındadırlar 
(Ashforth ve Schinoff, 2016: 112). Böylece örgütsel bağlamda belirgin olan yapı, çalışanların 
davranışlarının da kaynağı olmaktadır. Örgütsel davranışların ve sonuçlarının anlaşılması ve 
öngörülebilmesi açısından, örgütsel standartların zayıf ve yetersiz kaldığı durumlarda, aktörler ve 
ilişkilerin belirleyiciliği söz konusu olmaktadır.  

Jones, kişilerin farklı ortamlardaki davranışlarını gözlemleyerek karakterleri hakkında 
çıkarımlarda bulunmayı sosyal ve klinik psikolojinin en temel sorunsallarından biri olarak 
tanımlamaktadır (1979: 107). 20. yüzyılın başlarındaki çevrede olan hemen her şeyin kişilerin 
eylemlerinden oluştuğu görüşü (Heider, 1944), yaklaşık otuz yıl sonra kişisel özelliklerin fazla 
abartılması olarak tanımlanan temel atıf hatası olarak nitelendirilmiştir (Ross, 1977). Kişilik 
özelliklerine bu denli atıf yapılmasının nedeni sosyal çevreyi bir şekilde kontrol etme ve olayları 
öngörebilme arzusundan kaynaklanmakta, davranışın meydana geldiği bağlamı anlamaya 
çalışmaktansa bireyleri anlamaya yönelmek daha konforlu bir alan yaratmaktadır (Jones, 1979). 
Oysa farklı benlik kurguları aynı bireyde birlikte var olabileceğinden ve farklı zaman ve 
bağlamlarda ortaya çıkabileceğinden (Brewer ve Gardner, 1996: 83), yalnızca kişilik ve davranış 
üzerinden yapılan tanımlama ve öngörülerin istikrarlı bir temeli olmayacaktır. Eylemi oluşturan 

norm ve ödüllerin açıkça belirlendiği durumlarda ise kişinin davranışlarının nedeni mizaca bağlı 
özelliklerle değil, çevrenin belirgin özellikleriyle açıklanmaktadır (Alexander ve Weil, 1969; 

Taylor ve Fiske, 1978). Bu durumda kurumsal standartların açıkça tanımlanmasının önemi ortaya 
çıkmaktadır. Davranışların çevrenin belirlenimciliği esasına göre oluştuğundan hareket 

edildiğinde, davranışlardaki belirginlik ve istikrar, kişilik özelliklerinden çok yapısal ve bağlama 
özgü özelliklerle açıklanacak ve çok daha öngörülebilir ve sürekliliği olan bir nedensellik 
ilişkisinden bahsedilebilecektir. 

LÜE’nde ifade edildiği gibi, liderin beklentileri üzerinden belirlenen sorumluluklar ve bu 
doğrultuda oluşan ödüllendirilme beklentisinin örgütün temel hedeflerine ulaşma ve performansı 
açısından doğurabileceği olumsuz sonuçlar gözden kaçırılmamalıdır. Bu noktada, sevgi, saygı, 
güven ve sorumluluk varsa, lider ile takipçilerinin arasında oluşacak sıkı bağlar sayesinde örgüt 
başarılı olur şeklinde bir yaklaşım gerçekten uzak, romantik bir yaklaşım olarak 
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değerlendirilmektedir. Buradan, bağlılık, güven, sorumluluk gibi kavramların önemsiz olduğu 
sonucu çıkartılmamalıdır. Dikkat çekilmek istenen nokta, tüm bu ilişkisel değişkenlerin içerisinde 
bulunduğu yapının sürecin temel belirleyicisi olduğu, bahsedilen etkileşimlerin ancak yapısal 
standartlar açıkça tanımlandığı zaman anlamlı ilişkilere yönelik bir açıklayıcılık kazanacağıdır. 

 1. Önerme: Örgütsel yeterlilik, lider ile üye arasındaki ilişkinin temel belirleyicisidir. 

LÜE ile ilişkilendirilen ana kuram olan sosyal takas kuramının temel argümanı olan kişilerin 
karşılıklı ilişkilerindeki adalet arayışı, özellikle yönetici ile çalışan ilişkilerinin açıklanması 
açısından önemlidir (Wayne, Shore ve Liden, 1997). Örgütsel yeterlilik açısından bir diğer sorun 
burada ortaya çıkmaktadır. İlişkilerin örgütsel standartlarla belirlenmediği durumlarda, ilişkinin 
adil olup olmadığı kişilerin değer ve algılarına teslim olacaktır. Burada güç unsuru da devreye 
girecek, yöneticinin adil ve eşitlikçi olmayan güç uygulamalarından da bahsedilebilecektir. Diğer 
taraftan örgütsel standartların yüksek olduğu bir ortamda gücün ne kadar merkezi veya dağılmış 
olacağı da doğrudan veya dolaylı (iş tanımları, yetkinlikler, inisiyatif kullanma vb.) olarak 

tanımlanacağından, taraflar sahip oldukları pozisyonun ve gücün sınırlarını kolaylıkla 
belirleyebileceklerdir. 

2. Önerme: Örgütsel yeterlilik, liderin üyeler ve örgütsel süreçler üzerindeki gücünün 
meşruiyetini sağlar. 

Yeterliliğin örgütsel olarak tanımlanmasının bir başka pratik faydası, oryantasyon sürecini 
verimli ve etkili kılması olarak değerlendirilmektedir. Özellikle örgüte yeni katılan kişilerin 
örgütün işleyişini, uygulamalarını, kurallarını, kültürünü ve normlarını anlamaları önemlidir 
(Jones, 1986: 263). Bu süreçte ilk intibaa önemlidir ve karşılıklı kişisel özellikler (ve önyargılar) 
lider üye ilişkisisin gelişim sürecini güçlü bir şekilde etkilemektedir (Dienesch ve Liden, 1986: 

626, 628). Ne de olsa, birlikte çalışmak üzere ilk defa bir araya gelen kişilerin sahip oldukları 
bilgilerin yanında tahmini değerlendirmeleri de vardır. Çalışanın gelecekteki rol performansına 
yönelik bu tahminler, liderin rol pazarlığı sürecinde birtakım belirsizliklerin üstesinden gelmesini 
gerektirmektedir (Kelley ve Bisel, 2014: 435). Bu belirsizliğin yarattığı kaygı, lideri anlam 
yaratma sürecine yöneltmektedir (Weick, 1995: 91). Üstelik bu süreçle oluşan “tahminen iyi” 
veya “tahminen kötü” çalışanlar farklılaşması, liderin iç-grubu ve dış-grubunun temelini 

oluşturmaktadır (Kelley ve Bisel, 2014: 442). Görüldüğü gibi LÜE kuramı, kuramın temel yapı 
taşlarından birini oluşturan iç-grup ve dış-grup (Dansereau vd., 1975; Graen ve Cashman, 1975) 

ayırımında lideri merkeze koyan ve liderin anlam yaratmasıyla oluşan bir rol pazarlığı anlayışının 
üzerine inşa edilmiştir. Yapısal standartların yokluğunda, bu pazarlık sürecinde güçlü taraf 
yönetici olmakta, roller yöneticinin özyeterliliği üzerinden tanımlanmaktadır. 

3. Önerme: Örgütsel yeterlilik, örgüte yeni katılanların oryantasyon ve sosyalleşme 
süreçlerinin etkili ve verimli olmasını sağlar. 

4. Önerme: Örgütsel yeterlilik, lider üye çatışmalarını en aza indirger.  

LÜE ile belirlenen ilişkiler örgüt şemasında yazılı değildir ve iç grup üyeleri bir anlamda liderin 
kaderini paylaşan kişiler olarak tanımlanmaktadır (Jones, 2001: 766). Oluşan ilişki çerçevesinde 
iç gruba bir rutini olmayan görevler verilebilmekte, bu grup bireysel takdirleri daha fazla kabul 

etmekte ve diğerlerinden daha iyi oldukları kanısına varmaktadırlar. Bu da yapısal standartların 
olmadığı durumlarda bireysel standartların öne çıkması anlamına gelmektedir. İç grup üyeleri bir 
süre sonra pozisyonlarına ait güçleri ile yetinmemeye ve lider tarafından atanan pozisyonlarını 
meşru olarak değerlendirmeye başlamaktadırlar (Jones, 2001: 758). Salancik ve Pfeffer (1977) bu 
süreci stratejik kaynak bağımlılık kuramı ile açıklamaktadır. Kilit pozisyonlarda bulunan kişiler, 
örgüt açısından önemlerine göre verilmiş fiili güçlerini, kaynaklarını korumak için kullanmaya 
başlamaktadırlar. Yani çalışanlar, LÜE modelindeki rol pazarlığı sonucunda oluşan 
pozisyonlarını korumaya çalışmaktadırlar. Grup üyeleri pozisyonlarını korumaya 
odaklandığında, liderin bilgiye ulaşma gücü bloke olmaktadır. Çünkü üyeler itaat göstererek ve 
yağcılık yaparak önemli bilgileri liderle paylaşmamaya başlamaktadırlar.  
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5. Önerme: Örgütsel yeterlilik, örgüt içerisinde bilginin serbest ve etkili dolaşımı için 
uygun ortam sağlar. 

Grup olgunluğu, grubun sorumluluklarını yerine getirebilecek becerilere sahip olma derecesini 
(Hersey, Blanchard ve Natemeyer, 1979), yani grubun donanımını ifade eden, örgütsel yeterlilik 
tartışması açısından önemli bir kavramdır. Buna bağlı olarak, denetim mekanizmasının ne kadar 
sıkı veya gevşek olacağı kritik öneme sahip bir başka konu olarak görülmektedir. Sıkı bir yapısal 
denetim mekanizması, refleks kapasitesini de daraltacağından örgütsel açıdan bazı sorunlara yol 
açabilir. Ancak buradaki en önemli soru hangi yapının ne derecede gevşemeye müsait olduğudur. 
Örgütsel yeterliliği yüksek yapılar için geniş refleks alanı önemli ve gerekliyken, standardı düşük 
yapıların denetim mekanizmasını genişletmenin olumsuz sonuçlara yol açacağı düşünülmektedir. 

Grup olgunluğunun yüksek olduğu durumda, kişisel özyeterliliği tanımlayacak bir örgütsel 
yeterlilik varsa, sistemin gevşemesi ve bireyin önündeki engelleri kalkması beklenebilir. Başarılı 
örgütlerin farkının burada ortaya çıktığı düşünülmektedir. 

6. Önerme: Örgütsel yeterlilik, uygun bağlamda sistemin esnemesine izin vereceğinden 

bireyin önündeki engelleri ortadan kaldırır. 

Örgütsel yapının, çalışanların rol kimlikleri üzerindeki belirleyiciliği önemlidir. Burke ve Reitzes 

(1991), kimlik standardını bireyin belli bir durumdaki rol kimliğini tanımlayan, sosyal yapı 
tarafından kendisine verilen anlamlar olarak ifade etmektedirler. Ne de olsa bireyler, içerisinde 
yaşadıkları ağlara ve sosyal ilişkiler gömülüdürler ve bu sosyal ağlar yine gömülü oldukları daha 
büyük sosyal yapıların etkisi altındadırlar (Stryker ve Burke, 2000: 284). Bu kapsamda oluşan 
sosyal kategorizasyonlar, kişinin toplum içerisindeki yerini tanımlamaktadırlar (Tajfel ve Turner, 
2004: 283). Çalışmalar bir gruba üye olmanın, paylaşılan hedefe birlikte ulaşma arzusu ve ortak 
becerilere sahip olma algısı oluşturduğunu göstermektedir (Günzel-Jensen vd., 2018: 116). 

Örgütler de birer sosyal grup olarak bireyin örgütsel kimliğini belirleyici bir etken olarak 
görülmektedir. LÜE’ne göre, çalışanın rolü, iç grubun mu yoksa dış grubun mu üyesi olacağı, 
lider ile arasındaki pazarlık süreci ile belirlenmektedir (Dansereau vd., 1975; Graen ve Cashman, 

1975). Liderin önyargıları ile oluşan iç-grubun birbirine benzer kişilerden oluşan kapalı bir grup 
haline dönüşmesi beklenen bir sonuç olarak değerlendirilmektedir. Farklılaşmanın hoş 
karşılanmayacağı böyle bir ortamda, rol çeşitlenmesi de engellenmiş olacaktır. Bu sorunun 
çözümünün örgütsel yeterlilik olduğu düşünülmektedir. 

7. Önerme: Örgütsel yeterlilik, grup çeşitliliği için uygun ortam sağlar. 

SONUÇ 

Tüm bu tartışma ve eleştiriler, bütün analiz seviyelerine taşınabilir niteliktedir. Bu makalenin 
kapsamının dışında olmakla beraber, yeterlilik kavramın toplumsal düzeyde de önemli karşılıkları 
olduğu düşünülmektedir. Bandura’nın da vurguladığı gibi, öz yeterlilik kuramı gruplara, hatta 
uluslara genellenebilmelidir (Gist, 1987: 482). Zaten örgütsel ve toplumsal seviyede yapısal 
standartlardan bahsedildiğinde akla bürokrasinin gelmesi kaçınılmaz olmaktadır. Strand (2014: 
701), temel performans göstergelerinin, bürokratik bir yapıda kişilerden veya pozisyondan çok 

daha kalıcı olduğunu, bu sayede kurumların performanslarını uzun vadede sürdürebildiklerini 

söylemektedir. Burada bahsedilen temel performans göstergeleri, bu makalede bahsedilen yapısal 
standartların karşılığı niteliğindedir. Böyle bir kurumda yönetici pozisyondan ayrılsa bile, temel 
performans göstergeleri devam etmekte ve kurumun devamlılığı sağlanmaktadır (Strand, 2014: 
703).  

Toplumsal ve siyasi açıdan değerlendirildiğinde, yapısal standartların aynı zamanda istikrarlı bir 
sistemin belirleyicisi olduğu görülmektedir. Nasıl ki örgütsel yeterliliği standartlar belirliyorsa, 

bir toplumun standartlarına bakarak o toplumun yeterliliği hakkında fikir sahibi olunabilecektir. 
Dolayısıyla bir ulusun kurumlarının olgunluk düzeyinin, o toplumun yeterliliğinin bir göstergesi 

olduğu söylenebilir. Toplumsal standartların devre dışı bırakılmasıyla, toplumsal bir gerileme 

meydana gelmektedir. Yapısal standartların olmadığı böyle bir ortamda, kurumların etkinliğini 
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kaybettiği, aktörlerin ise güç kazandığı görülmektedir. Hem örgütsel hem de toplumsal açıdan 
böyle bir ortamda demokratik bir sistemden bahsedilemeyeceği, gerilemenin ve istikrarsızlığın 
kaçınılmaz olduğu düşünülmektedir.  

Yapısal yeterliliğin eksikliği, bir yönetim zafiyeti olduğu kadar, bilinçli ve maksatlı olarak da 
ortaya çıkabilmektedir. Yapının standartları ile hareket kabiliyeti kısıtlanmış birey veya gruplar, 

bilinçli bir şekilde standartları yok etme çabasına girebilmektedirler. Bu noktada yapısal 
yeterliliğin aslında sağlam temelleri olan bir pozisyona işaret ettiği, bunun aksine yeterliliği düşük 

kurumlardaki yöneticilerin oldukça kaygan bir zeminde oturdukları saptamasını hatırlatmakta 
fayda görülmektedir. Rol kimlikleri kişisel öz yeterlilik üzerinden belirlenmiş kişilerden oluşan, 

kurumsal standartlar ile korunmayan bu tip kurumların ve pozisyonların, en ufak bir anlaşmazlıkta 
hızla yok olabilecekleri öngörülmektedir. Dolayısıyla örgütsel yeterlilik, çok boyutlu ve önemli 

bir çatı kavram olarak değerlendirilmektedir.  

Bu tartışmalar ışığında, liderin özyeterlilik iddiasının, kurumun lidere verdiği yeterlilik rolünden 
bağımsız olmadığı, bu noktada belirleyici olanın örgütsel yeterlilik olduğu söylenebilir. 
Dolayısıyla örgütsel yeterlilik ve Lider-Üye Etkileşiminin birbirini dışlayan değil, bütünleyen 
konular olarak ele alınması en doğru yaklaşım olacaktır.  
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ÖZET 

İş yaşamında hızla bir dijital dönüşüm yaşanırken işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajını korumak için dijital 
yeteneklerini ve  dijital teknolojiler ile uyumlu faaliyetlerini güçlendirmeleri gerekmektedir. Dijital lider ise örgüt 
kültürünün, iklimin, stratejilerinin dijital dönüşümle paralel olan değişiminde önemli bir faktör olmaktadır. Dijital 

liderlik ile ilgili yeni açılımlar getirilmekdir. Özellikle dijital dönüşüm, dijitalleşme ve dijital inovasyon ile yoğun bir 
ilişkilendirme  içerisinde olan dijital liderliğin tanımı, boyutları ve özellikleri açısından bir olgunlaşma evresinde 
olduğu görülmektedir. WOS ve Scopus veri tabanlarındaki yönetim yazımındaki dijital liderliğe ilişkin çalışmaların 
bibliyometrik analiz ile ilgili alanda kavrama ilişkin gelişmelerin ve ilişkilendirmelerin sunulması amaçlanmaktadır. 
Bu bağlamda çalışmaların yoğunluklu olarak çalışıldığı coğrafyalarda bir değişim yaşandığı tespit edilmiştir. Dijital 

teknolojide önderlik yapan Amerika ve Almanya gibi ülkelerde dijital liderlik ile ilgili çalışmaların yoğunluk 
kazanırken 2018 yılı sonrası İtalya gibi Avrupa ülkelerinde de dijital liderlik ile ilgili çalışmaların yapılmaya başlandığı 
görülmektedir. Bu durumun olası nedenlerinin tartışılmasının ve kavrama ilişkin bir projeksiyon sunulmasının, 

kavrama ilişkin gelecekteki olası çalışmalar için bir katkı getireceğine inanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Dijital Liderlik, Dijital Dönüşüm, Dijitalleşme, Djital İnovasyon, Bibliyometrik Analiz 

 

GİRİŞ 

Dijital çağ ile adlandırılan yeni iş dünyasında dijital teknolojilerdeki gelişim ve ortalamanın 
üzerindeki bir hızla yaşanan değişim göze çarpmaktadır. Bu durum aynı zamanda işletmeleri 
sürekli olarak örgütsel verimliliğini ve tüketici ihtiyaçları tatminini daha çok artırabilecek yeni 
ürünleri, hizmetleri ve süreçleri geliştirmeye zorlamaktadır. Bu bağlamda, dijitalleşme ve dijital 
inovasyon,  değer yaratıcı iç görüleri üretebilecek, kararları verebilecek ve pazar taleplerine 
uygun çıktıları karşılaştırabilecek bilginin oluşturulması ve kullanılması ile işletmeler için büyük 
ölçekli verilerin üretilmesine katkıda bulunmaktadır. Dijital teknolojiler ve çözümler, işletmelerin 
rekabet gücünü artırmada temel bir itici güç olarak giderek daha fazla kabul görmektedir 
(Schiuma vd., 2021).  Bu durum bir tür Dijital Darwinizm’i de gündeme getirmektedir. Dijital 

Darwinizm, ürün ve hizmetleri gözden geçirerek, geliştirerek, yeni dijital çözümleri uygulayarak 
iç süreçlerini yeniden şekillendirenlerin ve değiştirenlerin hayatta kalmasını sağlarken, dijital 
dönüşümü gerçekleştiremeyenleri dışlayan doğal bir seçilim olarak tanımlanmaktadır (Goodwin, 
2018; Schiuma vd., 2021). 

Küresel pazar lideriyle rekabet edebilmek için işletmeler, gelişen teknolojileri hızla 
benimseyen esnek ve uyarlanabilir yeteneklere ihtiyaç duymaktadır. Bu durum işletmeleri 
iç ve dış değişimlere uyum sağlamaya ve çevik bir yaklaşımı benimsemeye imkan veren 

işletme içi yetenekleri geliştirmek zorunda bırakmaktadır (Lanzolla vd., 2021). Endüstri 4.0, bilgi 
devrimi, sosyal medya, forumlar, bloglar ya da sanal ağlar gibi farklılaştırılmış yüksek teknoloji 
araçları ile uyumlu yeni iş yapma modelleri, bunları destekleyen örgüt yönetimini de gerekli 
kılmaktadır (Başeu&Bejinaru, 2020). Endüstri 4.0 ile oluşan yeni iş modelleri ve bilgi portalları 
bilgi yönetiminin arayüzleri haline gelmektedir. Bunlar işletmeleri bir öğrenen örgüt olmaya 
iterken aynı zamanda faaliyetlerde bir dönüşümün yaşanmasına doğru işletmeleri doğrudan ya da 
dolaylı olarak zorlar hale gelmektedir (Bejinaru & Iordache, 2010; Başeu&Bejinaru, 2020). Bu 
portallarda geleneksel iş yapma biçimlerine göre görev alanları daha kapsayıcı olan yöneticiler 
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çalışanları ile birlikte işlerine yönelik bilgiyi sisteme giriş yapmakta, yaratmakta, organize 
etmekte, paylaşmakta ve kullanmaktadır (Başeu&Bejinaru, 2020). 

Söz konusu bu görevlerin gerçekleşme başarısının belirleyici faktörlerinden biri dijitalleşme 
kavramı olduğu görülmektedir. İşletmelerde çalışanların yönlendirilmesinde ve faaliyetlerin 
yürütülmesinde dijitalleşme ve dijital dönüşüm eşanlamlı kullanılmakla birlikte bu kavramlar 
hızlı ve kapsamlı teknolojik avantajların neden olduğu dramatik değişimlerin yaşanmasını 
kaçınılmaz kılmaktadır (Chew, 2013). Dijitalleşme kabiliyetlerini güçlendirmek için işletmeler 
bilgiyi üretme ve kullanma becerisini geliştirecek yeni araçlar ya da aktörler keşfetmeye 
çabalamaktadırlar. Bir işletmede örgüt seviyesinde dijitalleşme faaliyetlerinin birbiriyle 
bağlantısı, teknik ve teknolojik konuları kapsarken; yönetsel seviyede dijitalleşme iş stratejilerini, 
çalışan motivasyonunu, pazarlama politikalarını ve işbirliği araçlarını içermektedir 
(Başeu&Bejinaru,2020).  

Yönetsel eylem perspektifinden bakıldığında, dijital dönüşümün gerektirdiği yönetsel 
faaliyetlerin doğasını değiştirmesinden ötürü hem liderlik hem de çalışanların rolü ve yetenekleri 
de değişmektedir (Peter vd., 2017). Yönetici ve liderler bu yeni düzende bilgiyi yönetme 
becerisini geliştirmek için hem işleyişin hem de çalışanların bu dönüşüme uyum göstermeye hazır 
hale getirmeye odaklanmaktadır. Buradaki liderin, fırsatları ve tehditleri algılamayı ve 
yakalamayı sağlayan dinamik yetenekleri ve örgütsel öğrenmeyi yaratmak ve bunlardan 
yararlanmak için ihtiyaç duyulan koşulları inşa etmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir rekabet 
avantajı sağlamada dijital dönüşümünü destekleyen ortak bir anlayışa ulaşmak, stratejik bir 
liderliğin benimsenmesine bağlı olmaktadır (Peter vd., 2017). Dijital liderin işletmelerin dijital 
dönüşüm sürecinde teknolojik altyapının inşası, örgütün yönetim birimlerinin senkronize bir 
şekilde örgütlenmesi, çalışanlar için uygun iklimin ve motivasyonun sağlanması, vizyonunu 
izleyenlerine aktarması, stratejik öngörüler ile inovasyon faaliyetlerinde uyumlu süreçleri 
tanımlaması ve pazar odaklı bir yaklaşımla dinamik yetenekleri geliştirmesi gibi işletmenin 
geleceğini belirleyecek kararlar alınmasındaki rolü oldukça kritiktir. Çalışmada dijital liderliğe 
ilişkin bir projeksiyon sunulmasının önem arz etmesi nedeniyle kavramın öncülü olarak görülen 
dijital dönüşüme ve dijital inovasyona değindikten sonra dijital liderlik ile kesişim noktalarına 
yer verilmesi planlanmaktadır. İlgili literatüre ilişkin WOS ve Scopus’daki çalışmalara ilişkin 
bibliyometrik araştırma bulgularınca dijital kavramın hangi kavramlarla ilişkilendirildiği ve 
gelecekte hangi kavramlar ile ilişkilendirilebileceğine ilişkin gelişme eğilimlerinin sunulması 
amaçlanmaktadır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Dijital dönüşüm, dijitalleşme ve dijital inovasyon kavramları arasındaki etkileşimde dijital liderin 
rolüne sıklıkla değinildiği görülmektedir (Schiuma vd., 2021; Saputra & Hutajulu, 2020; 

Mihardjo vd.,2019; Zulu & Khosrowshahi, 2021). Bu bağlamda sırasıyla bu kavramların dijital 
liderliğe olan ya da dijital liderliğin bu kavramlara olan katkılarını irdelemek, dijital liderlik 

literatüründeki eğilimleri ön görmek adına faydalı olabileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda, 
literatürdeki sıklıkla birbiriyle bağlantısı vurgulanan dijital dönüşüm, dijital inovasyon ve dijital 

liderlik kavramlarına değinilecektir. 

Atomlardan Bit Dünyasına Geçiş: Dijital Dönüşüm 

"Dijitalleşme" kavramı en temel şekilde "dijital teknolojinin insan toplumunun tüm yönlerinde 
uygulanmasıyla ilişkili değişiklikler" olarak tanımlanmaktadır. Dijitalleşme aynı zamanda 
"mevcut ürün veya hizmetleri dijital varyantlara dönüştürerek somut ürüne göre avantajlar sunma 

yeteneği" olarak da kabul edilmektedir (Başeu&Bejinaru 2020; Parviainen vd., 2017). Bu üstün 
yeteneğinden ötürü dijitalleşme, herhangi bir örgüt ve toplum için oldukça önem arz etmektedir. 
İşletmelerin müşteriler ile iletişimleri, pazarlama ve tutundurma faaliyetleri, ürünlerin lojistiği ve 
iş süreçlerini yürütme biçimlerinin her biri dijital teknolojiden büyük ölçüde etkilenmektedir 

(Waal vd., 2016). Dijital dönüşüm, dijitalleşme ve dijital liderlik kavramlarının kesişim noktaları 
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teknoloji liderlik, dijital vizyon ve dijital uygulamalar olduğu ifade edilmesi yanlış bir tespit 
olmamaktadır (Weinman,2015; Başeu&Bejinaru,2020).  

Dijital çağ ile adlandırılan yeni iş dünyasında dijital teknolojilerdeki gelişim ve ortalamanın 
üzerindeki bir hızla yaşanan değişim göze çarpmaktadır. Bu durum aynı zamanda işletmeleri 
sürekli olarak örgütsel verimliliğini ve tüketici ihtiyaçlarının tatminini daha çok artırabilecek yeni 
ürün ve hizmet geliştirmeye zorlamaktadır. Bu bağlamda, dijitalleşme ve dijital inovasyon, katma 

değerli içgörüleri üretebilecek, kararları verebilecek ve pazar taleplerine uygun çıktıları 
karşılaştırabilecek bilginin oluşturulması ve kullanılması ile işletmeler için büyük ölçekli verilerin 
üretilmesine katkıda bulunmaktadır. Dijital teknolojiler ve çözümler, işletmelerin rekabet gücü 
için temel bir itici güç olarak giderek daha fazla kabul görmektedir (Schiuma vd., 2021).  Bu 

durum bir tür Dijital Darwinizm’i de gündeme getirmektedir. Dijital Darwinizm, ürün ve 
hizmetleri gözden geçirerek, geliştirerek, yeni dijital çözümleri uygulayarak iç süreçlerini yeniden 
şekillendirenlerin ve değiştirenlerin hayatta kalmasını sağlarken; dijital dönüşümü 
gerçekleştiremeyenleri dışlayan doğal bir seçilim olarak tanımlanmaktadır (Goodwin, 2018; 

Schiuma vd., 2021). 

Dijitalleşme kavramı; örgüt içi ve örgüt dışı yaygın etkisine göre fırsatları analiz edip hayata 

geçiren veya iş modelini değiştiren dijital teknolojilerin kullanımı ve dijital bir işe giriş süreci 
olarak tanımlanmaktadır. Dijitalleşme kavramının yaygın etkisine göre örgüt içi ve dışı 
boyutlarıyla değerlendirilmektedir. Dijitalleşme dijital platformlarda örgüte yönelik avantajlı elde 
etmedeki etkili bir araç olarak görülmesinin ötesinde daha çok ekonominin, toplumun ve kültürün 
yeniden yapılandırılmasına etki eden ve eşzamanlı olarak medya ve ilgili platformları yansıtan 
bir kavram olarak da görülmesi gerekmektedir. (El Sawy vd., 2016). Ancak belirtmekte fayda 
vardır ki dijitalleşmenin yaratıcılık ve inovasyon üzerine sihirli bir etkisi yoktur. Strateji ve 

yönetim dijitalleşmenin tasarlanmasında ve uygulanmasında merkezi bir role sahip olmaktadır 
(Lanzolla vd., 2021). Zayıf dijital yetenekler, örgütsel yapı ve kültür gibi yönetsel etkinliği 
sınırlayabilmektedir. Dijital çağa geçmek için küresel olarak faaliyet gösteren işletmenin katma 
değer yaratan operasyonel süreçlere sahip olması gerekmektedir. İşletmenin dijitalleşmeyi 
benimserken örgütsel bir dönüşüme, yeni örgütsel yapıya ve iş süreçlerine ihtiyaç duymaktadır 
(Wang, 2020). Dijital dönüşüm yeniliği teşvik eden ve dijital fırsatlardan yararlanmayı sağlayan 
bütünsel bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. Dijitalleşme süreçleri geliştirmeyi teşvik eden 
dijital teknolojiden faydalanmayı ifade etmektedir (Peter vd., 2017). 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi, fiziksel ürünlerin sanal alanda dijitalleştirilebildiği 
ve sorunsuz bir şekilde birbirine bağlanabildiği hakim bir dijital dönüşümü (dijitalleşme) 
mümkün kılmaktadır (Wang, 2020). Dijitalleşme şemsiyesinin altında nesnelerin interneti (the 

Internet of Things), mobil erişebilirlik (mobile connectivity), bulut hizmetleri, yapay zeka 
(artificial intelligence) gibi dijital teknolojiler,  kurumlarda, toplumlarda ve işletmelerde yaygın 
olarak kullanımının her geçen gün artığı düşünülmektedir. Akademik ve sektörel camiada tüm bu 
teknolojiler dönüşüm, paradigma kayması ve 4. Sanayi Devrimi kavramları ile 
ilişkilendirilmektedir. Özellikle farklı sektörlerde faaliyette bulunan işletmelerdeki geniş 
kapsamlı etkileri olan bu teknolojik değişimlerin inovasyon yönetim alanında da merkezi bir konu 

haline gelmesi öngörülmektedir (Lanzolla vd., 2021). Bu noktada dijital dönüşüm ve dijitalleşme 
kavramları ile yakın bir ilişkilendirme konusu olacağı düşünülen dijital inovasyon kavramının söz 
konusu öngörünün gerçekleşmesindeki rolünün gözden geçirilmesi önerilmektedir.  

Dijital Teknoloji Güdümlü İnovasyon: Dijital İnovasyon 

Dijitalleşme bilişim teknolojilerinin yeni bir alanı olarak görülse de inovasyon ve bilişim 
teknolojilerinin bütünleşmesini ve kurumsal bilişim teknolojilerinin içselleşmesinde geleneksel 
bakıştan dijital bir bakışa dönüşümü gerektirmektedir (El Sawy vd., 2016). Dijital dönüşüm ile 

paralel olarak dijital teknolojilerin hızla gelişmesi, verimlilik standartlarını yükseltmekte, pazar 
dinamiklerinin hızını artırmakta ve ürün yaşam döngüsünü kısaltmaktadır. Yeni ortaya çıkan 
dijital inovasyon çözümleri hızlıca ve kolayca mevcut teknolojilerin yerini almaktadır. Bu 
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nedenle işletmelerin dijital dönüşüme yönelik inovasyon yaklaşımlarını sürekli izlemesi 
gerekmektedir. İşletmeler pratikte rutin faaliyetlere yönelik hızla karar vermeye odaklanırken 
araştırma ve geliştirme faaliyetleri gibi yeni teknolojilerin nasıl işletmeye entegre edileceğine dair 

bir planlama yapmaya yeterli zaman ayıramamaktadır. Oysaki çevik olmak, yeni dijital 
çözümlerin potansiyel etkilerini anlamak ve bunları analiz etmek, tüm organizasyonu bu 
konularda ikna etmek, sürekli yeniliği teşvik etmek ortak bir zihniyeti ve kültürel tutumu 

gerektirmektedir. Buna göre, teknolojik inovasyon ne sadece inovasyonu ne de teknoloji merkezli 
bir yaklaşımı temsil etmektedir. Teknolojik inovasyon daha çok bilginin ve kültürel bakış açısının 
yaratılması anlamına gelmektedir (Schiuma vd., 2021).  

Dijital dönüşümün ve dijital inovasyonun işletmede benimsenmesi için El Sawy ve arkadaşları 
(2016) dijital bir stratejinin uygulanmasını değiştirecek altı adet stratejik adımın ve örgüt 
engelinin aşılması gerektiğini ifade etmektedirler. Bunlar sırasıyla; farklı iş stratejilerine 
yönelmeye açık olmak, fiziksel ve dijital özellikleri olan ürün ve hizmetleri entegre edecek farklı 
iş modelleri geliştirmede esnek olmak, geleneksel kurumsal kaynak planlamasının ve tedarik 
zinciri yönetiminin ötesinde örgüt içinde ve dışında dijital iletişimi ve etkileşimi mümkün kılan 
farklı kurumsal platformlara dahil olmak, örgütün tüm çalışanlarını yenilik yapmakta daha 

uyumlu ve istekli olmaya olanak tanıyan farklı düşünce yapısı ve yeteneklere sahip bir şekilde 
kadrolamak, dijital liderlik ve dijital iş stratejileri için gereken örgütsel değişimlerin 
gerçekleşmesinde farklı kurumsal bilişim teknolojilerini kullanmak, esnek çalışma saatlerinde ve 
fiziksel ortamdan bağımsız dijital bir ortamda çalışmakta daha verimli olacak genç çalışan 
profilinin iş yerinden beklentilerini karşılayacak farklı çalışma olanaklarını geliştirmektir (El 

Sawy vd.,2016; Schiuma vd., 2021). Dijitalleşmeyi destekleyen dinamik yeteneklerin 
geliştirilmesinde, örgüt kültürünün güçlendirilmesinde, öğrenen örgüte dönüşümde, esnek ve 
çevik örgüt yapısının inşa edilmesinde pek çok araştırmada dijital liderin önemli bir katalizör 
olduğu vurgulanmaktadır (Schiuma vd., 2021; Saputra & Hutajulu, 2020; Mihardjo vd.,2019; 

Zulu & Khosrowshahi, 2021). Bu bağlamda dijital liderin tanımının, karakteristik özelliklerinin 
ve işleyişteki rolünün ortaya konması önem arz edecektir. 

İnsan Faaliyetleri İle Dijital Teknolojiler Arasındaki Etkileşimin 
Yürütücüsü: Dijital Liderlik 

Dijital çağda lider,  işletmenin ve endüstrilerin dijital teknolojilerin gelişmesinde ve olası 
sorunların çözümünde hızlı aksiyona geçilmesini sağlayan önemli bir aktördür. Dijital çağda 
işletmeler, dijital girişim dönüşümünü hızlandıracak liderlere ihtiyaç duymaktadırlar. Dijital 
dönüşümü özünde bulundurarak ya da benimseyerek yeni bir iş yaratmayı veya mevcut işin 
geliştirilmesine yönelik değeri artırmayı hedefleyecek liderler, birey, grup ve örgüt seviyesindeki 
hedeflere ulaşmada etkin role sahip olmaktadır (Schiuma vd., 2021). İşletmeler bu liderler ile 

dijital dönüşüme uyumlu manevra yeteneğini güçlendirmektedir. Dijital liderler, işletmelerin 
değer yaratıcı bilgi birikimlerini destekleyecek uygulamaların takipçisi olarak sürekli gelişmeye 
odaklanmaktadır.  Diğer bir ifade ile dijital lider, girişimci eylemlerin ve ekosistemin dijital 

dönüşümünde doğru manevraları yapan kişi olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda vurgulanan 

tanımı destekler nitelikteki dijital liderin beş kritik yeteneği dikkat çekici olmaktadır. Bunlar ise 

sırasıyla; dijital vizyona ( digital vision ) sahip olmak, dijital bilgiyi (digital knowledge) edinmiş 

olmak, başarısızlıklardan (failing fast) öğrenmek, güçlendirmeyi (empowerment) 
önceliklendirmek ve farklı takımları yönetebilme (managing diverse teams) becerisine sahip 

olmaktır.  Dijital liderden beklenen gelecekte olası gelişmelere ilişkin bir öngörüye sahip 
olmasının yanında dijital dönüşümdeki gelişmeleri yorumlayabilmesi ve ilgili araçların 
kullanımına ilişkin gerekli bilgiye sahip olması gerekmektedir. Bununla birlikte dijital bir 

dönüşüm deneme yanılmaların sıklıkla yaşanabileceği ve başarısızlıklarla sıklıkla karşılaşma 
riskinin olduğu kaygan bir zeminde gerçekleşmesinden ötürü dinamik nitelikteki bu süreçte dijital 

liderin izleyenlerini cesaretlendirilmesi beklenmektedir ve başarısızlıktan öğrenmenin teşvik 
edilmesinde itici güç olması önem arz etmektedir. Diğer bir ifade ile dijital lider farklı fonksiyon 
takımlarını eşzamanlı yönetme ve bütünün başarısına erişmek adına amaç birliğini sağlamada 
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oldukça etkin bir katalizör olmaktadır (Cortellazzo vd., 2019; Imran vd., 2020; Schiuma vd., 
2021).  

Dijital liderlik, işletmenin büyüme fırsatlarını tespit etme ve tanımlama yeteneği olarak kabul 

görülmektedir. Dijital lider yenilik getirmek, pazarları genişletmek ya da yıkmak için teknolojiyi 
etkin kullanmaktadır.  Bu liderler farklı paydaşların teknolojiyi nasıl kullandığını anlamaktadır 
ve işletmenin tüm kaynaklarını bu değişime yöneltmektedir. Dijital liderliğe ilişkin yapılan 
tanımlarda ve vurgulanan karakteristik özelliklerde dijital teknolojinin benimsenmesi ve 
kullanılması, ve söz konusu teknolojik fırsatlara tepki verme yeteneği özellikle vurgulanmaktadır 
(Waal vd., 2016). Örneğin; Valentine ve Stewart'a (2015) göre, dijital liderin özellikleri; (1) 
stratejik avantaj için bilgi, yetenek ve deneyim ile örgütte teknolojiyi yönetmek; (2) teknolojik 
kararları almak ve riskleri yönetmek; (3) kazanç elde etmek için teknolojiyi kullanmaktır. 
Bennis’e göre (2013) ise; dijital liderlerin uyum sağlama kapasitesine sahip olmakla birlikte 
yeniliğe açık ve esnek olması önem arz etmektedir.  

Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 belirli yetenek, bilgi ve tutumlarla daha etkili ve verimli 
olmaktadır. Buradaki lider, bir dijital dönüştürücü ve dijital lider olarak tanımlanmaktadır. Dijital 
liderlik temelde dönüşümcü, etkileşimci ve otantik liderlik matrisine dayanmaktadır (Prince, 

2017). Liderlik davranışını etkileyen dijital teknoloji hem çevreyi hem de yetenekleri daha 
dinamik kılan bir dönüşümün yaşanmasına neden olmaktadır.  Dijital liderlik, dijital teknolojiden 
faydalanmaya imkan tanıyan liderlik tarzları kombinasyonunun bir sonucu olarak 
tanımlanmaktadır (Zhu, 2015).  

Dijital dönüşüm ve hatta dijital inovasyon arayışında olan işletmelerin ön safhalarında liderler 
bulunmaktadır. Zulu ve Khosrowshahi (2021) liderliğin dijital dönüşüm ile yaşamsal ilişkisine 
dikkat çekerken çeşitli liderlik yaklaşımının sınıflandırılmasını yaparak bu ilişkideki itici gücün 
nasıl bir işleyiş içinde olduğunu incelemişlerdir. Araştırmacılar dijital liderlere ilişkin proaktif-

ileri görüşlü, destekleyici, koordinasyonsuz, dikkatli, dayanıklı ve vizyonsuz-güdümsüz olarak 
bir sınıflama önermektedirler. Dijital liderlik ile dijital dönüşüm literatürünün kesişimlerine 
odaklanan çalışmalar için böyle bir sınıflandırma bu dijital liderin ilişkili olabileceği olası kavram 
ve işleyişleri keşfetmek adına önemli bir adım olmaktadır (Zulu & Khosrowshahi, 2021). 
Araştırmacılara göre proaktif-ileri görüşlü liderlik dijital liderlik tanımlarına daha yakın olmakla 
birlikte dönüşümcü liderliğe de benzemektedir. Zulu ve Khosrowshahi’ye göre (2021) liderlik 
tipolojilerinden proaktif-ileri görüşlü liderlik, vizyonu takip etmek için diğerlerini motive ederek 
değişimi gerçekleştirmesinde yürütücü olan, ekipleri ve takımları tasarlayan ve değişim ihtiyacını 
tanımlayan liderliktir. Larjovuori vd. (2016)' a göre dijital lider dijitalleşme sürecinde açık ve 
anlamlı bir vizyonu olan ve stratejileri gerçekleştirme yeteneği olan kişi olarak tanımlamaktadır.  

Zhu (2015) ve Başeu ve Bejinaru (2020) djital dönüşüm ve dijitalleşmenin önemli bir yürütücüsü 

olan dijital liderliğin karakteristik özelliklerini sırasıyla şu şekilde tanımlamaktadırlar: 
(1)Düşünceli Lider (Thought leader), pazardaki şiddetli rekabetle mücadele eder (2) Yaratıcı 
Lider (Creative leader), dijital teknoloji sürekli olarak yeni iş modelleri oluşturduğundan ve 
inovasyona sınırsız etki sağladığından, lider gelecekteki iş fikirlerini uygulama kabiliyetini 
kanıtlayıp, meydan okur. (3) Global Vizyoner Lider (Global Visionary Leader), değişimin itici 

gücü olur ve dijital dönüşümüne yön verir. (4) Meraklı Lider, VUCA'ya göre (Volatilite (dalgalı, 
değişken), Belirsizlik ve Karmaşıklık) çevre değişkenlerini hızlı bir şekilde analiz eder. (5) 

Derinlik Odaklı Lider (Profound Leader), internet politikalarını, dijital ağları, bilgi erişimini ve 
dijital çevre ile ilgili tüm konuları derinlemesine anlaşılmasını sağlar.  

Dijital lider karakteristikleri aynı zamanda dijital liderlik kavramının da tanımlanmasındaki genel 
çerçeveye yönelik ipuçlarını barındırmaktadır. Bu ifadelerden de anlaşıldığı gibi dijital liderlik 
öğrenme kültürü, teknoloji kullanma ve teknolojik verileri yorumlayabile becerisi ile yakın ilişki 
içerisinde olmaktadır. Benzer kavramlara dikkat çeken Zhong (2017) dijital liderliği, dijital 
öğrenme kültürü yaratabilen, teknoloji tabanlı profesyonelleri geliştirmeyi destekleyen, dijital 
vatandaşlığı yönetebilen ve dijital örgüt yönetimini sağlayabilen ve koruyabilen kişi olarak ifade 
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etmektedir. El Sawy vd. (2016) ise dijital liderliği işletmenin ve iş ekosisteminin dijitalleşmesinde 
stratejik başarı için doğru şeyleri yapan kişi olarak tanımlamaktadır. Geleneksel liderlik 

tanımlarının ortak noktası liderin kişiliğinin tanımlanmasına ve karakteristiklerinin bireyin gruba 
etkisindeki rolüne yöneliktir. Ancak liderlik ve dijital liderlik tanımlarının ayrıldığı noktalar 
bulunmaktadır. (Waal vd., 2016). Bennis'in (1989) en bilinen liderlik tanımı "örgüt başarısı için 
doğru şeyleri yapan kişi" tanımı ile dijital liderlik tanımlarının ortak noktası olan öğrenme kültürü, 
dijital dönüşüm gibi stratejik başarıyı elde etmedeki dijital araçlara odaklanan işletmelerde ve 

ekosistemlerde var olabilen dijital lider için "doğru işi yapan kişi olma" vurgusu dikkat çekici 
olmaktadır. 

Dijital liderlik, işletme liderinin stratejik önemdeki dijital teknolojiyi belirleyebilme ve tüm 
çalışanları işletmenin stratejik dijital yeteneklerini üretmeye hazır hale getirebilme yeteneği 
olarak tanımlanmaktadır. Stratejik avantaj elde etmede önemli bir faktör olarak görülen dijital 

liderlik, firmalara değer yaratmak için dijital teknolojiyi kullanmada kültür ve liderlik 
yetkinliğinin bir fonksiyonu olarak görülmektedir (Saputra & Hutajulu, 2020). Saputra ve 

Hutajulu’ ya göre (2020) dijital liderlik sadece liderlik becerilerine odaklanmaz aynı zamanda 
liderlik özelliği taşıyan işlerin denetim yetkisine sahip üst düzey yöneticinin (süpervizör gibi) de 
dijital davranışının güçlenmiş olması anlamına gelmektedir. Üst düzey yöneticilerin dijital 
liderlik becerileri geliştikçe, işletmenin dijital teknoloji kullanımına olan yatkınlığının da 
artacağına inanılmaktadır. Bu bağlamda yöneticilerin, liderlik becerisinin ana unsuru olan 

başkalarını etkileme, hedef belirleme ve astları önemseme yeteneğini geliştirmesi beklenmektedir 
(Lanzolla vd., 2021; Zulu & Khosrowshahi, 2021;Saputra & Hutajulu, 2020). Liderlik becerisini 

geliştirmenin yanı sıra, kuruluşun denetleme yetkisi olan üst düzey yöneticinin dijital araçlara 
karşı tutumunun da geliştirmesi önerilmektedir. Dolayısıyla bu yöneticiler, görev ve 
sorumluluklarını gerçekleştirmek için dijital teknolojiyi öğrenmeye ve kullanmaya teşvik 
edilmesi gerekli görülmektedir. Dijital liderlik özelliklerine sahip yöneticilerin işletmedeki genç 
nesil temsilcisi olan Y ve Z kuşağının da dijital teknoloji hakkında bilgi edinmesi için uygun 
koşulları yaratması gerekmektedir (Saputra & Hutajulu, 2020). 

Örgüt kültürü, öğrenme ve lider arasındaki etkileşimi etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. 
Örneğin liderlik ve işe katılım (work angagement) arasındaki ilişkiyi bilişsel, davranışsal ve 
fiziksel boyutlarla ele alan Saputra ve Hutajulu’nın (2020) çalışması örnek olarak verilebilir. Bu 
araştırmacıların dijital lider, örgüt kültürü ve örgütsel öğrenme arasındaki ilişkiye yönelik işe 
katılım boyutlarına ilişkin tespitleri ilgi çekmektedir. Saputra ve Hutajulu’ya (2020) göre örgütsel 
öğrenmenin güçlenmesi aynı zamanda işe katılımı ve bağlılığı artırmaktadır. Burada bu 
bağlantıların itici gücü olarak dijital liderin rolü ön planda vurgulanmaktadır. Araştırmacılar 
örgütsel öğrenmenin güçlenmesinde liderin gücü kadar örgüt kültürünü de önemli bir belirleyici 
olarak konumlandırmaktadırlar. Dijital lider tarafından güçlendirilen bir öğrenme kültürü,  
işletmenin dışsal faktörlere uyumunda ve içsel bütünleşmenin sağlanmasında etkili olmaktadır. 
Bu durum ise işletmenin paydaşları (müşteriler, tedarikçiler, düzenleyiciler, rakipler, kreditörler 
ve medya) ile kapsamlı bir etkileşimin sonucu olarak görülmektedir (Saputra & Hutajulu, 2020). 

Özellikle pazar odaklı bir yaklaşımla dinamik yetenekler geliştirme ve stratejik ortaklık kurmada 
dijital liderliğin rolüne benzer şekilde ele alan Mihardjo ve arkadaşlarının (2019) çalışmaları da 

dikkat çekicidir. Bu araştırmacılara göre dijital lider, önemli ölçüde pazardaki değişimleri 
öngörebilen, fırsatları yakalayabilen ve işletmeyi yeniden yapılandırabilen kişi olarak 
görülmektedir (Mihardjo vd.,2019). İşletmelerin doğrudan ve dolaylı çevrelerindeki 
işbirliklerinde daha etkin olabilmesinde işletmenin pazar odaklılık yaklaşımı, örgüt kültürü ile 
uyumlu ve tamamlayıcı nitelikte olması gerekmektedir. Bundan ötürü pazar odaklı bir yaklaşımda 
işletmenin çevresi ile kurduğu ortaklık (işbirliği) yeteneğinin gelişmesinde yönetici veya lider 
önemli bir aktör hatta katalizör olarak görülmektedir (Schweitzer, 2014; Sandell, 2013; Mihardjo 

vd., 2019). Dijital liderliğin işletmedeki dijital dönüşümdeki rolünden ötürü dijital liderliğe ve 

ilişkili kavramlara yönelik ilgili literatürdeki gelişmelerin ortaya konması önem arz etmektedir. 
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YÖNTEM 

Çalışma Web of Science (WOS) ve Scopus veri tabanlarında yönetim yazınında “Dijital Liderlik” 
ile ilgili nitel veri analiz yöntemlerinden biri olan Bibliyometrik Analiz Yöntemi uygulanmıştır. 
Bibliyometrik analiz yönteminden elde edilen veriler, VOSviewer 1.6.16 programı kullanılarak 
çeşitli ilişki ağları gözlemlenmesi hedeflenmiştir. Diğer bir ifade ile çalışmada kavramın 
literatürdeki gelişimine yönelik bir projeksiyon sunulması amaçlanmıştır. Şekil 1.’de dijital 
liderlik ile ilgili WOS’daki ve Şekil 2.’de Scopus’daki 11 Şubat 2022’de gerçekleştirilen 
taramalara yer verildiği görülmektedir.  

 
Şekil 1:WOS Veri Tabanında Gerçekleştirilen Araştırma Akış Diyagramı 

 

Şekil 1’de herhangi bir zaman kısıtlaması yapılmamasına rağmen konu, başlık, özet ve anahtar 
kelime olarak Dijital Liderlik ile ilgili WOS’da 11 Şubat 2022’de gerçekleştirilen bir tarama 
yapıldığında yayınların 2014-2022 yılları arasında gerçekleştiği ve tüm alanlarda 43 adet 
yayınının yapıldığı görülmüştür. Ancak aramayı “yönetim” ve “işletme” alanında ve dil kısıdının 

da İngilizce olarak filtrelediğimizde 14 adet yayına ulaşılmıştır. Bu çalışmalar SCI-EXPANDED, 

SSCI, AHCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, BKCI-SSH ve ESCI endekslerinde yer almaktadır. 

WOS’un VOSviewer 1.6.16 programı üzerindeki işleyişinde yüksek skorlu bir yayın eleme 
değerlendirme sistemini temel alması nedeniyle kısıtlı sayıda yayına ulaşılmıştır. Bu nedenle 
çalışmanın kapsamına Şekil 2’ de paylaşılan Scopus’daki yayınlar da dahil edilmiştir.  
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Şekil 2: Scopus Veri Tabanında Gerçekleşen Araştırma Akış Diyagramı 
 
 

Scopus’da tüm alanlarda 569 adet yayına ulaşılmış, kategorik seçimde yayın kategorisini 
otomatik olarak tanımlanan “işletme, yönetim ve muhasebe” olarak seçildiğinde ve dil kısıdını 
İngilizce olarak filtrelediğimizde ilgili alanda 192 adet yayın yapıldığı görülmüştür. Ancak 
özellikle Scopus’daki yayınların içerikleri incelenmesi neticesinde anahtar kelime ile 

sınırlandırılmanın daha doğru bir veriye ulaşma imkanı vereceğine kanaati getirilmiştir. 
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Böylelikle anahtar kelime araması ile 85 adet yayın, “işletme, yönetim ve muhasebe” 
kategorisinde ise 30 adet yayın yapıldığı tespit edilmiştir.  

