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SUNUŞ 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mensupları olarak 23. 
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi’ne Bodrum’da evsahipliği yapmaktan büyük bir 
gurur ve memnuniyet duyuyoruz. Kurumsallaşmış yapısı akademik dünyadaki saygınlığı ve 
etkisi ile Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi çok sayıda seçkin akademisyeni her yıl 
ülkemizin değişik şehirlerinde biraraya getirmekte ve alanda ortaya çıkarılan bilimsel 
eserleri akademik dünya ve ilgili kamuoyu ile paylaşma olanağı sunmaktadır. Yönetim ve 
Organizasyon alanında yenilikçi fikirlerin seçkin bilim insanları arasında tartışılarak 
olgunlaştığı, kuramsal ve uygulamaya dönük çalışmaların farklı görüş ve önerilerle 
geliştirilip desteklendiği Kongre, akademik eser üretimine sağladığı büyük katkı 
bakımından ulusal düzeyde en önemli bilimsel etkinlikler arasında yer almaktadır. 
 
Kongremizde örgütsel davranış, örgüt teorisi, stratejik yönetim, insan kaynakları yönetimi 
ve işletmecilik tarihi konularında çok sayıda değerli eser takdim edilme fırsatı bulmaktadır. 
Akademisyenler için mesleki paylaşım olanağı bakımından önemli bir fırsat olan kongre, 
farklı kuşaklardan bilim insanlarını biraraya getirmekte ve bilimsel alanımza ait 
deneyimlerin paylaşılarak yaygınlaştırılmasına vesile olmaktadır. Bu bağlamda alanımızın 
saygın ve emektar hocaları ile genç akademisyenlerin birarada bilimsel paylaşımlarda 
bulunmaları kongreyi anlamlı ve değerli kılmaktadır. Ülkemizde yönetim ve organizasyon 
alanında bilimsel birikimleri artırmak, alanımızın tarihsel perspektifi konusunda farkındalık 
oluşturmak, kuramsal yönetim çalışmalarına yön vermek ve yönetim uygulamalarına ışık 
tutmak kongreyi  katılımcıları için özel ve farklı kılmaktadır. 
 
Akademsiyenlerimizin büyük emek ve özveriyle hazırlamış oldukları bilimsel çalışmaların 
en geniş şekilde izleyenlere ulaştırılması ve elde edilen deneyimin bilimsel birikimlerimize 
katkı sağlaması en büyük temennimizdir. Böylesi saygın bir etkinliğe evsahipliği yapmak ve 
ülkemizin en güzel köşelerinden birinde sizleri misafir etmek, bizim için büyük bir onurdur.  
 
Kongrenin gerçekleştirilmesi çok sayıda değerli insanın katkısı ile mümkün olmuştur. 
Öncelikle saygıdeğer Danışma Kurulu Üyelerine, kongreye çalışmalarını gönderen seçkin 
akademisyelere ve çalışmaları titizlikle değerlendiren Değerlendirme Kurulu Üyelerine 
teşekkür ederim. Üniversitemizde etkinliğin gerçekleştirilmesi konusunda kongre 
sorumluluğunu üstlendiğimiz dönemde Rektör Vekili görevinde bulunan Sayın  Prof. Dr. 
Yusuf Ziya Erdil ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanı olarak görev yapan ve tüm 
süreçte büyük katkılar sağlayan Sayın Prof. Dr. Turgay Uzun’a teşekkürlerimi sunarım. 
Ayrıca kongrenin sekreteryasını başarı ile yürüten Doç. Dr. Soner Taslak’a, Kongre 
Düzenleme Kurulu üyelerine ve özverili katkıları nedeniyle Üniversite mensuplarımız ile 
genç akademisyenlerimize sonsuz teşekkürler. Başarılı bir kongre temennisiyle. 
 

Prof.Dr.Tuncer Asunakutlu 
Kongre Dönem Başkanı 
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7. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ  
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Düzenleyen Kurum İstanbul Bilgi Üniversitesi  
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SAYILARLA 23. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ 
 

Gelen Bildiri Özetleri ve Bildiri Kitabında Yayınlanan Bildirilerin Konu Gruplarına Göre 
Dağılımı 

 

 
Gelen Bildiri Özeti Sayısı 

Bildiri Kitabında Yayınlanan 
Bildiri Sayısı 

Örgütsel Davranış 252 64 

İnsan Kaynakları Yönetimi 87 39 

Örgüt Teorisi 44 18 

Stratejik Yönetim 94 26 

İşletmecilik Tarihi 12 8 

 489 155 

 

 
Bildiri Kitabında Yayınlanan Bildirilerin Yazarların Bağlı Oldukları Kurumların Tekrar Sayısı 

 

Sıra Kurum Tekrar Sayısı 

1 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 1 

2 Adıyaman Üniversitesi 1 

3 Afyon Kocatepe Üniversitesi 5 

4 Akdeniz Üniversitesi 3 

5 Anadolu Üniversitesi 5 

6 Ankara Üniversitesi  1 

7 Atatürk Üniversitesi 2 

8 Aydın Menderes Üniversitesi 1 

9 Bahçeşehir Üniversitesi 1 

10 Balıkesir Üniversitesi 1 

11 Başkent Üniversitesi 12 

12 Bayburt Üniversitesi 1 

13 Beykent Üniversitesi 2 

14 Bilecik Üniversitesi 1 

15 Bingöl Üniversitesi 2 

16 Boğaziçi Üniversitesi 4 

17 Celal Bayar Üniversitesi 2 

18 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 9 

19 Çankaya Üniversitesi 3 

20 Çankırı Karatekin Üniversitesi 4 

21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  1 

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.csgb.gov.tr%2F&ei=vrBDVZmxEMWv7AaYy4DQBQ&usg=AFQjCNExsqEScZDRST1ig4zFAbPp4P6iAg&sig2=zaK5YVT9W4dhltfM20zsSg&bvm=bv.92189499,d.ZGU
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22 Çukurova Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi 1 

23 Çukurova Üniversitesi 2 

24 Deniz Harp Okulu 2 

25 Doğuş Üniversitesi 1 

26 Dokuz Eylül Üniversitesi 18 

27 Dumlupınar Üniversitesi 3 

28 Düzce Üniversitesi 1 

29 Ege Üniversitesi 10 

30 Erasmus University 1 

31 Erciyes Üniversitesi  1 

32 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2 

33 Fatih Üniversitesi 1 

34 Gazi Üniversitesi 6 

35 Gaziantep Üniversitesi 6 

36 Gaziosmanpaşa Üniversitesi 6 

37 Gebze Teknik Üniversitesi 2 

38 Gedik Üniversitesi 2 

39 Giresun Üniversitesi 1 

40 Hacettepe Üniversitesi 1 

41 Haliç Üniversitesi 2 

42 Hava Harp Akademisi 2 

43 Hava Kuvvetleri Komutanlığı 1 

44 International Burch University 1 

45 Işık Üniversitesi 1 

46 İstanbul Bilgi Üniversitesi 6 

47 İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi 1 

48 İstanbul Şehir Üniversitesi 1 

49 İstanbul Teknik Üniversitesi 4 

50 İstanbul Üniversitesi 25 

51 İzmir Ekonomi Üniversitesi 1 

52 K.K. Astsubay Meslek Yüksek Okulu 2 

53 Kadir Has Üniversitesi 1 

54 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi  3 

55 Kara Harp Okulu 11 

56 Karabük Üniversitesi 1 

57 Karadeniz Teknik Üniversitesi 3 

58 Kastamonu Üniversitesi 2 

59 Kırklareli Üniversitesi              1 

60 Kocaeli Üniversitesi 5 

61 Kredi ve Yurtlar Kurumu 1 

62 Marmara Üniversitesi 25 

63 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 4 

64 Mersin Üniversitesi 3 

65 Milli Savunma Bakanlığı 3 

66 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 7 
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67 Namık Kemal Üniversitesi 2 

68 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 5 

69 Niğde Üniversitesi 4 

70 Okan Üniversitesi 3 

71 Ordu Üniversitesi 1 

72 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 1 

73 Özyeğin Üniversitesi 2 

74 Pamukkale Üniversitesi 6 

75 Radboud University 1 

76 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1 

77 Sabancı Üniversitesi 14 

78 Sağlık Bakanlığı 1 

79 Sakarya Üniversitesi 15 

80 Selçuk Üniversitesi 4 

81 Süleyman Demirel Üniversitesi 19 

82 Süleyman Şah Üniversitesi 1 

83 Şırnak Üniversitesi 1 

84 Trakya Üniversitesi 2 

85 Tunceli Üniversitesi  1 

86 Türkiye Bilimler Akademisi 2 

87 Uludağ Üniversitesi 3 

88 Uşak Üniversitesi 1 

89 Yalova Üniversitesi 7 

90 Yaşar Üniversitesi 1 

91 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   5 

92 Yıldız Teknik Üniversitesi 12 

93 Yüzüncü Yıl Üniversitesi 3 
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KURUMSAL KARMAŞA VE ÖRGÜTSEL AKTÖRLERİN YANITLARI: TIP FAKÜLTESİ 
HASTANELERİ ÖRNEĞİ 

 

ÖZET 
Çoğu zaman birbiriyle uyum sağlamayan kurumsal mantıkların, bir alandaki aktörler üzerinde 

oluşturduğu çoklu baskı, kurumsal karmaşa olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmada nitel araştırma 
yöntemleri kullanılarak ülkemizdeki tıp fakültelerinin, kurumsal karmaşadan nasıl etkilendikleri ve buna nasıl 
yanıt verdikleri çalışılmıştır. Alanda tanımlanan üç farklı kurumsal mantığın baskıları karşısında, örgütsel 
aktörlerin kurumsal karmaşayla baş etme noktasında; kaçınma, maliyetleri düşürme, gelir artırma, 
memnuniyet sağlama, işbirliği, yönetsel girişim şeklinde yanıt verdikleri belirlenmiştir. 
 

 Anahtar Kelimeler: Kurumsal Mantıklar, Kurumsal Karmaşa, Örgütsel Yanıtlar, Türk Sağlık Alanı, Tıp 
Fakülteleri 

1. Giriş 
Kurumsal kuram çalışmalarında son yıllarda aktif eyleyenliği daha çok öne çıkaran önemli 

gelişmeler olmaktadır (Örn: Battilana vd, 2009; DiMaggio, 1988; Kraatz and Block, 2008; Oliver, 1991; Pache 
and Santos, 2010; Reay ve Hinings, 2009). Böylece, aktörlerin kurumların kontrolü altındaki pasif konumları, 
kurumlarla karşılıklı etkileşime giren aktif eyleyenliğe doğru evrilmiştir (Lawrence ve Suddaby, 2006; Scott, 
2001). Bu anlamda aktörlere az veya çok kasıtlı eylemde bulunma fırsatını veren temel faktörün, farklı 
kurumsal mantıklar olduğu (Reay ve Hinings, 2009; Goodrick ve Reay, 2011) ileri sürülebilir.  

Bu çerçevede mevcut çalışma; birbirinden farklı veya birbirine zıt birden fazla kurumsal mantığın 
(veya mantık dizilerinin) Türk sağlık alanında oluşturdukları kurumsal karmaşayı ve bir devlet ajanı olarak 
isimlendirilebilecek örgütsel aktörün (Tıp Fakültesi Hastanesi’nin) bu karmaşaya yanıtlarını temel 
almaktadır. Böylece çalışma sonucunda; kurumsal karmaşanın temel dinamikleri Türkiye’deki tıp fakültesi 
hastaneleri kapsamında araştırılmış ve nihayet bu örgütsel aktörlerin mevcut kurumsal karmaşadan nasıl 
etkilendikleri ile bahse konu kurumsal mantık dizilerinin talep ve beklentilerine veya baskılarına nasıl (ne tür 
araç ve stratejileri kullanarak, hangi uygulamalar yoluyla) yanıt verdikleri açığa çıkarılmıştır.  

Çalışmanın ilk bölümü, kurumsal karmaşa ve bu karmaşaya verilen yanıtların incelenmesine 
ayrılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümü, bir tıp fakültesi hastanesi örneğinde kurumsal karmaşaya verilen 
yanıtların belirlenmesine yönelik araştırmayı; son bölümü ise sonucu kapsamaktadır. 

 
2. Kavramsal Çerçeve 
Kurumsal kuram perspektifinden kurumsal mantıklar ve sebep oldukları karmaşıklık örgüt 

çalışmalarında gitgide önem kazanmakta ve giderek daha fazla ilgi çekmektedir (Greenwood vd., 2011; 
Thornton vd., 2012). Kurumsal mantıklarla ilgili olarak yakın zamana kadar alanda birden fazla mantığın bir 
arada bulunduğunu (Scott, 2008; Thornton ve Ocasio, 2008; Thornton vd., 2012); ancak tek bir baskın 
mantığın örgütsel alanlarda mevcut olabileceğini (Greenwood, vd., 2010; Lounsbury, 2007); diğerlerinin ise 
(genelde tek bir ikinci mantık) baskın olmaya çalışan zıt mantıklar olduğunu (Reay ve Hinings, 2005; 
McAdam ve Scott, 2002:15) ileri süren çalışmalar yapılmıştır. Ancak belirli bir alanda eş zamanlı olarak 
hüküm süren ve birlikte mevcut olan çoklu kurumsal mantıkların bulunduğu duruma bugüne değin yeterince 
ilgi gösterilmemiştir (Reay ve Hinings, 2009). Son zamanlarda ise, bir alandaki örgütler üzerinde çoklu 
mantıkların baskılarının olduğu ve bu mantıkların hepsinin her zaman çelişmediği ve bazen birbirini 
desteklediği şeklinde çalışmalar da ortaya koyulmaya başlamıştır (Goodrick ve Reay, 2011). Böylece 
“kurumsal çoğulculuk” (Kraatz ve Block, 2008) veya “kurumsal karmaşa” (Greenwood vd., 2010) adı verilen 
ve genellikle birbirine uyum sağlamayan çoklu kurumsal baskılarla örgütleri karşı karşıya bırakan durumların 
ortaya çıktığı ifade edilebilir.  

 Farklı mantıkların alan düzeyinde yaptıkları baskılar; yeni örgüt formlarının ortaya çıkması 
(Battilana ve Dorado, 2010; Tracey vd., 2011), alanın değişmesi (Hoffman, 1999) veya yeni alanların 
oluşması (Greenwood vd., 2011) gibi sonuçlar doğurmaktadır. Bunun yanında örgütlerin, maruz kaldıkları 
kurumsal baskılara farklı şekillerde yanıtlar da verebildiklerini ifade etmek gereklidir. Kraatz ve Block (2008) 
bu yanıtları dörtlü bir sınıflandırma ile ele almışlardır. Birincisi karmaşanın yol açtığı gerilime direnmek ve 
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onu ortadan kaldırmak için bir veya birden fazla kimliğin silinmesi veya marjinalize edilmesi; ikincisi kimlikler 
arasında işbirliğini arttırma ve aralarında bağlantılar kurma yoluyla farklı kurumsal talepler arasında denge 
kurmaya çalışılmasıdır. Üçüncü yanıt, harici ve çoklu baskılara karşı uyum amaçlı yeni bir kimlik geliştirilmesi 
ve dördüncü yanıt da kimlikleri bölümlendirerek farklı kurumsal taraflarla iyi ilişkiler kurma yoluna 
gidilmesidir. Lyon ve Maxwell (2011) bazı örgütlerin baskı kaynaklarının beklentilerine uyduklarını 
göstermek için bazı sembolik faaliyetler gerçekleştirdiklerini ifade etmekte, buna benzer olarak Hamilton ve 
Gioia (2009) baskılara yanıt olarak sahte çevrecilik/yeşil aklama (greenwashing) stratejisini vurgulamaktadır. 
Dekuplaj (-mış gibi yapma) olarak nitelendirilebilecek bu ve benzeri yanıtların kurumsal karmaşa ile baş 
etme yolu olduğu farklı bazı araştırmacılar tarafından da ileri sürülmektedir (Örn: Aurini, 2006; Lok, 2010). 
Bunlardan başka, örgütler yapısal değişikliğe giderek de karmaşayla baş etme yöntemi geliştirebilmektedir. 
Bunu da harmanlanmış melezleşme (Chen ve O’Mahoney, 2011; Pache & Santos, 2011) ve yapısal olarak 
farklılaşmayı esas alan melezleşme (Anand, vd. 2007; Kraatz ve Block, 2008) şeklinde gerçekleştirirler. 

3. Araştırma Tasarımı, Yöntem ve Analizler 
Çalışma; “bir alandaki örgütler kurumsal karmaşayla nasıl başa çıkar?” ana sorusu üzerine bina 

edilmiştir. Bu alana odaklanılmasının temel nedeni; Dobbin ve Dowd’ın (1997) belirttiği üzere, Amerikan 
kökenli çalışmalarda devletin alanlar üzerindeki etkisinin, uygulanan neo-liberal politikalar nedeniyle tam 
olarak gösterilememesidir. Bu çerçevede mevcut çalışma, Türk sağlık alanı kapsamında yer alan ve bir devlet 
ajanı olarak isimlendirilebilecek olan tıp fakültelerinin, alanda zamanla ortaya çıkan kurumsal karmaşadan 
nasıl etkilendiklerini ve buna nasıl (hangi uygulamalar yoluyla, ne tür araç ve stratejileri kullanarak,) yanıt 
verdiklerini belirlemek üzere tasarlanmıştır.  

Doğrusu şimdiye değin yapılan çalışmalarda Türk sağlık alanında, ticari ve hizmetçi olmak üzere 
birden fazla kurumsal mantığın etkili olduğu (Aksoy, 2007; Koç, 2012; Koç ve Vurgun, 2012) ve hatta 
Danışman’a (2013) göre işletme benzeri bir kurumsal mantığın daha alanda geliştiği belirlenmiştir. Diğer 
sağlık örgütlerinin asli görevi nitelikli sağlık hizmeti sunmak ve örgüte gelir kazandırmak iken; 3. basamak 
sağlık kuruluşu olarak asli görevi tıp eğitim-öğretimi ve bilimsel araştırma olan tıp fakültelerinin, diğer sağlık 
örgütlerinden farklı bir aktör olması gerektiği ifade edilmelidir (ÜHBD, 2014). Bu yüzden, Türk sağlık 
alanında tıp fakültelerinin mevcudiyetini sağlayan farklı bir mantık olarak, “akademik mantığın” bulunması 
beklenmektedir.   Ülkemizde doktor yetiştiren yegâne kuruluş olarak modern tıp fakülteleri, ilk defa Osmanlı 
döneminde sivil ve askeri tıp okullarının birleştirilmesiyle Haydarpaşa’da kurulmuştur. 1909-1910 ders yılı 
başlangıcında yeni “Tıp Fakültesi” Darülfünunu Osmani şubelerinden biri olarak eğitime başlamıştır. İstanbul 
Darülfünunu’nun 1933 yılında çıkarılan kanunla İstanbul Üniversitesi’ne dönüştürülmesiyle tıp fakülteleri, 
üniversiteler bünyesinde kurulmaya başlanmıştır. YÖK istatistiklerine göre 2015 Ocak ayı itibariyle alanda 88 
adet aktif tıp fakültesi bulunmaktadır (YÖK, 2015). 

Çalışma kapsamında Türk sağlık alanında, aynı anda alanı biçimlendiren ve alandaki aktörlerin 
eylem, faaliyet ve örgütlenmelerini zaman ve mekânsal olarak belirleyen (Friedland ve Alford, 1991; 
Thornton ve Ocasio, 1999) birden fazla kurumsal mantığı içeren dizilerin (Goodrick ve Reay, 2011) mevcut 
olduğu ifade edilebilir. Bahse konu kurumsal mantıkların uyguladığı baskıları ise yüksek karlılık, verimlilik, 
işgücü ve malzemeden tasarruf, yüksek ücret Hasta memnuniyeti, kompleks vakaların araştırılması ve 
tedavisi, iş yükü (Çok sayıda hastaya bakma), çalışma saatleri (7/24 hizmet verme), koruyucu hekimlik, 
birim/kurum yöneticiliği, nitelikli tıp eğitimi, uzman yetiştirme, bilimsel bilgi/yayın üretme, unvan (Statü) 
beklentisi, meslek ahlakı, örneklik teşkil etme olarak sıralamak mümkündür. Bu baskılara mikro, mezo ve 
makro düzeyde yanıtlar verildiği görülmektedir. Ancak mevcut çalışmanın amacı doğrultusunda poliklinik 
sayısını artırma, daha çok ameliyat yapma gibi mikro ve mesai dışı özel muayene ve ameliyat uygulaması, 
doktorlara döner sermayeden pay verme gibi makro yanıtlar kapsam dışı bırakılmıştır. 

Çalışma, literatürdeki genel eğilim (Örn: Goodrick ve Reay, 2011); doğrultusunda nitel araştırma 
teknikleri kullanılarak sürdürülmüştür. Bu çalışmada; kurumsal baskıların dinamikleri ile örgütsel aktörlerin 
yanıt verme strateji ve araçlarının belirlenebilmesi amacıyla 5 örgütsel aktör yöneticisiyle (Tıp fakültesi 
hastanesi başhekimi ve yardımcıları) yarı yapılandırılmış soru formları kullanılarak gerçekleştirilmiş 
derinlemesine mülakatlar yoluyla birincil veri kaynaklarından veri elde edilmiştir. Bu veriler basit kodlama 
yoluyla satır satır kodlanarak ilgili sorulara yanıt oluşturabilecek ana kategorilerin ortaya çıkması 
sağlanmıştır. 

 
4. Bulgular 
Elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda kurumsal baskılar ve bu baskılara karşı aktörlerin 

hangi araç ve stratejilerle yanıt verdikleri belirlenmiştir. Söz konusu bulgular aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:  
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Tablo 1. Kurumsal Mantıkların Baskıları ve Baskılara Verilen Yanıtlar 
Kurumsal Mantıkların 

Baskıları 
Baskılara Verilen Yanıtlar 

Ticari Mantık 

 

-Yüksek karlılık 

-Verimlilik 

-İşgücü ve malzemeden 

tasarruf 

-Yüksek ücret  

Kaçınma Maliyetleri Düşürme Yönetsel Girişim 

-Savunmacı tıp anlayışı 

 

-Bütçeyi kısma 

-Düşük kaliteli ve ucuz 

malzeme satın alma 

-Personel sayısını 

azaltma 

-Pahalı işlemler 

yapmama konusunda 

baskı yapma 

-Doktorlara döner 

sermayeden verilecek 

payı belirleme 

Hizmetçi Mantık 

 

-Hasta memnuniyeti 

-Kompleks vakaların 

araştırılması ve tedavisi 

-İş yükü (Çok sayıda 

hastaya bakma) 

-Çalışma saatleri (7/24 

hizmet verme) 

-Koruyucu hekimlik 

-Birim/kurum yöneticiliği 

 

Memnuniyet Sağlama Yönetsel Girişim 

-Hastaneye zarar ettirse bile pahalı 

uygulamaları yaptırma 

-Doktorları 7/24 hizmet vermeye 

zorlama 

-Hastanenin şartlarını iyileştirme ve 

cazip hale getirme 

-Müşteri memnuniyetini önemseme 

-Tutundurma faaliyetleri 

 

 Gelir Artırma Yönetsel Girişim 

Akademik Mantık 

 

-Nitelikli tıp eğitimi 

-Uzman yetiştirme 

-Bilimsel bilgi/yayın üretme 

-Unvan (Statü) beklentisi 

-Meslek ahlakı 

-Örneklik teşkil etme 

-Döner sermayeden bilimsel 

çalışmalara fon aktarımı 

 

-Talep edildiğinde izin verme, poliklinik 

günlerini ve sayılarını azaltma 

Karmaşa 

 

(Ticari Mantık+ Hizmetçi 

Mantık +Akademik 

Mantık) 

 

-Yüksek karlılık ve 

verimlilik 

-Hasta memnuniyeti 

-Nitelikli öğrenci-uzman 

yetiştirme, bilimsel yayın 

yapma ve meslek ahlakı 

(normatif) 

İşbirliği Yönetsel Girişim 

-Tanınmış ve itibarlı doktorları 

kadroya katma veya ameliyatlara-

eğitimlere getirme 

-Ağlar kurarak bilgilendirme ve 

bilinçlendirme çalışmaları düzenleme 

-Uzmanlığa dayalı sivil toplum 

kuruluşları (örn: Akademik Geriatri 

Derneği) 

 

-İdari, teknik, ekonomik vb. tüm işleri bir 

arada yapmaları konusunda doktorlara 

farklı araçlarla baskı yapma 

-Örgütü şeffaf tutma 

 
Mevcut bulgular doğrultusunda, her üç mantık da incelemeye konu olan örgüte ayrı ayrı baskılar 

uygulamakta ve bu baskılara yanıtlar verilmektedir. Bunlardan özellikle ticari mantıktan gelen yüksek karlılık 
ve verimlilik baskısı, hizmetçi mantıktan gelen hasta memnuniyeti baskısı ve akademik mantıktan gelen 
nitelikli öğrenci-uzman yetiştirme, bilimsel yayın yapma ve meslek ahlakı (normatif) baskısı eş zamanlı bir 
etkiyle karmaşa oluşturmaktadır. Aktörlerin eşzamanlı gelen bu üç baskıyla baş edebilmeleri için direkt veya 
dolaylı olarak her üçüne yanıt olabilecek eylemlere başvurdukları da belirlenmiştir. 
 

5. Sonuç 
Çalışma, kurumsal karmaşa karşısında örgütsel aktörlerin nasıl yanıt verdikleri sorusuna 

odaklanmaktadır. Türk sağlık alanı temel alınarak yapılan analizlerde örgütlerin birbirinden farklı talepleri ve 
dolayısıyla baskı mekanizmaları olan kurumsal mantıklara karşı, kaçınma, maliyetleri düşürme, gelir artırma, 
memnuniyet sağlama, işbirliği, yönetsel girişim, şeklinde yanıt vermeye çalıştıkları belirlenmiştir. 

Çalışmanın temel kısıtı az sayıda görüşmeci ile tek bir örgütten veri toplanmış olmasıdır. Bu durum 
eldeki bulguların güvenirliği açısından zafiyet oluşturmaktadır. Gelecek çalışmalarda daha fazla örnek 
üzerinde belki daha fazla katılımcı ile görüşmeler yapılarak daha nitelikli ve güçlü analiz yapma kabiliyeti 
oluşturulabilir. 
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ÖZET 
Bu çalışmada, belirli bir örgütsel alanda kurumsal girişimci ve muhalif aktörler arasındaki karşılıklı 

güç mekanizmaları ve direniş taktiklerinin değişen güç dengelerine göre nasıl bir seyir izlediği anlaşılmaya 
çalışılmıştır. Doküman incelemesi yapılarak Sağlık alanında gerçekleştirilen araştırma bulgularına göre, 
alanda yeni bir kurumsal düzen oluşturulmaya çalışılırken, hem kurumsal girişimci tarafından uygulanan güç 
mekanizmalarının hem de muhalif aktörlerce sergilenen direniş taktiklerinin zamanla değişen güç 
dengelerine göre karşılıklı etkileşim içinde değişiklik sergilediği görülmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Mantıklar, Kurumsal Değişim, Güç Mekanizmaları, Direniş Taktikleri, 

Türk Sağlık Alanı 
 

1. Giriş 
Kurumsal değişim, kurumsal kuramın üzerinde durduğu en önemli konulardan birisi haline gelmiştir 

(Battilana, Leca ve Boxenbaum, 2009; Brown, Ainsworth ve Grant, 2012; Garud, Jain ve Kumaraswamy, 
2002; Greenwood, Suddaby ve Hinings, 2002; Kraatz ve Moore, 2002; Kim, Shin, Oh ve Jeong, 2007; Rojas, 
2010). Son yıllarda kurumsal değişim süreci içinde kurumsal aktörlerin nasıl eylem ve uygulamalar içerisinde 
olduğu temel meselelerden birisi olarak ön plana çıkmıştır (Battilana, 2006; Garud, Hardy ve Maguire, 2007; 
Hardy ve Maguire, 2008; Kim, Shin, Oh ve Jeong, 2007). Özellikle yeni kurumsal düzen oluşturma arayışı 
içinde olan aktör olarak tanımlanan kurumsal girişimci ile yerleşik düzeni savunan aktörlerin eylem ve 
uygulamalarının nasıl oluştuğu ve değiştiği üzerinde durulmaya başlanmıştır (Agocs, 1997; Lawrence, Winn, 
ve Jennings, 2001; Lawrence, 2008; Lawrence ve Robinson, 2007; Levy ve Scully, 2007; Özseven, Danışman 
ve Bingöl, 2014a). Belirli bir örgütsel alanda kurumsal girişimcinin yerleşik hale getirmeye çalıştığı yeni 
kurumsal düzene kimi kurumsal aktörler destek verirken, kimi kurumsal aktörler ise yerleşik kurumsal 
düzeni savunarak karşı çıkabilmektedirler (Lawrence, 2008; Lawrence ve Robinson, 2007).Bu şekilde 
kurumsal girişimci de muhalif aktörler de çeşitli mekanizmalara başvurabilmektedirler. Kurumsal girişimcinin 
yerleşik hale getirmek istediği yeni kurumsal düzeni sürdürme çabası içinde muhalif aktörlere yönelik 
kullandığı mekanizmalar olaysal ve sistematik olarak iki kategori altında sınıflandırılmaktadır (Lawrence, 
Winn, ve Jennings, 2001). Buna karşın, kurumsal girişimcinin bu iki kategori altında şekillenen güç 
mekanizmalarına karşın muhalif aktörlerin düşük veya yüksek şiddetli direniş taktiklerini kullanarak cevap 
verdikleri görülmektedir (Lawrence, 2008; Lawrence ve Robinson, 2007). Yazındaki bu çalışmalar güç 
mekanizmaları ve direniş taktikleri arasındaki ilişkiye belirli ölçüde ışık tutarken, kurumsal değişim sürecinde 
değişen güç dengeleriyle birlikte kullanılan güç mekanizmaları ile direniş taktiklerinin karşılıklı etkileşim 
içerisinde nasıl oluştuğu pek bilinmemektedir. Kurumsal değişim sürecinde kurumsal girişimcinin 
uygulamaları ile bu uygulamalara karşın muhalif aktörlerin taktikleri zaman içerisindeki güç dengelerinde 
ortaya çıkan değişim sürecinde nasıl bir etkileşim içerisinde olmaktadır? Bu çalışma ile Türk Sağlık alanında 
bir inceleme yapılarak bu soruya cevap aranmaktadır.  

Türk sağlık alanında Cumhuriyetin başlangıcından itibaren yerleşik hale gelmiş olan kamu hizmeti 
kurumsal mantığının, Ak Parti’li Sağlık Bakanlıklarının 2003 yılından itibaren uygulamaya başladıkları Sağlıkta 
Dönüşüm Programıyla birlikte işletme benzeri kurumsal mantığa doğru dönüşüm süreci içerisinde olduğu 
görülmektedir (Özseven, Danışman, Bingöl, 2014b).  Bu süreçte Ak Parti’li Sağlık Bakanlığı gerek toplumsal 
düzeyde ve gerekse sağlık alanında gücünü zamanla göreceli olarak arttırırken bu dönüşüme karşı çıkan 
muhalif aktörler olarak Türk Tabipler Birliği ve SES gibi bazı sendikaların alandaki güçleri zayıflamıştır 
(Özseven, Danışman ve Bingöl, 2014a). Sağlık Bakanlığı yeni kurumsal yapıyı yerleşik hale getirme sürecinde 
muhalif aktörlere yönelik çeşitli güç mekanizmaları kullanırken, muhalif aktörlerin de Sağlık Bakanlığı 
tarafından kurumsallaştırılmaya çalışılan yeni uygulamalara çeşitli direniş taktikleriyle karşı durdukları 
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görülmektedir. Bu çalışmada, zamanla güçlenen Ak Parti’li Sağlık Bakanlığınca kullanılan güç mekanizmaları 
ile süreç içinde gücü azalarak zayıflayan muhalif aktörlerin direniş taktiklerinin karşılıklı etkileşim içerisinde 
nasıl değiştiği ortaya konulmaya çalışılmaktadır.  

Çalışmada ilk olarak, kurumsal değişim sürecinde aktörlerin kullandıkları güç mekanizmaları ve 
direniş taktikleri kuramsal çerçevede tartışılmaktadır. Sonrasında veri kaynakları ve elde edilen veriler 
hakkında bilgilere yer verilmektedir. Son olarak, araştırma neticesinde elde edilen bulgular sunulmakta ve 
sonuçlar değerlendirilmektedir. 

 
2. Kurumsal Değişim, Güç Mekanizmaları ve Direniş Taktikleri 
Belirli bir örgütsel alanda yerleşik kural, uygulama ve işleyişlerin oluşturduğu kurumsal yapının 

etkisini kaybetmesi neticesinde yeni kural, uygulama ve işleyişlerin kurumsallaşması kurumsal değişim 
olarak nitelendirilmektedir (Garud, Jain ve Kumaraswamy, 2002; Greenwood, Suddaby ve Hinings, 2002; 
Oliver, 1992: 564; Zilber, 2002). Kurumsal girişimci, kurumsal değişim sürecinde oluşturulmaya çalışılan yeni 
düzene karşı direnen muhalif aktörlere karşı çeşitli güç mekanizmalarına başvurabilmektedir (Lawrence, 
Winn, ve Jennings, 2001; Lawrence, 2008).  Bu güç mekanizmaları, olaysal ve sistematik olabilmekte ve 
hedef aktörün özne  ya da nesne  olarak kabul edilmesine göre değişkenlik arz edebilmektedir (Lawrence, 
Winn, ve Jennings, 2001; 632).  

Kurumsal girişimcinin hedef aktörlere yönelik başvurduğu güç mekanizmaları belirli dönemlerde 
kullanılan olaylara dayanıyorsa olaysal, sürekli bir şekilde hedef aktörün eylemlerini kontrol ediyorsa 
sistematik mekanizma olarak nitelendirilmektedir (Lawrence, Winn, ve Jennings, 2001). Kurumsal 
girişimcinin görüşme, karar alma, manipüle etme ve zorlama gibi olaysal mekanizmalarla hedef aktörü özne 
olarak dikkate alması “Etkileme (Influence)”, hedefteki aktörleri tasfiye etme, hapsetme ve fiziksel 
müdahale gibi olaysal mekanizmalarla nesne olarak görmesi ise “Kuvvet (Force)” mekanizması olarak 
adlandırılmaktadır (Lawrence, Winn, ve Jennings, 2001; 633; Lawrence, 2008: 186). Kurumsal girişimcinin 
hedefteki aktörleri gözetim ve inceleme gibi sistematik uygulamalarla kontrol etmesi “Disiplin”, hedef 
aktörün örgütsel alanda etkisiz kalmasına yol açabilecek aktüeryal uygulamaların yanında sistematik 
farklılaşma uygulamalarının kullanılması ise “Baskınlık (Domination)” mekanizması olarak ifade edilmektedir 
(Foucault, 1977: 135-170; Lawrence, Winn, ve Jennings, 2001; Lawrence, 2008: 179-181).  

Daha çok yerleşik kurumsal yapıyı savunarak yeni oluşturulmaya çalışılan kurumsal düzene karşı 
çıkan muhalif aktörler de çeşitli direniş taktikleri uygulayabilmektedirler (Lawrence ve Robinson, 2007; 
Lawrence, 2008). Muhalif aktörlerin kurumsal girişimciye karşı sergiledikleri direniş taktiklerinin şiddet 
seviyesinin kullanılan güç mekanizmasına göre değişkenlik gösterdiği bilinmektedir (Lawrence ve Robinson, 
2007). Öyle ki, kurumsal girişimcinin başvurduğu “Etkileme” mekanizmasına karşın muhalif aktörlerin 
“Politik Ayrışma (Political Deviance)” taktiğini, “Kuvvet” mekanizmasına karşın “Kişisel Saldırganlık (Personal 
Aggression)” taktiğini, “Disiplin” mekanizmasına karşın “Üretimi Saptırma (Production Deviance)” taktiğini, 
“Baskınlık” mekanizmasına karşın ise “Mülkiyeti Saptırma (Property Deviance)” taktiğini kullandığı öne 
sürülmektedir (Lawrence ve Robinson, 2007, 388). Della Porta ve Andretta’ya göre (2002) ise, muhalif 
aktörler sürecin başında kurumsal girişimciye karşı daha çok “Çağrıda Bulunma (Appeal)” protesto tarzını 
gösterirlerken, süreç ilerledikçe kurumsal girişimcinin uygulamalarını yargı yoluyla etkisiz hale getirmeye 
yönelik “Prosedürel (Procedural)” protesto tarzını, daha sonra ise kamuoyunun dikkatini çekebilmek için 
“Gösteri Demonstrative)” ve “Yüzleşme (Confrontational)” protesto türlerini kullandıklarını ortaya 
koymuşlardır. Bunu doğrular nitelikte, H. Özen ve Ş. Özen (2011) de, kurumsal girişimcinin stratejik cevapları 
ile muhalif aktörlerin direniş taktiklerinin etkileşim içerisinde geliştiklerini ortaya koymuşlardır. 

Buna göre, kurumsal girişimci ile muhalif aktörlerin değişim süreci içerisinde kullandıkları güç 
mekanizmaları ile direniş taktiklerinin zaman içinde değişen güç dengelerine göre nasıl bir etkileşim 
sergilediği önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, Türk Sağlık alanında 2003 sonrası yeni bir kurumsal yapı 
oluşturmaya çalışan ve zamanla güçlenen Ak Parti'li Sağlık Bakanlıklarının uyguladıkları güç mekanizmaları 
ile oluşturulmaya çalışılan kurumsal yapıya karşı çıkan ve zamanla güç kaybeden muhalif aktörlerin direniş 
taktiklerinin karşılıklı etkileşim içerisinde nasıl değiştiği bu çalışmanın odağını oluşturmaktadır  

 
3. Araştırma Yöntemi ve Veri Kaynakları 

 Türk sağlık alanında 2003 sonrası Sağlık Bakanlığının kullandığı güç mekanizmaları ile yerleşik 
kurumsal yapıyı savunan muhalif aktörlerin başvurduğu direniş taktikleri arasındaki etkileşimin değişen güç 
dengeleri içinde ne tür bir örüntü sergilediğini belirleyebilmek için doküman incelemesinden 
yararlanılmıştır. Türk sağlık alanında 2003 sonrası dönemde Sağlık Bakanlığının uygulamaya koyduğu yasal 
düzenlemelere keskin bir şekilde muhalefet eden Türk Tabipler Birliği'nin (TTB'nin) eylemleri araştırmanın 
direniş boyutunun incelenmesi için dikkate alınmıştır. Araştırmada öncelikle 2002-2014 arası belirli 
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dönemler itibariyle Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi çalışma raporları incelenmiştir. Türk Tabipler 
Birliğinin direniş taktiklerinin belirlenmesinde önemli bir yer tutan TTB Merkez Konseyi raporlarında, 
konseyin faaliyetlerini belirten “Takvim” ve TTB’nin Sağlık Bakanlığının uygulamalarına ilişkin gerçekleştirdiği 
iptal ve itiraz davalarını gösteren “Hukuk Bürosu” kısımlarına odaklanılmıştır. Ayrıca, Sağlık Bakanlığının 
2003 sonrası uygulamaya koyduğu yasal düzenlemelerin iptali için Ana Muhalefet Partisi ve milletvekilleri 
tarafından Anayasa Mahkemesine açılan iptal ve itiraz davaları Anayasa Mahkemesi web sayfasına 
(anayasa.gov.tr, 2015) bakılarak sayılmıştır. TTB'nin eylemlerini daha net ortaya koyabilmek için TTB 
tarafından 2003-2014 yılları arasında yayınlanan Tıp Dünyası dergisinin toplam 116 sayısı da incelemeye 
alınmıştır (TTB, 2015).   
 TTB’nin Sağlık Bakanlığının uygulamaya koyduğu yasal düzenlemelere yönelik sergilediği direniş 
taktikleri Della Porta ve Andretta (2002) tarafından ortaya konulan protesto türlerine göre 
değerlendirilmiştir. TTB Merkez Konseyinin gerçekleştirdiği basın açıklamaları, imza kampanyaları ve 
paneller “Çağrıda Bulunma” direniş taktiği kategorisinde sınıflandırılırken, Anayasa Mahkemesine veya diğer 
yargı organlarına açılan davalar ise “Prosedürel” direniş taktiği kategorisi altında sınıflandırılmıştır. Son 
olarak, TTB tarafından ülke çapında ve yerel illerde gerçekleştirilen eylemler ile yine ülke genelinde kamu 
hastanelerindeki iş bırakma eylemleri  “Gösteri” kategorisinde sınıflandırılmıştır. 2012 yılında kurulan 
Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi (TBSHM) de gösteri kategorisinde değerlendirilmiştir. Diğer yandan, 
muhalif aktör TTB’nin direniş taktiklerine karşın kurumsal girişimci olarak Sağlık Bakanlığının kullandığı güç 
mekanizmaları Lawrence vd.'nin sınıflandırması esas alınarak (2001) Etkileme, Kuvvet, Disiplin ve Baskınlık 
mekanizmalarına göre değerlendirilmiştir. Buna göre, TTB ile Sağlık Bakanlığı arasında süreç içerisinde 
yapılan görüşmeler ve TTB’nin Türkiye Büyük Millet Meclisinde Komisyonlara Katılması “etkileme”, Sağlık 
Bakanlığınca kamu hastanelerindeki personele açılan soruşturma ve davalar “disiplin” mekanizması altında 
kodlanmıştır. Ayrıca, Sağlık Bakanlığının 2003 sonrası dönemde muhalif aktörlerle ilişkiyi bitirmesi ve onları 
yeni kurumsal yapıdan uzaklaştırması “baskınlık” mekanizması altında dikkate alınmıştır.  
 Araştırmanın bir diğer boyutunu oluşturan güç dengeleri, destekleyici ve muhalif sendikaların 
Resmi Gazete’de yayımlanan üye sayılarına göre belirlenmiştir. Süreç içinde değişen güç dengeleriyle 
kurumsal girişimci ve muhalif aktörlerin karşılıklı etkileşime dayalı eylemleri 2003-2014 yılları arasında üç 
farklı dönem üzerinden incelenmiştir. 
 

4. Bulgular 
 Türk Sağlık alanında sendikalar, destekleyici ve muhalif olarak nitelendirilebilir olduğundan, Sağlık 
Bakanlığı ve muhalif aktörler arasındaki güç dengelerini sendika üyeliklerindeki değişime göre 
gözlemleyebilmek olanaklıdır. Sendikaların üyelik oranlarındaki değişime bakıldığında, Şekil 1'de görüldüğü 
üzere, kurumsal değişim sürecinin ilk dönemlerinde Sağlık Bakanlığını destekleyen aktörlerin ve dolayısıyla 
Sağlık Bakanlığının gücü zayıf, muhalif aktörlerin ise nispeten daha güçlü olduğu anlaşılmaktadır. Bununla 
birlikte doküman incelemeleri, Sağlık Bakanlığının ilk dönem olarak nitelenebilecek 2003-2006 yılları 
arasında yeni kurumsal yapının inşa edilmesi için muhalif aktörlerle birlikte karar alma yoluna gittiğini işaret 
etmektedir (Bkz. Şekil 1). Muhalif aktör olarak TTB’nin ise, sürecin başında bir yandan Sağlık Bakanlığı ile 
ilişki içinde olduğu, diğer yandan Cumhurbaşkanı aracılığıyla örgütsel alanda etkili olmaya çalıştığı ve Sağlık 
Bakanlığına karşı Çağrıda Bulunarak direndiği dikkat çekmektedir (Bkz. Tablo 1 ve 2). 
 Sağlık Bakanlığının bir önceki döneme göre örgütsel alanda nispeten daha güçlü, TTB’nin ise daha 
zayıf olduğu 2007-2010 yılları arasında ise, TTB’nin Ana Muhalefet Partisi aracılığıyla Anayasa Mahkemesine 
ve doğrudan kendi tüzel kişiliğiyle diğer yargı kurumlarında Sağlık Bakanlığının uygulamaya koyduğu yasal 
düzenlemelerin iptali istemiyle dava açtığı görülmektedir (Bkz. Tablo 1 ve Tablo 2). Ayrıca, bu dönemde 
TTB’nin Sağlık Bakanlığından ziyade Ana Muhalefet Partisiyle ilişki içinde olmaya başladığı görülmektedir 
(Bkz. Şekil 1). Sağlık Bakanlığının örgütsel alanda daha yüksek oranda güçlendiği ve TTB’nin de dahil olduğu 
muhalif aktörlerin nispeten daha da zayıfladığı dönem olan 2011-2014 yılları arasında ise, hem Sağlık 
Bakanlığının kullandığı güç mekanizmalarının hem de TTB’nin başvurduğu direniş taktiklerinin değiştiği 
görülmektedir. Örneğin, bu dönemde yapılan bir düzenleme ile (663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı 
Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 23. madde), daha önceden 
TTB’nin yetkili olduğu bazı disiplin soruşturmalarında, Sağlık Bakanlığı yetkili hale getirilmiştir. Bu dönemde 
dikkate değer bir diğer husus, TTB ile Sağlık Bakanlığı arasındaki ilişkinin neredeyse tamamen kopmuş 
olmasıdır (Bkz. Şekil 1). TTB, Sağlık Bakanlığı tarafından dikkate alınmamaya başlanmış, TTB de daha önceki 
dönemlerden farklı şekilde daha fazla “Gösteri” yapar olmuştur (Bkz. Tablo 1). Esasen TTB gücü zayıflarken 
direniş şiddetini arttırmıştır (Bkz. Tablo 2). Diğer yandan, TTB bir taraftan iş bırakma diğer taraftan ulusal ve 
yerel düzeyde kitlesel eylemler yapmaya da başlamış; buna karşın Sağlık Bakanlığı da disiplin mekanizmasını 
kullanmaya yönelmiştir (TTB, 2014a: 12).  
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Şekil 1. Türk Tabipler Birliğinin Alandaki Kurumsal Aktörlerle İlişkileri (2003-2014)       

 

Aktör 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Cumhurbaşkanı 
ile Görüşme 

1  1 2 2  1     1  

CHP veya Diğer 
Muhalif Partilerle 
Görüşme 

1  2 3 2 2 4 6 14    

Sağlık Bakanı İle 
Görüşme 

6 2 1 3 3 2 1    1 1 

TBMM Kom. 
Katılım 

2 1 9        2  

Diğer 
Bakanlıklarla 
Görüşme 

8    5 4 4 2    1    

Sağlık Bakanı İle 
Toplantı 

5 3 2          

Kaynakça: TTB Merkez Konseyi Çalışma Raporları 2002-2014 (TTB, 2014b); Tıp Dünyası Dergisi 2003-2014 
(TTB, 2015) 
 

 2011-2014 yılları arasında Ak Parti’li Sağlık Bakanlığı ile muhalif aktörler arasındaki gerginliğin daha 
da arttığı görülmektedir. Tablo 2’den de görüleceği üzere, TTB sürecin başında daha çok “Çağrıda Bulunma” 
taktiğine başvururken, sürecin ortalarında “Prosedürel” direniş taktiğini kullanmaya daha fazla ağırlık 
vermeye başlamıştır. 2011-2014 döneminde, destekleyici aktörlerin artmasıyla güçlenen Sağlık Bakanlığına 
karşı güç kaybına uğrayan TTB'nin daha fazla “Gösteri” yapmaya yöneldiği görülmektedir. TTB’nin 
başvurduğu toplam direniş taktiklerinin de sayıca sürekli arttığı dikkat çekmektedir. Bu artış, 2007-2010 
döneminde 2003-2006 dönemine göre 4,32 kat, 2011-2014 döneminde de bir önceki döneme göre 2,12 kat 
olmuştur (Bkz. Tablo 2). Sağlık Bakanlığı ise, sürecin ilk döneminde muhalif aktörlerle ilişki kurmayı tercih 
ederek olaysal mekanizmanın bir türü olan “Etkileme” mekanizmasını daha çok kullanırken, zamanla 
güçlendikçe sistematik güç mekanizmalarına başvurmuştur. Değişen güç dengelerine göre kurumsal 
girişimcinin güç mekanizmaları ve muhalefetin direniş taktikleri Tablo 3’te, karşılıklı etkileşime dayalı örüntü 
de Tablo 4’te görülmektedir. 
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Tablo 1. Türk Tabipler Birliği Direniş Taktikleri (2003-2014) 

 
*: Ak Parti’li Sağlık Bakanlığının Gücündeki Değişim **: TTB’nin Gücündeki Değişim 
Not: Direniş taktikleri Della Porta ve Andretta’nın (2002), sınıflandırılmasından yararlanılarak 

belirlenirken, gerçekleştirilen her eylemde aynı zamanda basın açıklaması yapılmıştır.  

Kaynakça: TTB Merkez Konseyi Çalışma Raporları 2002-2014 (TTB, 2014b); Tıp Dünyası Dergisi 2003-2014 
(TTB, 2015) ve anayasa.gov.tr (2015) 

 

Tablo 2. Türk Tabipler Birliğinin Direniş Taktiklerinin Dönemsel Ağırlığı 
Direniş Taktiği 2003-2006 2007-2010 2011-2014 

Çağrıda Bulunma 48 (%65)* 168 (%53) 358 (%53) 

Prosedürel 17 (%23) 66 (%21) 47 (%7) 

Gösteri 9 (%12) 86 (%27) 273 (%40) 

Toplam 74 320 678 

      *: İlgili taktiğin o dönemdeki yüzdesel oranı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Direniş Taktiği 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Çağrıda Bulunma            * 

Basın Açıklaması 8 10 14 10 16 18 102 24 47 103 117 83 

İmza Kampanyası  1           

Panel  1 1 3   3 5 8    

Prosedürel             

A.Y. M’ye Açılan 
Dava (Ana 
Muhalefet Partisi 
ve Milletvekilleri 
Tarafından) 

   2 0 1 0 1 5 1 3 2 

Diğer Açılan 
Davalar 

   15 14 14 18 18 20 16   

Gösteri             

TBSHM Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok  Var Var Var 

Kitlesel Eylem 2 3 1 1   2  3  5 2 

Yerel İllerde 
Eylem 

    1  81  14 81 81 81 

Ülke Genelinde 
Tüm Kamu 
Hastanelerinde İş 
Bırakma 

 2   1   1 1  1 1   ** 
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Tablo 3. Kurumsal Girişimcinin Güç Mekanizmaları ve Muhalif Aktörlerin Direniş Taktikleri 
 

Muhalefet 
              Güçlü  Zayıf 

 

            

          Zayıf 

 

 

Sağlık Bakanlığı    

 

 

        Güçlü 

 

 
 

 
          

Kaynakça: Bu tablo Lawrence vd.’nin (2001: 632) çalışmasında esinlenilerek oluşturulmuştur. 
 

Tablo 4. Değişen Güç Dengelerine Göre Güç Mekanizmaları ve Direniş Taktikleri Arasındaki Etkileşim* 

Zayıf Kurumsal Girişimci / Güçlü Muhalefet (2003-2006) 
Muhalefete İşbirliği Yapma Çağrısında Bulunulması          Sağlık Bakanlığına Uyarılarda Bulunma 

Nispeten Güçlü Kurumsal Girişimci / Nispeten Zayıf Muhalefet (2007-2010) 
İşbirliğini Sonlandırma ve Muhalefeti Dikkate Almamaya Başlama         Yargı Yoluyla Bakanlığın 
Uygulamalarını Etkisizleştirme 

Güçlü Kurumsal Girişimci / Zayıf Muhalefet (2011-2014) 
İş Bırakma            Disiplin Mekanizmasını Ele Geçirme ve Muhalefeti Görmezden Gelme                    
Gösterilere Ağırlık Verme        Disiplin Soruşturmaları Açma ve Yargı Yolunu Kullanma         

 *: İtalik karakterli yazılar muhalif aktörlerin, düz karakterli yazılar ise Bakanlığın Uygulamalarını 
göstermektedir. 

 
5. Sonuç 

 Bu çalışmada, Türk Sağlık alanında inceleme yapılarak belirli bir örgütsel alanda kurumsal girişimci 
ve muhalif aktörler arasındaki karşılıklı güç mekanizmaları ve direniş taktiklerinin değişen güç dengelerine 
göre nasıl bir seyir izlediği anlaşılmaya çalışılmıştır. Araştırma bulgularına göre, kurumsal girişimci rolündeki 
Sağlık Bakanlığının alanda yeni bir kurumsal yapı oluşturmaya çalışırken muhaliflere karşı zamanla değişen 
güç dengelerine göre farklı güç mekanizmaları uyguladığı, buna karşın, muhalif aktör olarak TTB'nin de 
değişen güç dengelerine göre değişen direniş taktikleri sergilediği ortaya çıkmıştır. Örneğin, sürecin başında 
nispeten zayıf olan Sağlık Bakanlığının muhalifleri etkilemeye çalıştığı, bu dönemde nispeten daha güçlü 
görünen muhaliflerin ise “Çağrıda Bulunma” yolunu tercih ettiği; Sağlık Bakanlığının zamanla güçlendikçe 
kendisine destek veren aktörlerle işbirliğine giderek muhalefeti görmezden gelmeye başladığı, güç düzeyi 
zamanla zayıflayan muhalefetin ise başta Sağlık Bakanlığının uygulamalarını yargı yoluyla etkisiz hale 
getirmeye çalıştığı ve zamanla iş bırakma ve gösterilere ağırlık verdiği görülmektedir. İş bırakma ve 
gösterilere başvuran muhalefete karşı da güçlenen Sağlık Bakanlığı, disiplin mekanizmasıyla muhalefeti 
etkisizleştirmeye çalışmaktadır.  
 
 
 

         
TTB (2003-2006) 
Çağrıda Bulunma 

   Uyarma 
 
 

Bakanlık (2003-2006) 
İşbirliğine gitme 
Birlikte karar alma 
 
 

   
TTB (2011-2014) 

Tek çatı altında toplanma 
Panel düzenleme ve basın 

açıklamaları yapma  
 
Bakanlık (2003-2006) 
Muhaliflerle ilişki geliştirme 
Muhaliflere de yeni kurumsal 
yapıda yer verme 

 
TTB (2007-2010) 

Bakanlığın uygulamalarını yargı 
yoluyla iptal ettirme 

 
Bakanlık (2007-2010) 
Görmezden gelmeye başlama 
Alanda başka aktörlerle işbirliğine 
gitme 

      
 TTB (2011-2014) 

İş bırakma 
Gösteriler düzenleme 

 
Bakanlık (2011-2014) 
Disiplin soruşturması açma 
Yargı yolunu kullanma 
Görmezden gelme, dikkate 
almama  
Baskı uygulama 
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TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN’DAN KAMU ÖZEL İŞ 
BİRLİĞİ MODELİ İLE TESİS YAPTIRILMASI, YENİLENMESİ VE HİZMET ALINMASINA DAİR 

KANUNA: TÜRK SAĞLIK ALANINDA KURUMSAL ÇEVRENİN DEĞİŞİMİ (1928-2014)  
 

 
 
 
 
ÖZET 
Araştırmanın amacı Kurumsal Kuram ışığında Türk Sağlık Alanındaki kurumsal çevre değişimini 

incelemektir. Bu kapsamda temel yazın, saha gözlemleri ve doküman incelemeleri esas alınarak önermeler 
geliştirilmiş ve bir araştırma tasarlanmıştır. Bu çalışmada Türk Sağlık Alanının dünyada ve ülkemizde 
gerçekleşen politik ve sosyal değişimlere rağmen 1928-2003 döneminde durağan kaldığı; alanın hızla 
evrildiği 2004-2014 döneminde ise 2003-2010 ve 2011-2014 olmak üzere iki alt fazın mevcut olduğu; 2015 
ve sonrası dönemde ise kurumsal çevrenin kurumsal mantık (lar), sosyal aktörler ve yönetişim yapısı (Scott 
vd.2000) itibariyle büyük ölçüde farklılaşacağı öngörülmektedir. 1928’den bugüne dek uzanan süreçte 
Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi kapsamında sosyal güvenlik sisteminin yeniden 
yapılandırılması ve sağlık kuruluşlarında kalite ve performans uygulamasına geçilmesi; kamu hastane 
birliklerinin yeni bir aktör olarak alana girişi ve son olarak da kamu-özel işbirliğine dayalı sağlık kuruluşlarının 
yeni bir örgütlenme biçimi olarak alanda yer almasının kurumsal çevreyi değiştiren dört kritik gelişme 
olduğu hipotetize edilmiştir. Araştırma kapsamında öncelikle, 1928-2015 (ilk üç ay) döneminde alanı 
düzenleyen ilgili mevzuat incelenmiş ve son 11 yılda, ilk 75 yılda yapılanın üç katı yasal düzenleme yapıldığı 
tespit edilmiştir. Tamamlanan mülakatlar ve doküman inceleme çalışmaları ise Türk Sağlık Alanında 
profesyonel (hekimlik) mantığın baskın olduğuna, devletin ise  ‘maliyet etkinliğine dayalı kamu hizmeti 
üretme ’’ mantığını alana yerleştirmeye çalıştığına işaret etmektedir. Diğer taraftan ilk faz bulguları, Türk 
Sağlık Alanında kurumsal karmaşayı arttıran en önemli gelişmenin ise Kamu Hastane Birlikleri Kurumu’nun 
‘devlet aygıtı kullanılarak’ alanda, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Kalite ve Performans Sistemine 
muhalif bir kurum olarak yaratılmış olmasına dikkat çekmektedir. Bunun yeni bir kurum yaratmak ’maksadı’ 
ile gerçekleştirilen bir kurumsal iş olduğu ve -yazında ‘alanda mevcut kurum(ları) tehdit eden bir kurumun 
nasıl yaratıldığına’ dair ampirik çalışmanın mevcut olmadığına, muhalif kurum yaratmak yerine, mevcut 
kurumun yenisiyle değiştirilmesi veya eski kurumun çerçevesinin yeniden yapılandırılması yoluna gidildiği’ 
tespitinden hareketle- ‘Türkiye bağlamına özgü’ ve özgün olduğu düşünülmektedir. Devletin kendi 
kurumuna muhalif başka bir kurum yaratarak her ikisini de alanda tutmasının nedenleri; iki güçlü kolektif 
aktörün izlediği ‘ kurum yaratma idame ettirme, yıkma/ortadan kaldırma’ stratejileri ve bu rekabetin 
alandaki olası sonuçları Kurumsal İş, Kurumsal Girişimci ve Kurumsal Mantık yazını referans alınarak 
tartışılmıştır.   
 

Anahtar kelimeler: Kurumsal Çevre, Kurumsal Mantık, Kurumsal İş, Kurumsal Girişimci, Kurumsal 
Çoğulculuk, Kurumsal Karmaşa, Sağlık Alanı, Sağlıkta Dönüşüm Projesi  
 

1. Araştırmanın Amacı ve Tasarımı 
Araştırmanın amacı Türk Sağlık Alanında 1928-2014 dönemi içinde yaşanan kurumsal çevre 

değişimini incelemektir. Türk Sağlık Alanını yapılandıran ilk düzenleme, 1928 yılında yayınlanan Tababet ve 
Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’dur. Bu çalışmanın motivasyonunu sağlayan unsur ise 75 yıl  
‘durağan’ kalan Türk Sağlık Alanında faaliyette bulunan örgütlerin 2003 yılı sonrasında hem kaynak 
çevrelerinin ve hem de kurumsal çevrelerinin büyük ölçüde değişmiş olduğu savıdır. Bu kapsamda analiz 
döneminin başlangıcı 1928’de yayınlanan söz konusu yasa; bitiş noktası ise 2014 yılında yayınlanan 
yönetmelikle işlerlik kazanan ‘kamu-özel ortaklığına dayalı sağlık hizmeti sunumu ’nu esas alan uygulamaya 
dair düzenlemelerdir.  

Çalışmanın ‘Türk Sağlık Alanında 2003 yılından sonra kurumsal çevrenin hızla değişmiş olabileceği 
savının temel dayanaklarının ilki, Sağlık Bakanlığı tarafından Dünya Bankası’nın finansman desteği ile 
uygulamaya konan Sağlıkta Dönüşüm Projesi (2003-2009 1. Faz) ve Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik 
Reformu Projesi’nin ( 2010-2015 2. Faz) alanı radikal biçimde yeniden yapılandırdığının gözleniyor olmasıdır. 
Söz konusu birbiri ile entegre iki projeye taraf olmak ve karşı olmak bakımından alanın güçlü aktörlerin aktif 
tavır aldıklarının izleniyor olması, araştırmanın bir diğer motivasyon kaynağıdır. Üçüncü dayanak ise, Kamu 
Hastane Birlikleri Kurumu’nun 2011 yılında mevzuat bağlamında ve 2013 yılında ise fiilen oluşumunun 
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alanda yarattığı majör etkilerdir. Son olarak da Kamu-Özel ortaklığı ile işletilmek üzere büyük ölçekli – 
örneğin Ankara Etlik’de 1 Milyar Euro bütçe ile 1 milyon metrekare alan üzerine inşa edilmekte olan 3600 
yataklı hastane kopleksi gibi - hastanelerin kurulmasına olanak sağlayan mevzuatın yayınlanmasının 
ardından ilk örneklerinin hazine arazileri üzerine özel sektör tarafından inşa edilerek işletmeye alınma 
aşamasına gelinmiş olmasıdır. Kamu hastaneleri kadar özel sağlık kuruluşlarını da etkileyecek değişimlere 
yol açma potansiyeli taşıyan bu örgüt formunun, çekirdek faaliyetlerin yani tanı-tedavi hizmetlerinin kamu 
tarafından; periferide kalan non-medikal faaliyetlerin ise özel sektör tarafından yürütüleceği 
belirtilmektedir. Bu yeni örgütlenme biçiminin yönetişim yapısı, kurumsal mantık ve sosyal aktörler 
açısından kurumsal çevreyi radikal bir biçimde değiştirmesi beklenmektedir. Bunun yanısıra, araştırmanın 
odaklandığı ve neden başlangıç ve bitiş noktası olarak seçildiği yukarıda açıklanan 1928 ve 2014 dönemi 
içerisinde Türk Sağlık Alanında kurumsal çevreyi değiştiren iki kritik gelişme daha yaşandığı 
düşünülmektedir. Bunlardan ilki Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında genel sağlık sigortası uygulamasına 
ve sağlık kuruluşlarında kalite ve performans ölçümüne dayalı yapılanmaya geçiştir. İkincisi ise Kamu Hasta 
Birlikleri Kurumu’nun oluşturularak yeni bir örgütlenme ve işleyiş sisteminin yaratılmış olmasıdır. 
Araştırmada kritik olduğu düşünülen söz konusu dört yasal düzenlemenin alanda yol açtığı değişimdir. 
Çalışmada belirtilen kritik unsurlar Kurumsalcı bir bakış açısı ile incelenmektedir. Kuramsal tespitler, 
araştırmacıların saha gözlemleri ve daha önce yürütülmüş olan Türkiye çalışmaları (Aksoy: 2007, Aksoy, 
Özen: 2008;  Danışman: 2012,  Özseven ve diğerleri: 2013, 2014/a, 2014/b; Koç ve Kıray: 2012, Koç ve Dirlik: 
2013) dikkate alınarak önermeler geliştirilmiş ve Kurumsal Kuram referans alınarak tartışma yürütülmüştür.  

Önerme 1: ‘’Hekimlik mesleğinin icrasını’’ esas alan profesyonel mantığın, Türk sağlık alanında 
dominant olduğu savı öne sürülebilir. Türkiye çalışmaları ağırlıklı olarak, alanda piyasa ve kamu hizmeti 
üretme mantıklarının birinin dominant olduğu, birlikte varolduğu veya harmanlanarak yeni bir mantığın inşa 
edildiğine işaret etmektedir. Bu çalışmaların bir kısmında profesyonel mantığının alandaki varlığının ve 
gücünün incelenmediği gözlenmektedir. Ayrıca, Türk Sağlık alanında mevcut aktörler ile taşıyıcısı olarak 
eşleştirildikleri /yarattıkları/idamesini sağlamak için mücadele ettikleri ve hatta kırmaya/yoketmeye 
çalıştıkları hipotetize edilen/beklenen mantıklar paradoksal görünmektedir.  Bu bağlamda bakanlığın ‘’kamu 
hizmet mantığını yıkıp yerine piyasa mantığını’’ yerleştirmek istiyor olduğu; bu ‘girişiminde’’ O’nu özel sağlık 
kuruluşlarının destekliyor oldukları; Türk Tabipler Birliği (TTB)’nin ise kuramda bir meslek örgütünden 
beklenen rol çerçevesinde ‘’profesyonel mantığın’’ taşıyıcısı olduğu önermelerinin tedbirle karşılanması 
gerekebilecektir.  

Bu kapsamda ilk olarak profesyonel mantığın alandaki varlığı tartışılacaktır. Mülakatlar sırasında 
hekimler tarafından sıklıkla tekrarlandığı gibi ‘’insan hayatı söz konusu olduğunda verimlilik ve maliyetten 
söz dahi edilemeyeceğini’’ ilke edinen profesyonel mantık, hem kamu hizmeti ve hem de piyasa mantığına 
karşı durmaktadır. Bu durumu kuramdaki ’çatışan mantıkların amaçları, araçları ve meşruiyet kaynakları 
bakımından farklı oldukları ’’tespiti ile açıklamak mümkündür. Bu karşı duruş kapsamında hekimler, 
‘ödüllendirilme fırsatları‘ ve ‘cezalandırılma risklerine’’ rağmen‘’ maliyet merkezli meslek icra etme 
mantığını‘’ kollektif olarak davranış düzleminde reddetmektedirler. Sonuç olarak yasal zorlamalara rağmen 
hekimler ‘’hekimliğimize karışmayın, ne yaparsanız yapın (toplantı tutanakları, saha gözlemleri ve yarı 
yapılandırılmış görüşmeler sırasında yaygın şekilde kullanıldığı tespit edilen ifadedir) ’’ noktasında durmakta 
ve sözgelimi, Sağlık Uygulama Tebliği’ne göre bir hasta için SGK tarafından ödenmeyecek olsa bile tanı veya 
tedavi için uygun gördüğü tetkiki veya girişimi planlamakta ve uygulamaktadır. (Araştırma kapsamında 
uygulamada ‘paket aşımı’’ olarak ifade edilen bu işlemin sıklığı, oransal büyüklüğü ve parasal tutarı hakkında 
SGK kaynaklarından veri elde edilmeye çalışılmaktadır). Hastanelerin döner sermaye gelirlerini korumak 
amacıyla tanı-tetkik ilişkisini kullanarak hekimlere koydukları sınırlandırmayı da ön tanı olarak ‘malinite 
şüphesi’ gibi gerçek olmayabilen bir kayıt düşerek- aşmaktadırlar.  Aslında bir hekime, hastane döner 
sermaye gelirlerini azaltmamak için daha az tetkik ile tanı koyma-tedavi planlaması veya bir an önce hastayı 
taburcu etmesi, yatırmadan, günübirlik tedavi seçeneklerini kullanması ‘’ gibi bir talebin alanda ‘meşruiyeti 
yoktur’. Hekimler bunu ‘işine karışılma, yetkinliğini sorgulama’’ olarak algılamakta ve Hipokrat yemini ile 
etik bir zemine de oturtarak reddetmektedir. Bu durum, tıp mesleğini sosyolojik olarak inceleyen 
çalışmalardan yararlanılarak da tartışılabilir. Hekimler mesleklerinin doğası gereği tıp okullarında öğretilen 
ilke ve esaslar ile ‘’gizli müfredat ‘’ olarak adlandırılan ‘mesleği ve meslektaşlar arası işbirliğini (collegiality) 
her şart altında savunma ve koruma’’ (Fisher vd. 2008) önceliği nedeniyle ‘’mesleğin icrasını esas alan 
profesyonel mantığa’’ sahip çıkmaktadır. ‘’Klinik otonomi‘’ ve ‘kendi düzenini kendisinin kurması ‘’ 
nosyonunun tıp kültürünü ve mesleğin icrasını şekillendirdiği (Freidson 1970; Evetts 2000); mesleğin ve 
hekimin mesleki kimliğini eleştirilerden korunmasının öncelendiği; mesleğin icrası sırasında doğabilecek 
risklerden ve belirsizlikten korunmak için ‘’tıbbin doğasında savunma’ (Fox 1975, Rosenthal 1995) olduğu 
belirtilmektedir. Hekimlerin ayrıca, kendilerinden olmayanların bürokratik sürveyansını ve tıp mesleğini 
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regüle etmelerini reddettikleri, çünkü tıp mesleğinin, meslektaştan öğrenmeyi kültürel bir norm olarak 
hekime dayattığı (Allsop ve Mulcahy 1996, Harrison 2002, Rosenthal 1995) ifade edilmektedir. Bu nedenle 
maliyet etkinliğine dayalı iş görme mantığının Türk Sağlık Alanın güçlü aktörü hekimler tarafından eylem 
düzleminde reddedildiği ileri sürülebilir. Sonuç olarak kuramda da belirtildiği üzere ‘’mantık, kurum ile 
eylem arasındaki bağlantıyı inşa ettiği’’ için profesyonel mantığının alana uzun bir süre daha hakim olacağını 
ileri sürmek mümkündür.  

Zaman içerisinde bu durumun değişmesi, alana tümüyle farklı bir mantığın veya mevcut mantıkların 
harmanlanmasından doğacak yeni bir mantığın hakim olması/herhangi biri dominant olmaksızın birlikte 
varolmaları gibi seçeneklerin oluşması mümkündür. Örneğin Kanada’da devletin ‘işletme benzeri kamu 
hizmeti üretme programının başlatmasının ardından, 14 yıl sonra bile hekimlerin kendi profesyonel 
mantıkları ile çalışmaya devam ettikleri ve işletme benzeri sağlık hizmeti üretim mantığına karşı duruşlarını 
sürdürdükleri belirtilmektedir (Reay, Higgins:2014). Buna karşılık bir başka çalışma (Suddaby vd. 2007), 
Muhasebe Denetim Şirketlerinin çokuluslaşma sürecinde ‘güvene dayanan profesyonellik mantığının, 
uzmanlığın ticari bir meta olarak değişime konu edilmesi mantığına’ doğru geçiş yaşandığını göstermektedir. 
Benzer şekilde Amerika’da 1945- 1966 döneminde alana hakim olan profesyonel mantığın sahip olduğu 
dominasyonu önce kamu hizmet mantığına, 1983 yılı sonrasında da yönetim/piyasa mantığına bıraktığı 
izlenmiştir (Scott vd:2000).  Bu kapsamda son olarak ilgili yazında son zamanlarda dikkat çeken , ‘alanda 
birden fazla mantık mevcut ise bu hibrid yapıya uyum sağlamak için hibrid profesyoneller de doğabilir mi’’ 
tartışmalarına (Blomgren, Waks:2015:83) değinmek mümkündür. Örneğin İngiltere’de NHS bünyesindeki 
hastanelerde yönetsel pozisyonlarda görev yapan hekimlerin bir kısmının primer olarak hekim kimliğini 
koruyarak; diğer bir grubun ise hibrid bir yönetici-hekim kimliği inşa ettikleri belirtilmektedir. Scott 
(2000)’da ABD de sağlık alanına yönetim/piyasa mantığının hakim olduğu dönemin başlarında, yöneticilik 
pozisyonlarına uzak durduklarını ancak ‘direktörlük’ gibi ünvanların yayılması ile birlikte ‘yatak devir hızını 
arttırma’’ meselesini üstlenmeye talip olduklarını ironik bir dille anlatmaktadır. Yine ABD ‘de hekimlerd 
yönetim/piyasa mantığını inşa etmek amacıyla tıp fakültelerinin Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği ders 
programlarına yeni dersler eklendiğini, tıp alanındaki dergilerde yönetim mantığını işleyen makale sayısının 
da bu dönemde hızla arttığına dikkat çekmektedir. Ülkemizde de İşletme Yüksek Lisans derecesine sahip 
olmayan hekimlerin başhekim olamayacaklarına dair bir düzenleme yapılacağı haberi tıp camiasında 
tartışılmış; MBA ve sağlık işletmesi yöneticiliği programlarına ilgi artmıştı. Bu uygulamanın ardındaki amacın, 
hekimlerde ‘çoklu mantık inşa etmek’’ olduğu düşünülebilir. Bu bağlamda ayrıca ülkemizde tıp fakülteleri ve 
üniversite hastanelerinin de ‘maliyet mantığına dayalı sağlık hizmeti üretmeye’’ mesafeli durduğu; 
bakanlığın tıp fakültesi hastanelerinde yaptığı denetimlerin ‘dış kontrolu yapan aktörün gücü meşru 
bulunmadığı (Zucker:1987) için ‘elitist bir tavırla’ eleştirildiği de gözlenmektedir.   

Bu noktada son olarak meslek örgütü olarak TTB’nin profesyonel mantığın alanda korunması 
açısından üstlenebileceği role de değinmek gerekmektedir. Kuramda (Greenwood vd.2002), meslek 
örgütlerinin aynı mesleğin mensupları tarafından paylaşılan anlam ve anlayışların şekillenmesini ve yeniden 
üretimini mümkün kıldıkları; dolayısıyla, meslek örgütlerinin geleneksel olarak mevcut kurumların idamesini 
sağladıkları ifade edilmektedir. Bu kapsamda, hekimler tarafından ısrarla savunulan profesyonel mantığa 
dayalı çalışma sisteminin ‘maliyet etkinliğine dayalı kamu hizmeti üretme’’ mantığına karşı idamesinin 
sağlanması açısından TTB’nin rol üstlenmesi beklenebilir. Araştırma kapsamında TTB yöneticileri ile devam 
etmekte olan mülakatlar ve TTB Rapor ve dokümanları üzerinde yürütülen içerik analizi çalışmaları, 
profesyonelleşme kapsamında açıklanan faaliyetlerin TTB’nin gündeminde öncelikli olmadığını ve TTB’nin 
profesyonel mantık yerine ‘sosyal devlet anlayışı ile kamu hizmeti üretme mantığı’nı taşıdığı ön bulgularına 
ulaşılmıştır. Bilindiği üzere profesyonelleşme, bir mesleğin mensuplarının biraraya gelip çalışma koşulları ve 
yöntemlerini belirlemek, üreticilerin üretimini kontrol etmek ve mesleki otonomiyi sağlamak amacıyla 
bilişsel bir temel ve meşruiyet inşa etmek için kollektif olarak mücadele etmeleridir (DiMaggio, Powel: 1991, 
70-73). Bu doğrultuda, meslek örgütlerinin devletle regülasyonlar konusunda pazarlık yapan, eğitim 
standartlarını oluşturan, işe başlama kurallarını düzenleyen, etik kodları ve disiplin kurallarını belirleyen bir 
rol üstlenmesi beklenmektedir (Suddaby vd. 2007). Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından çalışmaların 
tamamlanmakta olduğu duyurulan “Tıpta Uzmanlık Eğitiminin standardizasyonu”na ilişkin düzenlemenin 
2015 yılı içerisinde yayınlanması beklenmektedir. TTB çatısı altında mevcut 100 ‘ü aşkın uzmanlık eğitimi 
derneğine rağmen ’mesleği icra edeceklerin- ‘’üreticilerin üretimi’’ de devlet eliyle düzenlenmiş olacaktır. 
Son olarak 2014 yılı Kasım ayında yasalaşan Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Yasası da tıp eğitiminin 
yanısıra tıp fakültelerinde yürütülen araştırma faaliyetlerinin de devlet eliyle düzenlenmesi sözkonusudur. 
Tıp mesleğinin icrasına devlet tarafından yapılan sözkonusu müdahalelere karşı TTB‘nin – web sayfasında 
yeralan metinlere dayanarak- muhalif duruş sergilemekle sınırlı bir karşılık verdiği söylenebilir.      
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Önerme 2: Sağlık Bakanlığı’nın ‘piyasa mantığı’ yerine ‘maliyet etkinliğine dayalı kamu hizmeti 
üretme mantığını‘’ alana hakim kılmaya çalışıldığı görüşü öne sürülebilir. Hatta bir adım daha ileri gidilerek 
Türk Sağlık Alanında ‘piyasa mantığının hiç inşa edilmediği, zaten bu mantığı inşa edecek bir kurumsal 
girişimcinin de alanda bizatihi mevcut olmadığı’ tezi de savunulabilir. Yukarıda profesyonel mantığa ilişkin 
olarak yürütülen uzun tartışmanın ardından ikinci adımda bakanlığın alana yerleştirmeye çalıştığı mantık 
üzerine de bir tartışma yürütülmesi gerekmektedir. Devletin Sağlıkta Dönüşüm ve Yeniden Yapılanma 
Projesi bağlamındaki düzenlemelerinin , ‘’kamu kaynaklarının etkin kullanımı ile sağlık hizmeti üretimi ‘’ 
mantığını alana yerleştirmeye çalıştığı şeklinde değerlendirilmesi mümkündür. Bu görüşe yazından da 
dayanak bulmak mümkündür. Örneğin ABD de ‘devletin dominant’’ olduğu 1966-1982 döneminde alanın 
devletin regülatif kontrolu altında olduğu, meslektaş denetimlerinin zorunlu tutulduğu, sabit fiyatlama 
sistemi ile hastane birlikleri formu altında kamu sağlık hizmeti üretiminin esas olduğu şeklinde tariflenen 
‘devlet dominasyonu’’ (Scott vd. 2000: 234) tasviri ile ülkemizde sağlık alanının genel görünümünün 
paralellik arz ettiği söylenbilir. Bu çalışma kapsamında mevzuat dokümanları ve bakanlık tarafından yapılan 
kongre ve çalıştay sunumları gibi metinler üzerinde yürütmekte olan içerik analizi çalışmaları, ‘’vatandaşların 
sağlık hizmetine ulaşımını mümkün kılmaya’’ doğrudan vurgu yapıldığına işaret etmektedir. Bu tespitleri 
destekleyen bir diğer bulgu ise özel hastanelerin bakanlık uygulamalarına şiddetle muhalefet ediyor olmaları 
ve kulisler yaparak mevzuatı kendi lehlerine revize ettirme çabalarıdır. Özel hastane yöneticileri ve dernek 
başkanları ile yapılan mülakatlar, bu derneklerin yöneticilerinin katılımıyla yapılan çalıştayların raporları ve 
kongrelerde yaptıkları sunumlar ile özel hastane portallarında yayınlanan haber ve yazıların analizleri,  
bakanlık uygulamalarını alanı piyasalaştırmak yerine ‘devlet güdümü’’ altına almaya çalıştığı için 
eleştirdikleri yönündedir. Diğer taraftan araştırmalar (Tak 2010, 2012) özel hastanelerin %95’inden 
fazlasının SGK ile anlaşması olduğunu; piyasa mantığı ile diğer özel hastaneler ile rekabet ederek zaten çok 
sınırlı sayıdaki özel sağlık sigortasına sahip veya sağlık harcamalarını kendisi finanse eden vatandaşları 
cezbetmeye çalışmak yerine, kamuya hizmet satmayı tercih ettiklerini göstermektedir. Bu durumda özel 
hastaneler kamu hastaneleri veya diğer özel hastaneler ile rekabet etmeye kalkışmadığı için piyasa 
mekanizmalarının da alanda zaten oluşmadığı öne sürülebilir.  Bu tespiti destekleyen bir kaç örneğin 
verilmesi mümkündür. Bilindiği gibi yazında da (Di Maggio, Powel: 1995) sağlık alanında rekabetin, hekim 
transferi yoluyla yapıldığı ve hekimlerin beraberinde getireceği hasta popülasyona kavuşmak için bu 
yöntemin seçildiği ifade edilmektedir. Hastanelerin hizmet ürettiği klinik disiplin yelpazesinin genişliğinin de 
rasyonel gerekçelerle değil ‘diğer hastaneler öyle yaptığı’’ için arttırıldığı belirtilmektedir. Ülkemizdeki 
mevzuata göre özel hastaneler dahil bir klinik branşta hizmet sunumu ve o klinik disiplinde hasta 
bakılabilmesi için gereken uzman hekim istihdamı, ülke sathında bakanlığın merkezi planlaması 
doğrultusunda gerçekleşmektedir. Bölge, il ve hastanelerin kadro kotaları mevcuttur. Bir özel hastanede işe 
başlayabilmesi için hekime bakanlıktan çalışma izni çıkması gerekmektedir. Aksi halde o hekimin kaşesi 
olamaz; hasta bakması, ameliyat yapması suçtur. Diğer taraftan sözkonusu hekimin adına sosyal güvenlik 
sisteminden provizyon alınamayacağı için muayene, ameliyat ve tetkik ücretlerinin ve reçete ettiği ilaçların 
SGK tarafından karşılanması mümkün olmamaktadır. Bu durumda özel hastaneye SGK ile anlaşması olduğu 
için başvuran hasta sayısı azalmaktadır. Sağlık alanında piyasa koşullarının oluşmadığına ve bakanlığın da 
piyasa yerine kamu hizmet mantığının taşıyıcısı olduğu görüşünü destekleyen bir diğer veri ise, bakanlığın 
ilaç üreticilerinin karşısına ‘tek alıcı’’ olarak çıkarak piyasa mekanizmasına müdahale etmesidir.  

Önerme 3: Türk Sağlık alanında profesyonel mantığın dominasyonu altında ‘maliyet etkinliğine 
dayalı kamu hizmeti üretimi’’ mantığının ikincil bir mantık olarak ve gücünü mevzuattan alarak varlığını 
sürdüreceği ileri sürülebilir. Bu iddianın ilk dayanağı hastanelerin idari değil, mesleki olarak yapılandırılmış 
organizasyonlar olmaları (Scott: 1982) ve hekimlerin gölge bir örgütlenme ile  ‘’karizmatik bir yetki’’yi 
kullanarak (Perrow, 1961) diğer meslek gruplarının çalışmalarını da koordine ve kontrol etmekte olmaları 
tespitidir. Diğer dayanağı ise yine kuramdan yararlanarak (Besherov ve Smith:2014) açıklamak mümkündür. 
Bilindiği üzere hekimler ve korudukları profesyonel mantık, tanı ve tedavi gibi örgütün çekirdek işlevi ile 
ilişkili iken ‘kamu hizmeti üretimi’’ mantığı stok yönetimi, otelcilik hizmetleri gibi periferde kalan işlevlere 
dairdir. Dolaysıyla profesyonel mantığın merkezilik derecesi yüksek; ikincinin ise düşüktür. Bu durumda 
birbiriyle uyumsuz ancak biri çekirdekte, diğerinin ise periferde olması nedeniyle iki mantık arasında 
çatışmanın zayıflayacağı düşünülebilir. Öte yandan bu iki mantık birbiriyle uyumlu mudur, aktörün günlük iş 
pratiğini /eyleminin zıt yönlerde mi etkiler sorusunun yanıtı şüphesiz iki mantığın ‘antagonist bir çelişkiye’ 
sahip olduğu yönündedir. Ancak ampirik çalışma bulguları, aktörler arası ilişkilerin iyi olması halinde, alan 
düzeyinde mantıklar uyumsuz olsa bile bireylerin örgüt içinde sosyalize olduğu mantık yerine diğer mantığa 
göre davranabildiklerini göstermektedir (Besherov ve Smith:2014). Hastanelerde hekimler ile tıbbi olmayan 
kadroların ilişkileri, hekimin iktidar tesis ettiği bir minvalde ve olumlu niteliktedir. Bu durumda maliyet 
etkinliğine dayalı kamu hizmeti üretimi mantığın taşıyıcısı olmaları beklenen non-medikal kadroların, 
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sosyalize oldukları maliyet kontrolunu esas alan zihni arka plana göre değil; hekimin profesyonel mantığını 
önceleyerek eylemlerini düzenleyecekleri düşünülebilir. Bu durumu katılımlı gözlem yoluyla elde edilen 
verilerden ve hastane toplantı tutanaklarından iki örnek ile açıklamak mümkündür. Hastanede ‘fiber optik 
cihazların tek merkezde toplanarak tüm klinik disiplinler tarafından kullanıma açılması’’,  projesi, hastanenin 
tıbbi cihaz yatırım ve bakım, kalibrasyon- onarım maliyetlerini azaltan ve ‘işletme mantığına’ uygun bir öneri 
olmasına rağmen, sözkonusu cihaza sahip kliniklerde görev yapan hekimlerin şiddetli muhalefeti ile 
karşılaşmıştır. Sonuçta non-medikal kadro, bu projeden vazgeçmiştir. Benzer şekilde, hemşire, hasta bakıcı 
ve sekreter kadrolarının kliniklerin yatak sayısı/poliklinik randevu sayıları kriterine göre dağıtılması 
çalışmaları da sonuç vermemiştir. Personel sayısı çok önemli bir verimlilik göstergesi olarak kabul edilmesine 
rağmen mevcut personel ‘klinik şefinin/ anabilim dalı başkanının’’ gücüne göre dağıtılmaktadır. Kurumsal 
karmaşanın örgüt içinde yarattığı etkiler, dördüncü önerme kapsamında daha detaylı olarak tartışılacaktır.  

Önerme 4: Kamu Hastane Birlikleri Kurumu’nun (KHBK) doğuşu, Türk Sağlık Alanında kurumsal 
karmaşaya yol açan çok önemli bir kurumsal iş olarak değerlendirilebilir. Bu kapsamda politik olarak güçlü 
ve yine aynı bakanlık bünyesinden olan bir grup, devletin regülatif/zorlayıcı gücünü kullanarak önceki 
/yerleşik (şimdi ise artık alandan tasfiye edilmek istenen) Performans ve Kalite Sistemini yok etmeye 
çabalamaktadır. Bu kez söylem ‘kalite ve performans’ yerine  ‘kamu kaynaklarının etkin ve verimli şekilde 
kullanımı’’ ve ‘verimlilik denetimi/kurumsal karne’ dir. Alandaki organize ve bireysel aktörlerin çok iyi bildiği, 
uyguladığı ve çok sayıda denetçinin yetkinlik kazandığı;  alandaki tüm örgütler (özel, vakıf, azınlık ve 
üniversite hastaneleri de dahil olmak üzere bakanlığa bağlı tüm sağlık kuruluşları) tarafından meşru görülen 
Kalite ve Performans Sistemi ‘ne muhalif yeni bir kurum yaratılmaktadır. Bu girişimi yazındaki kurumsal iş 
kategorizasyonunu kullanarak (Lawrence vd. 2006 ve 2009) ‘bir kurumu ortadan kaldırmak ve eş zamanlı 
olarak da yeni bir kurum yaratmak’ olarak değerlendirmek mümkündür. KHBK’nun girişimine ve Kalite ve 
Akreditasyon Daire Başkanlığının verdiği karşılıklara ilişkin tartışmayı kuramsal olarak güçlendirebilmek için 
kurumsal iş ve kurumsal girişimciye dair yazına kısaca değinmek gerekmektedir.   