Araştırmaya İlişkin Bulgular 

Dijital liderliğe ilişkin literatürün henüz olgunlaşma aşamasında olması nedeniyle kavrama ilişkin 
ilişkilendirmelere imkan veren bir projeksiyonun elde edilmesi amacıyla WOS ve Scopus veri 

tabanından yararlanılarak iki kollu bir bibliyometrik analiz 11 Şubat 2022’de gerçekleştirilmiştir. 
Araştırma bulguları ise yayınlara ilişkin veri setleri VOSviewer 1.6.16 programı kullanılarak elde 
edilmiştir. 

WOS veri tabanına ilişkin bulgular: Araştırma yönetim yazınındaki dijital liderliğe 
ilişkin eğilimlerin ve gelişmelerin gözlenmesini amaçlanmasına rağmen kavramın yaygın 
kullanımını görmek adına WOS’daki tüm kategorilerde ortak varlık analizi gerçekleştirerek ilgili 
alanda çalışma yapacak araştırmacılara daha geniş bir projeksiyon sunulması amaçlanmaktadır. 
Bu bağlamda Grafik 1’de tüm alanlarda dijital liderliğe ilişkin yayın ve atıf sayılarına yer 
verilmiştir. Tablo 1’de ise dijital liderliğe ilişkin yayınlarının ortak varlık ağlarına ilişkin veriler 
paylaşılmaktadır. 

 

 
Grafik 1: Dijital Liderliğe İlişkin Yayın ve Atıf Sayısı 

 

Grafik 1’de görülebileceği gibi dijital liderliğe ilişkin yayınların en yoğun olduğu yıllar sırasıyla 
2020, 2017 ve 2016 yılları dikkat çekicidir. 2019 yılından sonra 2020 yılındaki yayınlardaki artış 
Covid19 ile dijitalleşmenin her alanda daha yoğun olarak yaşanması ve dolayısıyla 
araştırmacılarca dijital liderlik daha ilgi çekici bir konu olarak görülmüş olabilir. Bu varsayımı 
destekler nitelikte 2021 yılında yayın sayısı düşse dahi atıf sayısında artış gözlemlenmesi gösterile 
bilir. 
 

Tablo 1: Dijital Liderliğe İlişkin İşletme ve Yönetim Alanındaki Yayınlarının Ortak 
Varlık Ağları 

 

Konu, Başlık, Özet, Anahtar Kelime İlişkili Yayın Adedi Toplam Bağlantı Sayısı 
Dijital Liderlik 12 6 

Dijital Dönüşüm 4 4 

Dijitalleşme 4 4 

 

Yayın Atıf 
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WOS’un işleyişinde yayınların birbiri ile olan bağlantısını gözlemlemek adına VOSviewer 1.6.16 

programında yayınları 25 adet referans kullanılmasına yönelik sınırlama filtrelemesi 

gerçekleştirmektedir. Tablo 1’de belirtildiği gibi özellikle kavrama ilişkin kapsamlı bir 
projeksiyonu doğru filtrelemelerle yapmayı amaçlayan bu programda dijital liderliğe ilişkin 
bağlantılı kavramlar dijital dönüşüm ve dijitalleşme olduğu görülmektedir. Bu kavramların yıllar 
bazında nasıl bir ortak varlık ağına sahip olduğunu ise Şekil 3’de görmek mümkündür. 
 

 

 
 

Şekil 3: Dijital Liderliğe İlişkin İşletme ve Yönetim Alanındaki  
Yayınlarının Ortak Varlık Ağları 

 

Şekil 3’de dijital liderliğe ilişkin birbiri ile bağlantılı yayınların 2018 yılında yoğunlaştığı dikkat 
çekici olmaktadır. WOS’dayi kavrama ilişkin taramada 2014-2022 yılları arasındaki yayınlar 
üzerinden yayınlara ulaşılsa da ortak varlık ağları sorgulandığında WOS’un 25 adet referans 
arama kriterinden ötürü özellikle 2018 yılı özelinde kavrama ilişkin bir ağ portföyü verdiği 
söylenebilir. Şekil 3’de belirtildiği gibi 2018 yılının 3.çeyreğinden sonra özellikle dijital liderliğe 
ilişkin ortak varlığın daha çok artığı ifade edilebilir. Bu durum kavrama ilişkin yayınların artması 
ve kavramı ilişkilendirebilecek kavramları dijitalleşmede ve/veya dijital dönüşümde liderin 
rolünü sorgulayan çalışmaların sayısının artması sebebi ile ilgili olabilir. Kavrama ilişkin ülkelere 
göre farklılaşan ya da ortak varlık göstergesi olan bağlantı sayısına yer veren Tablo 2 aşağıda 
paylaşılmaktadır. 

Tablo 2: Yönetim Alanında Dijital Lidere İlişkin Ülkelere Göre WOS’daki Atıf Alan 
Çalışma Ağları 

Ülke Yayın Sayısı Atıf Toplam Bağlantının Gücü 

İngiltere 7 43 4 

ABD 6 132 3 

İtalya 3 28 3 

İsviçre 3 16 0 

Endonezya 3 0 0 

 

Tablo 2’de dijital liderlik ile ilgili yönetim alanında en fazla yayının İngiltere ve ABD’de 
yapıldığı görülmektedir. Tablo 2’de en fazla atıf alma durumuna göre İngiltere ve ABD tarafından 
gerçekleştirilen yayınlara ilişkin atıfların gerçekleştirildiği bilgisine yer verilmektedir. Ancak bu 

yayınlar arasındaki bağlantının da atıf sayısına görece oranda düşük olduğu da ifade edilebilir. 

Şekil 4’de ülkelere göre dijital liderliğe ilişkin ortak atıf ağları da bu durumun sağlaması olarak 

verilmektedir. 
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Şekil 4: Ülkelere Göre Dijital Liderliğe İlişkin WOS’daki Ortak Atıf Ağları 

 

Şekil 4’de görüldüğü gibi dijital liderliğe ilişkin atıflar 2018 yılında ABD’de yapılırken; 2020’ye 
doğru İngiltere’den de atıfların yapıldığı gözlemlenmektedir. Bu duruma ek olarak 2021 yılına 
doğru ise İtalya’dan da atıfların yapıldığı dikkat çekicidir. Bu bulgular ışığında dijital liderliğe 
ilişkin çalışmaların dijitalleşmeyi olası kılan teknolojik gelişmelerin yoğun olduğu ABD’de 
olduğu ve bu paraleldeki atıf sayılarının ABD’de 2018 yılında yoğunlaştığı söylenebilir. Ancak 
2021 yılı itibariyle çalışmaların İtalya gibi Avrupa ülkelerindeki araştırmacıların da dikkatini 
çektiği de ifade edilebilir. Şekil 5’de kaynakça benzerliğine göre birbiri ile bağlantılı çalışmaların 

tespiti amaçlanmıştır.  
 

 

 
Şekil 5: Yönetim Alanındaki Dijital Liderlik İle İlgili Çalışmaların Bibliyometrik 

Eşleştirmesi 
Şekil 5’e göre 2016-2021 yılları arasında kaynaça eşleşmesi ile bağlantılı çalışmalar 
incelendiğinde özellik 2016 yılında El Sawy’nin (2016) dijital liderliği ve karakteristiklerine yer 
veren çalışmasının kaynakçasının oldukça kapsayıcı olduğu ifade edilebilir. 2019’da Averse’nin 
dijital iş modelleri ile sanal rekabetin ve teknolojik inovasyon arasındaki ilişkileri inceleyen 
çalışmasının kaynakçası daha sonra ilgili alandaki çalışmalar ile eşleşmektedir. Bu 2019’dan 
sonra kavrama ilişkin dijital liderliğin tanımsal çerçevesinin çizilmesinin ötesinde iş modelleri ile 
işletmenin rekabet ve teknolojik inovasyon arasındaki ilişkinin araştırmacılarca daha çok 
çalışılacağına işaret ediyor şeklinde yorumlayabiliriz. 2021’de ise Lanzolla vd.’nin teknolojik 

inovasyon öncüllerinin neler olabileceğine ilişkin çalışmasının kaynakçası da ilgili alandaki 
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çalışmaların kaynakçası ile eşleşme göstermektedir. Bu kaynakça eşleşmesindeki yıllara göre 
hareketlenme, dijital liderliğin ne olduğundan öte daha çok nasıl dijital liderin bir aktör olarak 
dijital dönüşümdeki, inovasyondaki ve iş modellerindenki rolünü sorgulamaya yönelebileceğine 
işaret ettiği sonucuna varılabilir.    

Scopus veri tabanına ilişkin bulgular: Dijital liderliğe ilişkin literatürdeki eğilimleri 
görmeyi amaçlayan bu çalışmada daha kapsamlı ve çeşitlilik gösteren yayınlara ulaşma imkanı 
vermesi nedeniyle Scopus üzerinden de bir tarama yapılması uygun görülmüştür. Scopus’da 
kategorik aramada “işletme, yönetim ve muhasebe” alanı seçildiğinde ve dil filtrelemesi İngilizce 
olarak tanımladığında 192 adet yayına ulaşılmıştır. Ancak anahtar kelime, konu, başlık üzerinden 
yapılan bir aramada her ne kadar “işletme, yönetim ve muhasebe” kategorisinde bir arama 
talebinde de bulunulmuş olsa da muhasebe ve finans ile ilişkili çalışmalar odak kavramdan 
uzaklaşılmasına neden olduğu görülmüştür. Bu nedenle anahtar kelime üzerinden bir arama 
yapıldığında 30 adet yayına ulaşılmıştır. Bu yayınların ortak varlık ağlarının atıf, yayın ve ülke 
dağılımı üzerinden ve kaynakça eşleşmesi açısından bağlantılı yayınların eğilimin tespit edilmesi 
amaçlanmıştır. İlk olarak dijital liderliğe ilişkin yayınların yıllara göre dalgalanmalara yer 
verilmiştir. Grafik 2’de 2016-2022 yılları arasındaki yayın dağılımına yer verilmiştir.  

 

 
Grafik 2: Scopus’da Dijital Liderliğe İlişkin Yıllara Göre Yayın Sayısı 

 

Grafik 2’de Scopus’daki dijital liderliğe ilişkin yayınların artış eğilimli bir dalgalanma ile 
kavrama ilişkin ilginin arttığı görülmüştür. Bu artışın nedeni, dijital liderliğin ilişkili olabileceği 
konuların keşfedilmesine yönelik çalışmaların artması ve dijital liderliğin farklı işleyişlerdeki 
rolünün sorgulanması olabilir. 2019 ve 2021 yıllarındaki yayın artışı dikkat çekicidir. 2018 
yılından sonra 2019 yılındaki yayın sayısındaki artışın nedeni dijital liderlik ile dijital dönüşüm 
arasındaki ilişkiyi sorgulayan araştırmacıların konuya olan ilgisinin artması olabilir. Ancak 
2020’deki yayın sayısının artışı Covid19 pandemi süreci ile iş yaşamında uzaktan çalışmanın 
yaygın olarak tercih edilmesi sonucunda hızla dijital dönüşümün yaşanması ve bu dönüşümde 
liderin rolünün ne olduğuna ya da öncüllerinin neler olduğuna olan ilginin artması ile ilgili 
olabilir. Scopusa’daki taramanın henüz 2022 yılının başı sayılabilecek 11 Şubat 2022’de 
yapılması nedeniyle 2022’deki yayın adedi 2021’e göre göreceli olarak az gibi görünmüş olması 
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gayet doğaldır. Ancak yılın henüz başı sayılabilecek bir tarihte olunmasına rağmen 3 adet yayının 
olması yılın devamında olası bir artış yaşanma potansiyelinin olabileceği öngörüsünün 
oluşmasına neden olmuştur. Grafik 3’de dijital liderliğe ilişkin yayınların ülkelere göre dağılımına 
yer verilmiştir. 
 

                          
Grafik 3: Yönetim Alanında Ülkelere Göre Dijital Liderliğe İlişkin Scopus’daki Yayınlar 

 
Grafik 3’de görüldüğü gibi dijital liderlik ile ilgili çalışmalar en çok Almanya’da kümelenmiştir. 
Bunun temel nedeni Almanya’nın Endüstri 4.0 başta olmak üzere dijital teknolojiye yönelik 
yatırımların ve teşviklerin yoğun olduğu bir ekosistemin gelişmesinde öncülük etmesi olabilir. 
Bu durum iş ortamında dijital liderliğin itici rolüne ya da hangi özellikler göstermesi gerektiğine 
ilişkin bir merakın çalışmalara yansıdığı düşünülebilir. Bu varsayımı destekler nitelikteki Tablo 
3‘de ülkelere göre yapılan yayınlara, atıflara ve birbiri ile bağlantı sayısına yer verilmiştir. 

 

Tablo 3: Dijital Liderliğe İlişkin Scopus’daki Ülkelere Göre Yayın, Atıf ve Yayınlar 
Arasındaki Bağlantı Sayısı 

 
 

Almanya 

Endonezya 

ABD 

Hollanda 

Avusturalya 

Fransa 

Hırvatisyan 

Hindistan 

Malezya 

İspanya 

İsviçre 

Türkiye 

İngiltere 



783 

Tablo 3’de dijital liderliğe ilişkin yayın ve bu yayınlara yapılan atıf sayılarının en fazla 
Almanya’da olduğu görülmüştür. Ancak bu yayınların birbiri ile bağlantı sayısı 8’dir. Bu da 
Almanya’da dijital liderlik ve ilgili konuların çalışılmasına karşı bir eğilimin olduğu ancak farklı 
alanlarda ve farklı kavramlarla ilişkili olası yeni açılımların gelişmekte olduğu varsayımına neden 
olmuştur.  Ancak bu tür kavrama yönelik literatür olgunlaşması durumunda ülkelere göre ortak 
yazarlı çalışma dağılımlarının da incelenmesi faydalı olabilir. Scopus’da tüm alanlarda dijital 
liderlik taratıldığında ülkelere göre ortak yazarlar üzerinden bir dağılımı Şekil 6’da paylaşılmıştır.  
 

 

 
 

 

Şekil 6: Scopus’da Ülkelere Göre Ortak Yazar Dağılımı 
 

Şekil 6’da görüldüğü gibi dijital liderlik ile ilgili çalışmaların Almanya, ABD ve İngiltere’de ortak 
yazarlı çalışmaların gerçekleştiği görülmüştür. Özellikle 2020 yılına doğru Almanya başta olmak 
üzere Fillandiya, İspanya, Malezya, Fransa ve Türkiye gibi farklı coğrafi bölgelerdeki 

araştırmacılarında konuya olan ilgisinin artığı söylenebilir. Bu durum Sanayi Devrimini daha 

önce karşılayan ülkelerde teknolojik ilerlemelerin çok daha hızlı olması ve dolayısıyla 
dijitalleşmeye yönelik gelişmelerin ve dijital liderlik gibi ilgili kavramlarla da daha erken bir 

dönemde çalışılmasını tetiklemiş olabilir.  

Ülke dağılımına göre ortak yazar dağılımına ilişkin bulguların devamında dijital liderlik ile ilgili 
ilişki kavramlar tespit edilmiştir. Tablo 4’de Scopus’da dijital liderlik ile ilgili ortak varlık 
gösteren diğer kavramlara yer verilmiştir.  
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Tablo 4: Dijital Liderliğe İlişkin Scopus’daki İşletme ve  
Yönetim Alanındaki Yayınlarının Ortak Varlık Ağları 

Konu, Başlık, Özet, Anahtar Kelime İlişkili Yayın Adedi Toplam Bağlantı Sayısı 
Dijital Dönüşüm 50 48 

Dijital Liderlik 25 23 

Dijitalleşme 18 19 

Liderlik 17 18 

Dinamik Yetenekler 11 12 

Dijital Strateji 8 9 

Endüst 4.0 9 7 

Dijital İnovasyon 8 6 

Dijitalleşme 8 6 

Pazar Odaklılık 5 6 

Dijital Teknolojiler 5 5 

Literatür 5 5 
 

Tablo 4’de belirtildiği gibi dijital dönüşüm ve dijital liderlik kavramlarına ilişkin yayınların 
baskın olduğu görülmüştür. Özellikle dijital dönüşüm ile ilgili bağlantılı yayınların diğerlerine 
göre daha yüksek olduğu da söylenebilir. Dijital liderliğin bir öncülü olarak değerlendirilen 
dönüşüme ilişkin yaklaşımın varlığı kavramsal çerçevede detaylı bir şekilde belirtilmişti. Bu 
durumu destekler nitelikte dijital dönüşümün başarılı yürütülmesinde dijital liderin önemli bir 
itici gücü olarak görüldüğüne de kavramsal çerçevede yer verilmişti. İlgili literatürünün 
olgunlaşma sürecinde dijitalleşme, dinamik yetenekler, dijital strateji, Endüstri 4.0, dijital 
inovasyon, pazar odaklılık, dijital teknolojiler, dijital liderlik ve dijital dönüşüm kavramları ile 
ilişkili yayınlar yapılmıştır. Şekil 7’de bu kavramların ortak varlık ağlarına yer verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 7: Dijital Liderliğe İlişkin Scopus’daki İşletme ve Yönetim Alanındaki Yayınlarının 
Ortak Varlık Ağları 

 

Şekil 7’de dijital liderliğe ilişkin yayın sayısının artış gösterdiği iki pikten biri olan 2019 yılında 
dijital yeteneklerin, liderliğin, dijital inovasyonun, pazar odaklılığın ve dijital liderliğin çalışıldığı 
görülmüştür. 2020 yılına doğru dijital dönüşümün, dijitalleşmenin ve Endüstri 4.0 kavramlarının 
dijital liderlik ile ilişkisine yoğunlaşan çalışmalar da yapılmıştır. 2020’nin sonlarına doğruda 
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dijital liderliğin literatürdeki çalışmalar ile bağlantısı üzerinde durulmuş ve muhtemelen dijital 
bir dönüşümün söz konusu olduğu bir sistemde dijital liderin nasıl bir rol üstlendiği ya da 
özelliklerinin neler olduğuna ilişkin çalışmalarda bir çeşitlendirme eğilimi başlamış olabilir. Bu 

durumu Grafik 4’de belirtildiği gibi anahtar kelime olarak dijital dönüşüm tarandığında en fazla 

yayının Mihardjo ve Sasmoko tarafından yapıldığı görülmüştür. 
 

 

Grafik 4: Scopus’daki Dijital Liderliğe İlişkin En çok Yayın Yapan Araştırmacılar 
 

Grafik 4’de yer verildiği gibi Mihardjo ve Sasmoko’nun çalışmalarındaki odak noktaları 
incelemekte fayda vardır.  Mihardjo’nun çalışmaları 2019 yılında ve dijital liderliğin pazar odaklı 
stratejik işbirliklerindeki ve dinamik yeteneklerin geliştirilmesindeki rolünü irdelemiştir. Dijital 
liderliğin sistemdeki işlevselliğini keşfetmeye çalışan bu çalışma, dijital liderliğin kavramsal 
boyutunun ötesinde stratejik eylemlerin planlanmasındaki itici rolüne değinmiştir. Sasmoko ise 
2019 yılındaki çalışmalarında pazar odaklı inovasyon yeteneklerinde dijital liderin rolüne 
değinmiştir. Bu tespitlerden yola çıkarak dijital liderliğin pazar odaklı eylemlere yönelik analiz 
edildiği ve stratejik boyutla değerlendirildiği söylenebilir. Dolayısıyla dijital liderliğe ilişkin 
farklı kavramlar üzerinden yeni açılımların yapıldığı ve yakın gelecekte konuya ilişkin merakın 
artması nedeniyle bu ilginin bir kavramlar demetiyle çeşitlilik gösterme potansiyeline sahip 
olduğu ifade edilebilir. Dijital liderliğe ilişkin araştırmacıların ilgisinin artığı varsayımını, yayın 
sayıları ile de desteklememiz mümkün olabilir. Grafik 5’de benzer şekilde yıllara göre yayın 
sayılarındaki artış eğiliminin gözlenmesi mümkündür. 
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Grafik 5: Scopus’daki Dönüşüm Liderlik İle İlişkili Yayınların Yıllara Göre 
Dalgalanmaları 

 

Grafik 5’de Scopus’daki dijital liderlik ile ilişkili yayınlarda özellikle 2016 yılından sonra bir artış 
eğilimi görülmüştür. 2019 yılı sonrasında ise konuya ilişkin ilginin arttığı söylenebilir. Bu durum 
ortak varlık ağlarındaki tespit ile paralellik göstermiştir. Tüm bulgular dijital dönüşüm ile lidere 
farklı bir atıfta bulunarak “dijital liderlik” tanımlanmış ve bu kavramın tanımsal çerçevesi ve 
karakteristik özelliklerine odaklandıktan sonra farklı alanlarda farklı kavramlarla 
ilişkilendirilerek ilgili literatürün yeni açılımlar açısından dinamik bir potansiyele sahip olduğu 
sonucuna varılabilir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

21. Yüzyılın en büyük dinamiklerinden biri, atom dünyasından bit dünyasına doğru eşzamanlı var 
oluşu mümkün kılan dijital dönüşümdür. Bu dönüşüm ürün ve hizmetleri, bir dijital veri olarak 

mekandan ve zamandan bağımsız erişime olanak tanırken artırılmış gerçeklik, dijital inovasyon, 
yapay zeka, bulut teknolojileri gibi bir ya da pek çok ağ üzerinden tüm oyuncuları ve süreçleri 
birbirine bağlı kılmaktadır. Bu yeni ekosistem iş yaşamındaki hem iş yapış şeklini hem de rekabet 
koşullarını yeniden tanımlama ve yeni stratejik araçları belirleme konularında bir itici güç haline 
geldiği görülmektedir. Öyle ki bu duruma paralel olarak yaşanan mal ve hizmet piyasalarındaki 
hızlı değişim, işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmekte ya da korumakta yeni iş 
modelleri, yeni yol haritaları ve hatta yeni başarı reçeteleri belirlemesini gerektirmektedir. Zira 
dijital dönüşümden etkilenen sadece işletmeler veya rakipler değildir aynı zamanda müşteriler de 
bu ağların bir parçası olarak sınırsız ihtiyaçlarını son derece değişken taleplere dönüştürmekte ve 
bunları yüksek standartlarda tatmini mümkün olan beklentilere dönüştürmektedir. İşletmeler bu 
yeni düzlemde rakiplerinden daha fazla değer sunabilecek farklı ürün ve hizmetleri müşteriye 
ulaştırırken mümkün olan en hızlı şekilde üretmekte ve piyasa ile buluşturmak zorunda 
olmaktadır. Bu amaçların kesintisiz ve tam zamanlı gerçekleşmesi için işletmeler öncelikle örgüt 
içi dinamiklere yeni bir boyut getirme çabasındadır. Dijital dönüşümün etkin bir şekilde 
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gerçekleşmesini mümkün kılacak olan bu çabaların merkezinde yöneticilere ve çalışanlara yeni 
rolleri, yeni iş tanımları ve hatta yeni becerileri gündeme getirmektedir. Yöneticiler ve çalışanlar 
yeni iş düzleminin aynı zamanda önemli bir oyun kurucusu haline dönüşmektedir. Yöneticileri 
liderlik becerileri olan, değişime uyum yeteneği yüksek, dijital teknolojiler ile ilgili bilgili ve 
bunları kullanabilir bireylere dönüştürmesi söz konusu süreçte onları örgüt amaçlarına 
ulaşmadaki önemli bir aktör haline getirmektedir. Bu duruma paralel şekilde çalışanların da 
liderlik becerilerinin her geçen gün güçlendirilmesi, örgüt amaçlarının gerçekleşmesindeki 
olasılığı artıracağına inanılmaktadır. Ancak buradaki kritik nokta bu dönüşümdeki katalizör 
olarak görülen dijital liderin nasıl tanımlanacağı ve süreçteki rolünün nasıl dijital dönüşümü 
tetikleyeceği olmaktadır.       

Dijital dönüşüm dinamiklerinin liderlik tanımları ve işlevinin çok ötesinde bir çerçeveyi 
gerektirmesi nedeniyle ilgili alandaki yayınların dijital liderlik ile ilişkili kavramları ele alışı aynı 
zamanda yönetim literatüründe olgunlaşmakta olan yeni bir alanı işaret etmektedir. Dijital 
liderliğe ve ilişkilendirilen kavramlara artan ilgi ise çalışmanın konusunu ve amaçlarını 
belirlemede etkili olmuştur. Çalışmanın merkezinde, bu yeni alanın hangi kavramlarla çalışılarak 
nasıl bir örüntüyle araştırmacılarda bir merak konusu haline geldiği ve olası akademik 
gelişmelerin neler olacağı ile ilgili keşifsel bir yaklaşım sergilenmiştir. Bu bağlamda WOS (Web 

of Science) ve Scopus veri tabanlarındaki yönetim yazınındaki dijital liderliğe ilişkin çalışmaların 
bibliyometrik analiz ile ilgili alanda kavramın gelişimi ve ilişkilendirilen kavramlara yönelik bir 
projeksiyon sunulması ve hatta gelecekte nasıl bir eğilimin olacağına ilişkin varsayımları ortaya 
konması amaçlanmıştır.  

Dijital liderlik kavramını WOS ve Scopus’da tüm alanlarda tarattığımızda öncelikle kavramın 
dijitalleşme, dijital dönüşüm ve dijital inovasyon ile sıklıkla çalışıldığı görülmektedir. Dijital 
liderliğe ilişkin yayınların özellikle 2018 yılının 3.çeyreğinden sonra bir artış gösterdiği 
görülmüştür. Buna ek olarak, 2016 yılından sonra dijital liderlik ile ilişkili hem yayın hem de atıf 
sayısında bir artış görüldüğü ifade edilebilir. Hatta bu atıfların çoğunluk gösterdiği coğrafyalar 
ise Almanya, ABD ve İngiltere tarafından gerçekleştirildiği de gözlemlenmiştir.  

Dijital liderlik ile ilgili çalışmalar en çok Almanya’da kümelenmiştir. Bunun temel nedeni 

Almanya’nın Endüstri 4.0 başta olmak üzere dijital teknolojiye yönelik yatırımların, devlet 
teşviklerinin ve politikacıların konuya olan artan ilgisi ile açıklamak olasıdır. Dönemin Hükümet 
Başbakanı kuantum kimyası alanında doktorası olan araştırmacı bilim insanı Angela D. Merkel’in 
dijital dönüşüm alanına olan öncü yatırım ve çalışmaları destekleme politikası dahi Almanya’nın 
dijital liderlik ile ilgili çalışmaların artışı için uygun zemini yaratmış olabilir.  Dolayısıyla dijital 
liderliğe ilişkin yayın ve bu yayınlara yapılan atıf sayılarının eş zamanlı olarak en yoğun 
Almanya’da olduğu görülmüştür. Almanya’nın dijital liderliğe ilişkin yönetim yazınında, diğer 
alanlara göreceli olarak daha az sayıda yayının olması bu alanda bir ilginin olduğu ancak 
çalışmaların ve yayınların gelecekte artacağına ilişkin bir işaret olarak düşünülebilir.  

Dijital liderliğe ilişkin atıflar 2018 yılında ABD’de yoğunlaşırken; 2020’ye doğru İngiltere’den 
de atıfların yapıldığı görülmüştür. 2021 yılına doğru ise İtalya’dan da dijital liderliğe ilişkin 
atıfların yapıldığı dikkat çekicidir. Atıf yoğunluğunun ABD’ de başgöstermesi Silikon Vadisi, 
inovasyon odaklı kuluçka merkezi olan teknokentler ve sanayi-üniversite ortak girişimlerdeki 
devlet teşviklerinin ve esnek sektörel dinamiklerin etkisine bağlamak mümkün olabilir. 
İngiltere’nin atıflardaki yoğunluğunu ise, ülkenin Sanayi Devrimi ile birlikte teknolojik altyapıyı 
inşa etmekteki öncülerden olması nedeniyle yüksek teknoloji geliştirme, araştırma geliştirme 

faaliyetlerindeki enstitü, üniversite, araştırma merkezlerinin yaygın olması ve devlet teşvikleri 
açısından uygun ekosistemin varlığı ile ilişkilendirilebilir. Bununla birlikte özellikle 2020 yılına 
doğru Almanya başta olmak üzere İtalya, Fillandiya, İspanya, Malezya, Fransa ve Türkiye gibi 
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farklı coğrafi bölgelerdeki araştırmacılarında konuya olan ilgisinin artığı söylenebilir. Bu 
durumun olası nedeni, Sanayi Devrimini daha önce karşılayan ülkelerde teknolojik ilerlemelerin 
çok daha hızlı olması ve dolayısıyla dijitalleşmeye yönelik gelişmelerin ve dijital liderlik gibi 
ilgili kavramlarla da daha erken bir dönemde çalışılması olabilir. 

Dijital liderlik ile ilgili literatürün öncelikli olarak 2016 yılından itibaren tanımsal çerçevesi ve 
karakteristik özelliklerinin belirlenmeye çalışıldığı görülmüştür. Buna paralel olarak ilgili 
literatürünün olgunlaşma sürecinde dijitalleşme, dinamik yetenekler, dijital strateji, Endüstri 4.0, 
dijital inovasyon, pazar odaklılık, dijital teknolojiler, dijital liderlik ve dijital dönüşüm kavramları 
ile ilişkili yayınlarında varlığı gözlemlenmiştir. 2019 yılı itibariyle dijital liderliğin iş modelleri 
ve sanal örgüt yapılarındaki rolüne dikkat çeken yayınlarda aynı zamanda sürdürülebilir rekabet 
avantajı açısından dijital liderin etkin rolünü tespit etme eğilimi olduğu görülmüştür. 2021 yılı 
itibariyle dijital liderin dijital inovasyonlar ile etkileşimine odaklanılan yayınların sayısının artışı 
da dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirilebilir.   

Dijital liderlik ile ilgili yönetim yazınındaki gelişmeleri değerlendirdiğimizde özellikle 2021 
yılından sonra dijital dönüşümü hedefleyen işletmelerdeki dijital liderin yeteneklerine ve rolüne 
odaklanan hatta katalizör faktör olarak sistemdeki yerini sorgulan çalışmaların yaygınlaştığı 
sonucuna varılabilir. Dijital dönüşüm çok eski bir geçmişe sahip olmasa da Covid-19 ile 2019 yılı 
itibariyle küresel pandemide iş yaşamındaki ve eğitim alanındaki etkileri hızla yaşanan topyekûn 
bir harekete neden olmuş olabilir.  Uzaktan çalışmanın ve eğitimin yaygın olarak tercih edilmesi, 
temel bilimlerde ve teknoloji alanında hızla bir dijital dönüşümün yaşanmasına ve bu dönüşümde 
liderin rolünün ne olduğuna ya da öncüllerinin neler olduğuna olan ilginin artmasına neden olmuş 
olabilir.  

Dijital dönüşümün geriye dönülemez bir ivmeyle yaşamın her alanında etkisini göstermesi iş 
yaşamında da benzer bir domino etkisi yaratmıştır. Bu anlamda atom dünyasındaki ürün ve 
hizmetlerin fiziksel erişe bilirlik boyutunun yanı sıra bit dünyasındaki sanal olarak (dijital olarak) 

temsil yeteneği hem üretim hem tüketim hem de rekabet koşullarını değiştirecek yeni açılımları 
getireceği düşünülmektedir. Gelecekte artırılmış gerçeklik, 3D yazıcılar, hologram teknolojisi, 
Endüstri 4.0, bulut teknolojisi, yapay zeka gibi sanal örgütlerin geleneksel örgüt ve örgüt 
işleyişinin dahi yerine geçebileceği yeni bir düzlem, köklü bir dijital dönüşümün yaşanması 
kaçınılmaz gibi görünmektedir. Bu anlamda liderlik kavramını bile geleneksel bir bakışın 
ötesinde digi persfektifinde bir dijital liderlik ile konumlandırmamız gerekebilecektir. Dolayısıyla 
2016 yılından sonra bu eğilimi yansıtan bir literatürün olgunlaşmakta olduğu görülmektedir. 
Diğer bir ifade ile dijital dönüşümün yaşandığı bu yeni normal düzende lideri, dijital lider olarak 

konumlandıran ve ilgili olabilecek artırılmış gerçeklik, 3D yazıcılar, hologram teknolojisi, 
Endüstri 4.0, bulut teknolojisi, yapay zeka gibi kavramlar ile ilişkilendiren çalışmaların artacağı 
öngörülmektedir. Gelecekte ilgili alanda çalışacak araştırmacıların da bu kavramlarla ve yeni iş 
modelleri ile etkileşiminde liderin rolünü dijital liderlik persfektifinde ele alıp bu alanın 
olgunlaşmasına katkı getirmesi önerilmektedir.  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Covid-19 sürecinde oluşan ülkelerarası ilişkiler düzeninin savunma sanayine etkisini 
araştırmaktır. Bu kapsamda, 2020 yılında dünyanın en güçlü ekonomisine sahip ülkeler başta olmak üzere, bu sektörde 
rekabetteki öncü ülkelerin ve şirketlerin hem ülke düzeyindeki hem de şirket düzeyindeki davranışları incelenmiştir. 
Çalışmada nitel bir araştırma dizaynı olan çoklu vaka analizi tercih edilerek, rekabette öncü olan 11 ülke ve bu ülkelerin 
DefenseNews'in ilk 100 şirket sıralamasında yer alan 85 şirketi incelenmiştir. Elde edilen verilerin analiz edilmesinde 
her vaka için toplanan sayısal nitelikte olmayan bilgilere keşfedici bir yaklaşımla içerik analizi uygulanmıştır. Sonuç 
olarak, Covid-19 sürecinin dünya ekonomisini kısa süreli bir dönem için etkileyeceğini göstermektedir. Savunma 
sanayi açısından değerlendirdiğimizde, GSYH'deki düşüşün ülkelerin savunma harcamaları ve savunma yüklerini 
doğrusal bir yönde etkilemediği görülmektedir. Savunma şirketleri açısından değerlendirdiğimizde ise savunma 

gelirlerinin Covid-19’a rağmen arttığı görülmektedir. Ayrıca, Covid-19 sürecini yeteneklerini geliştirerek proaktif bir 

şekilde yönettikleri ve özellikle çeşitlenme stratejileri ile oluşan riski minimize ettikleri görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ulusal İş Sistemi, Elmas Modeli, Savunma Sanayi, Covid-19 

 

GİRİŞ 

Bu çalışmanın amacı Covid-19 sürecinde oluşan ülkelerarası ilişkiler düzeninin savunma 
sanayine etkisini araştırmaktır. Bu kapsamda, 2020 yılında dünyanın en güçlü ekonomisine sahip 
ülkeler başta olmak üzere, bu sektörde rekabetteki öncü ülkelerin ve şirketlerin hem ülke 
düzeyindeki hem de şirket düzeyindeki davranışları incelenmiştir. Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD) Eylül 2020 ve Ocak 2021'de yayınladığı Ekonomik 
Görünüm Raporu'nda Covid-19'la birlikte 2020 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)'nın Çin 
dışında tüm ülkelerde azalacağı tahmin edilmesine rağmen, 2021 yılında artacağı beklenmektedir. 
Bu beklentiler şimdilik Covid-19 sürecinin dünya ekonomisini kısa süreli bir dönem için 
etkileyeceğini göstermektedir. Savunma sanayi açısından değerlendirdiğimizde, GSYH'deki 

düşüşün ülkelerin savunma harcamaları ve savunma yüklerini doğrusal bir yönde etkilemediği 
görülmektedir. Ülke düzeyinde baktığımızda, 2020 yılındaki GSYH'nin tüm dünyada azalmasına 
rağmen, 2021 yılında ABD, Fransa, Almanya, Güney Kore ve İngiltere gibi ülkelerde savunma 
harcamalarının artacağı, özellikle Rusya'da ise yaşanan ekonomik daralmayla birlikte Savunma 
Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada savunma harcamalarının azalacağı belirtilmektedir 
(DefenseNews 2020, https://www.defensenews.com/). Bu doğrusal olmayan ilişkilerin, ülkelerin 
içerisinde bulundukları bölgelerin tehdit algılarından kaynaklandığı görülmektedir (Orta Doğu 
Bölgesi gibi). Diğer taraftan her ülkenin savunma harcamalarına yön veren birçok farklı 
motivasyon bulunmaktadır. Tüm bu ilişkilerin Covid-19 süreciyle birlikte, savunma sektöründe 

                                                           

1
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rekabetteki öncü ülkelerin ayrı birer vaka (case) olarak incelenmesini gerektirmektedir. Çünkü 
her ülke bağlamı kurumsal açıdan birbirinden farklıdır.  

Benzer şekilde bu ülkelerin başarısını sağlayan sektördeki şirketlerin de ülke örneklemleriyle 
birlikte incelenmesi gerekmektedir. Şirketlerin başarısı aynı zamanda stratejik açıdan Porter'ın 
Elmas Modeli'nde (Porter, 1990) olduğu gibi ulusların da başarısı ve rekabette öncü olmasını 
sağlayan temel motivasyondur.  

Dolayısıyla, savunma sanayinde rekabetteki öncü şirketlerin başarısı modern stratejik bakış 
açısından (Porter Elmas Modeli) ulusların başarısına yol açmaktadır. Ulusların başarısı da kendi 
makro-kurumsal bağlamının (devlet desteği, finansal sistem, kurumsal yönetim mekanizması, 
rekabet gücü v.b.) ve dolayısıyla bu şirketlerin içerisinde bulundukları iş sisteminin bir 
sonucudur. Sonuç olarak Covid-19 süreci, dünyada GSYH'de belirgin azalışlar tahmin edilmesine 

rağmen, rekabette öncü ülkeler açısından bu ilişkinin tek bir faktöre indirgenerek doğrusal bir 
şekilde açıklanamayacağına ilişkin bir sorunsalı göstermektedir.  

Savunma sanayi alanında literatürde özellikle sosyal bilimlerden iktisat, maliye gibi bölümlerde 

finansal göstergelerden hareketle, finansal performans analizleri, makroekonomik değişkenler 
arasındaki ilişkiler, ekonomiye ve ekonomik büyümeye etkileri incelenmiştir (Sevinç, 2020; 
Çakır, 2019; Bayraktar, 2019; Salman, 2019; Koca, 2018; Baran, 2018; Doğdu, 2018). Ayrıca, 
Kaplan (2021) iş gücü talebinin niteliklerini, Şen (2021) askeri lojistikte dış kaynak kullanımını, 
Aksoy (2021) örgütlerde stratejik yönetim olgunluğu gibi çeşitli boyutlarda ele alınarak 
incelemiştir. İşletme ve uluslararası ilişkiler alanında ise savunma sanayini ülke düzeyinde ele 

alınarak rekabet yapısı, karşılaştırmalı analizler, istihdam ile ilişkileri, dış kaynak kullanımları 
gibi çalışmalar yapılmıştır (Budak, 2018; Oksay, 1988; Yılmaz, 1996; Hima, 1997; Toydemir, 

2017; Koç, 2004). Ancak, çalışmalarda hem Covid-19 sürecinin ele alınmadığı hem de ülke ve 
şirket düzeyini birlikte ele alan çalışmalara rastlanılamamıştır. 

Bu çalışmanın özgün değeri ve yenilikçiliği, savunma sanayinde rekabette öncü olan ülke ve 
şirketler açısından Covid-19 sürecinin tek bir faktöre indirgenerek doğrusal bir şekilde 
açıklanamayacağının ve her ülkenin makro-kurumsal bağlamının ayrı birer vaka olarak 
incelenmesi gerektiğini göstermesidir. Bu kapsamda makro-kurumsal teori ve modern stratejik 

bakış açısının kuramsal açıdan birlikte kullanıldığı bir çalışma önerilmektedir. Böylece bu 
çalışma, modern stratejik yönetime ve makro-kurumsal teoriye kuramsal bir katkı sağlamaktadır. 
Bu çalışmanın Covid-19 sürecinde savunma sanayinde rekabetteki öncü ülkeler ve şirketler 
düzeyinde sağlayacağı veri, bakış açısı ve öneriler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ)’nin 

özellikle uluslararası alanda yapacağı yatırımlar ve şirket düzeyindeki politikaların belirlenmesi 
noktasında stratejik yönetim çalışmalarına katkı sağlamaktadır. Çalışmanın hedefi bir üst düzey 
stratejik yönetim bakış açısıdır. Bununla birlikte TUSAŞ’a sağlayacağı katkı bu ilişkiler 
düzeninin savunma sanayinde yaratacağı etkiler ile Covid-19 süreci ve sonrasındaki dönemi 
anlamak ve yorumlayabilmek açısından önerilerin geliştirilmesi olacaktır. Bu kıyaslamalar hem 
bütünü hem de farklılıkları görmemizi sağlamaktadır. Çalışmanın TUSAŞ’a sağlayacağı bir diğer 
katkı ise, Covid-19'un yarattığı çevresel unsurlardaki değişimlere adapte olmaya çalışan ülkelerin 
iş sistemlerinin ve bu anlamda şirketlerin ne tür stratejiler ortaya koyduğunun tespit edilmesidir. 

Bu noktadan hareketle, bu çalışmanın TUSAŞ’ın şirket stratejisi ve politikalarının geliştirilmesine 
katkı sağlaması beklenmektedir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Ulusal İş Sistemi 
Ulusal iş sistemleri yaklaşımı, kurumsal çevrenin doğrudan örgütsel formu şekillendirdiği ve 
dolayısıyla örgütlerin ülke içinde benzerlikler gösterirken ülkeler arasında farklılıklar 
gösterebileceğini ileri sürmektedir (Whitley, 1990: 69). Piyasa ekonomisi dâhilinde herhangi bir 

ülkede başarılı bir biçimde faaliyette bulunan örgütsel formun diğer ülkelerde aynı başarıyı 
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gösteremeyebileceğini ileri sürmektedir (Whitley, 1991).  Her ülkeye ait iş sistemi kendine özgü 
bir ekonomik aktör oluşturmaktadır (Whitley 1990).  

Whitley (1999) kapitalizmin dünyada tek bir biçiminin olmadığı aksine ülkeden ülkeye 
farklılaşan iş sistemlerinin olduğunu ileri sürmektedir. Kapitalizm, devletlerin ekonomik 
örgütlenmelerini farklılaştırmaktadır (Şahin vd., 2011: 60).  Her ülkenin kendi bağlamını 
anlamakta kurumlar ya da kurumsal aktörler kilit konumdadırlar. O ülkedeki ekonomik örgütsel 
faaliyetleri anlayabilmek için iş sistemlerini bilmek önemlidir. Çünkü iş sistemleri yaklaşımı 
sadece farklı kurumsal bağlamlarda ortaya çıkan farklılaşan kurumsal yapıları açıklamak ile 
kalmaz, şirketlerin içinde bulundukları kurumsal bağlamdaki akıbetlerinin ve ömürlerinin ne 
olacağı hakkında da bizlere ipuçları vermektedir (Whitley, 1991: 7).  

Porter’ın Elmas Modeli 
M. Porter (1990), herhangi bir ülkenin ve işletmelerin uluslararası ekonomik faaliyetlerdeki 
rekabet gücünün dört önemli faktöre bağlı olduğunu öne sürerek bu faktörlerin birbirleriyle, 
bağımlı, bağlantılı ve etkileşimli olduğunu ileri sürmüştür. Bir ülkenin rekabetçi endüstrileri için 
üretim faktörleri bakımından gerekli olan girdileri ifade eden faktör girdileri, sektörün sunduğu 
ürünlere olan talep çeşitliliğini ifade eden talep koşulları, sektörü etkileyen ve sektöre olan dolaylı 
katkı sağlayan diğer kurum ve kuruluşların varlığını ifade eden ilgili ve destekleyici endüstriler, 
ülkedeki işletmelerin nasıl kurulduğu, organize edildiğini, yönetildiğini ifade eden firma yapısı, 
stratejileri ve rekabeti, firma ve devlet müdahalesi dışında kalan olaylar olarak ifade edilen şans 
faktörü ve sektörün gelişmesi, rekabet düzeyinin oluşması ile sektördeki fırsat ve tehditleri 
düzenleyebilmek amacıyla hükümetin aldığı kararlar ile uyguladığı politikaları ifade eden devlet 
faktörü şeklinde belirlenmiştir. Faktörlerin bir elmasın köşelerini anımsatması ve birbirleriyle 
bağlantılı olması sebebiyle Elmas Modeli olarak adlandırılmaktadır. Model, endekslerin 

belirlenmesinde birçok uygulanabilir sonuç sağladığından ve ulusların rekabet gücünü 
etkilediğinden kilit bir araçtır (Chung, 2016).  

Hem uluslararası hem de ulusal çalışmalarda Elmas Modeli enerji endüstrisi (Zhao, 2011; Luke, 
2017), yüksek öğrenim kurumları (Curran vd., 2001), lojistik sektörü (Chung, 2016), tekstil 
sektörü (Guan, 2019), gıda (Bulu vd., 2007), sivil havacılık (Yazgan ve Yiğit, 2013), turizm 
(Özer, 2012) gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılmıştır. Ayrıca, savunma sanayinde de oldukça 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Uluslararası çalışmalarda bulunan Ragland (2013) Çin 
örneklemini ülke düzeyinde ele alarak birincil ve ikincil verilerden yararlanarak savunma 

elektroniği ve bilgi teknolojileri alanında çalışma yürütmüştür. Jeong ve Shin (2019) çalışmasında 
Kore örneklemini ülke düzeyinde ele alarak birincil verilerden yararlanarak Kore savunma 

sanayinin ihracatta rekabet edebilirliği incelenmiştir. Bu çalışmalarda da yine ülke düzeyi ve bir 

ülke ile sınırlı kalmıştır. Ülkemizde bu alanda ve bu modelle yürütülmüş çalışmalarda genelde 
Türkiye örneklimi ele alınarak ikincil verilerden yararlanılmıştır. Bilgen (2010) çalışmasını 1990 
ile 2010 yılları arasında yatırım planları ve dış ticaret göstergelerinden hareketle Elmas modeli 

ile analizler yapmıştır. Erenel vd. (2015) çalışmasında 2010-2015 yılları arasında savunma 
kümeleri üzerine çalışmalar yürütmüştür. Topal (2019) çalışmasında savunma sanayi alanında 
kamu ve özel sektör yatırımları ile KOBİ'lerin durumları değerlendirilmiştir. Yüksel (2018) 
çalışmasında Türk savunma sanayinin uzay ve haberleşme teknolojilerinin 2040 yılı öngörüleri 
çalışılmıştır. Bilgen ve Varoğlu (2016) çalışmasında 1998-2010 yılları arasında Türk savunma 
sanayinin rekabet gücü araştırılmıştır. Oner vd. (2001) çalışmasında Türk savunma sanayinin 
mevcut durumu değerlendirilmiştir. Korkmaz ve Topçu (2021) çalışmasında Türk savunma 
sanayinin rekabet gücü değerlendirilmiştir. Suci (2015) çalışmasında 1947 sonrası talep 
koşullarının Türk savunma sanayine etkisini araştırmıştır. Ülkemizde yürütülmüş olan 
çalışmaların bazılarında örnek itibariyle farklılaşmalar bulunmaktadır. Toydemir (2017) 
çalışmasında Türkiye, ABD, Rusya ve Güney Kore örneklemini ele almıştır. Bacak (2015) 

çalışmasında Fransa, Almanya ve Kanada'da bulunan kümelenmelerden birer örnek alarak 
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havacılık ve savunma sanayinin hem değer zincirini hem de kümelenme modelini 
değerlendirmiştir.  

Diğer taraftan, savunma sanayi alanında yürütülmüş olan çalışmalar incelendiğinde ulusal iş 
sistemi bakış açısı ile konuyu ele alan bir çalışmaya rastlanılamamıştır. Ayrıca literatürde 
savunma sanayi ile ilgili olarak son iki yılda yürütülmüş olan çalışmalar incelendiğinde ise Covid-

19 pandemisinin bu sektördeki etkisini inceleyen bir çalışmada bulunmamaktadır.  

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Çalışma Covid-19 sürecinde oluşan ülkelerarası ilişkiler düzeninin savunma sanayine etkisini 
araştırmak için tasarlanmıştır. Bu kapsamda, 2020 yılında dünyanın en güçlü ekonomisine sahip 
ülkeler başta olmak üzere, bu sektörde rekabetteki öncü ülkelerin ve şirketlerin hem ülke 
düzeyindeki hem de şirket düzeyindeki davranışları incelenmiştir. Bu çalışmada yöntem olarak 
nitel bir araştırma dizaynı olan çoklu vaka analizi (Multiple-case study) tercih edilmiştir. Nitel 
düzeyde elde edilen bu verilere içerik analizi uygulanmıştır. Veri kaynaklarını çeşitlemek veya 
üçgenlemek (triangulate) için şirket web siteleri, yıllık raporlar ve çeşitli yayınlar gibi ikincil veri 
kaynaklarının bir kombinasyonu kullanılmıştır.  

Araştırmanın Örneklemi 
Bu çalışmada yöntem olarak benimsenen çoklu vaka analizine uygun olarak, örneklem seçiminde 
en güncel ve güvenilir olarak kabul edilen DefenseNews'in 2020 yılını temsil eden Top 100 for 
2021'deki ilk 100 şirketi tercih edilmiştir. Ülke örneklemi, ilk 100'de şirketi olması, savunma 
harcaması, savunma yükü ve dünyadaki savunma harcamasındaki pay oranı ve bölgesellik 
kriterlerine göre seçilmiştir. Bu kriterlere göre ülke örneklemi ABD, İngiltere, Çin, Güney Kore, 
Rusya, Türkiye, Almanya, Fransa, Hindistan, İtalya ve İspanya'dır. Bu ülkeleri referans 
aldığımızda şirket düzeyindeki örneklem sayısı 85 şirkettir.  

Araştırmanın Veri Toplama Süreci  
Veri toplama sürecinde ülke düzeyindeki sayısal veriler için DSÖ, OECD, SIPRI, gibi bağımsız 
kuruluşların verilerinden ve ülkelerin çeşitli bakanlıklarının web sayfalarındaki haber ve 
raporlardaki verilerden yararlanılmıştır. Sayısal olmayan veriler ise ülkelerin Cumhurbaşkanlığı, 
Başbakanlık ve diğer Bakanlık sayfalarındaki internet haberleri ve raporlarındaki söylemlerden 

ve ulusal istatistik kurumlarındaki verilerden elde edilmiştir. Şirket düzeyinde ise şirketlerin web 
sayfalarında yer alan haberler, çeyrek finansal raporlar, yıllık raporlar ve DefenseNews'in ilk 100 
şirket sırlama raporundan yararlanılmıştır.  

Ülke düzeyinde, ülkelerin savunma harcamaları, savunma yükü, küresel savunma harcamasındaki 
payı, ithalat/ihracat dengesi, bölgesel savunma yükü gibi sayısal ekonomik ikincil verilerin 
yanında, sayısal olmayan ve basına yansıyan, ülkenin savunma politikası, uluslararası ilişkiler, 
terörizm ve çatışma algısı ve modernizasyon yatırımları gibi unsurlar açısından araştırılmış ve 
Microsoft Office Word ve Excel programında dosyalanmıştır. Ayrıca, verilerin silinme riskine 
karşı ikinci bir diskte dosyalar kayıt altına alınmıştır. 

Şirket düzeyindeki veriler, çeyrek finansal raporları ve yıllık raporlarında görülen satış gelirleri, 
savunma gelirleri, çeşitlenme stratejileri, Ar-Ge yatırımları, CEO'nun açıklamaları ve hedefleri 
ile devlet ile olan ilişki ve sözleşmeleri, istihdam sayısı, risk faktörleri gibi unsurlar açısından 
araştırılarak ülke düzeyinde olduğu gibi elektronik ortamda kaydedilmiştir. 

Elde Edilen Verilerin Kodlama ve Analizi 

Elde edilen verilerin içeriğini analiz etmek için Weber'in (1990) protokolü benimsenmiştir. Bu 
protokol, literatürde en çok başvurulan nitel veri analizi yaklaşımlarından biridir (Duriau vd., 
2007; Gaur ve Kumar, 2018). Weber (1990), içerik analizinde bireyler arasındaki önyargı 
hakkındaki endişelerin üstesinden gelmek için metin kodlama şemasını oluşturmak, test etmek ve 
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uygulamak için sekiz aşamalı bir protokol önermiştir. Ayrıca Weber (1990), geçerlilik ve 
güvenirliği sağlamanın çeşitli yollarını önermiş ve kodlayıcıların güvenirliğinin iki aşamada 
ölçülebileceğini ileri sürmüştür (Duriau vd, 2007). Araştırmamızda içerik analizinde güvenirlik 
ihtiyacını karşılamak için çoklu kodlayıcı (iki kodlayıcı) kullanılmış ve elle (manuel) bilgisayar 
ortamında kodlamanın yapılması sağlanmıştır.  

Kodlayıcılar arası güvenilirlik Poindexter ve McCombs'un güvenilirlik katsayısı ile ölçülmüştür. 
Katsayı formülü şu şekildedir: Poindexter ve McCombs'un güvenirlik katsayısı: 2 x (Mutabık 
kalınan kod sayısı) / (birinci kodlayıcı tarafından yapılan kodlama sayısı + ikinci kodlayıcı 
tarafından yapılan kodlama sayısı). Güvenilirlik ölçümü 2 kere yapılmıştır. Öncelikle 
örneklemdeki 4 ülke ve 56 şirketin kodlamaları yapılarak güvenirliği ölçülmüştür.  Bu ölçüme 
sonucunda ülke düzeyinde (0,92) ve şirket düzeyinde (0,90) yüksek düzeyde güvenilirlik 
sağlanmıştır.  Daha sonra çalışmanın tamamını kapsayan 11 ülke ve 85 şirket düzeyinde tüm 
kodlamalar tamamlandıktan sonra kodlamanın güvenilirliği ölçülmüştür. Ülke düzeyi (0,92) ve 

şirket düzeyinde (0,93) yüksek düzeyde güvenirlilik elde edilmiştir. 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Çalışmada elde edilen bulgular ülke ve şirket düzeyi olmak üzere iki ayrı düzeyde incelenmiştir. 
Ayrıca her düzeyde sayısal ve sayısal olmayan bulgulara yer verilmiştir. 

Ülke Düzeyinde Elde Edilen Bulgular 

2020 yılında Çin ve Türkiye dışındaki tüm ekonomilerde GSYH’de düşüş yaşanmıştır. Ancak 

2021 yılında tüm ekonomiler büyümüştür. Makro-ekonomik göstergeler ile kısıtlama dereceleri 
eşleştirildiğinde özellikle 2020 yılı için kısıtlama derecesinin yükseldiği dönemlerde 
göstergelerde sapmaların olduğu, GSYH'nin düştüğü, işsizlik oranlarının tüm önlemlere rağmen 
yükseldiği ve en önemlisi ticari yapının aksadığı görülmektedir.  

Ülke düzeyinde ele alınan savunma sanayi için elde edilen bulgular incelendiğinde, 2020 yılında 
Türkiye'nin GSYH açısından pozitif bir büyüme elde etmesine rağmen savunma harcamalarını 
düşürdüğü, geriye kalan İspanya dışındaki diğer ülkelerin GSYH'deki düşüşe rağmen savunma 
harcamalarını arttırdığı görülmektedir. Bu harcamanın ve GSYH’nin doğrudan etkisi ile 
değişkenlik gösteren diğer parametrelerdeki durum aşağıdaki Tablo 1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1: Ülkelerin Savunma Harcamalarındaki Değişim  

  

  Kaynak: SIPRI, 2020 verilerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. 
 
Ülke düzeyinde sayısal olmayan verilere içerik analizi uygulanmıştır. İçerik analizi sonucu elde 
edilen bulguların ana ve alt kategorileri (kod) sıralaması aşağıdaki Grafik 1’de gösterilmiştir. 
İçerik analizinin kapsamı 2021 Ocak ile 2022 Haziran ayını içeren 18 aylık bir süreçten 
oluşmaktadır. 

İçerik analizi sonuçları incelendiğinde, ülkelerin savunma politikaları ana kategorisinde uzay 

stratejileri (ABD ve İngiltere gibi), tehditlerdeki değişim (Fransa gibi), iş birlikleri (Türkiye ve 
İtalya gibi), yerli ve milli üretim (Türkiye ve Hindistan gibi), siber güvenlik (ABD ve İngiltere) 
ve yapay zekanın (ABD ve İngiltere) öne çıktığı, terörizm ve çatışma alt kategorisinde bölgesel 
çatışmalar (Türkiye ve Çin gibi) ve silahlanma yarışı (ABD, Rusya ve Fransa gibi), 
modernizasyon yatırımları alt kategorisinde dijital modernizasyon (Rusya ve Çin gibi) ve 
uluslararası ilişkiler alt kategorisinde ise ikili anlaşmalar (Türkiye, İtalya, Hindistan ve Fransa 
gibi) öne çıkmaktadır. 
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Grafik 1: Ülke Düzeyi Nitel Bulgular 

 

Şirket Düzeyinde Elde Edilen Bulgular 

Şirketlerin 18 aylık süreçte satış gelirleri, savunma gelirleri, Ar-Ge yatırımları ve istihdam sayıları 
incelendiğinde bu parametrelerin birbirleriyle bağlantılı bir şekilde hareket ettiği görülmüştür. 
Her ülkenin kendine özgü farklılaşan Covid-19 seyrinin bu parametrelere etkisinden daha çok 
küresel boyuttaki Covid-19 seyrinin etkisi gözlemlenmiştir. Özellikle 2020 yılının ikinci 
çeyreğinde örneklemde yer alan 85 savunma şirketinin de satış ve savunma gelirleri düşüş eğilimi 
göstermiştir. Ancak bu düşüş diğer çeyreklerde devamlılık göstermemiştir. Diğer taraftan, 
şirketlerin satış gelirlerindeki savunma gelirlerinin pay büyüklüğüne göre bu etki değişim 
göstermiştir. Çünkü savunma segmenti Covid-19’dan en az etkilenen segment olmuştur. Bu 
segmentte yüksek talep devamlılığını sürdürmüş, segmentin müşterileri ödemelerine devam 
etmiştir. 
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Şirket düzeyinde sayısal olmayan verilere içerik analizi uygulanmıştır. İçerik analizi sonucu elde 
edilen bulguların ana ve alt kategorileri (kodlama) sıralaması aşağıdaki Grafik 2’de gösterilmiştir. 
Şirketlerin nitel verileri incelendiğinde, CEO açıklamaları ana kategorisinde yetenek geliştirme 
ve proaktif yönetim alt kategorileri öne çıkmaktadır. Çeşitlenme stratejileri ana kategorisinde iş 
birlikleri alt kategorisi öne çıkmaktadır. Devlet ile olan ilişkiler ve sözleşmeler ana kategorisinde 
ordu alt kategorisi öne çıkmaktadır. Risk faktörü ana kategorisinde ise Covid-19 alt kategorisi 

öne çıkmaktadır.  

 

Grafik 2: Şirket Düzeyinde Nitel Bulgular 
 

İş sistemleri ve ülkelerin birbirlerine yakınsama/ıraksama tartışması: 
Çalışmanın örneklemi, stratejik açıdan savunma sanayinde öncü ülkeler ve ülkelerin bir araya 
gelmesi ile oluşan bölgelerden ibarettir. Bu bölgeler de aslında birbirlerinden farklılaşan iş 
sistemlerinin bir göstergesidir. Ancak her zaman aynı kıtada olmak aynı iş sisteminde olmak 
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anlamına gelmemektedir. Mesela ortak Anglo-Sakson gelenekten gelen ABD ve İngiltere gibi. 
Kurumsal açıdan bu iş sistemlerinin yönetim şekilleri birbirine yakınsamaktadır. Aynı iş sistemi 
içerisindeki ülkelerin kurumsal yönetim sistem ve mekanizmaları birbirine benzerken farklı iş 
sisteminde olanların ise birbirinden farklılaştığı görülmektedir. Bu ülkelerin iş sistemleri 
açısından yakınsama ve ıraksama tartışması yapılmıştır. Bu tartışma savunma sanayinde de 
benzer özellikler göstermektedir. Bazı ülke örneklemleri benzer makro-kurumsal bağlam gereği 
benzer iş sisteminin özelliklerini göstererek birbirine yakınsamaktadır. O noktada da başarılı bir 
örgüt formu oluşturmaktadır. Bu form stratejik açıdan o ülkenin değer yaratmasını sağlamaktadır. 
Bununla birlikte ABD’nin dünya savunma sanayindeki öncü rolü, Covid-19 krizine rağmen 
büyük bir değişime uğramamıştır. Ayrıca Avrupa veya Avrupa Birliği üyesi ülkeler savunma 
politikalarında birliktelik göstermektedirler. Diğer yandan, savunma sanayi ve uluslararası 
ilişkiler açısından bu dönemde de Rusya ve Çin yakınlaşması devam etmektedir.  

SONUÇ 

Savunma sanayi alanında yapılan incelemeler sonucunda 2020 yılında Çin ve Türkiye dışında 
tüm ekonomiler küçülmüştür. Ancak, İspanya ve Türkiye dışındaki ülkelerin savunma 
harcamalarını arttığı görülmüştür. Türkiye'nin GSYH'si büyümesine rağmen savunma 
harcamasını azaltmıştır. Dolayısıyla, GSYH ile savunma harcamaları arasındaki doğrusal 
olmayan ilişki desteklenmiştir. 

Şirketler üzerinde yapılan inceleme kriterlerinin (CEO açıklamaları, çeşitlenme stratejileri, devlet 
ile olan ilişkiler ve sözleşmeler ve risk faktörü) bir çark gibi birlikte çalıştığı görülmüştür. CEO 
söylemlerinde de yer alan savunma segmentindeki faaliyetlerinin ülkeler için kritik öneme sahip 

olduğu ve bu sebeple talebin düşmediği, devletlerin ödemeleri aksatmadığı bir süreç yaşanmıştır. 
Ayrıca, bu şirketlerin müşteri portföyünün büyük bir kısmını devletlerin oluşturduğu da 
unutulmamalıdır. Bu kapsamda, süreç içerisinde devlet ile birçok sözleşmelerin yapıldığı, sipariş 
listelerinin şirket tarihinde rekorlar kırdığı, teslimatların kısıtlamalara rağmen gerçekleştirildiği 
bir dönem yaşanmıştır. Dolayısıyla hem şirket hem de ülke örneklemleri incelendiğinde, makro-

kurumsal bağlamın bir sonucu olarak hem şirketlerin hem de ülkelerin stratejik açıdan Covid-19 

gibi ciddi bir çevresel değişkenin tüm dünyada yarattığı türbülansa rağmen, birlikte ayakta 
kalabildiklerini göstermektedir. Ülkelerin uluslararası ilişkiler kategorisinde yer alan ikili 
anlaşmalar ve ortak çalışmalar alt kategorilerinde birçok ülke ile anlaşmaların yapıldığı 
görülmüştür. Bu anlaşmaların yapıldığı ülkeler ile savunma ticaretinin yapıldığı ülkelerle aynı 
olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan M. Porter (1990)’ın Elmas Modeli’nin de temel varsayımı 
olan, ülkelerin savunma ürünleri ticaretinin temel kaynağı savunma şirketleri ile çalıştığı ve bu 
Covid-19 sürecinde de daha önceki dönemlerde olduğu gibi şirketlerin başarısının ülkelerin 
başarısına yol açtığı görülmüştür. 

Çalışmanın verilerin toplanması ve işlenmesi aşamasındaki en temel kısıtlılık, kurumsal açıdan 
şeffaf olmayan ülkelerde ve sistemlerde ülke ve şirket verilerine ulaşmakta yaşanan 
problemlerdir. Bu kısıtlılık bazı ülkelerde Çin ve Rusya gibi öngörülebilir ve beklenebilir bir 

problem iken, bazı ABD, Güney Kore, Hindistan şirketlerinde verilerin bulunması ve şirket 
verilerine ve yıllık raporlarına ulaşılması noktasında kısıtlılıklar yaşanmıştır. Bu problemler 
literatürde sıkça kullanılan ve özellikle şirketlerinde başarı sekmesinde yer verdiği 
DefenseNews'in verilerinden yararlanılarak çözülmüştür.  

Bu çalışma gelecekte yapılacak çalışmalara öneri sunulabilir. Dünya Ekonomik Formu tarafından 
yayınlanan Küresel Risk Raporu'nda iklim değişikliği gelecek yıllarda en önemli riskler arasında 
yer almaktadır. Dolayısıyla, gelecekte iklim değişikliğinin savunma sanayi üzerindeki etkisi 
araştırılabilir. 
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ÖZET 

Stratejik yönetim alanının odak noktası sürdürülebilir rekabet avantajı elde ederek rakiplere kıyasla üstün bir 
performans sergileyebilmektir. Alanda iki kutbu temsil eden Pozisyon Okulu (PO) ve Kaynaklara Dayalı Yaklaşım 
(KDY) üstün performans için örgütlerin iyi bir stratejiye sahip olmaları gerektiği konusunda hemfikirdir. Ancak iyi bir 
stratejinin ne olduğu konusunda aralarında pek çok tartışmalı alan mevcuttur. Strateji olgusu için önemli unsurlardan 
biri olan misyon ifadesinin nasıl olması gerektiği de bu tartışmalı alanlardan birisidir. PO misyonun endüstri 
pozisyonuna göre oluşturulması gerektiğini söylerken KDY ise misyonun kaynak ve kabiliyetlerden hareketle 
oluşturulması gerektiğini belirtmektedir. Bu çalışma ise Türkiye’de yer alan firmaların kendilerini tanımlarken 
endüstriye mi yoksa kaynaklara ve kabiliyetlere mi yoğunlukla odaklandığı sorusunu yanıtlamayı amaçlamaktadır. 
Nitel araştırma olarak tasarlanan bu çalışmada BIST100’de yer alan firmaların misyon ifadeleri içerik analizine tabi 
tutulmuştur. Sonuçlar firmalarının misyon ifadelerini yoğunlukla PO’nun görüşlerine göre şekillendirdiğini ancak 
misyon ifadeleri oluşturulurken PO ve KDY görüşleri arasında geçişler yapıldığını göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Misyon, Kaynaklara Dayalı Yaklaşım, Pozisyon Okulu, BİST100 

 

GİRİŞ 

Stratejik yönetim araştırmalarının odak noktası rakiplere kıyasla üstün bir performans 
sergileyebilmek ve sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmektir. Stratejik yönetim alanının, bazı 
kararların stratejik ve daha önemli olduğu, firmaların rekabet avantajı için yarıştığı, bu avantajı 
korumaya çalıştığı, stratejik kararların belirsizlik altında alındığı, stratejik davranışların sınırlı 
rasyonel olduğu ve piyasanın mükemmel işlemediği yönündeki temel varsayımları (Barca, 2003) 

dikkate alındığında alanda firmalar arasındaki performans farklılıklarının şans eseri olmadığı, bu 
farklılıkların firmaların kasıtlı eylemleri sonucu oluştuğu ve iyi stratejilere sahip firmaların daha 
iyi performans sergilediği imasının var olduğu belirtilebilir (Hızıroğlu, 2020). İyi bir strateji 
önemli bir amaca ulaşmak için tutarlılığa, koordinasyon sağlayan faaliyet ve politikalara ve 
kaynaklara sahip olmalıdır (Rumelt, 2012). Ayrıca iyi bir stratejinin özgün ve farklı da olması 
gerekmektedir (Huff, 1982). Dolayısıyla iyi bir strateji liderlik (Allio, 2015), bilgi (Mitch ve 

Samson, 2007), birbiriyle uyumlu analizler, politikalar, faaliyetler, konseptler ve argümanlar 
(Abraham, 2012) gibi pek çok unsuru bir arada gerektirir. Bu kapsamda stratejik yönetimin esas 
bileşenlerinden birisi olan misyon ifadesinin stratejik rolü (Alawneh, 2015) düşünüldüğünde iyi 
bir strateji için iyi bir misyon ifadesinin de olması gerektiği söylenebilir. 
Misyon, bir örgütün bugün neden var olduğunun açık, özlü ve akılda kalıcı bir ifadesidir (Horwath 

ve Drucker, 2005). Yöneticiler ve akademisyenler tarafından strateji olgusundaki1 rolü kabul 

edilen misyon ifadesi (David, 1989; Chahal ve Mahapatra, 2013) örgüt için pek çok açıdan 
stratejik önem taşımaktadır. Misyon ifadesinin stratejilerin, planların ve iş faaliyetlerinin 
oluşturulmasına temel sağlaması, örgütsel tasarım ve yapı için temel teşkil etmesi ve örgütün 
neden var olduğunu gerekçelendirmesi (Pearce ve David, 1987) örgütler için önemlidir. İyi bir 

                                                           
1  “Strateji olgusu” ifadesi araştırmacı tarafından bilinçli olarak tercih edilmiştir. Nedeni ise “strateji 

süreci”, “stratejik planlama” gibi ifadelerin PO’yu “strateji oluşumu” gibi ifadelerin KDY’yi 
çağrıştırdığının düşünülmesidir. Araştırmaya konu edilen soru iki okul açısından da incelenmeye 
çalışıldığı için bu ifadelerin kullanımı tercih edilmemiştir. 

mailto:emre.bilgic@bakircay.edu.tr
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misyon ifadesinin neleri içermesi gerektiği ve nasıl olması gerektiği ile ilgili pek çok çalışma 
mevcuttur (Stone, 1996; Bart, 1998; Robbins ve Coulter, 2007; Hitt, vd. 2012). Bu çalışmalardan 
hareketle iyi bir misyon ifadesinin müşteri ihtiyaçlarına odaklı, uzun ömürlü, basit ve kısa, 
kapsamlı ve çok yönlü olması gerektiği söylenmektedir (Powers, 2012). Ek olarak iyi bir misyon 

ifadesi örgütün adını, amacını, ana ürün/hizmetlerini, temel müşterilerini ve örgütün rekabet 
avantajının kaynaklarını içermelidir (Brockmann ve Lacho, 2017). 

Öte yandan misyon ifadesinin içeriği ile ilgili stratejik yönetim alanında yer alan Pozisyon Okulu 
(PO) ile Kaynaklara Dayalı Yaklaşım’ın (KDY) görüşleri birbirinden farklılaşmaktadır2. PO’ya 

göre dış çevre örgütün stratejisinde belirleyici bir role sahiptir (Porter, 1980; Piatkowski, 2012). 

Dolayısıyla örgütün tanımı yani misyon ifadesi örgütün bulunduğu çevreden/piyasadan hareketle 

yapılır (Hızıroğlu, 2020). KDY’ye göre ise örgütün kimliği tanımlanırken odak noktası kaynaklar 
ve kabiliyetlerdir (Grant, 1991). Buradan hareketle bu çalışmada Türkiye’de yer alan firmaların 
kendilerini tanımlarken endüstriye mi yoksa kaynaklara ve kabiliyetlere mi yoğunlukla 
odaklandığı sorusu yanıtlanmaya çalışılacaktır.  
Bu soruyu yanıtlamak iki açıdan önemlidir. Birincisi her ne kadar misyon ifadeleri içerik 
açısından farklı bağlamlarda (Fazlzadeh ve Malekpour ,2015; Fitzgerald ve Cunningham, 2016; 

Yadav ve Sehgal, 2019; Ortiz, 2021) sıkça araştırılsa da bu çalışmaların teorik arka planının zayıf 
olduğu gözükmektedir. Ayrıca misyon hakkında iki okul arasındaki tartışmayı verilerle ele alan 

bir çalışmaya araştırmacı tarafından rastlanılmamıştır. Dolayısıyla bu çalışma iki okul arasındaki 
tartışmayı nitel verilerle ele alması nedeniyle önemlidir. İkinci olarak ise bu çalışma misyon 

ifadelerinin içeriğini inceleyerek piyasadaki aktörlere firmaların yönelimleri hakkında bilgi 
sunması nedeniyle önemlidir.  
Bu çalışmada ilk olarak çalışmaya temel olan kuramsal ve kavramsal çerçeve sunulacaktır. 
Ardından nitel bir araştırma olarak tasarlanan bu çalışmanın yöntemi hakkındaki detaylar 
paylaşılacaktır. Son olarak ise elde edilen bulgular sunulduktan ve tartışıldıktan sonra 

araştırmanın sonucundan ve gelecek çalışmalar için önerilerden bahsedilecektir. Ek olarak 

araştırmanın kısıtlarına da değinilecektir. 

KURAMSAL VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Misyon ve Strateji Açısından Önemi 
Öğreti beyanı, amaç beyanı, felsefe beyanı, inançlar beyanı, ilkeler beyanı gibi farklı pek çok 
isimlendirmeye sahip olan misyon ifadesinin (David, 1989) bileşenleri hakkında literatürde fikir 
birliği bulunmamaktadır (Sidhu, 2003). Dolayısıyla literatürde misyon ifadesinin farklı 
unsurlarını içeren pek çok tanım bulunmaktadır. Drucker (1973) misyon ifadesini örgütteki 
önceliklerin, stratejilerin, planların ve görevlerin temeli olarak tanımlamaktadır. David (1989) 

misyon ifadesinin örgütün ne olmak ve kime hizmet etmek istediği ile ilgili uzun dönemli 
vizyonunu ortaya koyduğunu söylerken Davies ve Glaister (1997) misyon ifadesinin bir örgüte 
içinde bulunduğu işi açıkça tanımlama, genel amacını belirtme ve benzersiz ve ayırt edici 
                                                           
2  Her ne kadar stratejik yönetim alanında içeriden dışarıya/dışarıdan içeriye perspektif (De Witt ve Meyer, 

1998), 10 stratejik yönetim düşünce okulu (Mintzberg, vd., 1998), pazarlar paradoksu/kaynaklar 
paradoksu (Bakoğlu ve Özcan, 2010), fırsat yaklaşımı/kaynak yaklaşımı (Ülgen ve Mirze, 2004) gibi 

farklı isimlerde görüşler var olsa da bu çalışmada PO ile KDY, stratejik yönetim görüşleri yelpazesinin 

iki ucunu temsil ettiği (Foss, 2011; Ashour, 2018; Coşkun ve Çiftçi, 2019) için tercih edilmiştir. 
Belirtilmelidir ki iki yaklaşımın birbirlerini tamamlayıcı nitelikte (Rugman ve Verbeke, 2002) olduğunu 
söyleyen görüşler olsa da iki yaklaşımın temel varsayımları birbirleri ile zıt niteliktedir. Örneğin; PO 
kaynakların piyasada halihazırda mevcut olduğunu belirtirken KDY firmaların kaynak edinim 
yeteneklerinin sınırlı olduğunu belirtmektedir (Wernerfelt, 1984) veya PO stratejinin bilinçli ve analitik 
olarak tasarlanabileceğini varsayarken KDY stratejinin zamanla şekillendiğini ve sezgisel olduğunu 
belirtmektedir (De Witt ve Meyer, 2002). Halihazırlık vs sınırlılık, bilinçlilik vs sezgisellik gibi 

kavramlarının birbirlerine zıt olduğu düşünüldüğünde iki okulun iki ucu temsil ettiği görüşü 
güçlenmektedir. 
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yetkinliğini gösterme fırsatı sunduğunu belirtmektedir. Horwath ve Drucker (2005) ise misyon 

ifadesinin bir örgütün bugün neden var olduğunun açık, özlü ve akılda kalıcı bir ifadesi olduğunu 
belirtmektedir. Chahal ve Mahapatra’ya (2013) göre ise misyon ifadesi, bir örgütü diğer benzer 
örgütlerden ayıran kalıcı amaçlar beyanıdır.  
Literatürde farklı pek çok tanım bulunmasıyla ilişkili olarak birçok araştırmacı misyon ifadesini 
tanımlamak yerine neleri içermesi gerektiğini tartışmıştır. Sufi ve Lyons (2003) yapmış oldukları 
literatür taraması sonucunda misyon ifadelerinde en yaygın bulunan yirmi ögenin olduğunu 
belirtmişlerdir. Bart (1998) ise misyon ifadesinin ögelerini inceleyen farklı çalışmaları incelemesi 
neticesinde literatürde misyon ifadesinin içerisinde yer alması gerektiği söylenen yirmi beş 
ögenin olduğunu söylemiştir. Literatürde konu ile ilgili pek çok çalışma olmasına rağmen Bart’ın 
(1998) oluşturduğu listenin daha kapsayıcı olması nedeniyle Bart’ın (1998) listelemiş olduğu 
ögeler Tablo 1’de sunulmuştur. Tablo 1 incelendiğinde her iki okuldan da ögelerin yer aldığı 
dikkat çekmektedir. Ayrıca misyon ifadesinin ne olduğu ve neyi içermesi gerektiği tartışmalarına 
ilaveten biçimsel olarak nasıl olması gerektiği ile ilgili tartışmalar da literatürde mevcuttur. Bu 

bağlamda misyon ifadesinin dilinin uygun olması, ne uzun ne de kısa olması, ilham verici olması, 
müşteri ihtiyaçlarına odaklı, uzun ömürlü, sade, kapsamlı ve çok yönlü olması gerektiği 
belirtilmiştir (Bart, 1998, Powers, 2012). Bart’ın (1998) sıraladığı yirmi beş öge ile birlikte 
misyon ifadesinin sınırlı bir uzunlukta olması gerekliliği düşünüldüğünde örgütlerin misyon 

ifadelerini oluştururken kendilerini en iyi açıklayan ögeler kombinasyonu şeklinde misyon 
ifadelerini oluşturmalarının daha makul olduğu düşünülebilir. Buradan hareketle birtakım ortak 
noktalar olsa bile her örgütün misyon ifadesinin farklılaşacağı düşünülebilir. Ancak bu durum 

misyonun örgütler için önemsiz hale geldiği ve işlevsiz olduğu anlamına gelmemektedir. Misyon 
ifadesinin örgüt performansı (Berbegal-Mirabent, vd., 2021), firma yenilikçiliği (Bart, 1996), 
şeffaflık (Craig, vd., 2016), firma çeşitlendirmesi (Morris, 1994), paydaş yönetimi (Bartkus ve 
Glassman, 2008), marka güveni ve değeri (Lin ve Ryan, 2016), yönetim etkinliği (Hieu ve Vu, 

2021) gibi farklı konularla olan ilişkisini inceleyen çalışmalar dikkate alındığında bu yorumun 
haklı olduğu gözükmektedir. Bu açıdan bakıldığında misyon ifadesinin stratejiye yön vermesinin 

(Chahal ve Mahapatra, 2013) yanı sıra örgüte rekabet avantajı oluşturabilecek unsurlarla ilişkili 
olması hasebiyle de stratejik yönetim için önemli olduğu söylenebilir. Misyon ifadesini stratejik 

açıdan önemli kılan diğer unsurlar ise şu şekilde özetlenebilir: (i) örgüt için neyin önemli 
olduğunu ve odak noktasının ne olması gerektiğini göstermesi, (ii) stratejik, taktiksel ve 
operasyonel kararlara rehberlik etmesi, (iii) örgüt içindeki başarı kriterlerinin belirlenmesinde rol 
alması, (iv) çatışmaların çözümü için alınan kararlarda mihenk taşı rolü görmesi, (v) yöneticilerin 
örgüt içinde liderliklerini ortaya koymalarına yardımcı olması, (vi) iç ve dış iletişime ve 
pazarlamaya yardımcı olması, ve (vii) örgütün ayırt edici yetkinliğini göstermesi (Chahal ve 

Mahapatra, 2013). Misyon ifadesinin stratejik önemi düşünsel olarak kabul edilse de misyonu 
önemli kılan pek çok unsurun da görgül olarak ele alınmadığı belirtilmelidir.  

Tablo 1: Misyon İfadesinin Ögeleri 
1. Amaç                                                                14.  Belirli Ürünler / Hizmetler 
2. Değerler / Felsefe                                             15.  Kendini Algılama 

3. Ayırt Edici Yetkinlik                                       16. Kamu İmajı 
4. İstenilen Rekabetçi Pozisyon                           17. İşletmenin Konumu 

5. Rekabet Stratejisi                                             18. Teknoloji 

6. Paydaşlar                                                          19. Sağkalım 

7. Davranışsal Standartlar                                    20. Müşteriler 
8. Genel Kurum Amaçları                                     21. Çalışanlar 
9. Tek Bir Büyük Amaç                                       22. Tedarikçiler 
10. Belirgin Finansal Hedefler                               23. Toplum 

11. Finansalar Olmayan Hedefler                          24. Hissedarlar 

12. Genel İşletme Tanımı                                       25. Vizyon İfadesi 
13. Belirli Pazarlar / Hizmet Verilen Müşteriler 
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Her ne kadar içeriğinin, kapsamının ve biçiminin ne olması gerektiği hakkında bir fikir birliği 
olmasa da misyon ifadesi ister planlanan ister kendiliğinden gerçekleşen strateji olsun strateji 
olgusunun önemli parçalarından birisidir. Stratejik yönetimin önemli parçalarından biri olan 
misyon, strateji meydana gelmeden önce tanımlanmalıdır (Papulova, 2014). Strateji ister PO’nun 
belirttiği gibi dışarıdan içeriye formülasyon ister KDY’nin belirttiği gibi içeriden dışarıya 
formasyon şeklinde oluşsun stratejinin şekillenmesinde misyon ifadesi rol almaktadır. Bu 
bağlamda PO ve KDY’nin misyon üzerindeki görüşlerini anlamak önemlidir. 

PO ve KDY’nin Misyon Üzerine Görüşleri 
Stratejik yönetim alanında gerçekleşen tartışmaların rekabet avantajı edinimi ve bunun 

sürdürülebilirliği çevresinde gerçekleştiği söylenebilir. Alanda gerçekleşen tartışmaların ise iki 
okul etrafında toplandığını gözlemlemek mümkündür. Bu okullardan ilki olan Pozisyon 
Okulu’nun (PO), Porter’ın (1980, 1985, 1996) görüşleri etrafında şekillendiği, bu okullardan 

ikincisi olan Kaynaklara Dayalı Yaklaşım’ın (KDY) ise Wernerfelt (1984), Grant (1991) ve 

Barney’in (1991) görüşleri etrafında şekillendiği söylenebilir. Her iki okulun da misyon üzerine 
görüşlerini anlamak için iki okulun da rekabet avantajı ve strateji geliştirme sürecine ilişkin 
görüşlerini anlamak gerekmektedir. Dolayısıyla öncelikli olarak her iki okulun rekabet avantajı 
hakkındaki görüşleri ile strateji geliştirme süreci hakkındaki görüşlerine değinildikten sonra 

misyon üzerine görüşleri paylaşılacaktır.  

PO ve KDY’a göre rekabet avantajının kaynağı: Örgütlerin üstün performans 
sergilemesine olanak tanıyan özellikleri olarak nitelendirilebilecek olan rekabet avantajının 
kaynağı hakkında iki okulun görüşleri birbirinden farklılaşmaktadır. PO’ya göre rekabet 
avantajının kaynağı endüstrinin yapısal özellikleridir (Porter, 1980). Porter’a (1985) göre 
işletmeler arasındaki kar farklılıklarını açıklayan iki temel unsur vardır: (i) endüstrinin yapısını 
ve uzun dönemli karlılık potansiyelini etkileyen unsurlar ve (ii) örgütün endüstri içindeki 
pozisyonu. KDY’nin temsilcilerinden olan Barney’e (1991) göre ise örgütler arası performans 
farklılıklarının kaynağı örgütlerin kendine özgü kaynaklarıdır. Yani örgüte özgü ve kolay taklit 

edilemeyen kaynaklar rekabet avantajının kaynağıdır (Peteraf, 1993). Rekabet avantajı 
belirlenirken PO’da analiz biriminin endüstri, KDY’de ise analiz biriminin örgütün kendisi 
olduğu söylenebilir. Öte yandan başarılı örgütlerin pazar odaklı ve dışsal yönelimli olduğunu 
iddia eden PO (Day, 1990, Webster, 1994, aktaran Hızıroğlu, 2020) için örgütün endüstrideki 
pozisyonunu koruyabilmesi adına benimseyebileceği üç temel jenerik strateji vardır: (i) düşük 
maliyet stratejisi, (ii) farklılaşma stratejisi ve (iii) odaklanma stratejisi (Porter, 1985). Rekabet 

avantajı için bu üç stratejiden birisinin benimsenmesi gerekmektedir. KDY’de ise stratejik öneme 
sahip temel yetkinliklerin yönetilmesinde dört temel görevin olduğu belirtilmektedir: (i) temel 
yetkinliklerin seçilmesi, (ii) temel yetkinliklerin oluşturulması, (iii) temel yetkinliklerin 
kullanılması ve (iv) temel yetkinliklerin korunması (Hamel, 1994, aktaran Hızıroğlu, 2020). 
Rekabet avantajı elde edebilmek için bu dört temel görev doğrultusunda kaynak ve temel yetkinlik 

tabanı oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca örgütler arasında kaynakların homojen olduğunu 
varsayan PO’ya (Porter, 1980; Massa, vd., 2017) göre endüstri giriş çıkış engellerinin yüksek 
olması sürdürülebilir rekabet avantajı için gereklidir (Porter, 1980). Dolayısıyla örgütler 
endüstride giriş engelleri oluşturmak için çabalayarak pozisyonlarını korumalıdırlar. Örgütler 
arası kaynakların heterojen olduğunu söyleyen KDY’ye (Peteraf, 1993) göre ise giriş engelleri 
oluşturmak için farklı stratejilere, farklı stratejiler için ise farklı ve taklit edilemeyen kaynaklara 
ihtiyaç vardır (Barney, 1991). Özetle rekabet avantajının kaynağı PO’ya göre örgütün endüstride 
aldığı pozisyon iken KDY’ye göre ise taklit edilemeyen ve stratejik öneme sahip kaynaklardır. 

PO ve KDY’a göre strateji geliştirme süreci: Örgütler arasındaki performans 
farklılıklarının şans eseri olmadığı ve iyi bir stratejinin bu farklılıkları oluşturduğu her iki okul 
tarafından da kabul edilmektedir. Ancak stratejinin nasıl şekillendiği yani strateji geliştirme süreci 
ile ilgili iki okul arasında keskin farklılıklar bulunmaktadır. Rekabet avantajının kaynağının 

endüstride alınan pozisyona dayandığını belirten Porter (1980) bunun formüle edilebileceğini 
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belirtmektedir. Pazar yapısının kasıtlı olarak seçilen konumsal stratejilere yön verdiğini (Weigl, 
2008) belirten PO’ya göre strateji analitik hesaplamalara dayanmaktadır. Porter (1980, 1985) 

önerdiği beş güç modeline göre endüstri çevresinin analiz edilmesini ve buna göre örgütün pazar 
pozisyonunu ve stratejisini belirlemesini önermektedir. Porter’ın (1996) stratejiyi, rekabet 

avantajı elde etmek adına örgüte endüstride güçlü bir pozisyon sağlayacak eylemler bütünü olarak 
tanımladığı dikkate alındığında PO’nun strateji geliştirme sürecini dıştan içe bir formülasyon 
şeklinde ele aldığı söylenebilir. KDY ise strateji geliştirme süreci hakkında PO ile tamamen zıt 
görüştedir. Stratejinin planlanamayacağı görüşünde olan KDY için strateji bir devrim ve 

yaratıcılık eseri olarak ortaya çıkar (Hamel, 1996). Strateji üstten alta doğru değil, demokratik 
olarak belirlenir (Hamel, 1996). Stratejinin sezgilere dayalı olarak kendiliğinden geliştiğini 
(Mintzberg ve Waters, 1985) iddia eden KDY için stratejinin bir formasyon süreci olduğu 
söylenebilir. KDY perspektifinden strateji geliştirme çerçevesi tanımlayan Grant (1991) için 
strateji şu süreçleri takip ederek oluşturulmalıdır: (i) kaynaklarını sınıflandırmak, (ii) kabiliyetleri 
tanımlamak, (iii) kaynak ve kabiliyetlerin gelir oluşturma potansiyelinin belirlenmesi, (iv) kaynak 
ve kabiliyetlerden en iyi faydalanılabilecek stratejinin seçilmesi ve (v) kaynak açıklığının 
tanımlanması. KDY’nin stratejik yönetime pratik katkılarının belirsiz olduğunu belirten Grant 
(1991) bunu iki nedene bağlamaktadır. Bu sebeplerden ilkini birleştirici bir çerçevenin 
bulunmayışı ve ikincisini ise bu yönde bir çabanın bulunmayışı olarak göstermektedir (Grant, 
1991). Ancak KDY’nin stratejinin kendiliğinden oluştuğu, sezgilere dayalı olduğu ve 
planlanamaz/formüle edilemez olduğu yönündeki varsayımları dikkate alındığında Grant’ın 
(1991) strateji formülasyonu sunan bir çerçeve oluşturma amacının KDY’nin temelleri ile 
uyumsuz olduğu söylenebilir. Özetle strateji geliştirme sürecinin PO’da pozisyon oluşturma 
amacıyla dıştan içe formülasyon şeklinde planlanabileceği iddia edilirken KDY’de kaynak ve 

yetkinliklerden en iyi şekilde faydalanmak amacıyla demokratik bir formasyon şeklinde 
kendiliğinden oluştuğu iddia edilmektedir.  

PO ve KDY’a göre misyon ifadesi: Misyon tanımlama strateji olgusunun 

parçalarından birisidir (David, 1989; Chahal ve Mahapatra, 2013). Çoğu ders kitabında ve 
lisansüstü tezde de gösterildiği gibi (Wright, vd., 1994; Samour, 2010; Coşkun, 2021) stratejiyi 

formülasyon olarak gören PO için strateji süreci şu şekilde işlemektedir: (i) iç ve dış çevre analizi, 
(ii) örgüt yönünün belirlenmesi, (iii) stratejik planlama/strateji seçme, (iv) strateji uygulama ve 
(v) stratejik kontrol/denetim. Örgütün yönünün belirlenmesi aşaması ise misyon, vizyon ve 
hedeflerin belirlenmesi ile ilgilidir. KDY’ye göre ise her ne kadar strateji kendiliğinden oluşsa da 
yani formüle edilemese de literatürde strateji olgusunu KDY perspektifinden adım adım sürece 
döken çalışmalar vardır (Grant, 1991; Kalpic, vd., 2003). Bu çalışmalar her ne kadar KDY’nin 
temel varsayımları ile çelişkili olsa da sürece dahil ettikleri adımlar KDY’nin strateji mantığını 
yansıtmaktadır. Kalpic, vd. (2003) stratejiyi üç ana adıma bölmekte ve bu üç ana adım için alt 
adımlar önermektedirler. Bu doğrultuda strateji üç aşamadan oluşmaktadır: (i) strateji 
formasyonu, (ii) stratejinin uygulanması ve (iii) stratejinin yeniden formüle edilmesi (Kalpic, vd., 

2003). Strateji formasyonu ise: (i) misyon, vizyon ve stratejik niyetin belirlendiği stratejik kimlik 
oluşturma ve (ii) endüstri hakkında öngörülerin oluşturulmasını, var olan ürün ve pazar 
konseptlerinin, yetkinliklerin tanımlanmasını ve gerekli olan yeni yetkinliklerin tanımlanmasını 
içeren stratejik analiz adımlarından oluşmaktadır (Kalpic, vd., 2003). 

Her iki okulun da misyonun strateji olgusunda rol aldığı fikri üzerinde hem fikir olduğu 
gözükmektedir. Ancak misyon ifadesini oluşturan unsurların ne olduğu hakkında görüşlerinin 
farklılaştığını söylemek mümkündür. PO açısından strateji geliştirme sürecinin temel noktası 
örgütün endüstride aldığı pozisyonudur (Porter 1980). Ek olarak PO’nun önerdiği strateji 
formülasyonu sürecinde misyon belirlemenin çevre analizinden sonra geldiği3 de (Wright, vd., 

1994; Samour, 2010; Coşkun, 2021) dikkate alındığında PO’ya göre örgütün kendini endüstri 

                                                           

3
  Hatırlatılmalıdır ki bu süreç ideali yansıtmaktadır ancak gerçekte her firma PO’nun belirlediği ideal 

stratejik yönetim sürecini takip etmemekte ya da edememektedir (Bordean, vd., 2010). 
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odaklı tanımlaması gerektiği söylenebilir. PO’ya göre misyonun amacı firmayı istenilen stratejik 

pozisyona getirmektir (Papulova, 2014). Bunun için yapılması gerekenler ise beş güç analizinin 
gerçekleştirilmesi ve uygun jenerik stratejinin seçilmesi olduğu söylenebilir. Buradan hareketle 

örgütlerin kendilerini tanımlarken yani misyon ifadelerini oluştururken tedarikçiler, alıcılar gibi 
paydaşlarından, faaliyette bulundukların pazarlardan ve endüstrideki rekabetten bahsetmeleri 
beklenebilir.  

KDY’ye göre ise endüstrideki performans farklılıklarının ve rekabet avantajının kaynağı örgüte 
özgü ve taklit edilemeyen kaynaklardır (Barney, 1991; Peteraf, 1993). Ayrıca KDY 
perspektifinden hazırlanan strateji geliştirme süreçleri incelendiğinde (Grant, 1991; Kalpic, 2003) 
çevre analizi yerine örgütün misyonunu, vizyonunu ve amaçlarını belirlemesi yani örgütün 
yönünü belirlemesi ilk aşamayı oluşturmaktadır. Dolayısıyla örgütte strateji oluşurken ve örgüt 
kendini tanımlarken öncelikle odakta kendi kaynak ve kabiliyetleri vardır (Grant, 1991). 
KDY’nin hangi kaynak ve yetkinliklerin rekabet avantajı yaratma ve sürdürmede rol aldığını 
değerlendirmesi ve açıklaması misyon ifadesinde ne tür kaynak ve kabiliyetlerden 

bahsedileceğinin belirlenmesine yardımcı olmaktadır (Oluwaseyi, vd., 2021). KDY için rekabet 
avantajı yaratan kaynakların değerli, nadir, taklidi zor ve organize (Barney, 1995) olduğu ayrıca 
bu kaynakların inovatif kabiliyete sahip, önceden edinilmiş, taklidi zor, uzun süreli, kendine mal 
edilebilir, ikame edilemez ve rekabetçi olması (Lynch, 2000) gerektiği düşünüldüğünde misyon 
ifadesinde bu tür kaynakların yer alması yani örgütün kendini bu tür kaynakları önceleyerek 
tanımlaması gerektiği söylenebilir. Buradan hareketle KDY açısından misyon ifadelerinde, sahip 

olunan rekabetçi fabrika, tesis, teknoloji gibi kaynaklardan, verimlilik (Mohamed, vd., 2018) gibi 

yeteneklerden ve kalite (Edgar ve Lockwood, 2008), kültür (Civelli, 1998), liderlik (Escrig‐Tena 

ve Bou‐Llusar, 2005) gibi yetkinliklerden bahsedildiğini görmeyi beklemek makuldür. Ayrıca 
stratejik hizalanma biçimlerini rekabet avantajının kaynağı olarak gören KDY için misyon 
ifadesinin anlaşılır oluşu, firmadaki değerleri ve inançları açıklayışı stratejik hizalanmaya 
yardımcı olmaktadır (McGee, 2015; Toh, vd., 2021). Bu doğrultuda KDY açısından firmanın 
sahip olduğu değerler ve inançların yani kültürün de rekabet avantajı yaratan bir yetkinlik olarak 

değerlendirildiği ve misyon ifadesinde bahsedilmesi gerektiğini söylemek mümkündür. 

Stratejik yönetim alanındaki iki kutbu temsil eden PO ve KDY açısından misyonun önemli 
olduğunun kabul edildiği ancak misyonun nasıl tanımlanması gerektiği konusunda farklılaşma 
olduğu gözükmektedir. İki okul arasındaki bu zıt görüşten hareketle bu çalışmada Türkiye’de yer 
alan firmaların kendilerini tanımlarken endüstriye mi yoksa kaynaklara ve kabiliyetlere mi 
yoğunlukla odaklandığı sorusunu yanıtlanmak amaçlamaktadır. Bir başka değişle örgütler 
kendilerini tanımlarken PO’nun mu yoksa KDY’nin mi görüşlerini yoğunlukla benimsemektedir 

sorusu cevaplanmaya çalışılacaktır. 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Yukarıdaki yazın incelemesi göstermektedir ki stratejik yönetim alanında iki ucu temsil eden PO 
ve KDY okullarının misyon ifadesi hakkında farklı görüşleri olsa da bu görüşlerin örgütteki 
yansımaları araştırmacının bilgisi dahilinde incelenmemiştir. Çalışma literatüre bu kapsamda 
katkı sağlamayı ummaktadır. Araştırmanın temel sorusu ise şu şekildedir: 

Türkiye’de yer alan firmalar kendilerini tanımlarken yoğunlukla endüstriye mi yoksa kaynaklara 
ve kabiliyetlere mi odaklanmaktadırlar? 

Çalışma nitel araştırma olarak tasarlanmıştır. Araştırmada genelleme kaygısı veya kurallar üretme 
amacı güdülmemiştir. Amaç strateji alanında yer alan iki okulun misyon üzerine olan görüşlerinin 
firmalara ne kadar yansıdığını tespit etmektir. Yani çalışma durum tespiti yapmak amacıyla 
kurgulanmıştır. 

Farklılaşan görüşleri nedeniyle PO ve KDY’nin analiz birimleri de farklılaşmaktadır. PO için 
analiz birimi endüstri iken KDY için analiz birimi temel yetkinliklerdir (Barca, 2005). İki okulun 
farklı analiz birimlerine sahip olması bu çalışma için yöntemsel bir sorun gibi gözükse de aslında 
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yöntemsel bir sorun oluşturmamaktadır. Çünkü bu çalışma analiz birimi olarak örgütlerin odak 
noktasını yani misyon ifadelerini incelemekte örgütlerin faaliyette bulundukları endüstrileri veya 
sahip oldukları temel yetkinlikleri incelememektedir. Bir diğer değişle örgütlerin odak noktasının 
nasıl oluştuğu değil ne olduğu bu araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Dolayısıyla iki okul 
arasındaki analiz birimi farklılığı bu çalışma için yöntemsel bir sorun oluşturmamaktadır.  

Araştırmada BIST100 endeksinde yer alan firmaların misyon ifadeleri incelenmiştir. BIST100 
firmalarının seçilme nedeni ise bu firmaların daha kurumsallaşmış dolayısıyla stratejik 
bilinçlerinin daha iyi olduğu varsayımı ve verilerinin daha kolay erişilebilir olmasıdır. BIST100 

listesine ve bu firmaların sektörel dağılımlarına (Tablo 2) Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan 
(KAP) ulaşılmıştır. Araştırmaya dahil olan firmaların büyük bir kısmı imalat ve mali kuruluşlar 
sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Sektör isimlendirmeleri KAP’ta paylaşıldığı şekliyle 
alınmıştır. Sektör farklılıklar bu çalışma kapsamında analiz edilmemiştir. 

Araştırma sürecinde öncelikli olarak firmaların misyon ifadeleri toplanmıştır. Ancak firmaların 
web sayfalarında misyon ifadesi yer almadığı durumlarda ise web sitelerinin “hakkımızda/Biz” 
kısımları incelenmiştir. Misyon ifadeleri toplandığı sırada bir şirketin web sayfasında güncelleme 
işlemleri yapıldığı için o şirketin misyon ifadesine/hakkımızda kısmına ulaşılamamıştır.  Elde 
edilen veriler Microsoft Word dosyasında toplanmış ve içerik analizine tabi tutulmuştur. 

Tablo 2: Firmaların Sektörlere Göre Dağılımı 

Elektrik, Gaz ve Su 8 

Gayrimenkul Faaliyetleri 1 

İmalat 38 

İnşaat ve Bayındırlık 2 

Madencilik ve Taş Ocakçılığı 3 

Mali Kuruluşlar 32 

Teknoloji 4 

Toptan ve Perakende Ticaret, Lokantalar ve Oteller 8 

Ulaştırma, Depolama ve Haberleşme 4 

Toplam: 100 

Güvenvericilik 

Bir çalışma ister nitel olarak tasarlansın ister nicel olarak tasarlansın bulguları ikna edici 
olmalıdır. Nitel araştırmaların kalitesiyle dolayısıyla ikna ediciliği ile ilgili olan güvenvericilik 
kavramı nicel araştırmalardaki genellenebilirlik, geçerlik, güvenirlik ve nesnellik arayışının tam 
karşılığı değildir (Coşkun ve Sancaktutan, 2019). Nicel araştırmalarda kalite ve ikna ediciliği 
sağlayan bu kavramlar yerine nitel araştırmalarda inandırıcılık, aktarılabilirlik, itimat edilirlik ve 

onanabilirlik sağlanmaya çalışılır (Flick, 2009, Lincoln ve Guba, 2013, aktaran Coşkun, 2020). 
Bu çalışma kapsamında güvenvericiliği sağlamak adına gerçekleştirilenler Coşkun’dan (2020) 
uyarlanan Tablo 3’te paylaşılmıştır. 

Tablo 3: Araştırmanın Güvenvericiliği 

İnandırıcılık 

  

Çalışmanın yürütülmesinde belirtilen süreçlerin takip edildiğini, verilerin ve 
çıkarımların inandırıcılığını güvence altına alır (Coşkun, 2020). Çalışmada 
firmaların web sitelerinde halka açık bir şekilde bulunan misyon 
ifadeleri/hakkımızda kısımları kullanılmıştır. Dolayısıyla dileyen herkes 
çalışma verilerine ulaşabilir. Bulunan temalarla ilgili örnek ifadeler 
doğrudan alıntılama ile “bulgular ve tartışma” başlığı altında paylaşılmıştır. 
Temalarla ne kastedildiği açıklanmıştır. 



810 

Aktarılabilirlik 

Bulguların örneklem dışında kalan deneklere, topluluklara, evrene teşmili 
anlamına gelir (Coşkun, 2020). Elde edilen misyon ifadelerinin/hakkımızda 
kısımlarının benzer sektörlerde faaliyet gösteren benzer firmalar için benzer 
olacağı düşünülmektedir. Bulguların Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere 
de atfedilebileceği düşünülebilir.  

İtimat Edilirlik 

Dışsal etmenlerin kontrol edildiğini ve sürecin bozulmasına etkisinin 
olmadığını güvence altına almaktır (Coşkun, 2020). Çalışmada firmaların 
web sitesinden hiçbir değişikliğe uğratılmadan alınan misyon 
ifadeleri/hakkımızda kısımları ikincil veri olarak kullanılmıştır. Bütün 
misyon ifadeleri aynı süreç takip edilerek incelenmiş ve süreç “veri 
kodlama” başlığı altında açıklanmıştır. Bahse konu olan süreç üç kere 

tekrarlanmıştır. Çelişen ifadeler göz ardı edilmemiştir.  

Onanabilirlik 

Araştırma süreci boyunca yansızlığın teminidir (Coşkun, 2020). 
Araştırmaya konu olan firmalar hakkında yazarın görüşleri hiçbir şekilde 
çalışmaya yansıtılmamıştır. Araştırmacı olabildiğince kişisel kaygılarından 
kaçınmıştır. 