DiMaggio, aktör ve kurumsal alana müdahale gücünü tartıştığı çalışmada (1985: 15) ‘‘yeni bir 
kurum yaratmanın maliyetli olduğunu ve yüksek seviyede çaba ve kaynak gerektirdiğini; organize ve yeterli 
kaynağa sahip bir aktörün (kurumsal girişimci), elde etmeye değer atfettiği bir faydayı realize etme fırsatı 
görmesi halinde yeni bir kurumun ortaya çıkacağını belirtmekte; ancak, yeni ve meşru bir örgütsel formun 
yaratılmasının bir kurumsallaşma projesi yürütülmesini gerektirdiğini ve sağlık gibi kurumsallaşmanın yüksek 
olduğu alanlarda yeni bir kuruma meşruiyet kazandırmanın zorluğunun altını çizmektedir. Bilindiği üzere 
‘kurum yaratmak’, yazında bir Kurumsal İş (Lawrence vd. 2006 ve 2007) olarak ele alınmaktadır. Kurumsal iş, 
bir kurumu yaratmak, idamesini sağlamak ve ortadan kaldırmak amacıyla yürütülen maksatlı eylem olarak 
tanımlanmaktadır Bu noktada organize aktörün kendisinin de gömülü olduğu bir dizi kurum haline gelmiş 
kuralın mevcut olduğu alanda düzeni değiştirmeye azmeden bilinçli bir eylemde bulunulması esastır. 
Kurumsal girişimci, kendisinin de gömülü olduğu bir kurumsal bağlamda, yeni bir kurum yaratmak veya 
mevcut olanı dönüştürmek için kaynakları harekete geçirmektedir. Yazına göre kurumsal girişimci üç ayrı 
kategoride toplanabilen eylemlerin birini veya birkaçını kullanarak yeni bir kurum yaratmaktadır. Bunlar, 
politik iş (aktörün kaynaklara ulaşması için gerekli kuralların, mülkiyet haklarının ve sınırlarının yeniden 
yapılandırması), alandaki inanç sisteminin yeniden konfigüre edilmesi ve son olarak da anlamlar sisteminin 
sınırlarını içeren kategorilerin değiştirilmesi yoluyla gerçekleşmektedir. Ancak kurum tehdit altında 
olduğunda aktör mevcut kurumun idamesini sağlamak için harekete geçmekte ve bu amaçla kuralların sıkı 
bir biçimde takip edilmesi veya norm ve inanışların yeniden üretilmesini sağlama stratejilerini 
izleyebilmektedir. Son olarak mevcut bir kurumun ‘kural, prosedür ve teknolojiler ile ödül-yaptırım 
bağlantısı kesilerek, ödüllendirilen varsayımların altı oyularak, normlar ile ahlaki temelleri arasındaki bağ 
koparılarak yok edilebileceği ifade edilmektedir (Lawrence vd., 2006 ve 2009). Yazına göre (Jarzabkovski vd.: 
2009,284) başka bir mantığ(klar)ın alanda baskın olmasını önlemek için bir kurum sürekli korunmalıdır ve 
eğer kurum meşru ve gerekli kaynaklara sahip ise zaten yok edilme girişimleri başarısızlıkla 
sonuçlanmaktadır. Bu kapsamda KHBK ‘nun neden girişimde bulunduğuna ilişkin tartışmada kullanmak 
üzere girişimciyi yeni bir kurum yaratmak üzere harekete geçiren faktörlerin ilgili yazında alan, örgüt ve 
birey düzeyinde analiz edildiğine dikkat çekmek gerekmektedir (Greenwood vd., 2011; Battilana, 
D’aunno:2009).  

Belirtilen kuramsal çerçevede içinde KHBK’nun girişimini ve alan üzerindeki etkilerini açıklamak için 
2011 yılından bugüne gelişmelerin özetlenmesi gerekmektedir.  

Sağlık Bakanlığı bünyesinde önce Kalite ve Performans Daire Başkanlığı oluşturulmuş ve daha sonra 
ise Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir birim olarak Kalite ve Akreditasyon Daire 
Başkanlığı’(KPDB)na dönüştürülmüştür. Sözkonusu örgütlenme değişiminde mevcut kadrolar büyük ölçüde 
korunmuştur. 10 yıldan uzun süredir alanda ‘kalite ve performans’’ kavramlarını önceleyerek sistemler 
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kurmuş, tüm kategorilerdeki hastaneleri denetleyen, hizmet kalitesi açısından sınıflandıran ve kalite 
standartları geliştiren, bunu uluslararası alanda akredite ettiren, Hizmet Kalite Standartları(HKS) ve daha 
sonraki adıyla Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) denetimlerinden alınan puanı, hekim ve diğer sağlık 
personelinin maaş gelirlerinin hesaplanmasında bir çarpan olarak kullanarak alana yerleştirmeye çalışmıştır. 
2011 yılında itibaren yapılan düzenlemeler ile kamu hastanelerinde yeni bir örgütlenme biçiminin ve 
‘’Verimlilik Karnelerinin hazırlanması ve Yerinde Verimlilik Denetimlerinin Yapılmasının‘’ yasal altyapısı 
hazırlanmıştır. 2013 yılında bakan ve tepe yönetim kadrolarının değişimi ile birlikte bakanlığa bağlı 
hastaneler, yerleşik oldukları bölgeler referans alınarak Kamu Hastane Birlik’leri şeklinde 
gruplandırılmışlardır.  Sözkonusu birlikler de Kamu Hastane Birlikleri Kurumu (KHBK) çatısı altında toplanmış 
ve KHBK doğrudan müsteşarlığa bağlı bir pozisyonda Sağlık Bakanlığı organizasyon şemasına eklenmiştir. Bu 
süreçte birliklerde genel sekreterlikler ve idari, tıbbi ve mali olmak üzere üç birlik başkanlığı oluşturulmuş; 
birlik düzeyindeki bu yapılanmanın tezahürü olarak da hastanelerin organizasyon yapısı değişmiştir. Önce 
Hastane Yöneticisi ve Başhekim ayrımı yapılarak medikal ve non-medikal işler iki ayrı yapı olarak 
kurgulanmış; zaman içerisinde Başhekim ve Yönetici pozisyonlarından sadece birine ve başarısına bağlı 
olarak görevde kalması koşuluyla sözleşmeli statüde atamalar yapılmıştır. Hastane örgütsel yapılanmasında 
geleneksel olarak kullanılan terminoloji ve bilinen yapı radikal bir biçimde değiştirilmiştir. Verimlilik 
karneleri, sözleşmeli yöneticiler ve hasta bakım ve sağlık otelciliği, idari ve mali işler ve sağlık bakım 
hizmetleri müdürlükleri ve müdür yardımcılıkları gibi pozisyonlar oluşturulmuştur. Bu süreçte dikkat çeken 
bir önemli gelişme de hastanelerde geleneksel olarak ‘hemşirelerin hastanelerde iktidar tesis ettikleri’ alan 
olan klinik ve polikliniklerin yönetimine diğer sağlık mesleği mensuplarının da atanabilmesine imkan 
sağlanmasıdır. Bu durumun hekim ve hemşire meslekleri arasındaki ‘’geleneksel konsensusu bozması’’ ve 
yazında sağlık alanına dair çalışmalarda çok yer bulan ‘farklı meslek mensubu olmaktan kaynaklanan mantık 
çatışmalarının’ şiddetlendirmesi beklenebilir.      

Sonuç itibariyle 2015 yılı Nisan ayı itibariyle verimlilik karnelerinin nasıl düzenleneceği, verimliliğin 
yerinde denetiminin nasıl sağlanacağı, bu denetimlerde hangi değerleme çerçevesinin referans alınacağına 
dair rehberler ve ‘soru listeleri‘’ hazırlanmış; denetimleri yapacak ekiplerin kurulma ve işleyiş esasları 
yönetmelikler yayınlanarak düzenlenmiştir. Bu aşamada sözkonusu sistemlerin benzerlerinin yine Sağlık 
Bakanlığı bünyesinde mevcut olan Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından yıllar önce 
oluşturulmuş olduğu ve hatta Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) ve bu standartların 
değerlendiricilerinin yetiştirildiği eğitim programlarının 2014 yılı içerisinde meşruiyet sağlayan bir örgüt 
(Trank, Washington: 2009) olarak ISQua’na akredite ettirildiğinin de vurgulanması önem taşımaktadır.  

Bu arada her iki aktör de alanda ‘’kollektif ve bireysel aktörlerin’ yapı ve eylemini düzenlemekte ve 
denetlemektedir. Bu kapsamda hastaneler KHBK tarafından öngörülen organizasyon yapısını 
oluşturmuşlardır ve yine KBHK tarafından atanan yöneticiler tarafından yönetilmektedirler. Ancak 
hastanelerde Kalite ve Performans uygulamasına göre iç örgütlenmesi ve işleyişi sürdürülen Kalite Yönetim 
Birimleri de varlıklarını sürdürmektedir. Bundan başka her iki aktör de bilişsel meşruiyet sağlamak üzere 
kendi eğitimlerini düzenlemekte; dergi ve bültenlerini yayınlamakta; ayrı ayrı kongre ve sempozyumlar 
düzenlemektedirler. KPDB kongre ve sempozyumlarının temaları ‘kalite, performans ve güvenlik ’’ iken 
KHBK düzenlediği kongre ve sempozyumların adı başlarda sadece  ‘verimlilik’ olarak başlıklandırılırken 
sonradan ‘Verimlilik ve Kalite” kongre ve sempozyumları olarak adlandırıldıkları dikkat çekmektedir. Diğer 
taraftan birbirini açıktan hedefleyen bir girişimde bulunmamaktadırlar ve her ikisi de ‘kendi işini yapmaya’’ 
devam etmektedir. Bu nedenle de hastaneler hem SKS ve hem de Yerinde Verimlilik Denetimlerinden 
geçmektedirler. Sözkonusu dual yapı ve işleyişin alanda yerleşik örgütler ve bireysel aktörler üzerindeki 
etkilerini ‘birbiriyle uyumsuz reçetelerle (Greenwood vd:2011; Reay ve Higgins:2009) nasıl başa çıkacağını 
bilemez duruma geldikleri’’ şeklinde izah etmek mümkündür. Örgütün birden fazla kurumsal dili kullanarak 
çalışması, her bir dilin farklı ve bazen de çatışan taleplerde bulunan (Voronov vd.2013) mantıkları dayatması 
ve aynı örgütte alternatif, meşru ve potansiyel olarak rekabet eden stratejilerin birlikte varolması 
(Jarzabkovski vd.: 2008), aktörler üzerinde stres yaratmaktadır.  

Yukarıda özetlenen ve 2011-2014 döneminde Türk Sağlık Alanında ortaya çıkan durumu, kuramsal 
argümanlarla destekleyerek özetlemek mümkündür: Bir kez bu kurumsal değişim, alanda mevcut olan bir 
aktörün yeni bir örgütlenme biçimini bulması ile değil; örgütlü, meşru ve kaynakları harekete geçirme 
gücüne sahip yeni bir aktör olan KHBK tarafından başlatılmıştır. Bu nedenle yeni aktör yeni bir mantık ile 
statükoya meydan okumaktadır (Reay ve Higgins: 2009). Yazında ‘alanda mevcut kurum(ları) tehdit eden bir 
kurumun nasıl yaratıldığına’ dair ampirik çalışma mevcut olmadığı ; bunun daha çok yeni kurumun mevcut 
olan ile değiştirilmesi veya eski kurumun çerçevesinin yeniden yapılandırılması yoluyla başarıldığınana 
dikkat çekilmektedir(Jarzabkovski vd.: 2009). Bu noktada sözkonusu durumun ‘Türkiye bağlamına özgü’ 
olduğunu düşünmek mümkündür. Diğer taraftan, ‘herkesin kendi işine baktığı’’ söylemine rağmen Kalite ve 
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Akreditasyon Daire Başkanlığı ile KHBK’nun alanda rekabet ettiklerini öne sürmek mümkündür. Çünkü 
kurama göre (Reay ve Higgins: 2009) ‘yeni mantık alana sunulduğunda aktörler arasında rekabet oluşur, 
meydan okuyan aktör – artık- yeni mantığı; diğeri ise eski mantığı savunmaktadır. Bu durumda çatışmanın, 
mantıklardan biri kazanana veya hibrid yeni bir mantık doğana kadar sürmesi beklenmektedir. Eski ve yeni 
arasında rekabetin ‘muhalif‘ olduklarının göstergesi olarak kabul edilmesi de mümkündür.  

Yine yazında belirtildiği üzere (Lawrence:2006) yeni bir kurum yaratılırken muhalifi olduğu, ‘eski’ 
kurumun yokedilmesini amaçlayan kurumsal işler de yapılmaktadır. Bu kapsamda KHBK ‘nun önemli iki adım 
attığı tespit edilmiştir. Bunlardan ilki KHBK 2013 yılında ‘’Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık 
Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik’’i yayınlayarak Performans ve Kalite 
Sistemini’nin performansa dayalı ek ödeme sistemini yürürlükten kaldırması ve yerine ise, kendi Yerinde 
Verimlilik Denetimlerine dayalı işlem puanlama sistemine dayalı bir ek ödeme sistemi getirmesidir. Böylece 
Lawrence’ın (2006 ve 2009) ifadesi ile ‘’kurumu yok etmek/parçalamak’ için ‘eski kurumun ödül ile 
bağlantısını’’ kesmiştir. SKS denetçisi olarak da görev yapan bir kamu hastanesi Başhekiminin mülakatlar 
sırasında kullandığı ifade ile ‘’artık SKS adına yapılan herşey anlamsız; hekimlere SKS kurallarına göre iş 
yaptırmak da imkansız ’’ hale gelmiştir. Kurumu yoketmeye yönelik ikinci kurumsal iş ise 2014 yılı Kasım 
ayında gerçekleşmiştir ve ‘’Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’’ kurulmasına ve Kalite ve Akreditasyon Daire 
Başkanlığını bu enstitü bünyesine taşıyarak  ‘’sahadan fiilen çekilmesini ve araştırma-inceleme vb. sınırları 
içine hapsolmasını ’’ sağlayacak yasa - mülakatlar sırasında Sağlık Bakanlığı bürokratları tarafından dile 
getirilmiştir- meclisten geçirilmiştir. Dolayısıyla 2013-2014 döneminde ‘kurumu parçalamak’ amacıyla 
‘devlet aygıtı kullanılarak’ iki ayrı ‘maksatlı’ eylem(Lawrence vd.2006) gerçekleştirildiği söylenebilir.  

Önerme 5: Sağlık Bakanlığı Kalite ve Performans Daire Başkanlığı’nın Kalite ve Performans 
Sistemi ‘nin hastanelerde ‘’günlük iş pratiğine yansımış, norm haline gelmiş ‘’ bir değerler seti değişimine 
yol açamadığı düşünülebilir. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen denetimlerde hastanelerin aldıkları 
yüksek puanlara veya mevcut mevzuata bakılarak ‘yeni sağlık hizmeti üretim biçiminin’ kurumsallaştığı 
sonucuna varmanın tartışmaya açık bir çıkarsama olduğu düşünülmektedir. Sosyopolitik meşruiyet 
sağlanmış gibi görünen kaliteli/maliyet etkinliğine dayalı/vatandaş memnuniyetini dikkate alan sağlık 
hizmeti üretimi pratiğinin alana yerleşip-yerleşmediğini tartışmak, bu çalışma açısından önem taşımaktadır. 
Bu tartışmanın aslında eğer ‘Performans ve Kalite Sistemi‘ alanda kurumsallaştı ise ona meydan okuyarak 
yeni bir kollektif aktör olarak kendi yapı, denetim, değerleme ve ödüllendirme/cezalandırma sistemleri ile 
KHBK ‘nun alana girişi’’ nasıl açıklanabilir merkezinde yürütülmesi gerekmektedir. Bir diğer ifade ile ‘’bir 
kollektif aktör, kendisinin de gömülü olduğu bu alanda yeni bir kurum yaratmaya, mevcut kurumu da 
yoketmeye yönelik bir girişimde nasıl bulunmuştur‘’ sorusuna yanıt aranması gerekmektedir.  

Bu soruya, incelenen olayın niteliği gereği alan düzeyinde bir çözümleme ile yanıt aramak 
mümkündür. Bilindiği gibi ilgili yazında örgütlerin alanda merkezde veya periferde konumlanmış olması ve 
yüksek veya düşük statülü olmaları dikkate alınarak yürütülmüş araştırmalar mevcuttur (Greenwood, 2011; 
Battialana ve D’Auno: 2009). Bu çalışmaya konu olan kurumsal girişim devlet eliyle gerçekleştiği için 
sözkonusu araştırmalara dayanarak meseleyi tartışmak mümkün değildir. Ancak, alanın yapısına odaklanan 
ve ‘alanda sosyal olarak inşa edilmiş konsensusu bozan bir regülasyon değişikliği olması veya 
tamamlanmamış bir kurumsallaşmanın varlığı, koordine olmayan aktörlerin farklı kurumsal reçetelerle 
birlikte alanda var olması, heterojen ve farklı kurumsal düzenlemelerin uyumsuz olması; alandaki kurumsal 
düzenlemeler arasında mantıksal tutarsızlık-çelişki olması alan düzeyinde kurumsal girişimciyi harekete 
geçiren, güce kavuşturan (agency) unsurlardır’ (Battilana, D’aunno:2009, 38-39 ve Greenwood vd. :2011, 
336;  Pache ve Santos: 2010) yönündeki tespitlerin, bu çalışmada incelenen olayı açıklaması mümkündür.  

Bu bağlamdaki öncelikle Zucker’ın (1987:444) ‘regülatif /zorlayıcı müdahale ile kurumların ortaya 
çıkamayacağı; zorlamanın, aksi davranışta bir yaptırımın olması anlamına geldiği ve yaptırım olduğu yerde 
de cazip bir alternatifin de olması gerektiği; bu durumda da sözkonusu kurumun çözülüyor 
(deinstitunalization) olduğu sonucuna varılabileceği’ yönündeki formülasyonuna dayanarak ‘Performans ve 
Kalite Sisteminin alanda tam anlamıyla kurumsallaşamadığı’ önermesi geliştirilebilir. Bu konuyu ayrıca Kalite 
ve Performans Sisteminin örgütlerde standart bir işleyiş sistemi inşa etmemiş olması savıyla tartışmak da 
mümkündür. Bilindiği üzere, rutinlerin ve rollerin yüksek seviyede formalleştiği ve eski bir geçmişi olan 
örgütlerde gömülü eylem ve yapılar daha kolay kurumsallaşmaktadır. Basit alışkanlıklardan ibaret olan 
rutinler hemen değişirken diğerleri değişime direnmektedirler(Zucker, 1987:446). Kalite ve Performans 
Sisteminde esas alınan standart setlerinin gözden geçirilmesi amaçlı çalıştay, toplantı ve değerlendirme 
raporları, Performans ve Kalite Sistemi’ni yönetenlerin inisiyatifi ile sistemin hastanelerde günlük iş pratiğini 
rutinize edecek standart bir dokümantasyon ve işleyiş altyapısı yaratılmadığına dikkat çekmektedir. ‘Her 
hastane kendine uygun bir sistem kurabilir, yeter ki bu sistem bakanlıktan gelen değerlemecileri ilgili 
standardın uygulandığına ikna etsin’’ (HKS ve SAS Standart gözden geçirme çalıştay notlarından alınmıştır) 
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denmiş ve, örneğin,  ISO Kalite Yönetim Sistemini çağrıştırır veya bu alanda çalışan danışmanlık ve /veya 
belgelendirme kuruluşlarını cezbeder kaygısı ile ‘prosedür, talimat, form ‘ gibi dokümantasyon sistemine 
dair ifadelerden kaçınılmıştır. Sonuç olarak bakanlığa bağlı tüm sağlık kuruluşları, vakıf, azınlık ve üniversite 
hastaneleri ve özel hastaneleri kapsayan bir sistem, örgütsel süreçlerde ‘’standart bir uygulama’’ inşa 
edememiştir. Dolayısıyla, KHBK ‘nın Performans ve Kalite Sistemine karşı bir kurum yaratmak üzere eyleme 
geçmesini kolaylaştıran alan düzeyindeki faktörlerden birini bu şekilde izah etmek mümkündür.  

Bireysel aktör düzeyinde analiz edildiğinde de Kalite ve Performans Sistemi’nin günlük iş pratiğine 
yerleşmediği görülmektedir. Bilindiği üzere örgütlerde bir davranışın kurumsallaşması, istikrarlı bir biçimde 
tekrarlanması ve örgütte kalıcı niteliğe dönüşmesi olarak açıklanmaktadır (Zucker:1977). Saha gözlemleri, 
tıbbi kayıt denetim raporları ve başarılı hastane uygulamalarına ilişkin kongre sunumları da ‘davranış 
düzeyinde de kalite ve güvenliği önceleyen bir çalışma pratiğinin oluşmadığına işaret etmektedir. Örneğin 
ülkemizdeki mevzuata göre , , örneğin TCK’nun malpraktise dair kesin düzenlemelerine rağmen,  tıbbi 
kayıtların yetersiz tutulması/kayıt tutmanın angarya olarak görülmesi ve asistan, öğrenci veya tıbbi sekreter 
gibi diğer çalışanlara yaptırmakta ısrar edilmesi önemli bir örnektir. Benzer şekilde hasta güvenliğini 
uluslararası kabul gören uygulamalar çerçevesinde sağlamaya dönük kriterler hem SKS ‘de ve hem de hasta 
güvenliği kriteri bağlamında denetlenmesine rağmen Dünya Sağlık Örgütü güvenli cerrahi kontrol 
prosedürlerinin ‘uygulanmamasının’’ veya spesifik uzmanlık gerektiren kemoterapi, sedasyon gibi tanı 
koyma ve/veya tedavi amaçlı prosedürlerinin, mevzuatta belirtilen yetkin tıbbi kadro ve gerekli ekipman 
altyapısı sağlanmadan uygulanmasının örgütsel süreç olarak ‘kurumsallaşması’ (Zucker: 1977) dikkat 
çekicidir. Böylece eylem sorgulanmaksızın rutine dönüşmekte,  sosyal bir gerçeklik olarak inşa edilerek 
meşrulaşmakta ve son olarak da örgüte yeni katılanların sosyalizasyonu (Asforth ve Anand:2003)  ile günlük 
iş pratiğinin parçası olmaktadır. Bir diğer ifade ile ‘çorba dökmek norm haline’ gelmektedir (Berger ve 
Luckmann:1966) .  

Son olarak yaklaşık on yıllık döneme rağmen Performans ve Kalite Sistemi alanda neden tam 
anlamıyla kurumsallaşamamıştır sorusunun yanıtını, karar vericiler cephesinde aramak mümkündür. 
Bilindiği üzere politik kararlarla inşa edilen alanlarda karar vericiler, kararların sonuçlarını doğrudan tecrübe 
etmiş değillerdir ve kararların geneli kapsaması nedeniyle esnekliği ve adaptasyon kabiliyeti düşüktür 
(Dimaggio, Powel, 1995: 68) . Bakanlığın özellikle Performansa Dayalı Ek Ödeme uygulamalarını dayandırdığı 
sistematik uzun süre tartışılmış, bireylerin sorumlu olmadıkları veya fiziki/kaynak kısıtı engelleri nedeniyle 
değiştiremeyecekleri unsurlar yüzünden performansa esas puan hesaplama sistemine muhalefetleri (Tak 
vd.2008) yıllarca sürmüştür. 2008 yılında özel ve kamu hastane yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen çalıştay 
raporu bakanlığın sağlık kuruluşları arasındaki temel farklılıklar gözardı ederek yaptığı uygulamalara ilişkin 
örnekleri içermektedir. Örneğin, kadın-doğum kliniği o bölgede dal hastanesi kurulduğu için bakanlık 
tarafından kapatılan hastanenin ‘sezaryen ile doğum‘’ puanı sıfır olarak hesaplandığı için performansa dayalı 
ücretler olması gerekenin altında kalmıştır.  Bakanlık, Dünya Sağlık Örgütü ile yürüttüğü İndikatör Takip 
Projesi kapsamında normal doğum oranlarını yükseltmek amacıyla sezaryen sayılarının performans sistemi 
ve dolayısıyla ek ödeme hesaplanma sistematiğinde koruma kararında ısrar etmiştir. Benzer şekilde tarihi 
eser olarak koruma altına alınan binada faaliyette bulunan hastaneler, hasta odalarında neden banyo 
olmadığı için performansa esas puanları düşük hesaplanmıştır. Sistem defalarca revize edilmiştir.  

Önerme 6: Kamu-özel ortaklığına dayalı örgütlerin doğuşu, Türk Sağlık Alanında kurumsal 
çevrenin majör bir değişime uğramasına yolaçabilecektir. Bu nedenle 2015 ve sonrası dönemde alana 
‘yönetim/piyasa mantığının’’ yerleşmeye başlayacağı, dolayısıyla kamu-özel ortaklığının alandaki kurumsal 
karmaşayı arttıracağı (Jarzabkovski vd.: 2009) öngörülmektedir. Ayrıca,  ne kamunun ve ne de özel sektörün 
deneyimlemediği yeni bir örgütlenme formunun mevcut ‘yönetişim yapısını’’ değiştirmesi de 
beklenmektedir. Diğer taraftan bu kapsamda alana daha önce mevcut olmayan örgütlerin girmesinin ve 
alandaki yeni yönetişim yapısının gereği olarak yeni sosyal aktörler ve örgütler arası yeni ilişki 
formları/çalışma sistematiklerini düzenleyen kuralların (Scott vd.: 2000:254) doğması münkündür. Örneğin 
kamu-özel ortaklığı ile sağlık hizmeti üretimi amacıyla yürütülecek işlemlerin Devlet İhale Kanunu’na tabi 
olmayacağı yasada yeralmaktadır. Alanın radikal biçimde evrileceğine ilişkin bir başka ipucu ise, özel 
hastanelerin dört ana şirket grubu altında irileşmekte olmalarına (Tak:2009 ve 2010) dair bulgulardır.     
 

2. Veri Toplama Yöntemi: 
Araştırma probleminin niteliği gereği çoklu bir veri toplama metodolojisi belirlenmiştir. Bunları 

aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:  
Doküman İnceleme: Bu kapsamda 1928 yılından bu yana çıkarılan yasa, yönetmelik, tebliğ vb. 

seviyesinde araştırma konusunu ilgilendiren sağlık mevzuatı ve bu mevzuatta zaman içinde yapılan 
güncellemelerin incelenmesi, Dünya Bankası Proje Dokümanları ve Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofis 
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Başkanlığı’nın konuya ilişkin dokümanlarının incelenmesi; TTB, bireysel olarak hekimlerin ve özel 
hastanelerin içinde yeraldığı dernek, birlik ve portalların web sayfalarının incelenmesi, TTB başta olmak 
üzere bu yapıların yayınladıkları raporların, düzenledikleri konuya ilişkin sempozyum, kongre gibi 
etkinliklerin bildiri kitaplarının içerik analizine tabi tutulması 

Katılımlı gözlem: Araştırmanın birinci yazarının uluslararası hastane akreditasyonunu sağlama 
sürecinde proje koordinatörü olarak fiilen görev üstlendiği bir üniversite hastanesinde sekiz yıllık bir dönemi 
kapsayan 33 anabilim dalına ilişkin görüşme ve gözlem notları ve 298 hekim ile birlikte yürüttüğü projeler 
sırasında tuttuğu notlar ve toplantı tutanaklarının analize tabi tutulması,   

Yarı yapılandırılmış mülakatlar: Araştırma kapsamında yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi 
kullanılmaktadır. Bu kapsamda Kamu Hastane Birlikleri Kurumu, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kalite 
ve Akreditasyon Daire Başkanlığı, KHK Verimlilik ve Kalite Daire Başkanlığı, Sağlık Politikaları Kurulu, Sağlık 
Yatırımları Genel Müdürlüğü, Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı, SGK Bursa İl Müdürlüğü, Türk Tabipler 
Birliği, TTB bünyesinde yeralan Uzmanlık Dernekleri (dahili ve cerrahi bölümler, temel tıp hariç ), OHSAD, 
TÜMSAD, Akredite Hastaneler Derneği, Üniversite Hastaneleri Derneği, Türkiye Sağlık İşletmecileri Derneği, 
Özel Hastaneler Platformu, Marmara Bölgesi’nde mevcut tüm kamu hastane birlikleri ve Bursa’da faaliyette 
bulunan üniversite hastanesi, tüm kamu ve özel hastanelerin yöneticileri ile mülakatlar devam etmektedir.  

 
3. Analiz ve Bulgular 
Veri toplama ve analiz çalışmaları devam etmektedir. Mevzuat incelemesi tamamlanmıştır.  
 
3.1. Mevzuat İncelemesi Çalışmasından Elde Edilen Bulgular 

Türk Sağlık Alanını düzenleyen 1928-2014 dönemine ait mevzuat, bildiri yazarları tarafından EK 1’de yeralan 
tablo üzerinde özetlenmiştir. Sözkonusu mevzuatın dönemler itibariyle dağılımı ise Tablo 1’de şematize 
edilmiştir. Değişiklik yapan ve mülga hale gelmiş düzenlemeler tabloya dahil edilmemiştir. Görüldüğü üzere 
Türk Sağlık Mevzuat’ında 1928-2003 döneminde 62; 2004-2010 döneminde 102 ve 2011-2015 (ilk üç ay) 
döneminde ise 69 adet düzenleme yapılmıştır.  
 

Tablo 1. 1928-2015 Dönemi Konu ile İlgili Sağlık Mevzuatı 
    

    DÖNEM 
Yürürlüğe Konan Yasal Düzenlemeler     

Kanun KHK Tüzük Yönetmelik Tebliğ Yönerge ve Genelge TOPLAM ORAN 

Konu ile 
İlgili 

Sağlık 
Mevzuatı 

1928-2003 18 
 

------- 44 ----- ------- 62 %26 

2004-2010 7 
 

------- 41 5 49 102 %44 

2011-2015 
(ilk 4 ay) 

2 1 ------- 47 ---- 19 69 %30 

TOPLAM 27 1 ------- 132 5 68 233 %100 

 

Tamamlanan mülakatlar ve katılımlı gözlem notları, önermeler tartışılırken ilgi oldukları savları 
desteklemek üzere metine yerleştirilmiştir.  
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EK 1: Türk Sağlık Alanını 1928-2015 Döneminde Yapılandıran Mevzuat ve Alana Getirdiği Düzenlemeler 
Yürürlülük 

Tarihi 
Düzenlemenin Adı Amacı/Yaptığı Düzenlemeler 

04.04.2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

Hekimlerden fatura karşılığı hizmet alımı yapılarak vermiş oldukları sağlık 
hizmetlerinin bedelinin SGK tarafından karşılanabilmesi hakkında yasa 
değişikliğini içermektedir. SGK ile sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucuları 
sözleşmeyle çalıştırdıkları veya aralarında herhangi bir iş sözleşmesi 
bulunmayan hekimlerden fatura karşılığı hizmet alımı yaparak vermiş 
oldukları sağlık hizmetlerinin bedelinin SGK tarafından 
karşılanabilmesi,  ayrıca serbest meslek makbuzu veya fatura karşılığında 
özel hukuk kişileri ve/veya vakıf üniversitelerine ait sağlık kurum ve 
kuruluşları bünyesinde hizmet veren hekimlerin 5510 sayılı Kanunun 4 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı 
sayılmaları kabul edilmiştir.  

27.02.2015 SB ve Bağlı Kuruluşlar Tarafından Evde Sağlık 
Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik  

İhtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve 
rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında yapılması ve bu işlemlerin 
gerçekleştirilmesine dair usul ve esasları belirlemek; bu hizmetlerin, sosyal 
devlet anlayışına uygun olarak, yurt genelinde eşit, ulaşılabilir, kaliteli, 
etkin ve verimli bir şekilde verilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.  

03.02.2015 Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel 
Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 

Fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla, mesleğini serbest 
olarak icra etmek yetkisine sahip olan diş hekimlerinin münferiden ve 
müştereken ağız ve diş sağlığı hizmeti verdikleri muayenehanelerinin, özel 
ağız ve diş sağlığı poliklinikleri ile merkezlerinin açılması, faaliyetlerinin 
kapsamı ve denetimleri ile faaliyetlerine son verilmesinin nasıl olacağına 
ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. 

27.01.2015 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık 
Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge 
ve Algoritmalar 

Özel hastanelerin mevzuat gereği kendi bünyesinde bulundurma 
zorunluluğu olmayan hizmetleri,  SB’ye bağlı tesislerden alabilmesini 
sağlamaktadır. Ayrıca, bu taleplerin nasıl gerçekleştiği ve sürecin nasıl 
işlediği, sözleşme düzeni, sözleşmenin nasıl sona ereceği ve fiyatlandırma 
gibi unsurları belirlemektedir. 

15.01.2015 Birlik Değerlendirme Komisyonunun Çalışma 
Usul ve Esasları Hakkında Yönerge 

KHK Birlik Değerlendirme Komisyonunun oluşumu, görevleri, çalışma, usul 
ve esaslarını kapsamaktadır. 

26.12.2014 Kamu Hastane Birlikleri Verimlilik Karne 
Değerlendirmesi Hakkında Yönerge 

KHB ve bağlı sağlık kuruluşlarını kapsayan ve 2015 dönemi için esas 
alınacak olan bu yönerge KHK‘nun strateji ve hedefleri doğrultusunda, 
Kamu Hastane Birliklerinin kaynak kullanımının ve hizmet sunumunun 
etkinlik ve verimliliğini değerlendirme esaslarını ve verimlilik karnelerinin 
nasıl oluşturulacağını göstermektedir. 

26.12.2014 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı 
Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde 
Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge 

Bu yönerge verimlilik gözlem ekiplerinin oluşturulması, verimlilik ekibinin 
görevlendirilmesi, sağlık tesislerinin yerinde değerlendirilmesini 
düzenlemektedir.  

05.08.2014 Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının İl Sağlık 
Müdürlüklerince Denetimine ilişkin Usul ve 
Esaslar Hk. Yönerge 

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarının il sağlık müdürlüklerince denetimine 
ilişkin usul ve esasları, denetim birimleri ile denetleyicilerin görev, yetki ve 
sorumluluklarını, idari yaptırımların uygulanmasında uyulacak usul ve 
esasları belirlemektedir.  

09.05.2014 Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği 
Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve 
Hizmet Alınmasına Dair Uygulama 
Yönetmeliği 

Kamu Özel İş birliği Modeli çerçevesinde, tesis yapımı, yenilenmesi ve 
hizmet alınmasına ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları 
düzenlemektedir (katılım şartları, ihale başvuruları, dokümanları, 
değerlendirme sonuçları, sözleşmenin niteliği ve sona ermesi vb.). 

18.04.2014 GSS Uygulamaları Yönetmeliği  GSS kanununun genel sağlık sigortası uygulamalarına ilişkin usul ve 
esaslarını belirtmektedir.  

18.04.2014 GSS Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri 
Yönetmeliği  

Bu yönetmelik genel sağlık sigortası tescil, prim ve müstehaklık işlemlerine 
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  

18.01.2014 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Bu kanun ile 663 No’lu KHK, 1219, 5258, 3359, 209 vb. No’lu kanunlarda 
değişiklik yapılmış olup öğretim elemanlarının çalışma statüleri ve sağlık ile 
ilgili hizmetlerinde mesai saati dışında alacakları ödemeler 
belirlenmektedir.  

10.12.2014 Kamu Hastane Birlikleri Verimlilik 
Değerlendirmesi Yönetmeliği  

KHB’lerin ve bağlı sağlık tesislerinin altı aylık/bir yıllık dönemlerde verimlilik 
karnesini ve performans değerlendirmesini sağlamak amacıyla 
oluşturulmuştur. 

19.11.2014 Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerin Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun  

Bu kanun TÜSEB’in kuruluşunu ve işleyişini ele almaktadır. Madde 11’de 
TÜSEB bünyesinde oluşturulacak çeşitli enstitülerden bahsedilmektedir. Bu 
enstitüler arasında Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon 
Enstitüsünün yer alacağı belirlenmiştir. 

22.05.2014 Sağlık Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde 
Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve 
Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik  

 Sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek 
mensuplarının iş ve görev tanımlarını düzenlemektir. 

03.05.2014 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait 
Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili 
Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İş Birliği Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmelik  

Yürürlüğe girmesiyle birlikte 2011 yılına ait olan yönetmeliği mülga hale 
getiren bu yönetmelik, sağlık ve eğitim hizmetlerinin daha verimli ve etkin 
sunulabilmesi amacıyla sağlık tesislerinin birlikte kullanılmasına dair usul ve 
esasları belirlemektedir. 
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26.04.2014 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi 
Yönetmeliği 

Tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimini, uzmanlık belgelerinin 
verilmesini ve Tıpta Uzmanlık Kurulunun çalışma usul ve 
esaslarını düzenlemektedir. 

22.10.2013 Özel Hastaneler ile Vakıf Üniversite 
Hastanelerini Puanlandırılması ve İlave Ücret 
Alınması Hakkındaki Yönergenin Yürürlükten 
Kaldırılması Hakkında Yönerge  

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri 
bedeline ek olarak, Bakanlar Kurulunca belirlenen tavan dahilinde, GSS ve 
bakmakla yükümlü oldukları kişilerden alınabilecek ilave ücret oranlarının 
tespitinde kullanılmak üzere hastane puanlarının belirlenmesini içeren 
2010 tarihli yönerge, bu yönerge ile yürürlükten kaldırılmıştır.  

06.08.2013 Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve 
Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik  
 

Teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetiile koruyucu sağlık hizmeti sunan 
kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarını kapsayan ve 27897 No’lu 
düzenlemeyi mülga hale getiren bu yönetmelik, hasta ve çalışan güvenliğini 
ve memnuniyetini ele alan hizmet kalite standartlarının usul ve esaslarını 
belirlemek amacıyla oluşturulmuştur. Değerlendirmeden sorumlu olan 
kurum SB olarak yer alırken, puanlama ve istisnaları da belirtilmektedir.  

09.03.2013 Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği 
Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve 
Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve KHK’larda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Kamu özel işbirliği çerçevesinde Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar 
üzerinde sözleşmede belirtilen sabit yatırım dönemi hariç otuz yılı 
geçmemek üzere bağımsız ve sürekli nitelikte üst hakkı tesis edilmek 
suretiyle yaptırılması, mevcut tesislerin yenilenmesinin sağlanması ve bu 
projeler için alınacak danışmanlık, araştırma-geliştirme hizmetleri ile ileri 
teknoloji ya da yüksek mali kaynak gerektiren bazı hizmetlerin 
gördürülmesine ilişkin usul ve esaslar ele alınmıştır. Gerçekleştirilecek 
işlemlerin, Kamu İhale Kanunundan muaf olduğu belirtilmiştir.  

14.02.2013 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı 
Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek 
Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik  

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunca belirlenen kriterler doğrultusunda, 
personelin işlem ve nitelikleri dikkate alınarak, döner sermayeden 
yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemek ve kaliteli ve 
verimli hizmeti teşvik etmek amacıyla oluşturulmuştur.   

25.01.2013 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 2010 tarihli Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğini mülga hale getiren bu 
yönetmelik, aile hekimi ve aile hekimliği çalışanlarının çalışma esas ve 
usullerini, performans ve kalite standartlarını, atama ve görevlendirme 
önceliklerini, fiziki şartları, kullanılacak belgeleri belirlemek amacıyla 
oluşturulmuştur.  

07.03.2012 Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet 
Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik   

Bu yönetmelik, Sağlık Bakanlığı bağlı kuruluşları hizmet birimlerinin görev 
tanımları, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını 
düzenlemektedir. Geçici maddede; Kamu Hastane Birlikleri(KHB)  
kuruluncaya kadar, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun taşradaki 
yönetim görevini Bakanlığı il sağlık müdürlükleri yerine getirir ifadesi 
yeralmaktadır.  

11.10.2011 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı kuruluşların Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname  

Bu kanun kükmünde kararnamenin amacı; Sağlık Bakanlığı ve bağlı 
kuruluşlarının teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir. 
Geçici 5. Md’de ilgili maddenin; yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde 
sağlık bakanının onayı ile Kamu Hastane Birliklerinin kurulmasına yönelik 
hüküm yeralmaktadır.  

01.07.2011 Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi  Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık hizmet 
sunumunun sağlanması için sağlık kurum ve kuruluşlarının kurumsal 
performansının ölçülmesine yönelik olarak ölçülebilir ve karşılaştırılabilir 
performans, kalite ve diğer kriterler ile hizmet sunum şartlarının 
belirlenmesi, halkın görüşlerinin bu sürece yansıtılması suretiyle kurumsal 
performans katsayısının tespitine ve hizmet sunumu açısından 
belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 
oluşturulmuştur.  

06.04.2011 Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına 
Dair Yönetmelik  (Yürürlükte Değil) 

Kamu, üniversite ve özel sektör ikinci ve üçüncü basamak sağlık 
kuruluşlarını kapsayan bu yönetmelik hasta ve çalışan güvenliğinin 
sağlanması ile ilgili usul ve esasları ve uygulamaları belirtmektedir ve 
sorumluluğun sağlık kuruluşunun en üst amirine ait olduğu ve ilgili 
kuruluşun bu esas ve uygulamalardan değerlendirmeye tabi tutulacağı 
yeralmaktadır.   

20.09.2010 Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi  Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık hizmet 
sunumunun sağlanması için sağlık kurum ve kuruluşlarının kurumsal 
performansının ölçülmesine yönelik olarak ölçülebilir ve karşılaştırılabilir 
performans, kalite ve diğer kriterler ile hizmet sunum şartlarının 
belirlenmesi, halkın görüşlerinin bu sürece yansıtılması suretiyle kurumsal 
performans katsayısının tespitine ve hizmet sunumu açısından 
belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

18.06.2010 Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik  Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından 
diyaliz hizmeti sunmak amacı ile açılan veya açılacak olan tesislerin nasıl 
oluşturulacağını ve diyaliz hizmeti ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır. 

12.05.2010 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal 
sigorta hükümleri ile getirilen hak ve yükümlülükleri ve sosyal sigorta 
işlemlerine ilişkin usul ve esasları (sigortalılığın başlaması sona ermesi vb.) 
düzenlemektedir. 
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01.05.2010 Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge 

2010 yılı birinci dönemi için performans kat sayısının hesaplanamayacağı, 
2009 yılı ikinci döneminde tespit edilen kurumsal performans kat sayısının, 
2010 yılı ikinci döneminde yönetmelik çerçevesinde kurum ve kuruluşlarda 
dağıtılabilecek döner sermaye tutarının hesaplanmasında kullanılacağı 
ifadesi yeralmaktadır.  