Verilerin Kodlanması 
İlk olarak veri kodlama işlemini kolaylaştırmak adına 5 sütundan oluşan bir tablo Microsoft Word 
üzerinde hazırlanmıştır. İlgili tablodaki sütunların başlıkları ise sırasıyla şu şekildedir: (i) Firma 
Adı, (ii) Sektör Adı, (iii) Misyon İfadeleri/Hakkımızda Kısımları (doğrudan alıntılanan), (iv) PO 

ile ilgili temalar/boyutlar ve (v) KDY ile ilgili temalar/boyutlar. Kodlama süreci literatür 
taramasında da bahsedilen şu hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir: (i) içten dışarıya vs. 

dıştan içeriye tanımla var mı yok mu, (ii) endüstri/piyasa/çevre temelli vs. 
kaynak/yetenek/yetkinlik temelli tanımlama var mı yok mu, ve (iii) rekabet stratejileri vs. kaynak 

tabanı oluşturulma açısından tanımlama var mı yok mu. Bu sorular ışığında veriler incelenmiş 
olup bu sorular önceden belirlenmiş kodlar olarak kullanılmamıştır. Veri kodlama süreci üç kere 

tekrarlanmıştır. Aynı misyon ifadesinde/hakkımızda kısmında aynı temanın aynı boyutuna denk 

düşen birden fazla ifade olması durumda farklı ifadelerin işaret ettiği aynı boyut bir kere 

sayılmıştır. Yani her misyon ifadesinde her bir temaya ait bir boyut maksimum bir kere 

sayılmıştır. Bunun nedeni ise bu çalışma kapsamında firmanın ilgili boyutu kaç kere misyon 
ifadesinde belirttiğinin değil ilgili boyutlarla kendini açıklayıp açıklamadığının önemli olmasıdır. 
Ancak temalar farklı boyutlardan oluştuğu için her bir misyon ifadesinde aynı tema birden fazla 
kez sayılmıştır. Temalara ait ilgili boyutlar temaların tanımlarında paylaşılmıştır. Belirtilmelidir 

ki temalar ve boyutlar oluşturulurken sadece belirli kelimeler sayılmamış aynı zamanda 
kelime/cümlelerin vurguladığı anlam da temalar/boyutlarla ilişkilendirilerek değerlendirilmiştir. 
Araştırmanın bu kısmı çalışmayı nitel bir araştırma yapmaktadır. Ek olarak kodlama sırasında 
“çalışanlar” ya paydaşlar teması altında ya da kaynaklar teması altında değerlendirilmiştir. Bu 
ayrıma karar verilirken misyon ifadesinin çalışanlardan bir kaynak gibi mi yoksa bir paydaş gibi 
mi bahsettiğine dikkat edilmiştir4. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Analiz sonucunda elde edilen temalar, temaların tanımları, bahsedilme sıklıkları ve temalarla 
alakalı örnek veriler Tablo 4 ve Tablo 5’te paylaşılmıştır. Ortaya çıkan temalar incelendiğinde 
PO ile ilgili temaların endüstriyi, sektörü veya uluslararasılılığı vurgulandığı KDY ile ilgili 
temaların ise firmanın içsel özellikleri ile ilgili olduğu görülmektedir. Bu durum ortaya çıkan 

                                                           
4  Çalışanlardan kaynak gibi bahsedilen misyon ifadelerinde [Örnek: Globalde 40.000’i aşkın çalışanımız, 

12 marka, 48 ülkede satış ve pazarlama ofisleri ve 9 ülkede 28 üretim tesisimiz ile…(Arçelik)] çalışanlar 
kaynak teması, çalışanlardan paydaş gibi bahsedilen misyon ifadelerinde [Örnek: Ortaklarımıza, 
hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza özetle tüm paydaşlarımıza gurur duyacakları bir 
gelecek inşa etmek (Bera)] çalışanlar paydaşlar teması altında değerlendirilmiştir. 
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temaları ikna edici kılmaktadır. Ek olarak her ne kadar çoğu firma misyon ifadesinde her iki 
görüşe ait ifadeler kullansa da firmalardan 14’ünün misyon ifadesi sadece PO vurgusu içerirken 
firmalardan sadece 1’inin misyon ifadesi sadece KDY vurgusu içermektedir. Sadece PO vurgusu 

içeren misyon ifadelerine sahip firmalar arasında sektörel farklar bulunurken sadece KDY 

vurgusu içeren misyon ifadesine sahip firma imalat sektöründe faaliyet göstermektedir. Ayrıca 
her iki tablo incelendiğinde misyon ifadelerinde PO ile ilgili vurguların KDY ile ilgili vurgulara 
kıyasla daha fazla olduğu görülmektedir. Misyon ifadesinin de üst yönetim için formel bir iletişim 
aracı olduğu düşünüldüğünde ve elde edilen bulgunun Coşkun ve Çiftçi’nin (2019) “Türkiye’de 
kamu ve özel sektörün stratejik yönetim uygulamalarının yaygın olarak Pozisyon Okulunun 
görüşlerine göre biçimlenmesi, yöneticilerin formel ifadelerini bu okulun görüşlerine 
yaklaştırmaktadır.” yönündeki bulgusuyla paralel olduğu dikkate alındığında firmaların misyon 
ifadelerinin yoğunlukla PO’nun görüşlerine göre şekillendiği söylenebilir. 

Tablo 4: Misyon İfadelerindeki PO ile İlgili Temalar, Sıklıkları ve Örnek Veriler 

Temalar (Sıklık) Örnek Veri 
Paydaşlar (255): Bu tema ile örgütün 
faaliyetlerinden etkilenen paydaş 
grupları (müşteri, paydaş, çevre, 
toplum, çalışan, hissedar, ortak, insan, 
gelecek nesil, tedarikçi, çiftçi, 
sanatkâr, esnaf, KOBİ, yöre insanı, 
çeşitli kurumlar/firmalar, 
üniversiteler) ile örgütün onlara 
yönelik yaptığı beklenti/ihtiyaç 
karşılamak, sosyal sorumluluk, değer 
katmak, etik kurallara uymak ve 

güvenilir olma faaliyetlerini kapsar. 

“….tüm paydaşlarımız için kalıcı ve yüksek değer 
yaratmak.” (Akbank) 
“….yenilenebilir enerji üretimiyle çevreye, topluma 
ve sonraki nesillere daha güzel bir gelecek 
hazırlamaya devam ediyoruz.” (Aydem) 
“….iş ortaklarımızın memnuniyetini sağlamak için 
onların beklentilerini iyi anlamak ve oluşan ihtiyaçları 
katma değer yaratacak bir hizmet anlayışı ile 
karşılamak…” (Indeks) 

Meşruiyet (81): Bu tema ile örgütün 
meşruiyet kazanmak için yaptığı 
faaliyetler/sahip olduğu özellikler 
kastedilmektedir. Bu tema altında 
millilik, ortaklıklar, yaş ve 
belgelendirme/uluslararası 
standartlara uyum (Ruef ve Scott; 

1998; Pedersen ve Dobbin, 2006; 

Jamalii 2010; Sørensen, 2016; Tipurić 

ve Krajnović, 2020) bahsedilen 

meşruiyet kaynakları olarak ortaya 

çıkmıştır. 

“IATF 16949:2016, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 

OHSAS 18001:2007 ve ISO/IEC 27001:2013 

uluslararası standartları ile belgelendirilen…..” 
(Parsan) 

“Gücünü köklü geçmişinden alan….” (Şekerbank) 
“Ülkemizin dijital dönüşümüne liderlik eden telekom 
operatörü olarak Türkiye’yi geleceğe taşımak en asli 
görevidir.” (Türk Telekom) 

Sektör (49): Bu tema ile örgütün 
faaliyetlerini yürüttüğü sektör 
kastedilmektedir. 

“….hızlı tüketim sektörünün en iyi şirketi olmak.” 
(Coca Cola) 

“Doğuş Otomotiv, otomotiv sektöründe müşteri 
odaklılık prensibi üzerinde çalışan…” (Doğuş 
Otomotiv) 

“Havalimanı işletmeciliğinde müşteri odaklı yönetim 
anlayışımızla….” (TAV) 

Kıyaslama (47): Bu tema ile örgütün 
kendisini diğer örgütlerle “birinci”, 

“lider” vb. gibi sıra bildiren veya 
“öncü” vb. gibi durum bildiren 

ifadelerle karşılaştırması 
kastedilmektedir. 

“….bu alanlarda en kaliteli ürün ve hizmet üretimini 
gerçekleştirerek, lider ve akla ilk gelen kurum haline 
gelmek…” (Tekfen) 
“….bulunduğu sektörün dinamiklerini en iyi şekilde 
analiz ederek sektördeki öncü konumunu korumak…” 
(Selçuk) 
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“Türkiye'nin en büyük ikinci özel bankası 
konumunda.” (Türkiye Garanti Bankası) 

Faaliyetlerin Ölçeği (26): Bu tema ile 

örgütün faaliyetlerinin küresel, 
uluslararası veya yerel boyutta olma 
durumu kastedilmektedir. 

“Misyonumuz; polyester, polimer ve petrokimya 

ürünleri alanında küresel bir üretici olmak…” (Sasa) 
“…..sektöründe fark yaratarak sürekli büyüyen, 
uluslararası bir çimento ve yapı malzemeleri 
şirketidir.” (Çemtaş) 
“Yurtiçi gayrimenkul sektörüne yön veren öncü 
kuruluşlardan birisi olarak….” (Emlak Konut) 

Sürdürülebilirlik (26): Bu tema ile 

örgütlerin çevresel veya 
faaliyetlerinin sürdürülebilirliği 
kastedilmektedir. 

“….sürdürülebilirlik konusunda karar vericileri ve 
sektörü pozitif yönde etkilemeye ve sürdürülebilirliği 
ana akım haline getirmeye büyük önem veriyor.” 
(Türkiye Garanti Bankası) 
“….ülkemizin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınması 
için değer yaratmaya odaklanıyoruz.” (Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankası) 
“…..sürdürülebilir büyüme potansiyeline sahip yeni 
yatırımlara en etkin şekilde aktarmak…” (Verusa) 

Rekabet (18): Bu tema ile örgütün 
rekabet, rakip, rekabetçilik veya 

rekabet stratejilerinden bahsetmesi 

kastedilmektedir. 

“Operasyonel maliyetleri en düşük seviyede tutarak 
kazanımlarını müşterilerine fiyat indirimi olarak 
yansıtma ilkesiyle….” (BİM) 
“….üstün nitelikli ürünlerini dünya pazarlarına 
rekabetçi fiyatlarla sunmaktadır.” (Parsan) 
“…ve rekabetçi konumu ile tercih edilen, Avrupa’nın 
önde gelen ve küresel ölçekte faal bir havayolu 
olmak.” (Türk Hava Yolları) 

Pazar (17): Bu tema ile örgütün 
faaliyette bulunduğu pazarlar ve/veya 
pazar payı kastedilmektedir. 

“…ve Türkiye ihracatındaki %7’lik payıyla Türk 
ekonomisinin itici gücü konumunda.” (Koç Holding) 
“…Kartonsan Türkiye kuşeli karton pazarında %41 
pazar payına sahiptir.” (Kartonsan) 
“…bu sayede üretiminin %50’den fazlasını Avrupa, 
Amerika, Ortadoğu ve Afrika’ya ihraç etmektedir.” 
(Erbosan) 

Halka Açıklık Durumu (9): Bu tema 

ile örgütün borsada işlem görüyor 
olması kastedilmektedir. 

“….yatırım yapmak amacıyla kurulmuş halka açık bir 
şirkettir.” (Gözde) 
“….depo sertifikaları İngiltere ve ABD’de işlem 
gören Garanti BBVA’nın Borsa İstanbul’daki halka 
açıklık fiili dolaşım oranı 30 Eylül 2021 itibarıyla 
%50,07” (Türkiye Garanti Bankası) 
“….ülkemiz ekonomisine katma değer yaratan, halka 
açık köklü bir Türk şirketidir.” (Alkim) 

Toplam PO Vurgusu: 528 
 

Tablo 4 incelendiğinde PO ile ilgili en çok bahsedilen temanın paydaşlar olduğu 
gözlemlenmektedir. Paydaşlar temasının PO ile ilgili tüm temaların neredeyse yarısını 
oluşturması firmaların misyon ifadelerini yoğunlukla paydaşlarla iletişim amaçlı kullandığının bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir. Ayrıca meşruiyet temasının en çok bahsedilen ikinci tema 
olması da firmaların meşruiyet kaygılarının misyon ifadelerine yansıdığının bir işaretidir. Öte 
yandan örgütlerin kendini diğerleri ile kıyaslaması ve faaliyette bulunulan pazarlar, sahip olunan 

pazar payı, içinde bulunulan sektör, uluslararasılaşma, rekabet ve rekabet stratejilerinden 
bahsetmesi örgütlerin kendi endüstri pozisyonlarını açıklama çabaları olarak değerlendirilebilir. 
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Tablo 5: Misyon İfadelerindeki KDY ile İlgili Temalar, Sıklıkları ve Örnek Veriler 

Tema (Sıklık) Örnek Veri 
Kaynak (63): Bu tema ile örgütün 

faaliyetlerini gerçekleştirmek için 
gerek duyduğu tüm girdiler (Coşkun, 
2021) kastedilmektedir. Bu tema 

altında tesisler, atölyeler, fabrikalar, 
merkezler gibi sabit kaynaklar, 

çalışanlar, teknoloji, konum ve üretim 
girdileri yer almaktadır. 

“Globalde 40.000’i aşkın çalışanımız…..” (Arçelik) 
“2021 eylül ayı sonu itibariyle, 15 biyogaz, 2 
biyokütle ve 1 atık yakıt hazırlama ve tedarik tesisi 
olmak üzere toplam 16 adet faal tesis bulunmaktadır.” 
(Biotrend) 

“Orta Anadolu’nun sanayi ve ticaret merkezi 
Kayseri’de…” (Erbosan) 

Yetenekler (47): Bu tema ile sahip 

olunan kaynakları rakiplerden daha 
iyi kullanma becerisi (Coşkun, 2021) 
kastedilmektedir. Bu tema altında 
verimlilik, etkinlik, dağıtım, üretim 
kapasitesi, operasyonel mükemmellik 
ve süreklilik, günceli takip edebilme, 

satış sonrası, entegre üretim, iş modeli 
ve karar süreçleri yer almaktadır. 

“….verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci 
içerisinde çalışarak…” (Oyak) 
“….sırlı ve sırsız seramik ürün çeşitlerini sunarak 
yaratıcı, yenilikçi, verimli ve etik bir çalışma 
anlayışını benimsemektedir.” (Que) 
“Hızlı ve esnek bir yaklaşımla….” (Odaş) 

Yetkinlik (130): Bu tema ile sahip 

olunan kaynakları ve yetenekleri 
rekabet üstünlüğüne dönüştürebilme 
becerisi (Coşkun, 2021) 
kastedilmektedir. Bu tema altında 
kalite, kültür, marka, kurumsallık, 
yenilikçilik, deneyim, uzmanlık, 
bilgi, çeviklik, liderlik, girişimcilik 
esneklik, sosyal ağ becerisi, örgüt 
yapısı ve bağımlı olmama yer 
almaktadır.  

“….iç ve dış piyasalarda çok sayıda sektöre "SKS" 
markası ile dünya standartlarında girdi sağlayan…” 
(Sarkuysen) 

“….sunduğu zengin ve kaliteli teknolojik ürün gamı 
ve kaliteli hizmetleriyle….” (Teknosa) 
“….güçlü kurumsal yönetim anlayışıyla, Anadolu 
Grubu faaliyette bulunduğu her alanda….” (Anadolu 
Grubu Holding) 

Toplam KDY Vurgusu: 240 

Tablo 5 incelendiğinde BIST100’deki firmaların en çok sahip oldukları yetkinliklerden 

bahsettikleri görülmektedir. Yetkinliklerin örgütlere sürdürülebilir rekabet avantajı kazandırma 
potansiyeli dikkate alındığında yetkinliklerinden, kaynaklar ve yeteneklere kıyasla daha fazla 
bahsedilmesi makuldür. Ancak yine de yetkinlik vurgusu paydaşlara olan vurgudan daha azdır. 
Araştırma kapsamında incelenen misyon ifadelerinden çoğunun sadece PO veya sadece KDY 

vurgusu içermediği dikkat çekmektedir. Bu durumun Coşkun ve Çiftçi’nin (2019) “Yöneticiler 
Pozisyon Okulu ile Kaynaklara Dayalı Yaklaşımın görüşleri arasında geçiş yapabilmektedir.” 
yönündeki bulgusunu destekler nitelikte olduğu ve misyon ifadesinden hareketle sadece 

yöneticiler için değil örgüt düzeyinde de be geçişkenliğin olduğu söylenebilir.   

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Stratejik yönetim alanında iki kutbu temsil eden PO ve KDY arasında pek çok tartışmalı konu 
bulunmaktadır. Bu konulardan birisi de örgütlerin misyon ifadelerinde nelerden bahsetmesi 

gerektiği üzerinedir. Araştırmacının bilgisi dahilinde PO ve KDY kapsamında misyon ifadelerini 
inceleyen bir çalışmaya rastlanılmamış olması araştırmacının ilgisini çekmiştir. Nitel bir 
araştırma olarak tasarlanan bu çalışmada BIST100 firmalarına ait misyon ifadelerinde hangi 
görüşün yoğunlukla vurgulandığı tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Elde edilen sonuçlar benzer çalışmalarla paralel olarak BIST100 firmalarının misyon ifadelerinde 
PO vurgusunun KDY vurgusuna kıyasla daha yoğun olduğuna işaret etmektedir. Yöneticilerin 
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stratejiye yükledikleri anlamı inceleyen çalışmalarında Coşkun ve Çiftçi (2019) benzer bir sonuca 
ulaşmış ve durumu Türkiye’de lisans ve lisansüstü düzeyde okutulan ders kitaplarının yaygın 
olarak PO’nun dilini benimsemesi ve yöneticilere önerilen örnek strateji uygulamalarının PO’nun 
görüşlerinin esas alınarak oluşturulması ile açıklamışlardır. Öte yandan misyon ifadesi oluşturma 
bir yönetim pratiği olarak düşünüldüğünde ve Türkiye’de idari pratikleri Batı’dan ithal etme 
davranışının olduğu (Özen ve Önder, 2020) dikkate alındığında misyon ifadelerinde PO 
vurgusunun yoğun olması “ithal misyon ifadeleri” düşüncesi ile de açıklanabilir. Ayrıca Batı’da 

önce PO’nun (1980’ler) ardından KDY’nin (1990’lar) ön plana çıkması PO ve KDY tercihin bir 
süreç içinde gerçekleştiğini akla getirmekte ve bu durum PO vurgusunun daha yoğun olmasının 
Türkiye’deki firmaların yolun başında olması ile açıklanabileceğini de düşündürmektedir (Erol, 
vd. 2013). 

Araştırmanın diğer bir sonucu ise elde edilen temaların oldukça çeşitli olmasıdır. Bu sonuç 
literatürdeki benzer çalışmaların sonuçlarıyla uyumludur (Coşkun ve Çiftçi, 2019; Sözüer, 2022). 
PO açısından en çok vurgulanan tema paydaşlardır. Son yüzyılda hem akademide hem de yönetim 
bağlamında paydaşlar üzerine çekilen dikkatin artması (Pedrini ve Ferri, 2018), paydaş teorisinin 
yönetim literatüründe belirgin bir yer kazanması (Laplume, vd., 2022) ve paydaş yönetimi 
kavramının stratejik yönetim literatürüne PO ile benzer zamanlarda5 girmesi dikkate alındığında 
PO kapsamında en çok çalışılan temanın paydaşlar olması makuldür. KDY açısından ise en çok 
vurgulanan tema yetkinliklerdir. Stratejik yönetimin amacının sürdürülebilir rekabet avantajı elde 
etmek olduğu ve yetkinliklerin sahip olunan kaynak ve yetenekleri rekabet üstünlüğüne 
dönüştürebilen becerileri ifade ettiği (Coşkun, 2021) ve yetkinliklerin kaynak ve yeteneklere 

kıyasla daha zor taklit edilebildiği ve özgün olduğu düşünüldüğünde firmaların yetkinlik odaklı 
misyonlarını tanımlaması anlamlıdır.  

PO açısından BIST100 firmalarının misyon ifadelerine yansıyan bir diğer tema ise meşruiyettir. 
Literatürde misyon ifadesinin meşrulaştırıcı rolünün olduğunu belirten çalışmalar mevcuttur 
(Morphew ve Hartley, 2006). Kurumsal kuram ve örgütsel dil arasındaki bağıntıyı ortaya koyan 

çalışmalarla (Arslan ve Coşkun, 2017) birlikte misyon ifadesinin örgütün hem iç hem de dış 
iletişimindeki rolü dikkate alındığında misyon ifadesinin meşruiyet kazanmaya yönelik ifadeler 
içermesi gerektiği söylenebilir. Ancak misyon ifadesinin içeriğine yönelik yapılan çalışmalar 
incelendiğinde (Bart, 1998; Sufi ve Lyons, 2003) bu çalışmaların misyon ifadesinin meşrulaştırıcı 
rolüne yönelik unsurları ile alakalı bir tartışma yürütmedikleri gözlemlenmektedir. Bu bağlamda 
belgelendirme/uluslararası standartlara uyum gibi meşrulaştırıcı unsurların misyon ifadesine 
dahil edilmesi gerekliliği ile birlikte misyon ifadesinde yer alan değerler, örgüt kimliği, kültür 
gibi unsurların da bu amaca yönelik tasarımına da dikkat çekilmelidir. 

Araştırmadan elde edilen son bulgu ise 15 firmanın misyon ifadesi hariç sadece PO veya sadece 
KDY vurgusu içeren misyon ifadesinin bulunmamasıdır. Bu durum PO ve KDY görüşleri 
arasında geçişler yapıldığına işaret etmektedir. Benzer bir sonuca ulaşan Coşkun ve Çiftçi (2019) 
durumu pratiğin kuramsal olana öncelenmesi ile açıklamaktadır. Yani yöneticilerin kuramsal 
tutarlılıktan ziyade pratik gereklilikleri önceledikleri söylenebilir. Öte yandan her ne kadar elde 
edilen bu bulgunun piyasada iki okulun görüşlerinin birbirini tamamlayıcı nitelikte olması ile 
açıklanabileceği düşünülebilir olsa da iki okulun temel varsayımlarının birbirine zıt olduğu da 

unutulmamalıdır. İki okulun karşılaştırıldığı çalışmalarda bu okulların temel varsayımlarını göz 
ardı ederek sadece önermelerini dikkate almanın yanıltıcı olabileceği unutulmamalıdır. 

Bu çalışma hem pratik hem de teorik açıdan katkı sunmaktadır. PO ve KDY arasındaki 
tartışmanın nitel verilerle ele alınması tartışmanın sadece düşünsel boyutta kalmamasını sağlamış 
ve her iki okulun da görüşlerinin gerçek hayatta yer aldığını hatta aynı misyon ifadesinde bile iki 
okula ait vurguların bulunduğunu göstermiştir. Bu durum iki okulun arasındaki kutuplaşmanın 
gerçekte karşılık bulmadığına işarettir. Ayrıca elde edilen bulgular BIST100’de yer alan 
                                                           
5  Freeman’ın (1984) paydaş yaklaşımı çalışması ile PO’nun kurucusu Porter’ın (1980, 1985) 

çalışmalarının 1980’lere denk gelmesi kastedilmektedir. 
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firmaların misyon ifadelerinde paydaşlara, meşruiyet kaygısına ve yetkinliklere yoğunlukla 
odaklandığını göstermiştir. Bart’ın (1998) misyon ifadesinde bulunması gerektiği söylenen 
ögeleri sıraladığı listeye bakıldığında meşruiyet kaygısına yönelik bir öge yer almamaktadır. 
Dolayısıyla firmalar iyi bir misyon ifadesi oluşturmak için Bart’ın (1998) oluşturduğu listeden bir 
kombinasyon oluştururken misyon ifadelerine meşruiyet kaygılarını da yansıtmaları gerektiği 
söylenebilir. Bu ise çalışmanın pratik katkısını oluşturmaktadır. 

Bu çalışma gelecek araştırmalar için birtakım öneriler barındırmaktadır. Bu çalışmadan hareketle 
gelecek araştırmalarda bulunan temaların alt temaları incelenerek daha derin bir anlayış 
sağlanabilir. Ayrıca sektör odaklı analizler yapılarak misyon ifadelerinde KDY’nin görüşlerinin 
yoğun olduğu sektörlerin var olup olmadığı araştırılabilir. Yine sektör odaklı olarak hangi 
sektörlerde hangi alt temalara yoğunlukla odaklanıldığı ve sektörel bir benzeşme var mı 
araştırılabilir.  

Her çalışmanın olduğu gibi bu çalışmanın da belirli kısıtları mevcuttur. Bu kısıtlardan ilki sadece 
misyon ifadelerinin/hakkımızda kısımlarının incelemeye alınmış olmasıdır. Yöneticilerin vermiş 
olduğu röportajlar ve firmaların faaliyet raporları da incelemeye katılarak daha detayla bir analiz 
gerçekleştirilebilir. Bu kısıtlardan ikincisi ise misyon ifadelerinin kalitesi ile ilgilidir. Çalışma 
kapsamında misyon ifadelerinin olması gerektiği kalitede olduğu varsayılmıştır. Ancak her 
misyon ifadesinin aynı kalitede olmadığı ve bu durumun firmalar hakkında sağlıklı bilgiye 
ulaşımı engellediği açıktır. Çalışmanın bir diğer kısıttı ise misyon ifadelerini kimin 
oluşturduğunun bilinmemesidir. Misyon ifadelerinin örgütler tarafından çağrılan profesyoneller 
tarafından yazılmış olma ihtimali bulunmaktadır. Bu durum misyonun örgütün kendini gerçeğe 
yakın şekilde açıklama olasılığını azaltmaktadır. Çalışmanın son kısıttı ise firmaları büyüklük, 
sektör, vb. gibi kriterlere göre gruplamadan analizlerin gerçekleştirilmesidir. Bu durum bağlama 
özgüllüğü görmeyi engellemektedir.  
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ÖZET 

Antik çağ felsefesinden günümüze yansıyan iyi oluş ve hayal gücü anlayışı yönetici ve liderlerin odağı haline gelmiştir. 
Çağdaş işletmecilik anlayışında sürekli yapıcı ve iyileştirici bir süreç söz konusudur. Örgütler iş/yaşam dengesi, pozitif 
örgüt kültürü, duygusal refah, mutluluk ve ideal çalışma ortamı gibi örgüt düzeyindeki konular üzerinde yoğunlaşırken 
aynı zamanda toplumsal eşitlik, sosyal sorumluluk, ekolojik düzen ve biyoçeşitlilik gibi bütünsel anlayışın ve 
sorumluluğunun da farkındalığına erişmek durumundadırlar. Araştırmamızın amacı antik çağ filozoflarının bilgelik ve 

öğretilerinin günümüz küresel örgütlerinin liderlerindeki yansımasını keşfetmektir. Fortune 500 listesine girmiş 
Samsung, Apple, UPS, Airbus, Amazon, Johnson&Johnson ve Walmart gibi küresel şirketlerin liderlerinin röportaj ve 
söylemleri derlenip ikincil veri olarak araştırmamızda kullanılmıştır. Veriler Nvivo (2020 versiyonu) programı ile 
analiz edilmiştir. Bulgular; küresel örgüt liderlerinin antik çağ filozoflarından Platon, Aristoteles ve Sokrates’in iyi oluş 
ve hayal gücü öğretilerini benimsediklerini ve boyutları taşıdıklarını ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: İyi Oluş, Hayal Gücü, Antik Çağ Filozofları, Liderlik, Nitel Araştırma Metodolojisi 

 

GİRİŞ 

Bugün kadim varlıklarını ağırlıklı olarak sanatta ve felsefede takip ettiğimiz antik çağ öğretileri 
odağına  insan ve toplumu alması ve yine insan ve topluma dair pek çok kavram, kurum ve 

uygulamanın ilk çıkış noktası olması nedeniyle farklı alanlardaki bilimsel çalışmaların başvurulan 

ilk referansları olmaktadır. Zanakis ve arkadaşları (2003), Sokrates, Platon ve Aristoteles gibi 

antik çağ filozoflarının dünya çapında katkılarının bilinmesine rağmen bu katkıların kamu ve 

işletme yönetimi, insan kaynakları yönetimi, liderlik  vb. iş dünyasına yönelik konulardaki 

izlerinin büyük ölçüde bilinmezliğini koruduğunu belirtmektedir. Bu boşluktan yola çıkarak bu 

çalışmada günümüz liderlerinin önemli psikolojik ve bilişsel kaynaklarından olduğu düşünülen 

iyi oluş ve hayal gücü kavramlarının antik çağ felsefesindeki tezahürü keşfedilmektedir. 

Yazındaki izleri takip edildiğinde iyi oluş, köklerini Antik Yunan’ın mutluluk, iyi yaşam 
felsefesinden alan, modern toplumda ise pozitif psikolojinin önemli yapı taşlarından biri olarak 
(Seligman, 2000; Seligman, 2002) deneysel çalışmaların konusu haline gelmiş, , çok boyutlu ve 
karmaşık bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır (Ryan ve Deci, 2001). En sade haliyle iyi oluş, 
“bireyin optimal psikolojik işlevselliğini ve iyi yaşam deneyimini” ifade eder (Ryan ve Deci 2001: 
142). 

Liderlerin ve liderlik uygulamalarının çalışan refahı üzerine etkisi üzerine odaklanan çalışmaların 
yanısıra henüz yeterli ilgiyi görmemiş bir konu liderin kendi iyi oluşudur. Kuruluşlarda liderin 
rehberlik sağlaması gerekliliğinden ve liderin zihinsel refahı bunun için bir ön koşul olduğundan, 
bu sorunlu bir durumdur (Weiss, 2018). Kaluza ve arkadaşlarına (2020) göre yazındaki bu ihmalin 
sebebi liderin yaşadığı sıkıntı ve stresin çoğu organizasyon ve toplumda bir tabu olmasıdır. Ancak 
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yakın dönemde yapılan araştırmalar sayıca az olmasına karşın liderlerin iyi oluşu, liderlik 
davranışları ve izleyicilerin iyi oluşuna yansımaları açısından liderlik teorisi ve uygulamasına 
yeni bir bakış kazandırmaktadır (Weiss, 2018). 

Antik çağ felsefesini en iyi yansıtan kavramlardan biri olan hayal gücü anlayışı ise, düşünce 
tarihinde önemli bir yere sahip olmuştur. Felsefe geleneğinin zirvesini temsil eden Sokrates, 

Platon ve Aristoteles gibi düşünürler hayal gücü, sezgi ve anlayış konularına evrensel bir bakış 
getirerek ve derinlik kazandırarak yeni boyutlar elde etmişlerdir. Liderlik açısından da 
incelediğimizde, hayal gücü; rasyonel düşünce, sezgisel ve bütüncül algıyla bütünü görebilmeyi 
kolaylaştırabilmektedir. Liderlik kavramı, hayal gücünün etkisi ile önümüzü görmeye yardımcı 
olmaktadır. İşletmeleri başarıya ulaştıran hayal gücü ile liderlik uygulamalarıdır. Gemmil ve 
Oakley'e göre (1992) liderlik, zihinsel ve hissi olarak deneyimle diğerlerinin birbirleriyle 
aksiyonu ile bireylerin kendilerine dönük devingen bir bilgi sürecidir. 

Tüm bu bilgilerin ışığında araştırmamızın amacı antik çağ filozoflarının bilgelik ve öğretilerinin 
günümüz küresel örgütlerinin liderlerindeki yansımasını keşfetmektir. Temel varsayım günümüz 
doğrularını geçmiş doğrularla keşfedebilme üzerine kurgulanmıştır. Fortune 500 listesine girmiş 
Samsung, Apple, UPS, Airbus, Amazon, Johnson&Johnson ve Walmart gibi küresel şirketlerin 
liderlerinin röportaj ve söylemleri derlenip ikincil veri olarak araştırmamızda kullanılmıştır. 
Veriler Nvivo (2020 versiyonu) programı ile analiz edilmiştir. Bulgular; küresel örgüt liderlerinin 
antik çağ filozoflarından Platon, Aristoteles ve Sokrates’in iyi oluş ve hayal gücü öğretilerini 
benimsediklerini ve boyutları taşıdıklarını ortaya koymuştur. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

İyi Oluş ve Liderlik 

İyi oluş üzerine yapılan çalışmaların temelde iki felsefi gelenek çerçevesinde toplandığı 
görülmektedir.  Bunlardan ilki iyi oluşun zevk ve mutluluk boyutlarına odaklanan hedonik 
yaklaşımdır (Ryan ve Deci, 2001). Bu yaklaşım temelinde yapılan öncül bilimsel çalışmalar, 
(Diener, 1984) daha tanımlanabilir, ölçülebilir (Cummins vd. 2002), çerçevesi belirli ve işlevsel 
bir kavram olarak “öznel iyi oluşu” (subjective well- being) yazına kazandırmışlardır. Yazında 
zaman zaman karşımıza hedonik iyi oluş olarak da çıkan öznel iyi oluşun, duygusal ve bilişsel 
olmak üzere iki bileşeni bulunmaktadır. Duygusal iyi oluş pozitif duyguların negatif duygular 

karşısında galibiyetini ifade eder (Di Fabio ve Kenny, 2018). Öznel iyi oluşun duygusal boyutu 
yazında genelde hoşnutluğun aşırı olumlu bir sonucu olan mutlulukla, bilişsel boyut ise yaşam 
doyumuyla (hem genel yargılar içeren yaşam tatmini hem de sağlık, ilişkiler, evlilik, iş yaşamı 
gibi belirli özerk alanlarda hissedilen tatmin) ile ilişkilendirilmekte ve ölçülmektedir (Cummins 
vd. 2002; Diener ve Ryan, 2009; Kesebir ve Diener, 2008; Le vd. 2020). 

İyi oluşun diğer felsefi dayanağı ödomonizmdir. Ödomonik görüşe göre iyi oluş, “insanın gerçek 
benliği keşfetmesi ve ona göre yaşamasıdır” (Waterman 1993: 678). Gerçek benlik ideal olandır, 
bireyin ulaşmaya çalıştığı, hayatına anlam ve yön veren mükemmeli temsil eder. İyi olma hali de, 
bireyin potansiyellerini fark etmesi ve onları gerçekleştirme çabasının bir sonucudur. (Waterman, 
1993: 678). Düşünce temelini kendini gerçekleştirme (Maslow, 1968), tam işlevli birey (Roger, 
1961), bireyselleşmenin formülasyonu (Jung, 1933) vb. teorilerinden alan ödomonik iyi oluş, 
Ryff (1989) tarafından “psikolojik iyi oluş” (pyschological well-being) olarak 

kavramsallaştırılmıştır (Ryff, 1989: 1070). Ryff (1989) psikolojik iyi olma halini tanımlayan altı 
boyutlu model önermektedir. Model; öz kabullenme (bireyin geçmiş yaşamı ve kendisiyle ilgili 
olumlu değerlendirmeleri), olumlu ilişkiler kurma (güven, empati odaklı samimi ilişkiler kurma), 
kişisel gelişim (gelişime önem verme, yeni deneyimlere açık olma), yaşam amacı (yaşamı anlama, 
anlamlandırma çabası), çevresel hakimiyet (koşulları yönetme kabiliyeti) ve özerklikten (özgür 
irade ve bağımsızlık yönelimi) oluşmaktadır (Özdemir, 2016). Ödomonik felsefe, hedonik 

felsefeye göre daha az öznel ve daha kuralcı bir karaktere sahiptir (Kesebir ve Diener, 2008). 
Ödomonik görüşle paralel olarak gelişen psikolojik iyi oluş da öznel iyi oluştan farklı olarak 
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bireyin kendisi ve çevresiyle arasındaki uyuma/dengeye, bireyin bütünüyle işlevselliğine ve kendi 
potansiyelini açığa çıkarmasına odaklanmaktadır (Özdemir, 2016:25). 

Hayal Gücü ve Liderlik 

Hayal gücü fiziksel çevreyle kısıtlanmayan, duyu ile hissedilen yer ve zamandan bağımsız olarak 
zihinde düşünce yaratan fikir ve görüntü meydana getirebilme gücüdür (Öztürk, 2015). Duygu ve 
düşüncelerin belli bir noktaya konsantre olmasıyla ve algılanabilen şeylerin birleştirilmesiyle 
oluşan bağlantıya hayal gücü denilmektedir (Çankaya, 2012). İmgeleme kullanılarak zihinde 
görüntü yaratabilmektir (Berker, 2015). Bir yetenek unsuru görülerek planların ve amaçların 
zihinde canlandırılması becerisidir (Erönçer, 2004).Bilgi, duygu ve deneyim hayal gücünü 
beslemektedir. Bu nedenle hayal gücü, bireyin varlığının dünyayla ilişkisiyle sınırlıdır. Diğer bir 
ifadeyle hayal gücü ne bildiğimiz ve o bilgiyle benzersiz olarak ne yaratabileceğimizle ilgilidir 

(Judson, 2021:5). 

Liderlik ve hayal gücü kavramları birlikte incelendiğinde birbiriyle yakın ilişki içinde olduğu ve 
liderlerin başarılı olmalarını sağlayan unsurun hayal gücü olduğu görülmektedir. Liderlerin içsel 
zekâsı ve hayal gücü yüksektir (Tarhan, 2011). Liderliği ölçmeye yönelik hayal gücüyle 
literatürde çeşitli parametrelere dayalı çalışmalar yapılmıştır. Örneğin; Casse ve Claudel (2011), 

hayal gücü ve iktidar parametrelerine göre düzenlenen matriste dört farklı liderlik türü ortaya 
koymuştur. Bu parametrelere göre, dört durumda ele alınmıştır. İktidar arzusu etkili, hayal gücü 
az ise yapan liderlik vardır. Antitezinde ise, hayal gücü yüksektir ve ilham veren liderlik vardır. 
Her ikisi de yüksek ise, takım çalışmasına önem veren liderlik vardır. Her ikisi de düşük ise, yetki 

veren liderlik vardır (Casse ve Claudel, 2011). Curtis ve arkadaşlarına göre (2017) ise hayal gücü 
liderlerin dönüşümcü liderlik becerisinde önemli bir rol oynamaktadır. Dönüşümcü liderliğin 
önemli bir yönü, değişim ihtiyacını belirlemek ve takipçilerin ilham alacakları gelecek için bir 
vizyon dile getirmektir (Curtis vd.,2017:9). 

Antik Çağ Felsefesinde İyi Oluş ve Hayal Gücü: Sokrates, Platon ve 

Aristoteles 

Antik çağ filozofları arasında, akıl ve erdem olmaksızın iyi bir yaşamın elde edilemeyeceği 
konusunda fikir birliği bulunmaktadır (Kesebir ve Diener, 2008). Sokrates iyi oluşu erdemli bir 
yaşam sürmekle özdeşleştirmektedir (Brown, 2015). Platon ise mutluluğu "iyi ve güzel olandan 
ihtiyatlı bir şekilde yararlanma" olarak tanımlar ve erdemleri bireyin dayanıklı olmasını ve “iyi 
yaşamı” başarmasını sağlayan asil nitelikler olarak değerlendirir (Kesebir ve Diener, 2008: 117; 
Ekşili, 2019: 36). Platon ayrıca Batı kültürüne yön vermiş erdemleri bilgelik, cesaret, ölçülülük 

ve adalet olarak sınıflandıran ilk filozoftur (Ekşili, 2019:36).  Modern çağda pozitif psikoloji 
hareketini temellendiren, insani gelişmeye (flourishing) katkıda bulunan bu güçlü erdemler, iyi 
oluşu artıran karakter ve davranış özellikleri olarak araştırmalara konu edilmektedir (Ekşili, 
2019).  

Aristo da Platon’unkiyle benzer bir felsefeyle salt hedonik mutluluğun insanları arzuların kölesi 
yaptığını bunun yerine gerçek mutluluğun (ödomonya) erdemin ifadesinde yani yapmaya değer 
olanı yapmakta bulunduğunu savunmaktadır (Ryan ve Deci, 2001). Yunanca ‘eudaimonia’ 
sözcüğü mutluluk, başarı veya gelişme anlamlarına gelmektedir. Aristo’nun ödomonyası, iyi 
oluşu sadece hazza ulaşmak olarak değil, “kişinin gerçek potansiyelini gerçekleştirmesini temsil 
eden mükemmellik çabası” olarak tanımlar (Ryan ve Deci, 2001). Birey için en iyi yaşam biçimi, 
pratik aklı mükemmel bir şekilde kullanan faaliyetlere ve mantığa yanıt veren sosyal duygulara 
merkezi bir yer tahsis etmektir (Kraut, 2008). Bütün bunlardan yola çıkarak, Aristo’nun 
ödomonik iyi oluş görüşünü temsil eden üç temel norm; mükemmellik (perfection), kendini 
gerçekleştirme (self-actualization) ve başarı (goal-fulfillment) olarak sıralanabilir 
(Haybron,2016). Güncel yazın iyi oluşu hem hedonik hem ödomonik kavramları içeren çok 
boyutlu bir fenomen olarak düşünmekte ve çalışmaktadır. Sonuçlar, hedonik ve ödomonik hem 

kesiştiği hem farklılaştığı noktaları vurgulamaktadır (Kesebir ve Diener, 2008). 
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Hayal gücü kavramını ele aldığımızda ise boyutlarını algı, bellek ve akıl işlevleri olarak üç 
aşamada incelemek mümkündür. Hayal gücü algının etkisiyle oluşmaktadır (Çağrı, 2007). Bu 
kapsamda, Aristoteles de hayal gücünün algıyla ilintili olduğunu savunmaktadır. Algı unsuru ve 
hayal gücünü birleştirerek zihinsel bellekte ve rüyalarda kullandığını ifade etmiştir (Caston, 
1996). Aynı zamanda, algı gerçeğe dayandığı için, Aristoteles, hayal gücünün algıdan ayrılması 
gerektiğini de belirtmiştir (Gorman, 2013). Aristoteles belleğin kalbe ait olduğunu ve düşünceyi 
canlandırdığını ifade etmiştir. Bu durumun temel faktörü ise, duyu deneyiminde oluşan hayal 
gücüdür (Çağrı, 2007). Sokrates ise bellek boyutuyla ilgili düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir: 
“Belleğin, kişilerin ruhunda mühür olarak bırakıldığı yerde balmumunun engeli olarak ruhun 

temsili için bir tartışma ortaya koyar. Biz balmumu engeli üzerinde olan etki yok edilmediği 
sürece, deneyimlediğimiz şeyleri hatırlamaya devam edeceğiz” (Teo, 2014). 
Aristoteles’e göre algılama boyutu ayrımı gerekli kılan unsurdur ve bunun nüansını koyan unsur 
hayal gücüdür, çalışan duruma getirmiş olan faktör ise düşüncedir (Çağrı, 2007). Antik çağda 
Aristoteles’in hayal gücü kuramına detaylı incelediğimizde, Aristoteles’in ifade ettiği hayal gücü 
kavramının “phaos” (ışık) sözcüğünden doğmuş olduğunu görebiliriz. Işıksız bir yerde görebilme 
fonksiyonun oluşması mümkün değildir (Aristoteles, 2014). Aristoteles hayal gücü ile zihinde 
yapılan devinimlerde, hayal gücünün insanlarda ve hayvanlarda hareketli olarak meydana 
geldiğini yorumlamıştır. Aristoteles’e göre düşünmenin olabilmesi için hayal gücünün olması 
şarttır (Aydın, 2014). Platon’a göre ise hayal gücü, duyularla kişilerin algıladığı, düzenlediği ve 
biçimlendirdiği inanç ve düşüncelerdir (Çağrı, 2007). Platon, felsefesinde hayal gücünü detaylı 
olarak şöyle tanımlamıştır: “Düşünce, ruhun kendi kendisiyle konuşmasıdır. Doksa, düşüncenin 
sonucudur ve görünüş (phainetai) dediğimizde belirtmek istediğimiz duyu algısı ile doksanın bir 
karışımıdır.” Platon, Aristoteles’ten farklı olarak, hayal gücünü ve yetisini sadece insanlarla 
sınırlandırmıştır (Kocakaplan, 2020). 

METODOLOJİ 

Araştırma Tasarımı 
Araştırmamız bilim felsefesinin temel taşlarından biri olan ve gerçek bilgiye nasıl 
erişebileceğimizi sorgulayan epistemoloji felsefesini odağına almıştır ve buna cevaben nitel 

araştırma yöntemlerinden içerik analizi deseni ile tasarlanmıştır. Epistemoloji felsefenin 

çıkarımlarından biri olan anti-pozitivist paradigma bakış açısı benimsenmiştir ve bu doğrultuda 
araştırmamızın bulguları yorumsamacı, subjektif ve dışsal perspektiflerle ele alınmıştır. Bu 

paradigma çerçevesinde gerçeklik insandan bağımsız değildir. Bu nedenle pozitivist görüşün 
aksine  doğal ortama duyarlılık (manipüle edilen ortamlarda insan davranışları doğal değildir, 
gerçeği yansıtmaz), öznellik, esneklik, tümevarımcı analiz  gibi temel özellikler ön plana 
çıkmaktadır. Analizlerin temelini elde edilen betimsel veriler oluşturmaktadır (Ilgar ve Ilgar, 

2013: 199). 

İyi oluş ve hayal gücü olgularını antik çağ felsefesiyle örtüştürürken öncelikle yazındaki 
araştırmalar derlenerek bu olgular tanımlanmıştır. Sonrasında kavram nitel araştırma 
yöntemlerinden fenomenoloji (olgubilim) deseniyle alanında uzman kişiler tarafından 
tanımlanmıştır. Derleme ve fenomenoloji deseniyle ortaya konan araştırmalardaki örtüşen 
kavramlar sonrasında ikincil verilerin içerik analizinin kodlarını oluşturmuştur. Küresel örgütlerin 
liderlerinin röportaj ve söylemleri derlenip ikincil veri olarak araştırmamızda kullanılmıştır. 
45.862 kelimelik veri Nvivo (2020 versiyonu) programı ile analiz edilmiştir. 

Araştırmanın Çerçevesi 
Perakende, teknoloji, kozmetik-ilaç, uçak, yazılım ve kargo-lojistik endüstrisinde faaliyet 

gösteren, gelirleri 84-580 milyar dolar aralığında olan ve çalışan sayısı 100.000- 2.500.000 

aralığında olan işletmeler araştırmamızın çerçevesini oluşturmuştur. Fortune 500 listesinde 2021 

yılında yer alan küresel Samsung, Apple, UPS, Airbus, Amazon, Johnson&Johnson ve Walmart 

şirketleri araştırmamızın analiz birimi olan örgüt düzeyinde incelenmiştir. Bu işletmelerin tepe 

yöneticileri nitel çalışma grubumuzu oluşturmuştur. 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırmanın ilk aşamasında epistemoloji diğer bir deyişle doğru bilgiye ulaşma çabası 
kapsamında nitel araştırma metodolojisinin en serbest ve yalın desenlerinden fenomenolojiyle 

(olgubilim) araştırmanın varsayımını oluşturan kavramlar araştırmacıların subjektif yorumlarıyla 
oluşturulmuştur. Temel varsayım günümüz doğrularını geçmiş doğrularla keşfedebilme üzerine 
kurgulandığı için araştırmayı ilk aşamada fenomenoloji deseniyle desteklemek uygun 

görülmüştür. Sonrasında kapsamlı bir literatür araştırması yapılıp iyi oluş ve hayal gücü 
kavramları bağlamsal ele alınarak boyutları ile ortaya konmuştur. Yazındaki kavramlar ve 

boyutları Tablo 1’de görülen kodlama çalışmasıyla antik çağ filozoflarının söylemleriyle 
örtüştürülmüştür. 

Tablo 1: Antik Çağ Felsefesinde İyi Oluş ve Hayal Gücü Kodlaması 

İyi Oluş 
Boyutları ve 
Kodları 

Antik Çağ 
Felsefesi 

Kodlaması 

 Hayal Gücü 
Boyutları ve 
Kodları 

Antik Çağ 
Felsefesi 

Kodlaması 

 

Liderin İyi Oluşu 

 

(Zihinsel refah, 

etik, erdem, 

kültür, işe 
verilen değer, 
değişim 
odaklılık, 
İlişki odaklılık) 

Platon: 

Bilgelik, 

cesaret, 

ölçülülük, 
adalet 

 

 

 

Weiss, 2018 

Liderin Hayal 

Gücü 

 

(İlham veren, 

takım çalışması, 
içsel zeka, 
sezgisel, 

bütüncül, algı, 
hissi deneyim) 

Aristoteles:  

Akıl, düşünme 
becerisidir 

Casse & 

Claudel, 

2011 

Gemmil & 

Oakley, 

1992 

İyi Yaşam Sokrates: 

Erdemli bir 

yaşam 

Ryan & Deci 

2001: 142 

Seligman, 

2000, 

Seligman, 

2002 

Brown, 2015 

Duyu ile 

hissedilen 

Aristoteles: 

hayal gücü 
“phaos” (ışık) 
Işıksız bir yerde 
görebilme 
fonksiyonun 

oluşması 
mümkün değildir 
Platon: hayal 

gücü, duyularla 
kişilerin 
algıladığı, 
düzenlediği ve 
biçimlendirdiği 
inanç ve 
düşüncelerdir 

Gemmil ve 

Oakley, 

1992 

Öztürk, 2015 

Hedonik 

Yaklaşım 

Aristoteles: 

Salt hedonik 

mutluluk 

insanları 
arzuların kölesi 
yapar 

Ryan ve Deci, 

2001 

Zihinde düşünce 
yaratan 

Aristoteles: 

Zihinsel bellekte 

hayal gücü, rüya 

Platon: 

Düşünce, ruhun 
kendi kendisiyle 

konuşmasıdır 

Öztürk, 2015 

Caston, 1996 

Kocakaplan, 

2020 

Öznel İyi Oluş  Kesebir ve 

Diener, 2008; 

Cummins vd. 

2002 

Zamandan 

bağımsız 

 Öztürk, 2015 

Duygusal İyi 
Oluş 

(Mutluluk) 

Platon: iyi ve 

güzel olandan 
ihtiyatlı bir 
şekilde 
yararlanma 

Di Fabio & 

Kenny, 2018 

Kesebir  & 

Diener, 2008: 

117; Ekşili, 
2019: 36 

İmgeleme Platon: Doksa, 

düşüncenin 
sonucudur ve 

görünüş 
(phainetai) 

dediğimizde 
belirtmek 

Berker, 2015 

Kocakaplan, 

2020 
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İyi Oluş 
Boyutları ve 
Kodları 

Antik Çağ 
Felsefesi 

Kodlaması 

 Hayal Gücü 
Boyutları ve 
Kodları 

Antik Çağ 
Felsefesi 

Kodlaması 

 

istediğimiz duyu 
algısı ile 
doksanın bir 
karışımıdır 

Pozitif 

Duygulanım 

 Di Fabio & 

Kenny, 2018 

Algılama/Anlayış  Aristoteles: 

Hayal gücünün 
algıyla ilintili 
olması 

Çankaya, 
2012 

Caston, 1996 

Gorman, 

2013 

Negatif 

Duygulanım 

 Watson vd. 

1988: 1063 

Duygu  Berker, 2015 

Bilişsel İyi Oluş  Cummins vd. 

2002:8 

Düşünce 

(Bellek) 

Aristoteles: 

Bellek kalbe 

aittir ve 

düşünceyi 
canlandırır. 
Sokrates: 

“Belleğin, 
kişilerin ruhunda 
mühür olarak 
bırakıldığı yerde 
balmumunun 

engeli olarak 

ruhun temsili 

için bir tartışma 
ortaya koyar 

Berker, 2015 

Teo, 2014 

Yaşam Doyumu 

 

(Sağlık, ilişkiler, 
evlilik, iş 
yaşamı, özerk 

alanda hissedilen 

tatmin) 

Platon: 

Erdem, bireyin 

dayanıklı 
oluşu, iyi 
yaşamı 
başarmasını 
sağlayan asil 
nitelikler 

Cummins vd. 

2002; Diener 

ve Ryan, 

2009; Kesebir 

ve Diener, 

2008; Le vd. 

2020 

Konsantrasyon   

 

Çankaya, 
2012 

Ödomonik 

Yaklaşım 

Aristoteles: 

Gerçek 
mutluluk 

(ödomonya) 

erdemin 

ifadesinde yani 

yapmaya değer 
olanı yapmakta 
bulunur. 

Aristoteles: 

Mükemmellik, 
kendini 

gerçekleştirme, 
başarı  

 

 

 

Waterman 

1993: 678 

Ryan & Deci, 

2001 

Bütüncül bakış 
açısı 

 Tarhan, 

2011 

Psikolojik İyi 
Oluş 

(Öz kabullenme, 

olumlu ilişkiler 
kurma, kişisel 
gelişim, yaşam 
çevresel 
hakimiyet, 

özerlik) 

  

 

Ryff (1989) 

Gelecek, iç görü, 
ön görü 

 Gemmil & 

Oakley, 

1992 
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Araştırmanın ikinci aşamasında nitel çalışma grubu kapsamında belirlenen küresel örgütlerin 
liderlerinin ikincil verileri Nvivo programında analiz edilmiştir. Frekans dağılımları temel içerik 
analizi tekniğiyle ortaya konulmuştur. Öne çıkan kavramların frekans dağılımları kodlama ve kod 

kümeleri oluşturulmadan serbest değerlerle ele alınıp, yorumlanmıştır. Araştırmanın temel 
varsayımının dışında kalan ve öne çıkan kavramlar elimine edilmeden değerlendirmeye 
alınmıştır. Böylelikle frekans dağılımı sonrası araştırma varsayımına direkt ve endirekt etki eden 

kavramlar değerlendirilmiştir. Analiz sonrası öne çıkan ve endirekt etkisi olan kavramlar Tablo 

2’de görülmekte olan frekans dağılımlarına göre “Şirket/İşletme” kavramı 346 tekrar ve % 0,75 

değeriyle en yüksek frekans dağılımına sahiptir. “Aşı/Pandemi” kavramı ise 185 tekrar ve % 0,40 

değeriyle ikinci sırada yer almaktadır. “Zaman” kavramı ise 140 tekrar ve % 0,30 değeriyle 

üçüncü sırada yer almaktadır. “Lider/Yönetim” kavramı 129 tekrar ve % 0,28 frekans değeriyle 
dördüncü sırada yer almıştır. “Müşteri/Tüketici” kavramı 129 tekrar ve % 0,28 frekans değeriyle 
beşinci sırada yer almıştır. Bu ilk sıradaki sonuçlar liderlerin önceliğinde olan konuların anahtar 
kelimeleri olduğundan anlamlı bulunmuştur. Küresel şirketlerin odağındaki kavramların 
günümüz dinamikleriyle uyumlu olduğu ve işletmelerin hem iç hem sektörel hem de dış çevre 

unsurlarını yansıttığı ortaya çıkmıştır. Ancak araştırmanın temel varsayımını destekleyecek ve 

direkt etki eden kavramları incelemek ve frekans değerlerini değerlendirmek önem arz 
etmektedir. 

Tablo 2: Frekans Dağılımları 

Temel Konseptler 

(Endirekt etki) 

Tekrar  Frekans % 

 

Temel 

Konseptler 

(Direkt Etki) 

Tekrar  Frekans % 

Şirket/İşletme 346 0,75443 Düşünce 222 0,48406 

Aşı/Pandemi 185 0,40338 İyi 90 0,19624 

Zaman 140 0,30526 Umut 75 0,16353 

Lider/yönetim 129 0,28127 İnanmak 58 0,12646 

Müşteri/Tüketici 129 0,28127 Mücadele/Zorluk 50 0,10902 

Çalışan 120 0,26165 Öğrenen 48 0,10466 

Teknoloji/İnovasyon 112 0,24421 Değer 47 0,10248 

Ürün/Hizmet 108 0,23548 Sağlık 43 0,09375 

Değişim 93 0,20278 His 36 0,07849 

Farklılık 84 0,18315 Algı/Yaklaşım 33 0,07195 

Gelişme 55 0,11992 Yaratıcı 27 0,05887 

Sürdürülebilirlik 46 0,10030 Pozitif 23 0,05015 

Çevre 39 0,08503 Aşk 21 0,04578 

Kültür  16 0,03488 Yaşam  20 0,04360 

   Güven 13 0,02834 

   Optimizm 11 0,02398 

   Duyu 10 0,02180 

   Zihinsel 10 0,02180 

   İlham 8 0,01744 

   Endişe 8 0,01744 

   Duygusal 5 0,01090 

   Hayal 5 0,01090 
 

Frekans analizinin ikinci aşamasında Antik çağ felsefesinde iyi oluş ve hayal gücü kodlaması 
tablosunda (Tablo 1) ortaya çıkan kavramlar ve boyutları keşfedilmeye çalışılmıştır.  Frekans 

tablosunda (Tablo 2) yer alan ve liderin iyi oluş ve hayal gücü temalarıyla örtüşen ve direkt etkisi 
olan temel konseptler anlamlı bulunmuştur. Frekans dağılımlarına göre “Düşünce” kavramı 222 

tekrar ve % 0,48 değeriyle en yüksek frekans dağılımına sahiptir. “İyi” kavramı ise 90 tekrar ve 

% 0,19 değeriyle ikinci sırada yer almaktadır. “Umut” kavramı ise 75 tekrar ve % 0,16 değeriyle 
üçüncü sırada yer almaktadır. “İnanmak” kavramı 58 tekrar ve % 0,12 frekans değeriyle dördüncü 
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sırada yer almıştır. “Mücadele/Zorluk” kavramı 50 tekrar ve % 0,109 frekans değeriyle beşinci 
sırada yer almıştır. Bu kavramların yanında liderlerin röportaj ve söylemlerinde sıklıkla kullandığı 
ifadelerde; değer, sağlık, his, algı, yaratıcı, pozitif, aşk, yaşam, güven, optimizm, duyu, zihinsel, 

ilham ve hayal gibi antik çağ felsefesinin iyi oluş ve hayal gücü temalarını oluşturan boyutlar 
keşfedilmiştir. Öne çıkan temaların derinlemesine incelenmesi için ileri düzey kodlama analizine 
gerek duyulmuştur. Bu doğrultuda kelime ağacı analiziyle temaların ifade ağları yorumlanmıştır. 
Araştırmanın ikincil verileri liderlerin orijinal ingilizce ifadelerinden alındığı için kelime ağacı 
analiz tablolarının türkçeye uyarlaması yapılamamıştır. Bu doğrultuda tablolar Nvivo analiz 
programındaki orijinal görüntüsüyle verilmiştir. 

Tablo 3: Kelime Ağacı Analizi Sonuçları-İyi 

 

Kaynakları organize etmede ve takipçilerinin çalışma koşullarını şekillendirmede kilit bir rol 
oynaması göz önüne alındığında, liderlerin, özellikle kriz zamanlarında, takipçilerin ihtiyaçlarını 
karşılaması ve bunlara yanıt vermesi beklenir (Zheng vd. 2021:2). Bütün bu sorumluluklar en 
nihayetinde liderin iyi oluşunu etkileyen durumları oluşturur. Aristoteles’in işlevsellik teorisine 
göre  mutluluk, insan ruhunun sahip olduğu aklı kullanarak erdeme uygun ortaya koyduğu 
etkinliğidir, yüce iyidir (Kantarcıoğlu ve Özcan, 2020: 286).  

Kelime ağacı analizi bulguları sonucu; ”İyi” kavramı, perakende, teknoloji, kozmetik-ilaç, uçak, 
yazılım ve kargo-lojistik endüstrisinde faaliyet gösteren küresel işletmelerin liderlerinin 
ifadelerinde ortaya çıkmaktadır. Bulgular sonucu; iyi hissetmek, iyi iş, iyi karar, iyi gün, iyi 
eğitim, iyi yargı, iyi haber, iyi ortak, iyi üretim, iyi süreç, iyi sinyal, iyi başarı, iyi zaman, iyi 
çözüm, iyi ilişkiler ağı, dünya çapında iyi olmak ve iyi uyum gibi ifade ağları ortaya çıkmıştır. 
Bu sonuçlar liderlerin ifadelerinin ödomonik yaklaşımı yansıttığı çerçevede yorumlanabileceği 
için anlamlı bulunmuştur. 
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Tablo 4: Kelime Ağacı Analizi Sonuçları-His 

 

Öznel iyi oluş, bireylerin kendi yaşamlarına ilişkin değerlendirmelerini, yaşam kaliteleriyle ilgili 
nasıl hissettiklerini ifade etmektedir (Kesebir ve Diener, 2008; Cummins vd. 2002). Öznel iyi 
oluşun duygusal boyutlarından pozitif duygulanım/etki, bireyin kendini yaşama karşı ne kadar 
hevesli, aktif ve dikkatli hissettiğini yansıtır. Yüksek enerji, tam konsantrasyon, zevkli katılım 
vb. ile karakterize edilir. Buna karşılık negatif duygulanım/etki üzüntü, sıkıntı, öfke, küçümseme, 

hoşnutsuzluk, isteksiz katılım vb. ile karakterize edilir (Watson vd. 1988: 1063).  
Antik çağ felsefesinin unsurlarının liderlikte iyi oluş ve hayal gücü tipolojisinin temelini 
oluşturduğu varsayımı sonucu “His” kavramı, perakende, teknoloji, kozmetik-ilaç, uçak, yazılım 
ve kargo-lojistik endüstrisinde faaliyet gösteren küresel işletmelerin liderlerinin ifadelerinde 
ortaya çıkmaktadır. Tablo 4’te görülen kelime ağacı analizi bulgularına göre; iyi hissetmek, 

güvenli hissetmek, konforlu hissetmek, organize hissetmek, doğal hissetmek, güçlendirilmiş 
hissetmek, bulunduğun yeri hissetmek, değişimi hissetmek, önemli olanı hissetmek, zaman zaman 
önemsiz hissetmek, gereksiz durumları hissetmek ve gerilimi hissetmek gibi ifade ağları ortaya 
çıkmıştır. Bu sonuçlar liderlerin ifadelerinin hedonik yaklaşımı yansıttığı çerçevede 
yorumlanabileceği için anlamlı bulunmuştur. 

Tablo 5: Kelime Ağacı Analizi Sonuçları-Değişim 
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Huhtala ve arkadaşları (2021) örgütlerde etik kültürün uzun dönem istikrarlılığının ya da ani 
değişiminin liderlerin uzun vadeli refahı ile ilişkili olup olmadığını araştırmışlardır (Huhtala vd. 

2021:17). Kaluza ve arkadaşları (2020) ise çalışmalarını liderlik davranışları ile liderin iyi oluşu 
arasındaki ilişkiyi keşfetmek üzere kurgulamışlardır. Meta- analiz yöntemini kullanan bu 
çalışmanın sonucunda yapıcı liderlik türlerinden değişim ve ilişki odaklı liderliğin (örneğin, 
dönüşümcü ve katılımcı), görev odaklı liderliğe (örneğin, işlemsel) göre liderin iyi oluşunu daha 
iyi açıkladığını, yıkıcı liderlik türlerinde ise aktif yıkıcı liderliğin (örneğin, suistimalci denetim), 
liderin iyi oluşuyla pasif liderliğe (örneğin, serbest liderlik) göre daha güçlü negatif ilişkiler 
gösterdiği gözlemlenmiştir (Kaluza vd., 2020: 34). Hayal gücü de değişim ve gelişim için önemli 
bir araçtır (Judson, 2021: 5). 

Antik çağ felsefesinin unsurlarının liderlikte iyi oluş ve hayal gücü tipolojisinin temelini 
oluşturduğu varsayımı sonucu “Değişim” kavramı, perakende, teknoloji, kozmetik-ilaç, uçak, 
yazılım ve kargo-lojistik endüstrisinde faaliyet gösteren küresel işletmelerin liderlerinin 
ifadelerinde ortaya çıkmaktadır. Tablo 5’te görülen kelime ağacı analizi bulgularına göre; pozitifi 

değişim, bireysel değişim, değişim için itici güç oluşturmak, kapsamlı değişim, sert ve hızlı 
değişim, iklim değişimi, yıkıcı değişim, küresel değişim, değişimi benimsemek, değişimin 
adımlarını hissetmek, değişimin öncülerini bilmek, değişim ve risk, değişim için fırsat, 
davranışsal değişim, değişimin dijital süreçlerle oluşması, değişime adapte olmak, dünyayı 
değiştirmek, değişimi hafifletmek, değişimin doğası ve odağı değiştirmek gibi ifade ağları ortaya 
çıkmıştır. Değişim kavramı liderin iyi oluş ve hayal gücü kodları arasında yer aldığı için 
araştırmanın bulguları anlamlı bulunmuştur. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmanın temel amacı antik çağ felsefesinden günümüze yansıyan iyi oluş ve hayal gücü 
anlayışını liderlerin dünyasında keşfetmektir. Araştırmanın temel varsayımı epistemolojik 
tabanda günümüz doğrularını geçmiş doğrularla açıklama üzerine kurgulanmıştır. Araştırmamıza 
konu olan Fortune 500 listesine girmiş Samsung, Apple, UPS, Airbus, Amazon, 
Johnson&Johnson ve Walmart gibi küresel şirketlerin liderlerinin röportaj ve söylemlerinde antik 

çağ filozoflarından Platon, Aristoteles ve Sokrates’in iyi oluş ve hayal gücü felsefesinin 
boyutlarına rastlanmıştır. Bu boyutların analiz sonuçlarına göre liderlerin öncelikle ödomonik 

yaklaşımın etkisi altında olduğu sonrasında hedonik yaklaşımdan izler taşıdığı ortaya çıkmıştır. 
Hayal gücü kavramı ve boyutları liderlerin ifadelerinde keşfedilmesine rağmen iyi oluş ve 
boyutları kadar öne çıkmadığı ve etki etmediği gözlemlenmiştir. Bu sonuç, perakende, teknoloji, 

kozmetik-ilaç, uçak, yazılım ve kargo-lojistik endüstrisinde faaliyet gösteren, gelirleri 84-580 

milyar dolar aralığında olan küresel şirketlerin liderlerinin rasyonel yönlerinin ağır bastığını 
ortaya çıkardığı için anlamlı bulunmuştur. Araştırmamızın tipoloji oluşturma süreci devam 
etmektedir. Gelecek çalışmalar için liderin iyi oluşundan örgütün iyi oluşuna geçiş yapılması 
önerilmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, uzaktan çalışma sürecindeki iş-yaşam dengesi ile ilgili anlayışı geliştirmek ve liderlerin 

teknolojiyle ilgili yetkinliklerinin çalışanlar üzerindeki olası etkilerini incelemektir. Araştırma kapsamında 

yöneticilerin dijital liderlik özellikleri ile çalışanların iş-yaşam dengeleri arasında bir ilişki olabileceği ve bu ilişkinin 
teknostresin aracılık etkisi ile açıklanabileceği öne sürülmektedir. Bu bağlamda, 202 beyaz yaka çalışan ile 
gerçekleştirilen anket çalışmasına dayalı bulgular sonucunda, yöneticilerin dijital liderlik yetkinlikleri ile çalışanların 
iş- yaşam dengeleri arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu ve çalışanların teknostres düzeyleri ile iş-yaşam 
dengeleri arasında ise anlamlı ve negatif bir ilişki olduğu görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Çalışma, İş-Yaşam Dengesi, Dijital Liderlik, Teknostres, İş Talepleri-İş Kaynakları 
(JD-R) Modeli 

 

GİRİŞ 

Kurumlar, artık insan kaynaklarını azaltılması gereken maliyet faktörleri olarak görmemekte, 
daha ziyade stratejik değerler olarak kabul etmektedir (Rodríguez-Sánchez vd., 2020). Bu 

doğrultuda, çalışanların refahı ve çalışma koşullarının dikkate alınması giderek önem kazanan 

öncelikler olma eğilimindedir. 2020 yılının başlarından itibaren pandemi sonucunda uzaktan 

çalışmaya geçiş nedeniyle, iş-yaşam dengesinin korunması da iş dünyası için kritik bir konu 
haline gelmiştir. Bilgisayar tabanlı iletişim araçlarını kullanarak geleneksel iş yeri dışında 
çalışmayı ifade eden uzaktan çalışma (Greer ve Payne, 2014), gelecekte de bir çalışma trendi 

olmaya devam edecek gibi görünmekte ve bu nedenle de iş-yaşam dengesi sorunlarının 
araştırılmasının önemi artmaktadır. Teknolojik gelişmeler sayesinde, organizasyonlar iş tasarımı 
ve liderlik konularında giderek artan önemli değişimler yaşamaktadır (Schwarzmüller vd., 2018). 

Yükselen teknoloji kullanımı noktasında, Suh ve Lee (2017), uzaktan çalışanların teknostresten 

mustarip olabileceklerini savunmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojileri, erişilebilirlik ve daha hızlı 
çalışma beklentileri yaratarak çalışanların stresinin artmasına neden olmaktadır (Hung vd., 2015). 
Bunun aksine, dijital liderlerin dijital yetkinlikleri aracılığı ile çalışanların iş-yaşam dengesinin 

iyileştirilmesine katkı sağlanabileceği de öne sürülmektedir (Rofcanin vd., 2021). 

Palumbo'ya (2020) göre, uzaktan çalışmanın iş-yaşam dengesi üzerindeki etkilerini anlamak için 
daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmada, liderlik ile ilgili 
faktörlerin uzaktan çalışanların iş-yaşam dengelerinde nasıl bir fark yaratacağını açıklamak 

amaçlanmaktadır. İlgili literatür incelendiğinde, dijital liderliğin uzaktan çalışanların iş-yaşam 

dengesi üzerindeki etkisinin henüz araştırılmadığı görülmektedir. Bu ihtiyaçtan yola çıkan bu 
çalışma, dijital liderlik ve teknostres faktörlerini öne sürerek iş-yaşam dengesi yazınına katkı 
sağlamayı amaçlamaktadır. Çalışmanın temel varsayımları şu şekilde sıralanmaktadır: İlk olarak, 
uzaktan çalışma uygulamaları nedeniyle artan dijital çalışma sürecinde, çalışanların teknolojik 

yükle başa çıkabilmeleri için belirli liderlik becerileri gerektirdiğini öne sürmektedir. İkinci 
olarak, bilgi ve iletişim teknolojilerine yoğun olarak maruz kalmanın, çalışanların bu teknolojilere 

uyum sağlamasını zorlaştıracağını öngörmektedir. Bu noktada, liderlerin dijital yetkinliklerinin, 

çalışanların teknoloji kaynaklı streslerini azaltmaya yardımcı olacağı düşünülmektedir. Son 

olarak ise, teknostres seviyesindeki azalmanın, çalışanların iş ve özel yaşamları arasında bir denge 
kurmalarına yardımcı olacağını varsaymaktadır. 
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Bu çalışmada, önerilen değişkenlerin iş-yaşam dengesi üzerindeki önemini açıklamak için iş 
talepleri-iş kaynakları (JD-R) teorisi kullanılmaktadır. Buna göre, dijital liderlik bir iş kaynağı, 
teknostres bir iş talebi ve iş-yaşam dengesi de JD-R teorisinin işle ilgili bir sonucu olarak ele 

alınmaktadır. Bu çalışmanın liderlik, iş stresi ve iş-yaşam dengesi arasındaki ilişkilere ışık tutması 
hedeflenmektedir.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Dijital Liderlik 

Günümüzde liderler, sadece çalışanların motivasyonlarından değil, aynı zamanda onların gelişen 
teknolojilere ve koşullara uyumunu kolaylaştırmalarından da sorumludurlar. Bu nedenle 

geleneksel rollerine ek olarak farklı beceri ve özellikleri de kazanmaları gerekmektedir (Bakan 

ve Doğan, 2013). Artık liderliğin etkinliğini artırmak için teknolojik adaptasyonun gerekliliği 
kaçınılmazdır (Astuti, 2018). Bu kapsamda, sadece lider ve çalışanlar arasındaki mekânsal 
ilişkiyi değil, aynı zamanda liderin dijital adaptasyondaki kolaylaştırıcı rolünü de içeren “dijital 
liderlik” kavramı ortaya çıkmıştır (Fahmi vd., 2020). Dijital liderlik, temel olarak başarılı bir 
kurumsal dijitalleşmeyi sağlamak için doğru adımları atmak olarak tanımlanmaktadır    (El Sawy 

vd., 2016). Bu bağlamda, bir dijital liderin temel rolü, dijitalleşme sürecine katkıda bulunmak 
olarak kabul edilmektedir (Wilson III vd., 2004). Ancak dijital liderlerin rolü bu dönüşümün sona 
ermesiyle bitmemektedir (Klein, 2020). Dijital bir lider, yetki devrine istekli olmalı ve hiyerarşiyi 
yataylaştırmalıdır (Oberer ve Erkollar, 2018; Urçar, 2017). Güven oluşturmak, çevik düşünme 
yapısına sahip olmak, çalışan odaklı davranmak ve açık iletişimi desteklemek diğer önemli dijital 
lider özellikleri arasında sayılabilir (Klein, 2020).   

Teknostres 

Teknostres, teknolojik gelişmelerin çalışanlara yüklediği artan talepleri ifade etmek için 

kullanılmaktadır. Brod (1984, s.16) tarafından “yeni bilgisayar teknolojilerine sağlıklı bir şekilde 
ayak uyduramamanın neden olduğu modern bir uyum hastalığı” olarak tanımlanmıştır. Ragu-

Nathan vd. (2008)’e göre teknolojiye maruz kalmanın yarattığı stres beş temel faktör altında 
toplanmaktadır. Bu faktörler: “Aşırı Teknolojik Yük”, “Teknolojik İstila”, “Teknolojik 
Karmaşıklık”, “Teknolojik Güvensizlik” ve “Teknolojik Belirsizlik” olarak sıralanmaktadır. Aşırı 
teknolojik yük, teknolojik karmaşıklık nedeniyle kişinin iş yükündeki artışı tanımlamak için 
kullanmakta;  teknolojik istila, teknolojinin bireylerin özel yaşamındaki işgalinin kapsamını ifade 
etmekte; teknolojik karmaşıklık, teknolojik ilerlemeler karşısında aşırı zorlanma hissini 
vurgulamakta; teknolojik güvensizlik, yeni teknolojiler tarafından iş güvencesinin tehdit ediliyor 

olmasına işaret etmekte; teknolojik belirsizlik ise, teknolojilerdeki ayak uydurması zor olan hızlı 
değişimi ifade etmektedir (Ragu-Nathan vd., 2008). Bu araştırma çerçevesinde, özel yaşama olan 
etkisinden ötürü, teknostresin teknolojik istila boyutu ele alınarak,  iş-yaşam dengesi üzerindeki 
etkisi incelenmektedir. 

İş-Yaşam Dengesi 
Lockwood (2003), iş-yaşam dengesini, çalışanların bakış açısıyla, iş gereksinimlerini ve kişisel 
sorumlulukları yönetme ikilemi olarak tanımlamıştır. İş-yaşam dengesinin önemi son yıllarda 

giderek artmaktadır (Ross vd., 2016). İş ve özel yaşam arasındaki dengenin sağlanması, çalışanlar 
ve örgütler için önemli bir hedeftir (Ma vd., 2021). Fakat pandemi, çalışanların kişisel ve iş 

hayatlarındaki rollerinde önemli ve hatta yıkıcı değişikliklere neden olmuştur (Hjálmsdóttir ve 
Bjarnadóttir, 2021). Çalışanlar yaşamlarında giderek daha fazla zaman baskısı yaşamakta ve 

zamanı günlük yaşamları için kıt bir kaynak olarak görmektedir (Fyhri ve Hjorthol, 2009). İş-

yaşam dengesinin bozulduğu durumlarda, çalışanların motivasyonu büyük ölçüde azalabilmekte 
ve bu çalışanları organizasyondan ayrılma kararına kadar götürebilmektedir. Devam eden dijital 

dönüşümün, çalışanların iş-yaşam dengesini giderek  daha fazla etkilediği de görülmektedir 
(Schwarzmüller vd., 2018).  
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Teori ve Hipotezler 

Bu araştırmanın temel amacı, dijital liderlik ile iş-yaşam dengesi arasındaki ilişkinin ve bu ilişkide 

teknostresin aracılık etkisinin araştırılmasıdır. Bu bölümde araştırma modeline ilişkin teorik 
çerçeve sunulmakta ve beklenen ilişkiler için ilgili literatür ışığında hipotezlerle açıklanmaktadır. 

İş talepleri-iş kaynakları teorisi (JD-R): İş talepleri – iş kaynakları teorisi temel 

olarak; işin fiziksel, sosyal veya örgütsel boyutları olarak iş kaynaklarının hedeflere ulaşılmasına, 
iş taleplerinin ve ilgili maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olduğunu; iş taleplerinin ise işin belirli 
bir çaba gerektiren ve fizyolojik veya psikolojik maliyetlere neden olan boyutlarını ifade ettiğini 
belirtmektedir (Demerouti vd., 2001). Bu teoriye göre iş taleplerinin çalışanlar üzerindeki etkileri 
iş veya kişisel kaynaklarla giderilebilir (Bakker ve Demerouti, 2017). Bu bağlamda, mevcut 
çalışmada, iş talepleri – iş kaynakları teorisine dayanarak, dijital liderlik bir iş kaynağı ve 
teknostres bir iş talebi olarak ele alınmış olup, bunlardan etkilenen sonuç olarak iş-yaşam dengesi 
araştırılmaktadır. Buna göre liderlerin dijital yetkinlikleri bir kaynak olarak, uzaktan çalışma 
sırasında teknolojinin aşırı kullanımından kaynaklanan stresin azaltılmasına yardımcı olabilir. Bu 

noktada iş-yaşam dengesi, araştırma modelinde iş ile ilgili bir sonuç olarak ele alınmaktadır. 

Dijital liderlik ve teknostres: Uzaktan çalışma, çalışanları direkt kontrolden yoksun 
bırakabilecek bir durum olarak algılanabilmektedir ve bu nedenle yöneticiler, astlarının 

performansını kontrol etmek için otoriter tarzlarını arttırabilirler (Spagloni vd., 2020). Bu durum, 
özel hayatın işgaline yol açabilir  ve çalışanlar hem yeni teknolojilere hem de yöneticilerin artan 
taleplerine uyum sağlamak için daha çok çalışmak zorunda kalabilir. Bu durum da artan stres ve 

bitkinliğe yol açacaktır. Literatür, özerklik ve sosyal destek gibi iş kaynaklarının eksikliğinin 

ve artan iş taleplerinin  artan teknostres ile ilişkili olduğunu göstermektedir (Salanova, Llorens 

ve Cifre, 2012; Wallgren ve Hanse, 2007). 

Yönetici ve liderlik davranışları, teknoloji kaynaklı stresin zararlı sonuçlarını ortadan kaldırmak 
için yardımcı unsurlar olarak kabul edilmektedir (Fieseler vd., 2014). Bu açıdan liderlik, 

çalışanları yetkilendirmek, eğitmek ve belirsizlikle karşılaştıklarında uyum  sağlamalarını 
kolaylaştırmak için önemli bir işleve sahiptir. Fieseler vd. (2014) tarafından  yapılan çalışma da, 
liderliğin teknostres üzerinde telafi edici bir rolü olduğunu göstermiş ve liderliğin teknoloji 

kullanımının olumsuz sonuçlarını iyileştirmek için olası bir araç olarak düşünülebileceğini öne 
sürmüştür. 

Bunlar çerçevesinde çalışmanın birinci hipotezi şöyledir: 

H1: Dijital liderlik, teknostres üzerinde anlamlı ve negatif bir etkiye sahiptir. 

Teknostres ve iş- yaşam dengesi: Bu çalışmada teknoloji kullanımına uyum 

sağlanamadığı takdirde oluşacak potansiyel bir olumsuz duyguya işaret edilmektedir. Buna göre, 
teknolojik becerilerini geliştiremeyen çalışanlar için uzaktan çalışma sırasında bilgi ve iletişim 

teknolojilerini kullanmak bir yük  haline gelmiş olabilir. Ayrıca, uzaktan çalışma nedeniyle bilgi 
ve iletişim teknolojilerinin artan kullanımı, işin özel yaşam üzerinde olumsuz etkilerinin olmasına 

yol açmaktadır (Amah ve Ogah, 2021). İşyerinde teknolojinin bu aşırı kullanımı, iş ve yaşam 

arasındaki sınırları bulanıklaştırdığından, çalışanlar için dengeyi korumak oldukça zor hale 
gelmektedir (Ma vd., 2021). Öte yandan, yoğun teknoloji ile birlikte uzaktan çalışma süreçleri, 
yöneticilerin çalışanlar üzerindeki teknokratik kontrolünü arttırmaktadır (Bathini ve Kandathil, 

2020). Gelişen teknolojilere bağlı olarak artan ulaşılabilirliğin, çalışanlar üzerinde bir stres 
yaratacağını ve bunun da teknolojik gelişmeleri öğrenmek ve bunlara uyum sağlayabilmek 

için daha fazla  zaman ve enerji harcayarak çalışanlarda baskıya yol açacağı düşünülmektedir. 
Bu çalışmada teknostres bir iş talebi olarak kabul edilmekte ve bu iş talebinin de iş-yaşam 
dengesini olumsuz etkileyeceği düşünüldüğünden, teknostres ile iş-yaşam dengesi arasında 

olumsuz bir ilişki olacağı öngörülmektedir. Bu doğrultuda, çalışmanın ikinci hipotezi şu 
şekildedir: 
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H2: Teknostres, iş-yaşam dengesi üzerinde anlamlı ve negatif bir etkiye sahiptir. 

Dijital Liderlik, Teknostres ve İş - Yaşam Dengesi: Larjovuori vd. (2016) dijital 

liderliği, bir liderin dijitalleşme için bir vizyon oluşturma ve ilgili stratejileri yürütme yeteneği 
olarak ifade etmiştir. Yücebalkan'a (2018) göre, yeni teknolojileri ve iletişim araçlarını 
kullanma becerisi dijital liderlerin temel özelliklerinden biridir. Diğer yandan, dijital liderlik aynı 
zamanda çalışanları güçlendirmek için rol model olmayı ifade etmektedir (Helmold, 2021) ve 

dijital liderliğin kapsamı, yöneticilerin dijital zamanlarda benimsemesi gereken tutum ve 

davranışları da içerir (Zeike vd., 2019). Başlıca dijital liderlik rolleri, dijital kaynakların 

kullanımını teşvik ederek paylaşıma hizmet eder (Tannou ve Westerman, 2012). Amah ve Ogah 

(2021), dijital liderlik kabiliyetinin çalışanların  iş stresinin azaltılmasına katkıda bulunduğunu 

ve bunun da iş-yaşam entegrasyonunu etkilediğini savunmaktadır. Ayrıca Miller (2018), dijital 

liderliğin, teknolojiye iyi  yapılandırılmış bir erişim yoluyla insanların yaşamlarını, esenliğini ve 
koşullarını iyileştirmekle ilgili olduğunu belirtmektedir. 

Bu çalışmada, yöneticilerin yeni teknolojilerin ve dijital iletişim araçlarının kendi yetkinlikleri 

ile uygulanması konusunda gerekli sorumluluğu almaması durumunda teknostresin ortaya 

çıkabileceği öne sürülmektedir. Bu bağlamda, dijital liderlik kapasitelerinin çalışanların 

teknolojik gelişmeler ve uzaktan çalışma araçları ile ilgili daha az stres  yaşamalarına 
yardımcı olacağı ve bunun da daha iyi bir iş-yaşam dengesi algısına katkıda bulunacağı 
düşünülmektedir. Bunlara göre, araştırmanın üçüncü ve dördüncü hipotezleri şu şekildedir: 

  H3: Dijital liderlik, iş-yaşam dengesi üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahiptir. 

  H4: Teknostres, dijital liderlik ve iş-yaşam dengesi arasındaki ilişkide aracı değişken 

rolüne sahiptir. 

 
 

Şekil 1: Araştırma Modeli 
 

 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Örneklem 

Veriler, kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak çevrimiçi anketler aracılığıyla toplanmıştır. 
Katılımcılar, katılımın anonim ve gönüllülük esasına dayalı olduğu konusunda bilgilendirilmiştir. 
Gönderilen 500 ankete 202 kişi iştirak etmiş ve yaklaşık %40’lık bir geri dönüş oranına 
ulaşılmıştır. Ankete katılanlar, pandeminin başlamasıyla birlikte evden çalışmaya geçmiş olan 

beyaz yaka çalışanlardan oluşmaktadır. Ankete katılanların %60,9'u kadın ve %39,1'i erkektir. 
Ankete katılanların çoğunluğu (117 kişi) 30-39 yaş aralığındadır. Çalışma hayatındaki ortalama 
görev süresi 13 yıl, mevcut organizasyondaki ortalama görev süresi ise 6 yıl olarak 
hesaplanmıştır. Katılımcıların %62,9u hizmet sektöründe çalışırken, %37,1'i üretim sektöründe 
görev almaktadır. Ankete katılanların %64,9'u evli ve %35,1'i bekârdır. Örneklemin yarısından 
fazlası (%53,5) lisans mezunudur. Katılımcılardan sadece 3 kişi lise mezunudur. Örneklemin geri 
kalanı (%45,1) yüksek lisans veya doktora derecesine sahiptir; yani katılımcıların önemli bir 
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kısmının yüksek düzeyde eğitimli olduğu söylenebilir. Katılımcıların demografik bilgileri Tablo 

1'de yer almaktadır. 

Tablo 1: Demografik Özellikler 

Nitelik Kategori Frekans Yüzde 

Cinsiyet Erkek 

Kadın 

79 

123 

39,1% 

60,9% 

Yaş  ≤29 

30-39 

40-49 

≥50 

33 

117 

45 

7 

16,3% 

57,9% 

22,3% 

3,5% 

Eğitim seviyesi Lise 

Lisans 

Yüksek lisans 

Doktora 

3 

108 

68 

23 

1,5% 

53,5% 

33,7% 

11,4% 

Medeni durum Bekâr 
Evli 

71 

131 

64,9% 

35,1% 

Sektör Üretim 

Hizmet 

75 

127 

37,1% 

62,9% 

 

Veri Toplama Aracı 
Çalışmada araştırma modelini test etmek için kullanılan anket 3 ölçekten ve demografik 

sorulardan oluşmaktadır. Dijital liderlik için Ulutaş ve Arslan (2017) tarafından oluşturulan ölçek, 
iş-yaşam dengesi için Brough et. al. (2014) tarafından geliştirilen ölçek, ve teknostres için 
Tarafdar et. al. (2010) tarafından hazırlanan ölçek kullanılmıştır. Ölçeklendirme yöntemi olarak 
eşit aralıklı 5’li likert tipi ölçek kullanılmıştır. Değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 
2'de gösterilmektedir. 

Tablo 2: Tanımlayıcı İstatistikler 

 N Minimum Maksimum Ort. Std. Sapma 

DL 202 1,14 5,00 3,5106 1,02526 

TS 202 1,00 5,00 2,9183 1,30399 

İYD 202 1,00 5,00 3,0924 1,16719 

N  202     

(DL-Dijital liderlik; TS- Teknostres; İYD- İş-Yaşam Dengesi) 

Güvenirlik Analizi 
İstatistiksel analizler IBM SPSS 26 kullanılarak yürütülmüştür. Öncelikle güvenirlik analizleri 

yapılarak ölçeklerin içsel tutarlığı kontrol edilmiştir. Güvenirlik analizleri sonucunda ölçeklerin 
Cronbach Alfa güvenirlik katsayıları sırayla, dijital liderlik için 0.956, teknostres için 0.904 ve 

iş-yaşam dengesi için 0.946 olarak hesaplanmıştır. Cronbach Alpha değerlerine bakıldığında tüm 
ölçeklerin güvenilir olduğu görülmüştür. Bu analizler sırasında iş-yaşam dengesinden 1 madde 
ve dijital liderlik ölçeğinden 4 madde analiz dışı bırakılmıştır. İş-yaşam dengesi ölçeğinden ters 
kodlanmış bir madde çıkartılmıştır. Türkiye bağlamında ters kodlanmış maddelerin (olumsuz test 
ifadelerinin) diğer maddelerden farklı algılandığını ve ayrı bir faktör olarak öne çıkma eğiliminde 
olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır (örn. Turgut ve Erden, 2013). Bu nedenle, 
güvenilirliği artırmak için ilgili madde analize dahil edilmemiştir. Dijital liderlik ölçeğinden 
silinen 4 madde ise Cronbach Alpha'yı düşüren ve faktör analizlerinde buna bağlı olarak faktör 
yükleri 0.60'ın altında kalan maddelerdir. 
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Hipotez Testleri 

Regresyon analizleri için ön koşul olarak değişkenler arasındaki korelasyonlar hesaplanmıştır. 
Korelasyon tablosuna bakıldığında bağımlı değişken iş-yaşam dengesi ile teknostres arasında 
0.01 seviyesinde anlamlı 0.440’lık bir negatif korelasyon olduğu görülmektedir. Ayrıca bağımsız 

değişken dijital liderlik ile iş-yaşam dengesi arasında da 0.05 düzeyinde anlamlı 0.140’lık pozitif 
bir korelasyon ortaya çıkmıştır (bkz. Tablo 3). 

 

Tablo 3: Korelasyon Katsayıları 
 DL TS İYD 

DL Pearson Katsayısı 1 ,020 ,140* 

Anlamlılık  ,778 ,047 

N 202 202 202 

TS Pearson Katsayısı ,020 1 -,440** 

Anlamlılık ,778  ,000 

N 202 202 202 

İYD Pearson Katsayısı ,140* -,440** 1 

Anlamlılık ,047 ,000  

N 202 202 202 

*Korelasyon 0.05 seviyesinde anlamlıdır.  
**Korelasyon 0.01 seviyesinde anlamlıdır.  

    (DL-Dijital liderlik; TS- Teknostres; İYD- İş-Yaşam Dengesi) 
 

Korelasyon analizlerinden sonra regresyon analizleri ile hipotez testlerine devam edilmiştir. 
Regresyon analizleri sonucunda, dijital liderlik ve teknostres ile iş-yaşam dengesi arasındaki 
anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. Teknostresteki bir birimlik artış iş-yaşam dengesinde 
0.440’lık bir azalışa sebep olmaktadır (bkz. Tablo 5). Bu bağlamda H2’nin desteklendiği 
görülmektedir. Öte yandan, dijital liderlikteki bir birim artış, iş yaşam dengesinde 0.140’lık bir 
artış sağlamaktadır (bkz. Tablo 6).  Bu nedenle H3 de desteklenmektedir. Dijital liderlik ile 

teknostres arasında ise anlamlı bir ilişki bulunamamıştır ve H1 desteklenmemiştir. Aracılık 
hipotezini (H4) test etmek için Baron ve Kenny'nin (1986) üç aşamalı regresyon analizinin 
kullanılması öngörülmüştür (Baron ve Kenny, 1986). Baron ve Kenny'nin (1986) prosedüründe, 
aracılık rolünden bahsedebilmek için öncelikle bağımsız ve bağımlı arasında, ikinci olarak ise 
bağımsız ve aracı değişken arasında anlamlı bir ilişki olmalıdır. Tam aracılıktan bahsetmek için 
ise bağımsız değişken aracı değişken ile birlikte regresyon analizine sokulduğunda bağımsız 
değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisinin artık anlamlı olmaması gerekmektedir. Ancak 
bu çalışma kapsamında bağımsız değişken dijital liderlik ile aracı değişken teknostres ile arasında 
anlamlı bir ilişki bulunamadığından hipotez testine devam edilememiş ve aracılık modeli için 

analiz yapılamamıştır. 
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Tablo 4: Dijital Liderlik ve Teknostres Regresyon Analizi 

Model Beta t Anlamlılık 

1 (Sabit)  8,605 ,000 

DL ,020 ,283 ,778 

                       Bağımlı değişken: Teknostres 

 

 

Tablo 5: Teknostres ve İş-Yaşam Dengesi Regresyon Analizi 
Model Beta t Anlamlılık 

1 (Sabit)  23,369 ,000 

TS -,440 -6,937 ,000 

                       Bağımlı değişken: İş-Yaşam Dengesi 
 

 

Tablo 6: Dijital Liderlik ve İş-Yaşam Dengesi Regresyon Analizi 
Model Beta t Anlamlılık 

1 (Sabit)  8,688 ,000 

DL ,140 2,003 ,047 

                       Bağımlı değişken: İş-Yaşam Dengesi 

 
 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bu çalışmanın bulguları, dijital liderliğin ve teknostresin çalışanların iş-yaşam dengeleri üzerinde 
anlamlı bir etkisi olduğunu göstermektedir. Buna göre artan teknolojiye maruz kalmanın bir 
sonucu olarak ortaya çıkan stresin, çalışanların iş-yaşam dengesi üzerinde olumsuz  bir etkisi 

bulunmaktadır. Bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin ve iletişim teknolojileri aracılığıyla artan 
ulaşılabilirliğin çalışanlar açısından iş dışındaki yaşamlarına müdahale olarak 

değerlendirilebileceği söylenebilir. Bu nedenle organizasyonlar, yeni teknolojileri benimserken 

çalışanların iş dışındaki yaşamlarına özen göstermeli ve onlara bunu dengeleyecek alan ve 

imkânlar sunmalıdır. Ayrıca, yöneticilerin dijital yetkinliklerinin de çalışanların iş-yaşam 

dengeleri üzerinde olumlu bir etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Bu noktada, kurumların, 
yöneticilerin dijital becerilerinin arttırılması konusunda düzenlemeler yapmalarının faydalı 
olabileceği belirtilebilir. 

Bu bağlamda, organizasyonların uzaktan çalışma nedeniyle yeni teknolojilerin yoğun bir 

şekilde yayılıyor olduğunun farkında olması gerekmektedir. Organizasyonlar için, çalışanlara ve 

ayrıca yöneticilere teknoloji kullanımı konusunda gerekli eğitimlerin verilmesi iyileştirici 
sonuçlar doğurabilir. Ayrıca, artan teknoloji kullanımı sonucunda çalışanların 

ulaşılabilirliklerinin özel hayatlarına müdahale etmemesi, organizasyonlar tarafından garanti 

altına alınmalıdır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Özetle, bu çalışmanın amacı, dijital liderliği bir iş kaynağı ve teknostresi bir iş talebi olarak 

önererek, iş-yaşam dengesi konusunu incelemektir. Bulgular, dijital liderlik yetkinliklerinin iş-

yaşam dengesi üzerinde olumlu ve teknostresin iş-yaşam dengesi üzerinde olumsuz bir etkisi 

olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, çalışanların iş-yaşam dengesini iyileştirmek için 
liderlerin dijital yeteneklerinin ve çalışanların teknoloji kullanımı kaynaklı streslerinin etkisinin 
önemi vurgulanmaktadır. 

Beklenilenin aksine, yöneticilerin dijital liderlik yetkinlikleri ile çalışanların teknostres seviyeleri 

arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Dijitalleşmeyi kolaylaştıran liderlerin iş-yaşam 
dengesi üzerindeki pozitif katkısını açıklamak için farklı değişkenlerin aracı rolü oynayabileceği 
gelecek çalışmalarda göz önünde bulundurulabilir. Dijital liderler, doğrudan bireysel olarak 
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tecrübe edilmekte olan teknostresi azaltamasa da, organizasyonel işleyişi kolaylaştırarak ve 
çalışanlarının adaptasyonunu destekleyici uygulamalar benimseyerek bilgisayar karşısında 
geçirilen sürenin azaltılmasına ve böylelikle iş-yaşam dengesinin iyileştirilmesine katkı sağlıyor 
olabilirler.  

Kovid-19 pandemisi sürecinde yoğunlaşan ve sonrasında da devam eden uzaktan çalışmaya 
geçişi göz önünde bulundurarak, iş-yaşam dengesinin organizasyonların ajandalarında önemli bir 

madde olmaya devam edeceği düşünülmektedir. Bu nedenle, teknolojinin artan yaygınlığı 
nedeniyle çalışanların stres yaşamamaları için organizasyonların belirli önlemler alması 
gerekmektedir. Sonuç olarak, bu çalışma, iş talepleri – iş kaynakları teorisinden yararlanarak, iş-

yaşam dengesine ilişkin bir anlayış geliştirmekte ve organizasyonların çalışanların iş-yaşam 

dengesini iyileştirmek için uzaktan çalışma uygulamalarının neden olduğu strese odaklanmaları 
gerekliliğine işaret etmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada otantik liderliğin iletişim doyumu üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Otantik liderlik 

sosyal etki kuramı çerçevesinde çalışanların iletişim doyumunu sağlamada etkili olabilecek unsurlar arasında 
değerlendirilmektedir. Dolayısıyla çalışanların otantik liderlik algıları arttıkça iletişim doyumlarının da artacağı 
düşünülmektedir. Bu kapsamda ilk olarak otantik liderlik ile iletişim doyumu ve sosyal etki kuramı bağlamında 
aralarında oluşacak ilişkiye yönelik kavramsal ve kuramsal çerçeveye yer verilmekte, daha sonra araştırma modeli 

kapsamında yapılan anket çalışmasına ilişkin bulgu ve sonuçlar sunulmaktadır. Araştırmanın örneklemini Kırşehir ili 
Valilik Protokol Listesinde yer alan kamu kurumlarında görev yapan 402 personel oluşturmaktadır. Yüz yüze anket 
yöntemiyle ve 5’li likert tipi ölçeklerden yararlanılarak toplanan veriler SPSS 22.0 ve AMOS 24.0 istatistik programları 
kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma modeli testi için yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Araştırmadan elde 

edilen bulgular sonucunda otantik liderliğin iletişim doyumu üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü 
etkisinin olduğu tespit edilmiştir (R= 0.732, R2= 0.640, Stnd. β = 0.800, p<0.05).  

Anahtar Kelimeler: Otantik Liderlik, İletişim Doyumu, Sosyal Etki Kuramı, Yapısal Eşitlik 

 

GİRİŞ 

İletişim doyumu bir örgütte, örgütsel iletişimin ne derece etkin, verimli ve kaliteli kullanıldığı ve 

çalışanların örgütsel iletişimden ne derece tatmin oldukları ile ilişkilidir (Eroğlu ve Özkan, 2008, 

s. 13). Bir örgütteki iletişimin kalitesi ne kadar yüksek olursa iletişim doyumu da o kadar yüksek 
olacaktır (Emmers-Sommer, 2004, s. 402). Çevreleri ile sürekli olarak etkileşimde bulunan sosyal 

bir varlık olmaları sebebiyle bireyler ile örgütleri arasında sürekli bir bilgi akışı yaşanmaktadır 
(Ada vd., 2008, s. 488).  

İletişim doyumu, örgütsel amaçlara ulaşmak için bir yol haritası olarak değerlendirilmektedir 
(Sefton, 1999, s. 59). İletişim doyumunun hizmet ettiği örgütsel amaçlar ise çalışanların beklentisi 

doğrultusunda politikalar oluşturma, kararlara katılımı sağlama, çalışanları etkin bilgilendirme, 

olumsuzlukları ifade etme özgürlüğünü sağlama, gerekirse üstlerle doğrudan iletişime geçebilme 

yetkisini sunma ve olumlu bir iletişim iklimini oluşturma şeklindedir (Kongchan, 1985, s. 18). 

Örgütlerin kendi içlerindeki iletişim düzenlemeleri yapmaları, örgüt yararına planlarını 
oluşturmaları gerekir. Öncelikle örgüt içindeki iletişim belirli periyotlarla değerlendirilmeli, 

güçlü ve zayıf yönler belirlenmeli ve buna uygun strateji ve politikalar oluşturulmalıdır (Okay ve 
Okay, 2009, s. 54).  

Yöneticiler iletişim doyumunu sağlamak için çok daha hassas davranmalı ve birtakım davranış 
tarzları geliştirmeye çalışmalıdırlar. İşte bu noktada, pozitif psikolojik sermaye ve pozitif etiksel 

iklimden beslenen ve buna yönlendiren bir liderlik tarzı olan otantik liderliğin iletişim doyumunu 
sağlamak için etkili bir kaynak olacağı düşünülmektedir. Otantik liderlik, beraberindeki 

çalışanlarıyla birlikte, yüksek düzeyde bir öz-farkındalığı, içselleştirilmiş ahlak anlayışını, bilgi 

sürecinin dengede ve tarafsız tutulmasını ve ilişkisel şeffaflığı, pozitif psikoloji bakış açısıyla 

pozitif kişisel gelişime yönlendirerek destekleyen bir liderlik davranış tarzı örüntüsü şeklinde 
ifade edilmektedir (Walumbwa vd., 2008, s. 94). Buradan hareketle bu çalışma kapsamında sosyal 
etki kuramı bağlamında otantik liderliğin iletişim doyumu üzerindeki etkisinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. 
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

İletişim Doyumu 

İletişim doyumu kavramı ilk kez Nielsen (1953) ve Level (1959) tarafından ortaya atılmış, Downs 

ve Hazen (1977) tarafından geliştirilmiş ve çalışanların örgütlerinde algıladığı iletişimin genel 

doyum düzeyi olarak tanımlanmıştır. İletişim doyumu, kişinin başkasıyla veya başkasının 
kendisiyle ne kadar başarılı iletişim kurduğunu gösteren doyumdur (Downs ve Hazen, 1977, s. 

64). Downs ve Hazen (1977) geliştirmiş olduğu iletişim doyumunun iletişim iklimi, üstle iletişim, 
örgütsel bütünleşme, araç kalitesi, yatay iletişim, kurum bilgisi, bireysel geribildirim ve astla 

iletişim olmak üzere sekiz alt boyuttan meydana geldiğini ifade etmektedir (Downs ve Hazen, 

1977, s. 64). 

Bir çalışanın, çeşitli örgütsel iletişim uygulamalarından memnun olduğunu ifade eden iletişim 

doyumu kavramı günümüzde örgüt ve iletişim çerçevesinde yapılan çalışmalarda ilgiyle 

araştırılan önemli bir konudur (Clampitt ve Girard, 1993, s. 84). Kişilerin beklentileri 

karşılandığında bireysel iletişim doyum düzeyi yüksek olurken, beklentiler karşılanmadığında 
bireysel doyum düzeyi düşük olmaktadır (Purvis, 1997, s. 11). İletişim doyumunun yüksek olması 
çalışanların kurumun amaçlarına ulaşmasında daha fazla çaba sarf etmesine dolayısı ile 

performans artışına, daha iyi iş çıktıları elde edilmesine, daha yüksek verimliliğe, örgüte daha 

fazla bağlılığa yol açarak (Eroğlu ve Özkan, 2008; Eroğlu ve Özkan, 2009; Güllüoğlu, 2011; 

Harcourt vd., 1991; Pişiren, 2010) örgütün başarısını artıracaktır. 

Downs ve Hazen (1977, s. 64)’e göre iletişim doyumunun oluşması için; çalışanların soruları 
politikalar açıklanarak cevaplandırılmalı, iş performansından ne beklendiği açıkça anlatılmalı, 
değişiklikler önceden resmi kaynaklar aracılığı ile bildirilmeli, üstlere öneride bulunma yolları 
kapatılmamalı, şikâyet etme özgürlüğü tanınmalı, üstlere kolayca ulaşabilme yolları açılmalı, 
üstler astların sorunlarını anlamada çaba sarf etmeli, aynı zamanda üstler astlarını takdir 

edebilmelidir. 

Buradan hareketle yöneticilerin ilişkilerde şeffaflık, içselleştirilmiş ahlak anlayışı, bilgiyi dengeli 

değerlendirme ve öz farkındalık bileşenlerinden oluşan otantik liderlik tarzına sahip olmalarının 
iletişim doyumunu oluşturacak kaynaklar arasında sayılabileceğini söylemek mümkündür. 

Otantik Liderlik 

Otantik liderliğin kavramsallaştırılması ve geliştirilmesinde en önemli katkıyı yapan Luthans ve 
Avolio (2003)’a göre otantik liderlik bireylerin pozitif psikolojik kapasitelerinden ve oldukça 
gelişmiş bir örgütsel ortamdan ortaya çıkan, lider ve arkadaşlarında daha yüksek öz- farkındalık 
ve öz-düzenleme sergiledikleri pozitif davranışlar oluşturan ve sonuç olarak pozitif gelişime 

destek veren bir süreç olarak tanımlanmaktadır (Luthans ve Avolio, 2003, s. 243). Otantik liderler, 

kim olduklarının ve neye inandıklarının farkında olan, değer yargıları, etik yargıları ve tutumları 
arasında açık ve net olarak şeffaflık ve tutarlılık sergileyen hem kendi içlerinde hem de 

meslektaşları ile aralarında güven, iyimserlik ve esneklik gibi pozitif psikolojik ruh hali 

oluşturmaya odaklanan, dürüst kişilikleri ile özdeşleştirilen ve bu sebeple saygı duyulan 
bireylerdir (Gardner vd., 2005). 

Luthans ve Avolio (2003)’nun otantik liderlik tanımını geliştirmesini takip eden yıllarda 
Walumbwa ve diğerleri (2008) de kavramın gelişmesine katkıda bulunmuş ve otantik liderliğin 

öz-farkındalık, ilişkisel şeffaflık, bilgiyi dengeli ve tarafsız değerlendirme ve içselleştirilmiş 
ahlak anlayışı adı altında dört boyutlu otantik liderlik sürecini ortaya çıkarmışlardır. Bu dört 

boyutlu otantik liderlik modeli Walumbwa ve diğerleri (2008) tarafından yapı geçerliliği test 

edilerek Otantik Liderlik Ölçeği (Authentic Leadership Questionnaire- ALQ) haline getirilmiştir 

(Walumbwa vd., 2008, s. 94).  

Otantik liderlik modelini oluşturan dört boyutu da yüksek düzeyde sağlayabilen liderler, 

çalışanların güveni ve saygısını, onların değerleri, etik standartları ve kişisel görüşleri ile tutarlı 
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bir davranış sergileyerek kazanmaktadırlar. Bu davranış tarzını aynı zamanda diğerleri ile açık ve 
iş birliği temeline dayalı örgütsel bir çevre oluştururken de sergilemektedirler (Avolio ve Gardner, 

2005). Otantik liderlerin belli başlı özellikleri arasında çalışanlarını geliştirme hususunda gerekli 

motivasyon ve yeterlilik düzeyine sahip olmaları yer almaktadır. Otantik liderlerin dürüst, 

güvenilir ve şeffaf olarak algılanmaları ve nitelendirilmeleri, çalışanlarından gelen karşılıklara da 

cesaret vermektedir. Bununla birlikte otantik liderlerin sahip olduğu bu nitelikler açık, anlaşılır, 
paylaşım esaslı ve pozitif psikolojik sermayenin sürekli olarak gelişmesini sağlayan örgütsel 

kültürü de teşvik etmektedir (Luthans vd., 2007, s. 22). Otantik liderlik tarzı, daha yüksek düzeyde 

bir güven ortamının sağlanabilmesi için koşullar oluşturma yaklaşımı önermektedir. Böylece, 

yöneticilerin kendi güçlerini ortaya çıkarma, daha pozitif davranma ve pozitif düşünmelerini daha 

fazla geliştirmeleri için onlara yardım etmektedir. Ayrıca değer yaratmada, kararlarındaki 

doğruluk hissini kazanmada ve örgütlerinin tüm performansını zaman içerisinde hızla 

geliştirmede onlara destek sağlamaktadır (Avolio vd., 2004). 