25.03.2010 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama 
Tebliği (Değişiklikler ile Birlikte) 

Sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan ve kapsam 
maddesinde tanımlanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü 
olduğu kişilerin, SGK tarafındanfinansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, yol, 
gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usulleri ile bu 
hizmetlere ilişkin Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen 
ödenecek bedellerin bildirilmesini amaçlamaktadır. 

30.01.2010 Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün 
Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun 

Bu kanun mesleki sorumluluk sigortası, radyologların çalışma saatlerinin 
uzatılması, döner sermayeden ödeme alma gibi uygulamaları 
düzenlemekamacıyla oluşturulmuştur. 

16.10.2009 Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis 
Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hk. 
Tebliğ  

Yataklı sağlık tesislerinde sunulmakta olan acil servis hizmetlerinin çağın 
gereklerine uygun olarak standartlarının belirlenmesini sağlamak, triyaj 
sistemi uygulamasının esaslarını göstermek, nöbet hizmetlerinin usul ve 
esasları belirlemek amacıyla oluşturulmuştur.  

10.07.2009 Bütçe Kanunlarında Yeralan Hükümlerin İlgili 
KHK’lara Eklenmesi ile Bazı KHK’larda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  

Bu kanun; 209 sayılı kanunda yeralan sağlık güvencesi olmayan vatandaşın 
fatura tahsili ve hastanelerin derecelendirmesi koşulu ile katkı payı alması, 
vatandaşların GSS kapsamında ödeyecekleri katkı payları gibi hükümleri 
içermektedir.  

01.09.2008  Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge 

2008 yönergesini değiştiren bu yönerge; hizmet kalite katsayısının 
hesaplanmasına ilişkin hüküm içermektedir. Bu noktada; Hizmet Kalite 
Katsayısı = (Belirlenen Bölüm ve Standartlardan Elde edilen Puan / 
Belirlenen Bölüm ve Standartların Toplam Puanı- Belirlenen Bölüm ve 
Standartların Değerlendirme Dışı Toplam Puanı) şeklinde belirlenmiştir. 

28.08.2008 GSS İşlemleri Yönetmeliği  GSS uygulamalarını, kimlerin GSS kapsamında sayılacağı, GSS’liğin nasıl 
sona ereceği gibi düzenelemeleriele almaktadır.  

15.02.2008 Ayakta Teşhis ve Tadevi Yapılan Özel Sağlık 
Kuruluşları Hakkında Yönetmelik  

Kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaksızın ülke düzeyinde dengeli, 
verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak üzere ayakta teşhis 
ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarının yapılandırılmaları, 
ruhsatlandırma işlemleri, faaliyetleri ve  faaliyetlerine son verilmesi, 
denetimleri  ve diğer hususlar ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla 
oluşturulmuştur.  

14.06.2007  Hasta Odalarının Düzenlenmesi Hakkında 
Genelge  

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmeliğine paralel olarak oluşturulan bu genelge;  hasta odalarının 
özelliklerini belirtmektedir.  

03.06.2007 Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında KHK’da Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun  

181 No’lu KHK’ya Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı kurulmasına dair 
hükmün eklenmesi yeralmaktadır. 

23.03.2007 SB’ye Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında 
Kaliteyi Geliştirme ve Performans 
Değerlendirme Yönergesi (01.09.2008’e 
kadar geçerli) 

Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık hizmet 
sunumunun sağlanması maksadıyla sağlık kurum ve kuruluşlarının 
kurumsal performansının ölçülmesine yönelik olarak ölçülebilir ve 
karşılaştırılabilir performans, kalite ve diğer kriterler ile hizmet sunum 
şartlarının belirlenmesi ve halkın görüşlerinin bu sürece yansıtılması 
suretiyle kurumsal performansa katkısı olan personelin teşvik edilmesine 
ilişkin esasları düzenlemektedir.  

13.11.2006  Hasta Başvuruları, Poliklinik ve Hizmet 
Faaliyetleri Genelgesi 

Yataklı tedavi kurumlarında verilen tıbbi hizmetler ile sağlık alanındaki 
ihtiyaç ve taleplerin zamanında, etkin, kaliteli ve kolay ulaşılabilir bir 
şekilde karşılanması amacıyla oluşturulmuştur. Hasta kabul esaslarını, 
bekleme salonlarının ve poliklinik düzenlerinin belirlenmesini içermektedir. 

22.07.2006 Sağlık Tesislerinin Kiralama Karşılığı 
Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbi Hizmet 
Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların 
İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesi Hakkında 
Yönetmelik 

Sağlık Bakanlığı tarafından önerilecek proje ile hazineye ait taşınmazların 
49 yılı aşmamak koşulu ile ihale aracılığı ile kiralanma ile yaptırılması, 
devredilmesi ve yenilenmesine yönelik işlemleri belirlemek amacıyla 
oluşturulmuştur. Bu işlemlerin ortak girişim ve özel amaçlı şirket ile 
gerçekleştirilebileceği ve ihale, finansman, teşvikler ve fesih durumları 
belirtilmiştir.  

04.07.2006  Hasta Kabul ve Taburcu İşlemleri Genelgesi Sağlık hizmetlerinin etkili bir şekilde sunulması ve tüm vatandaşlar için 
ulaşılabilir olması gerektiği belirtilmiştir. Bu noktada; tedavi için ödeme 
gücüne bakılmaması gerektiği ve işlemin tamamlanmasından sonra tedavi 
giderlerinin tahsili ile ilgili işlemlerdeherhangi bir senet veya taahhütname 
alınması yoluna gidilmemesi gerektiği yeralmaktadır.  

31.05.2006 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu 

Sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına 
almak; bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu 
haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini 
belirlemek; sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili 
usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır. 

20.05.2006 Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu  Sağlık Güvenlik Kurumunun kuruluş, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin 
usul ve esasları düzenlemektedir. Bu kanun aracılığı ile SSK, Bağ-Kur, Emekli 
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Sandığı bu kurum çatısı altında toplanmıştır.  SGK’nın temel amacı; sosyal 
sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve malî 
açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini 
yürütmektir.  

20.10.2005 Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde 
Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile 
Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun 

4924 No’lu kanuna değişiklik getirmekle birlikte; sözleşmeli personelin 
devlet statüsünde olan çalışan ile aynı sayılacağı, görevlerine istinaden ek 
ödemenin yapılamayacağı belirtilmiştir. 

11.08.2005 Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol 
Yönetmeliği  

Enfeksiyon hastalıklarını önlemek ve kontrol altına almak amacıyla, 
enfeksiyon kontrol kurulu ve ekibinin kurulması görevleri ve sorumlulukları 
belirtilmektedir. 

3.7.2005 Sağlık Hizmeti Temel Kanununa Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
(Yürürlükte Değil) 
 

Yüksek Planlama Kurulu tarafından yapılmasına karar verilen sağlık 
tesislerinin, SB tarafından verilecek proje ve belirlenecek standartlar 
çerçevesinde, kendisine veya Hazineye ait taşınmazlar üzerinde ihale 
aracılığı ile gerçek veya hukuk tüzel kişilerine kırkdokuz yılı geçememek 
şartı ile kiralama karşılığı yaptırabilceği; kiralama işlemlerinde kira 
bedellerinin SB’na bağlı Döner Sermaye İşletmeleri tarafından ödeneceği 
ve bu kiralama işlemi için hazırlanan belgelerin Damga vergisi, harçlar ve 
Kamu ihale Kanunundan muaf olduğu belirtilmiştir. 

21.06.2005 Değişiklik Yapan Kanun  Sağlık Hizmetleri Genel Kanunu, Sağlık Personelinin Çalışma ve Tazminatıve 
Tababet Kanununa, 181 No’lu KHK’ya değişiklik getirmektedir. Hekimlere 
Devlet hizmeti yükümlülüğü getirmiştir.  

06.01.2005 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık 
Birimlerinin Sağlık Bakanlığına 
Devredilmesine Dair Kanun 

SSK gibi; kamu kurum ve kuruluşlarının Sağlık Bakanlığına devrine ilişkin 
eseasları ele almaktadır.  

09.12.2004 Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında 
Kanun   
 

SB’nın belirlediği pilot illerde, birinci basamak sağlık hizmetlerinin 
geliştirilmesi, koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık verilmesi, hizmetlere eşit 
erişimin sağlanmasını yürütecek sağlık personelinin statüsü, mali hakları ile 
hizmetin esaslarını düzenlemektedir. 

14.07.2004 Ödeme Gücü olmayan Vatandaşların Tedavi 
Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet 
Tarafından Karşılanmasına Dair Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Bu kanun kapsamında; kimlerin yeşil karta sahip olacağı, hangi 
tedavilerden faydalanacağı ve bu işlemler için hangi kurumların sorumlu 
olduğu belirtilmektedir.  

02.09.2003 Sözleşmeli Personel Atama ve Nakil 
Yönetmeliği  

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında sözleşmeli olarak istihdam edilecek 
sağlık personelinin atama ve nakil işlemlerine yön vermek amacıyla 
oluşturulmuştur.  

10.07.2003 Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde 
Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile 
Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun  

Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık 
hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesini temin etmek 
üzere, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları tarafından hizmet akdi ile 
sözleşmeli olarak istihdam edilecek ve işçi sayılmayan sağlık personelinin 
hizmet şartlarını, niteliklerini, işe alınma ve işine son verilme hallerini, 
görev ve yetkilerini, hak, yükümlülük ve sorumluluklarını, ücretleri ve diğer 
ödemeleri ile özlük işlerini düzenlemektedir. 

19.06.2002 Tıpta Uzmanlık Tüzüğü (Yürürlükte Değil) Tıp veya diş hekimliğinde uzman olabilme şartlarını ve uzmanlık eğitimi 
verecek kurum ve kuruluşların niteliklerini, uzmanlık eğitiminin usul ve 
esaslarını düzenler. 

27.03.2002 Özel Hastaneler Yönetmeliği (Değişiklikler ile 
Birlikte) 

Etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak üzere, bütün 
özel hastanelerin tesis, hizmet ve personel standartlarının tespit 
edilmesine sınıflandırılmasına sınıflarının değiştirilmesine, amaca uygun 
olarak teşkilatlandırılmasına ve bunların açılmalarına, faaliyetlerine, 
kapanmalarına ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek 
amacıyla oluşturulmuştur.  

11.01.2001 SB’ye Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme 
Tesislerine Verilecek Döner Sermaye 
Hakkında Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 
Sayılı KHK Eki Cetvellerde Değişiklik 
Yapılması Hk. Kanun 

Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden ödenecek 
olan, aylık, ek ödeme ve tür türlü tazminatın oranlarını düzenlemek 
amacıyla oluşturulmuştur. 

11.05.2000 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği  Acil sağlık hizmetlerinin yurt sathında eşit, ulaşılabilir, kaliteli, süratli ve 
verimli olarak yürütülmesini sağlamak maksadıyla, sağlık hizmeti sunan ve 
sağlık hizmeti ile ilgili olan bütün kurum ve kuruluşların uymakla mükellef 
oldukları esaslar ile bu kuruluşlar arasında koordinasyon temin edilmesine 
ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek olan acil sağlık hizmetlerinin sevk 
ve idaresine dair usul ve esasları belirlemektedir. 

01.08.1998 Hasta Hakları Yönetmeliği  İnsan haklarının sağlık hizmetlerine yansımasını sağlamak, hasta haklarını 
somut olarak göstermek, bireylerin bu haklardan faydalanılmasını ve 
korunmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.   

26.10.1994 Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve 
Kadro Standartları Yönetmeliği (Yürürlükte 
Değil) 

SB’nın taşra teşkilatındaki sağlık ve diğer hizmet kurum ve kuruluşlarının, 
hizmet amaçlarına, tiplerine, yatak kapasitelerine göre sınıflandırılmasına, 
yataklı kurumlara ait hasta yataklarının ve bu kurum ve kuruluşlarda 
görevlendirilecek personelin dağılımına, ilgili standartların tespiti ve 
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kadroların düzenli ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanımına dair usul 
ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

06.01.1994 Sağlık Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarını 
Hizmete Açma, Kapatma ve Bunlara Ad 
Verme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 
(Yürürlükte Değil) 

Sağlık Bakanlığına bağlı her derecedeki ebe, hemşire, sağlık teknisyeni gibi 
sağlık personeli yetiştiren eğitim kurumlarını açma, kapatma ve bu 
kurumlara ad verme ile ilgili usul ve esasları tespit etmek amacıyla 
oluşturulmuştur. Açılan kurumlara ticari isimler verilemeyeceği 
belirtilmektedir.  

14.06.1989 11.04.1928 Tarih ve 1219 sayılı Tababet ve 
Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair 
Kanunun 41 inci Maddesinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna 7 Ek ve 3 Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkındaki Kanun 

Bu değişiklik ile diş hekimliği ve diş protezi teknisyenliği olmanın şartları ve 
bu şartlar sağlanmadığı takdirde mesleği icra edenlerin karşılaşacakları 
yaptırımları ele almaktadır.  

15.5.1987 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Sağlık hizmeti ile ilgili temel esasları düzenlemek amacıyla oluşturulmuştur.  
Sağlık kurum ve kuruluşlarının yurt sathında; eşit, kaliteli ve verimli hizmet 
sunacak şekilde düzenlenip koordine edilmesini sağlamaktadır.  

14.12.1983 Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
(Yürürlükte Değil) 
 

Herkesin hayatının beden ve ruh sağlığı içinde devamını sağlamak, ülkenin 
sağlık şartlarını düzeltmek, fertlerin ve toplumun sağlığına zarar veren 
etmenlerle mücadele etmek ve halka sağlık hizmeti ulaştırmak, sağlık 
hizmetlerini tek elden planlayıp hizmet vermeleri temin etmek için SB’nın 
kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektedir. 

27.05.1983 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak 
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında 
Kanun (Yürürlükte Değil) 

Sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmet sürelerinin 
birleştirilmesi suretiyle ilgililerin sosyal güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin 
usul ve esasları ve  emeklilik şartlarını düzenlemektedir. SSK, Bağ-Kur, 
Emekli Sandığı tek çatı altında birleştirilmiş olduğundan 5754 sayılı kanun 
ile 2008 yılında yürürlükten kaldırılmıştır.  

13.01.1983 Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği  Yataklı Tedavi Kurumlarında çeşitli hizmetlerin uygulama esaslarını, 
personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve modern çağın 
icaplarına ve memleket gerçeklerine uygun, süratli, kaliteli, ekonomik bir 
hastane işletmeciliği sağlamak amacıyla çıkarılmıştır. Hastaneleri işlevlerine 
göre tanımlamaktadır ve hastane işleyiş şemasını göstermektedir. . 

2.08.1981 Bazı Sağlık Pesonelinin Devlet Hizmeti 
Yükümlülüğüne Dair Kanun (Yürürlükte 
Değil) 

Sağlık personelinin devlet hizmeti yükümlülüğü, devlet hizmetinin kapsamı, 
süresi veuygulanması, yerine getirilmemesi durumları belirtilmektedir.  

31.12.1980 Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma 
Esaslarına Dair Kanun (Yürürlükte Değil) 

Bu kanun ile personellerin alacağı ödenek (tazminat) türleri, kanuni çalışma 
süreleri, tazminat hakkından yararlanan personelin özel bir müessesede 
maaşlı, ücretli, sözleşmeli çalışamayacağı ya da serbest olarak mesleklerini 
icra edemeyeceği, tazminat hakkından yararlanmamak şartı ile serbest 
meslek icrasının mümkün olduğu hükmü yeralmaktadır.  

22.03.1974 Tababet Uzmanlık Yönetmeliği (Yürürlükte 
Değil) 

Tababet Uzmanlık Kurulunun kuruluşu ve çalışma şekli, asistan 
yetiştirmede yetkili kılınacak kurum ve nitelikleri, asistan yetiştirme 
programının esasları ve uzmanlık jürilerinin oluşumu ve sınav esaslarını 
belirlemektedir. 

02.09.1971 Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu  

83, 84, geçici 10 ve ek geçici 6 ncı maddeleri hariç diğer maddeleri 5510 
sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış olan bu kanun; esnaf ve sanatkârlar 
ve diğer bağımsız çalışanların emekli olma şartlarını düzenlemektedir.  

10.04.1965 Sağlık Eğitim Enstitüleri Kuruluş Kanunu  Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın, merkez teşkilatına bağlı sağlık eğitim 
enstitüleri kurmaya yetkili olduğu ve kurulacak olan enstitülerin görevleri 
belirtilerek, bu enstitülerin eğitim süresi, eğitimi verecek kişilerin niteliği ve 
buradan mezun olan kişilerin hangi statüyü kazanacağı ve mecburi hizmet 
durumları belirtilmiştir.  

17.07.1964 Sosyal Sigortalar Kanunu 142, 143, ek 36, geçici 20, geçici 81 ve geçici 87’nci maddeleri hariç diğer 
maddeleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 
yürürlükten kaldırılmış olan bu kanun emeklilik sürelerini açıklamaktadır.  

12.1.1961 Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi 
Hakkında Kanun 
 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde bir hak olarak tanınan sağlık 
hizmetlerinin sosyal adalete uygun bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak 
amacıyla çıkarılmış olan bu kanun, 35 maddeden oluşmaktadır.  

04.01.1961 SB’ye Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme 
Tesislerine Verilecek Döner Sermaye 
Hakkında Kanun 

SB’ye bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının döner sermayesinin miktarını ve 
döner sermayeyi oluşturan gelirleri belirlemek amacıyla oluşturulmuştur. 
Personelin katkısı sayesinde oluşan döner sermaye gelirlerinin personele 
ek ödeme olarak verilmesinde esas alınacak oranları içermektedir.  

25.02.1954 Hemşirelik Kanunu Bu kanunda; hemşirelik mesleğinin tanımı ve hemşirelerin görev, yetki ve 
sorumlulukları belirtilmektedir. 

31.01.1953 Türk Tabipleri Birliği Kanunu Türkiye’de mesleğini icra eden tabiplerin deontolojik ve mesleki 
dayanışmalarını sağlamak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını 
korumak amacıyla oluşturulmuştur. TTB’nin yapısını ve işleyişini ele alan, 
66 madde’lik bir kanundur.   

8.6.1949 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu  5510 No’lu Kanun ile bazı maddeleri mülga hale gelen bu kanun; emeklilik 
için yaş sınırlarını, malullük aylığı şartlarını, ikramiye gibi emeklilik ile ilgili 
diğer şartları düzenlemektedir.  
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24.05.1933 Hususi Hastaneler Kanunu Bu kanunda; özelhastanelerin, tanımları, açılma şartları, örgütsel  yapısı, 
görev ve yetkileri ve ceza hükümleri yeralmaktadır. 

24.04.1930 Umumi Hıfzısıhha Kanunu  Genel sağlığın sağlanmasının devlet hizmeti olduğunu belirten bu kanun; 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin görevlerini de belirtmektedir. 

04.04. 
1928 

Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı 
İcrasına Dair Kanun  
 

Altı fasıldan oluşan bu kanunun fasılları; hekimler, dişçiler, ebeler, 
Sünnetçiler(mülga), hastabakıcı hemşireler ve genel hükümlerden 
oluşmaktadır ve bu mesleklerin yürütülmesine ilişkin düzenlemeleri ele 
almaktadır. 
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1. Giriş 
Bu çalışmadaki amacımız örgütlerin faaliyet alanlarını çeşitlendirmelerinde/daraltmalarında rol 

oynayan örgüt ve örgütsel alan düzeyindeki değişkenlerin analiz edilmesidir. Söz konusu değişim, örgütün 
daha önce aktif olmadığı alanlardan birinde faaliyet göstermeye başlaması ile ya da daha önce aktif olduğu 
alanlardan birindeki faaliyetlerini sonlandırması ile olabilir. Bahsettiğimiz genel meseleyi, biz bu 
çalışmamızla Türkiye’deki yükseköğretim alanının yakın tarihi çerçevesinde ele alıyoruz. İncelememizi 
yönlendiren ana araştırma sorusu Türkiye’deki üniversitelerin faaliyet alanlarını çeşitlendirme veya 
daraltmalarını ne tür etmenlerin şekillendirdiğidir. 

Belirttiğimiz araştırma sorusunu incelemeye yaklaşırken başlangıç noktamız, örgütlerin böyle bir 
konuda aldıkları kararları bir yanda dışsal koşulların, bir yanda da örgütlerin özellikleri ve kendilerini içinde 
buldukları durumların etkileyeceğidir. Scott (2000), değindiğimiz çevresel ve içsel etkilerin örgütler üzerinde 
aynı anda etkili olduğundan, ancak bunları birbirinden ayırt etmenin zorluğundan bahsetmektedir. 
Dolayısıyla, bu çalışmada yaptığımız, bu yönde bir adım atarak bu değişkenlerin etkilerini incelemek, aynı 
zamanda, söz konusu değişkenlerin birbirleri ile etkileşiminin faaliyet alanlarının değişmesindeki rolünü 
ortaya çıkarmaktır. İkinci olarak da, çevresel ve içsel değişkenlerin örgütsel çeşitlenmenin dereceleri 
üzerindeki etkilerini araştırmaktayız. Çeşitlenmenin derecesini yakın ve uzak çeşitlenme olarak anlıyoruz. Bir 
örgütün mevcut faaliyetlerine benzer yeni alanlara girmesini ya da bünyesindeki alanlardan farklı olanları 
tasfiye etmesini yakın, çok farklı alanlara yönelmesini de uzak çeşitlenme olarak tanımlıyoruz. 

Çevresel koşullar derken, bir yanda rekabeti, bir yanda da kurumsal etkileri dikkate almaktayız. 
İncelediğimiz örgütsel alan itibariyle, rekabet hem söylem, hem de fiili anlamda (vakıf üniversitelerinin 
kuruluşuna izin verilmesi, üniversite sayılarının artışı, bazı kontenjanların dolmayışı gibi) artmıştır. Rekabetin 
örgütler üzerindeki etkileri örgüt yazınının değişik kollarında yer bulmuş bir süreçtir [örgüt ekolojisi (Hannan 
ve Freeman 1984) veya kaynak bağımlılığı (Pfeffer ve Salancik 2003) gibi]. İncelediğimiz örgütsel alanda, 
üzerinde durduğumuz örgütsel kararların, hem alana özgü, hem de daha genel nitelikteki kurumsal baskılar 
altında şekillenmiş olmasını da beklemek gerekir (Powell ve Dimaggio 1991). Bu örgütsel alan bir yanda, 
1980’li yılların başında getirilen merkeziyetçi rejime tâbi olmuştur. Söz konusu yeni düzenlemeler, 
üniversitelerin bu tür kararlarında rol oynaması beklenebilecek, hem zorlayıcı, hem de bir üniversitenin 
nelerden oluşması gerektiğine dair anlayışlar yaratmıştır. Bunların da ötesinde, alan içinde üniversitelerin 
birbirlerini, özellikle de başarılı görünenleri, takip etmelerine yol açması beklenebilecek öykünmeci etkiler 
de söz konusu olmuş olabilir (Powell and Dimaggio 1991, Haveman 1993).  

İçsel değişkenleri de dikkate alırken stratejik seçim yaklaşımından hareket etmekteyiz (Child 1997). 
Bu çerçevede de araştırmamıza iki küme değişken dahil edilmektedir. Bunlardan biri, örgütlerin tercihlerini 
kısıtlayabilecek geçmişlerine dair (yaş, büyüklük, mevcut çeşitlenme derecesi gibi) özellikleridir (Hannan ve 
Freeman 1984). İkinci küme değişkenimizi ise stratejik seçimleri etkileyebilecek, bir yanda sahiplik (devlet 
veya vakıf), diğer yanda da üniversitenin bünyesinde barındırdığı, meslek yüksekokulları veya yüksekokullar 
gibi diğer faaliyet alanları oluşturmaktadır. 

 
2. Görgül İnceleme 
Çalışmanın görgül ortamını Türkiye’deki yükseköğretim alanı oluşturmaktadır. Washington ve 

Ventresca’nın (2004) da işaret ettikleri gibi, yükseköğretim kuruluşları örgüt kuramlarının geliştirilmesinde 
önemli bir rol oynamıştır. Özellikle de kurumsalcı yazında, eğitim en fazla bahsi geçen ve incelenen alanlar 
arasında olmuştur (Kraatz ve Zajac, 1996). Tablo 1’de de görülebileceği üzere, 1982 yılı itibariyle Türkiye’de 

                                                           
1 Bu çalışma 114K001 numaralı proje kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir. Destekleri için TÜBİTAK’a 
teşekkür ederiz. 
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hepsi devlet üniversitesi olmak üzere toplam 27 üniversite varken, 2014 sonu itibariyle 73’ü vakıf 
üniversitesi olmak üzere bu sayı 176’ya çıkmıştır. Bu hızlı artışta rol oynayan nedenlerden biri 1960’lardan 
itibaren yükseköğrenime artan talep olarak görülebilir. Ancak üniversite sayısındaki bu hızlı artışa bağlı 
olarak özellikle vakıf üniversiteleri arasındaki rekabet de hız kazanmıştır. Bununla birlikte Türkiye düzeyinde 
üniversitelere yerleştirilen öğrenci sayısı 1982’de 72.983 iken 2013 itibariyle 556.509 olmuştur. Toplam 
fakülte sayısı ise 1982’de 130 iken 2014 yılı itibariyle 1.247’ye yükselmiştir. Bu da nüfus artışıyla birlikte 
üniversitelere olan talep artışına işaret etmektedir. Bu talep artışını da göz önünde bulunduran 
üniversitelerin önündeki seçenekler (a) var olan fakültelerine benzer alanlarda bir fakülte açarak dışsallıktan 
faydalanmak ve bu alanlardaki rekabet gücünü artırmak; (b) var olan fakültelerinden farklı bir alanda fakülte 
kurarak çeşitlenmeye gitmek ve rekabete farklı bir alanda faaliyete başlayarak katılmak; (c) yeni bir fakülte 
kurmamak ve var olan fakültelerine kabul ettiği öğrenci sayısını artırarak büyümeye gitmek;(d) ne fakülte 
sayısını ne de fakültelerine kabul ettiği öğrenci sayısını artırmaktır. Türkiye’deki üniversiteler göz önüne 
alındığında bu seçeneklerin her bir örneğini de görebilmekteyiz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu çalışmayla 
devlet ve vakıf üniversitelerinin açtıkları (veya kapamış olabilecekleri) fakülteler yoluyla, faaliyet 
gösterdikleri alanları ne derecede (yakın-uzak) çeşitlendirdikleri (veya daralttıkları) ve bu kararlarda rol 
oynayan örgütsel alan ve üniversite seviyesindeki etmenleri inceliyoruz.  

 

Grafik 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Veri ve Yöntem 
Çalışmadaki bağımlı değişkenimiz üniversitelerin yeni fakülte kurmalarıdır. Fakülte kurma değişkeni, 

t zamanında i üniversitesinin faal olan fakültelerine ek olarak yeni bir fakülte kurması ve bu fakültenin 
öğrenci alarak faal hale gelmesi anlamına gelmektedir. İkinci olarak da yeni kurulan fakültenin i 
üniversitesinin var olan fakültelerine uzak ya da yakın olmasıdır. Uzaklık-yakınlık ölçüsü Üniversitelerarası 
Kurul’un belirlediği temel alanlara bağlı olarak yeni açılan fakültelerin uzak veya yakın çeşitlenme teşkil edişi 
ile ölçülmektedir. Uzak çeşitlenme, yeni kurulan fakültenin üniversitenin faal olan fakültelerinden farklı bir 
temel alanda kurulmasını; yakın çeşitlenme ise benzer bir temel alanda kurulmasını ifade etmektedir. Bu 
anlamda bağımlı değişkenimiz i üniversitesinin t yılında fakülte kurup kurmadığını ve kurduysa uzak ya da 
yakın olup olmadığını ölçmektedir.  

Bağımsız değişkenlerimizden çevresel olanlar içinde rekabet, herhangi bir zaman noktasındaki 
üniversite sayıları ve açık kalan kontenjanın toplam kontenjana oranı ile ölçülmektedir. Kurumsal etkiler 
içinse yine her zaman noktasında alandaki ortalama çeşitlenme ölçüsü kullanılmaktadır. İçsel 
değişkenlerden yaş, kuruluştan beri geçen süre; büyüklük, yeni kayıt yaptıran toplam öğrenci sayısı; 
üniversitenin önceki yıllardaki çeşitlenmesi de önceki üç yıl için elde edilen Simpson-Herfindahl endeksi 
ortalamasıyla ölçülmektedir (Simpson 1949). Üniversitenin kurulduğu yılki çeşitlilik endeksi de üniversitenin 
kuruluşundaki amaçladığı çeşitlenme derecesini göstermektedir. Sahiplik için devlet-vakıf ayrımı; 
üniversitenin diğer faaliyet alanlarının etkisi için de her bir üniversitenin her zaman noktasındaki meslek 
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yüksekokulu ve yüksekokul sayısı kullanılmaktadır. Kurulan fakültenin başka bir üniversiteden devralınması, 
başka bir fakülte ile birleşerek kurulması, yüksekokul iken fakülteye dönüşmesi, kapatılan bir fakültenin 
yerine kurulması ve kendi içinde bölünerek yeni bir fakülteye dönüşmesi gibi durumlar için kontrol 
değişkenleri kullanılmaktadır.   

Veri setimiz 1982-2012 yılları arasında varlık göstermiş tüm üniversiteleri kapsayan panel veri 
setidir. Analiz için olay tarihi analizi kullanılmaktadır.  

 
4. Sonuç 
Çalışmamız Türkiye’deki üniversitelerin yakın tarihine dayanarak örgütlerin çeşitlenme kararları 

üzerinde rol oynayan örgütsel alan ve örgüt düzeyindeki değişkenleri sınıflandırarak analiz etmektedir. Daha 
önce yapılan çalışmalar sadece örgüt ya da örgütsel alan düzeyinde analizler yaparak, örgüt ve çevre ilişkisini 
ve stratejilerin bu ilişkideki rolünü tek yönüyle incelemişlerdir. Bu anlamda, çalışmamız yazındaki önemli bir 
boşluğu doldurmaktadır. İkinci olarak, örgütlerin yeni stratejiler oluşturarak ve bunun sonucunda 
yeteneklerini dönüştürerek çevredeki değişimlere uyum sağlayabilme yetenekleri var mıdır, yoksa örgütsel 
geçmişin getirebileceği yapısal durağanlıktan dolayı örgütsel değişim geçirme kapasiteleri sınırlı mıdır 
sorusuna da yanıt aranmaktadır. Son olarak, işaret edilmesi gereken de, bugüne dek örgütsel değişim ve 
örgütlerin çeşitlenmesine yönelik çalışmaların odak noktasını kar amaçlı örgütlerin teşkil ettiğidir. 
Çalışmamız bu anlamda da kar amacı gütmeyen örgütleri inceleyerek kar amacı güden ve gütmeyen örgütler 
için çeşitlenme kararlarında ortaya çıkan farklılıkları ortaya koymuş olmaktadır.  
 

Kaynakça 
Child, J. (1997), “Strategic Choice in the Analysis of Action, Structure, Organizations and Environment: Retrospect and 

Prospect”, Organization Studies, 18(1), pp 43-76. 
Hannan, M. T. ve Freeman, J. (1984), “Structural Inertia and Organizational Change”, American Sociological Review, pp 

149-164. 
Haveman, H. A. (1993), “Follow the Leader: Mimetic Isomorphism and Entry into New Markets”, Administrative Science 

Quarterly, pp 593-627. 
Kraatz, M. S. ve Zajac, E. J. (1996), “Exploring the Limits of the New Institutionalism: The Causes and Consequences of 

Illegitimate Organizational Change”, American Sociological Review, 61(5), pp 812-836. 
Pfeffer, J., ve Salancik G. R. (2003), The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective, Stanford 

University Press. 
Powell, W. W. ve DiMaggio, P. J. (1991), The New Institutionalism in Organizational Analysis, Chicago: University of 

Chicago Press. 
Scott, W. R. (2000), Institutional Change and Healthcare Organizations: From Professional Dominance to Managed Care, 

University of Chicago Press. 
Simpson, E. H. (1949), “Measurement of Diversity”, Nature, 163, 688.  
Washington, M. ve Ventresca, M. J. (2004), “How Organizations Change: The Role of Institutional Support Mechanisms 

in the Incorporation of Higher Education Visibility Strategies, 1874–1995”, Organization Science, Vol. 15(1) pp. 
82–97. 



23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, MUĞLA 

33 
 

KURUMSALLAŞAMAYAN KURUMSAL GİRİŞİMLER: YENİ BİR ÖRGÜTSEL FORM DENEMESİ 
OLARAK KÖY ENSTİTÜLERİ    

 
Janset ÖZEN-AYTEMUR 

Akdeniz Üniversitesi 
janset@akdeniz.edu.tr 

Erkan ERDEMİR 
İstanbul Şehir Üniversitesi 

erkanerdemir@sehir.edu.tr 

Umut KOÇ 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

umutkoc@ogu.edu.tr 

 
ÖZET 
Çalışmanın amacı yeni örgüt formlarının kurumsallaşma süreçlerinde yaşanan problemlerin ve 

başarısızlık nedenlerinin kurumsal kuram çerçevesinde ortaya konmasıdır. Bu amaç doğrultusunda Türk 
eğitim tarihinde önemli bir kurumsal girişim örneği olan ve yeni bir örgüt formu denemesi olarak ortaya 
çıkan Köy Enstitüleri’nin gelişimi tarihsel örnek olay yöntemiyle incelenmektedir. Yeni kurumsal kuram, 
kurumsallaşma süreçlerini genellikle ortaya çıkış, yayılım, meşrulaşma ve çözülme biçiminde dört farklı 
aşamada ele almaktadır. Ancak kurumsallaşma konusundaki görgül araştırmalar çoğunlukla yayılım ve 
meşrulaşma süreçleri üzerinde durmaktadır. Kurumların ortaya çıkışı, özellikle de bu aşamada yaşanan 
başarısızlıklar ile ilgili incelemeler çok sınırlıdır. Analiz düzeyi olarak ise kurumsallaşma ile ilgili çalışmalar 
genellikle kurumsal pratiklerin veya alanların kurumsallaşması üzerinde durmaktadırlar. Örgüt düzeyindeki 
araştırmalar oldukça kısıtlıdır. Bu çalışmada kurumların ortaya çıkış aşamasında yaşanan sorunlar Türk 
eğitim alanı için yeni bir örgüt formu olan köy enstitülerinin hikâyesi kurumsal kuram çerçevesinde 
incelenmektedir. Köy enstitüsü, genç Türk Devleti’nin, tarımsal iktisadi kalkınma bakış açısını benimseyip 
köylerdeki öğrencilerin teknik ve kültürel konularda eğitilmesi aracılığıyla eğitim alanını modernleştirme 
çabasıdır. Köy enstitüleri, eğitim, çalışma ve üretimi bir araya getirerek ve klasik orta öğretimin ötesine 
geçerek kırsal alanlardan seçilmiş öğrencilerin öğretmen olarak yetiştirilmesi için kurulmuş örgütlerdir. 
Çalışmada tarihsel örnek olay yaklaşımı benimsenmiştir. Birincil ve ikincil kaynaklardan derlenen veriler 
temellendirilmiş bir yaklaşımla analiz edilmektedir. Çözümlemesi hala devam eden çalışmanın ön bulguları 
üç önemli unsuru öne çıkarmaktadır: Alandaki içsel çelişkiler, ideolojik kutuplaşmalar ve kurumsal 
girişimcilerin sosyal yetenekleri. 

 
Anahtar Kelimeler: Yeni Kurumsal Kuram, Kurumsallaşma, Yeni Örgüt Formları, 

Kurumsallaşamama, Köy Enstitüleri 
 

1. Yeni Örgütsel Formlar, Kurumsallaşamama ve Devlet 
Yeni örgütsel formların ortaya çıkışı kurumsal kuramı temel alan çalışmalarda ihmal edilmiş bir 

araştırma konusudur (Puranam, Alexy ve Reitzig, 2014; Padgett ve Powell, 2012; Sine ve David, 2010). 
Bunda, örgütsel formları tanımlamada tam bir uzlaşmaya ulaşılmamasının da payı olduğu düşünülebilir. İlk 
başta, gözlemcilerin algılarından bağımsız olarak, girdileri örgütsel çıktılara dönüştürmek için faydalanılan 
temel tasarılar (Hannan ve Freeman, 1977) olarak tanımlanan örgütsel formlar; günümüzde, ilgili tüm 
örgütler tarafından paylaşılan ve dışsal kitle tarafından mecbur tutulan asgari ortak kimlikler (Polos, Hannan 
ve Carroll, 2002) olarak tanımlanmaktadır.  

Uygulamada ise yeni bir örgütsel formun ortaya çıkışı yeni bir örgüt kurmaya göre çok daha zorlu 
bir süreçtir (Aldrich ve Fiol, 1994). Yeni bir örgütsel formun ilk temsilcisinin başarısızlık olasılığı, var olan bir 
formu yansıtan yeni bir örgütünkinden çok daha fazladır (Freeman, Carroll ve Hannan, 1983). Çünkü sosyal 
olarak inşa edilen kategorik kısıtlardan sapma beraberinde yaptırım getirir (Zuckerman, 1999). Ayrıca, bu 
temsilcilerden bazıları kurumsallaşmayı başaramaz (Edwards ve Jones, 2008; Tracey, Phillips ve Jarvis, 2011). 
Ancak, bu tür başarısızlıklar, kurumsal kuramı temel alan yazında nadiren karşılık bulmuştur (Greenwood, 
Suddaby ve Hinings, 2002; Battilana, Leca ve Boxenbaum, 2009; McGaughey, 2013). Oysa çoğunlukla 
başarılı örneklere odaklanma örneklem yanlılığına yol açabilir (Denrell ve Kovacs, 2008; Aldrich, 2010). 

Başarısızlığa uğramış bir yeni örgütsel form, verili bir kurumsal alanda yerleşik bir hal alamamış 
(Pawlak, 2011) bir eksik/öncül kurum (“proto-institution”) (Lawrence, Hardy, ve Phillips, 2002) olarak 
tanımlanabilir. “Belirli düzenlemelerden çıkarları olan ve yeni kurumlar yaratmak için kaynakları kullanan” 
(Maguire, Hardy ve Lawrence, 2004: 657) kurumsal girişimciler, her zaman başarılı olamazlar ve başarısız 
girişimciler yine de kurumsal girişimciler olarak değerlendirilmelidir (Battilana, Leca, ve Boxenbaum 2009). 
Buna karşın, kurumsal girişimcilik yazınında kurumsal başarısızlık için kurumsal girişimcilerin sosyal beceri 
eksikliği (Edwards ve Jones, 2008), tarihsel retorikler biçiminde kurumsal direnç (McGaughey, 2013) ve 
ademi merkezi kitle yapısı (Kahl, Liegel ve Yates, 2012) az sayıda etkiden söz edilmektedir.   
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Kurumsal girişimcilerin başarısızlığı, kimi örgütsel alanlardaki güçlü aktörler başarısız olduğunda çok 
daha ilginç bir hal almaktadır. Yeni kurumsal kuram, Kuzey Amerika kökenli bir yaklaşım olarak, biçimsel 
örgüt yapılarının yayılımında ve karmaşıklaşmasında en etkili aktör olarak devleti görür. Modern ulus-devlet, 
kurumsal alanlardaki zorlayıcı etkileriyle (DiMaggio ve Powell, 1983) kurumsallaşmanın ana kaynağı olarak 
kabul edilmektedir (Meyer ve Rowan, 1977). Scott (2003: 210)’un da belirttiği gibi devlet, “modern 
dünyadaki en büyük güç; meşru düzenin ana kaynağı; toplumun yasal çerçevesini tanımlayan, yöneten ve 
gözeten aktör” durumundadır.  

Devlet belli bir alandaki örgütlerin faaliyetlerinin genel çerçevesini pasif bir şekilde belirleyen 
arabulucu bir yasal etkiye; örgütlerin davranışlarını aktif bir şekilde kontrol eden düzenleyici bir yasal etkiye; 
örgütlenme biçimlerinin ve örgütlerarası ilişkilerin temel yapısını belirleyen kurucu bir yasal etkiye sahiptir 
(Edelman and Suchman, 1997). Devlet ayrıca başka örgütlere örnek olmak üzere belli alanlarda çeşitli kamu 
kuruluşlarının oluşturulmasında da rol alır (Baron vd., 1986). Oyunun kurallarını koyma ve yaptırım 
uygulama yetkisine sahip olan modern ulus-devlet, yeni kurumlar oluşturmak için gereken evrensel ve ussal 
fikirlere sahip bir aktördür (Meyer, 1994) ve “sıklıkla, kurumları benimsemeleri beklenen aktörleri sorunları 
olduğuna ikna ederek çalışmaya başlar” (Scott, 2008: 105). Anlam üzerinde çalışarak, sorunu tanımlayacak 
bir çerçeve ve çözüm geliştirilir (Rao ve Giorgi, 2006). “Genelleştirilmiş ötekiler” (Meyer, 1994: 47) için güzel 
fikirler, bu kitlenin talepleri dikkate alınmadan oluşturulur. 

Yine de kurumsal kuram, her ne kadar kuralları koyma yetkisiyle belli bir alandaki düzeni sağlama 
gücüne sahip önemli bir aktör olduğunu kabul etse de, devleti genellikle güçlü fakat tarafsız, kurumsallaşma 
süreçlerine doğrudan müdahalede bulunmayan, alandaki kurumsal aktörlerden herhangi biri olarak 
analizlere dahil etmiştir (Fligstein, 1991). Gerçekten de devleti bu şekilde ele alan pek çok çalışma 
bulunmaktadır (örn. Fligstein, 1990; Dobbin vd., 1993; Dobbin ve Dowd, 1997; Russo, 2001; Vermeulen vd., 
2007). Yeni kurumsal kuramın bu tutumu sadece liberal politik sistemleri dikkate aldığı için eleştirilmiştir 
(Tempel ve Walgenbach, 2007). Söz konusu çalışmaların bulgularının çoğu devletin normatif olarak güçlü 
fakat idari olarak zayıf olduğu ABD’ni temsil etmektedir (Dobbin ve Sutton, 1998). Devletler sahip oldukları 
politik sistemlere bağlı olarak belli amaçlarla kurumsal alanlara müdahale edebilirler (Skocpol, 1985), ancak 
farklı politik sistemlerde gerçekleştirilmiş çalışmaların eksikliği kurumsallaşma konusunda devletin rolünün 
eksik bir şekilde kavramsallaştırılmasına neden olmaktadır (Özen ve Özen, 2009). Belli ki sosyal bilimler 
“modernliği” hala liberal bir formda ele alma eğilimindedir (Jepperson, 2002). 