Otantik Liderlik ile İletişim Doyumu İlişkisi 

Hackman ve Johnson (2000) iletişimin ve liderliğin birçok ortak özelliği olduğunu ileri sürmüştür. 

Bu özelliklerin ilki, iletişimin simgelerin kullanımı yoluyla (dil, öykü ve ritüelde) grup kültürü 

veya gerçeklik yaratma olanağı vermesidir. Liderliğin bir işlevi, işte bu kültürü veya gerçekliği 
yaratmaktır. İkinci olarak, semboller bireylerin geçmiş, şu an ve gelecek hakkında iletişim 

kurmalarını sağlar. Liderler de zaten değerlendirme, analiz yapma ve hedef belirleme 

faaliyetlerinde geçmiş, şu an ve gelecek hakkında iletişim kurmak için semboller kullanırlar. 
Üçüncü olarak, sembolik iletişim hedefe yöneliktir; liderler örgüt amaçlarına ulaşmak için 

iletişimden yararlanmaktadır (Hackman ve Johnson, 2000). 

İletişim doyumu iletişim sürecinin standartlara bağlanmasına da katkıda bulunur. Kişiler beklenen 

davranışlar anlamında iletişimi değerlendirenler olarak algılanır. Buna bağlı olarak, standarttan 
(norm) sapma ayrıca önemli bir kavramdır. Doyumun, standartlara dayalı beklentilerin yerine 

getirilmesi ya da getirilmemesi ile bağlantılı bir duygu olarak düşünülmesi ortak bir yaklaşımdır 
(Hecht, 1978, s. 48).  

Tüm bunlar değerlendirildiğinde ve kuramsal alt yapı incelendiğinde otantik liderlik ile iletişim 

doyumu ilişkisinin; diğer insanların birey üzerindeki etkisini açıklamak amacıyla Latané (1981) 

tarafından ortaya çıkarılan Sosyal Etki Kuramı (Social Impact Theory) ile açıklanabileceği 

öngörülmektedir. Latané (1981), sosyal etki kavramını “psikolojik iyilik halinde, nesnel 

duygularda, bilişlerde, inançlarda, değerlerde, davranışlarda gerçek, hayali veya zımni kişilerin 

varlığının ortaya çıkardığı değişiklikler” anlamında kullanmaktadır (Latané, 1981, s. 343). 

Sosyal Etki Kuramında değişime neden olan sosyal güçlere, olayın yakınlığına ve etkiyi oluşturan 
kaynakların sayısına bağlı olarak sosyal etkileşim oluşmaktadır (Latané, 1981). Bu bağlamda 
otantik liderlerin sosyal etkinin oluşması için gerekli olan sosyal güç olduğu, olayın yakınlığı 
düşünüldüğünde çalışanları ile birebir ve sürekli bir iletişim halinde oldukları, sosyal etkileşimde 

ilk kaynağın en büyük etkiye sahip olduğunu ifade eden kaynak sayısı önermesi bağlamında 
düşünüldüğünde güçlü bir etki oluşturma potansiyeline sahip olduğu varsayılmaktadır. 
Çalışanların yöneticilerini otantik lider olarak algılamaları ve bunu kapsayan alt boyutların 
oluşturacağı algılamalar yoluyla iletişim doyumu oluşacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte 

alan yazın incelendiğinde, otantik liderliğin şeffaf ve simetrik iletişimi pozitif yönlü etkilediği 
(Jiang ve Men, 2015; Men ve Stacks, 2014), otantik liderlik ile örgütsel iletişim arasında pozitif 
yönlü ilişki olduğu (Hwang ve Lee, 2015) görülmektedir. Kuramsal alt yapı ve kavramsal çerçeve 
ışığında araştırma modeli ve hipotezi şu şekilde kurulmuştur. 
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Şekil 1: Araştırma Modeli 
H1: Otantik liderliğin iletişim doyumu üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü etkisi vardır. 
ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Araştırma Evreni, Örneklemi ve Analiz Yöntemi 

Araştırmanın evrenini; Kırşehir ili Valilik Protokol Listesinde yer alan kamu kurumlarında görev 
yapan toplam 12196 personel, örneklemini ise kolayda örnekleme yöntemi ile bu evren 

içerisinden ulaşılan 402 personel oluşturmaktadır. Örneklem hesaplamasında Yamane (2001) 
tarafından geliştirilen örneklem sayısı hesaplama formülünden yararlanılmıştır. Veriler 

04.01.2020-13.03.2020 tarihleri arasında, yapılandırılmış ölçek formlarından oluşturulan ve yüz 
yüze uygulanan anket yöntemiyle toplanmıştır. Toplanan 450 anketin değerlendirilmesi sonucu 

eksik ve yanlış doldurulmuş 48 anketin veri setinden atılmasıyla 402 anket analize tabi 

tutulmuştur. Anketlerden elde edilen veriler SPSS 22.0 ve AMOS 24.0 istatistik programları 
kullanılarak tanımlayıcı istatistik, güvenirlik, geçerlik, korelasyon ve yapısal eşitlik modeli etki 

testleri uygulanarak analiz edilmiştir. Araştırma örneklemine ait demografik bilgiler Tablo 1’de 
yer almaktadır. 

Tablo 1: Örnekleme Ait Demografik Dağılımlar 

Değişkenler Frekans (402) % (100,0) Değişkenler Frekans (402) % (100,0) 

Cinsiyet Eğitim Durumu 

Kadın 123 30.6 Lise 70 17.4 

Erkek 279 69.4 Ön Lisans  56 13.9 

Medeni Durum   Lisans 203 50.5 

Evli 305 75.9 Lisansüstü 73 18.2 

Bekâr 97 24.1 Çalışma Süresi 
Yaş 0-1 yıl 31 7.7 

18-25 25 6.2 2-5 yıl 109 27.1 

26-30 67 16.7 6-10 yıl 133 33.1 

31-40 160 39.8 11-15 yıl 39 9.7 

41-50 99 24.6 16-20 yıl 38 9.5 

51 ve üzeri 51 12.7 21 yıl ve üzeri 52 12.9 

Tablo 1’e göre, 402 katılımcının 279’u (%69.4) erkeklerden, 123’ü (%30.6) kadınlardan 
oluşurken, 305’inin (%75.9) evli, 97’sinin (%24.1) bekâr olduğu görülmektedir. Yaş durumuna 
bakıldığında; ankete katılan çalışanların büyük çoğunluğunun orta yaş aralığında dağılım 
gösterdiği görülmektedir. Eğitim durumu açısından bakıldığında ise; örneklemin 203’ünü 
(%50.5) lisans düzeyinde eğitime sahip olan çalışanların oluşturduğu gözlenmektedir. Son olarak 

İçselleştirilmiş 
Ahlak Anlayışı 

Bilgiyi Dengeli 

Değerlendirme 

Yatay İletişim 

Kurumsal 

Bütünleşme 

H1 
OTANTİK 
LİDERLİK 

İLETİŞİM  
DOYUMU 

Üstlerle 
İletişim 

Öz Farkındalık 

İlişkilerde 
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Bildirim 

İletişim İklimi 
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çalışma süresi açısından katılımcı sayılarının, 0-1 yıl arasında 31 (%7.7),  2-5 yıl arasında 109 

(%27.1), 6-10 yıl arasında 133 (%33.1), 11-15 yıl arasında 39 (%9.7), 16-20 yıl arasında 38 

(%9.5) ve 21 yıl üzerinde ise 52 (%12.9) olduğu görülmektedir. 

Veri Toplama Araçları 
Çalışanların otantik liderlik algıları Walumbwa ve diğerleri (2008) tarafından geliştirilen, Tabak 

ve diğerleri (2012) tarafından Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan otantik liderlik 

ölçeği ile ölçülmüştür. Toplamda 16 maddeden oluşan ölçek ilişkilerde şeffaflık, içselleştirilmiş 
ahlak anlayışı, bilgiyi dengeli değerlendirme ve öz farkındalık olmak üzere dört alt boyuta 
ayrılmaktadır. Çalışanların iletişim doyumları ise Downs ve Hazen (1977) tarafından geliştirilen, 

Bal (2013) tarafından Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan iletişim doyumu ölçeği ile 

ölçülmüştür. Orijinalde 40 madde ve 8 alt boyutu kapsayan iletişim doyumu ölçeği Bal (2013) 

tarafından iletişim iklimi, yatay iletişim, üstlerle iletişim, kurumsal bütünleşme ve kurumsal 
geribildirim olmak üzere 5 alt boyut ve toplamda 25 maddeye indirgenmiştir. 

Ölçeklerin Geçerlik, Güvenirlik ve Tanımlayıcı İstatistikleri 
Araştırmanın bağımsız ve bağımlı değişkenlerine ilişkin yapıları doğrulamak için kurulan ölçüm 
modelleri doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiş, ayrıca güvenirlik değerleri ve tanımlayıcı 
istatistikler analiz edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizinde otantik liderlik ölçeğinin 5. 7. ve 10. 

maddesi, iletişim doyumu ölçeğinin ise 4. 6. 16. ve 21. maddesi düşük faktör yapısına sahip 

oldukları ve çok fazla modifikasyon oluşturdukları için ölçeklerden çıkarılmıştır. Analizler 

sonucunda oluşan geçerlik (iyi uyum değerleri) değerleri Tablo 2’de, güvenirlik değerleri ve 

tanımlayıcı istatistikler ise Tablo 3’de sunulmaktadır. 

Tablo 2: Ölçeklerin Geçerlik Sonuçları 
Değişkenler χ²/df 

≤5 

GFI 

≥0.85 

CFI 

≥0.90 

RMSEA 

≤0.08 

Boyut Sayısı Madde Sayısı 

Otantik Liderlik 2.627 0.946 0.981 0.06 4 boyut 13 madde 

İletişim Doyumu 3.047 0.882 0.931 0.07 5 boyut 21 madde 

Tablo 2’ye bakıldığında, otantik liderlik ve iletişim doyumu ölçeklerine ait doğrulayıcı faktör 
analizi sonuçlarının yapı geçerliklerini sağladığı görülmektedir. 

Tablo 3: Ölçeklerin Güvenirlik ve Tanımlayıcı İstatistik Sonuçları 
Değişkenler Ortalama Standart 

Sapma 

Çarpıklık Basıklık Cronbachs’ Alpha 

Otantik Liderlik 3.55 0.96 -0.383 1.634 0.928 

İletişim Doyumu 3.56 0.78 -0.675 0.639 0.936 

Tablo 3’e bakıldığında ise uygulanan güvenilirlik analizinde iki ölçeğin de yüksek düzeyde 
güvenirlik gösterdiği, tanımlayıcı istatistiklerin ise uygun aralıklarda olduğu görülmektedir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Değişkenler Arasındaki İlişki 

Bağımsız değişken olan otantik liderlik ile bağımlı değişken olan iletişim doyumu arasındaki 

ilişkiyi ortaya çıkarmak amacıyla yapılan korelasyon analizi sonuçları Tablo 4’de yer almaktadır. 

Tablo 4: Değişkenler Arasındaki İlişki Düzeyi ve Yönü 
Korelasyon 

 Otantik Liderlik İletişim Doyumu 

Otantik Liderlik 

Pearson Korelasyon 1 0.732** 

Anlamlılık (İki kuyruklu)  .000 

N 402 402 

**=0.01 hata payın anlamlı olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 4’e göre, % 1’lik anlamlılık düzeyinde otantik liderliğin iletişim doyumu ile arasında 
yüksek düzeyde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü ilişki gözlenmiştir. Değişkenler 

arasında ilişkinin varlığı, değişkenlerin birbiri üzerindeki etkisini tespit etmek için yapısal eşitlik 

modeli kurulmasının uygun olabileceğini göstermektedir. 

Değişkenler Arası Etkiye Ait Yapısal Eşitlik Modeli Sonuçları 
Araştırma modeli kapsamında, otantik liderliğin iletişim doyumu üzerindeki etkisinin (OLİD) 

yer aldığı yapısal eşitlik modeli Şekil 2’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 2: Değişkenler Arası Etkiye Ait Yapısal Eşitlik Modeli 

Şekil 2’de yer alan otantik liderliğin iletişim doyumu üzerindeki etkisinin test edilmesi için 

kurulmuş olan yapısal eşitlik modeli sonucunda oluşan iyi uyum değerleri Tablo 5’de, katsayı 
değerleri ise Tablo 6’daki gibidir. 

Tablo 5: Yapısal Eşitlik Modeli İyi Uyum Değerleri 

Yapısal Eşitlik 

Modeli Uyum 

Değerleri 

χ² 
 

df 

 

χ²/df 
≤5 

GFI 

≥0.85 

CFI 

≥0.90 

RMSEA 

≤0.08 

1100.587 485 2.269 0.858 0.943 0.056 

Tablo 5’e bakıldığında, yapısal eşitlik modeli iyi uyum değerlerinin oldukça yüksek düzeylerde 

olduğu görülmektedir. 

Tablo 6: Değişkenler Arası Etkilere Ait Yapısal Eşitlik Modellemesi Değerleri 
Değişkenler Standardize β Std. Hata C.R p R2 

Otantik Liderlikİletişim 

Doyumu 
0.800 0.060 11.111 0.00 0.640 

Tablo 6’ya göre, elde edilen bulgular neticesinde otantik liderliğin (Standardize β=0.800, p<0.05) 

iletişim doyumu üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı ve pozitif yönlü yüksek düzeyde etkisinin 

olduğu gözlenmiştir. Elde edilen bu sonuca göre çalışanların iletişim doyumlarının yaklaşık 
%64’ünün yöneticilerin otantik liderlik tarzını sergilemeleri ile mümkün olduğu anlaşılmaktadır. 
Bir diğer ifade edile yöneticiler Otantik Liderlik Davranışını bir birim arttırdıklarında çalışanların 
iletişim doyumu 0.640 oranında artmaktadır. Araştırmanın temel amacına ilişkin tasarlanan ve 
çalışmanın bulguları ile test edilen “H1: Otantik liderliğin iletişim doyumu üzerinde anlamlı ve 
pozitif yönlü etkisi vardır” hipotezinin doğrulandığı tespit edilmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sosyal Etki Kuramı (Social Impact Theory) çerçevesinde çalışanların otantik liderlik algılarının 
iletişim doyumlarına etkisinin incelendiği bu çalışmada kuramsal alt yapı ve kavramsal çerçeve 
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ışığında oluşturulan araştırma modelinin ve kurulan hipotezin araştırma kapsamında yapılan 
analiz bulgu ve sonuçlara göre doğrulandığı tespit edilmiştir. 

Araştırma sonucunda elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, çalışanların otantik liderlik 

algılamalarının iletişim doyumunun oluşmasını sağladığı anlaşılmaktadır. Araştırma kapsamında 
elde edilen bulgular çalışanların otantik liderlik algıları arttıkça, iletişim doyumlarının da yüksek 
düzeyde artış sağlayacağını göstermiştir. Bu bulgular alan yazında yer alan araştırma bulgularını 
da desteklemektedir. Otantik liderlik kapsamında öz farkındalık algısı çalışanların kişisel ve 

kurumsal geri bildirimde bulunmalarını oluşturacaktır. Otantik liderlik kapsamında ilişkisel 

şeffaflık, bilginin açık ve net bir şekilde sunulması algısı, kaliteli bir iletişim iklimi oluşturacak 
ve güven sağlayacaktır. Bilgiyi dengeli değerlendirme algısı üstlerle iletişimin oluşmasını ve 
desteklenmesini sağlayacaktır. İçselleştirilmiş ahlak anlayışı kapsamında ise liderin güvene 
dayalı bir çalışma ortamı sağlamasıyla birlikte, çalışanlar arasında güvene dayalı akran iletişimi 

artacak ve yatay iletişim sağlanacaktır ve aynı zamanda çalışanlarda kurumsal bütünleşme 
oluşacaktır. 

Son olarak gelecek araştırmalar için araştırmacılara, kavramsal ve kuramsal yapı geçerliliğini 

arttırmak için daha geniş örneklem gruplarında ve farklı sektörlerde çalışmalar yapabilecekleri, 

bununla birlikte kavramsal çerçevenin genişlemesine katkı sağlamak amacıyla otantik liderliğin 

iletişim doyumu oluşturmasında aracılık edebilecek kavram araştırması yapabilecekleri 

önerilmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada dağıtımsal adaletin örgütsel seslilik ile ilişkisinde örgütsel iletişimin aracı rolünün belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaçla, veriler, kolayda örnekleme yöntemi ile farklı illerde görev yapan 324 kamu çalışanından 
toplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, yalnızca örgütsel iletişimin örgütsel seslilik ile negatif ilişkili olduğu 
belirlenmiştir. Dahası,  dağıtımsal adaletin örgütsel iletişim ve örgütsel seslilik üzerinde etkisinin olmadığı ve dağıtım 
adaletinin çalışan sesliliğine etkisinde örgütsel iletişimin aracı rolünün bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Adalet, Dağıtımsal Adalet, Seslilik, Örgütsel Seslilik, İletişim, Örgütsel İletişim 

 

GİRİŞ 

Çalışanlar, hayatının çok büyük bir bölümünü işyerinde geçirmektedir. Hatta çalışma günü 

içerisinde baktığımızda, kişi kendine zaman ayıramadığı gibi ailesine ve sosyal ilişkilerine de 

yeterince zaman ayıramamaktadır. Bu derece zaman ayrılan işyerinde, çalışanlar verimli ve mutlu 

olmayı arzu etmektedir. Bu arzunun gerçekleşebilmesi için de, çalışanı örgüte bağlayan, ona kendi 
işyeriymiş duygusu veren, bir anlamda ailenin bir parçasıymış hissini yaşatan olumlu işyeri 
koşullarının sağlanması beklenmektedir. Bu olumlu işyeri koşullarından biriside örgütsel 
adalettir. Örgütsel adalet, çalışanların huzurlu olmasını, iş arkadaşları ile arasındaki ilişkilerin iyi 
olmasını, çatışmaların yaşanmamasını sağlaması açısından önemli bir kavramdır. 

Örgütsel adalet algısının gelişmediği örgütlerde yöneticiler, çalışanlarıyla sorunlar yaşamakla 
birlikte, onların işe ve örgüte yönelik olumsuz tutum ve davranışlar geliştirmelerine sebep 

olabilmektedir. Bu sorunlar çözülmediği zaman örgütün, belirlenen amaçlarına ulaşması zor 
olacaktır.  Nitekim Özdemir ve Uğur’a (2013: 258) göre, örgütlerdeki sorunların konuşulmaması, 
sorunların büyümesine ve çalışanların olumsuz etkilenmesine sebep olduğu gibi onların örgüte 
olan bağlılıklarını da azaltacaktır. Öte yandan, örgütsel sessizliğin sebep olduğu sorunlara 
bakıldığında en başta çalışanların yeni düşünceler üretememeleri, gelişime ve yeniliğe açık 
olmadıkları görülmektedir. Örgütlerin yüksek performans düzeyine ulaşabilmeleri için 
çalışanların yeni düşünceler ortaya koymaları ve örgüte katkıda bulunmaları, yani seslilik 

yönünde davranış sergilemeleri gerekmektedir. Dolayısıyla örgütlerin çalışanlarını yeni 
düşünceler üretme konusunda cesaretlendirmesi ve bu düşüncelere saygı duyması, sesliliğin 

öneminin farkına vardığını göstermektedir.  

Çalışanların adaletsizlik algılarını sesli olarak dile getirmeleri,  iş süreçlerine katılımını ve bakış 
açısını etkilemektedir (Demiralay ve Lorcu, 2015, s. 37). Bu yüzden işletmeler olumlu ve olumsuz 

eleştirileri dikkate alıp değerlendirmelidir, ancak bu şekilde örgütsel başarı sağlanabilir. Çünkü 
bu değerlendirmeler hem yöneticilerin kendilerini kontrol etmelerini hem de çalışanların 
yönetime katılımını artırmaktadır ve böylece dinamik bir örgüt yapısı sağlanabilmektedir 
(Zengin, 2019: 314). Diğer taraftan bir çalışan, örgütte yaşanan farklı uygulamalar nedeniyle 

yalnızlaşıp, sessizleşebilir ve örgütten uzaklaşabilir ya da yapılan adaletsizlikleri dile getirip 
çözüm bulunmasını isteyebilir. Bu yüzden örgütsel iletişim, adaletsizliklerin sesli olarak dile 
getirilmesinde önemli bir unsur olarak ifade edilebilir.   
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Örgütsel adalet  ve örgütsel ses kavramına ilişkin literatüre bakıldığında, çoğunlukla örgütsel 
adalet ve örgütsel sessizlik kavramının ilişkisinin incelendiği gözlemlenmektedir (Erdoğdu, 2018; 
Eroğluer ve Erselcan, 2017; Fatima vd., 2015; Naktiyok vd., 2015; Özçınar vd., 2015; Tangirala 

ve Ramanujam, 2008; Tulubas ve Celep, 2012; Ünlü vd., 2015; Yürür vd., 2016). Akademik 

araştırmalar, örgütsel sessizlik kavramına yoğun bir ilgi gösterse de, çalışan sesliliği de sessizlik 
kadar organizasyonlarda yaygındır (Van Dyne vd., 2003, s. 1369). Özellikle son 20 yılda 
kurumsal performans artışı ve daha iyi çalışan temsil sistemi arayışında olanlar tarafından çalışan 
sesliliği kavramına artan bir ilgi ortaya çıkmıştır (Dundon vd., 2014). Diğer taraftan ses kavramı, 
işlemsel adalet literatüründe merkezi bir yer tutmasına rağmen (Morrison, 2014, s. 174), 

literatürde dağıtımsal adaletin örgütsel seslilikle ilişkisinin yeterince ele alınmadığı 
gözlemlenmektedir. Ayrıca dağıtımsal adalet, örgütsel seslilik, örgütsel iletişim arasındaki 
ilişkileri bütünsel olarak inceleyen bir çalışmaya da rastlanılamamıştır. Bu çalışma ile, 

literatürdeki bu boşluğa katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Bu çerçevede, dağıtımsal adaletin 
örgütsel seslilik üzerine etkisinde örgütsel iletişimin aracı rolünün test edilmesi, literatürdeki 
mevcut bilgi birikimine yönelik anlayışın geliştirilmesi açısından önemlidir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Dağıtımsal Adalet 
Adalet; insanların haklarına saygı gösterme, herkesi eşit görüp onlara hakkını verme (Özer ve 
Urtekin, 2007, s. 109); doğruluk, dürüstlük, hakkaniyete dikkat etme, meşruluk, nesnellik ve iyi 

davranış anlamlarına gelmektedir (Ayık vd., 2014, s. 234). Başka bir ifadeyle adalet; din, etik, 

eşitlik ve hukuka dayalı olarak, ahlaki ve etik açıdan doğru olan eylemlerde bulunma ve kararlar 
alma olarak ifade edilebilir (Usmani ve Jamal, 2013, s. 354). Adalet kavramı, Platon ve Sokrates'e 

kadar uzanan bir felsefi ilgi konusu (Colquitt vd., 2001, s. 425) olmakla birlikte; 30 yılı aşkın bir 
süre önce Greenberg (1987), örgütsel adalet kavramını tanıtarak, örgütlere uygulanabilirliğini 
göstermiştir.  

Örgütsel adalet, çalışanların ahlâk, dini inanç, yasa ve toplumsal değerlere dayanarak bir durumun 
etik değerlere uygun olup olmadığı hakkındaki izlenimleridir (Aeknarajindawat ve 
Jermsittiparsert, 2020, s. 489). Başka bir ifadeyle örgütsel adalet, işgörenin örgüt tarafından 
sağlanan getiri ve ödüllere ilişkin hakkaniyetli, adaletli, eşit ve etik davranılıp davranılmadığı 
hakkındaki algısıdır (Barekat ve Gilavand, 2018, s. 27). Örgütsel adalet; dağıtımsal adalet, 
işlemsel adalet ve kişilerarası ve bilgisel adaletten oluşan etkileşimsel adalet olmak üzere üç temel 
boyutu içermektedir (Colquitt, 2001). 

Örgütsel adaletin alt boyutlarından biri olan dağıtımsal adalet (Arı vd., 2017; Beugre and Baron, 
2001; Cohen-Charash ve Spector, 2001; Colquitt, 2001; Cropanzano, 2007; Demirel ve Seçkin, 
2011), kişinin sağladığı girdiler ve çabası kadar çıktı alması gerekliliğine işaret eden Adams’ın 
eşitlik teorisine dayanmakta olup (İşcan ve Sayın, 2010, s. 196); ücret ve terfiye ilişkin sonuçların 
adil olup olmadığına ilişkin algıları ifade etmektedir (İçerli, 2010: 79).  Colquitt vd.’ne (2001, s. 
425) göre, işyeri ortamında adalet iki tür öznel algının öncüllerine ve sonuçlarına odaklanmak 

olarak tanımlanabilir: 1) çıktı dağıtımının adilliği ve 2) çıktı dağıtımlarını belirlemek için 
kullanılan prosedürlerin adaleti. Bu adalet biçimleri genel olarak dağıtımsal adalet olarak 
adlandırılmaktadır.  

İşgörenlerin kaynakların dağıtımı konusundaki adalet algısını ifade eden dağıtımsal adalet 
(Altınkurt ve Yılmaz, 2010: 466-467), belirli sonuçlar hakkında adil olunup olunmadığına (Folger 
ve Konovsky, 1989, s. 115) ya da kazanımların ve hakların dağıtımının eşit olup olmadığına 
ilişkin algıları temsil etmekte olup (Jawahar, 2002, s. 813-814; Zencirkıran ve Keser, 2018, s. 
290), eşit işe eşit ücret, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sorumlulukların eşit dağıtılması gibi 
uygulamaları söz konusudur (Demirel ve Seçkin, 2011, s. 101). Dağıtımsal adaleti uygulayan 
yöneticilerin performansa dayalı uygulamalar gerçekleştirdikleri ve örgütün amaçlarına katkı 
sağlayan çalışanları daha fazla ödüllendirdikleri söylenebilir (İşcan ve Sayın, 2010, s. 196-197). 
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Aksi durumda işgörenlerin dağıtım adaletsizliğini algıladıklarını ve bunun sonucunda 
işgörenlerin motivasyon, performans ve iş tatminlerinde düşüş olacağı, devamsızlık ve işten 
ayrılma eğilimlerinin artacağı söylenebilir (İplik, 2009:108). Bu yüzden dağıtımsal adalet 
uygulamalarının örgütün yapısına göre standart uygulamalarla yürütülmesi önem taşımaktadır. 
Böylece adaletsizliklerin önüne geçilmesi mümkün olabilmekte ve dolayısıyla, çalışanların örgüte 
ve yöneticiye olan güveni ve bağlılığı da artabilmektedir (Bağcı, 2013; Eroğlu, 2014; Hubbell ve 
Chory-Assad, 2005; Karavardar, 2015). 

Örgütsel Seslilik 

İlk olarak “ses” kavramını Hirschman (1970), örgütsel bir memnuniyetsizlik olarak ifade etmiştir. 
Morrison (2014, s. 174) çalışan sesliliğini, bir çalışanın, iyileştirme veya değişiklik getirme 
niyetiyle, uygun eylemi gerçekleştirebilecek kişilere işle ilgili konulardaki fikirler, öneriler, 
endişeler, sorunlar, bilgi veya görüşler hakkında gayri resmi ve isteğe bağlı iletişim kurması 
şeklinde tanımlamaktadır. Örgütsel seslilik, çalışanların karşılaştıkları farklı durum ve olaylara 
verdikleri tepkiler ya da sessiz kalmak yerine yüksek sesle kendini ifade etmesi olarak 

özetlenebilir. (Demiralay ve Lorcu, 2015, s.  38; Kulualp, 2016, s. 746; Tayfun ve Çatır, 2013, s. 
117).  

Mevcut koşulları daha da iyileştirme anlamına gelen seslilik, çalışma koşullarını değiştirmek veya 
iyileştirmek için girişimlerde bulunmak, başka kurumlarla iletişime geçmek, sıkıntı yaşanan 
konuları yöneticiye bildirmek ve iş arkadaşları ile bunları paylaşmak şeklinde birçok konuyu 

içermektedir (Morrison, 2011, s. 381). Çalışanlar, işle ilgili önemli bilgileri paylaştıkça ve bunun 
önemini anladıkça onların seslilikleri artacaktır. Farklı düşünme ve olumlu organizasyon ortamı, 
çalışanların seslilik davranışlarını teşvik etmektedir. Çünkü çalışanlar, düşüncelerinin 
yargılanmadan merakla dinlenildiğini gördükleri zaman seslilik davranışına devam etmektedirler 

(Bogosian, 2018, s. 17). 

Van Dyne vd. (2003, s. 1370-1373) örgütsel sesliliği, kabullenici, savunmacı ve prososyal seslilik 
olmak üzere üç boyutta incelemiştir: 

Kabullenici Seslilik: Çalışanların herhangi olumsuz, istenmeyen bir durum karşısında, bir 
başkasının desteği olmadan mevcut durumu değiştiremeyeceğini düşündüklerinde ve 
özgüvenlerinin yetersiz olduğu zamanlarda, diğerlerinin kararlarına bağlı kalıp onların kararlarına 
uymalarıdır. Öz yeterlilik davranışının düşük olması sebebiyle, çalışanların iş hakkındaki bilgi, 
görüş ve düşüncelerini dile getirse de fark yaratmayacağını, yani durumların değişmeyeceğini 
düşünerek çekimser kalması, sorumluluk almaktan kaçınması ve başkalarının fikirlerini 
desteklemesidir (Van Dyne, Ang ve Botero, 2003, s. 1373). 

Savunmacı Seslilik: Çalışanların örgüt içerisinde maruz kaldıkları olumsuz durumlarda ve 
kendilerini haklı olarak düşündükleri zamanlarda, mevcut durumu eleştirirken kendilerini de 
savunmalarıdır. Çalışanlar, ceza almaktan korktukları ve kendilerini korumak istedikleri için 
savunma amaçlı davranışlar geliştirmekte veya başkalarını suçlu göstermeye çalışmaktadır (Van 

Dyne, Ang ve Botero, 2003, s. 1371-1372). 

Prososyal (Örgüt Yararına) Seslilik: Çalışanların, işbirliğine dayalı olarak bilgi, 
görüş ve düşüncelerini ifade etmeleridir. Bilinçli ve proaktif olarak gerçekleştirilen bu davranışın 

örgüt yararına gerçekleşmesi amaçlansa da, herkes tarafından olumlu algılanmayabilir (Van 

Dyne, Ang ve Botero, 2003, s. 1370). 

Seslilik, işgörenin yönetici ve iş arkadaşları ile sorunları tartışarak, çözümler sunarak, farklı 
kurumlardan yardım isteyerek koşulları aktif ve yapıcı bir şekilde iyileştirmesi iken (Rusbult, 
1988: 601); sessizlik ise bir örgütün yaşadığı sorunlara karşın çok az şey söylemesi ya da küçük 
tepkiler vermesidir (Henriksen ve Dayton, 2006, s. 1539). Bu noktada sessizlik ile sesliliği farklı 
kılan özelliğin, konuşmanın varlığı ya da yokluğundan ziyade, çalışanın işe ilişkin bilgi, düşünce 
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ve görüşlerini ifade etmekten kaçınıp çekimser kalma motivasyonu olduğu söylenebilir (Van 
Dyne vd. 2003, s. 1360). 

Üstleri etkilemeye çalışma, açık ve net olarak kendini ifade etme, konuları ve düşünceleri 
karşıdakilere benimsetme, sorumluluk alma isteği, bilgi paylaşma, örgütsel muhalefet, 
olumsuzluklar karşısında ses çıkartma, çalışan sesliliğinin nedenleri olarak sıralanabilir 
(Şehitoğlu, 2012, s. 29-32). Bunların yanı sıra haksızlık ve adaletsizlikleri dile getirme, örgüt 
içerisinde hakları savunmak için bireyleri örgütleme, söz sahibi olma, çalışanları etkileme ve 

yönetme gibi durumlarda bu nedenler arasında sıralanabilir.  

Örgütsel seslilik sonucunda, bireysel ve örgütsel verimlilik artmaktadır. Böylece örgütte bir 
güven ortamı oluşmakta ve çalışanların örgüte olan bağlılığı da artmaktadır (Ahmad vd., 2017, s.  

80). Bunların yanı sıra, düşüncelerini ifade eden çalışan, kendisine önem verildiğini hissederek 
işini daha fazla önemsemekte, işinde daha fazla kontrole sahip olduğunu hissetmekte ve 

böylelikle motivasyonu artabilmektedir (Gizlier, 2021, s. 60). Ses davranışının çalışanlara 
bireysel avantajlarının yanı sıra grup düzeyinde de faydaları bulunmaktadır. Örneğin, çalışan 
işyerinde yaşanan adaletsizliğe karşı seslilik davranışı sergilediğinde, bu adaletsizliğin 
giderilmesi halinde tüm çalışanlar bu eşit koşullardan yararlanacaktır (Gizlier, 2021, s. 60). 

Bunların yanı sıra düşüncelerini ifade eden çalışan, kendisine önem verildiğini hissederek işini 
önemser ve daha fazla ilgi duyar, sorunlar ve hatalar kısa sürede çözüme kavuşturulur ve 

böylelikle yaşanabilecek adaletsizliklerin önüne geçilmiş olur. 

Örgütsel İletişim 

İletişim, bir kişinin karşısındakine çeşitli araçlar kullanarak duygu, düşünce ve bilgilerini 
aktarması veya yansıtmasıdır (Ciğerdelen ve Aslan, 2011, s. 97; Çalışkan ve Aslanderen, 2014, s.  
265; Kösterelioğlu ve Argon, 2010, s. 2). İletişim, insanların duygu, düşünce, bilgi ve yargılarını 
belirli kodlar ve simgeler kullanarak anlamlı iletilere dönüştürdüğü bir süreç olarak da ifade 

edilebilir (Yalçın ve Şengül, 2007, s. 750).  

İletişim, örgüt yöneticisinin ne istediğini, ne zaman ve nasıl istediğini çalışanlara tam olarak 

aktardığı, örgütün etkinliğini artıran ve hedeflere ulaşmayı kolaylaştıran bir süreçtir (Atak, 2005, 
s. 61). Bu süreçte iletişim, birey, grup ya da kurumlar arasındaki ilişkileri düzenleyen bir sistem 

olmakla birlikte birey-birey, birey-kurum ve kurum-kurum arasındaki zayıf ve dağınık ilişkileri 
düzenlemeyi ve denge oluşturmayı amaçlamaktadır (Canpolat, 2012, s. 79). Örgütsel iletişim ise, 
örgüt içerisindeki işlerin işleyişini sağlamak ve örgütün amaçlarını gerçekleştirmek için 
birimlerin örgüt ve çevresi ile ilişkilerin kurup, bilgi ve düşünce alışverişinde bulunmasıdır 
(Eroğlu ve Sunel, 2004, s. 180). Başka bir ifadeyle örgütsel iletişim, farklı statüdeki çalışanların 
çeşitli mesaj kanalları kullanarak örgütü ilgilendiren çok sayıda konuya ilişkin mesajları alması 
ya da iletmesidir (Nzitunga, 2016, s. 24). Örgütsel başarı için gereken öğelerin etkili ve verimli 

bir şekilde bir araya getirilip kullanılmasını amaçlayan örgütsel iletişim (Ada, 2007, s. 544), 

örgütsel bütünlüğü sağlamak ve belirlenen örgütsel amaçları gerçekleştirmek için çalışanların ve 

yöneticilerin birbirleriyle görüş alışverişinde bulunmaları ya da bilgilerini, düşüncelerini 
birbirlerine aktarmalarıdır (Geçikli vd., 2011, s. 167). Örgütsel iletişim, biçimsel, biçimsel 
olmayan ve örgüt dışı iletişim şeklinde üçe ayrılmaktadır (Ada vd., 2008, s. 490; Demirtaş, 2010, 
s. 415-416; Nzitunga, 2016, s. 25): 

Biçimsel İletişim: Örgüt içerisinde hiyerarşik yapıda ve işgörenler arasında bilgi, fikir, 
duygu ve düşünce alışverişini sağlayan, yönetimin etkinliğini artıran ve belirlenen hedeflere 
ulaşılmasını kolaylaştıran, bilinçli olarak oluşturulmuş bilgi akışının olduğu kanallardır 
(Demirtaş, 2010, s. 415). Bu kanallarda iletişim dikey, yatay ve çapraz olmak üzere üç yönde 
gerçekleşmektedir (Eroğluer, 2011, s. 122-123; Ünüvar, 2009, s. 61-62;). Dikey iletişim, hem 

aşağıdan yukarıya hem de yukarıdan aşağıya doğru olmakla birlikte; yöneticiler ve astlar arasında 
gerçekleşen iletişimdir. Yatay iletişim ise, aynı statüdeki yönetici ve çalışanlar arasında 
gerçekleşen iletişim olarak ifade edilebilir. Çapraz iletişim de, farklı birimlerde çalışan üstler ve 
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astlar arasında gerçekleşen ve birimlerin birbirlerine karşı sorumluluklarını daha iyi anladıkları 
ve paylaştıkları iletişimdir (Geçikli vd., 2011, s. 168-169). 

Biçimsel Olmayan İletişim: İşgörenler arasında dedikodu veya söylenti şeklinde 
gerçekleşen iletişimdir (Eroğluer, 2011, s. 123). Doğal iletişim olarak da bilinen bu iletişim türü, 
biçimsel iletişim kanallarının yetersiz olduğu dönemlerde oluşmakta ve zaman zaman örgüt 
amaçlarına daha hızlı ulaşmak için biçimsel iletişimi desteklemektedir (Demirtaş, 2010, s. 416). 

Örgüt Dışı İletişim: Örgütün dış çevresinden müşteriler, rakipler, meslek kuruluşları, yerel 
yönetim, fikir liderleri, danışmanlık şirketleri, kredi kuruluşları ve devlet ile kurulan iletişim 
olarak ifade edilebilir (Ada vd., 2008, s. 492; Demirtaş, 2010, s. 415; Kocabaş, 2005, s. 249). 

Örgütsel iletişim sayesinde örgüt içinde ve dışında kurulan çok yönlü iletişim ağı ile çalışanlar 
üstleriyle, astlarıyla ve çevreleriyle konuları tartışabilir, bilgi sahibi olabilir, öneriler sunabilir, 
duygu ve düşüncelerini paylaşabilir, birliktelik ve uyum sağlayabilir ve böylelikle motivasyon 

artışı sağlanabilir (Geçikli vd., 2011, s. 168). Böylece örgüt, amaçlarına daha kolay ve hızlı 
ulaşabilir. Bu yüzden hem örgüt içinde hem de örgüt dışında iletişime engel olan durumların 
ortadan kaldırılması önemlidir. Çünkü iyi, sağlıklı bir iletişim, iletişim kanallarında herhangi bir 

engel olmadığında ortaya çıkmaktadır. 

 HİPOTEZ GELİŞTİRME 

Bir işletmede çalışanların, ücret, terfi, fırsat gibi ödüllendirmelerin dağıtımında eşitlik olduğunu 
hissetmeleri halinde, gerek çalışma arkadaşları gerekse yöneticileri ile kurdukları iletişimde daha 
dürüst ve açık davranmaları muhtemeldir. Bazı çalışmalar, dağıtımsal adalet ile iletişim 
arasındaki ilişkiye dair ampirik kanıtlar sunmaktadır. Örneğin Lee (2001) tarafından yapılan bir 
araştırmada, çalışanların dağıtım çıktıları ve süreçlerinde daha fazla adalet algıladığında, çalışma 
grubundaki iletişimin daha işbirlikçi olduğuna inandıkları belirlenmiştir. Saruhan (2014) ise, 

Türkiye örnekleminde dağıtımsal adalet ile kurumsal iletişimin yatay iletişim boyutu arasında 
anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Benzer şekilde Zhang ve Agarwal (2009), dağıtımsal 
adalet ile iletişim arasında pozitif ilişki bulmuştur. Yine Doğan (2002), örgüt içi iletişim ile 
dağıtımsal adalet arasında pozitif bir ilişkinin varlığını ortaya koymuştur. Bu çalışmalar 
doğrultusunda aşağıdaki hipotez önerilmiştir:  

H1: Dağıtımsal adaletin örgütsel iletişim üzerinde pozitif etkisi vardır. 

Çalışanların yararlı bilgilere sahip olmalarına rağmen neden konuştukları veya konuşamadıkları 
sorusunu, bu seçimi etkileyen pek çok faktör olmasından dolayı yanıtlamak zordur (Morrison, 
2014, s. 175). İşletmeler tarafından çalışanlarına örgüt yararına fikirlerini seslendirebilecekleri bir 
işyeri ortamının sağlanmaması, çalışan performansı ve motivasyonunda azalma ile 
sonuçlanabilmektedir. Dundon vd. (2014) tarafından yürütülen bir araştırmanın bulgularından 
hareketle yazarlar, sesin, çalışanların görüşlerini yönetime sunabileceği şekilde tasarlanan 
kurumsal iletişim ve stratejiler ile ilgili olduğunu ileri sürmüştür. Bireysel memnuniyetsizliğin 
ifade edilmesi şeklindeki ses davranışı, yönetimle bir sorunu düzeltmek veya ilişkilerdeki 
bozulmayı önlemek amacıyla gerçekleştirildiğinde, ses davranışına yönelik çözüm yaklaşımı, ya 

işten ayrılma ile ya da daha yüksek sadakat ile sonuçlanabilmektedir (Dundon vd., 2014, s. 1152). 

Bu bağlamda, çalışan ve yönetici arasındaki iletişimde kullanılan mekanizmalar, sorunun çözümü 
açısından çok önemlidir. Bu varsayım ile tutarlı olarak, Özbolat ve Şehitoğlu (2018) çalışmasında, 

çalışan sesliliği ile iletişim doyumu arasında pozitif yönlü ilişki olduğunu belirlemiştir. Botero ve 

Van Dyne, (2009) ise ABD örnekleminde yürüttüğü araştırmada lider-üye etkileşimi kalitesinin 
ses davranışı ile pozitif ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Kim ve Lim (2020) tarafından 
ABD’de yürütülen çalışmanın sonuçları, kriz iletişim stratejilerinin bir kriz durumunda 
çalışanların yapıcı ses davranışlarını olumlu yönde etkilediğini göstermiştir. Bu çerçevede 
aşağıdaki hipotez önerilmiştir: 

H2: Örgütsel iletişimin örgütsel seslilik üzerinde pozitif etkisi vardır. 



857 

 

Bir çalışan, işle ilgili memnuniyetsizliğe neden olan herhangi bir sorun ile karşılaştığında, ya işten 

ayrılmayı tercih etmekte ya da bu sorunları dile getirerek çözüm aramayı seçmektedir (Arslan ve 

Yener, 2016, s. 176). İşe daha bağlı çalışanların işten ayrılmaktan ziyade, seslilik davranışında 
bulunarak, örgüt yararına bir davranışta bulunması beklenmektedir. Yönetim literatürü, sesi 
kavramsallaştırırken, çalışanların değişim için proaktif önerilerde bulunmayı içeren konuşma 
davranışının yanı sıra, sesliliğin adalet yargılarını güçlendiren ve çalışanların karar verme 
sürecine katılımını kolaylaştıran işlemlerin varlığı tanımlamak şeklinde iki yaklaşımdan 
yararlanmaktadır (Van Dyne vd., 2003, s. 1369). Dahası, çalışan sesliliği bir iletişim yoludur ve 
örgütsel adalet teorisi süreci altında yapılandırılmıştır (Basheer vd., 2021, s. 1626). Bu bağlamda, 
örgüte sunduğu çabalarına karşılık eşdeğer bir çıktı elde eden çalışanların daha az seslilik 
davranışında bulunması beklenmektedir. Şehitoğlu (2012), çalışan sesliliğinin sebeplerini; açıkça 
konuşma, konu benimsetme, sorumluluk alanı, muhbirlik, ses çıkartma, ilkeli örgütsel muhalefet 
ve üstleri etkileme şeklinde özetlemiştir. Çabalarının karşılığında hak ettiğini alamadığını 
düşünen bir çalışanın, memnuniyetsizliğinin bir ifadesi olarak üst yönetime seslilik davranışında 
bulunabilmesi için, güçlü ve açık iletişim kanallarının geliştirilmesi önemlidir. Khaliq Alvi vd. 

(2019), Pakistan bankacılık sektöründen 190 çalışan arasında örgütsel adaletin çalışan sesliliği 
üzerinde pozitif etkisinin olduğunu ortaya koymuştur. Öte yandan Ergin (2019), örgütsel adaletin 

korumacı ses davranışı ile negatif ilişkili olduğunu tespit etmiştir. Benzer şekilde,  Efe (2018), 

dağıtım adaletinin artması halinde kabullenici ve savunmacı sesliliğin azaldığını ortaya 
koymuştur.  Bu bağlamda, önerilen hipotezler aşağıdaki şekildedir: 

H3: Dağıtımsal adaletin örgütsel seslilik üzerinde negatif etkisi vardır. 

H4: Dağıtımsal adaletin örgütsel seslilik üzerine etkisinde, örgütsel iletişimin aracı rolü vardır. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 1: Araştırmanın Kavramsal Modeli 
 

YÖNTEM 

Araştırmanın Örneklemi 
Araştırmanın çalışma grubunu Bolu, Ankara, ve Aksaray illerindeki kamu çalışanları 
oluşturmaktadır. Maliyet ve zaman kısıtı ve Covid-19 kısıtlamalarından dolayı kolayda 
örnekleme yöntemi ile veriler toplanmıştır. Online olarak hazırlanmış anket formu 500 kamu 

çalışanına gönderilmiş, ancak 324 kişiden yanıt alınabilmiştir. Anketlerin geri dönüş oranı % 
65’dir. Ancak uç değerlerin normal dağılımı etkilemesi sebebiyle, analizler 300 veri ile 

gerçekleştirilmiştir. Tablo 1’de katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgiler yer 
almaktadır.  

 

 

 

Örgütsel İletişim 

Dağıtımsal Adalet Örgütsel Seslilik 
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Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

  Sayı % 

Cinsiyet Kadın 121 40,3 

Erkek  179 59,7 

Medeni durum Bekâr 98 32,7 

Evli  202 67,3 

 

Eğitim düzeyi 
Lise-dengi 24 8 

Ön lisans 77 25,7 

Lisans 177 59 

Lisansüstü  22 7,3 

 

 

Yaş 

18-25 10 3,3 

26-30 45 15 

31-35 77 25,7 

36-40 94 31,3 

41-45 42 14 

46 ve üzeri 32 10,7 

Aylık gelir 2000-5000 TL 142 47,3 

5001-10.000 TL 113 37,7 

10.000 TL’den fazla 45 15 

Hizmet süresi 1 yıldan az 12 4 

1-3 yıl 59 19,7 

4-7 yıl 78 26 

8-10 yıl 90 30 

10 yıl ve üzeri 61 20,3 
 

Tablo 1’e bakıldığında katılımcıların çoğunluğunun %59,7’sinin erkek ve % 67,3’ünün evli 
olduğu, % 59’unun lisans eğitimi aldığı ve % 31,3’ünün 36-10 yaş aralığında yer aldığı, % 

47,3’ünün 2000-5000 TL arası gelire sahip olduğu ve % 30’unun 8-10 yıl arası çalıştıkları yere 
hizmet ettikleri görülmektedir. 

Veri Toplama Araçları  
Araştırmada kullanılan anket formu, dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik 
değişkenleri içeren 8 soru yer almaktadır. Anketin bu bölümünde yaş, cinsiyet, medeni durum, 

eğitim durumu, aylık gelir ve hizmet süresi sorularına yer verilmiştir. İkinci bölümde, Colquitt 

(2001) tarafından geliştirilen ve Özmen vd. (2005) ile Özer ve Urtekin’in (2007) çalışmasında 
kullandığı dağıtımsal adalet ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçekte 20 ifade yer almaktadır. Anketin 
üçüncü bölümünde Van Dyne vd. (2003) tarafından geliştirilen ve Erdoğan (2011) tarafından 
Türkçe’ye uyarlanmış olan örgütsel seslilik ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek, 15 ifadeden 

oluşmaktadır. Dördüncü bölümde Postmes vd. (2001) tarafından geliştirilen 15 ifadeden oluşan 
örgütsel iletişim ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek, Melikoğlu’nun (2009) çalışmasında da 

kullanılmıştır. Katılımcıların bu ölçeklerdeki her bir maddeye vereceği cevaplar için 5’li Likert 
ölçeği kullanılmış olup, 1= “Kesinlikle Katılmıyorum”, 2= “Katılmıyorum”, 3= “Ne Katılıyorum 
Ne Katılmıyorum”, 4= “Katılıyorum”, 5= “Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde derecelendirilmiştir.  

ANALİZ VE BULGULAR 

Katılımcılardan elde edilen 324 veri, SPSS 22.0 kullanılarak analiz edilmiştir. Katılımcıların 
demografik özelliklerini belirlemek için tanımlayıcı istatistiki analizler; değişkenler arasındaki 
ilişkileri belirlemek için korelasyon analizi kullanılmıştır. Dağıtımsal adaletin örgütsel seslilik 
üzerindeki etkisinde örgütsel iletişimin aracı rolünü incelemek için ise, Hayes (2013) tarafından 
geliştirilen PROCESS makro kullanılmıştır. Aracılık analizinde 5000 yeniden örnekleme 
seçeneği tercih edilmiştir. Bu prosedürde, %95 alt (LLCI) ve üst (ULCI) güven aralıkları içinde 
sıfır değerinin yer almaması durumunda, dolaylı bir etkinin anlamlı olduğu tahmin edilir. 
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Tablo 2: Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler, Çarpıklık/Basıklık ve Güvenirlik 
Değerleri 

 
ORT. S.S Çarpıklık/Basıklık 

Cronbach 

Alpha 

Dağıtım adaleti 4.27 .49 -.818/1.945 .616 

Örgütsel iletişim 3.46 1.05 -.600/-.395 .946 

Örgütsel seslilik 3.62 .81 -1.250/.965 .931 
 

Tablo 2, ölçeklerin ortalama, standart sapma, normal dağılım ve güvenirlilik değerlerini 
göstermektedir. Verilerin normal dağılıp dağılmadığını belirlemek amacıyla, skewness ve 

kurtosis değerlerine bakılmıştır. İlk aşamada basıklık değerinin yüksek çıkmasından dolayı 
verideki uç değerler veri setinden silinerek normallik analizi tekrarlanmıştır. 300 veri ile analize 
devam edilmiştir.  

Tablo 3: Korelasyon Analizi 

Değişkenler 1 2 3 

1.Dağıtım adaleti -   

2.Örgütsel iletişim -.087 -  

3.Örgütsel seslilik .092 -.116* - 

Not: *p<0.05 

Çalışanlar arasında dağıtım adaleti, örgütsel iletişim ve örgütsel seslilik düzeyleri arasındaki ilişki 
korelasyon analizi ile araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, çalışanların dağıtım adaleti ve 
örgütsel iletişim algıları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (r=-.087; p=.134). Benzer 

şekilde, dağıtım adaleti, örgütsel seslilik ile ilişkili değildir (r=-.092; p=.113). Öte yandan, 
örgütsel iletişim ile örgütsel seslilik arasında düşük düzeyde, negatif yönde anlamlı bir ilişki 
vardır (r=-.116; p<0.05). Bu sonuçlara göre, örgütsel iletişimin arttıkça, örgütsel sesliliğin 
azaldığını söylemek mümkündür. 