Oysa Türkiye’deki siyasal system liberal olmaktan ziyade Jepperson ve Meyer’ın (1991) 
kavramlaştırmasıyla devletçi sisteme yakın, devlet biçimi de Whitley’in (2007) baskın kalkınmacı devlet 
türündedir. Temel özelliklerinden biri paternalistlik olan baskın kalkınmacı devletin, ekonomik kalkınmaya 
aktif olarak katılma derecesi yüksek, örgütler üstü birlikleri aktif olarak cesaretlendirmesi sınırlı, çalışan 
örgütlerini ve çalışanların temsil edilmesinin örgütlenmesini aktif olarak cesaretlendirmesi ise düşük 
düzeydedir. Baskın kalkınmacı devlette, rekabetin düzenlenme derecesi sınırlıdır. Baskın kalkınmacı devlet, 
çıkar gruplarının temsilini kısmen standartlaştırmıştır. Yasal sistem ve resmi kurumların güvenilirliği ile 
çalışma ilişkileri ve beceri oluşturma sisteminin standartlaştırılması ise baskın kalkınmacı devletler arasında 
farklılık göstermektedir (Whitley, 2007). Bu nedenle yeni kurumsal kuramın büyük ölçüde liberal sistemin 
özelliklerini yansıtan devletin; a) örgütsel alanın dışında ve çeşitli toplumsal grupların çıkarlarına eşit 
mesafede duran, b) egemen ideolojilere uygun olarak oyunun kurallarını koyabilen, bu kuralları uygulatan 
ve c) istikrarı sağlayan bir aktör olduğu şeklindeki varsayımları Türkiye örneği için sorgulanmaya açık hale 
gelmektedir (Özen, 2014).  

2. Köy Enstitülerinin Kurumsallaşması 
Köy enstitüleri, 17 Nisan 1940’da kanunla kurulmuş ve 27 Ocak 1954’te kapatılıp öğretmen 

okullarına dönüştürülmüş oldukça yenilikçi bir örgütsel form geliştirme girişimidir. 1923 yılında kurulmuş 
olan Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı geçmişinden kurtularak modern bir geleceğe yönelme bakımından en 
önemli yatırımlarından birini de eğitim alanında gerçekleştirmiştir. Bu modernleşme projesinin başarısı ise 
özellikle de öğretmenlerin eğitimi ile ilişkilendirilmiştir. O dönemde az sayıda da olsa öğretmen adayları 
eğitim için Almanya ve Fransa gibi ülkelere gönderilmiş, aynı zamanda John Dewey, Alfred Kuhne ve Omar 
Buyse gibi yabancı eğitim uzmanları da yeni eğitim politikalarının geliştirilmesinde görüşlerine başvurulmak 
üzere Türkiye’ye davet edilmişlerdir (Tekeli ve İlkin, 2014). 

Türkiye’de tek partili hayattan çok partili hayata geçiş dönemi olarak bilinen 1938-1950 dönemi, 
dönemin devlet başkanı olan İsmet İnönü’ye atfen Milli Şef dönemi olarak da bilinmektedir. Köy Enstitüleri 
de bu dönemde kurulmuştur. Bu kurumlar 1930’lu yılların ortalarında dönemin entelektüelleri ve 
bürokratları arasında eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması ile ilgili başlayan tartışmaların sonucunda ilk 
olarak 1937 yılında hayata geçirilmiş, üç yıllık bir deneme döneminin ardından yaygınlaştırılmıştır. 1935 
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yılında gerçekleştirilen nüfus sayımının sonuçları köylerin geliştirilmesi gereğini gündeme getirmiş ve 
köylerde eğitim faaliyetlerine hız verilmesine neden olmuştu. Sayım sonuçlarına göre nüfusun %81’i kırsal 
alanlarda yaşıyordu. O dönemde şehir ve kasabalarda yaşayan çocuklar arasında okullaşma oranı %80 iken 
köylerde bu oran %26 idi (Kocak, 2009). Köy Enstitülerinin kurulmasındaki temel amaç köy çocuklarının 
teknik konularda tarımsal ekonomik kalkınmayı destekleyecek bir bakış açısıyla yetiştirilmeleriydi. Bu 
kurumlardan yetişecek öğrenciler yine bu kurumlarda öğretmen olarak görevlendirilecekler, böylece içinden 
çıktıkları köylerdeki diğer öğrencileri aynı biçimde eğiteceklerdi. Böyle bir yol takip edilmesinin temel nedeni 
şehirlerde yetişmiş öğretmen sayısının yetersizliği yanında, şehirlerden gelen öğretmenlerin atandıkları 
köylerdeki ortama uyum sağlayamamalarıydı (Kirby, 2012; Karaomerlioğlu, 2006; Vexliard ve Aytac, 1964).  

Köy enstitülerine verilen esas rol “medeniyet misyonu” olarak tanımlanabilir. Enstitüler yalnızca 
köylerin kalkınmasını hızlandırmakla ve kırsal alanlarda okuma yazma oranlarını artırmakla kalmayacak, 
merkezden çevreye ulusal kimliğin nüfuz etmesini da sağlayacaktı. Köy enstitüleri bütüncül, dayanışmacı ve 
korporatist bir toplum modeline odaklanacaktı (Parla, 2001). Köy enstitüleri kuruluşundan itibaren ciddi 
mücadelelere ve eleştirilere konu olmuştur. Tek parti döneminden sonra iktidara gelen Demokrat Parti 
kaynaklı siyasi; enstitülerin kuruluşunda köylülerin topraklarına el koyma ve köylüleri zorla yirmi gün 
çalıştırma gibi düzenlemeler yüzünden yerel; enstitülerdeki idareciler, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki 
çatışmalardan kaynaklanan örgütsel ve ulusal düzeyde milliyetçiler ve muhafazakarlar ile sosyalistler 
arasında daha çok entelektüel alanda var olan ideolojik karşıtlıklar enstitülerin kuruluşundan beri yaşanan 
çatışmalara olarak gösterilebilir (Ateş, 2011). Enstitüler hem destekleyicileri hem de karşıtları açısından 
Selznick’in (1957) tabiriyle araçsal değerinin ötesinde sembolik de bir değer atfedilmiş, birer eğitim kurumu 
olmaktan çok daha fazlasını temsil etmekteydi (Karaomerlioglu, 2006).  

 
3. Sonuç 
Çözümlemesi hala devam eden çalışmanın ön bulguları üç önemli unsuru öne çıkarmaktadır. İlk 

olarak, tek parti düzeninden çok partili hayata geçiş ve yerel destekçileri kazanamama alandaki tipik “içsel 
çelişkiler”dir (Seo ve Creed, 2002). İkincisi, çeşitli düzeylerdeki fikri mücadeleler yeni örgütsel formun 
başarısızlığa uğramasında büyük role sahiptir. “Gerçekliğin belirli bir tanımı somut bir güç mücadelesine 
eklemlendiğinde, artık o ideoloji olarak tanımlanabileceği” (Berger ve Luckman, 1967; 123) için bu durum 
normal gözükmektedir. Son olarak, ilgili yazınla uyumlu bir şekilde, kurumsal aktörlerin sosyal yeteneklerinin 
çok önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Sosyal yetenek, empati ve empati yoluyla elde edilen bilginin arzu edilen 
sonuçlara ulaşmak için uygun biçimde kullanma becerisidir (Fligstein ve McAdam, 2012). Kurumsal 
girişimcilerin sosyal yetenekleri olmazsa, yeni örgütsel formun hayatını sürdürmesi olanaksızdır. 
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ÖZET 
Türkiye’de makro bakış açısıyla ilk ve orta öğretimdeki kurumsal değişimlerin nasıl meydana 

geldiğini tespit etmek için alandaki kurumsal girişimciler ve kurumsal mantıklar alan yazın yardımı ile 
tanımlanmış, kurumsal girişimcilerin kurumsal değişimleri uygulamaya koyarken hangi kurumsal mantıkları 
kullandığı ve kurumsal değişimi gerçekleştirmek için ne gibi stratejilere başvurduğu ortaya çıkarılmaya 
çalışılmıştır. Araştırma boyunca temel bir tez geliştirilmekten ziyade keşifsel bir araştırma modeli tercih 
edilmiştir. Araştırmada ikincil veriler incelenmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmada Devletçi ve Özel sektör 
mantığının var olduğu, devlet, dershaneler, sendikalar ve özel okul birliklerinin kurumsal girişimci olduğu 
tespit edilmiş ve kurumsal alanda devletçi mantığın hâkim olduğu ortaya çıkmıştır.   

 
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Değişim, Kurumsal Mantık, Kurumsal Girişimci 

1. Giriş 
Yeni kurumsal bakış açısıyla kurumlar, örgütsel alan içerisinde işlerin yapılış şekillerini belirleyen ve 

zaman içerisinde de rutin haline gelmiş davranış kalıpları ve yapılar olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda 
eğer kurumlar sosyal olarak inşa edilmiş sabit ve değişmeyen yapılar ise yeni kurumsal yapılar nasıl ortaya 
çıkmakta ve eskisinin yerini almaktadır?(DiMaggio ve Powell, 1991). 

Günümüzde kurumsal değişimi açıklamak konusunda çeşitli bakış açılarından açıklamalar yapılsa da 
yazında en fazla ilgi çeken çalışma alanı kurumsal girişimcilik olmuştur. Kurumsal girişimcilikteki temel nokta 
kurumsal değişimin kurumsal girişimcilerin bilinçli ya da bilinçsiz bir takım faaliyetlerinin sonucunda 
gerçekleştiğidir. Kurumsal değişimin gerçekleşebilmesi için kurumsal girişimcilerin geliştirdiği 
mekanizmaların neler olduğu ve bu mekanizmaları ne şekilde geliştirdiği ve kullandığı önem arz etmektedir. 
Kurumsal girişimcilerin kurumsal yapılar içinde gömülü olduğu yazında ifade edilmektedir. Öyle ise kurumsal 
girişimciler kurumsal değişimi nasıl gerçekleştirmektedirler? Bu noktada kurumsal mantıklar kavramı 
devreye girmektedir. 

Thorton ve Ocasio (1999) “Kurumsal Mantıkları” sosyal olarak inşa edilmiş materyal uygulamaların 
tarihsel kalıpları, varsayımlar, değerler, inançlar ve bireylerin kendi materyal varoluşlarını ürettikleri ve 
yeniden ürettikleri, zaman ve mekânı organize eden ve kendi sosyal gerçekliklerinin anlamlı olmasını 
sağlayan kurallar olarak tanımlamışlardır. Onlar, toplumsal düzeyde kurumsal mantıkları tanımlarlarken aynı 
zamanda farklı düzeylerde kurumsal mantıkların var olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca bir örgütsel alanda 
baskın bir mantığın hâkim olabileceği gibi çatışan kurumsal mantıkların birarada bulunabileceğini ifade 
etmektedirler (Thorton ve Ocasio, 2008). Kurumsal değişimin kaynağının çatışan kurumsal mantıkların 
varlığına bağlanmakta ve örneğin şirket birleşmelerinde farklı kurumsal mantıkların biraraya gelmesi ile 
kurumsal değişimin yaşandığı ifade edilmektedir. Kurumsal değişimin kaynağı konusunda farklı çalışmalara 
rastlanılmaktadır. Peki, kurumsal değişim nasıl gerçekleşmektedir? Özellikle DiMaggio’nun (1988) örgütsel 
analizde aktörler yeniden ele alınması gerektiği konusundaki açıklamaları kurumsal girişimciliğin kurumsal 
değişimi açıklamak konusundaki potansiyelini arttırmıştır. Kurumsal girişimciler farklı düzeylerde 
olabilmektedir. Kurumsal girişimci, kişiler olabileceği gibi örgüt grupları ve devlet de olabilmektedir. 
Araştırmada ortaya çıkan temel soru şöyle gelişmektedir; Kurumsal girişimciler, kurumsal değişimi 
gerçekleştirirken nelerden etkilenmekte, hangi mekanizmaları geliştirmekte ve bunları nasıl kullanmaktadır? 
Kurumsal mantıklar, kurumsal girişimciler için ne ifade etmektedir? Kurumsal girişimciler, kurumsal değişimi 
bilinçli olarak mı geçekleştirmekte ya da onların bir takım faaliyetlerinin sonucunda mı kurumsal değişim 
gerçekleşmektedir?   

 
2. Kurumsal Değişim 
Yeni kurumsal bakış açısıyla, kurumlar işlerin yapılış şeklini belirleyen, rutin haline gelmiş davranış 

kalıpları ve yapılar olarak tanımlanmaktadır (Berger ve Luckmann, 1966; Meyer ve Rowan, 1977; DiMaggio 
ve Powell, 1991; Scott, 1995). Kurumlar tipik ölçülebilir performans çıktılarından ayrıştırılmış olarak 
tanımlanır ve kurumların değeri onların teknik katkılarının göreceli etkinliğinden çok sembolik değerleri ve 
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tarihsellikleri ile ilişkilidir (Berger ve Luckmann, 1966; Meyer ve Rowan, 1977). Geçen son yirmi yıl boyunca 
kurumsal kuramcılar kurumsal değişimden çok kurumsal durağanlığı açıklama süreçleri ile ilgili yeterince 
katkı sağlamışlardır. Bu, özellikle örgütlerin destek ve meşruiyet kazanmak için nasıl kurumsal baskılar 
sonucunda benzer uygulamaları ve yapıları oluşturdukları üzerine yoğunlaştıkları ile ilgilidir. Bu bağlamda 
kurumlar genel olarak “sosyal olarak inşa edilmiş” (Jepperson, 1991:149) rutin haline gelmiş davranış 
kalıpları veya kural sistemleri olarak tanımlanmış ve insanoğlunun faaliyetlerinin örgüt-üstü yol gösterici 
olarak ele alınan ve bireylerin ve örgütlerin maddesel dünyalarını zaman ve mekân uyumlarında kullanılan, 
üretilen ve yeniden üretilen yapılar olarak tanımlanmaktadır (Friedland ve Alford, 1991:243). Eğer kurumlar 
sabit ve değişmeyen sosyal olarak inşa edilmiş yapılar ise yeni kurumsal yapılar nasıl ortaya çıkmakta ve 
eskisinin yerini almaktadır? (DiMaggio ve Powell, 1991). 

Birçok araştırmacı bu kuramsal ikilemi açıklamak konusunda çaba içine girmiştir. Oliver (1991) 
örgütlerin her zaman kurumsal baskılara karşı pasif olmadığını kaynaklara olan bağımlılık derecelerine göre 
bir takım reaksiyonlarda bulunduğunu ifade etmiştir. Birçok diğer örnek olay çalışması güç ve çıkar 
ilişkilerinin bir örgütsel alandaki değişim ve gelişimin açıklanmasında önemli roller oynadığını ifade etmiştir 
(DiMaggio,1991; Leblebeci vd., 1991). Kuramsal olarak kurumların nasıl oluştuğu ve değiştiği soruna cevap 
kısmen çıkar gruplarının ve vekillerin rollerinin kurumsal kuram içindeki açıklamaları ile verilebilir. Tabii 
burada yine doğrudan cevaplanması gereken bir konu ortaya çıkmaktadır, aktörler ve onların çıkarlarının da 
kurumsal olarak örgütsel alan içerisinde inşa edilmiş olduğu ifadesidir (DiMaggio ve Powell, 1991). Kurumsal 
değişim, çelişkilerin ve alışkanlıkların karşılıklı dinamik etkileşimlerinin bir sonucu olarak görülebilmektedir 
(Seo ve Creed, 2002). Seo ve Creed (2002) dört farklı çelişki kaynağından söz etmektedir: 1. İşlevsel 
yetersizliği tehlikeye atan meşruiyet, 2. Uyumlaşmayı tehlikeye atan uyum, 3. Kurumlar arası uyuşmazlık 
yaratan kurum içi uygunluk, 4. Farklı çıkarlarla çatışan eşbiçimlilik. Bunlar örgütlerin devamlı suretle 
uygulamış oldukları eşbiçimlilik uyarlamalarının sonuçları olarak ifade edilmektedir (Burns ve Nielsen, 2006). 

İlk olarak teknik ve işlevsel yeterlilik pahasına da olsa var olan kurumlara uygunluk, ikinci olarak 
sürekli olarak devam eden eşbiçimlilik uygulamaları, rekabet tuzakları ve ekonomik sıkıntılar gibi daha fazla 
uygunluğu tehlikeye atan uygulamalara yol açabilir (Seo ve Creed, 2002). Üçüncü olarak da meşruiyet arama 
süreçleri, çatışan ve tutarlı olmayan çoklu kurumsal alanları uzlaştırmayı gerektirebilir. Sonuç olarak, 
örgütsel alanda oluşan uyumsuzluk ve kurumsal alan içinde gömülü olan aktörlerin farklı çıkarları çelişkilere 
yol açmakta bu durum da kurumsal değişimin kaynağı olabilmektedir (Kshetri, 2007:418). 

Kurumsal değişimin gerçekleşip gerçekleşmediği ise kurumsal alanda meşrulaştırılan yeni 
uygulamaların tüm alan içindeki çok sayıda örgüt tarafından benimsenip benimsenmediğine ve örgütlerin bu 
değişime ilgisinin nedenlerini incelemek suretiyle anlaşılabilir (Özen, 2002: 53-54). Kurumsal değişim ile ilgili 
son dönemde yapılan çalışmalar örgütlerin kurumsal değişimi benimsemelerinde çok farklı değişkenlerin var 
olduğunu ve farklı biçimlerde örgütler tarafından kurumsal değişimin benimsendiğini göstermektedir (Özen, 
2002: 54). 
 

3. Kurumsal Girişimcilik 
Kurumsal girişimcilik konusu ilk olarak DiMaggio (1988) tarafından kurumsal analizde aktörlerin 

yeniden ele alınması ile ortaya çıkmıştır. Kurumsal girişimcilik kavramı kurumsal değişimin  açıklanmasında 
içsel bir araştırma alanı olarak ortaya çıkmıştır (Leca, vd., 2006:3). DiMaggio’nun 1988’deki kitap 
bölümünden bu yana kurumsal girişimcilik yazını potansiyel olarak genişlemiştir. Eisenstadt (1980) yapısal 
değişimde katalizör görevi gören aktörleri açıklamak ve değişime yön veren ve hız kazandırmada liderlik 
görevi üstlenen kurumsal girişimcilik kavramını ilk kullanan kişidir. DiMaggio, Eisentadt’ın çalışmasını temel 
alarak kurumsal analizde kurumsal girişimcilik kavramını yeni kurumların oluşmasında katkı sağlayacak 
yeterli kaynaklara sahip organize olmuş aktörler olarak tanımlamıştır. DiMaggio’nun amacı durgunluğa 
doğru var olan baskılara rağmen aktörlerin nasıl kurumları şekillendirdiğini açıklamaktır (Holm, 1995; Seo ve 
Creed, 2002). 

Kurumsal girişimcilik çalışmaları vekil ve belirli bir alana değişiklik getirmeye çalışan belirli aktörlerin 
çıkarlarına odaklanmaktadır. Kurumsal girişimcilik kapsamı, büyük ve güçlü örgütler (Greenwood vd., 2002) 
tarafından başlatılan kurumsal değişimden, göreceli olarak daha güçsüz aktörlerin belirli nişlerdeki değişim 
çabalarına kadar geniş bir alana yayılmaktadır (Maguire vd., 2004). Kurumsal girişimcilik araştırmalarının 
genel yapısı kurumsal girişimcilerin yeni kurumlar oluşturmak için hangi mekanizmaları kullandığına ve bunu 
nasıl gerçekleştirdiğine odaklanmaktadır.  

Kurumsal girişimcilerin karşılaştıkları ilk zorluk hali hazırda var olan kurumsal düzenlemeler içinde 
sağlamaya çalıştıkları kurumsal değişim konusunda hali hazırdaki durumdan fayda sağlayan ve bunun 
muhafazasını isteyen aktörlerdir (DiMaggio, 1988; Levy ve Scully, 2007). Kurumsal girişimciler bazen 
muhalefet eden aktörler üstündeki kurumsal değişimi onları kazanmadan da uygulamaktadırlar (Battilana ve 
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Leca, 2008; Dorado, 2005:389). Kurumsal girişimcilik konusunda araştırmalar hem gelişmiş hem de 
gelişmekte olan kurumsal alanlarda gerçekleşmektedir. Gelişmiş alanlarda bir yerleşik örgüt grubu, iyi 
tanımlanmış bir faaliyet alanı, çok iyi oluşturulmuş kurumlar girişimcilik eylemi için durağan ve anlaşılır bir 
çevre sağlamaktadır (Beckert, 1999). Bu eylem genellikle alanı tanımlayan kabul edilmiş yapılar ve süreçleri 
yıkmak veya değiştirmek amacını taşımaktadır (Clemens ve Cook, 1999). 

Gelişmekte olan alanlarda ise tüm çevre bir karmaşa içindedir ve kurumsal girişimcilik için uygun 
ortam basitçe oluşmamıştır. Alandaki aktörler hali hazırda alanı tanımlamakla, alan içerisinde kendilerini 
konumlandırmakla, diğer aktörlerle ilişkiler geliştirmekte ve önceliklerini tanımlamakla meşguldürler 
(Aldrich ve Fiol, 1994). Güç yapısı hâlâ oluşmakta olduğundan daha az kaynaklara sahip daha küçük aktörler 
kendilerini daha etkili hale getirebilecek fırsatlara sahiptirler. Çalkantılı bir çevreye sahip gelişmekte olan 
alanlarda başarılı girişimciler daha gelişmiş alanlara nazaran daha ikna edici, daha kavrayıcı ve politik olarak 
daha hünerli olmaları gerektiği söylenmektedir (Maguire vd., 2004). Kurumsal girişimcilerin başarısındaki 
kilit nokta içinde bulundukları alan içerisindeki diğer aktörlerin çıkarlarına, faaliyetlerine ve değer yargılarına 
ters düşmeden yaratıcı koşulları oluşturabilmelerine bağlı olduğu ifade edilmektedir (Clemens ve Cook, 
1999). Sonuç olarak, başarılı bir kurumsal girişimci daha önce ilişkisiz olarak algılanan geniş kültürel öğeleri 
bir araya getiren öncü kişiler, örgütler veya devletin olabileceği söylenmektedir(Rao, 1998). 

Kurumsal girişimciler, genellikle kurumsal değişimi gerçekleştirmek için müttefiklerini harekete 
geçirmeliler, (Boxenbaum ve Battilana, 2005; Fligstein, 1997; Greenwood, vd., 2002), ittifaklar ve işbirlikleri 
geliştirmelidir (Fligstein, 2001; Lawrence vd., 2002; Rao, 1998). Özellikle kurumsal girişimciler 
profesyoneller, uzmanlar ve yüksek bir derecede gömülü olan kilit vekilleri harekete geçirmelidirler (Hwang 
ve Powell, 2005). Bundan dolayı, kurumsal girişimcilik karmaşık politik ve kültürel süreçlerden oluşmaktadır 
(DiMaggio, 1988; Fligstein, 1997; Rao, 1998). Bu yüzden kurumsal girişimciler uygulamak istedikleri 
kurumsal projelerine bağlı olarak çok geniş bir yelpazedeki sosyal becerilerini harekete geçirmelidirler 
(Perkmann ve Spicer, 2007). 

 
4. Kurumsal Mantıklar 

Kurumsal mantıklar kavramı ilk defa Alford ve Friedland (1985) tarafından modern batı 
toplumlarındaki kurumların çatışan pratiklerini ve inançlarını tanımlamak üzere kullanılmıştır. Onlar 
kapitalizm, devlet bürokrasisi ve politik demokrasiyi bireylerin politik mücadelelerde nasıl hareket etmesi 
gerektiğini şekillendiren farklı uygulamalar ve inançları içinde bulunduran kurumsal düzenler olarak 
tanımlamışlardır. Jackall ise (1988) örgütlerdeki etik çatışmaları inceleyen etnografik çalışmasında kurumsal 
mantıkları karmaşık, deneyimsel olarak inşa edilmiş ve böylece bağımlı kurallar grubu, erkek ve kadınların 
özel bir bağlamda ürettiği, onların davranış ve bakış açılarını bir derecede düzenleyen ve tahmin edilebilir 
şekilde yeniden ürettiği faydalar ve kısıtlamalar olarak tanımlamıştır. O’na göre kısa ve öz bir şekilde 
kurumsal mantıklar belirli bir sosyal dünyanın nasıl çalıştığının ifadesidir.  

Friedland ve Alford (1991) daha sonra bireyler, örgütler ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkiyi 
inceleyen bir kavram geliştirmişlerdir. Onlar kurumları materyal uygulamalar ve sembol sistemlerin 
köklerine inen bireylerin ve örgütlerin kendi materyal yaşamlarında ürettikleri ve yeniden ürettikleri, 
tecrübelerini anlamlı hale getiren örgütler-üstü yapılar olarak görmüşlerdir. Bireysel rasyonel seçim 
teorilerini ve makro yapısal bakış açılarını redderek, her bir kurumsal düzenin içinde merkezi bir mantığın 
olduğunu ve bu mantığın temelleri organize ettiği ve sosyal aktörlere motivasyon sağladığıdır. Bu 
uygulamalar ve semboller, bireylerin, grupların ve örgütlerin kendi çıkarları doğrultusunda kullanması, 
manipüle etmesi ve daha ileri seviyede faydalanması için imkân sağlamaktadır.  

Eylem ve kurumlar arasında bir köprü görevi gören kurumsal mantıklar Meyer ve Rowan’ın (1977) 
makro yapısal bakış açıları ile DiMaggio, Powell ve Zucker’ın mikro süreç yaklaşımları arasında bir köprü 
görevini görmektedir. Friedland ve Alford için toplumun temel kurumları; kapitalist piyasa, bürokratik 
devlet, aileler, demokrasi ve dindir, her bir kurum merkezi bir mantığa sahiptir. Bu mantıklar bireylerin 
davranışlarına imkân ve kısıtlamalar sağlar,  toplumun, örgütlerin ve bireylerin temel taşıdır. Kurumsal 
mantıklar toplumsal düzeyde kültürün, bireyin ve örgütsel aktörlerin davranışları ve algılarındaki etkileri 
anlamaya yönelik bir analiz metodu ve teorisi olarak tanımlanmaktadır (DiMaggio, 1997). Yeni kurumsal 
kuramda kurumsal mantıklar kurumların mantıklar aracılığıyla nasıl oluştuğu, sosyal aktörlerin eylemlerini 
sınırlayan ve fırsat veren ve aynı zamanda bu eylemlerin sonuçlarından etkilendiği konusunda bir açıklama 
sağlamaktadır (Friedland ve Alford, 1991). 

Thorton ve Ocasio (1999) kurumsal mantıkları sosyal olarak inşa edilmiş materyal uygulamaların 
tarihsel kalıpları, varsayımlar, değerler, inançlar ve bireylerin kendi materyal var oluşlarını ürettikleri ve 
yeniden ürettikleri, zaman ve mekânı organize eden ve kendi sosyal gerçekliklerinin anlamlı olmasını 
sağlayan kurallar bütünü olarak tanımlamışlardır. Bu tanıma göre kurumsal mantıklar bireysel vekiller ile 
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sosyal ve algısal olarak inşa edilmiş kurumsal uygulamalar ve kurallar arasında bir ilişki sağlamaktadır. 
Friedland ve Alford’un yaklaşımı yapısal ve sembolikken Jackall’ın yaklaşımı yapısal ve normatiftir. Thorton 
ve Ocasio’nun yaklaşımı ise yapısal, normatif ve sembolik bakış açılarının kurumların ayrılmaz bir parçası 
olarak ifade etmektedir. Kurumsal mantıklar ile ilgili farklı tanımlar olmasına rağmen temelde hepsinin 
amacı birey ve örgütsel davranışları anlamak üzerinedir, kurumsal mantıklar bir kurumsal bağlam ve bir 
toplum içinde konumlandırılmalıdır ve bu bağlam içindeki davranışları düzenlediği için vekil ve değişim için 
fırsatlar sunmaktadır (Thorton ve Ocasio, 2008:101-102). 

Kurumsal mantıklar aktörleri ve onların eylemlerini sınırlar ve imkânlar sunar. Aktörler anlam ve 
eylemi inşa etmek için kurumsal mantıkların içindeki motifleri ve tanımları kullanırlar (Thornton,  2004). Aynı 
zamanda mantıklar yoruma ve manipülasyona açıktırlar ve bu sayede sosyal aktörler kendi çıkarları için 
kuralları harekete geçirmeye teşebbüs ederler (Friedland ve Alford, 1991). Sosyal aktörler tarafından inşa 
edilen uygulamalar bundan dolayı mantıkların açıklanması ve uygulamaya geçmesine yol açar (Czarniawska 
ve Jeorges,  1996). Kurumsal mantıklar yaklaşımı ile ilgili en temel varsayım çıkarlar, kimlikler, değerler, 
bireylerin ve örgütlerin var olan kurumsal mantıklar içerisinde gömülü olduğudur. Kararlar ve çıktılar 
bireysel vekiller ile kurumsal yapı arasındaki karşılıklı ilişkilerin sonucudur (Thornton ve Ocasio, 2008). 
Bireyler ve örgüt içinde aktörler güç, ekonomik avantaj ve statü ararken onların bu çabaları var olan 
kurumsal mantıklar tarafından hem engellenmekte hem de aynı zamanda onlara imkânlar sunmaktadır. 
Yukarıdaki ifade edilen konu zaman içerisinde yazında gömülü vekil olarak adlandırılmıştır. Bu yaklaşım 
kurumsal mantıkları yapıyı eylemin üstünde gören makro yapısalcı bakış açısından ayırmaktadır (DiMaggio 
ve Powell, 1983; Schneiberg ve Soule, 2005). 

Vekilin gömülü olması, sosyal yapı veya eylemi açıklaması bakımından bireylere ve örgütlere kısmen 
otonomi sağlamaktadır. Toplum üç düzeyden oluşmaktadır; çatışma ve uzlaşma halindeki bireyler, çatışma 
ve koordine halindeki örgütler, çelişki ve karşılıklı dayanışma içindeki kurumlar. Tüm bu seviyeler toplumu 
anlamak için gereklidir (Thornton ve Ocasio, 2008:104). Hiçbir düzey diğerinin üzerinde değildir bireyler ve 
örgütlerin eylemleri kurumlar içinde gömülü iken kurumlar sosyal olarak inşa edilmiş ve bundan dolayı 
örgütlerin ve bireylerin eylemleri sonucunda oluşmaktadır. Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda genellikle 
toplumsal düzeyin önemine vurgu yapılırken, bir düzeyin başka bir düzeyle karşılaştırılması bir kısıtlama 
olarak ortaya çıkmıştır ( Thornton ve Ocasio, 2008). 

 
5. Kurumsal Girişimcilerin Kurumsal Değişimdeki Rollerinin Kurumsal Mantıklar Aracılığıyla 

İncelenmesi: İlk ve Orta Öğretim Örneği (2002-2014) 
Çalışmada Türkiye’deki ilk ve orta öğretim alanındaki kurumsal mantıklar ve kurumsal girişimcilerin 

tespit edilebilmesi için ikincil veri kaynakları kullanılarak ilk ve orta öğretim alanındaki kurumsal mantıklar ve 
kurumsal girişimciler tanımlanmaktadır. Kurumsal alanda meydana gelen değişimlerin izlenebilmesi için 
2002-2014 yılları arası zaman aralığı olarak belirlenmiştir. Türkiye’de eğitim hakkı 1982 Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası ile güvence altına alınmış ve eğitim tür ve kademelerini ve işleyişe dönük esasları düzenleyen 
mevzuatla Türk Eğitim Sistemi bugünkü yapısına kavuşmuştur. Türk Milli Eğitim Sisteminin genel çerçevesi, 
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile belirlenmiştir. Anayasa ve Kanunlarda yer alan ifadelerden 
anlaşılabileceği gibi ilk ve orta öğretimin kurumsal alanındaki, kurumsal mantıklardan en önemlisi devletçilik 
mantığıdır.  Anayasada Devletçilik mantığı, eğitimin parasız olduğunu ve herkesin dil, din, ırk farkı 
gözetmeksizin eğitim hakkına sahip olduğunu ifade edilmektedir. Devlet, Anayasa ve Kanunların kendisine 
verdiği eğitim görevini kendi bünyesinde oluşturduğu kurumları aracılığıyla yerine getirmektedir. Devlet 
günümüzde bu mantığı sürdürmekle birlikte yine kanunlar aracılığıyla özel eğitim kurumlarının kurulmasını 
teşvik etmektedir (Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 5580). Devlet bu şekilde eğitim alanında özel sektör 
mantığınında oluşmasını teşvik etmektedir. Özel sektör mantığında eğitim paralıdır ve parası olan herkes 
eğitim hakkına sahiptir. Devlet, ilk ve orta öğretim alanında özel sektör mantığının da gelişmesini 
istemektedir. Bu temelde çelişki gibi görünsede devlet kârlı olmayan ve devlete yük olan eğitim faaliyetini 
kendi kontrolünde özel sektöre aktararak bu yükten kurtulmak istemektedir. İlk ve ortaöğretim kurumsal 
alanında ne gibi değişikliklerin yaşandığını ortaya çıkarabilmek için bir takım gösterge ve verilere bakılması 
gerekmektedir. Bu göstergelerden ve verilerden en önemlisi örgün eğitim sistemindeki okul ve öğrenci 
sayılarına bakılarak yapılabılabilir. 2002-2014 yılları arasındaki öğrenci ve okul sayılarındaki farklara bakacak 
olursak: Milli Eğitim Bakanlığının 2002-2003 yılına bakıldığında ilköğretimde 35133 okul ve 10 milyon 477 
bin 616 öğrenci sayısı, orta öğretimde ise 6210 okul ve 3 milyon 23 bin 602 öğrenci bulunmaktadır. 2013-
2014 yılı örgün eğitim istatistiklerine bakıldığında, ilköğretim özel okul sayısının 2043 (1071 İlkokul, 972 
Ortaokul, orta öğretim 1433) öğrenci sayısının da 563 bin 007 olduğu görülmektedir. 2013-2014 eğitim-
öğretim yılında, ilköğretimde 43.508 okul ve 10 milyon 686 bin 971 öğrenci sayısı, orta öğretim okul sayısı 3 
bin 743 öğrenci sayısı 1 milyon 805 bin 471’dir.  
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Verilere bakıldığında 2002-2003 yılındaki özel okulda okuyan öğrenci sayısının 223 bin okul sayısının 
da 125 bin 223 olduğu ve toplam okul sayısına oranınında yüzde 2 olduğu görülmektedir. 2013-2014 yılında 
özel okul sayısının toplam okul sayısına oranının yüzde 9 olduğu görülmektedir. Rakamsal değerlere 
bakıldığında on iki yıllık süreçte alandaki özel okul sayısında ve bu okullarda okuyan öğrenci sayısında önemli 
bir artış olduğu görülmektedir. Bu artışın farklı nedenleri olmakla birlikte güçlü kurumsal girişimci devletin 
payının büyük olduğu görülmektedir. Bu on iki yıllık süreçte devlet, özel sektörden daha fazla özel sektörün 
gelişmesi için bir takım faaliyetlerde bulunmuştur. Bu konuda kamuoyu oluşturmaya çalışmıştır. 2014 yılında 
Milli Eğitim Bakanlığı ilk ve orta öğretimde özel okulları tercih eden öğrencilere yıllık kişi başı ilkokul için 
3000 TL ortaokul ve orta öğretim öğrencileri için 3500 TL teşvik yapacağını duyurmuştur ve bu teşvik 
uygulamasından 160 bin öğrencinin faydalandığı ifade edilmiştir (MEB, 2014, Duyurular). Tek başına hâkim 
olan devletçilik mantığından yavaş yavaş özel sektör mantığına doğru bir kayma olduğu görülmektedir. Bu 
konuda kesin fikir sahibi olmak için sadece örgün eğitim istastiklerine bakmak yeterli değildir. Bu dönemde 
basın ve yayın organlarındaki haberler incelendiğinde devletin özel sektörün gelişmesi için birçok açıklama 
ve uygulamada bulunduğu görülmektedir. Devlet, Anayasının ve Kanunların kendisine verdiği yetkilerle 
kurumsal alandaki hâkimiyetini kaybetmek istememektedir. İlk ve orta öğretim alanındaki diğer kurumsal 
girişimciler kimlerdir diye bakacak olursak dershaneler, sendikalar ve özel okul birlikleri olarak tespit 
edilebilir. Bu girişimciler, ilk ve orta öğretimin kurumsal alanı değiştirebilecek kaynak ve yasal güçten 
yoksundurlar.  Devlet kurumsal girişimci olarak, alanda yapmak istediği değişikliği kamuoyu oluşturmak ve 
Kanun çıkarmak vasıtasıyla gerçekleştirebilmektedir. Buna örnek olarak dershanelerin kapatılıp özel okul 
statüsüne geçirilmesi örnek olabilir (Dersaneler ve 6528 Sayılı Kanun Hakkında Yayın tarihi: 31.12.2014 - 
13:11). Devlet kurumsal girişimci olarak,  alanda var olan dershanecilik mantığını yasal yetkisini kullanarak 
ortadan kaldırmıştır. Dershanelerin kapatılması sürecinde devlet ilk ve orta öğretim alanında bazı kurumsal 
mantıkların var olduğunu ve bu kurumsal mantıkların yanlış olduğunun söyleyerek kamuoyunu ikna etmeye 
çalışmış, alandaki diğer kurumsal girişimcilerle yaşanan çatışmalara rağmen sonuçta yine güçlü aktörün 
istediği değişiklik kurumsal alanda gerçekleşmiştir.   

 
6. Sonuç Yerine Değerlendirme  
Türkiye’de makro bakış açısıyla 2002-2014 yılları arasında ilk ve orta öğretimin kurumsal alanında 

bir takım değişikliklerin yaşandığı görülmekle birlikte alanda baskın aktör olan devletin henüz bu gücü 
elinden bırakmaya hazır olmadığı görülmektedir. İlk ve orta öğretim alanında var olan devletçi ve özel sektör 
mantığının devletçi mantık baskın olacak şekilde birlikte var olmaya devam edeceği görülmektedir. Devletçi 
mantık kurumsal girişimcilik rolünü de üstlenerek ilk ve orta öğretimin kurumsal alanını şekillendirmeye 
devam edecektir. Çünkü devlet boy ölçülmeyecek ölçüde her türlü kaynak ve kabiliyete sahiptir. Devletçi 
mantık, özel sektör mantığını teşvik eder gibi görünse de ilk ve orta öğretim alanını kendi kontrolü altına 
alabileceği bir kurumsal alan haline getirmeye çalışmaktadır. Örneğin, dershanelerin kapatılması konusunda 
devlet kamuoyu oluşturmak suretiyle alanda var olduğu iddia edilen kurumsal mantığın Türkiye için yanlış 
olduğu ve saptırıldığı yönündeki ifadelerle kurumsal alandaki bir kurumsal girişimciyi yasal olarak 
sonlandırmıştır. İlk ve orta öğretimin kurumsal alanının çok geniş olması nedeniyle bu çalışmada belirlenmiş 
olan kurumsal girişimciler eksik kalmış olabilir. Kurumsal alanda değişim gücü olan kurumsal girişimci 
devletin etkisi açıklanmaya çalışılmıştır.  Günümüzde İlk ve orta öğretim alanında iki kurumsal mantığın var 
olduğu görülmekle birlikte devletçi mantığın alandaki etkisi görülmektedir. Bu çalışmada makro bakış 
açısıyla kurumsal girişimciler ve kurumsal mantıklar oluşturulmaya çalışılmıştır. Oysaki daha alt düzeylerde 
alan içerisinde farklı kurumsal girişimciler ve kurumsal mantıkların olduğu da yadsınamaz. Ancak bu 
düzeylerde yapılabilecek çalışmalarla kurumsal girişimciler, kurumsal mantıklar ve kurumsal değişimler daha 
detaylı incelenebilecektir. Ayrıca kurumsal alandaki değişim kaynakları konusunda kurumsal girişimcilerinin 
rolleri farklı değişkenlerle incelenerek alan yazına katkı sağlayabilir. 
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HOLDİNG FORMU DEĞİŞİYOR MU? BİR KURUMSAL GİRİŞİMCİLİK ÖRNEĞİ 
 

 
 
 
 
ÖZET 
Örgüt formları her ülkenin kurumsal bağlamındaki koşullara göre şekillenmektedir. Zamanla 

kurumsal bağlamın değişmesi örgüt formlarının da değişmesine yol açmaktadır. Bununla birlikte, örgüt 
formlarının değişmesinde yalnızca kurumsal bağlamın değişmesi değil, aynı zamanda kurumsal girişimciler 
olarak da adlandırılan örgüt yöneticilerinin melez mantıklar oluşturması da etkili olmaktadır. Holdingler, 
Türkiye'de yaygın olan bir örgüt formudur ve en belirgin özelliği ilişkisiz çeşitlenmiş olmalarıdır. Ancak 
holding formun ilişkisiz çeşitlenme özelliğinde son yıllarda ilişkili çeşitlenme yönünde bir değişim 
gözlenmektedir. Bu çalışmada bir holding formunda olmakla birlikte, sahiplik yapısı, çeşitlenme şekli ve 
devletle ilişkileri bakımından farklılaşan Anadolu Birlik Holding’in yeni bir kurumsal mantık yoluyla yaygın 
holding formundan ayrılmasında kurumsal girişimcinin rolü incelenmektedir. Araştırma holding formun 
kooperatif mantığı ve pazar mantığının birleşmesiyle dikey ve yatay bütünleşik (co-generating form) bir 
forma dönüştüğünü göstermiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Holding, Örgüt Formları, Kurumsal Değişim, Kurumsal Girişimcilik 

1. Giriş 
Holding, çeşitlenmiş işletme gruplarına verilen adlardan birisidir. Çeşitlenmiş işletme grupları 

(Brezilya, Şili, Çin, Hindistan, Güney Kore, Endonezya, Meksika, Pakistan, Tayland ve Türkiye gibi) geç 
sanayileşen ve gelişmekte olan ekonomilerde yaygın olan bir örgüt formudur (Gökşen ve Üsdiken, 2001; 
Kock ve Guillen, 2001; Khanna ve Yafeh, 2007; Yıldırım-Öktem ve Üsdiken, 2010).  

Gelişmiş ekonomilerde yaygın olan ve tek bir hukuki şirket varlığı bünyesinde farklı alanlarda 
faaliyet gösteren iş birimlerinden oluşan örgüt formunun (M form) aksine, işletme grupları bağımsız, ancak 
formal (sahiplik, sermaye) ya da informal (aile bağları gibi) yollarla birbirine bağlı olan firmaların bir 
topluluğudur (Granovetter, 1994, Gökşen ve Üsdiken 2001; Yıldırım-Öktem ve Üsdiken 2010). Aile sahipliği, 
yasal olarak bağımsız firmalar yoluyla ilişkisiz çeşitlenme, merkezi koordinasyon ve kontrol, devlet desteği 
(Buğra, 1995) gibi özellikler işletme gruplarını çok bölümlü (M form), yığışım ve tek işletme (U form) ile 
yatay olarak bağlantılı firma ağlarından ayıran özelliklerdir (Guillen 2000; Yıldırım-Öktem ve Üsdiken, 2010). 