 

Şekil 2: Aracılık Analizi Sonuçları 

Hipotezleri test etmek amacıyla yapılan regresyon analizi sonucunda, dağıtımsal adaletin örgütsel 
iletişim üzerindeki etkisinin anlamlı olmadığı belirlenmiştir (b = -.185, %95CI -.4269, .0571, t 

=-1.5034, p = .1338). Dolayısıyla “H1: Dağıtımsal adaletin örgütsel iletişim üzerinde pozitif etkisi 
vardır” şeklinde önerilen hipotez desteklenmemiştir. İkinci adımda aracı değişkenin bağımlı 

Örgütsel iletişim 

Örgütsel seslilik Dağıtımsal adalet 

b = -.185, p > .01 b = -.084, p > .01 

b = .135, p > .01 

b = -.016, p > .01 
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değişken üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Örgütsel iletişimin seslilik davranışı üzerinde 
istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmamıştır (b = -.084, %95CI -.1711, .00391, t =-1.8806, 

p = .0492). Böylelikle, “H2: Örgütsel iletişimin örgütsel seslilik üzerinde pozitif etkisi vardır” 
şeklindeki hipotez de desteklenmemiştir.  Bir sonraki adımda adaletin seslilik davranışı 
üzerindeki etkisi test edilmiştir. Ancak anlamlı bir etki bulunmamıştır (b = .135, %95 CI -.0512, 

.3216, t =-1.4278, p = .0492). Dolayısıyla, H3 hipotezi desteklenmemiştir. Son olarak, aracılık 
rolünün varlığı araştırılmıştır. Sonuçlara göre, “H4: Dağıtımsal adaletin örgütsel seslilik üzerine 
etkisinde örgütsel iletişimin aracı rolü vardır” şeklinde kurulan hipotezin desteklenmediği 
anlaşılmaktadır (b = -.016, %95CI -.0048, .04541). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Makro düzeyde sosyal bilimler, mikro düzeyde ise örgütsel davranış araştırmalarında, adalet 
kavramının öneminin giderek daha fazla kavranması ve bu konudaki farkındalığın artmasından 
dolayı, çalışanların tutum ve davranışlarını anlayabilmek için örgütsel adaletin sağlanmasına 
dönük uygulamaların geliştirilmesi önemlidir. Bu açıdan, örgütsel adalet, hem çalışanların 
bireysel tatmininin hem de örgütlerin etkin bir şekilde işlemesini sağlanması bakımından temel 
bir gerekliliktir (Greenberg, 1990). Eşitlik ilkesinin bir gerekliliği olan dağıtımsal adaletin 
sağlanamaması halinde, adil olmayan uygulamaların örgütsel iletişime ve örgüt lehine yararları 
olan çalışan sesliliğine zarar vermesi muhtemeldir. Bu çalışmada, dağıtımsal adaletin örgütsel 
seslilik ile ilişkisi ve bu ilişkide örgütsel iletişimin aracı etkisi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, 
varsayılanın aksine dağıtımsal adeletin ne örgütsel iletişim ne de örgütsel seslilik üzerinde anlamlı 
bir etkisinin olmadığını göstermiştir. 

Bu araştırmanın örneklemi, yalnızca belli illerdeki kamu personelinden oluşmaktadır.  
Araştırmanın bulguları mevcut örneklemin yüksek dağıtım adaleti algıladıklarını göstermiştir. 
Gelecekteki çalışmalarda araştırmacılar bu çalışmadaki kavramsal modeli farklı sektörlerde test 
edebilirler. Nitekim, her organizasyonun doğal yapısı birbirinden farklılık göstermektedir. 
Ayrıca, gelecekteki araştırmalarda örgütsel adaletin tüm boyutları ile çalışan sesliliği arasındaki 
ilişkiyi açıklayan farklı sınır koşullarının ve mekanizmaların keşfedilmesinin, literatürdeki bilgi 
birikimine katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Covid-19 döneminde birçok kurumda olduğu gibi yükseköğretim kurumlarında da sağlık önlemi olarak yüz yüze 
döneme ara verildi. Bu dönem akademik personel de uzaktan/dönüşümlü çalıştı. Bu kapsamda çalışmanın amacı 
Covid-19 döneminde devlet üniversitelerinin akademik personele yönelik uyguladıkları insan kaynakları stratejilerini 

ortaya çıkarmaktır. Çalışmada amaçlı örnekleme ile URAP başarı listesinde yer alan her onluk sıralamadan seçilen 
bir üniversitede çalışan 12 personel daire başkanları örneklem olarak belirlenmiştir. Örnekleme yarı-yapılandırılmış 
mülakat tekniği uygulanıp elde edilen verilere nitel veri analiz programı MAXQDA ile analizler yapılmıştır. Çalışma 
sonucunda Covid-19 döneminde akademik personele dijital İKY ve sanal toplantı stratejilerinin uygulandığı tespit 

edilmiştir. Yetenek yönetim uygulamaları, örgütsel çeviklik, siber güvenlik, çevrimiçi eğitim, uzaktan denetim, 

belirsizlik toleransı ve esneklik stratejilerinin ise eksik olmakla beraber uygulandığı belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Covid-19, İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları Stratejileri, Akademik Personel  

 

GİRİŞ 

Türkiye’de 11 Mart 2020’de ilk Covid-19 tespitinin ardından tüm sektörlerde iş yapma şekilleri 
değişmiştir. Bu değişime uyum sağlamaya çalışan kurumlar bir yandan da belirsizlikle 
mücadeleye girişmişlerdir (Carnevale ve Hatak, 2020). Bu mücadele kapsamında ortaya çıkan 
zorluklara yeni çözümler bulmak zorunda kalınmıştır. 

Bu dönem özellikle insan kaynakları yönetimi (İKY) açısından oldukça zorlu koşullar 
oluşturmuştur. Sağlıkla ilgili endişelerin üst düzeyde olduğu pandemi koşullarında, diğer 
taraftan hizmetlerin aksamadan devam etmesi gerekmiştir. Bu gereklilik, İKY’nin etkin ve 

verimli şekilde kullanımını kritik öneme taşımıştır. İKY evde çalışma gibi bu dönem ortaya 
çıkan belirsiz konulara uyum için gereken değişiklikleri önerebilmek adına kilit alanlardan biri 

olmuştur (Madero Gómez vd., 2020).  

Kurumların değişimlere adapte olabilmeleri, insan kaynaklarına (İK) stratejik önem vermesine 

bağlıdır (Koçak ve Erdoğan, 2011). Bu sebeple kurumlar Covid-19 dönemine uygun İK 
stratejileri geliştirmek zorunda kalmıştır. Özellikle bu stratejilerin teorik anlamda üretim yerleri 
olan yükseköğretim kurumlarında akademik personele yönelik hangi stratejilerin uygulandığı 
yol göstermesi açısından merak uyandırmaktadır.  

Çalışmanın amacı Covid-19 döneminde devlet üniversitelerinin akademik personele yönelik 
insan kaynakları stratejilerini ortaya çıkarmaktır. Böylece literatürde daha önce aralarındaki 
ilişki incelenmemiş olan Covid-19 döneminde devlet üniversitelerinin akademik personele 
yönelik İK stratejileri tespit edilerek literatüre katkı sağlanmış olacaktır. Ayrıca akademik 
personele uygulanan İK stratejileri özel sektöre yol göstererek uygulama katkısı sağlayacaktır.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE  
2019 Aralık’da Wuhan’da ortaya çıkan ve 2020 Mart’ta Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
pandemi ilan edilen Covid-19 (Guan vd., 2020) salgınıyla mücadeleyi tüm dünya 2 seneden 

fazladır sürdürmektedir. Bu mücadelede kısıtlamalar temel önlem olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bulaşma riski sebebiyle topluluk halinde bulunulan yerlerin tehlikeli ortamlar olmasından 

eğitim sektörü de pandemi döneminde bu kısıtlamalardan etkilenmiştir (Telli ve Altun, 2021). 
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Covid-19 döneminde daha önce rastlanmayan kısıtlamalarla iş yapma şekilleri değişmiştir. 
Değişimin odak noktasının insan olması bu değişimin hakim olduğu alanın İKY olduğunu 

göstermektedir (Madero Gómez vd., 2020). Genel olarak “çalışıyorsa hiç kurcalama” eğiliminde 

olup değişime mesafeli yaklaşan kurumlar bile pandemi döneminde İK uygulamalarında 
değişime gitmiştir (Serifsoy ve Teker, 2020).  

Literatür incelendiğinde Covid-19’un İKY’ne (Akbaş Tuna ve Çelen, 2020; Kırpık, 2020); İKY 

fonksiyonlarına (Öğe ve Çetin, 2020); havacılık (Kurt, 2020), bankacılık (Ünal ve Başaran, 
2021) gibi sektörel bazda etkisinin incelendiği görülmektedir. Ancak literatürde teorik açıdan 
stratejileri üreten akademik personele uygulanan İK stratejilerinin incelendiği bir çalışmaya 
rastlanmamıştır.  

Bu dönem İKY’de dijitalleşmenin önem kazandığı özellikle vurgulanmaktadır (Akbaş Tuna ve 

Çelen, 2020). Covid-19 döneminde İK stratejileri arasında; dijital İKY, yetenek yönetim 

uygulamaları, örgütsel çeviklik, siber güvenlik, çevrimiçi eğitimler ve sanal toplantılar 
gösterilmektedir (Madero Gómez vd., 2020). Ayrıca uzaktan denetim (Atakan, 2021), belirsizlik 

toleransı ve esneklikten (Inuaesiet vd., 2021) de bahsedilmektedir.   

Dijital İKY; İKY'nin dijitalleşmesinin sosyo-teknik sonucunu ifade etmektedir (Strohmeier, 

2020). Dijital verilerin potansiyelinin İKY amaçları için kullanıldığı sürece dönüşümdür.  

Yetenek Yönetim Uygulamaları; sürdürülebilir stratejik başarı yaratmak için kuruma değer katan 
yeteneklerin sistematik olarak çekilmesini, tanımlanmasını, geliştirilmesini, katılımını, elde 
tutulmasını ve kullanılmasını içeren faaliyettir (Boudreau ve Ramstad, 2005). Amaç çalışanlara 
ne kadar değerli olduklarını hissettirerek aidiyet duygusu geliştirmektir (Cappelli, 2000).  

Örgütsel Çeviklik; kurumun değişimlere hızla cevap verme kapasitesidir (Ravichandran, 2018). 

Temel özellikleri; esneklik, cevap verebilirlik, değişim kültürü, hız, entegrasyon, düşük 
karmaşıklık, temel yetkinlikleri harekete geçirme, kaliteli ve özelleştirilmiş ürünler olarak 
sıralanmaktadır (Sherehiy vd., 2007).  

Siber Güvenlik; dijital ortamda, kurumun varlıklarını korumak amacıyla kullanılan politika, 

güvenlik kavramı, risk yönetimi, faaliyetler ve teknolojiler bütünüdür (Karacı vd., 2017). Bunun 

için kontrol listelerinde yer alan kontrollerin yapılması gerekmektedir. Siber güvenlik kontrol 
listesi basit, idari ve temel kontrollerden oluşmaktadır (Micro, 2016). Basit kontroller; donanım, 
yazılım, güvenlik açığı değerlendirmesi, yetkilendirme, yapılandırma ayarı ve günlük kayıt 
kontrollerdir. İdari kontroller; güvenlik farkındalığı eğitimi, yazılım güvenliği, etkinlik yönetimi 
ve sızma testi kontrolüdür. Temel kontroller; web tarayıcı güvenliği, e-posta güvenliği, kötü 
amaçlı yazılım koruması, ağ bağlantı noktalarının kontrolü, veri yedekleme, veri koruma, 
güvenli erişim, kablosuz erişim ve kullanıcı hesaplarının izlenmesi kontrolleridir.  

Çevrimiçi Eğitim; eğitimlerin teknoloji aracılığıyla verilmesidir (Cobo vd., 2021). 

Ulusal/uluslararası düzeyde getirilen kısıtlamalar olağan iş süreçlerinde boyut değişimine neden 
olmuş, kurumların personel eğitim faaliyetlerini pandemi dönemine uyarlamasını gerektirmiştir 
(Carnevale ve Hatak, 2020).  

Sanal Toplantı; toplantıların dijital ortamlara taşınmasıdır. Bu dönemde toplantılar Google Meet 

gibi video konferans platformları sayesinde çevrimiçi olarak gerçekleşmektedir.  

Uzaktan Denetim; veri havuzunda bulunan bilgilerin değerlendirilerek izlemeye alındığı, 
risklerin öncelik sırasına göre değerlendirilerek üst birime raporlandığı süreçtir (Atakan, 2021). 

Planlama, yürütme ve raporlamadan oluşup denetim ekibi tarafından gerçekleştirilmektedir.  

Belirsizlik Toleransı; belirsizlik durumuna karşı bireyin bakış açısıdır (Furnham ve Ribchester, 

1995). Toplumun belirsizlikten kaçınma konusundaki tolerans düzeyidir. Belirsizlik toleransı 
düşük olan bireyler belirsizlik içeren durumlar karşısında strese ve durumdan kaçınmaya 
yatkındır (Furnham ve Ribchester, 1995). Belirsizlik toleransı kavramının daha iyi anlaşılması 
için belirsizliğin nedenleri; yabancı, karmaşık ve tutarsız bilgidir (Stanley-Budner, 1962). 
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Esneklik; dış sayısal, iç sayısal, fonksiyonel, ücret ve uzaklaştırma esnekliğinden oluşmaktadır. 
Dış Sayısal; kurumun değişime göre çalışan sayısını ayarlayabilmesidir (Treu, 1992). İç Sayısal; 
işverenlerin çalışma saati, günü ve süresinde değişiklik yapabilmesidir. Fonksiyonel; 

değişiklikler karşısında çalışanı kurumun farklı bölümlerinde farklı görevlerde 
değerlendirebilmektir (Limoncuoğlu, 2010). Ücret; kurumun ücret politika ve seviyelerinde 

değişiklik yapabilmesidir (Treu, 1992). Uzaklaştırma; kurumda yapılan işlerin kurum dışında 
başka işyerinden veya kurum içinde başka işverene ait çalışanlarca yerine getirilmesidir 

(Tuncay, 1995).  

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Bu çalışma “Covid-19 döneminde akademik personele hangi insan kaynakları stratejileri 
uygulanmıştır?” temel araştırma sorusunu cevaplamayı amaçlamaktadır. Çalışma keşifsel 
nitelikte olduğundan nitel araştırma yapılmıştır. Çalışmada olgu ile bağlam iç içe geçtiği için 
örnek olay araştırma deseni kullanılmıştır. Bu kapsamda çalışmada tümevarımcı yaklaşımla 

kavramsal çerçeveden hareketle temalar ve araştırma soruları belirlenip veri toplanmıştır.  

Çalışmada bireyin tanımlama ve gerçeği inşa edişini anlamanın en iyi yolu olan mülakat tekniği 
kullanılmıştır (Punch, 2016). Bu kapsamda katılımcıların bilgisini derinlemesine belirlemek için 
yarı-yapılandırılmış mülakat tekniğinden yararlanılmıştır. Mülakat için kullanılan 15 soru 
kavramsal çerçeveden hareketle geliştirilip konunun uzmanı 1 Profesör tarafından 
değerlendirilmiştir. 

Araştırmanın evreni olan devlet üniversitelerinden örneklemi belirlemek için 2021-2022 URAP 

Türkiye Devlet Üniversiteleri başarı sıralamasında farklı sıralarda olan üniversite 
uygulamalarını göstermek adına her onluk sıralamadan bir üniversite amaçlı örneklemeyle 

seçilmiştir. Listede 120 üniversite olduğundan görüşülecek üniversite sayısı 12 olarak 
belirlenmiştir. Belirlenen üniversitelerde akademik personele yönelik İK stratejilerinin 

uygulanmasını sağlayan ve Covid-19 öncesi/sonrası uygulamalara hâkim olması adına uzun 
yıllardır bu görevi yapan personel daire başkanları örneklem grubunu oluşturmaktadır. Böylece 
seçilen üniversitelerde çalışan 12 personel daire başkanı örneklemi oluşturmaktadır.  

Görüşmeler ortalama 1,5 saat sürüp katılımcılardan alınan izinle ses kayıtlarının 80 sayfalık 
deşifresi yapılmıştır. Elde edilen verilere içerik analizi çerçevesinde MAXQDA’nın kod alt-kod 

bölümler modeli kullanılarak araştırmanın bulgularına ulaşılmıştır. 

Araştırmanın Örneklemi 
Katılımcıların özellikleri Tablo 1’de özetlenmektedir. 

Tablo 1: Katılımcı Bilgisi 

Katılımcı Cinsiyet Yaş Hizmet Süresi 
K1 Erkek 41 5 

K2 Erkek 48 10 

K3 Erkek 46 9 

K4 Kadın 50 8 

K5 Erkek 47 11 

K6 Erkek 46 5 

K7 Erkek 42 7 

K8 Kadın 49 6 

K9 Erkek 43 5 

K10 Erkek 45 10 

K11 Kadın 46 9 

K12 Erkek 44 6 

 

Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların büyük bölümünün erkek ve tüm katılımcıların kırk yaşının 
üstünde olduğu görülmektedir. Cinsiyet faktörü genelde personel daire başkanlarının erkek 
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olmasından dolayı evreni temsil etme gücünü artırdığından önemlidir. Yaş faktörü çalışma 
hayatlarında deneyimlerinin göstergesi olduğundan önemlidir. Son olarak katılımcıların 
personel daire başkanı olarak 5 yıl üzeri hizmet süresine sahip oldukları görülmektedir. Hizmet 
süresi hem Covid-19 dönemi öncesi ve sonrası stratejilere hâkim olup hangisinin yeni olduğunu 
aktarabilmeleri açısından önemlidir.  

ARAŞTIRMA BULGULARI 

Çalışmada kavramsal çerçeveden hareketle 9 tema belirlenmiştir. Modellerde yer alan okların 
üzerinde görülen rakamlar katılımcıların konuyla ilgili toplam ifade sayısı anlamında kodlu 
bölümleri göstermektedir. 

Dijital İKY Temasına İlişkin Bulgular 

İKY uygulamalarının dijitalleşmesi anlamında Dijital İKY teması 6 kod ve 3 kategoriden 
oluşmaktadır. Şekil1 Dijital İKY temasına ait modeli göstermektedir.  

 
Şekil 1: Dijital İKY Kod Alt-Kod Bölümler Modeli 

 

Şekil1’de görüldüğü gibi katılımcıların tamamı işin dijitalleşmesinden bahsetmektedir. 
Katılımcıların tamamının internet kullanımından bahsederken dijital işletme kavramından 
yarısının bile bahsetmediği görülmektedir. Katılımcıların yarısına yakınının direkt İKY’nin 

dijitalleşmesinden bahsettiği de görülmektedir.  

Dijital İKY adına kurumun dijitalleşmesinin internet kullanımı bağlamında sağlandığı tespit 
edilmiştir. Katılımcıların kamu kurumundan olmasından dijital işletmeden kısmen 

bahsedilmektedir. İKY’nin dijitalleşmesinin neredeyse sağlandığı görülmektedir. Bu dönem tüm 
iş/lemlerin dijital ortamlardan yapılması İKY uygulamalarına da yansıyarak akademik personel 

için Dijital İKY’den söz edilir olmuştur. Bulgulardan hareketle Covid-19 döneminde akademik 

personele Dijital İKY stratejisinin uygulandığı görülmektedir.  

Yetenek Yönetimi Uygulamaları Temasına İlişkin Bulgular 

Sürdürülebilir stratejik başarı yaratmak için kuruma değer katan yeteneklerin yönetimi 
anlamında Yetenek Yönetimi Uygulamaları teması 5 kod ve 3 kategoriden oluşmaktadır. Şekil2 
Yetenek Yönetimi Uygulamaları temasına ait modeli göstermektedir.  
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Şekil 2: Yetenek Yönetimi Uygulamaları Kod Alt-Kod Bölümler Modeli 

 

Şekil2’de görüldüğü gibi katılımcıların tamamı yetenek geliştirmekten bahsederken yarısının 
bile akademik personele yönelik yetenek tanımı, kullanımı ve işe alımından bahsetmediği 
görülmektedir. Yarısından fazlasının yetenek eğitimini ifade ettikleri belirtilmelidir.  

Yetenek Yönetimi Uygulamaları adına yetenek elde tutmanın sağlandığı görülmektedir. Ancak 

yetenek katılımı ve çekme konularında katılımcıların çoğunun strateji geliştirmedikleri de 
görülmektedir. Bu noktada yetenek yönetimi uygulamaları stratejisinden bahsedildiği fakat 
temel faaliyetleri bile içermeyen bir uygulama alanı bulduğu görülmektedir. Bulgulardan 

hareketle Covid-19 döneminde akademik personele Yetenek Yönetim Uygulamaları stratejisinin 

eksik olmakla beraber uygulandığı görülmektedir. 

Örgütsel Çeviklik Temasına İlişkin Bulgular 

Kurumun önceden öngörülemeyen değişimlere hızlı ve yerinde cevap verebilme yeteneği 
anlamında Örgütsel Çeviklik teması 16 kod ve 7 kategoriden oluşmaktadır. Şekil3 Örgütsel 
Çeviklik temasına ait modeli göstermektedir. 

 

Şekil 3. Örgütsel Çeviklik Kod Alt-Kod Bölümler Modeli 
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Şekil3’te görüldüğü gibi katılımcıların tamamı iş yeri esnekliği ve teknoloji geliştirmeden 

bahsetmektedir. Katılımcıların değişim hızı, taklidi zor iş uygulamaları, insan teknolojileri, 
yapı-personel ilişkisi, sosyal soruna cevap ve personel eğitimi kavramlarındansa pek 
bahsetmedikleri görülmektedir.  

Örgütsel Çeviklik için cevap verebilirlik adına amaç değişimine cevabın önemsenirken sosyal 
soruna cevabın göz ardı edildiği görülmektedir. Buradan böylesi bir dönemde çalışandansa işin 
akışına önem verildiği söylenebilir. Değişim kültüründe personel eğitiminin göz ardı edilirken 
yeni teknolojiye olumlu tutum geliştirilmesi adına uygulamaların yapıldığı görülmektedir. 
Eğitimlerle olumlu tutum geliştirilmesi kolaylaştırılabilecekken bunu göz ardı etmeleri çalışanın 
psiko-sosyal durumundansa işin hızla ilerlemesine verilen önemden kaynaklandığını 
düşündürmektedir. Genel olarak kurum içi entegrasyondan söz edilirken insan-teknoloji 

entegrasyonundan çok az bahsedilmesi ve örgütsel yapıdaki düşük karmaşıklıktan bahsedilirken 
yapı-personel ilişkisinden çok az bahsedilmesi bu düşüncemizi desteklemektedir. Aynı zamanda 
hizmet sunum hızından bahsedilirken değişim hızından çok az bahsedilmesi ve teknoloji 

geliştirmeden bahsedilirken taklidi zor iş uygulamalarından çok az bahsedilmesi değişime hızlı 
cevap vermenin daha önemli olduğu izlenimi vermektedir. Ayrıca temel özelliklerde yer alan 
kaliteli ve özelleştirilmiş ürünlerle ilgili herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Bunun sebebi 
üretilenin hizmet olmasından dolayı özelleştirilmesinin zor olması olabilir. Covid-19 döneminde 
akademik personele yönelik örgütsel çeviklik stratejisinden bahsedildiği fakat çalışanın psiko-

sosyal durumunu baz alan özelliklerdense işin ön plana çıkarıldığı kısımlara önem verildiği 
görülmektedir. Ayrıca stratejilerin yetkinlik gerektiren uygulamalarındansa daha kolay adapte 
olunacak uygulamalarının benimsendiği söylenebilir. Bulgulardan hareketle Covid-19 

döneminde akademik personele Örgütsel Çeviklik stratejisinin eksik olmakla beraber 

uygulandığı görülmektedir. 

Siber Güvenlik Temasına İlişkin Bulgular 

Siber ortamda kurumun varlığını korumak anlamında Siber Güvenlik teması 13 kod ve 3 
kategoriden oluşmaktadır. Şekil4 Siber Güvenlik temasına ait modeli göstermektedir.  

 

Şekil 4: Siber Güvenlik Kod Alt-Kod Bölümler Modeli 
 

Şekil4’te görüldüğü gibi tüm katılımcılar kullanıcı hesap izleme kontrolü yapmaktadır. Bunu 

veri yedekleme, günlük kayıt, güvenli erişim ve yetkilendirmenin izlediği tespit edilmiştir. 
Ancak kötü amaçlı yazılım koruması, web tarayıcı güvenliği gibi temel kontrollerden, güvenlik 
açığını değerlendirmek gibi basit kontrolden ve sızma testi gibi idari kontrollerden pek 
bahsedilmediği de görülmektedir.  

Siber Güvenlik için basit kontroller adına günlük kayıtlar ve yetkilendirmeden bahsedilirken 

güvenlik açığı değerlendirmeden çok az bahsedilmektedir. Güvenlik açığını değerlendirmek için 
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belirli yetkinliklere sahip olmak gerektiğinden basit kontroller içinde yetkinlik gerektiren 
kısmın göz ardı edildiği söylenebilir. İdari kontrollerden çok az bahsedildiği görülmektedir. 
Burada da yine sürecin yetkinlik bazlı olması dikkat çekmektedir. Temel kontrolde kullanıcı 
hesabı izleme, güvenli erişim, veri yedekleme ve veri koruma gibi uygulamalardan 
bahsedilirken e-posta güvenliği gibi yine yetkinlik gerektiren uygulamalardan çok az 
bahsedilmektedir. Bu kapsamda kurumların yetkinlik gerektirmeyen kontrolleri daha çok tercih 
ettikleri söylenebilir. Burada yazılım/donanım kontrolleri gibi yetkinlik gerektiren kontrollerden 

hiç bahsedilmemektedir. Covid-19 döneminde akademik personele yönelik siber güvenlik 
stratejisinden bahsedildiği fakat yetkinlik gerektiren kontrollerin göz ardı edildiği veya bu 

kontrollere gereken önemin verilmediği görülmektedir. Bulgulardan hareketle Covid-19 

döneminde akademik personele Siber Güvenlik stratejisinin eksik olmakla beraber uygulandığı 
görülmektedir. 

Çevrimiçi Eğitim Temasına İlişkin Bulgular 

Eğitimin dijital ortamlarda verilmesi anlamında Çevrimiçi Eğitim teması 5 kod ve 3 kategoriden 

oluşmaktadır. Şekil5 Çevrimiçi Eğitim temasına ait modeli göstermektedir.  

 

Şekil 5: Çevrimiçi Eğitim Kod Alt-Kod Bölümler Modeli 
 

Şekil5’te görüldüğü gibi katılımcıların tamamı eğitimler için katılım listesi hazırladıklarını ve 
hizmet içi eğitim uyguladıklarını ifade etmektedirler. Bunu sırasıyla eğitim duyurusu ve talebin 

alınması takip etmektedir. Ancak çevrimiçi eğitim uygulama metotlarını geliştirmeden pek 
bahsedilmemektedir.  

Çevrimiçi Eğitim için planlama adına tüm katılımcıların katılım listesinden bahsederken 
yarısından çoğunun eğitim duyurusu yaptığı ve çok azının eğitim talebi aldığı görülmektedir. 
Akademik personelin eğitim seviyesi düşünülünce onlara yönelik hazırlanan eğitimlerde eğitim 
talebinin ön planda olması beklenirken uygulamada akademik personelin fikrini almaktansa 

katılım listesinin oluşturulmasına daha çok önem verildiği görülmektedir. Çevrimiçi eğitimi 
akademik personele yönelik olarak tüm katılımcıların uyguladıkları tespit edilen noktalardandır. 
Burada temel problem çevrimiçi eğitimlerin sürdürülmesinin sağlanması anlamında çevrimiçi 
eğitim uygulama metotları geliştirmenin göz ardı edilmesidir. Bu durum akademik personelden 
eğitim talebi almamakla paralel bir tutum olup gelişim yerine günü kurtarmaya odaklanıldığı 
izlenimi vermektedir. Eğitim seviyesi yüksek ve kendi eksikliklerini belirlemeye muktedir bir 
kesime verilecek eğitimlerde eğitim talebi alınmasının az olması ve çevrimiçi eğitim uygulama 
metotları geliştirme konusunda çok az katılımcının girişimi olması gelişimden ziyade dönemin 
getirdiği aksaklıklarla mücadeleyi sağlayacak kısımların uygulandığı izlenimi vermektedir. 
Bulgulardan hareketle Covid-19 döneminde akademik personele Çevrimiçi Eğitim stratejisinin 

eksik olmakla beraber uygulandığı görülmektedir. 

Sanal Toplantı Temasına İlişkin Bulgular 

Toplantıların dijital ortamlarda yapılması anlamında Sanal Toplantı teması 11 kod ve 3 
kategoriden oluşmaktadır. Şekil6 Sanal Toplantı temasına ait modeli göstermektedir.  
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Şekil 6: Sanal Toplantı Kod Alt-Kod Bölümler Modeli 
 

Şekil6’da görüldüğü gibi tüm katılımcılar sanal toplantıları ilan edip uyguladıklarını ifade 
etmektedirler. Neredeyse tamamının toplantı öncesi planlama yaptıkları ve online katılım 
değerlendirmesinden bahsettikleri görülmektedir. Tüm katılımcıların Google Meet arayüzünü 
kullandıkları bunu Zoom, WhatsApp ve Skype’ın izlediği tespit edilmiştir.  

Sanal Toplantı adına iki katılımcı hariç toplantının planlanıp ilan edilip uygulandığı ifade 

edilmektedir. Değerlendirmenin online katılım değerlendirmesi bağlamında sağlandığı tespit 
edilmiştir. İki katılımcının ise herhangi bir değerlendirme yapılmadığı ifadesi görülmektedir. 
Değerlendirme yapılmaması toplantıların önemsenmediği izlenimi vermektedir. Sanal 

toplantılar için tüm katılımcıların Google Meet, tamamına yakınının Zoom arayüzünden 
yararlandıkları görülmektedir. Bunun yanında kısa toplantılar gibi sebeplerle sırasıyla 
WhatsApp, Skype, Perculus ve FaceTime arayüzlerinin de kullanıldığı görülmektedir. 
Bulgulardan hareketle Covid-19 döneminde akademik personele Sanal Toplantı stratejisinin 

uygulandığı görülmektedir. 

Uzaktan Denetim Temasına İlişkin Bulgular  
Veri havuzundaki bilgilerin değerlendirilerek izlemeye alınması anlamında Uzaktan Denetim 

teması 5 kod ve 2 kategoriden oluşmaktadır. Şekil7 Uzaktan Denetim temasına ait modeli 

göstermektedir.  

 

Şekil 7: Uzaktan Denetim Kod Alt-Kod Bölümler Modeli 
 

Şekil7’de görüldüğü gibi katılımcıların büyük kısmı uzaktan denetim adına planlama ve 
denetimin kendisini gerçekleştirmektedir. Katılımcıların yarısının raporlamadan bahsettikleri 
görülmektedir. Denetim ekibininse katılımcıların çoğunluğunun olmadığı ifadesinde bulunduğu 
tespit edilmiştir.  
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Uzaktan Denetim için süreç adına çoğunluğun planlama yaptığı ancak neredeyse yarısının 
denetimle alakalı raporlama yapmadıkları görülmektedir. Bu kapsamda uzaktan denetimin 

gerçekleştirildiği ancak raporlama konusunda eksik kaldığı söylenebilir. Uzaktan denetim yapan 
kurumların çoğunda denetim ekibi kurulmadığı görülmektedir. Genelde bölümde ilgili kişilerin 
denetimi gerçekleştirdiği ifade edilmiştir. Halbuki uzaktan denetim normal denetimden bile 

fazla teknik bilgi ve yetkinlik gerektirmektedir. Burada yine yetkinliğin göz ardı edilmesi 
meselesi karşımıza çıkmaktadır. Bulgulardan hareketle Covid-19 döneminde akademik 
personele Uzaktan Denetim stratejisinin eksik olmakla beraber uygulandığı görülmektedir. 

Belirsizlik Toleransı Temasına İlişkin Bulgular 

Belirsizlik durumuna karşı bireyin sahip olduğu bakış açısı anlamında Belirsizlik Toleransı 
teması 5 kod ve 2 kategoriden oluşmaktadır. Şekil8 Belirsizlik Toleransı temasına ait modeli 

göstermektedir.  

 
Şekil 8: Belirsizlik Toleransı Kod Alt-Kod Bölümler Modeli 

 

Şekil8’de görüldüğü gibi katılımcıların tamamı karmaşık bilgi ve bunu takiben yabancı bilgiden 

bahsetmektedir. Belirsizlik toleransı adına katılımcıların yarısının risk tespitinden bahsettiği ve 
az bir kısmının stres yönetimini ifade ettikleri tespit edilmiştir.  

Belirsizlik Toleransı adına bilgi kategorisinin sağlandığı görülmektedir. Tüm katılımcıların bu 

dönemin yarattığı karmaşık bilginin farkında olduğu anlaşılmaktadır. Bunu yabancı bilgi 
izlemektedir. Katılımcıların neredeyse yarısı tutarsız bilginin belirsizlik toleransından 

bahsetmektedir. Burada eksik nokta tolerans için adım atılmasıdır. Katılımcıların sadece yarısı 
risk tespitinden bahsederken dört kişi stres yönetiminden bahsetmektedir. Bulgulardan hareketle 

Covid-19 döneminde akademik personele Belirsizlik Toleransı stratejisinin eksik olmakla 

beraber uygulandığı görülmektedir. 

Esneklik Temasına İlişkin Bulgular 

Kurumun çevredeki değişimlere uygun zamanda doğru cevabı verebilmesi anlamında Esneklik 

teması 6 kod ve 4 kategoriden oluşmaktadır. Şekil9 Esneklik temasına ait modeli 

göstermektedir.  

 
Şekil 9: Esneklik Kod Alt-Kod Bölümler Modeli 
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Şekil9’da görüldüğü gibi tüm katılımcılar görevlendirme ve çalışma süresinden bahsetmişlerdir. 
Bunu çalışma saati ve iş aktarımı takip etmektedir. Buna karşın çok az katılımcının ücret ve 
personel sayısında değişimden bahsettiği görülmektedir.  

Esneklik adına fonksiyonel kategorisinin sağlandığı görülmektedir. Bu dönem esneklik adına en 
çok görevlendirmeden yararlanıldığı görülmektedir. Bu durum katılımcıların kamu kurumundan 

olmalarından kaynaklanabilir. Bunu iç sayısal ve uzaklaştırmanın izlediği tespit edilmiştir. 
Burada özellikle çalışma süresinde ve saatinde esneklikten bahsedildiği görülmektedir. 
Akademik personelin işleri düşünülünce bu beklenen bir sonuçtur. Dış sayısalınsa neredeyse 

uygulamada karşılık bulmadığı söylenebilir. Bu durum kamu kurumlarında personel sayısında 
değişim kolay sağlanamadığı için yine katılımcıların kamu kurumundan olmasından 
kaynaklanmış olabilir. Buna rağmen görevlendirme gibi araçlarla iki katılımcı bu konuda 

esneklik sağlandığını belirtmektedir. Burada esnekliğin önünde kamu kurumu hantal yapısının 

engel olduğu söylenebilir. Bulgulardan hareketle Covid-19 döneminde akademik personele 
Esneklik stratejisinin eksik olmakla beraber uygulandığı görülmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapılan çalışma sonucunda Covid-19 döneminde akademik personele Dijital İKY ve sanal 
toplantı stratejilerinin uygulandığı belirlenmiştir. Yetenek yönetim uygulamaları, örgütsel 
çeviklik, siber güvenlik, çevrimiçi eğitim, uzaktan denetim, belirsizlik toleransı ve esneklik 

stratejilerinin ise eksik olmakla beraber uygulandığı görülmektedir.  

Sonuç olarak Covid-19 döneminde akademik personele yönelik uygulanan İK stratejilerinin 

genelde insan odaklı değil iş odaklı olduğu görülmektedir. Temelde insan odaklı olan 
stratejilerin bile iş akışını sağlayacak kısımlarının uygulamaya alındığı ancak insan odaklı 
kısımlarının göz ardı edildiği tespit edilmiştir. Genel anlamda teknoloji gelişimi gibi konulara 
verilen önemin insan-teknoloji entegrasyonu gibi konulara verilmemesi çalışanın psiko-sosyal 

durumundansa işin akışının sağlanmasının temel alındığı izlenimi vermektedir. Ayrıca 
stratejilerin yetkinlik gerektiren uygulamalarındansa mevcut personelle halledilebilecek 
uygulamaların ön plana çıkarılarak gerçekleştirildiği görülmektedir. Temelde stratejilerin 

uygulanışında gelişimden ziyade dönemin getirdiği aksaklıklarla mücadeleyi sağlayacak 
kısımlarının uygulandığı görülmektedir. Elbette kamu kurumlarının hantal yapısı nedeniyle ve 
her şeyin yasal kurallar aracılığıyla yürütülmesi zorunluluğundan kaynaklanan yapısal sorunları 
olduğunu da söylemek gerekmektedir.  
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı; rekabetin küresel boyutta yaşanması, teknolojik gelişmelerdeki hız, işgücü profilinde ve iş 
yapış şekillerinde meydana gelen değişimler, piyasaları etkileyen öngörülemeyen unsurların sayısındaki artış gibi 
nedenlerle giderek daha fazla araştırmacı ve uygulamacının ilgisini cezbeden işgücü çevikliği alanındaki literatürün 
genel durumunu ortaya koymak ve alanın bilimsel gelişimi hakkında değerlendirme yapmaktır. Bu amaçla Scopus 
veri tabanı üzerinden ulaşılan 52 makale bibliyografik analize tabi tutulmuştur. Performans analizi ve bilimsel alan 
haritalama prosedürleri kapsamında kullanılan çeşitli tekniklerden yararlanılarak gerçekleştirilen analizlerden elde 
edilen sonuçlar, işgücü çevikliği literatürünün 2002-2017 ile 2018-2022 yılları arasında iki ayrı dönemde 
incelenebileceğini; araştırmaların ikinci dönemden itibaren artış göstermekte olduğunu ve alanın, bireysel faktörlere 
ağırlık verme yönünde bir gelişme gösterdiğini ortaya koymuştur.  

Anahtar Kelimeler: İşgücü Çevikliği, Çalışan Çevikliği, Bibliyometrik Analiz, Literatür Taraması 

 

GİRİŞ 

Örgütlerin hızlı değişim, istikrarsızlık ve güçlü rekabet baskısı ile şekillenen çevrelerde faaliyet 
göstermesi, uyum kabiliyeti ile başarı arasında güçlü bağlar kurulmasına neden olmuştur. Bu 
durum, sahadan ve akademik çevrelerden, örgütlerin çevik bir karaktere sahip olmasının yolları 
üzerine odaklananların sayısının artması ile sonuçlanmıştır. Bir örgüt için değişimin temel 
destekleyicisi ve çevikliğin öncülü olarak kabul edilen en önemli unsur ise işgücüdür. 
Gunasekaran (1999), çalışanlar yeterince çevik olmadan örgütsel çevikliğin sağlanamayacağını 
ifade etmektedir. Ancak, örgütün çevikliğine işgücünün çevikliği açısından yeterince 
yaklaşılmadığı konusunda literatürde fikir birliği vardır (Muduli & Pandya, 2018; Munteanu 

vd., 2020; Storme vd., 2020; Tessarini & Saltorata, 2021).  

İşgücü çevikliği üzerine ilk ampirik çalışmanın Breu, Hemingway, Strathern & Bridger 

tarafından (2002) yayımlanması sonrası kavram spesifik olarak ele alınmaya başlanmış ve 
konuya ilgi yıllar itibariyle artış göstermiştir. Literatürde işgücü çevikliği çeşitli boyutlarda ele 
alınmaya devam etmektedir. Bu durumun kavramın tanımlanmasını zorlaştırdığı ifade 
edilmektedir (Muduli & Pandya, 2018). Bununla birlikte, işgücü çevikliği literatürün gelişen bir 
alan olması nedeniyle dinamik yapısını korumaktadır.  

Bibliyometrik analiz yöntemi kullanarak yürüttüğümüz sistematik literatür taramasının temel 

amacı, işgücü çevikliği literatürünün güncel yapısını ortaya koymak ve ilk ampirik çalışmanın 
yapıldığı yıldan günümüze kadar geçen sürede alanın nasıl bir gelişme gösterdiğini 
incelemektir.  

Çalışmada üç araştırma sorusuna cevap aranmaktadır: 

1. İşgücü çevikliği literatürünün genel görünümü nasıldır? 

2. İşgücü çevikliği literatürünün sosyal, kavramsal ve entelektüel açıdan yapısı nasıldır? 

                                                           
1 Bu çalışma, Serap Demirler tarafından, Doç. Dr. Lale Oral Ataç danışmanlığında, Manisa Celal Bayar 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan doktora tezinden türetilmiştir. 
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3.İşgücü çevikliği ile ilgili bilimsel çalışmalarda incelenen değişkenler açısından yıllar itibariyle 
alan nasıl bir gelişme göstermiştir? 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

İşgücü Çevikliği  
Günümüzün piyasa koşullarını tanımlamak için artık küreselleşme kavramı eksik kalmaktadır. 
İleri dijital teknolojilerin kullanılmasıyla desteklenen küreselleşme ise belirsizlik, inovasyon, 
hız, sürdürülebilir rekabet gibi niteliklerle karakterize edilen karmaşık ve istikrarsız bir ortam 
yaratmıştır (Sherehiy & Karwowski, 2014). Söz konusu ortamda işletmelerin hayatta 
kalabilmesi için çeviklik gündeme gelmiştir. 

Çeviklik, 1950’li yıllarda hava muharebesinde uçakların manevra kabiliyetini ifade etmek için 
kullanılan bir kavramdır (Breu vd., 2002). Örgütsel anlamda 1990’larda gelişen çeviklik, 
piyasalarda beklenmedik şekilde ortaya çıkan değişimlerle başa çıkabilmek için hızlı ve 
yenilikçi tepkiler ortaya koyma, bunları gelişme fırsatı olarak değerlendirme ve yararlanma 
yeteneği olarak tanımlanmaktadır  (Lu & Ramamurthy, 2011). 

Örgütsel çeviklik üzerine yayımlanan ilk dönem çalışmalar işletmelerin operasyonel anlamda 
çevikliğine odaklanmıştır. Söz konusu çalışmalarda işgücü çevikliği örgütsel çevikliğin bir 
boyutu olarak ele alınmıştır (Gunesakaran, 1999; Kidd, 1994; Yussuf, 1999).  

İşgücü çevikliği en genel tanımıyla belirsiz ve değişen iş şartları karşısında çalışanlar tarafından 
sergilenen tutum, yetenek ya da davranışlardır (Muduli & Pandya, 2018). Alavi Wahab, 
Muhamad & Shirani (2014), işgücünün iki temel özelliğini değişikliklere cevap verme ve 
durumdan yararlanma yeteneği olarak tanımlamaktadır. Literatürde işgücü çevikliği çeşitli 
boyutlardan ele alınmaktadır. Breu vd. (2002) çevik bir işgücünü zekâ, yetkinlikler, işbirliği, 
kültür ve bilgi sistemleri yetenekleri açısından tanımlarken, Sherehiy, Karwowski & Layer 

(2007) ise proaktif, uyumlu ve esnek tutumlar sergileyen çalışanları ifade etmektedir. 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Bu çalışmada, işgücü çevikliği literatürünün genel yapısını ve yıllar içerisinde gösterdiği 
gelişimi ortaya koymak için bibliyometrik analiz yöntemi kullanılmış; performans analizi ve 
bilimsel alan haritalama tekniklerinden yararlanılmıştır. Belirli bir araştırma alanının genel 
yapısını ve içeriğini incelemede kullanılan bir tür sistematik literatür taraması olarak 
açıklanabilecek bibliyometrik analiz ile söz konusu alanın daha geniş bir bakış açısı ile 
değerlendirilmesi mümkün olmaktadır (Öztürk, 2021; Şimşir, 2021). 

Veri Setinin Oluşturulması 
Analize tabi tutulacak veri setinin oluşturulmasında aşağıdaki adımlar izlenmiştir:  

1. Adım; yayınların taranacağı veri tabanının seçilmesidir. Bu aşamada Scopus veri tabanı 
kullanılmıştır. Scopus dünyadaki ikinci büyük atıf veri kaynağıdır. En büyük atıf veri tabanı ise 
Web Of Science (WoS) veri tabanıdır (Gürler, 2021). Çalışmada Scopus’un tercih edilmesinin 
nedeni, belirlenen anahtar kelimeleri kullanarak WoS veri tabanında ulaşılandan daha fazla 
çalışmaya ulaşılmasıdır.  

2. Adım; taramada kullanılacak anahtar kelimelerin seçilmesidir. Scopus veri tabanı üzerinden 
[“workforce agility” OR “agile workforce” OR “employee agility” OR “agile employee”] 
anahtar kelimeleriyle tarama yapılarak ilk etapta 115 yayına ulaşılmıştır. 

3. Adım; ilk taramada ulaşılan 115 yayının, araştırma amacına uygun düşecek biçimde 
filtrelenmesidir. Bu aşamada, araştırmaya dâhil edilme kriterleri; ilgili yayının araştırma veya 
inceleme makalesi olması ile İngilizce yazılmış olmasıdır. Bu kriterlere göre filtrelendikten 
sonra 77 yayına ulaşılmıştır.  
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4. Adım; ulaşılan yayınların içeriklerinin detaylı olarak incelenmesidir. “İşgücü” kavramı tüm 
sektörlerde ve iş ortamlarında çalışanları ifade etmek için kullanılmakla birlikte, çalışmada 
özellikle inceleyeceğimiz işgücü profili daha çok bilgi iletişim teknolojisini kullanan ya da 
kullanma potansiyeli taşıyan ve Drucker’ın “bilgi işçileri” kavramına karşılık gelen 
çalışanlardır. Bu aşamada, 25 makale, araştırma amacıyla doğrudan ilişkili olmadığı veya 
içeriğine ulaşılamadığı için kapsam dışı bırakılmıştır. Böylece, veri setine dâhil edilmek üzere 
52 makale tespit edilmiştir.  

 
Şekil 1: İşgücü Çevikliği İle İlgili Scopus Veri tabanından Ulaşılan Makale Sayısı 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

İşgücü Çevikliği Literatürünün Genel Özellikleri 
İşgücü çevikliği konusunda ulaşılan makale sayısı, alanın gelişmeye devam ettiğini 
göstermektedir. Yıllık yayınlanan çalışma sayısının 2021 yılında en yüksek sayıya ulaştığı 
görülmektedir. Ele alınan 52 çalışmanın 5’i derleme, 4’ü kavramsal çalışma ve 43’si araştırma 
makalesidir. Şekil 2’de işgücü çevikliği ile ilgili yıllar itibariyle yayımlanan makale sayıları 
gösterilmektedir.  

 
Şekil 2: Yıllar İtibariyle İşgücü Çevikliği İle İlgili Yayın Sayısı (N= 52) 

 Kaynak: Scopus 

 
Şekil 2’de 2013 yılı itibariyle çalışmaların sayısında artışın başladığı, 2019 yılı itibariyle ise 
yayınlarda büyük bir artış yaşandığı ve 2021 yılında en yüksek sayıya (n= 18) ulaştığı 
görülmektedir. 

115
•Anahtar kelimelerle ulaşılan makale sayısı (n= 115).

77
•Dergilerde yayımlanan İngilizce araştırma ve inceleme makaleleri sayısı (n= 77).

25

•Ulaşılamayan (n= 3), üretim hattında işgücü çevikliğiyle ilgili çalışmalar (n=10) ve 
doğrudan işgücü çevikliğiyle ilgili olmayan makaleler (n= 12) toplamı.

52 

•Doğrudan işgücü çevikliğiyle ve araştırma konusuyla ilgili, ulaşılabilen ve çalışmada 
ele alınacak makalelerin sayısı (n= 52). 
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Scopus veri tabanından edindiğimiz verilere göre işgücü çevikliği konusu 1387 kez atıf almıştır. 
Ele aldığımız 52 çalışma arasından 11’ine hiç atıf yapılmamıştır. Tablo 1’de en çok atıf alan 5 
makale, atıf sayıları ve oranı gösterilmektedir. 

Tablo 1: En Yüksek Atıf Sayısına Sahip 5 Yayın 

Yazar ve Yayın Yılı Yayın Başlığı Scopus 

Alıntı Sayısı % 

Sherehiy vd. (2007) 
A review of enterprise agility: Concepts, frameworks, 

and attributes. 
352 25,4 

Hopp & Van-Oyen 

(2004) 

Agile workforce evaluation: A framework for cross-

training and coordination. 
211 15,2 

Breu, vd. (2002) 
Workforce agility: The new employee strategy for the 

knowledge economy. 
165 12 

Alavi, vd. (2014) 
Organic structure and organisational learning as the 

main antecedents of workforce agility 
72 5,2 

Sherehiy ve 

Karwowski (2014) 

The relationship between work organization and 

workforce agility in small manufacturing enterprises 
71 5,1 

Toplam  861 63 

Kaynak: Scopus 

En yüksek atıf oranına sahip yayının Sherehiy ve arkadaşlarının (2007) teorik çalışmaları 
olduğu Tablo 1’de görülmektedir. Sherehiy vd. (2007) çalışması veri setimizdeki 52 çalışmanın 
toplam atıf sayısının (1387) % 25, 4’ünü oluşturmaktadır. Tablo 1’de gösterilen en yüksek atıf 
sayısına sahip 5 yayın, toplam atıfların %63’üne karşılık gelmektedir. 

Alandaki araştırmaların etki gücü hakkında değerlendirme yapabilmek amacıyla, VOSviever 
programı yardımıyla atıf analizi yapılmıştır. Analizi yaparken eşik değer en az 1 olarak 
belirlenmiştir. Şekil 3, söz konusu analiz sonucu ulaşılan ağ haritasını göstermektedir. Alanı 
yönlendiren temel çalışmaların Sherehiy vd. (2007) ile Hopp & Van Oyen’in (2004) çalışmaları 
olduğu görülmektedir.  

 
Şekil 3: Etki Gücü En Yüksek Makaleler 
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Ele alınan 52 çalışmaya 130 farklı yazar katkı sağlamıştır. En çok yayına sahip ilk üç yazar; 
Pitafi, A.H. (n= 6), Alavi, S. (n= 3) ve Muduli, A. (n= 3) olarak sıralanmaktadır. 

Çalışma setimizde yer alan toplam 52 çalışma 43 farklı dergide yayımlanmıştır. İşgücü çevikliği 
konusunda en fazla yayın Global Business and Organizational Excellence (n= 5) ve 
International Journal of Production Research (n= 3)  dergilerine aittir. Diğer dergilerden üçünde 
konuyla ilgili ikişer çalışma yayımlanmıştır (IEE, Human Resource Development Quarterly ve 
International Journal of Industrial Ergonomics).  

Çalışmada, işgücü çevikliği literatürüne en fazla katkı sağlayan dergilerin etki gücünü ortaya 
koymak için Vosviewer paket programı yardımıyla atıf analizi tekniğinden yararlanılmıştır. 
Analizi için eşik değer en az 1 olarak belirlenmiştir. Şekil 4, en fazla atıf yapılan dergilerin etki 

gücünü göstermektedir.  

 
Şekil 4: İşgücü Çevikliği Konusunda En Fazla Atıf Alan Dergiler 

 

Şekil 4’te farklı disiplinlerde yayın yapan ve işgücü çevikliği konusunda en fazla atıf alan dergi 
bağlantılarının gücü görülmektedir. En fazla bağlantı gücünün işletme, yönetim ve muhasebe 
kategorisinde yer alan Global Business and Organizational Excellence dergisinde yoğunlaştığı 
anlaşılmaktadır. İşgücü çevikliği literatürünü farklı disiplinlerden beslenmesi açısından çeşitli 
kümelenmeler olduğu görülmektedir. Şekil 5’te söz konusu dergilerin dâhil oldukları bilimsel 
kategoriler belirtilmektedir. 
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Şekil 5: Dergilerin Bilimsel Kategorileri 

Kaynak: Scopus 

 

İşgücü çevikliği literatürünün kısa geçmişine ve alandaki araştırma sayısının sınırlılığına 
rağmen, yayınların görüldüğü dergi kategorilerinin çeşitliliği dikkat çekicidir. Bu durum, işgücü 
çevikliği kavramının birbirinden farklı bilimsel disiplinlerde ilgi gördüğüne işaret etmektedir. 

Veri setimizde bulunan çalışmalar 29 ülkeden gelmektedir. Birden fazla çalışma ile alana katkı 
sağlayan 11 ülke bulunmaktadır. 1 çalışmada yayının ülkesi bilinmemektedir ve 1 çalışma 
uluslararasıdır. Şekil 6’da söz konusu ülkeler gösterilmektedir. 

 
Şekil 6: İşgücü Literatürüne Katkı Sağlayan Ülkeler 

Kaynak: Scopus 

En fazla çalışmanın Hindistan menşeli olduğu görülmektedir (n= 10). Hindistan’ı Çin ve 
Birleşik Devletler (n= 9) takip etmektedir. İran (n= 5), Malezya ve Pakistan (n= 4), Almanya, 
İtalya, Hollanda ve Güney Afrika (n= 3) ve Fransa (n= 2) yayın menşei açısından birbirine 

yakındır.  
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Çalışmada incelenen 52 makalenin yayımlandığı kurumlara baktığımızda, işgücü çevikliği 
konusunda en fazla çalışma yayımlanan ilk 3 kurumu University Science and Technology of 
China (n= 5), Hefei University of Technology (n= 4) ve Pandit Deendayal Energy University 

(n= 3) oluşturmaktadır. Söz konusu 3 kurum Çin (n= 2) ve Hindistan’da (n= 1) bulunmaktadır. 