Bu alanda yapılan pek çok çalışma işletme gruplarının geç sanayileşen, gelişmekte olan ülkelere 
özgü bir örgüt formu olduğunu öne sürmektedir (Chung vd., 2006; Kedia vd., 2006; Khanna ve Palepu, 2000; 
Luo ve Chung, 2005; Yiu vd., 2005). Geç sanayileşen ülkelerden kasıt Buğra (1995)’nın verdiği tanıma göre 
sanayileşmenin yerli bir teknoloji üretme kapasitesi olmaksızın gerçekleşmesidir. Amsden (2001)’e göre 
sanayileşmenin yenilikler ve buluşlar yoluyla değil, öğrenme yoluyla gerçekleşmesidir. Tandırcıoğlu 
(2002)’na göre,  ekonomik altyapıda (eğitim, istihdam, finansal piyasalar gibi) yetersizlikler söz konusudur. 
Hükümetlerin izledikleri politikaların şekillendirdiği ekonomik ve sosyo-kültürel yapı bir örgüt formunun 
oluşmasına ve yaygınlaşmasına yol açan bir kurumsal bağlam yaratır. 

Bununla birlikte, kurumsal alt yapıdaki eksiklikler tamamlandıkça oluşan belirlilik ve güven 
ortamının örgüt formları üzerinde dönüştürücü bir etkiye sahip olacağı varsayılabilir. Eğer bir örgütsel form 
belirli ekonomik, sosyal ve siyasal koşulların ürünü olarak ortaya çıkmışsa, bu koşullarda önemli bir 
farklılaşma olmadıkça formun kendisini yeniden üreteceği ya da koşullar önemli ölçüde farklılaştığında 
örgütsel formun dönüşüm geçireceği söylenebilir (Özkara vd., 2008). Türkiye’de holdingler üzerine 
araştırmalar eski holdinglerle yeniler arasında çeşitlenme stratejisi bakımından az da olsa bir fark olduğunu 
göstermektedir. (İlhan, 2011; Özkara vd., 2008). Yeni holdinglerin fırsatlardan yararlanma isteğiyle 
çeşitlenmeleri bir “sürüye uyma davranışı” olarak devam etse de, kaynak ve yeteneklerinin daha fazla 
farkında olarak ilişkili çeşitlenmeye yönelmeleri söz konusudur (Çolpan ve Hikino, 2008). Karaevli (2008) 
ilişkisiz çeşitlenmeden ilişkili çeşitlenmeye yönelişi “çok odaklılaşma” olarak adlandırmaktadır. Bu 
araştırmalar holding formun çeşitlenme stratejilerindeki değişimin makro çevre koşullarındaki değişimle 
ilişkili olduğunu ima etmektedir.  

Dijksterhuis, Van den Bosch ve Volberda (1999) örgüt formlarındaki değişimin makro düzeyde 
çevredeki değişimlerden kaynaklanması yanında, örgüt düzeyinde yöneticilerin stratejik seçimlerinden de 
kaynaklanabileceğini belirtirler. Kurumsal çevrenin örgüt formlarının şekillenmesinde etkili olması yanında, 
bireysel aktörler olarak örgütlerin yöneticileri de kurumsal mantıklarda ve dolayısıyla bu kurumsal 
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mantıkların yansıdığı örgüt formlarında değişime yol açacak stratejik seçimler yapabilirler. Kurumsal 
girişimcilik olarak adlandırılan bu stratejik seçimler kurumların değiştirilmesinde ve geliştirilmesinde önemli 
bir rol oynarlar (Flingstein 1997; Grenwood ve Suddaby, 2006; Levy ve Scully, 2007).  

Tracey, Philips ve Javis (2011) yeni örgüt formlarının yaratılması sürecinde kurumsal girişimciliğin 
önemli bir rolü olduğunu ileri sürerler.  Buna göre kurumsal girişimcilik, bir kurumsal girişimcinin birbirleriyle 
çok az ilişkili olan ve hatta çatışma halinde olan farklı mantıkların ana unsurlarını birleştiren melez bir mantık 
oluşturarak kurulu kurumsal mantıkları, onlarla ilgili uygulamaları ve örgüt formlarını dönüştürmesini 
kapsar. Kurumsal değişimin özel bir mekanizması olan kurumsal girişimcilik belirli bir kurumsal düzenlemede 
çıkarı olan ve yeni kurumlar yaratmak ya da mevcut olanları dönüştürmek için kaynakları kullanan aktörlerin 
faaliyetlerinden oluşur (Levy ve Scully, 2007).  

Kurumsal girişimcilik stratejik bir eylem olarak anlaşılabilir. Kurumsal stratejiler yapıları kontrol 
eden kurumların, alanların, kuralların ve standartların oluşumu ve dönüşümü ile ilgili örgütsel eylem 
modelidir (Lawrence 1999; Levy Scully, 2007). Benzer şekilde stratejik eylem sosyal aktörlerin istikrarlı 
sosyal dünyalar yaratmak ve korumak çabası olarak tasvir edilir (Flingstein 1997). Bununla birlikte kurumsal 
girişimcilik bir paradoksu da içerir: yerleşiklik (Seo-Creed 2002). Eğer aktörlerin eylemleri, niyetleri, 
rasyonelitesi değiştirmek istedikleri kurumlar tarafından kuşatılıyorsa, o zaman aktörler kurumları nasıl 
değiştirebilirler? Bununla birlikte kurumsal girişimcilerin öyle niyet etmeseler de, bazı boşlukları 
değerlendirerek kurumsal değişime yol açabilecekleri söylenebilir.  

Bu çalışmada Pancar Ekicileri Kooperatifleri tarafından ortak olunarak kurulan Konya Şeker 
Fabrikası ile Pankobirlik tarafından yapılan yatırımlara dayanarak kurulan Anadolu Birlik Holding 
incelenecektir. Anadolu Birlik Holding, bir holding formunda olmakla birlikte kurumsal mantık, çeşitlenme 
şekli, sahiplik yapısı ve devletle ilişkileri bakımından farklılaşmaktadır. Araştırma holding formundaki 
farklılaşmanın düzeyini, farklılaşmaya yol açan kurumsal mantığı ve kurumsal girişimcinin rolünü ortaya 
koymayı amaçlamaktadır.  

 
2. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 
Araştırma Anadolu Birlik Holding örneğinden hareketle holding formundaki değişimi açığa 

çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırmanın doğrulamaya çalıştığı temel varsayımlar şunlardır:  

 Anadolu Birlik Holding’in sahiplik yapısı tipik aile holdinglerinin sahiplik yapısından farklıdır. 

 Anadolu Birlik Holding’in yapısı dikey bütünleşmiş M forma benzemektedir. 

 Anadolu Birlik Holding’in çeşitlenme stratejisi ilişkili çeşitlenme ve odaklanmadır. 

 Anadolu Birlik Holding’in kurumsal mantığı pazar mantığı yanında kooperatif mantığını da kapsayan 
melez bir mantıktır. 

Araştırmada bu varsayımlarını doğrulamak için nitel araştırma yöntemlerinden örnek olay ve veri 
toplama araçları olarak doküman analizi ve görüşme yöntemi kullanılmıştır. Doküman analizinde, Anadolu 
Birlik Holding’in ve Konya Şeker’in web sayfası incelenmiş; kurumsal mantıktaki değişimi belirlemek için 
2004-2015 yılları arasındaki haberler kullanılmıştır.  

Tablo 1. Anadolu Birlik Holding Web Sayfasında Yıllara Göre Haber Sayıları 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 TOPLAM 

9 62 91 106 53 55 55 40 33 24 4 33 565 

 
Haberlerde kurumsal girişimcinin kurumsal mantığı değiştirmedeki rolünü belirlemek amacıyla 

Pankobirlik Başkanı ve aynı zamanda Konya Şeker’in 1999 yılından bu yana yönetim kurulu başkanlığını 
yürüten Recep Konuk’un konuşmalarının yer aldığı Anadolu Birlik Holding web sayfasında 
(http://www.abholding.com.tr/TR-tr/haberler) 03 Ocak 2004 ile 18 Mart 2015 tarihleri arasındaki 565 haber 
içerik analizine tabi tutulmuştur. Analizde önceden belirlenmiş olan kurumsal mantıklar ve bu mantığı içeren 
kavramlar konuşma metinlerinden tespit edilmiştir.  
 

3. Araştırmanın Bulguları 
Bir kurumsal alanda yeni bir örgüt formunun doğması o alanın kurumsal bağlamıyla yakından 

ilgilidir. Bu nedenle Anadolu Birlik Holding örneğinde holding formundaki değişimi daha iyi açıklamak için 
Türkiye’de şeker üretiminin kurumsal bağlamının nasıl şekillendiğini tasvir etmek gerekir. Türkiye’de şeker 
üretimi yapmak için ilk girişim 1840 yılında yapılmıştır, ancak ilk şeker fabrikasının üretime geçmesi için 83 

http://www.abholding.com.tr/TR-tr/haberler
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yıl geçmesi gerekmiştir. 2001 yılındaki ikinci Şeker Yasası’na kadar kurulan şeker fabrikaları ve ilgili yasal 
düzenlemeler şöyledir. 

Tablo 2. Türkiye’de Şeker Üretiminin Kurumsal Bağlamının Şekillenmesi 

Tarih Şirket Adı Kurucusu 

17 Şubat - 04 Mart 1923 İzmir İktisat Kongresi’nde çiftçi, sanayici, tüccar ve işçi temsilcilerinden 
oluşan 1135 delegenin ortak çalışmaları sonucunda “Misak-ı İktisadi Esaslar” belirlenmiştir.  
Buna göre hammaddesi yurt içinde olan ve günlük tüketim mallarının üretimine öncelik verilmesi 
kararı alınmıştır. 

19 Nisan 1923 
(Üretim 1926) 

Uşak Terakki Ziraat T.A.Ş. Nuri bey (Şeker) ve bir grup yerel 
girişimci 

05 Nisan 1925 601 Sayılı “Şeker Fabrikalarına Bahşolunan İmtiyaz ve Muafiyet Kanunu” 
nun çıkarılması 

14 Haziran 1925 
(Üretim 1926) 

İstanbul ve Trakya Şeker 
Fabrikaları A.Ş. (Alpullu Şeker 
Fabrikası) 

Özel girişimciler ve milli bankaların 
ortaklığı 

05 Aralık 1933 Anadolu Şeker Fabrikaları 
T.A.Ş. (Eskişehir Şeker 
Fabrikası) 

Bazı milli bankaların ortaklığı 

19 Ekim 1934 Anadolu Şeker Fabrikaları 
T.A.Ş. (Turhal Şeker Fabrikası) 

 

1935 Tarımsal, teknik ve idari koordinasyon ve sermaye kaynaklarının 
birleştirilmesi amacıyla 4 Şeker Fabrikasının üç milli bankanın eşit 
paylarla ortak olduğu Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. çatısı altında 
toplanması. 

1951 Şeker Sanayinin Tevsi Programı ile yeni şeker fabrikalarının kurulumunun 
ve pancar üreticilerinin kooperatif şekline örgütlenmesinin teşvik 
edilmesi. 
Amaç: Hammadde sağlamada çiftçi potansiyelinden yararlanmak. 
Çiftçilerin tek başına fabrikaya ortak olmalarından çok toplu halde 
meydana getirdikleri kuruluşun sermayeye katılması daha uygun 
görülmüştür. Kooperatiflerin Şeker Fabrikalarına ortak olma dönemi 
başlamıştır. 

1951-1956 Arası Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.  
11 yeni şeker fabrikası 

24 Nisan 1969 tarihli ve 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu 

31 Mart 1972 PANKOBİRLİK’in kurulması ve şeker üretiminde pancar dışındaki 
hammaddelerin de değerlendirilmesi amacıyla kooperatif ana 
sözleşmelerinin gözden geçirilerek genel amaçlı hale getirilmesi. 

1962-2001 Arası 15 yeni şeker fabrikası 
30 şeker fabrikası 

04 Nisan 2001 tarihli ve 4634 sayılı “Şeker Kanunu” nişasta bazlı şeker üretimi ile şeker ithalatının 
serbest bırakılması ve Şeker Kurumu kurulması.  

Şeker üretimi diğer sektörlerden farklı olarak üreticiyle yakın ilişki içinde olmayı gerektiren bir alan 
gibi görünmektedir. Bu nedenle ilk şeker üretimi bir grup çiftçi ve tüccardan oluşan yerel girişimcilerle 
başlamıştır. Daha sonraki girişimlerde ulusal banka ortaklığı yanında çiftçilerin ortaklığı da bulunmaktadır. 
Çiftçi ortaklığının daha güçlü bir sermaye ile katılması için kooperatifleşme teşvik edilmiş ve daha sonraki 
ortaklıklar kooperatif ortaklığı şeklinde olmuştur. 2001 yılına kadar özel girişimcilerle başlayan ve daha sonra 
ulusal bankaların da ortaklığı ile devam eden süreçte şeker üretiminin kurumsal çerçevesi şekillenmiştir. 
2001 yılında şeker piyasasını düzenlemek amacıyla Şeker Kurumu’nun kurulması, kurumda pancar üretim 
kooperatiflerinin de temsil edilmesi ve şeker fabrikalarının özelleştirme kapsamına alınmasıyla birlikte 
kurumsal bağlamda yeni bir durum ortaya çıkmıştır. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.‘ye bağlı şeker 
fabrikalarının özelleştirilmesinde, üretici kooperatifleri ortak oldukları fabrikaları satın alarak süreçte aktif 
rol oynamışlardır (Özelleştirme sürecinde kooperatiflerin rolü konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Ünal, 2008). 
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Tablo 3. Konya Şeker’in Yatırımları ve İştirakleri 

1952 (Üretime geçiş 1954) Konya Şeker Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.  

Konya, Eskişehir, Akşehir, Ilgın ve Civarı Pancar 
Ekicileri İstihsal Kooperatifleri, Konya Sınai 
Kalkınma A.Ş. ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 
ortaklığı. 

1999 yılında Pankobirlik Genel Başkanı ve Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk 
Başkanlığındaki yeni yönetim dönemi.  

Konya Şeker A.Ş. Tarafından Yapılan Yatırımlar Konya Şeker’in İştirakleri 

2003 Çumra Şeker Entegre Tesisleri Şekerbank 

2004 Çumra Şeker Fabrikası Pancar Motor 

2005 Sıvı Şeker Tesisi Kömür İşletmeleri A.Ş. 

2005 Küp Paket Şeker Tesisi Şekerbank Off-Shore Ltd. 

2005  Sert Şeker Üretim Tesisleri Beta Ziraat ve Ticaret A.Ş. 

2006 Çikolata Üretim Tesisleri Kayseri Şeker Fabrikası 

2007 Biyoetanol Üretim Tesisleri Şeker Süt 

Arı Yemi Üretim Tesisi Çumsan Çumra Gıda Sanayi A.Ş. 

2007-2008 Buharlı Küspe Kurutma Tesisi Panek 

Fidan Üretim Tesisi Çumpaş A.Ş. 

Seralar Panagro 

2010  Bisküvi, Gofret, Kek Üretim Tesisi Korunay Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. 

2013 Yem Fabrikası Anadolu Birlik Holding 

2008  Seydibey Tarım Ürünleri İşleme Entegre 
Tesisleri 

Konya Şeker Yağ Gıda ve Tohum San. A.Ş. 

2012 Altıntekin Ham Yağ Üretim Tesisi Çoban Yıldızı Elektrik Üretimi A.Ş. 

2013 Kangal Termik Santrali (Özelleştirme) Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Pan-Gev Tarım Hayvancılık San.ve Tic. A.Ş. 

Pan Akaryakıt A.Ş. 

Termavilla Turizm Otelcilik A.Ş. 

Dikey ve yatay bütünleşmiş bir M formu şeklinde yapılanmış olan Konya Şeker’in sahiplik yapısı da 
Anadolu Birlik Holding yanında Pankobirlik ve çeşitli pancar ekicileri kooperatiflerinin ortaklığı şeklindedir. 
Sahiplik yapısının bu niteliği şirketin yatırımlarına doğrudan yansımaktadır.  

Tablo 4. Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Ortakları ve Sermayedeki Payları  
(470 milyon TL) 

Ortağın Ticaret Ünvanı Sermayedeki Payı % 

Pankobirlik 0,90 

Anadolu Birlik Holding 54,37 

Akşehir Ilgın Pancar Kooperatifi 20,18 

Alpullu Pancar Kooperatifi 6,25 

Balıkesir Bursa Pancar Ekicileri Kooperatifi 5,50 

Afyon Pancar Kooperatifi 3,45 

Uşak Pancar Kooperatifi 2,28 

Diğer 7,78 

 
Anadolu Birlik Holding’in Kurumsal Mantığı ve Çeşitlenme Stratejileri: 2008 yılında kurulan 

Anadolu Bidmit Holding Konya Şeker’in yatay ve dikey olarak büyümesiyle ortaya çıkan işletmelerin çatı 
şirketi olarak nitelendirilmektedir. Bu büyümenin yönetim felsefesi ise “Ümit Projesi” olarak 
adlandırılmaktadır. Proje “sermayenin ve kazancın tabana yayılmasını temel alan; bu temelle birlikte 
üreticinin yaşadığı yerlerin ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmasını önceleyen bir toplam kalkınma 
modeli” olarak tanımlanmaktadır. Ümit projesi, Anadolu Birlik Holding’in çeşitlenme stratejisinin özünü 
oluşturmaktadır. Bu strateji tarım sektöründe ilk üreticiden tüketiciye kadar olan zincirdeki tüm halkalarda 
birinci üreticinin işletme sahibi olarak rolü olmasını öngörmektedir.  
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Anadolu Birlik Holding’in amiral gemisi olan Konya Şeker’in bir holdinge dönüşüm süreci 1999 
yılında Pankobirlik Başkanı Recep Konuk’un bu görevi ile birlikte Konya Şeker’in yönetim kurulu başkanı 
olması ile başlamaktadır. Recep Konuk kooperatifin işbirliği, yardımlaşma, dayanışma ve birlikte kazanma 
mantığını Konya Şeker’e taşıyan bir kurumsal girişimcidir. 2001 yılında çıkarılan yeni Şeker Yasası’nın 
getirdiği değişiklikleri (pancar dışındaki nişasta bazlı şeker üretimi, mısır şurubu ithali, pancar üretimine kota 
getirilmesi ve şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararı) bir fırsata dönüştürerek önce Konya Şeker 
bünyesinde dikey ve yatay bütünleşme ve ardından holdingleşme sürecini başlatmıştır. Bu çeşitlenme 
stratejisini “co-generation” (üreticiye dayalı ve birbirine bütünleşik çeşitlenme) olarak adlandırmaktadır.  

Tablo 5. Anadolu Birlik Holding Bünyesindeki Şirketler 

Konya Şeker Panagro 

Panplast Beta Ziraat 

Panek Çumpaş A.Ş. 

Şeker Süt Çum-San A.Ş. 

 
AB Holding’in kurumsal mantığı kooperatif mantığı, pazar mantığı, verimlilik ve tasarruf mantığı ve 

sosyal sorumluluk mantığının bir bileşimi olan melez bir mantık olarak nitelendirilebilir. Bu melez mantık 
Recep Konuk’un konuşma metinlerinde kullandığı kavramlarda da kendini açık olarak göstermektedir.  
 

Tablo 6. Kooperatif Mantığı İle İlgili Kavramlar ve Tekrar Sayıları 
 

ÜRETİCİ  ÜRETİCİ İLE İŞBİRLİĞİ 

Bölge Çiftçisi / Üreticisi 8 Üretici Lehine Olmak / Üretici Menfaatini 
Korumak 

23 

Çiftçi / Çiftçimiz 272 Üretici Refahını Artırmak ve Üreticinin 
Kazanmasını Sağlamak 

15 

Çiftçi Kuruluşu / Şirketi 11 Üreticiden Güç Almak ve Üreticiye Güç 
Vermek 

10 

Konya Çiftçisi / Üreticisi  
 

15 Üreticinin (Omzundaki) Yükünü Hafifletmek 18 

Kooperatif İşletmesi / Şirketi / İştiraki 16 Üreticinin Mağdur Olmamasını / Sıkıntı 
Çekmemesini Sağlamak  

16 

Pancar Çiftçisi / Üreticisi 16 Üreticinin Yanında Olmak 22 

Tarımsal Üretim Kooperatifi / Üretici 
Kooperatifi 

14 Üreticinin Yüzünü Güldürmek /Tebessüm 
Ettirmek 

10 

Türk Çiftçisi / Ülke Çiftçisi 149 Üreticiye Destek Vermek / Desteklemek 104 

Üretici  534 Üreticiye Sahip Çıkmak / Korumak ve Yalnız 
Bırakmamak 

16 

Üretici Birliği / Kuruluşu / Organizasyonu / 
Şirketi 

35 Üreticiyi Namerde / Kimseye Muhtaç 
Etmemek 

14 

Üretici Ortağı/Ortakları ve Çiftçi Ortağı 77   
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Tablo 7. Pazar Mantığı İle İlgili Kavramlar ve Tekrar Sayıları 

PAZAR ODAKLILIK 

Büyüme 76 

Hedef 62 

Kalite 40 

Kâr / Kârlılık ve Kazanç / Gelir 39 

Performans 30 

Rekabet 47 

Rekabet Gücü 12 

Rekabetçi Yapı 15 

Verimlilik 123 

Yatırım 302 

Yenilik / Yenilikçi 16 

Zenginlik 54 

 
4. Sonuç 
Örgüt formları belirli bir kurumsal bağlamda, bir ya da birkaç kurumsal mantığın ışığında, kurumsal 

girişimcilerin çevresel koşulları yorumlayarak oluşturduğu stratejilerle belirli yapış ve süreçlere dönüşmesi 
sonucu ortaya çıkarlar. Kurumsal girişimciler melez kurumsal mantıklar oluşturarak değişen çevresel 
koşullarda yeni örgütsel formlar oluşturabilirler.  

Holding formu gelişmekte olan ülkelerde, piyasa mantığının eksik piyasa koşullarında şekillenmiş 
olan örgüt formlarıdır. Aile şirketlerinin belirsizlikten korunmak ve kârlılığı garanti etmek amacıyla izledikleri 
stratejiler ilişkisiz çeşitlenmiş işletme grupları şeklindeki holding formun ortaya çıkmasını tetiklemiştir. 
Holding formun en belirgin özellikleri sahiplik ve aile yoluyla koordine edilmesi, devletin teşvik 
mekanizmalarından yararlanarak birbiriyle ilişkisiz sektörlerde faaliyet göstermeleridir. 

Anadolu Birlik Holding de baskın bir örgüt formu olan holding şeklinde yapılanmakla birlikte 
kurumsal mantığı ve çeşitlenme stratejileri bakımından diğer holdinglerden farklılaşmaktadır. 1999 yılında 
Konya Şeker’in yönetim kurulu başkanı olan Recep Konuk bir kurumsal girişimci olarak baskın piyasa 
mantığını kooperatif mantığı ile bütünleştirerek melez bir mantık oluşturmuş, bu melez mantık yoluyla şeker 
fabrikalarının üreticiyle bütünleşik yapısını ve kooperatiflerin işbirliği ve dayanışmaya dayalı mantığını 
holding formuna taşıyarak dikey ve yatay bütünleşik M formuna benzer bir örgüt formuna dönüşmesini 
sağlamıştır.  
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ÖZET 
Yeni kurumsalcılık yazınında çatışan kurumsal mantıklarla karşılaşan örgütlerin söz konusu 

çatışmaları çözmede hangi kurumsal mekanizmaları kullandıkları güncel bir araştırma konusunu 
oluşturmaktadır. Kurumsal mantıkların farklı taleplerinin melez örgütler tarafından karşılanmasında şimdiye 
kadar yapılan araştırmalar, törensel olarak uzlaşma (decouple), ödün vererek uzlaşma (compromise) ve 
seçici olarak uzlaşma (selective coupling) mekanizmalarının işlerlik kazandığını göstermektedir (Pache ve 
Santos, 2013). Bu çalışmada ise, sosyal sigorta ve özel sigorta mantıklarının etkisi altında bulunan Sosyal 
Güvenlik Kurumu’nun melez örgütsel yapıya hangi kurumsal mekanizmaları kullanarak ulaştığı 
incelenmektedir. Ayrıca farklı mantıkların özelliklerini bir araya getirme amacını taşıyan Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nda kullanılan ve yazında mevcut mekanizmalardan farklılaşan katılımcı olarak uzlaşma 
mekanizması aydınlatılmaktadır. Son olarak Kurum’un melez yapıyı sürdürülebilmek amacıyla nasıl hareket 
ettiği ile bu davranışların sonuçları analiz edilmektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: Melez Örgütler, Çoklu Kurumsal Mantıklar, Mekanizmalar, Sosyal Güvenlik 
Kurumu 
 

1. Kuramsal Çerçeve  
Örgütsel alandaki çoklu kurumsal mantıklar belirgin bazı çıkar grupları tarafından desteklenmekte 

ve mantıklar üzerindeki meşruiyet dalgalanmaları örgütlerin istikrarını gölgelemektedir (Dunn ve Jones, 
2010). Farklı kurumsal mantıklara ait özelliklerin eşzamanlı olarak benimsenmesi ise, örgütlerin alanda 
oluşan meşruiyet dalgalanmalarını en az hasarla atlatmalarını sağlamaktadır (Pache ve Santos, 2010). Bu 
açıdan bakıldığında birbirinden farklılaşan mantıkların aynı anda benimsemesi yeni bir örgütsel biçim olarak 
melez örgütleri ortaya çıkarmakta ve söz konusu örgütlerin sürdürülebilirliği için rekabet avantajı 
sağlamaktadır (Greenwood v.d. 2011; 2010). Melez örgütlerde kurumsal mantıklar birbirini tamamlayıcı bir 
yapı şeklinde hayat bulabilmekte ve kurumsal mekanizmalar sayesinde istikrar sağlanmaktadır (Şimşek, 
2009; Reay ve Hinnings, 2009). 

Melez örgütsel yapılar farklı kurumsal mantıkların özelliklerinin eşzamanlı olarak benimsenmesi 
sayesinde oluşmaktadır (Djelic ve Ainamo, 2005). Kurumsal mantıklar örgütsel davranışı etkileyen kültürel 
inançları veya kuralları temsil etmektedir (Özen ve Akkemik, 2012; Dunn ve Jones, 2010). Mantıkların 
taleplerini karşılarken, melez örgütlerin hangi kurumsal mekanizmaları kullandıklarının incelenmesi, söz 
konusu örgütlerin sürdürülebilirliği bakımında önemli görülmektedir. Kurumsal mekanizmalar sayesinde 
melez örgütlerin sürdürülebilirliği sağlanabilir (Pache ve Santos, 2013; 2010). Kurumsal mekanizmalar 
ekonomik ve psikolojik olarak aktör çıkarlarının ve yatırımlarının yürütüldüğü süreçleri ifade etmektedir 
(Bourdieu, 1993). Aktörlerin kurumsal mantıklar arası çatışmalardan olabildiğince az etkilenmeleri için, 
örgütsel alanda meşru olarak görülen çoklu mantıklara ait özellikleri aynı anda benimsemeleri 
gerekmektedir (Djelic ve Ainamo, 2005).  

Yazında melez örgütlerin söz konusu çatışmaları çözmede törensel olarak uzlaşma (decouple), ödün 
vererek uzlaşma (compromise) ve seçici olarak uzlaşma (selective coupling) mekanizmalarını kullandıkları 
önerilmektedir (Pache ve Santos, 2013). Törensel olarak uzlaşma mekanizması, örgütlerin belirli bazı 
kurumsal mantıklara sadece törensel ve sembolik bir biçimde bağlılık göstermeleri anlamına gelmekte ve 
örgütlerin sahip oldukları asıl kurumsal kimliklerini koruyabilmelerine yol açmaktadır (Greenwood v.d. 
2011). Bu bakımdan örgütün esas amaçlarında ve uygulamalarında bir değişim oluşmadan kurumsal 
baskılardan sıyrılmakta ve sürdürülebilirlik sağlanmaktadır (Greenwood v.d. 2011). Ödün vererek uzlaşma 
mekanizması, örgütlerin farklı kurumsal mantıkların taleplerine kısmi olarak boyun eğmesi ve örgütsel 
uygulamalarında küçük ölçekli değişikliklere gitmesini ifade etmektedir (Pache ve Santos, 2010). Bu 
mekanizma sayesinde örgütler kurumsal talepleri olabilecek en az düzeyde karşılamakta ve bir uzlaşma 
ortamı oluşturmaktadır (Pache ve Santos, 2010). Seçici olarak uzlaşma mekanizması ise, örgütlerin kurumsal 
mantıklara dair uygulamalardan kendileri için avantaj sağlayacak uygulamaları bilinçli bir şekilde 
benimsemeleri anlamına gelmektedir (Pache ve Santos, 2013). Böylece örgütler farklı mantıklara ait belirli 
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bazı özellikleri birbirini tamamlayıcı bir düzen içerisinde uygulamaya koyabilmekte ve yeni örgütsel yapıların 
oluşumunu sağlayabilmektedir (Pache ve Santos, 2013). 
 

2. Sosyal Güvenlik Kurumu  
 Türk sosyal güvenlik alanı içerisinde sosyal sigortalara dayalı primli bir rejim ve sosyal yardımlara 
dayalı primsiz bir rejim bulunmaktadır (Tunçomağ, 1990). Günümüzde primli rejim olarak sosyal sigortalar 
ve primsiz rejim olarak sosyal yardımlar, sosyal güvenlik alanının varlığı açısından birbirine sıkı sıkıya bağlı 
kurumlar olarak görülmekte ve bir bütün olarak değerlendirilmektedir (Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 
2007). Temel farklılık açısından bakıldığında primsiz rejim bireylere karşılıksız yardım yapılmasını 
öngörürken, sosyal sigorta mantığına dayanan primli rejim çalışmaya elverişli bireylerin katkıları sonucunda 
işlerliğini sürdürmektedir (Dilik, 1972). Çalışan bireylere asgari yaşam koşullarının sağlanması amacıyla 
kurgulanan ilk sosyal güvenlik uygulamaları, sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı olarak 19. yüzyılın sonlarında 
Almanya’da ortaya çıkmıştır (Dilik, 1972). Türkiye’de ise sosyal sigorta uygulamaları ilk olarak 1936 yılında 
kabul edilen İş Kanunu ile oluşmaya başlamış ve kanunun 100. maddesinde yer alan iş kazası, meslek 
hastalıkları, analık, yaşlılık, hastalık ve ölüm hallerinde çalışanların gelecek güvencesinin devlet tarafından 
sağlanacağı hükmü ile sosyal güvenlik kavramına yer verilmiştir (Dilik, 1972). 
 Kamu görevlilerine emeklilik aylığı sağlanması şeklinde sınırlı nitelikteki sosyal koruma tedbirleri, 
1949 yılına kadar Osmanlı’dan devralınan çok sayıdaki farklı tekaüt sandıkları aracılığıyla yapılmıştır (Dilik, 
1972). 1949 yılında kurulan T.C. Emekli Sandığı ile birlikte sosyal güvenlik sistemindeki dağınık yapı 
giderilmeye başlanmış ve uygulamada eşitlilik ilkesi benimsenmiştir (Dilik, 1972). Öte yandan kamu 
görevlileri dışında kalan çalışanların sosyal güvenliği, 1946 yılında hayata geçirilen İşçi Sigortaları Kurumu 
tarafından sağlanmış ve bu kurum 1964 yılında kabul edilen Sosyal Sigortalar Yasası ile Sosyal Sigortalar 
Kurumu adını almıştır (Tunçomağ, 1990). 1971 yılında kurulan Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu sayesinde ise, bağımsız çalışanların gelecekleri güvence altına alınmıştır 
(Tunçomağ, 1990). 2003 yılında ise sosyal güvenlik alanında önemli bir reform hamlesi yapılmış, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı kurulmuştur (Özel İhtisas 
Komisyonu Raporu, 2007). 
 Devlet memurlarının, ücretle çalışanların ve kendi hesabına bağlı çalışanların aktüeryal olarak hak 
ve yükümlülüklerinin eşit olacağı tek bir rejimi yürürlüğe koymak amacıyla 2006 yılında Sosyal Güvenlik 
Kurumu faaliyetlerine başlamıştır. Buna paralel olarak 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu ile, mesleki farklılıklara göre sınıflandırılan T.C. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur gibi 
sosyal güvenlik kuruluşları birleştirilerek Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlanmıştır (Kurt, 2010). Devlet Sosyal 
Güvenlik Kurumu’na ay itibariyle topladığı malullük, yaşlılık, ölüm ve genel sağlık sigortası primlerinin dörtte 
biri oranınca katkı yapmakla mükellef kılınmıştır (Kurt, 2010). Günümüzde Sosyal Güvenlik Kurumu sosyal 
sigortacılık ilkelerine dayalı bir sosyal güvenlik sistemini yürütürken, özel sigortacılık ilkelerine dayalı bir 
sistemin de etkisini giderek daha güçlü bir şekilde hissetmektedir. 
 Tüm dünyada 1940’lı yıllardan itibaren kurumsallaşarak yayılmaya başlayan sosyal sigorta sistemi, 
1980’lerden sonra geniş kapsamlı bir kriz içine girmiş ve önemli eleştirilere maruz kalmıştır (Özbek, 2006). 
Aynı dönemde liberal bir bakış açısı altında sosyal kurumların yeniden düzenlenmesi düşüncesi ortaya çıkmış 
ve sosyal güvenlik alanında devletin küçülmesi gerektiği söylemi tekrarlanır hale gelmiştir (Özbek, 2006). 
Gelişmiş ülkelerde insan ömrünün uzaması ve düşük doğurganlık gibi nedenlerle, aktif çalışan sigortalı 
sayısının azalması ve pasif emekli sigortalı sayısının artması finansal krize neden olmuştur (Ayaydın, 2005). 
Gelişmekte olan ülkelerde ise, popülist politikalar sonucunda emeklilik yaşının keyfi düşürülmesi gibi 
bilimsel çalışmalara aykırı uygulamalar dağıtım yöntemine zarar vermiş ve krize yol açmıştır (Ayaydın, 2005). 
Sosyal sigorta sisteminin bir parçası olan dağıtım yöntemi belirli bir dönem içerisinde yapılan sosyal güvenlik 
harcamalarının, aynı dönem içerisinde elde edilen gelirler ile karşılanmasını ifade etmekte ve bu sayede 
emekli maaşları çalışan sigortalıların ödediği primlerle finanse edilmektedir (Tunçomağ, 1990). 

Bu açıdan bakıldığında, sosyal sigortalar temelinde örgütlenen sosyal güvenlik sistemlerinin 
yaşadığı krizi atlatması adına tamamlayıcı veya alternatif bir yaklaşım olarak özel sigortalar güçlenmeye 
başlamıştır (Korkmaz vd., 2007). Özel emeklilik sistemlerinin yürütüldüğü bir kurum olarak özel sigortalar 
genelde hayat sigortacılığı ve bireysel emeklilik sistemi içerisinde yer almaktadır (Özbek, 2006). Hayat 
sigortacılığı sağlık, kaza, yaşlılık, malullük veya ölüm gibi riskler karşısında sigorta süresi sonunda sigortalıya 
ve yakınlarına fonlama yöntemi kullanılarak gelir sağlanması amacıyla, bireylerin gönüllü olarak sigorta 
şirketleri ile yaptıkları sözleşmelerdir (Uğur, 2004). Farklılıklar açısından bakıldığında özel sigortalarda 
fonlama yöntemi, rekabet, tercihlilik ve bireysel öncelik ilkelerinin hakim olmasına karşın, sosyal sigortalarda 
dağıtım yöntemi, tekellik ve sosyal dayanışma ilkeleri egemendir (Uğur, 2004).  
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Sosyalist ve liberal yaklaşımların sosyal güvenlik alanındaki uzantıları olarak sosyal sigortalar ve özel 
sigortalar arasındaki en belirgin farklılık ilkinde sosyal dayanışmaya yol açan kamu çıkarlarının, ikincisinde ise 
ekonomik nitelikteki bireysel çıkarların ön plana çıkmasıdır (Çubuk, 1983). Ayrıca sosyal sigortalarda devlet 
finansmanı sayesinde prim ödemeyenlere de hizmet verilirken, özel sigortalarda sadece prim ödeyebilecek 
kimselere hizmet verilmekte ve asıl amaç kar elde etmek olmaktadır (Uğur, 2004). Sigortaların 
finansmanının sağlanması açısından prim, sosyal tehlikelerin gerçekleşmesi durumunda yapılacak sigorta 
yardımlarının ve giderlerin karşılanması için sigortalının kazancının belirli bir yüzdesi üzerinden alınan para 
olarak tanımlanmaktadır (Güzel ve Okur, 1998). Sigorta primleri bireylerin kazançları esas alınarak 
belirlenmekte ve sigorta türlerine göre değişkenlik gösterebilmektedir (Güzel ve Okur, 1998). Bu anlamda 
özel sigortalar yüksek tehlike gruplarını sigortalamaktan kaçınmakta veya yüksek prim talep etmekte, sosyal 
sigortalar ise tehlikenin büyüklüğü ne olursa olsun bireyleri sigortalamaktan kaçınmayarak herkesten eşit 
prim almaktadır (Uğur, 2004). 
 

3. Veri Toplama Ve Analiz 
Bu çalışmada Sosyal Güvenlik Kurumu’nun melez örgütsel yapıya ulaşmada yararlandığı kurumsal 

mekanizmalar tarihsel analiz yöntemi ile araştırılmış, söz konusu mekanizmalara dair neden sonuç ilişkileri 
ve dönemsel etkiler incelenmiştir. Bu bakımdan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihinden günümüze her ay yayımlanan ve toplam 75 sayı, 3952 
sayfadan oluşan Kurum içi Bülten’lerinin içerik analizi yapılmıştır. Kurum İçi Bülten’lerin ismi Ocak 2014 
tarihinde Vizyon olarak değiştirilmiş ancak nitelik ve nicelik bakımından bir değişim oluşmamıştır. Kurumsal 
mekanizmalar şeklinde sınıflandırılan törensel olarak uzlaşma, ödün vererek uzlaşma, seçici olarak uzlaşma  
ve katılımcı olarak uzlaşma mekanizmalarını ayrıştırmak adına kodlama şablonu geliştirilmiş, ilgili 
mekanizmalara ait ana temalar bulgulanmış ve karşılaştırmalar yapılmıştır.  

Kurumsal mekanizmalar sayesinde sosyal sigortalılar özel hastanelerde tedavi olabilmekte, sosyal 
sigorta ve özel sigorta mantıklarının talepleri eşzamanlı olarak karşılanabilmekte ve mantıklar arası 
çatışmalar çözülebilmektedir. Bu bakımdan çalışmada araştırılan kurumsal mekanizmalar törensel olarak 
uzlaşma (decouple), ödün vererek uzlaşma (compromise) ve seçici olarak uzlaşma (selective coupling) ve 
katılımcı olarak uzlaşma (participative coupling) mekanizmalarıdır. Söz konusu dört mekanizmanın içerik 
analizinde hangi anahtar kelimeler tarafından sıklıkla temsil edildiği bulgulanmış ve kodlama şablonları 
geliştirilmiştir. Kodlama şablonları mekanizmaları oluşturan anahtar kelimelerden meydana gelmekte ve 
hangi dönemsel etkilerin hangi kurumsal mekanizmalar ile ilişkilendirilebieceğini açığa çıkarmaktadır.  

Bu doğrultuda çalışmada mekanizmalara dair neden sonuç ilişkileri incelenmiş ve mekanizmaların 
birbirinden farklılıkları ayırt edilmiştir. Kodlama şablonları kurumsal mekanizmaların nasıl tanımlandığı 
araştırılarak toplanan anahtar kelimelerin analizi yapılan Kurum İçi Bülten’leri ile karşılaştırılması sayesinde 
ortaya çıkmıştır. Birbiriyle örtüşen anahtar kelimeler kodlama şablonuna eklenmiştir. 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihinden günümüze Sosyal 
Güvenlik Kurumu tarafından kullanılan kurumsal mekanizmalar, söz konusu mekanizmalara dair neden 
sonuç ilişkileri ve dönemsel etkiler aşağıda gösterilen şekilde özetlenebilir.  

 
Birinci Dönem: Törensel Olarak Uzlaşma Mekanizması 

 
Dönemsel 

Etkiler 
Örnek Metinler Anahtar 

Kelimeler 
Neden-Sonuç İlişkileri 

Reform 
niteliğindeki 
Sosyal 
Sigortalar ve 
Genel Sağlık 
Sigortası 
Yasası’nın 
yürürlüğe 
girmesi ile 
SGK’nın 
kurulması  

“…özel tarihlerin anlamı daha çok semboliktir. Sosyal 
güvenlik açısından 1 Ekim tarihi, Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın yürürlük tarihi 
olması bakımından böyle sembolik bir anlam ifade 
etmektedir. Elbette ki, birçok şey, 1 Ekim öncesine göre 
daha farklı bir yasal zemine oturacaktır. Yasal zeminin 
farklılaşması pratikte her şeyin birden değişeceği veya bu 
değişimin hemen algılanacağı anlamına gelmemektedir. 
5510 sayılı Yasa’nın getirdiği değişiklerin birçoğunun pratik 
karşılıkları ile yıllar sonra karşılanacak olması da, 1 Ekim’in 
anlamını sembolikleştiren bir başka gerçektir… Yasalar 
eliyle, en ideal olan düzenlemeler yapılabilir. Gerçek olan şu 
ki, yasaların uygulanması, yapılmasından daha önemli ve 
zordur. Burada iki husus karşımıza çıkıyor. Birincisi, 
vatandaşın yasalara karşı tavrı, ikincisi de yasaları 
uygulayan kamu görevlilerinin tavrı. Vatandaş yasaları işine 

Anlam 
Sembol 
Farklı 
Pratik 
Algı 
Gerçek 
İdeal 
Uygulanma 
İşine gelme 
Eğilim 
Tutum 
İçerik 
 

Yapılan reformlar 
sonucunda sosyal 
güvenliğe dair yasal 
zeminin yeniden 
kurgulanması nedeniyle 
SGK oluşmakta olan 
kurumsal çevre ile 
sembolik olarak uzlaşıyor 
ancak uygulama 
düzeyinde çalışmalar 
mevcut değil 
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geldiği zaman baş tacı etme, gelmediği zaman ise “adalet 
bunun neresinde?” deme eğilimindedir. Uygulayıcıların 
yasalar karşısındaki en belirgin tutumu ise genellikle 
yasaları sözel olarak anlamak ve içeriğini daraltmak 
şeklinde olmaktadır. Uygulayıcıların bir diğer anlayış şekli 
de, yasaların tanıdığı hakkı bizzat kendilerinin bir lütfuymuş 
gibi algılamalarıdır  ki, bu algılayış kamu görevini 
temellerinden sarsmakta ve her türlü olumsuzluğa kapı 
aralamaktadır…”  
Bülten, Ekim 2008, Sayı 19 

 
İkinci Dönem: Ödün Vererek Uzlaşma Mekanizması 

 
Dönemsel 

Etkiler 
Örnek Metinler Anahtar 

Kelimeler 
Neden-Sonuç İlişkileri 

Kamu sosyal 
güvenlik 
kurumlarının 
toplum 
nezdinde kötü 
bir imaja sahip 
olması ve 
yapılan 
reformlar ile 
SGK’nın bu 
imajı 
değiştirmeyi 
amaçlaması 

“…SGK’nın kurumsallaşması ve kurum kültürünün oluşması 
önceliklerimizden biri olacaktır. Kamu kurumları da statü 
endişesi taşıyor ve taşımalılar. Basında zaman zaman 
güvenilir kurumlar sıralaması yayımlanıyor. Bu sıralamada 
önlerde olmak isteği neden kaynaklanıyor? Kurumların 
statü endişesinin dolaylı bir dışa vurumu olabilir mi? Olaya 
bir de Kurumumuz açısından bakalım. 
Her fırsatta, henüz çok yeni bir kurum olduğumuzu 
söylüyoruz. Bu neden kaynaklanıyor olabilir? Acaba eski 
sosyal güvenlik kurumlarının toplum nezdindeki kötü imajı 
buna neden olabilir mi? Şimdi yeniden şu söyleme dikkat 
edelim; “Biz yeni bir Kurumuz.” O halde, eskiye göre de 
farkımız olmalı. Yeni bir Kurum olarak kısa geçmişimize ve 
yapılanlara baktığımızda neler görüyoruz; teknolojik 
donanımda çağı yakalamış hatta; e-devlet uygulamalarında 
örnek teşkil edecek duruma gelinmiş, maaş bağlamada 
artık 
aylar, haftalar değil günler konuşulur hale gelmiş, sağlık 
hizmeti alımında gece yarılarından başlayan kuyruğa 
girme, bekleme dönemi sona ermiş, herkes özel sağlık 
hizmeti alabilir hale gelmiş, çalışanlar artık pırıl pırıl 
döşenmiş mekanlara kavuşmuş, hizmet alanlar kendilerine 
yakışır standartlarda hizmet almaya başlamış, pek çok 
hizmet ayağına gelmiş. En önemlisi, çalışanların tavır ve 
davranışları değişmiş. Peki nasıl olmuş bütün bunlar? 
Vatandaş odaklı, değişim ve dönüşüm nasıl sağlanmış? İşte 
Bülten’de yer alan kareler bunu anlatıyor. Şimdi toplum 
gözünde böyle bir kurum mu itibarlıdır, eski kurumlar mı? 
Bu farkı hep birlikte biz yarattık. Bugün gelinen noktada bu 
gurur, hepimize ait…”  
Bülten, Haziran 2009, Sayı 27 

Öncelik 
Kamu 
Statü 
Endişe 
Güvenilir 
İmaj 
Fark 
Yeni 
Özel 
sağlık 
Standart 
Vatandaş 
odaklı 
İtibar 
Gurur 

Yeni bir kurum olan SGK 
toplum tarafından 
güvenilir görülme 
ihtiyacı hissediyor, bu 
nedenle yeni bir hizmet 
anlayışını benimsiyor ve 
kurumsal çevrenin 
talepleri kısmen 
karşılanmaya başlıyor 
ancak yeni uygulamalar 
ve standartlar henüz 
gelişme aşamasında 
olduğundan kurumsal 
çevre ile uzlaşı tam 
olarak sağlanamıyor 

 
Üçüncü Dönem: Seçici Olarak Uzlaşma Mekanizması 

 
Dönemsel 

Etkiler 
Örnek Metinler Anahtar 

Kelimeler 
Neden-Sonuç İlişkileri 

Özel sektörün 
sisteme 
entegre 
olmayı  talep 
etmesi ve 
devletin 
sosyal 
güvenlik 
alanındaki 
yükünü 
azaltmak 

“…gerçekleştirdiğimiz Sosyal Güvenlik Reformu sayesinde 
ülkemizde sürdürülebilir, kolay, erişilebilir, yoksulluğa 
karşı daha etkin koruma sağlayan ve neredeyse nüfusun 
tamamını kapsayan bir sağlık sistemi sağlamış olduk. Yeni 
uygulamaların vatandaşla buluşturulması, genel sisteme 
entegre edilmesi bizim için çok önemliydi. Bu 
uygulamaların tamamını büyük bir özenle seçtik; ortaya 
yarınlar için umut vaat eden bir yapı çıktı. Bu yapının 
devam etmesi için yılmadan, yorulmadan çalışmalarımıza 
devam edeceğiz. Reformla gelen yeni uygulamaları 
benimsemek, vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini 

Sürdürülebilir 
Kolay 
Erişilebilir 
Entegre 
Seçme 
Birliktelik 
Tamamlama 
Kalite 
Geniş kapsam 
Erişim 
Bileşen 

SGK sağlık hizmetleri 

alımında kamunun ve 

özel sektörün 

taleplerini 

karşılayabilmek için 

melez örgüt yapısını 

benimsiyor, bu 

nedenle kurumun 

sosyal sigortalıların 

kendi tercihleri 
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istemesi ile 
SGK çatısı 
altında yeni 
bir örgütsel 
yapının 
oluşumu  

kolaylaştırmak ve uygulamalarda birliktelik sağlamak 
öncelikli görevimizdir… Genel Sağlık Sigortası Sistemi 
birçok ülke tarafından beğenilen ve incelenen, düşük 
maliyet ile nitelikli sağlık hizmeti sunan bir uygulamadır. 
Mevcut sağlık sistemi ile GSS sistemi birbirini 
tamamlamakta, devlet hastaneleri ve aile hekimlikleri en 
temel hizmet sunan birimler olmakla birlikte özel 
hastanelere de erişim imkanı sağlanmaktadır… Sağlanan 
sağlık hizmetleri; kaliteli, geniş kapsamlı, hızlı ve düşük 
maliyetlidir. Ayrıca devlet hastaneleri başta olmak üzere 
özel sağlık kurumlarından da sağlık hizmetleri satın 
alınması ve hastaların hekim seçme serbestliği nedeniyle 
hizmet kalitesi artmaktadır. Sağlık harcamalarının 
azalması ile kazanılan kaynakların yaşam kalitesinin 
yükseltilebilmesi yönünde kullanımı, sektörün tüm 
bileşenlerinin kayıt altına alınması, vergi gelirlerinin 
artması, kaynakların adil dağıtılmasının sağlanması ve 
hastaların eşit olarak hizmete ulaşması en önemli 
kazanımlarımızdır…”.  
Bülten, Ekim 2012, Sayı 49 

Adil 
Eşit 
 
 

doğrultusunda özel 

sağlık sunucularından 

da hizmet alabilmeleri 

adına seçtiği 

uygulamalar, özel 

sektörü sosyal güvenlik 

sisteminin tamamlayıcı 

bir parçası haline 

getiriyor 

 

 
Dördüncü Dönem: Katılımcı Olarak Uzlaşma Mekanizması 

 
Dönemsel 

Etkiler 
Örnek Metinler Anahtar 

Kelimeler 
Neden-Sonuç İlişkileri 

Sosyal 
güvenlikte 
gerçekleşen 
reformun 
uluslararası 
bir başarı 
olarak 
görülmesi ve 
uluslararası 
alanda 
önemsenen 
demokratik 
katılımcılık 
anlayışının 
SGK 
yönetiminde 
yer edinmesi      

“…Yaptığımız reformlarla, gerçekleştirdiğimiz 
köklü değişim ve dönüşüm hamleleriyle uluslararası 
alanda Türkiye’nin özgüvenini artırdık; ülkemizin muasır 
medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefi 
doğrultusunda büyük mesafeler kat ettik. Hızla değişen 
sosyal güvenlik alanında bu değişime paralel olarak 
yönetim anlayışı da değişmektedir. Yeni yönetim 
anlayışının temelinde; katılımcılık, hesap verebilirlik, 
saydamlık, bilgiye dayalı yönetim gibi temel ilkeler yer 
almaktadır. Yetki ve sorumlulukların paylaşıldığı bu yeni 
yönetim anlayışı ile mali saydamlık ve hesap verme 
sorumluluğu hayata geçirilmektedir. Yönetim felsefesinin 
değişmeye başladığı modern kamu yönetimi anlayışı ile 
birlikte özel sektörün yaptıkları da önem kazanmaya 
başlamıştır. Özel sektörde olduğu gibi kamu yönetiminde 
de bireysel inisiyatifin, katılımcılığın, şeffaflığın, sürekli 
gelişmenin, etkinlik ve verimlilik ilkelerinin geçerli 
olmasını öngören yeni anlayış hızla yayılmaktadır. 
Vatandaşların ve sivil toplum örgütlerinin kamusal 
politikaların oluşturulması ve uygulanmasına aktif olarak 
katılımını esas alan yaklaşımlar ön plana çıkarılmalıdır. 
Sosyal Güvenlik Kurumu önümüzdeki dönemde, her 
zaman olduğundan daha katılımcı, bilimsel yaklaşımı esas 
alan, şeffaf bir yapı olarak tüm paydaşlarıyla birlikte halk 
sağlığı için çalışmalarına devam edecektir…”  
Vizyon, Aralık 2014, Sayı 12  

Katılımcılık 
Yetki 
Sorumluluk 
Paylaşım 
Saydamlık 
Bireysel 
inisiyatif 
Sürekli gelişme 
Etkinlik  
Verimlilik 
Sivil toplum 
Bilimsel 
Şeffaf 
Paydaş 

SGK melez örgüt 

yapısını sürdürürken 

yeni yönetim anlayışını 

temel olarak 

katılımcılık ilkesi 

üzerine oturtuyor, bu 

nedenle özel sektörün 

önemsediği etkinlik, 

verimlilik gibi 

kavramlar kamu 

yönetiminde de yer 

buluyor ve sosyal 

güvenlik politikalarının 

vatandaşların aktif 

katılımları ile oluşumu 

öngörülüyor 

 

 
4. Sonuç 
Sosyal sigorta ve özel sigorta mantıklarının etkisi altında bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu melez 

örgütsel yapıya törensel olarak uzlaşma, ödün vererek uzlaşma, seçici olarak uzlaşma  ve katılımcı olarak 
uzlaşma mekanizmalarını kullanarak ulaşmıştır. Kurum’un melez yapıyı sürdürülebilmek amacıyla nasıl 
hareket ettiğinin analizi sonucunda farklı mekanizmaların farklı dönemsel etkilere ve neden-sonuç 
ilişkilerine dayandığı ortaya çıkmaktadır. İlk olarak Kurum törensel olarak uzlaşma mekanizmasını uygulama 
düzeyinde çalışmaları olmadığı bir ortamda kullanmış, bu bakımdan sosyal güvenliğe dair yasal zemin 
yeniden kurgulanırken yeni kurumsal çevre ile sembolik olarak uzlaşmıştır. Öte yandan Kurum’un sosyal 
güvenliğe dair eski tecrübelere dayanan kötü imajı düzeltmek amacıyla başvurduğu ödün vererek uzlaşma 
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mekanizması, melez uygulamaların benimsenmesinin önünü açmıştır. Ödün vererek uzlaşma mekanizması 
Kurum’un hizmet anlayışını değiştirmiş ve toplum tarafından güvenilir görülmesini sağlamıştır. Seçici olarak 
uzlaşma mekanizması ile özel sektörün kamu sosyal güvenlik sistemine entegre olmasını sağlarken, sosyal 
güvenlik alanında devletin yükünün hafiflemesine neden olmuştur. Kurum bu mekanizmayı kullanarak 
sosyal sigortalıların özel hastanelerde de hizmet almalarını sağlamış, sağlık hizmetlerinin eşit ve adil dağılımı 
gözetilerek melez yapının sürdürülebilirliği hedeflenmiştir.  

Son olarak katılımcı olarak uzlaşma mekanizması uluslararası alanda oluşan etkiler aracılığıyla 
Sosyal Güvenlik Kurumu’nda hayat bulmuştur. Türkiye’de devlet sosyal güvenlik alanında yaptığı reformu 
uluslararası bir başarı olarak anlatmakta ve demokratik katılımcılık ilkesinin kamu yönetiminde de yer 
edinmesini amaçlamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu katılımcı olarak uzlaşma mekanizmasını kullanarak 
özel sektörde önemsenen sürekli gelişme, etkinlik, verimlilik gibi kavramları kamu yönetimine taşımış, 
vatandaşların aktif katılımları ile sosyal güvenlik politikalarının oluşumunu öngörmüştür. Sosyal Güvenlik 
Kurumu açısından kurumsal mekanizmaların kullanımı kronolojik bir sıralama izlemiştir. Reform niteliğindeki 
bir yasal düzenleme ile değişen çevre törensel olarak uzlaşma, kurum imajının iyileştirilmesi yönünde 
değişen çevre ödün vererek uzlaşma, özel sektörün sosyal güvenlik sistemine entegre edilmesi 
doğrultusunda değişen çevre seçici olarak uzlaşma, uluslararası alanda başarının sosyal güvenlik açısından 
bir gereklilik olarak görülmesi ile değişen çevre ise katılımcı olarak uzlaşma mekanizmalarının oluşumuna 
neden olmuştur. 
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ÖZET 
Bu çalışmada, Türkiye’de yayınlanan beş dergideki yönetim alanına ait çalışmalardan hareketle 

2000’li yıllarda alanın temel karakteristiklerini incelenmek hedeflenmiştir. Yapılan inceleme, 2000’li yıllarda 
da daha önceki yıllardaki yazının bazı özelliklerinin süregeldiğini fakat bazı değişimlerin de söz konusu 
olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu çalışmada incelemeye dahil edilen ve 2000’li yıllarda yayın hayatına 
başlayan Yönetim Araştırmaları Dergisi’nin, Türkiye’deki yönetim yazınının karakteristiklerinden hem 
yaklaşım hem de ilgi alanı açısından önemli ölçüde farklılaştığı da görülmüştür.  

 
Anahtar Kelimeler: Türk Yönetim Yazını, Atıf Analizi, Ortak Atıf Analizi. 

 
1. Araştırmanın Amacı ve Sorusu 
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki yönetim yazınının yapısını ve yaklaşımsal özelliklerini inceleyen 

Üsdiken’in öncülüğündeki araştırma programına (Üsdiken ve Pasedeos, 1991; 1992, 1993; Üsdiken ve Erden, 
2002), Türkiye’deki yazının 2000’li yıllardaki durumunun analizi de ekleyerek (2000-2009), yazının yapısal ve 
yaklaşımsal özelliklerinin evrimini tarihsel olarak takip etme girişimini sürdürmektir. Bu girişimi yerine 
getirirken, 2000’li yıllarda Türkiye’de yayın hayatına başlayan ve sadece yönetim araştırmalarının 
yayınlandığı ilk dergi olan Yönetim Araştırmaları Dergisi (YAD) de incelemeye dahil edilmiştir. Çalışmanın bir 
diğer amacı da, doğrudan yönetim alanındaki çalışmaların yayınlandığı YAD’ın, Türkiye’deki yazına etkisini 
değerlendirmektir. Bu çalışmanın temel olarak cevap aradığı sorular, 2000’li yıllarda da Türkiye’deki yönetim 
yazınının geçmişteki özellikleri sürmekte midir ve eğer herhangi bir değişim söz konusu ise nasıl bir değişim 
olmuştur şeklinde ifade edilebilir.  

 
2. Yöntem ve Veri 
Araştırma literatür taraması araştırması olup, analiz yöntemi bibliyometrik yöntemdir. 

Bibliyometrik yöntem, bilimsel yayınlardan elde edilmiş kaynakça verisinin toplanması, işlenmesini ve 
analizini belirtir (Verbeek vd., 2002: 181). Bibliyometrik analiz temelli yaklaşım belirli bir alandaki 
araştırmaların değerlendirilmesi açısından nesnel bir yaklaşım olarak kabul edilmekte (Acedo ve Casillas, 
2005) ve bilimsel toplulukların ilgi ve algılarını nesnel olarak değerlendirmek için kullanılan bir yöntem 
olarak tanımlanmaktadır (Griffith vd., 2008). Bibliyometrik analiz, genellikle atıf ve ortak atıf analizi olarak 
gruplandırılır (Bibliyometrik analiz kapsamında, atıf analizi ve ortak atıf analizini birlikte alan örnek 
çalışmalar için örneğin bkz. Ramos-Rodriguez ve Ruíz-Navarro, 2004; Üsdiken ve Pasadeos,1995; Ayrıca 
yönetim ve örgüt alanında bibliyometrik yöntemlerin kullanımına ilişkin daha detaylı bilgi için bakınız: Zupic 
ve Cater, 2014). Atıf analizi, atıfların doğrudan sayılmasına dayanırken, ortak atıf analizi ise dokümanlar 
arasındaki veya doküman setleri arasındaki ortaklığın bir ölçümü olarak çiftleştirilmiş atıfları kullanır 
(Charvet vd., 2008: 48).  

Araştırmanın analiz birimi, Türkiye’deki beş dergide 2000-2009 yıllarında yayınlanan yönetim 
alanına ait makalelerin atıflarıdır. Üsdiken öncülüğünde yapılan daha önceki araştırma programı ile bağlantı 
kurabilmek için, bu çalışmada da atıfları incelenen yönetim alanı makaleleri Amme İdaresi Dergisi, İstanbul 
Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, ODTÜ Gelişme Dergisi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nde 2000-2009 yıllarında yayınlanan makalelerdir. Bu dergilere ek olarak, 
2001 yılında yayın hayatına başlayan ve yönetim alanına özgü makalelerin yayınlandığı YAD da inceleme 
kapsamına alınmıştır. YAD’daki makalelerin bu araştırmaya konu edilme sebebi, YAD’daki makalelerin diğer 
belirttiğimiz dergilerdeki yönetim alanındaki makalelerin yaklaşımsal özelliklerinden farklılaşıp 
farklılaşmadığını tespit etmek, farklılaşıyorsa nasıl farklılaştığını ortaya koymaktır.  

                                                           
 Yazarlar, bu çalışmadaki ortak atıf analizlerinin yapılabilmesi için yazılım geliştiren bilgisayar mühendisi 
Sayın Burak Yeşildağ’a teşekkürü bir borç bilir.  
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Bu çalışmanın verisi, beş dergide yayınlanan 261 yazara ait 173 yönetim alanı ile ilgili makaledeki 
7767 atıftan oluşmaktadır. (Makalelerin sayısal dağılımı şöyledir: Amme İdaresi: 60, EAÜİİBF: 30, ODTÜ 
Gelişme: 16, İÜ İşletme Fakültesi: 18, YAD: 49). Yazarların kendi çalışmalarına yaptıkları atıflar ve aynı eserin 
farklı baskılarına yapılan atıflar belirtilen sayıdan çıkarıldığında 7561 atıf analiz için geride kalmıştır. Belirtilen 
dergilerdeki makalelerin tespiti için öncelikle bu çalışmanın iki yazarı birbirlerinden bağımsız olarak ilgili 
dergilerde tarama yürütmüşlerdir. Yukarıda belirtildiği gibi daha önceki araştırmalarla bağlantı kurabilmek 
için Üsdiken ve Pasedeos’un (1991: 50-51) alt alan sınıflandırması (Örgütsel Davranış, Örgütler ve Yönetim, 
İnsan Kaynakları) ve bu alt alanlara ilişkin tanımlamaları bu araştırmada da kullanılmıştır (Bakınız Ek 1.). 
Daha sonra bu çalışmanın yazarları tarafından yapılan bağımsız taramalar karşılaştırılmıştır. 173 makalenin 
16’sının farklı alt alanlarda sınıflandığı görülmüştür. Tekrar bu makaleler üzerinde değerlendirmeler 
yapılarak bu makaleler de ortak alt alanlara tanımlanmıştır. Sonuç olarak, yönetim alanı ile ilgili beş dergide 
yayınlanan 173 makalenin 62’si örgütsel davranış, 87’si örgütler ve yönetim ve 24’ü insan kaynakları 
makalesi olarak ayrıştırılmıştır (Analize konu edilen 173 makale ve alt alanlara göre ayrıştırması için Ek 2.’ye 
bakınız.). Örgütsel davranış alt alanına ait 62 makalede 2666, örgütler ve yönetim alt alanına ait 87 
makalede 4076 ve insan kaynakları alt alanına ait 24 makalede 819 atıf olduğu tespit edilmiştir. Atıfların 
yaklaşık % 54’ü örgütler ve yönetim, % 35’i örgütsel davranış ve yaklaşık % 11’i insan kaynakları yönetimi alt 
alanında kodlanan makalelerin atıflarıdır (Atıfların deseni için Ek 3.’e bakınız.). 7561 atıf yayın türlerine göre 
ayrıştırıldığında, 16 atıf kişisel görüşmeye, 8 atıf yayınlanmamış çalışmaya, 193 atıf bildiriye, 2010 atıf kitaba, 
576 atıf kitap bölümüne, 55 atıf gazete yazısı ve/veya popüler dergi yayınına, 178 atıf internet yazısına veya 
sayfasına, 4300 atıf makaleye, 137 atıf kurum raporu ve/veya çalışmasına ve kanun maddesine ve 88 atıf 
tezlere verilen atıflardır. Makaleye verilen atıflar toplam atıf sayısı içerisindeki oranı yaklaşık % 57’dir ve en 
fazla atıf verilen referans türüdür. Atıflar için analizler iki aşamalı olarak yapılmıştır. Öncelikle YAD 
haricindeki dergilerdeki atıflar analize tabi tutulmuştur. Daha sonra YAD dergisi kendi içinde analize tabi 
tutulmuştur.  

 
3. Bulgular 
Atıf ve ortak atıf analizleri1 sonucu, araştırmanın bulguları şu şekilde özetlenebilir. YAD dışındaki 

dört dergideki yönetim alanı makalelerinin atıfları incelendiğinde (4219 atıf) geçmişe ait bazı 
karakteristiklerin 2000’li yıllarda da sürdüğü görülmüştür. YAD dışındaki dergilerdeki yönetim alanı 
makalelerinin atıfları içerisinde en fazla dört ve üzeri atıf alan çalışmalar, 1990’lı yıllardaki çalışmalardan 
önemli ölçüde farklılaşsa da örgütsel davranış çalışmalarının, 1990’lı yıllarda olduğu gibi (Üsdiken ve Erden, 
2002), ağırlığı görülmektedir. YAD dışındaki makalelerde en fazla dört ve üzeri atıf alan 33 çalışmanın 12’si 
davranış, beşi insan kaynakları, dörder tanesi strateji ve kültür, üçü yöntem ve geri kalan beşi makro 
örgütsel davranış ve genel yönetim konularına ait eserlerdir. Yine 1990’lı yıllarda olduğu gibi ders kitapları 
en fazla dört ve üzeri atıf alan çalışmalar içerisinde kendini hissettirmektedir. Bu durum yazının geçmiş 
özelliklerindeki sürekliliğe işaret etmektedir. YAD dışındaki dergilerdeki yönetim makalelerinde en fazla altı 
ve üzeri atıf alan altı eserin hepsi kitaptır. YAD dışındaki dergilerdeki yönetim makalelerinde en fazla dört ve 
üstü atıf alan 33 çalışmanın 23’ü kitap, bir tanesi de kitap bölümüdür. 23 kitabın da 13’ü ders kitabıdır. Bu 
13 ders kitabının dokuzu da Türkçe’dir. 1990’lı yıllarla kıyaslandığında makalelere atıf vermenin bir miktar 
arttığı belirtilebilir. YAD dışındaki dergilerdeki yönetim makalelerinde en fazla dört ve üzeri atıf alan 
çalışmaların dokuzu makaledir (Bakınız Ek 4). 2000’li yıllarda yazına ilişkin değişim için belirtilebilecek bir 
diğer gözlem de 2000’li yıllarda en fazla dört ve üzeri atıf alan çalışmalar içerisinde Türkçe kaynakların 
azaldığıdır. Üç çeviri kaynağı dışarıda tutarsak, YAD dışındaki dergilerin yönetim alanı makalelerinde dört ve 
üzeri atıf alan 33 eserin dokuzu Türkçe eserdir. Bu eserler yukarıda da belirtiği üzere Türkçe ders kitaplarıdır. 
Geri kalan, 21 eser İngilizce’dir (Bakınız Ek 4). 1990’lı yıllarda Türkçe kaynakların İngilizce kaynaklara göre 

                                                           
1 Ortak atıf ağları için yazar çiftlerine sırasıyla kaçar kere birlikte atıfta bulunulduğunu tespit etmek üzere Visual Studio .NET 2012 

ortamında C# yazılım dili ile bir program parçacığı geliştirilmiştir. Öncelikle yazarlar ile eserleri alt alta ve yanlarında kendilerine atıfta 
bulunan eser numarasını gösterir şekilde Microsoft Access 2013 veri tabanına kaydedilmiştir. Geliştirilen yazılım kodu ilk satırdan 
başlayarak bu satırdaki yazarın eserine atıfta bulunan eser numarasını hafızada tutar. Bu numara sonraki tüm satırlardaki aynı eser 
numarasına ait kayıtlarla kıyaslanır ve birlikte adı geçen yazar ve eser çifti veri tabanına çıktı verisi olarak yeni bir formatta kaydedilir. 
Veri tabanındaki bu yeni veri tablosu; birinci yazar, ikinci yazar ve birlikte kaç kez atıfta bulunulduklarını gösteren üç sütundan 
oluşmaktadır. Giriş verimizdeki mevcut satır ardından gelen tüm satırlar ile kıyaslanarak işlendikten sonra bir sonraki satıra geçilerek 
işlem tekrarlanır. Birlikte geçen çiftler ilk defa tespit edildiğinde bu formatta yeni bir satır tanımlanarak bir kez beraber atıfta 
bulunuldukları işlenir. Yazar ve eser çiftleri için daha önceki döngülerde bir kayıt açılmış ise birlikte atıf alma sayıları bir sayı arttırılır. 
Döngü tüm satırlar birer kez işleme alınarak sonraki satırlar ile kıyaslanana dek tekrar eder. Kıyaslama için referans alınan mevcut 
satırın üzerindeki kayıtlara geri dönülmemesi çiftlerin ters sırada tekrar kayda alınmamasını garantilemiş olur. Döngüler 
tamamlandığında elde edilen veriler aynı formatta Microsoft Excel programına aktarılıp birlikte atıf alma sayılarına göre sıralanarak 
değerlendirmeye hazır hale getirilmiştir. 
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merkezde olma durumu (Üsdiken ve Erden, 2002), 2000’li yıllar için bu araştırmanın kapsamında geçerli 
değildir. YAD dışındaki dergilerdeki yönetim makalelere ait atıflar için ortak atıf ağları incelendiğinde 
örgütsel vatandaşlık davranışı ve iş tatmini konularıyla ilgili çalışmaların ana kümeyi oluşturduğu 
görülmüştür. YAD’daki çalışmaların atıf deseni incelendiğinde, YAD’ın Türkiye’deki yönetim yazınından 
farklılaşan bir yaklaşıma sahip olduğu belirtilebilir. YAD’daki makalelerde en fazla dört ve üzeri atıf alan 
çalışmalar (Bakınız Ek 5) ile diğer dergilerdeki makalelerde en fazla dört ve üzeri çalışmalar kıyaslandığında 
oldukça önemli düzeyde farklılaşma görülmektedir. Beş çalışma dışındaki listelerdeki bütün eserler farklıdır. 
Ders kitaplarının YAD’da yayınlanan çalışmaların en fazla dört ve üzeri atıf alan kaynakları içerisinde hiç yer 
almayışı, YAD’daki çalışmaların Türkiye’deki yönetim çalışmaları açısından geleneksel yaklaşımı kırdığının bir 
işareti olarak değerlendirilebilir. YAD’daki makalelerin atıfları değerlendirildiğinde kurumsal kuramın ağırlığı 
hissedilmektedir. Bu yönü ile YAD’ın özellikle örgüt kuramı alanındaki uluslararası yazınındaki gelişmeleri 
yakından izlemesinin yine YAD’ın Türkiye yönetim yazınının genel karakteristiği dışında bir yaklaşıma sahip 
olduğunun göstergesi olarak değerlendirebilir. YAD’daki makalelerde en fazla dört ve üzeri atıf alan 
çalışmalar içerisinde, çeviri tek eseri hariç tutarsak, Türkçe kaynaklara çok az atıf verildiği görülmektedir. 48 
eserin dördü Türkçe’dir ve bu dört eserin sadece bir tanesi Türkçe kitaptır. Bu eser, Sargut’un Kültürlerarası 
Farklılaşma ve Yönetim adlı kitabıdır. Diğer üçü makaledir. Araştırma bulguları ayrıca, YAD’ın yönetim 
yazınındaki çalışmalardaki yaklaşımlardan farklı olarak Türkiye bağlamını daha fazla dikkate aldığına işaret 
etmektedir. YAD’daki makalelerde en fazla atıf alan çalışmaların ilk ikisi Türkiye ile ilgili meseleleri konu 
edinmektedir. YAD’daki yönetim makalelerine ait atıflar için ortak atıf ağları incelendiğinde örgüt 
kuramındaki kurumsalcı yaklaşıma ait çalışmaların ana kümeyi oluşturduğu görülmüştür. YAD’ın belirtilen bu 
farklılıkları göstermesi derginin politikasını oluşturan akademisyenlerin yaklaşımları ile ilişkilendirilebilir.  

 
4. Katkı 
Bu çalışmanın iki noktada katkı iddiası bulunmaktadır. Bu araştırmadaki benimsenen dergiler 

temelinde, Üsdiken öncülüğünde yapılan incelemeler (Üsdiken ve Pasedeos, 1991, 1992, 1993; Üsdiken ve 
Erden, 2002) 1975 ile 1999 arası 25 yıllık dönemi kapsamaktadır. İlk katkı, Üsdiken öncülüğünde daha önce 
yapılmış araştırma programına 2000’li yılları ekleyerek Türkiye’de yönetim ve organizasyon yazının tarihsel 
seyrini incelemeyi devam ettirmektir. İkinci katkı olarak, 2001 yıllında “sadece yönetim/örgüt alanına özgü 
bir dergi çıkarma niyetiyle” (Özen ve Kalemci, 2009: 105) yayın hayatına başlayan ve temel niyeti derginin 
şimdiki editörü A. Selami Sargut’un ifadesiyle “alandaki araştırma standartlarını belirlemek” (Özen ve 
Kalemci, 2009: 105) olan YAD’ın Türkiye’deki alan yazınına etkisini değerlendirmek şeklinde ifade edilebilir. 
Çalışma 2000’li yıllarda yazında süregelen özellikleri ve bu dönemdeki değişimleri ele alması bakımından 
Türkiye’deki yönetim yazını incelemelerine katkı sağlamayı ve bu yazın sayesinde bildiklerimize ilaveler 
yaptığı düşünülmektedir.   
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EKLER 
 

Ek 1. Araştırmaların Alt Alanlara Göre Ayrıştırılmasında Kullanılan Kriterler (Üsdiken ve Pasadeos, 1991) 
 

A. Örgütler ve Yönetim 
- örgüt ve yönetim kuramı;  
- örgütsel yapılar/örgütsel tasarım;  
- örgüt-çevre ilişkileri/örgütlerarası ilişkiler;  
- örgütsel kültür;  
- çok uluslu ortamda örgütler/kültür 
- örgüt ilişkileri/çok uluslu işletmeler;  
- sosyo-politik ortamda örgütler/sosyal sorumluluk meseleleri;  
- yönetim süreçleri/yönetimin ilke ve yöntemleri/genel olarak planlama ve kontrol;  
- örgütlerde karar alma süreçleri;  
- araştırma geliştirme ve teknolojinin yönetimi 
 
B. Örgütsel Davranış 
- örgütsel ortamda bireysel davranışın temelleri (kişilik özellikleri, algılama, öğrenme, değerler ve tutumlar);  
- birey örgüt ilişkileri ve sonuçları (bağlanma, motivasyon, stres, iş tatmini, işten ayrılma);  
- örgütsel ortamda gruplar ve gruplar arası ilişkiler;  
- önderlik;  
- katılım ; 
- iletişim;  
- sürtüşme/çatışma; 
- örgüt iklimi;  
- örgüt geliştirme ve yöntemleri;  
- iş tasarımı/iş zenginleştirme 
 
C. İnsan Kaynakları Yönetimi 
- iş analizleri/iş tanımları;  
- insan kaynakları planlaması/kariyer meseleleri ve planlaması;  
- işe alma / seçme ve yerleştirme /terfi / işten çıkarma;  
- iş değerlendirme; 
 - ücret ve teşvik sistemleri / yan faydalar;  
- eğitim ve geliştirme;  
- performans değerlendirme 
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Ek 2. Araştırmaya Dahil Edilen Makaleler 

Örgütler ve Yönetim Örgütsel Davranış İnsan Kaynakları Yönetimi 

Yönetim Araştırmaları Dergisi 

Bodur ve Kabasakal (2002); Özen (2002a); 
Üsdiken ve Erden (2002); Sargut (2002); 
Üsdiken (2002); Yıldırım (2002); Özen (2002b); 
Danışman ve Özgen (2003); Wasti ve Önder 
(2003); Eryılmaz (2004); Özkara ve Kurt 
(2004); Özen (2004); Saatçioğlu (2004); Erçek 
(2004); Özkara ve Özcan (2004);Barca (2005); 
Öz (2005); Duman, Kalemci ve Çakar (2005); 
Şahin (2005a); Şahin (2005b); Ararat ve 
Yurtoğlu (2006); Özen ve Yeloğlu (2006); 
Yamak, Ertuna ve Bolak (2006); Erdemir 
(2007); Üsdiken (2008); Çolpan ve Hikino 
(2008); Özkara, Kurt ve Karayormuk (2008); 
Karaevli (2008); Şengün ve Önder (2009); 
Üsdiken ve Erçek (2009); Yamak (2009); 
Alavuklar, Kılıçaslan ve Öztürk (2009); Ertuna 
ve Tükel (2009) 

Aycan (2001); Özen-İşbaşı (2001); Wasti 
(2001); Erdem ve Sarvan (2001); Önder ve 
Wasti (2002); Bebekoğlu ve Wasti (2002); 
Aldemir, Arbak ve Özmen (2003); Turgut 
ve Tevruz (2003); Ertürk (2003); Arbak, 
Şanlı ve Çalar (2004); Şengün (2007); 
Wasti ve Erdil (2007); Öz ve Bulutlar 
(2009) 

Küskü, Ataman ve Çakmak 
(2003); İlhan (2005); Karaevli, 
(2005)  

Amme İdaresi Dergisi 

Ak ve Sevin (2000); Öncül (2000); Karadağ 
(2000); Aytürk (2000); Becerikli (2000); Kaya 
Bensghir (2000); Bensghir ve Leblebici (2001); 
Taşçı (2001); Üsdiken ve Erden (2001); Özgen 
(2002); Bulut ve Bakan (2002); Duran ve Eren 
(2002); Özen (2002); Doğan (2002); Çoşkun 
(2003a); Uluğ (2003); Kaya (2003); Taşçı 
(2003); Akdoğan ve Hasanov (2003); Çoşkun 
(2003b); Yağmurlu (2004); Ergeneli ve Özkaya 
(2004); Sayılır (2005); Ölçer (2005); Barca ve 
Balcı (2006); Sağsan (2007); Üsdiken ve 
Yıldırım-Öktem (2008); Besler (2009) 
 

Aşan (2000); Sarpkaya (2000); Küskü ve 
Erçek (2000); Ensari (2000); Bayrak ve 
Mohan (2001); Zel (2001); Ertürk ve 
Yurtsever (2001); Erigüç ve Yıldırım 
(2001); Karatepe ve Sökmen (2001); 
Özgener (2002); Çarıkçı (2004); 
Özdevecioğlu (2004); Esatoğlu, Ağırbaş, 
Akbulut ve Çelik (2004); Özdemir Yaylacı 
(2005); Basım ve Tatar (2006); Arslantaş 
(2007); Özkutlu (2007); Gürbüz (2008); 
Songur, Basım ve Şeşen (2008); Gürbüz ve 
Mert (2009); Uluğ ve Beydoğan (2009); 
Wasti ve Wasti (2009) 

Küskü (2001); Aytürk (2001); 
Üsdiken ve Wasti (2002); Zel 
(2002); Bilgin (2004); Can (2003); 
Baş ve Ardıç (2003); Özgener 
(2005); Cankul, Şahin ve Demir 
(2006); Esen (2006) 
 

ODTÜ Gelişme Dergisi 

Öz (2003); Öz (2004); Aydın, Tüzüntürk ve 
Eryılmaz (2008); İlhan (2008);  Danışman ve 
Özgen (2008); Üsdiken (2009); Çakmakçı 
(2009); Wasti, Kozan ve Kumar-Çınar (2009) 

Küskü (2001); Baş ve Ardıç (2002); Ertürk, 
Yılmaz ve Ceylan (2004); Şengün ve Wasti 
(2006); Çöl (2006); Basım ve Şeşen (2009); 
Fiş ve Wasti (2009) 

Sayım (2009) 

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 

Berber (2000); Gençyılmaz ve Zaim (2000); 
Kılıç (2000); Yılgör (2002); Pınar ve Erdem 
(2002); Özbirecekli ve Ölçer (2002); Bakoğlu 
(2003); Semerciöz ve Çakınberk (2003); 
Karabulut (2004); Gürol (2004) 

Sipahi ve Berber (2002); Ceylan ve 
Demircan (2002); Keskin ve Erdil (2003); 
Yahyagil (2004); Ordun (2004); Karcıoğlu 
ve Yücel (2004); Özdevecioğlu ve Kaya 
(2005); Pelit (2005); Yahyagil (2005); 
Yüksel (2006); Torlak, Dilber ve Balaban 
(2007); Özutku (2008); Acar ve Dündar 
(2008); Pınar, Kamaşak ve Bulutlar (2008); 
Börekçi (2009); Gürbüz (2009) 

Özçelik (2000); Tüzüner (2003); 
Acar, Aydınlı ve Yıldırım (2005); 
Özçelik (2006) 

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 

Özalp ve Tonus (2000); Özalp ve Besler 
(2000); Benligiray (2000); Özkalp (2000); Oktal 
(2001); Şakal (2001); Besler (2002); Besler 
(2003) 

Bilgin (2000); Cengiz (2000); Bilgin (2001); 
Çetinel (2003b) 

Benligiray (2001a); Benligiray 
(2001b); Tonus (2002a); Tonus 
(2002b); Benligiray (2003); 
Çetinel (2003a) 
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Ek 3. Yönetim Disiplinine Ait Beş Dergideki Alt Alanlara Göre Makaleler ve Atıf Desenleri(2000-2009) 

 

 
 
 
 

 
Amme İdaresi Dergisi 

İstanbul Üniversitesi İşletme 
Fakültesi Dergisi 

ODTÜ Gelişme Dergisi 
Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 
Yönetim Araştırmaları Dergisi 

 
Makale, Atıf ve Yazarların Kendi Çalışmalarına Yaptıkları Atıfların Sayısı 

ÖD ÖY İK ÖD ÖY İK ÖD ÖY İK ÖD ÖY İK ÖD ÖY İK 

2000 4;115;2 6;87;3 - - 3;46 1;21;1 - - - 2;54 4;56;1 - - - - 

2001 5;170;7 3;119;12 2;61;4 - - - 1;68;1 - - 1;6 2;24 2;35;1 4;204;8 - - 

2002 1;44 5;185;3 2;89;11 2;36;1 3;58 - 1;51 - - - 1;9 2;16 2;83;1 7;433;31 - 

2003 - 6;186;4 2;36 1;38;1 2;69;1 1;25;1 - 1;27;3 - 1;27 1;19;1 2;45 3;176;4 2;171;1 1;57 

2004 3;103;1 2;62;2 1;28;2 3;96;3 2;62 - 1;53;1 1;12;3 - - - - 1;36 6;707;5 - 

2005 1;11 2;79;1 1;44 3;136;4 - 1;32 - - - - - - - 5;213;4 2;207;3 

2006 1;21 1;36;1 2;65 1;44 - 1;24;1 2;113;1 - - - - - - 3;261;14 - 

2007 2;84 1;56;6 - 1;29;3 - - - - - - - - 2;153;4 1;120;3 - 

2008 2;158;1 1;44;2 - 3;80 - - -  3;217;3 - - - - - 4;177;5 - 

2009 3;199;2 1;29 - 2;85;3 - - 2;197;1 3;249;10 1;59;1 - - - 1;45 5;395;13 - 

Toplam 
22;905 28;883 10;323 16;544 10;235 4;102 7;482 8;505 1;59 4;87 8;108 6;96 13;697 33;2477 3;264 

60; 2111;(64) = 2047 30; 881;(19)= 862 16; 1046;(24) = 1022 18; 291;(3) = 288 49; 3438;(96) = 3342 

Açıklama Notu: Hücrelerdeki ilk değerler makale sayılarını ifade eder. İkinci değerler o makalelerdeki toplam atıf sayılarını ifade eder. Eğer belirtilmiş ise üçüncü değerler yazarların kendi 
çalışmalarına verdikleri atıfların sayısını ifade eder. ÖY, örgütler ve yönetim’i, ÖD, örgütsel davranış’ı ve İKY, insan kaynakları yönetimi’ni ifade eder. 