İşgücü Çevikliğinin Entelektüel, Sosyal ve Kavramsal Yapısı 
Çalışma portföyümüzde bulunan 52 çalışma arasında en fazla yayına sahip Pitafi’nin Ren, M. 
(2020; 2021) ve Kawal, S. (2019; 2020) ile ikişer ortak yayını bulunmaktadır. Ayrıca, Sherehiy 
ve Karwowski’ nin (2007; 2014) teorik ve ampirik olmak üzere birlikte iki çalışması 
bulunmaktadır.  

İşgücü çevikliği konusu örgütsel uygulamalar (örn. Sherehiy vd. 2007; Alavi vd., 2014; Pitafi, 
2020) boyutuyla ele alındığı gibi çalışanların kişisel özellikleri açısından da incelenmiştir (örn. 
Muduli, 2016; Müceldili, 2020). İşgücü çevikliği literatüründe hâkim araştırma konularının 
belirlenmesi ve kavramsal yapısının yorumlanabilmesi amacıyla VOSviever paket programı 
yardımıyla ortak kelime analizi yapılmıştır. Analizi gerçekleştirirken eşik değer en az 2 ortak 
kelime olarak belirlenmiştir. Şekil 7, alanda etkin olan konu ve temaların ağ haritasını 
vermektedir.  

 
 

Şekil 7: İşgücü Çevikliği Literatürünün Kavramsal Yapısı 
Alanın yeni gelişen bir yapıda olması, anahtar kelimeler üzerinden kesin yorumlar yapmamızı 
sınırlamaktadır. Ancak, ele aldığımız 52 çalışma açısından işgücü çevikliği kavramının çeşitli 
konu ve temalarla bağlantısı yukarıdaki şekilde görülmektedir. Şekil 7’ye göre “İşgücü 
çevikliği” kavramı en fazla işyeri maneviyatı, güçlendirme, uyumluluk ve güven konularıyla 
yakın ilişki içerisinde olmakla birlikte, kümelenmeler açısından çeviklik, insan kaynakları 
yönetimi, çalışan çevikliği gibi çeşitli konu ve temalardan beslenmektedir.  

Çalışmalar arasında nasıl bir ilişki olduğunu ortaya koymak için ortak atıf analizinden 
faydalanılmaktadır. Ortak atıf analizi ile iki çalışmanın birlikte ele alınma sıklığı görülmekte ve 
bu sayede çalışmalar arasındaki benzerlikleri yorumlama fırsatı elde edilmektedir (Bağış, 2021). 
Şekil 8’de birlikte atıf aldıkları çalışmalardan yola çıkılarak yazarlar arasındaki ilişki 
gösterilmektedir. Ortak atıf analizi gerçekleştirilirken kullanılan eşik değer en az 15 olarak 
belirlenmiştir.  
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Şekil 8: İşgücü Çevikliği Konusunda Alanın Entelektüel Yapısı 
 

Yazarlar üzerinden ortak atıf analizi bize oluşan yeni literatürle ilgili bilgi vermemektedir. 
Ancak, birlikte atıf alma ilişkilerine dayanılarak tarihsel açıdan yorum yapma fırsatı 
tanımaktadır. Yukarıdaki şekilde çalışmalar iki yönlü kümelendiği için işgücü literatürünün iki 
döneme ayrıldığı yorumunu yapmak mümkündür. Sağ taraftaki çalışmalar genel olarak 2018 
yılından sonraki çalışmaları içermektedir ve bu dönemde birlikte en fazla atıf alan yazarlar 

ağırlıklı olarak Pitafi ve Karwal’dır. Sol taraftakiler ise 2018 yılı öncesi çalışmaları 
içermektedir. Bu dönemde birlikte atıf alan yazarlar açısından Sherehiy, Karwowski, Muduli ve 
Alavi’nin çalışmaları öne çıkmaktadır. Çalışma portföyümüzde bulunan 52 çalışma dönemler 
itibariyle Tablo 2’de gösterilmektedir. 

Tablo 2: Dönemler İtibariyle Analiz Edilen Çalışmalar 

Dönem Çalışmalar N 

2002-2017 

Dönemi 

Breu, vd. (2002), Hopp & Van Oyen (2004), Sumukades & Sawhney (2004), 

Chonko & Jones (2005), Sherehiy vd. (2007), Alavi & Wahab (2013), Alavi vd. 

(2014), Sohrabi vd. (2014), Al-Faouri vd. (2014), Sherehiy & Karwowski 

(2014), Muduli (2016), Alavi (2016), Al- 

Kasasbeh vd. (2016), Braun vd. (2017), Muduli (2017). 

15 

2018-2022 

Dönemi 

Cai vd. (2018), Pitafi vd. (2018), Muduli & Pandya (2018), Pitafi vd. (2019), 

Patil & Suresh (2019), Doeze vd. (2019), Rani vd. (2019), Tamtam & Tourabi 

(2020), Munteanu vd. (2020), Müceldili vd. (2020), Pitafi vd. (2020), Jin vd. 
(2020), Wei vd. (2020), Storme vd. (2020), Varshney & Varshney (2020), Paul 

vd. (2020), Menon & Suresh (2020), Jannah (2021), Leask & Ruggunan (2021),  

Petermann & Zacher (2021), Thayyip & Khan (2021), Ajgaonkar vd. (2021), 

Lai vd. (2021), Zhu vd. (2021), Pitafi vd. (2021), Solimana & DiVirgiliob 

(2021), Abrishamkar vd. (2021), Doeze vd. (2021), Almahmeed & Salih (2021), 

Srivastavaa & Guptab (2021),  Park & Park (2021), Tessarini & Saltorato 

(2021), Salmen & Festing (2021), Lim vd. (2021), Maran vd. (2021), Franco & 

Landini (2022), Saeed vd. (2022). 

37 

Toplam  52 

  

İşgücü çevikliği konusunda 2002 yılında yayımlanan Breu vd.’nin çalışmasından, konuya 
ilginin artmaya başladığı 2018 yılına kadar çalışmamıza dâhil edilen 15 makale vardır. 2018, 
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2019, 2020, 2021 ve 2022 Şubat ayı itibariyle veri setimizdeki makale sayısı 37’dir. İkinci 
dönem itibariyle, alandaki araştırma sayısında görülen artış, günümüz koşullarında işgücü 
çevikliği olgusunun önem kazandığına işaret etmektedir. 

İşgücü literatüründe söz konusu son dönem gelişmeler göz önünde bulundurularak alanın hangi 
boyutlarda gelişme gösterdiği ve “işgücü çevikliği” kavramının hangi yönde ilerlediği 
belirlenmeye çalışılacaktır. Bu sebeple 52 çalışma, yazarların ortak atıf haritasını da referans 
alarak, 2018 öncesi ve sonrası dönemler itibariyle ele alınacak ve işgücü çevikliğinin 
karakteristik yapısı araştırılacaktır. 

İşgücü Çevikliği Literatürünün Güncel Karakteri 

Veri setinde yer alan 52 makaleden 15’i,  2002-2017 yılları arasındaki yayınları kapsayan ilk 
döneme aittir. Tablo 3, söz konusu dönemde işgücü çevikliğinin hangi boyutlarda ve hangi 
değişkenlerle ele alındığını özetlemektedir. 

Tablo 3: 2002-2017 Döneminde İşgücü Çevikliği Kavramı İle Ele Alınan Değişkenler 

 Değişkenler N 

Örgütsel Değişkenler 
(İş/Örgüt Özellikleri 
Teknoloji 

Kültür) 

 Organik örgüt yapısı (Alavi vd. 2014) 
 Örgütsel zekâ (Sohrabi, 2014) 
 Örgütsel hafıza (Al-Faouri vd. 2014) 

 Ücret/Ödül sistemleri (Muduli 2016; 2017) 
 Üretim esnekliği (Alavi, 2016) 
 Örgütsel performans (Al-Kasasbeh, 2016) 

 Bilgi sistemleri (Breu vd., 2002; Muduli, 2016; 2017) 

 E-İKY uygulamaları (Al-Kasasbeh, 2016) 

 Çapraz eğitim (Hopp & Van Oyen, 2004) 

 Çalışan katılımı uygulamaları (Sumukades & Sawhney, 2004; 

Muduli, 2016; 2017) 

 Örgütsel öğrenme (Alavi vd. 2014; Muduli 2016; 2017) 
 Çeviklik stratejileri (Ürünle ilgili, işbirliği ile ilgili, örgütle ilgili ve 

insanlar ve bilgi ile ilgili çeviklik) (Sherehiy & Karwowski, 2014) 

 Örgütsel Değişim (Braun vd., 2017) 

 Hedef belirleme  (Chonko & Jones, 2005) 

14 

Kişisel değişkenler 

(Bilişsel/ 
Duygusal/ 

Davranışsal) 

 Stres (Braun vd., 2017) 

 Psikolojik güçlendirme (Muduli, 2017) 2 

 

Tablo 3’te 2002-2017 dönemi için örgütsel açıdan 14 değişken tespit edilmiştir. İlk dönemde 
işgücü çevikliği ile ilişkisi açısından örgütsel uygulamaların esas alındığı görülmektedir. Bu 
durumun, işgücü çevikliğinin örgütsel çevikliğin bir boyutu olarak değerlendirilmesinden 
kaynaklandığı muhtemeldir. İşgücünün tutumuyla ilişkisi açısından yalnızca Braun ‘un (2017) 
çalışan stresi ve işgücü çevikliği ilişkisi ve Muduli’nin (2017) psikolojik güçlendirme 
değişkeninin işgücü çevikliğine etkisinin incelendiği görülmektedir. 

İşgücü çevikliği konusunda çalışmaların arttığı 2018-2022 yıllarını kapsayan dönemde ele 
aldığımız 37 çalışmanın incelendiği örgütsel ve kişisel değişkenler Tablo 4’te gösterilmektedir. 
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Tablo 4: 2018-2022 Döneminde İşgücü Çevikliği Kavramı İle Ele Alınan Değişkenler 

 Değişkenler N 

Örgütsel 
Değişkenler 
(İş/Örgüt 
Özellikleri 
Teknoloji 

Kültür) 

 Holakratik yönetim anlayışı (Rani vd., 2019) 
 Performans (Varshney & Varshney, 2020; Almahmeed & Salih, 2021) 

 Görev yapısı ve görev özerkliği (Lai vd., 2021) 
 Görev özellikleri (Zhu vd., 2021) 
 Yeni ürün inovasyonu (Abrishamkar vd., 2021) 
 Kurumsal sosyal medya (Cai, vd., 2018; Pitafi vd., 2018; Pitafi vd., 2019; 

Pitafi vd., 2020; Wei vd., 2020; Zhu vd., 2021; Pitafi vd., 2021; Lim vd., 

2021) 

 IoT uygulamaları (Patil & Suresh, 2019) 

 Finans ve teknoloji alanında uygulamalar (Munteanu vd., 2020) 
 Dijital akıcılık (Wei vd., 2020) 
 Hedef belirleme ve geri bildirim (Doeze vd., 2019) 

 İnsan kaynakları uygulamaları (Munteanu vd., 2020; Salmen & Festing, 

2021; Ajgaonkar vd., 2021; Menon & Suresh, 2021) 

11 

Kişisel 
Değişkenler 
(Duygusal/ 

Bilişsel/ 
Davranışsal/ 
Demografik) 

 Psikolojik koşullar (Cai vd., 2018; Jannah, 2021) 
 Psikolojik güçlendirme (Muduli & Pandya, 2018; Paul vd., 2020) 

 Merak (Müceldili vd., 2020) 
 Stres (Jin vd., 2020) 

 Tükenmişlik (Jin vd., 2020) 
 Psikolojik öncüller (Güven, öz yeterlilik, merak, belirsizliğe tolerans) 

(Storme vd., 2020) 

 İşgücü çevikliği etkinleştiricileri (Tamtam & Tourabi, 2020) 
 Mesleki ilgi (Maran vd., 2021) 

 Duygusal zeka (Varshney & Varshney, 2020) 

 Psikolojik güvenlik algısı (Pitafi vd., 2019) 
 Örgütsel özdeşleşme (Srivastavaa & Guptab, 2021) 

 Örgütsel güven (Doeze vd., 2021) 
 İşyeri maneviyatı (Paul vd., 2020; Solimana & DiVirgiliob, 2021; 

Srivastavaa & Guptab, 2021; Saeed vd., 2022) 

 İşyeri refahı (Srivastavaa & Guptab, 2021) 

 İşyeri çatışması (Pitafi vd., 2018) 
 Yenilikçi performans (Franco & Landini, 2022)  

 Değişime direnç (Doeze vd., 2021) 
 Yenilikçi çalışan davranışı (Jannah, 2021) 
 Değişime uyum (Park & Park, 2020) 

 Davranışsal göstergeler (Paterman & Zacher, 2021) 

 Dijital öz yeterlik (Maran vd., 2021)  
 Dijital okuryazarlık (Jannah, 2021)  
 BT kullanma yeterliği/yetkinliği (Pitafi, 2020; Lai vd., 2021; Abrashamkar, 

2021) 

 Yaş, mesleki nitelikler, işveren tipi, hizmet tipi, eğitim seviyesi (Thayyip & 
Khan, 2021; Leask & Ruggunan, 2021; Franco & Landini, 2022) 

24 

 
Tablo 4’teki 2018-2022 dönemi için 11 örgütsel ve 24 kişisel değişken belirlenmiştir. İşgücü 
çevikliği konusunda örgütsel değişkenlerin yanında kişisel faktörlere odaklanan çalışmalarda 

artış olduğu görülmektedir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Scopus veri tabanından ulaştığımız ve işgücü çevikliğini iki dönem halinde incelediğimiz 
literatür taramasında, alanın nicelik ve nitelik açısından genel görünümü ve hangi yönde 
gelişme gösterdiği yorumlanmaya çalışılmıştır.  

Çalışmada ele aldığımız işgücü profiline “Drucker’ın bilgi işçileri” perspektifinden 
yaklaşılmıştır. İşgücü çevikliği gelişmekte olan bir alandır. Çalışma alanları açısından 
incelediğimizde disiplinlerarası bir görünüm sergilemektedir. En çok atıf alan beş çalışma, 
örgütsel faktörler açısından işgücü çevikliğini inceleyen makalelerdir.  

Ortak atıf analizinin ağ haritasını referans alarak yorumladığımızda, alanın iki döneme ayrıldığı 
görülmektedir. Çalışma veri setimize ilk dönem çalışmaları (2002-2017) içeren 17 çalışma ve 
ikinci dönemi kapsayan (2018-2022) 35 çalışma dâhil edilmiştir. İşgücü çevikliği konusunda 
çalışmaların arttığı 2018-2022 döneminde örgütsel faktörler yanında çalışanların bilişsel, 
duygusal ve davranışsal özelliklerine ilginin yoğunlaştığı; ayrıca örgütsel faktörler açısından 
2018-2022 döneminde dijital teknolojilere yönelik değişkenlerin, özellikle kurumsal sosyal 
medya kullanımına ilişkin çalışmaların arttığı görülmektedir. Veri setimizdeki çalışmalarda 
kişisel faktörler açısından genel olarak işgücü çevikliğinin psikolojik öncülleri tespit edilmeye 
çalışılmış, çevik bir işgücünün çalışan psikolojisi açıdan sonuçlarına odaklanan araştırmaların 
sayısı sınırlı kalmıştır. 

Alanın gösterdiği gelişme referans alınarak, çevik bir işgücüne ulaşabilme idealindeki 
yöneticilerin, çalışanların içsel motivasyon kaynaklarına yönelik bilgi birikimlerinin 
zenginleşmekte olduğu söylenebilir. Fakat işgücü çevikliğini destekleyen söz konusu psikolojik 
etkenlerin işgücü açısından sonuçlarının belirlenmesi noktasında daha fazla araştırmaya ihtiyaç 
bulunmaktadır. İşgücünü çevik olmaya iten psikolojik öncüller ve ardıllar belirlenmeli ve 
örgütsel uygulamalarla desteklenerek çalışanların çevikliğine katkı sağlanmalıdır. 
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ÖZET 

Çalışanları tehlikeli durum ve tehlikeli davranışlardan doğabilecek zararlara karşı koruyarak sağlıklı ve güvenli bir 
ortamda sürdürülebilir üretim sağlamak iş sağlığı ve güvenliğinin temel amacıdır. İşyerlerinde çalışan sağlığını 
etkileyen risk faktörlerinden psikososyal risk faktörlerinin tespiti diğerlerine göre daha zor ve karmaşık bir süreçtir. Bu 
çalışmada yer altı ve yerüstü maden faaliyeti gösteren bir işletme çalışanlarının algıladıkları stres, stresle başa çıkma 
tarzları ve iş yükü ile demografik faktörler arasındaki ilişkileri incelemektir. Ayrıca çalışanlara stres ve stres yönetimi 
konularında düzenlenen eğitim programının etkinliği değerlendirilmektedir. Algılanan Stres Ölçeği, Stresle Başa 
Çıkma Tarzları Ölçeği ve İş Yükü ölçekleri kullanılarak toplam 332 çalışanla anket çalışması gerçekleştirilmiştir. 
Katılımcıların stresle başa çıkma tarzları içerisinde en fazla kendine güvenli yaklaşımı tercih ettiği sonucuna 
ulaşılmıştır. Eğitim düzeyi, görev süresi ve stres verici olay yaşama ile stresle başa çıkma yöntemleri arasında anlamlı 
farklılıklar bulunmuştur. Ayrıca düzenlenen eğitim programının çalışanların algıladıkları stres düzeylerini azaltmada 
önemli bir etkisinin olduğu söylenebilir. Gelir seviyesindeki artış, sigara ve alkol kullanımı ile stres verici geçmiş 
deneyimler iş yükü algısını artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Stresle Başa Çıkma, İş yükü, Algılanan Stres, Maden Sektörü 

 

GİRİŞ 

Madencilik çok tehlikeli sektörlerden biri olmakla beraber, iyi planlanıp yönetildiğinde 
sektördeki riskler kabul edilebilir seviyelere çekilebilmektedir. Madenlerde güvenlik kültürünün 
oluşturulması ve sürdürülmesi ile riskleri kontrol altında tutmak mümkündür. Bütüncül bir 
yaklaşımla konuyu ele aldığımızda psikososyal riskler dahil olmak üzere, risk yönetim sürecinin 
tüm aşamaları gözden geçirilerek istenmeyen olayların önlenmesi sağlanabilir.  

İşyerlerinde çalışan sağlığını etkileyen ortam faktörleri ise fiziksel, kimyasal, biyolojik, 

ergonomik ve psikososyal kaynaklı olarak dört başlık altında ele alınmaktadır. Fiziksel, kimyasal, 

biyolojik ve ergonomik kaynaklı ortam faktörlerinin tespiti ve ölçülebilirliği kolay olmakla 
birlikte psikososyal kaynaklı çalışan sağlığını tehdit eden ortam faktörlerinin tespiti diğer 
faktörlerin tespitine göre daha zor ve karmaşık bir süreçtir.  İşin tanımı ve kapsamı, çalışma 
programı, kullanılan donanım, örgüt kültürü, kişiler arası ilişkiler, kariyer gelişimi gibi birçok 

etmen psikososyal risk faktörü olarak ele alınmaktadır. 

Bu çalışmada yer altı ve yerüstü maden faaliyeti gösteren bir işletmede gerçekleştirilen stres ve 

stres yönetimi eğitiminin etkinliği ve çalışanlarının algıladıkları stres, stresle başa çıkma tarzları 
ve iş yükü ile demografik faktörler arasındaki ilişkiler incelemektir. Bu doğrultuda çalışanlardaki 
stres, stresle başa çıkma tarzları ve iş yüküne ilişkin tespitler yapmayı amaçlayan Algılanan Stres 
Ölçeği, Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği ve İş Yükü ölçekleri kullanılmış ve sonuçları 
değerlendirilmiştir.  
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Psikososyal risk faktörleri 
İş sağlığı ve güvenliğinin temel amacı çalışan sağlığını korumaktır. Bu amaca ulaşabilmek için, 
öncelikle işyerlerinde çalışan sağlığını olumsuz yönde etkileyen etmenleri ortadan kaldırmak 
kontrol etmek veya yeniden düzenlemek gerekmektedir (Tüzüner, 2018:145 akt. İri, 2020:19). 

İşyerlerinde çalışan sağlığını etkileyen ortam faktörleri genel olarak fiziksel, kimyasal, biyolojik, 

ergonomik ve psikososyal kaynaklı olarak ortaya çıkmaktadır. Psikososyal risk faktörleri diğer 
faktörlerle karşılaştırıldığında daha az bilinen boyutudur (Vatansever, 2014:117). 

Genel olarak psikososyal tehlikeler, iş planının ve iş organizasyonu ile yönetiminin ve bunların 
sosyal ve çevresel bağlamlarının psikolojik veya fiziksel zarara sebep olma potansiyeli olan 
tehlikelerdir (Cox ve Griffiths, 1995).  

Psikososyal risk terimi, 2000’li yılların başından itibaren özellikle, iş sağlığı alanında çok 
kullanılan bir kavram olarak karşımıza çıkmaya başlamıştır. Günlük konuşma dilinde psikososyal 
risk deyimi ile çoğu kez stres, taciz kavramları anlatılmak istenmektedir. Ancak psikososyal 
riskleri sadece bu iki kavrama indirmek doğru olmayacaktır. Stres de psikososyal bir risk 
olmasına rağmen, stres psikososyal risklerin görünüm şekillerinden sadece birisidir (Kandemir, 
2017: 24). ILO psikososyal riskleri; “iş doyumu, iş örgütlenmesi ve yönetimi, çevresel ve örgütsel 
koşullar ile işçilerin uzmanlığı ve gereksinimleri arasındaki etkileşim” temelinde tanımlamıştır 
(ILO, 2018). ILO’ne göre psikososyal tehlikeler ise; “iş tasarımının, iş örgütlenmesinin ve 
yönetiminin ve işin gerçekleştirildiği toplumsal ve çevresel koşulların psikolojik, toplumsal ve 

fiziksel zarara yol açma potansiyelidir” (ILO, 2018). Bu çalışmada psikososyal risk faktörlerinden 
stres, iş yükü ele alınmıştır.  

Stres  

Stresi ilk tanımlayan Selye’ye (1956) göre stres, “organizmanın her türlü değişmeye karşı özel 
olmayan tepkisi” olarak tanımlamıştır. Bu tanımdan anlaşılacağı üzere, mevcut durumda meydana 
gelen herhangi bir farklılık ve değişim, özel olmayan bir tepki yaratarak stres olgusuna neden 
olmaktadır. Cüceloğlu’na göre stres ise "bireyin fiziksel ve sosyal çevredeki uyumsuz koşullar 
nedeniyle, bedensel ve psikolojik sınırlarının ötesinde harcadığı gayrettir" (Cüceloğlu, 1994; 
321). Selye, vücudun stres tepkisinin belirli bir zaman içerisinde gerçekleştiğini adını vermiştir 
(Eroğlu, 2000; 301). Selye, bedenin stresli durumlarda verdiği üç aşamalı tepkiyi "Genel Uyum 
Sendromu" olarak tanımlamıştır. Bu kurama göre, organizmanın strese tepkisi alarm, direnme 
veya adaptasyon ve tükenme olmak üzere üç evrede gelişmektedir. (Baltaş ve Baltaş, 1999:26; 
Balcı, 2000:21-23) Genel Uyum Sendromu, stres ve stresle baş etme sürecini tetkik etme yoludur 
ve alarm tepkisi, direnç aşaması ve tükenme aşaması olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır 
(McShane ve Glinow, 2003; 1999).  

Stresle başa çıkma tarzları  
Stres yaşantıları ve stresle nasıl başa çıkılacağı her gelişim dönemindeki birey için yaşamının 
önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Etkili başa çıkma stratejileri yaşanan stresin şiddetini 
azaltmaya yardımcı olmaktadır. Stresli durumları yönetmedeki yetersizlik duygusal ve fizyolojik 

boyutlarda rahatsızlıklara neden olabilmekte, zihinsel, bedensel sağlık ve sosyal işlevsellikte 
değişik sorunlara yol açabilmektedir. Stresle başa çıkma; bireylerin stresli durumlarla 
karşılaştıklarında kendi kendilerince ürettikleri ve çevrelerinden gelen taleplerin üstesinden 
gelebilmek için geliştirdikleri bilişsel ve davranışsal çabalar olarak tanımlanmaktadır (Folkman 
ve Lazarus, 1988).  

Folkman ve Lazarus’un stresle başa çıkma modelinde başa çıkma çabaları, problem odaklı ve 
duygu odaklı olmak üzere iki grup altında toplanmıştır. Problem odaklı başa çıkma, tehdit edici 

oIanı ortadan kaldırmaya veya onun etkisini azaltmaya yönelik etkinlikleri içerir (Folkman, 
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Lazarus, 1980). Duygu odaklı baş etmede ise; strese neden olan durumu değiştirmeden duruma 
ilişkin duyguları değiştirmek amaçlanır. Bu gibi baş etme çabaları strese sebep olan problemlerin 
minimize edilmesini içerir. Duygu odaklı baş etme doğrudan problemin çözümüne yönelik 
değildir (Lazarus ve Folkman, 1984). Kendini yatıştırma (gevşeme egzersizleri) duygusal destek 

arama, negatif duyguların ifade edilmesi, duyguları bastırma, zihinsel geviş getirme, stres faktörü 
ile ilgili düşünmekten kaçınma, kendini suçlama, inkar etme gibi çok çeşitli tepkiler yer 

almaktadır (Carver ve Connor-Smith, 2010) Problem ve duygu odaklı başa çıkma stratejileri 
birbirinden ayrı ve bağımsız stratejiler değildir. Problem ve duygu odaklı başa çıkma 
stratejilerinin birbirleriyle ilişkili olması, ikisinin birbirini tamamlayıcı işlevler olduğunu 
düşünmemizi kolaylaştırmaktadır (Lazarus, 2006). 

İş yükü  
Günümüz çalışma koşullarında iş yükü hem örgüt hem de çalışanlar üzerinde önemli bir etkiye 
sahiptir. İş yükü alan yazında yer alan stres kaynaklarından biridir (Akyıldız ve Turunç, 2013) 

İş yükü, bireyin işyerinde kendisine yüklenen işin normalin üzerinde olduğuna yönelik algısıdır. 
(Keser, 2006:105) İş yükü, “bir görevin gerekleri ile performans, beceriler, davranışlar ve 
çalışanın algılama koşulları arası oluşan etkileşimdir” (Hart ve Staveland, 1988)   

Alan yazında yapılan çalışmalar incelendiğinde Ildız (2009) yapmış olduğu çalışmada proje 
müdürlerinin algıladıkları iş yükü ve iş stresi arasında da pozitif yönde bir ilişki olduğu sonucuna 
ulaşmıştır. Bozdoğan, Aslan (2020) aşırı iş yükü ile iş stresi arasındaki ilişkiyi belirlemeye 
yönelik yapılan analize göre banka çalışanlarının aşırı iş yükünün çalışanlardaki iş stresini pozitif 
yönde anlamlı olarak etkilediğini bulmuştur. Yine başka bir araştırmada hemşirelerde yapılan bir 
çalışmada iş yükü strese neden olan faktör olarak saptanmıştır. (Önder vd. 2014) Faiz (2019) satış 
personelleri üzerine yapmış olduğu araştırmada aşırı iş yükü algısı ile işten ayrılma niyeti arasında 
pozitif ve anlamlı bir ilişkisi bulmuştur.  

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Bu çalışmanın amacı, yer altı ve yer üstü maden çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen stres ve 

stres yönetimi konularını içeren eğitim programının, çalışanların algıladıkları stres düzeyleri 
üzerine etkilerini değerlendirmektir. Bu değerlendirmeye ek olarak yer altı ve yer üstü maden 

çalışanların algıladıkları stres düzeyleri, stresle başa çıkma tarzları ve iş yükü ile demografik 

özelikler arasındaki ilişkileri incelemektir.  

Araştırma evreni Türkiye’nin önde gelen yer altı ve yer üstü maden işletmeleri arasında yer alan 

bir işletmenin Kütahya ve Manisa illerinde bulunan yaklaşık 1082 çalışandan oluşmaktadır. 
Örneklem büyüklüğü ise Kütahya ve Manisa illerinde stres ve stres yönetimi eğitim programı 
katılan 332 çalışandan oluşmakta olup, evrenin %31’i örneklem olarak alınmıştır. Eğitim 
programı ve anket uygulaması 28 Temmuz – 12 Ağustos 2020 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir. Eğitim esnasında uygulanan ve çalışanlardaki stres, stresle başa çıkma tarzları 
ve iş yüküne ilişkin tespitler yapmayı amaçlayan ölçekler uygulanmıştır. Bu ölçeklerden 
Algılanan Stres Ölçeği eğitim öncesinde ve eğitimin bitiş tarihinden bir ay sonra tekrar aynı 
çalışanlara uygulanarak eğitimin etkinliği ölçülmüştür.  

Stresle başa çıkma tekniklerini değerlendirme amacıyla Folkman ve Lazarus tarafından 
geliştirilen, ülkemizde geçerlilik ve güvenirlilik çalışması Şahin ve Durak (1995) tarafından 
yapılan “Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, Stresle Başa Çıkma Yolları 
Envanteri olarak geliştirilmiş 4’lü likert tipi bir ölçek olup 30 soru maddesinden oluşmaktadır. 
Ayrıca, Kendine Güvenli Yaklaşım (KGY), Çaresiz Yaklaşım (ÇY.), Boyun Eğici Yaklaşım 
(BEY), İyimser Yaklaşım (İY) ve Sosyal Destek Arama (SDA) olmak üzere toplam alt 5 
faktörden oluşmaktadır. Ölçek, iki ana stresle başaçıkma tarzını ölçmektedir: “Problem 
odaklı/aktif” ve “Duygu odaklı/pasif” tarzlardır. “Kendine guvenli yaklaşım”, “İyimser yaklaşım” 
ve “Sosyal desteğe başvurma” alt ölçekleri problem odaklı/aktif tarzlardır. “Çaresiz yaklaşım” ve 
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“Boyun eğici yaklaşım” alt ölçekleri ise Duygu odaklı/pasif tarzlar olarak adlandırılmıştır. 
Ölçekte puanların yüksekliği, kişinin o tarzı daha çok kullandığını göstermektedir (Şahin ve 
Durak 1995). 

Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ), Cohen, Kamarck ve Mermelstein (1983) tarafından geliştirilmiştir. 
Toplam 14 maddeden oluşan ASÖ kişinin hayatındaki birtakım durumların ne derece stresli 
algılandığını ölçmek için tasarlanmıştır. Çalışanların iş yükü seviyelerini ölçmek için 
Xanthopoulou, Bakker, Demerouti ve Schaufeli (2007) tarafından geliştirilen Baran (2010) 
tarafından Türkçe’ye çevrilen İş talebi Ölçeği’nin dört maddeden oluşan iş yükü boyutu 
kullanılmıştır.  

Verilerin analiz edilmesinde nicel değişkenlerin normal dağılım özelliği Kolmogorov–Smirnov 

testi ile incelenmiştir. Veri setlerinin normal dağılım sergilememesi nedeniyle Mann Whitney U 

Testi, Kruskal Wallis, Wilcoxon t testi gibi parametrik olmayan testler kullanılmıştır. Kruskal 
Wallis testi sonucunda gerektiği takdirde farklılıkların hangi kriterler arasında olduğunu tespit 
etmek için uygun olan Post Hoc yöntemleri uygulanmıştır. İstatistiksel değerlendirmelerde 
yanılma düzeyi olarak α=0.05 değeri seçilmiştir. Bu değere eşit ya da küçük p değerleri için 
“istatistiksel açıdan anlamlı (önemli) derecede farklılığın olduğu” yorumu yapılmıştır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Demografik Sonuçlar 

Çalışmaya katılan çalışanların yaş ortalaması 41,8±10,01 olup en çok 25-34 ve 35-44 yaş 
aralığında çalışan olduğu görülmektedir.  Katılımcıların %29’u Lisans mezunu iken,  %24’ü Lise 
ve %23’ü Önlisans mezunudur. %84’ü evli ve bunların %77’si çocuk sahibidir. %69’unun 
bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri bulunmaktadır.  %38’inin gelir seviyesi 5000 TL ve 
üzerinde olup sosyoekonomik düzey orta ve üzeri grupta görülmektedir. Katılımcılar görev 
yaptıkları süre bakımından değerlendirildiğinde genç bir profil ile karşılaşılmaktadır. 
Katılımcıların %65’i 2-10 yıl arası bir deneyime sahiptir.  

Katılımcıların %45’i sigara kullanmakta ve sigara kullananların %38’i günde 20 adet sigara 
içtiğini belirtmektedir. Katılımcıların  % 17’si alkol kullanmakta ve alkol kullanım sıklığının 
önemli bir kısmını sadece özel günler başlığı oluşturmaktadır. Katılımcılara ait kronik 
hastalıklarda tansiyon, diyabet ve kalp rahatsızlıkları öne çıkmaktadır. Son olarak katılımcıların 
%41’i son bir yıl içerisinde stres verici bir olay yaşadığını belirtmiştir. 

Stresle Başa Çıkma Ölçeği Sonuçları 
Araştırmanın bu kısmında ele alınan stresle başa çıkma ölçeğine ilişkin güvenilirlik analizi 
sonuçlarından ölçeğe ve alt faktörlere ilişkin güvenilirlik değerleri 0,782 ile 0,229 arasında 
değişmektedir. Elde edilen Cronbach Alpha değerleri SDA alt faktörü hariç sosyal bilimlerde 
kabul edilen sınırlar içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle ileri analizlere dahil edilmemiştir.  

Katılımcıların “Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği”nin alt kategorilerinden aldığı puanlar 
sırasıyla; K.G.Y. için 21,49+2,93, Ç.Y. için 17,65+3,67; İ.Y. için 14,81+2,11puan, B.E.Y. için 
12,32+3,11 ve S.D.A için 10,46+1,60 olarak hesap edilmiştir. Katılımcıların stresle başa çıkma 
tarzları içerisinde en fazla K.G.Y en az S.D.A. yöntemini kullanmaktadır.  

Ölçeğe ait Kolmogrov Smirnov test istatistiği ve ve p değerleri sırasıyla GT(0,097;0,000); 
KGY(0,165;0,000); ÇY(0,186;0,0000); BEY(0,102; 0,000); İY(0,125;0,000) olup normal 

dağılım özelliği göstermemektedir.  Non-parametrik Wilcoxon işaret testi ile analizlere devam 
edilmiştir. 

Elde edilen sonuçlardan stresle başa çıkma yöntemleri ile yaş grupları, medeni durum, gelir 
düzeyi, pozisyon, sigara ve alkol kullanımı arasında istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde 
edilememiştir. Bununla birlikte eğitim düzeyi, görev süresi ve stres verici olay yaşama ile stresle 
başa çıkma yöntemleri arasında bulunan anlamlı istatistiksel farklılıklar sırasıyla sunulmuştur. 
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Çizelge 1. Katılımcıların Stresle Başa Çıkma Yöntemleri Ve  
Eğitim Seviyeleri Arasındaki İlişki 

 KGY ÇY BYE İY 

Yaş N Rank N Rank N Rank N Rank 

İlköğretim 11 109,7 11 138,7 11 196,4 11 150,3 

Lise 69 160,3 68 167,8 68 170 74 181,6* 

M. Lisesi 57 152,9 54 154,6 58 149,9 55 156,7 

Önlisans 69 159,5 67 144,1 69 151,7 74 164,5* 

Lisans 94 150,6 95 144,4 95 144,0 95 137,7* 

Y.Lisans 6 137,4 6 132,2 6 120,2 6 133,0 

Test 

p değeri 
KW=3,889 

(0,564) 

KW=4,133 

(0,530) 

KW=7,007 

(0,220) 
KW=11,120 

(0,049) 

*Mann Whitney U Testi İkili Karşılaştırma - Post Hoc Analiz için Bonferroni düzeltmesi yapılmıştır: 
p<0,05 

Çizelge 1’de göre stresle başa çıkma yöntemi olarak iyimser yaklaşım sergileyenler arasında 
eğitim düzeyin güzeyine göre farklıklar bulunmaktadır. Bu farklılığın hangi eğitim düzeyleri 
arasında olduğunu tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen post hoc analiz sonuçları Lise ve Lisans 

ile Ön Lisans ve Lisans seviyesinde eğitim düzeyine sahip çalışanların stresle başa çıkma yöntemi 
olarak iyimser yaklaşım bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğunu 
göstermektedir. Lise ve Ön Lisans mezunları Lisans mezunlarına göre daha çok iyimser yaklaşımı 
benimsediği yorumu yapılabilir. 

Çizelge 2: Katılımcıların Stresle Başa Çıkma Yöntemleri Ve  
Görev Süresi Arasındaki İlişki 

 KGY ÇY BYE İY 

Görev Süresi N OR N OR N OR N OR 

0-1 yıl 18 136,2 18 161,4 17 132,9 19 127,3 

2 – 5 yıl 81 147,6 81 127,1* 84 131,6 83 137,4 

6-10 yıl 90 152,7 87 128,2* 89 142,9 90 149,3 

11-15 yıl 38 122,2 39 149,9 37 153,1 40 142,9 

16-20 yıl 8 140,1 9 161,9 8 136,1 8 189,7 

21 yıl ve üzeri 49 133,7 46 166,9* 50 159,3 52 159,3 

Test 

p değeri 
KW=4,872 

(0,432) 
KW=11,614 

(0,04) 

KW=4,495 

(0,481) 

KW=5,672 

(0,339) 

*Mann Whitney U Testi İkili Karşılaştırma - Post Hoc Analiz için Bonferroni düzeltmesi yapılmıştır: 
p<0,05 

Çizelge 2’ye göre görev süreleri ile stresle başa çıkma yöntemleri çaresiz yaklaşım alt faktöründe 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir. Bu farklılığın hangi görev süresi 
grupları arasında olduğunu tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen post hoc analizler 

gerçekleştirilmiştir. 21 yıl ve üzeri ile 6-10 yıl arasında deneyime sahip olanlar ile yine 21 yıl ve 
üzeri ile 2-5 yıl arasında deneyime sahip olanlar arasında tespit edilen farklılıklara göre görev 
süresi 21 yıl ve üzeri olanlar 6-10 yıl ve 2-5 yıl arasında görev süresi olanlara göre çaresiz 
yaklaşımı daha çok benimsemektedirler yorumu yapılabilir. 

Çizelge 3: Katılımcıların Stresle Başa Çıkma Yöntemleri Ve Stres Verici  
Olay Yaşama Arasındaki İlişki 

 Stres verici bir olay yaşama durumu Testler 

 Evet Hayır Test İstatisiği p 

KGY 129 123,1 129 135,86 MWU=7500,0 0,162 

ÇY 126 136,6 126 116,42 MWU=6668,5 0,027 

İY 131 113,9 134 151,65 MWU=6278,50 0,000 

BYE 131 130,7 125 126,15 MWU=7893,5 0,024 
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Çizelge 3 ise geçmişte stres verici bir olay yaşama durumunun stresle başa çıkma yöntemi 

bakımından çaresiz yaklaşım, iyimser yaklaşım ve boyun eğici yaklaşım gösterenler arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir. Geçmişte stres verici bir olay 
yaşayan çalışanlar yaşamayanlara göre çaresiz yaklaşım ve boyun eğici yaklaşım tipini 

sergilerken, geçmişte stres verici olay yaşamayan çalışanlar yaşayanlara göre iyimser yaklaşım 
tipini sergilemektedir.  

Algılanan Stres Ölçeği Sonuçları(ASÖ) 

Algılanan stres ölçeği çalışanlara eğitim öncesinde ve eğitimin 1 ay sonrasında olmak üzere iki 
defa uygulanmış böylelikle eğitimin algılanan stres üzerinde bir farklılık oluşturup oluşturmadığı 
araştırılmıştır. Algılanan stres ölçeğine ilişkin Cronbach Alfa değeri 0,642; ASÖ_önce ve 
ASÖ_sonra puanları 23,97+7,36; 20,89+10,55 arasındadır. Ölçeğe ait Kolmogrov Smirnov test 

istatistiği ve ve p değerleri ASÖ_ önce (0,072, 0,000); ASÖ_sonra (0,121, 0,000) olup normal 

dağılım özelliği göstermemektedir.  Non-parametrik Wilcoxon işaret testi ile analizlere devam 
edilmiştir. 

Çizelge 4: Katılımcıların Stresle başa çıkma yöntemleri ve yaş grupları arasındaki ilişki 
Sonra_Önce N Sıra ort Sıra Toplam Z p 

Negatif Sıra 290 137,70 19967,0 -5,124 0,000 

Pozitif Sıra 190 94,24 8953,0   

Eşit 184     
*Pozitif sıralar temeline dayalı 

Çizelge 4’e göre araştırmaya katılan çalışanların eğitim öncesi ve sonrasında algıladıkları stres 
düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir. Z=5,124 p<0.05 fark puanlarının 
sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında gözlenen bu farkın eğitim sonrası uygulanan 
algılanan stres ölçeği lehinde olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre düzenlenen eğitim 
programının çalışanların algıladıkları stres düzeylerini azaltmada önemli bir etkisinin olduğu 
söylenebilir. 

İş Yükü Ölçeği Sonuçları(İYÖ) 
İş yükü ölçeğine ilişkin Cronbach Alpha değeri 0,780’dir ve sosyal bilimlerde kabul edilen sınırlar 
içerisinde yer almaktadır. Katılımcıların iş yükü puanları 10,20±3,98 olarak hesaplanmıştır. 
Ölçeğe ait Kolmogrov Smirnov test istatistiği ve p değeri (0,084; 0,000) olup normal dağılım 

özelliği göstermemektedir. Non-parametrik testlerle analizlere devam edilmiştir. Elde edilen 

sonuçlardan iş yükü ile yaş grupları, eğitim düzeyi, medeni durum, görev süresi, pozisyon 
arasında istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edilememiştir. Bununla birlikte gelir düzeyi, 
alkol ve sigara kullanımı ve stres verici olay yaşama ile iş yükü arasında bulunan anlamlı 
istatistiksel farklılıklar sırasıyla sunulmuştur. 

Çizelge 5: Katılımcıların İş Yükü Ve Gelir Seviyeleri Arasındaki İlişki 

 İYÖ 

Gelir N Rank 

2021-3000 15 162,47 

3001-4000 77 157,32* 

4001-5000 115 146,50* 

5001+ 125 191,04* 

Test 

p değeri 
KW=14,00 

(0,003) 
*Mann Whitney U Testi İkili Karşılaştırma - Post Hoc Analiz için Bonferroni düzeltmesi yapılmıştır: 
p<0,05 
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Çizelge 5 iş yükü ile gelir düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunduğunu 

göstermektedir. Bununla birlikte farklılığın hangi gelir seviyeleri arasında olduğunu tespit etmek 
amacıyla gerçekleştirilen post hoc analizler bu farklılığın 3001-4000 ve 5001+ ve üzeri le 4001-

5000 ve 5001+ ve üzeri arasında gelire sahip olanlar arasında olduğunu göstermektedir. Bir diğer 
ifadeyle gelir seviyesi yükseldikçe stresle başa çıkma tarzı olarak iyimser yaklaşımın 
benimsendiği söylenebilir.  

Çizelge 6: Katılımcıların İş Yükü Ölçeği Ve Sigara, Alkol Kullanımı Ve Stres Verici Olay 
Yaşama Arasındaki İlişki 

 İYÖ Testler 

 
Evet Hayır Test İstatisiği P 

N Rank N Rank 

Sigara Kullanımı 149 176,8 182 157,2 MU=11950,5 0,062 

Alkol Kullanımı 58 176,6 274 164,4 MU=7360,5 0,376 

Stres Verici Olay 136 157,8 137 116,4 MU=6487,5 0,000 
 

Çizelge 6 ise geçmişte stres verici bir olay yaşama durumu, sigara kullanımı ve alkol kullanımı 
ile stresle başa çıkma yöntemi bakımından iyimser yaklaşım gösterenler arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir. Geçmişte stres verici bir olay yaşayan 
çalışanlar yaşamayanlara göre, sigara kullanmayanlar ise kullananlara göre daha çok iyimser 
yaklaşım tipini sergilemektedir yorumu yapılabilir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yer altı ve yer üstü maden çalışanlarının algılanan stres, stresle başa çıkma tarzları ve algıladıkları 
iş yüküne dair elde edilen bulgular şu şekildedir. Eğitime katılan çalışanların stresle başa çıkma 
tarzları içerisinde en fazla kullandıkları yöntem, ‘Kendine Güvenli Yaklaşım’ iken, en az 

kullandıkları yöntem ise ‘Sosyal Destek Arama’ yöntemidir.  

Onan (2009) onkoloji birimlerinde çalışan hemşirelere uygulanan stresle başa çıkma eğitiminin 
hemşirelerin stres belirtileri, başa çıkma yolları ve tükenmişlik ile ilgili yapılan araştırmada başa 
çıkma tarzlarına bakıldığında hemşirelerin en fazla kendine güvenli yaklaşımı, ikinci sırada 
iyimser yaklaşımı en alt sırada boyun eğici yaklaşımı kullandıklarını tesbit etmiştir. Işıkhan ve 
arkadaşları (2004) kanser hastalarıyla çalışan sağlık personelinde en fazla kullanılan yaklaşımın 
kendine güvenli yaklaşım olduğunu, en az kullanılan yaklaşımın da boyun eğici yaklaşım 
olduğunu bulmuşlardır. Araştırma bulgusu, yapılan çalışma bulguları ile benzerlik 
göstermektedir. 

Stresle başa çıkma tarzları ölçeğinden elde edilen bir diğer sonuç ise Lise ve Lisans ile Önlisans 
ve Lisans seviyesinde eğitim düzeyine sahip çalışanların iyimser yaklaşım boyutu bakımından 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır. Lise, önlisans, lisans eğitim seviyelerine sahip 
çalışanlar strese karşı daha çok iyimser yaklaşım sergilemekte ve eğitim seviyesinin artması 
problem odaklı bakış açısını desteklemektedir.  

Elde edilen bir diğer bulgu stresle başa çıkma yöntemleri ile görev süreleri arasında çaresiz 
yaklaşım alt faktöründe tespit edilen farklılıktır. Bu farklılık 21 yıl ve üzeri ile 6-10 yıl arasında 

deneyime sahip olanlar ile yine 21 yıl ve üzeri ile 2-5 yıl arasında deneyime sahip olanlar 
arasındadır. 10 yıl ve altı deneyim sahibi çalışanlar kurumun en tecrübeli personelini ifade eden 
21 yıl ve üzeri deneyim sahibi çalışanlara göre daha yüksek seviyede çaresiz yaklaşım stratejisi 
benimsemiştir. Çaresiz yaklaşım değişkeni kişisel gelişim yönelimleri üzerinde önemli bir etkiye 
sahip değildir. Çaba gerektirmeyen pasif bir tarz olan çaresiz yaklaşım kurumun dinamik yaş 
grubuna karşılık gelen 10 yıl ve altı deneyime sahip çalışanlar arasında hakimdir.  

Stresle başa çıkma tarzları ölçeğinden elde edilen son bulgu ise stres verici bir olay yaşama 
durumuna göre stresle başa çıkma yöntemleri bakımından farklılık olup olmadığı sorusunun 
cevabı araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar stresle başa çıkma yöntemleri ile stres verici bir olay 
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yaşama durumu arasında çaresiz yaklaşım, iyimser yaklaşım ve boyun eğici yaklaşım gösterenler 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir. Buna göre stres verici 

bir olay yaşayan çalışanlar boyun eğici yaklaşım sergilerken, stres verici olay yaşamayan kişiler 
iyimser yaklaşım sergilemektedir. Bununla birlikte stres verici olay yaşayan ve yaşamayanlar 
çaresiz yaklaşım tarzını da benimseyebilmektedirler.  

Katılımcıların eğitim öncesi ve sonrası algıladıkları stres düzeylerinin anlamlı bir farklılık 
gösterip göstermediğine ilişkin yapılan istatistiksel analizlerden elde edilen sonuçlar eğitim 
sonrası uygulanan algılanan stres ölçeği lehinde olduğu görülmektedir. Bir diğer ifade ile 
düzenlenen eğitim programının çalışanların algıladıkları stres düzeylerini azaltmada önemli bir 
etkisinin olduğu söylenebilir.  

İş yükü ile ilgili yapılan değerlendirmeler iş yükü ile gelir düzeyi arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık bulunduğunu göstermektedir. İş yükü ile gelir seviyeleri arasında tespit edilen 
farklılık 3001-4000 ve 5001+ ve üzeri le 4001-5000 ve 5001+ ve üzeri arasında gelire sahip 
olanlar arasındadır. Bir diğer ifade ile 3000 ve üzeri gelir sahibi çalışanlar içerisinde gelir seviyesi 
arttıkça iş yükü algısının arttığı söylenebilir.  

İş yüküne ilişkin elde edilen son bulgu ise iş yükü ile sigara ve iş yükü ile stres verici olay yaşama 
arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. Buna göre sigara kullanan ve geçmişte 
stres verici bir olay yaşayan çalışanlar sigara içmeyen ve stres verici bir olay yaşamayanlara göre 
stresle başa çıkmada daha çok iyimser yaklaşım tarzı benimsemektedirler.  

İşyerinde psikososyal riskleri azaltmak işletmeler ve çalışanlar için önemli bir konudur. 
İşyerindeki tüm tehlikelerde olduğu gibi, tüm risklerin değerlendirilmesi ve ortadan kaldırılması 
veya azaltılması öncelikli olmalıdır. Bununla birlikte, işyerinde psikososyal risk faktörlerini 
yönetmeye yönelik en iyi bir yaklaşımın seçilmesi gerekir. Bunun için işyerinde, işyeri 
müdahaleleri ve eğitim, çalışanın katılımı gibi yöntemlerin bir kombinasyonunu içermelidir. 
Kuzu (2014) tarafından yapılan çalışmada maden işçilerinin ruh sağlığının özellikle yeraltı maden 
ocağının fiziksel, çevresel ve psikolojik çalışma koşullarından, işçilerin yaşadığı ekonomik 
problemlerden, iş yerindeki adaletsiz davranışlardan, amirlerle olan ilişkilerden ve geleceğe 
yönelik politik belirsizlikten etkilendiği sonucuna hem nitel hem nicel çalışma sonucunda 
ulaşmıştır. Farklı istihdam koşullarında çalışan Bolivya, Peru, Şili madencilerinin işyerinde ciddi 
psikososyal risklerle karşı karşıya olduğunu göstermiştir. Bu psikososyal faktörler, yaygın ruh 
sağlığı sorunlarının bir ölçüsü olarak psikolojik sıkıntı ile ilişkilidir. Psikolojik sıkıntı yaşam 
kalitesini düşürdüğü ve mortaliteyi artırdığını belirtmiştir. (Salas vd. 2015) Görüldüğü üzere 
çalışanlar için psikososyal risk faktörleri son derece önemlidir.   

Psikososyal risk faktörleri günümüz iş dünyasında kaçınılmaz olsa da çalışma ortamında 
alınabilecek bazı önlemler ile olumsuz etkileri en aza indirilebilir. Alınan önlemler ile çalışanların 
psikososyal risk faktörlerinden kaynaklanabilecek performans düşüşünün önüne geçilebilir. Bu 
öneriler aşağıda yer almaktadır:  

 Sosyal destek arama farkındalığına ilişkin bilgilendirmeler yapılabilir, eğitimler 
düzenlenebilir. 

 10 yıl ve altı deneyime sahip çalışanlara yaşadıkları sorunlara karşı aktif müdahale içeren 
problem çözme, iletişim, zorluklarla başa çıkma, dayanıklılık ve iyimserlik konularında 
eğitimler düzenlenebilir. 

 İş yükü algısının arttığı tespit edilen çalışan gruplarına yönelik zaman yönetimi eğitimi 
planlanabilir.  

 Sigara kullanan çalışanlara yönelik sağlık, stres yönetimi ve psikolojik tabanlı eğitimler 
düzenlenebilir. 

 Koçluk ve mentörlük uygulamaları işyerlerinde kullanılabilir. 
 İşle alakalı konularda çalışanların kendi görüş ve fikirlerini sunabilmesi için gerekli ortam 

sağlanarak bireylerin iş yerine aidiyet ve bağlılık duyguları artırılabilir.  
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 Psikososyal risk faktörlerine yönelik detaylı ve aktif müdahale içeren eğitimler 
düzenlenebilir. 

 Çalışanların iş akış şemaları, görev ve rol dağılımı belirlenerek rol çatışmalarının önüne 
geçilebilir.  

 Yöneticiler açık kapı politikası uygulayabilir.  
 Olumlu geri bildirimler ile çalışana değer verildiği gösterilebilir. 
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