 Derginin son sayısı 2003 yılında basılmıştır.  
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 Ek 4. En Fazla Atıf Alan Kaynaklar-I 
 

A. Amme İdaresi Dergisi; İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi; ODTÜ Gelişme Dergisi; 
Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2000-2009) 

Kaynak 
Tüm 

Makaleler 
ÖY ÖD İKY 

Atıf Sayıları 

Koçel, T.; 2006, İşletme Yöneticiliği 14 6 5 3 

Hofstede, G.; 2001, Culture's Consequences 12 4 6 2 

Robbins, S. P.; 2003, Organizational Behavior 8 4 4 0 

Dinçer, Ö.; 1998, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası 7 7 0 0 

Schein, E. H.; 1992, Organizational Culture and Leadership 6 3 3 0 

Eren, E.; 2000, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi 6 0 5 1 

Cascio, W. 1995 Managing Human Resources 5 0 0 5 

DiMaggio, P.J. ve W.W. Powell; 1983, The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and 
Collective Rationality in Organizational Fields 

5 5 0 0 

Kaplan, R.S. ve D.P. Norton; 1999, Balanced Scorecard: Şirket Stratejisini Eyleme 
Dönüştürmek 

5 4 0 1 

Nunnally, J. C.; 1978, Psychometric Theory 5 2 3 0 

Organ, D.W.; 1988, Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrome 5 0 5 0 

Williamson, O. E.; 1985, The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational 
Contracting 

5 3 2 0 

Yüksel, Ö.;  2000 , İnsan Kaynakları Yönetimi 5 0 0 5 

Aycan, Z., Kanungo, R. N, Mendonca, M., Yu, K. ve Deler, J.; 2000, Impact of Culture on 
Human Resource Management Practices: A 10 Country Comparation 

4 3 1 0 

Bateman, T. ve Organ, D.W.; 1983, Job Satisfaction and The Good Soldier 4 0 4 0 

Buğra, A.; 1994, State and Business in Modern Turkey: A Comparative Study 4 3 0 1 

Can, H.; 1999, Organizasyon ve Yönetim 4 1 4 0 

Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S. ve D. Sowa; 1986, Perceived Organizational 
Support 

4 0 4 0 

Eren, E.; 1998, Yönetim Psikolojisi 4 0 4 4 

Greenberg, J. ve R.A. Baron; 2000, Behavior in Organizations 4 0 4 0 

Hamel, G. ve C.K Prahalad; 1996, Geleceği Kazanmak 4 4 0 0 

Hackman, J.R. and G.R. Oldham; 1975, Development of the Job Diagnostic Survey 4 0 4 0 

Hair, J. F., J. R. Anderson, R. E., Tatham, R. L. ve W. C. Black; 1998, Multivariate Data Analysis 4 2 1 1 

Hofstede, G., B. Neuıjen, D. D. Ohayv, ve G. Sanders; 1990, Measuring Organizational 
Cultures: A Qualitative and Quantitative Study Across Twenty Cases 

4 2 2 0 

Hofstede, G.; 1991, Cultures and Organizations: Software of The Mind 4 1 3 0 

Kurtuluş, K.; 2004, Pazarlama Araştırmaları 4 0 2 2 

Locke, E A.; 1976, The Nature and Causes of Job Satisfaction, Handbook of Industrial and 
Organizational Psychology 

4 0 4 0 

Organ, D. W. ve K. A. Ryan; 1995, A Meta-Analytic Review of Attitudinal and Dispositional 
Predictors of Organizational Citizenship Behavior 

4 0 4 0 

Özkalp, E. ve Ç.G. Kırel; 2001, Örgütsel Davranış 4 0 4 0 

Sabuncuoğlu, Z; 2000,  İnsan Kaynakları Yönetimi 4 0 1 3 

Smith, A., Organ, D.W. ve J. W. Near; 1983, Organizational Citizenship Behavior: Its Nature 
and Antecedents 

4 0 4 0 

Podsakoff M., B. Mackenzie, J. B. Paine ve D. G. Bachrach; 2000, Organizational Citizenship 
Behaviors 

4 0 4 0 

Wheelen, T. H. ve J. D. Hunger; 2000, Strategic Management and Business Policy 4 4 0 0 

Açıklama Notu: En fazla dört ve üzeri atıf alan eserler dikkate alınmıştır. Aynı atıf farklı tarihlerdeki baskıya sahip ise o atıf için en 

son tarih dikkate alınmıştır. ÖY, örgütler ve yönetim’i, ÖD, örgütsel davranış’ı ve İKY, insan kaynakları yönetimi’ni ifade eder.  
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Ek 5. En Fazla Atıf Alan Kaynaklar-II 
 

B. Yönetim Araştırmaları Dergisi (2000-2009) 

Kaynak 
Tüm 

Makaleler 
ÖY ÖD İKY 

Atıf Sayıları 

Buğra, A.; 1994, State and Business in Modern Turkey: A Comparative Study 13 12 0 1 

Gökşen, N.S. ve B. Üsdiken; 2001, Uniformity and Diversity in Turkish Business Groups 12 12 0 0 

DiMaggio P.J. ve W.W. Powell; 1991; The Iron Cage revisited: Institutional Isomorphism and 
Collective Rationality in Organizational Fields 

11 10 0 1 

Meyer, J.W. ve B.  Rowan; 1991, Institutionalized Organizations 11 11 0 0 

Hofstede, G.; 2001, Culture’s Consequences  9 5 3 1 

Barley, S.R. ve P.S. Tolbert; 1997, Instutionalization and Structuration 8 8 0 0 

Burrell, G. ve G. Morgan; 1979, Sociological Paradigms and Organization Analysis 7 7 0 0 

Greenwood, R. ve C.R. Hinings; 1996, Understanding Radical Organizational Change 7 7 0 0 

DiMaggio P.J. ve W.W. Powell; 1991, Introduction  6 6 0 0 

Leblebici, H., G. Salancik, A. Kopay ve T. King; 1991, Institutional Change and the 
Transformation of Interorganizational Fields   

6 6 0 0 

Scott, R.W.; 2001, Institutions and Organizations  6 6 0 0 

Scott, R.W.; 1987, The Adolescence of Institutional Theory   6 6 0 0 

Abrahamson, E.; 1996 , Management Fashion  5 5 0 0 

Berger, P. ve T. Luckmann; 1989, The Social Construction of Reality   5 5 0 0 

DiMaggio, P. J. ; 1988,  Interest and Agency in Institutional Theory  5 5 0 0 

Friedland, R ve R.R. Alford; 1991, Bringing Society Back in 5 5 0 0 

Greenwood, R., R. Suddaby ve C.R. Hinings; 2002, Theorizing Change  5 5 0 0 

Guillen, M.F.; 1994, Models of Management 5 5 0 0 

Guillen, M.F.; 2000,  Business Groups in Emerging Economies: A Resource-Based View  5 5 0 0 

Jepperson, L.R.,1991, Institutions, Institutional Effects, and Institutionalism 5 5 0 0 

Mayer, M.C.J. ve R. Whittington; 1999, Strategy, Structure and Systemness 5 5 0 0 

Oliver, C.;  1991, Strategic Responses to Institutional Pressures   5 5 0 0 

Peters, T.J. ve R.H. Waterman; 1987, In Search of Excellence 5 4 0 1 

Sargut, A.S.; 2001; Kültürler Arası Farklılaşma ve Yönetim 5 2 2 1 

Seo, M.G. ve W.E.D. Creed; 2002, Institutional Contradictions, Praxis, and Institutional Change 5 5 0 0 

Üsdiken, B.; 1996, Importing Theories of Management and Organization 5 5 0 0 

Üsdiken, B ve Y. Pasadeos; 1993, Türkiye'de Örgütler ve Yönetim Yazın 5 5 0 0 

Whitley, R.; 1994, Dominant Forms of Economic Organization in Market Economies 5 5 0 0 

Abrahamson, E.; 1991, Managerial Fads and Fashion 4 4 0 0 

Amsden, A. H. ve T. Hikino; 1994 , Project Execution Capability, Organizational Know-How and 
Conglomerate Corporate Growth in Late Industrialization 

4 4 0 0 

Beckert, J.; 1999, Agency, Entrepreneurs, and Institutional Change   4 4 0 0 

Çokgezen, M.; 2000, New Fragmentations and New cooperations in the Turkish Bourgeoisie 4 4 0 0 

Demirağ, I. ve M. Serter, M.; 2003, Ownership Patterns and Control in Turkish Listed 
Companies 

4 4 0 0 

DiMaggio, P.J.; 1991, Constructing an Organizational Field as a Professional Project 4 4 0 0 

Hair J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L. ve W.C. Black; 1998, Multivariate Data Analysis 4 1 2 1 

Pfeffer, J. ve G.R. Salancik; 1978, The External Control of Organizations 4 2 0 2 

Kuhn, T. S.; 1970, The Structure of Scientific Revolutions 4 4 0 0 

Nunnally, J. C.; 1978, Psychometric Theory   4 1 2 1 

Oliver, C.; 1992, The Antecedents of Deinstitutionalization   4 4 0 0 

Özen, Ş.; 2000, Türk Yönetim/Organizasyon Yazınında Yöntem Sorunu 4 4 0 0 

Öniş, Z.; 1992, Redemocratization and Economic Liberation in Turkey 4 4 0 0 

Powell, W.W.; 1991, Expanding the Scope of Institutional Analysis   4 4 0 0 

Powell, W.W. ve P.J. DiMaggio; 1991, The New Institutionalism in Organizational Analysis 4 4 0 0 

Üsdiken, B. ve H. Leblebici; 2002, Organization Theory  4 4 0 0 

Üsdiken, B. ve Z. Erden; 2001, Örnek Alma, Mecbur Tutulma ve Geçmişe Bağımlılık 4 4 0 0 

Üsdiken, B. ve D. Çetin; 2001, From Betriebswirtschaftslehre to Human Relations  4 4 0 0 

Westphal, J.D., R. Gulati ve S. M. Shortell; 1997, Customization or Conformity?   4 4 0 0 

Williamson, O.E.; 1975, Markets and Hierarchies, Analysis and Antitrust Implications   4 4 0 0 

Açıklama Notu: En fazla dört ve üzeri atıf alan eserler dikkate alınmıştır. Aynı atıf farklı tarihlerdeki baskıya sahip ise o atıf için en 
son tarih dikkate alınmıştır. ÖY, örgütler ve yönetim’i, ÖD, örgütsel davranış’ı ve İKY, insan kaynakları yönetimi’ni ifade eder. 

 



23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, MUĞLA 

67 
 

TÜRK YÖNETİM VE ORGANİZASYON CAMİASININ VAKA ÇALIŞMASI TEMELLİ 
ARAŞTIRMALARI ÜZERİNE: POZİTİVİST PARADİGMANIN BİR DİĞER TAHAKKÜM 

CEPHESİ? 
 

Mehmet Eymen ERYILMAZ 
Uludağ Üniversitesi 

mehmetery@uludag.edu.tr  
 
 ÖZET 

Türk “Yönetim ve Organizasyon (YO)” yazınında pozitivist bilim duruşunun egemen olduğu 
bilinmektedir. Bu çalışmada, Türk YO yazınının bu karakterini hem pozitivist hem de post-pozitivist bilim 
anlayışına sahip araştırmacıların kendi sularına çekmeye çalıştıkları vaka çalışması temelli araştırmalar 
bağlamında da sürdürüp sürdürmediği araştırılmaktadır.    
  

Anahtar Kelimeler: Türk Yönetim ve Organizasyon Yazını, Vaka Çalışması, Araştırma Paradigmaları.  
 

1. Giriş 
Türkiye’de “Yönetim ve Organizasyon (YO)” disiplininde hazırlanan çalışmaları araştırma ve kuram 

boyutlarıyla masaya yatıran çok sayıda değerli çalışmanın (örneğin Berkman, 1987; Özen, 2002; Üsdiken vd., 
1998) mevcudiyeti bilinmektedir. Bahsi geçen çalışmalar, Türk YO yazınında araştırma ile desteklenen 
çalışmaların sayısının yıldan yıla süratle arttığına dikkat çekmektedirler. Öte yandan artan bu çalışma 
sayısına koşut olarak araştırmaların niteliklerinin de yükselip yükselmediği hususu halen bir muammadır. 
Nitekim Özen (2002), 1980 sonrası sayıları hızla artan araştırma destekli çalışmaların görgül parçalarının 
“törensel” bir tarzda hazırlandığına işaret ederek bu kuşkusunu dile getirir. Özen’e göre, bu çalışmalar 
ekseriyetle genel kabul görmüş bilimsel kurallara riayet etmemekte ve/veya çabalarını-bulgularını kuramla 
ilişkilendirme telaşesine kapılmamaktadır. Ancak bir yandan da bu çalışmaların sahibi araştırmacılar görgül 
bir çalışma gerçekleştirmek suretiyle, meşakkatli bilim yolculuğunun kritik anlarında karar vericilerin 
nezdinde bilimsel meşruiyetlerini teminat altına almaya gayret etmektedirler.  

Genelde dünyada hemen tüm sosyal bilim dallarına (Fien, 2002), özelde ise uluslararası ve Türk YO 
yazınındaki araştırma destekli çalışmalara ilişkin bir diğer mühim bir tespit ise, bu çalışmalar içerisinde 
pozitivist anlayışın egemen olması, bir diğer ifadeyle niyetin tahmin etmek ve evrensel yasaları gün yüzüne 
çıkartmak olmasıdır. Örneğin Lather (1992) çalışmasında pozitivizmin sosyal bilim yapma ve bilimsel metot 
olma konusundaki hegemonik statüsüne karşı olduğunu vurgulamaktadır. Yine Child (1997), 1970’li yılların 
başında örgütler üzerine yapılan çalışmaların pozitivist ve endüstriler arası bir doğaya sahip olduğunu ve 
nesnel olarak kabul edilen fenomenler arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak sınanmasıyla ilgili olduğunu 
belirtmektedir. Ancak, Caputo’nun “Post-paradigmatik diaspora” kavramıyla da dikkatlerimizi çekmek 
istediği gibi, bilimde Kuantum fiziği ve kaos çalışmaları sonrasında paradigmatik bir çeşitlenme yaşanmış 
(Yıldırım ve Şimşek, 2005) ve “post-pozitivist paradigmalar” ortaya çıkmıştır (Lather, 1992). Öte yandan, 
fenomenleri daha doğru idrak edebilmek ve empati yaratabilmek gayesindeki “yorumsamacı” bilim 
anlayışını veya tahakküm ilişkilerini ortaya çıkararak ezileni ezenin zulmünden bir nebze kurtararak 
özgürleştirmeyi ve düzeni değiştirmeyi hedefleyen “eleştirel” bilim anlayışını veya sonradan Habermas’ın 
netleştirdiği bu üç kategoriye eklemlenen ve dekonstrüksiyonu hedefleyen bir diğer bilim anlayışı olan 
postmodern/postyapısalcı bilim anlayışını (Collins, 1992; Fien, 2002; Lather, 1992) merkezine alan 
araştırmalar ise egemen pozitivist paradigma temelli çalışmalar karşısında sayısal bağlamda ancak figüran 
rolünü üstlenir gibi görünmektedirler. Bu bağlamda araştırmanın temel sorunsalı, pozitivist paradigmanın 
baskın konumunu Türkiye’de YO yazınında vaka çalışmasıyla desteklenen araştırmalar bağlamında da 
sürdürüp sürdürmediğini anlamaktır. Çalışmanın bir diğer yan sorunsalı ise önder çalışmaların uyarıları 
doğrultusunda, YO yazınındaki vaka çalışması temelli araştırmaların niteliğinde (yöntemin berrak biçimde 
izah edilip edilmemiş olması, kullanılan kaynak sayısı, temel kaynaklara kaynakçada yer verilip verilmemesi 
vb.) zaman içerisinde bir gelişme yaşanıp yaşanmadığını incelemektir.  

Vaka çalışmalarının bu tür bir araştırma için münasip bir tercih olduğu savını destekleyen bir özelliği 
“bağlam bağımlı” olmasıdır. Aslında bir veri toplama veya araştırma stratejisini doğrudan, pozitivist veya 
alternatif bilim anlayışlarından bir tanesinin altına yerleştirmek çok kolay ve belki de çok doğru değildir. Bu 
noktada tekniğin nasıl ve hangi maksatla kullanıldığı önem arz etmektedir (Hartley, 1994). Ancak çok büyük 
ölçüde otomatikman bir kategori altına yerleştirilen teknikler de yok değildir. Örneğin “görüşme” ve 
“gözlem” yöntemlerinin birçok çalışmada (örneğin Cassell ve Symon, 1994; Malhatra ve Birks, 2003; Miles 
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ve Huberman, 1994) nitel araştırma kapsamında ele alındığı görülmektedir. Bu noktada vaka çalışması 
kendisini daha orta noktada konumlandırmış hissiyatı vermektedir. Örneğin Eisenhardt (1989, 1991) kendi 
çalışmalarında vaka çalışmasının pozitivist mantıkla, kuram üretmek ve hipotez test etmek düşüncesiyle 
kullandığının altını çizmiştir. Ancak vaka çalışmasının özellikle Yin (1981) tarafından tercih edildiği gibi daha 
post-pozitivist araştırma mantığıyla kullanılması da mümkündür. Vaka çalışmasının bu bağlam bağımlı 
naturası Türk YO camiasının tercihini ağırlıklı olarak hangi bilim anlayışından yana kullandığını incelemek 
açısından da faydalı olabilecektir.  

 
2. Yöntem 
Bu doğrultuda, Özen’in Türkiye’de görgül çalışmaların artışı için bir milat kabul ettiği 1980 yılından 

itibaren YO makalelerine kucak açan ve nispeten yayınlanma açısından bir istikrar gösteren dergiler 
incelenecek ve bu dergilerde yayınlanmış vaka çalışmalarına mümkün mertebe ulaşılmaya çalışılacaktır. 
Araştırmada incelenecek dergiler sırasıyla; “Amme İdaresi Dergisi”, “Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Dergisi”, “Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi”, “Başkent Üniversitesi 
Yönetim Araştırmaları Dergisi”, “Boğaziçi Journal Review of Social, Economic and Administrative Sciences”, 
“Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi”, “Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dergisi”, “Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi”, “Hacettepe 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi”, “Odtü Gelişme”, “Süleyman Demirel Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi” ve “Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dergisi”dir. 
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YÖNETİM VE ORGANİZASYON ARAŞTIRMALARINDA YAZARLAR ARASINDAKİ 
İŞBİRLİĞİNİN GELİŞİMİ: ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ BİLDİRİLERİ 

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 
 

 

ÖZET 
Bu çalışmada yönetim ve organizasyon alanının gelişimini araştırmacılar arasındaki işbirliği ve bu 

işbirliği sonucunda ortaya çıkan sosyal ağlar çerçevesinde değerlendirerek, alanın küçük dünya (small world) 
yaklaşımına uygunluğu ve alanın olgunluğunun tartışılması amaçlanmaktadır. Çalışma, Ulusal Yönetim ve 
Organizasyon Kongre’lerinde yayınlanan 18 bildiri kitabında yer alan araştırmacılar analiz edilmiştir. Yönetim 
ve organizasyon alanına katkı sağlayanların işbirliklerinin gelişimi; işbirliğinin gelişimini tanımlayıcı analizler 
ve sosyal ağ analizi olarak iki ana grupta değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler değerlendirilerek 
araştırmacılar arasında işbirliğinin yoğunlaştırılması ve alanın olgunluğunu artırılmasına yönelik öneriler 
sunulmaktadır.  

 
Anahtar Kelimeler: Yönetim ve Organizasyon, İşbirliği, Network Analizi, Sosyal Ağlar, Küçük Dünya 

Yaklaşımı.  
 
1. Giriş 
Bu çalışma; yönetim ve organizasyon alanının gelişimini araştırmacılar arasındaki işbirliği ve bu 

işbirliği sonucunda ortaya çıkan sosyal ağlar çerçevesinde değerlendirerek, alanın küçük dünya (small world) 
yaklaşımına uygunluğu ve alanın olgunluğunu tartışmayı amaçlamaktadır. 

Araştırmacılar arasındaki işbirliği son yıllarda önemli bir artış göstermektedir (Cronin, Shaw ve La 
Barre, 2003, 2004). Bu bağlamda işbirliğinin ne anlama geldiği, sınırları ve faydaları birçok çalışmanın konusu 
olurken (Sonnenwald, 2007; Katz ve Martin, 1997; Laudel, 2002), bu işbirlikleri ile ortaya çıkan sosyal 
ağyapıları birçok araştırmacının ilgisini çekmektedir. Bu araştırmaların çıkış noktalarını ise, sosyal ağyapıların 
bilgiyi oluşturma ve paylaşımında önemli katkıları olması (Borgman ve Furner, 2002; Lin, 2001) ve bilimsel 
alanların akademik temellerinin tanımlanmasına yardımcı olmasıdır (Owen-Smith et al. 2002; Otte ve 
Rousseau, 2002). Bilimin birçok alanındaki işbirliği, sosyal ağların gelişimi, entelektüel yapısının 
tanımlanması, kritik araştırmacıların grup veya bireysel olarak belirlenmesi ve sosyal ağların göstergeleri ile 
araştırmacıların çalışma performansı arasındaki ilişkinin tespitine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Fatt, 
Ujum ve Ratnavelu, 2010; Perianes-Rodríhuez, Olmeda-Gómez ve Moya-Anegón, 2010; Said et al.2008; 
Barabasi et al. 2002; Lu, Luo, Polgar ve Cao, 2010; Wagner ve Leydesdorff, 2005; Girvan ve Newman, 2002; 
Chung, Hossain ve Davis, 2005).  

Uluslararası düzeyde yönetim ve organizasyon alanında araştırmacılar arasındaki işbirliği Academy of 
Management Journal, Academy of Management Review, Administrative Science Quarterly, Journal of 
Management, Management Science, Organization Science ve Strategic Management Journal dergileri 
örneklem olarak alınarak sosyal ağ analizi ile degerlendirilmistir (Acedo et al. 2006). Ancak bu sosyal 
ağyapıların gelişmekte olan ülkelerde nasıl bir görünüm içerisinde olduğunun belirlenmesi, alandaki 
gelişimde derinlik oluşturulması amacıyla gereklidir. Bu çalışmada, aşağıdaki konular Ulusal Yönetim ve 
Organizasyon Kongrelerinde yayınlanan bildiriler bağlamında tartışılacaktır:   

 Yönetim ve organizasyon çalışmalarındaki çok yazarlılık durumunun tartışılması, 

 Yazarlar arasındaki işbirliğinin sosyal ağ analizi göstergelerinin değerlendirilmesi ve diğer çalışma 
alanları ile bu göstergelerin kıyaslanması, 

 Türkiye’de yönetim ve organizasyon alanında çalışan akademik topluluğunun küçük dünya 
yaklaşımıyla uyumlu olup olmadığının tartışılması, 

 Sosyal ağdaki kritik araştırmacıların tespit edilmesi. 
Bu çalışmada bibliyometrik analiz yönteminden yararlanılacaktır. Bibliyometrik analiz, bir alanda 

yazılmış kitap ve makalelerin bazı özelliklerini tespit edebilmek amacıyla matematiksel ve istatistiki 
yöntemlerin kullanılmasıdır (Pritchard, 1969). Bibliyometrik analiz tanımlayıcı nitelikte olabileceği gibi 
değerlendirici nitelikte de olabilir (McBurney ve Novak, 2002; Barca ve Hızıroğlu, 2009). Daha özelde ele 
alındığında, Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongrelerine katkı sunan araştırmacılardan hareketle çok 
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yazarlılık durumuna ilişkin verilerin (yazar verimliliği, çok yazarlılığın gelişimi, vb.) elde edilmesi ve sosyal ağ 
analizinin uygulanması ile gerçekleşecektir.  
 

2. Araştırmanın Tasarımı ve Bulgularının Değerlendirilmesi 
 
2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Türkiye’de yönetim ve organizasyon alanında çalışan araştırmacılar arasındaki işbirliğinin gelişimini 

sosyal ağlar yardımıyla araştıran bu çalışma ile şu konuların tartışmaya açılması amaçlanmaktadır: (a) 
Türkiye’de yönetim ve organizasyon alanında yapılan çalışmalarda çok yazarlılığın gelişiminin nasıl olduğu, 
(b) Sosyal ağ göstergelerinin gelişiminin nasıl olduğu, (c) Yazarlar arasındaki işbirliğine göre elde edilen 
sosyal ağ göstergelerinin diğer bilimsel sosyal ağ göstergeleri ile karşılaştırılması, (d) Türkiye’de yönetim ve 
organizasyon alanında çalışan akademik topluluğunun küçük dünya yaklaşımına uyumluluğunun 
araştırılması ve (e) Sosyal ağdaki kritik araştırmacıların sosyal ağ göstergelerine göre tespit edilmesi. 

Bu çalışmanın en önemli katkılarından birisi gelişmekte olan ülkelerdeki yönetim ve organizasyon 
alanındaki akademik topluluğun olgunluğunun ve sağlamlığının tartışmaya açılması olacaktır. Bu alandaki 
kritik yazarların belirlenerek alanın ilerlemesi konusunda neler yapılabileceğinin tartışılması, yüksek lisans ve 
doktora öğrencileri, alana yeni giren akademisyen ve uzman araştırmacılar ile birlikte çok fazla bilimsel 
çalışma okumayan yöneticiler için önemli katkılar sunacaktır.  
 

2.2. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi 
Araştırmanın amacına ulaşabilmesi için 1993 yılından beri her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen 

Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresine katkı sağlayanlar yönetim ve organizasyon alanında çalışan 
araştırmacılar olarak değerlendirilmiştir. 1993, 1995, ve 1997 yıllarında gerçekleştirilen kongrelerin bildirileri 
basılmadığı ve 1994 yılındaki kongrenin basılmış kitabına ulaşılamadığı için bu kongreler araştırma 
kapsamına alınmamıştır. Buna göre en son 2014 yılında düzenlenen 22. kongreye kadar 18 kongreye katkı 
sunan araştırmacılar çalışma kapsamına alınmıştır1. 18 kongreden elde edilen veri tabanı altılı gruplar 
halinde üç döneme ayrılarak (birinci dönem kongreleri 4,6,7,8,9,10; ikinci dönem kongreleri 
11,12,13,14,15,16; üçüncü dönem kongreleri 17,18,19,20,21,22) analizler gerçekleştirilmiştir. Analizler için 
Excel, Bibexcel, Pajek ve Ucinet programları kullanılmıştır.  

 

2.3. Bulgular ve Değerlendirme 
Bu bölümde yönetim ve organizasyon alanına katkı sağlayanların işbirliklerinin gelişimi iki ana başlık 

altında değerlendirilmiştir: (i) İşbirliğinin Gelişimini Tanımlayıcı Analizler ve (ii) Sosyal Ağ Analizi. 
 
2.3.1. İşbirliğinin Gelişimini Tanımlayıcı Analizler  
İlk olarak yönetim ve organizasyon alanına kakı sağlayan araştırmacılara ilişkin işbirliği verileri 

sunulmuştur (Tablo 1 ve Şekil 1). Bu verilere göre bildiri sayıları her dönem artış gösterirken işbirliği indeksi 
(çok yazarlı bildirilere katkı sağlayan yazar sayısı / çok yazarlı bildiri sayısı) dalgalı bir seyir göstermektedir. 
Bununla birlikte bir yazara düşen makale sayısı artarken bir makaleye düşen yazar sayısı da azalmaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Bildiri kitaplarında sunulduğu beyan edilen tebliğ sayısının bazı yıllara ait bildiri kitaplarında eksik olarak basıldığı tespit 
edilmiştir. 2014 yılında 141 bildiri sunulmuş olmasına rağmen 126 bildiri basılmış; 2013 yılında 136 bildirinin 135’i; 2010 
yılında 114 bildirinin 111’i; 2007 yılında 122 bildirinin 121’i; 2006 yılında 103 bildirinin 101’i; 2004 yılında 96 bildirinin 
95’i; 2001 yılında 72 bildirinin 70’i; 1999 yılında 45 bildirinin 43’ünün bildiri kitabında yer almıştır.  
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Tablo 1. Yazarlar Arasındaki İşbirliğinin Gelişimi 

Dönem Bildiri 
Sayısı 

Bildirilerde 
görülen yazar 

sayısı 

Katkı 
sağlayan 

yazar 
sayısı 

Bir yazara 
düşen 
bildiri 
sayısı 

Bir 
makaleye 

düşen yazar 
sayısı 

Çok 
yazarlı 
bildiri 
sayısı 

Çok yazarlı 
Bildirilere katkı 
sağlayan yazar 

sayısı 

İşbirliği 
İndeksi 

1. Dönem 305 518 332 1.09 0.92 166 263 1.58 
2. Dönem 635 1350 698 1.10 0.91 464 633 1.36 
3. Dönem 768 1704 900 1.17 0.85 599 839 1.40 

Toplam 1704 3573 1509 0.89 1.13 1229 1377 1.12 

 

Şekil 1. Yıllık Toplam Bildiri Sayısı ve Çok Yazarlı Bildiri Sayısı Karşılaştırması 

 

 
 

İkincisi, bildirilerdeki yazar sayısının dağılımı sunulmuştur (Tablo 2) Buna göre, bir yazarlı bildirilerin 
sayısı artmasına rağmen, bu artış iki, üç ve dört yazarlı bildiri sayılarındaki artıştan çok düşüktür. Bununla 
birlikte altı ve daha üzeri yazarlı çalışmalar çok nadir olarak görülmektedir.  
 

Tablo 2. Çok Yazarlılığın Dağılımı 

Dönem Bildiri 
Sayısı 

Tek Yazarlı 
Bildiri Sayısı 

İki Yazarlı 
Bildiri 
Sayısı 

Üç Yazarlı 
Bildiri 
Sayısı 

Dört Yazarlı 
Bildiri Sayısı 

Beş 
Yazarlı 
Bildiri 
Sayısı 

Altı 
Yazarlı 
Bildiri 
Sayısı 

On 
Yazarlı 
Bildiri 
Sayısı 

1. Dönem 305 139 131 25 7 3 - - 
2. Dönem 631 167 274 142 33 13 2 - 
3. Dönem 768 169 342 197 48 9 2 1 

Toplam 1704 475 747 364 88 25 4 1 

 

Üçüncü olarak, yazarların üretkenliği sunulmuştur (Tablo 3). Bu verilere göre, sadece bir defa katkı 
sağlayan yazarların çoğunlukta olduğu görülmektedir. Genel olarak yazarlar kongreye 2, 3, veya 4 bildiri ile 
katkı sağlamaktadırlar. Ancak buradaki önemli husus, bir defa katkı sağlayan yazarların daha fazla katkı 
sağlaması için yeni stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Alana sürekli olarak katkı sağlayan çok küçük bir 
grubun varlığından bahsedilebilir. Bu küçük grup, alana kapsam ve derinlik kazandırdığı söylenebilir. Fakat, 
bu küçük grubun alana sağlayacağı katkı sınırlı kalacağı nedeniyle kongreye katkı sağlayan araştırmacıların 
üretkenliğini arttırıcı stratejiler geliştirilmelidir.  
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Tablo 3. Yazarların Üretkenliği 

Period 
  Bildiri sayısı 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve uzeri 

1. Dönem 

Ya
za

r 
Sa

yı
sı

 235 52 21 12 6 4 2 - - - 

2. Dönem 423 138 48 39 14 13 4 9 5 5 

3. Dönem 551 163 70 44 36 16 7 6 4 3 

Toplam 899 240 112 70 40 37 31 21 14 45 

 

Son olarak, alana en çok katkı sağlayan araştırmacıların kimler olduğu tespit edilmiştir. Ancak 
burada araştırmacıların yazar sıralamasında kaçıncı oldukları dikkate alınmamıştır. Birinci dönemde 5 ve 
daha fazla bildiri ile katkı sağlayanlar: Behlül Üsdiken (7), Şükrü Özen (7), Ekrem Tatoğlu (6), Fatma Küskü 
(6), Ferda Erdem (6), Murat Kasımoğlu (6), Ali Halıcı (5), Arzu Wasti (5), Enver Özkalp (5), Halit Keskin (5), 
Serkan Bayraktaroğlu (5) ve Zeynep Aycan (5). İkinci dönemde 10 ve daha fazla bildiri ile katkı sağlayanlar: 
Ömür Neczan Özmen (14), Mehmet Barca (13), Yasemin Arbak (11), Ahmet Erkuş (10) ve Serkan 
Bayraktaroğlu (10). Üçüncü dönemde 9 ve daha fazla bildiri ile katkı sağlayanlar Ömür Neczan Özmen (11), 
Pınar Özer (11), Ömer Turunç (10), Bilçin Tak (9), Mehmet Barca (9), Nejat Basım (9) ve Uğur Yozgat (9). Bu 
çalışmanın kapsamındaki bütün dönemler boyunca 15 ve daha fazla bildiri ile katkı sağlayanlar: Ömür 
Neczan Özmen (29), Mehmet Barca (24), Behlül Üsdiken (21), Bilçin Tak (21), Pınar Özer (21), Serkan 
Bayraktaroğlu (21), Şükrü Özen (20), Uğur Yozgat (19), Ahmet Erkuş (18), Yasemin Arbak (17), Arzu Wasti 
(16), Ferda Erdem (16), Janset Aytemur (16), Mahmut Özdevecioğlu (15), Mustafa Kurt (15), Nejat Basım 
(15) ve Rana Kutanis (15) olduğu tespit edilmiştir. 

 
2.3.2. Sosyal Ağ Analizi  
Bu bölümde, araştırmacıların işbirliği ile ortaya çıkan sosyal ağlar dönemlere göre analiz edilmiş 

olup, sosyal ağları analiz etmekte en sık kullanılan göstergeler sunulmuştur (Tablo 4). Bunlardan ilki, sosyal 
ağ içinde var olan tüm bağların, oluşabilecek maksimum bağlara oranını gösteren ve 0 ile 1 arasında değişen 
yoğunluk ölçüsüdür (Gürsakal, 2009). Bu ölçüye göre, yönetim ve organizasyon alanına katkı sağlayan 
araştırmacıların oluşturduğu sosyal ağın yoğunluğunun çok düşük olduğu tespit edilmiştir. Ancak, 
gelecekteki işbirlikleri için önemli bir potansiyel söz konusu olduğu söylenebilir. İkinci olarak, ağdaki üyelerin 
yakınlığını ifade eden kümeleşme katsayısı “0 ve 1 arasında” hesaplanmıştır. Kümeleşmenin çok düşük 
olduğu görülmektedir. Daha sonra, herhangi iki araştırmacı arasındaki bilgi akışının gerçekleşmesi için kaç 
bireyin gerekli olduğunu açıklayan ortalama uzaklık ele alınmıştır. Buna göre bütün dönem için iki kişi 
arasında bilgi akışının olması için 5 kişiden geçişin olması gerekmektedir. İyi bir sosyal ağda bu rakamın 
düşük olması beklenir. Son olarak da sosyal ağda oluşan ana ağın kaç üyesi ve bunun yüzdesi tespit 
edilmiştir. Buna göre ikinci dönemde üye sayısında ve oranında önemli bir artış olmasına rağmen bu 
rakamlar son dönemde düşmüştür. Ancak bütün dönemde ağda bulunan üyelerin %55.9’nun ana ağı 
oluşturduğu görülmektedir. Görüldüğü gibi yazarların üretkenliğinde etken olan işbirliği artmaktadır. 

 
Tablo 4. Sosyal Ağ Analizinin Göstergeleri 

 Birinci 
Dönem 

İkinci 
Dönem 

Üçüncü 
Dönem 

Toplam 

Yoğunluk  0.004 0.003 0.002 0.003 
Kümeleşme Katsayısı  0.277 0.263 0.306 0.267 
Ortalama Uzaklık  1.4 3.03 2.23 4.78 
Temel Ağda Üye Sayısı 16 143 95 348 
Temel Ağda Üye Sayısı Oranı  6.1 25.4 15.3 55.9 

 

Yönetim ve organizasyon alanına katkı sağlayan araştırmacıların sosyal ağ ölçüleri diğer bilim dalları 
ile karşılaştırılmıştır (Tablo 5). Bu alanda çok çalışma olmadığı için karşılaştırma için uluslararası literatürde 
yapılan araştırmalardaki sosyal ağları araştıran çalışmalarla kıyaslama yapılmıştır. Bu verilere göre alanın ağ 
yapısının çok zayıf olduğu söylenebilir. 
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Tablo5. Sosyal Ağ Yapısının Diğer Alanlar İle Karşılaştırılması 

 Ulusal 
Yönetim ve 

Organizasyon 
Kongresi 

Yönetim ve 
Organizasyon 

(Acedo et al. 2006) 
Biyomedikal 

(Newman 2001) 
Turizm   

(Ye et al. 2013) 
Bilgisayar   Bilimi 
(Newman, 2001) 

Yazar Başına Bildiri Oranı 0.89 2.04 6.40 1.10 2.60 
Bildiri Başına Yazar Oranı    1.13 1.88 3.75 1.87 2.22 
Kümeleşme Katsayısı  0.28 0.68 0.066 0.748 0.496 
Temel Ağda Üye Sayısı  348 4625 1395693 1376 6396 
Temel Ağda Üye Sayısı Oranı  55.9 45.40 92.6 59.30 57.2 
Ortalama Uzaklık  4.78 - 4.6 7.20 9.7 

 

Çalışmanın bu bölümünde yapılan diğer bir değerlendirme, yönetim ve organizasyon 
araştırmacılarının oluşturduğu sosyal ağın küçük dünya teorine uygunluğunun araştırılmasıdır. Küçük dünya 
teorisi, resmi sosyal ağlardan oluşmakta ve onların karakteristiklerini yansıtmaktadır. Bu nedenle sosyal ağın 
küçük dünya teorisine uyumlu olması için hem kısa ortalama uzaklığa ve mümkün olduğunca büyük 
kümeleşme katsayısına sahip olması gerekir (Watts ve Strogatz, 1998). Bu karakteristikler deneysel ve sosyal 
bilimlerin birçok dallarında test edilmiştir (Björneborn, 2004, Ye et al. 2013; Kumar ve Jan, 2013; Kronegger, 
Mali, Ferligoj, ve Doreian, 2012; Yan, Ding ve Zhu, 2010). Bu açıklamalara yönetim ve organizasyon 
alanındaki araştırmacılardan oluşan sosyal ağın ortalama uzaklığı kısa olmasına rağmen kümeleşme katsayısı 
çok düşüktür. Bu nedenle, bu ağın küçük dünya teorisiyle uyumlu olmadığı söylenebilir. Bununla birlikte 
küçük dünya teorisine göre ağlar ölçekten bağımsız ağların özelliklerini de taşırlar (Barabási-Albert, 1999). 
Ölçekten bağımsız sosyal ağın gelişimi sunulmuştur (Şekil 2). Bu gelişime göre ağlar parçalı, dağınık ve çok az 
bağlantılıdır. Bu durum, alanın küçük dünya teorisine uyumlu olmadığını gösteren diğer bir kanıttır. Bütün 
bunlarla birlikte ölçekten bağımsızlık ayrıca “kuvvet yasası dağılımı- p(x)=cx-α” aracılığıyla da 
açıklanmaktadır. Bu dağılıma göre çok az sayıda araştırmacı alanda çok yüksek performans gösterirken, çok 
sayıda araştırmacı iyi performans göstermektedir. Geri kalan çok az sayıdaki araştırmacıda çok düşük 
performans göstermektedir. Kuvvet katsayısı (α) genellikle negatif ve işbirliğinin yüksek olduğu ağlarda bu 
katsayı 2 ve 3 arasındadır (Dorogovtsev, Mendes ve Samukhin, 2002). Ağdaki araştırmaların derecelerine 
göre yapılan kuvvet yasası testinde kuvvet yasası katsayısı 0.642 olarak ortaya çıkarken, sabit sayı (c) 84.073 
ve R2=.849 olarak tespit edilmiştir. Buna göre de alanın küçük dünya teorisine uyumlu olmadığı 
belirlenmiştir.  

Sosyal ağ analizi yapmaya yardımcı olan programlar ayrıca ağdaki temel (core) yazarlarında tespit 
edilmesini sağlamaktadır. Buna göre birinci dönemdeki temel yazarlar: Abdulkadir Varoğlu, Yavuz Ercil, 
Ömür Neczan Özmen, Yasemin Arbak, Ulaş Çakar, Ayşe Porsuk, Müge Akın, Tuba Yeniçeri, Yasemin 
Güğümcü, Ünsal Sığrı, Bülent Özdil, Binnaz Çubukçu, Cemal Zehir, Halit Keskin, Adnan Çelik, ve Ceyhan 
Aldemir. 

İkinci dönemin temel yazarları: İsmail Bakan, Tuba Büyükbeşe, Serkan Bayraktaroğlu, Ömür Neczan 
Özmen Ömür Saatçoğlu, Şerif Şimşek, Adem Öğüt, Yasemin Arbak, Tahir Akgemci, Pınar Özer, Mustafa 
Taşlıyan, Engin Yıldırım, Bilçin Tak, Engin Deniz Eriş, Mehmet Güven, Evrim Mayatürk, Selcen Kılıçaslan, 
Atılhan Naktiyok, Adnan Çelik, Ahmet Erkuş, Akif Tabak, Belkıs Özkara, Mustafa Kurt, Dursun Bingöl, Ozan 
Nadir Alakavuklar, Sumeyra Kurt, Tamer Keçecioğlu, Burak Çapraz, Uğur Yozgat, Çetin Önder, Veysel Ağca, 
Nejat Basım, Ömer Turunç, Umut Eroğlu, Kurtuluş Kaymaz, Jülide Kesken, Ulaş Çakar, Mustafa Polat Derya 
Kelgökmen, Nevin Deniz, Berna Bayrak, İhsan Yiğit, Şeref Tür, Kerim Özcan, Canan Nur Karabey, Tamara 
Fettahlıoğlu, Canan Çetin, Nihal Kaplan, Rıfat İraz, Ahmet Tambay, Şebnem Aslan, Yonca Gürol, Yasemin Bal, 
Esin Berkin, Arzu Aydınlık, Pınar Büyükbalcı, Emrah Dayıoğlu, Ebru Günlü, Ali Şükrü Çetinkaya, ve Esin Mutlu. 

Üçüncü dönemin temel yazarları: Jülide Kesken, Burak Çapraz, Derya İliç, Nazlı Ünnü, Ural Gökay 
Çiçekli, Hakan Erkal, Murat Kocamaz, Aydın Koçak, Burcu Aracıoğlu, ve Haluk Soyuer. 

Bütün dönemin temel yazarları: Jülide Kesken, Burak Çapraz, Derya İliç, Nazlı Ünnü, Murat 
Kocamaz, Aydın Koçak, Hakan Erkal, Ural Gökay Çiçekli, Burcu Aracıoğlu, ve Haluk Soyuer. 
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Şekil 2. Sosyal Ağların Dairesel (Circular) –Sol Taraf- ve Ölçekten Bağımsız (Scale Free) Olarak 
Görselleştirilmesi 
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Sosyal ağdaki kritik yazarları tespiti; merkezilik düzeyleri derecesi (degree), yakınlık (closeness) ve 
arasındalık (betwenness) merkezilik ölçüleri aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Derece merkeziliği bir 
araştırmacının kaç kişi ile işbirliği içinde olduğunu gösterir (Yan ve Ding, 2009). Yakınlık merkeziliği bir 
araştırmacının ağdaki diğer araştırmacılara doğrudan veya dolaylı olarak yakınlığıdır (Yan ve Ding, 2009). 
Arasındalık ölçüsü, bir araştırmacının ağda diğer araştırmacılar arasında bulunma derecesidir (Acedo vd., 
2006). Bu ölçülere göre tespit edilen yazarlar sunulmuştur (Tablo 6).  

 
Tablo 6. Sosyal Ağın Merkezilik Ölçülerine İlişkin Bulgulara Göre Ilk 50 Araştırmacı (Bütün Dönem) 

Sıra              Merkezlik Derecesi Yakınlık Merkezilik Arasındalık Merkezilik  

1 Ahmet Erkuş 17 Ahmet Erkuş 0.1013 Ahmet Erkuş 0.00538 
2 Jülide Kesken 15 Ünsal Sığrı 0.1005 Nejat Basım 0.00434 
3 Mahmut Özdevecioğlu 15 Nejat Basım 0.0998 Ömer Turunç 0.00433 
4 Uğur Yozgat 15 Abdulkadir Varoğlu 0.0991 Abdulkadir Varoğlu 0.00407 
5 Pınar Özer 14 Akif Tabak  0.0966 Ebru Günlü 0.00380 
6 Bilçin Tak 14 Ahmet Cevat Acar 0.0949 Fatih Çetin 0.00365 
7 Serkan Bayraktaroğlu 13 Engin Coşkun 0.0939 Pınar Özer 0.00216 
8 Ömer Turunç 13 Cenk Sözen 0.0918 Yasemin Arbak 0.00203 
9 Nejat Basım 13 Fatih Çetin 0.0916 Ömür Neczan Özmen 0.00188 
10 Ömür Neczan Özmen 12 Mine Fındıklı 0.0916 Arzu Wasti 0.00176 
11 Burak Çapraz 12 Sait Gürbüz 0.0909 Oben Ürü 0.00157 
12 Mustafa Kurt 12 Ömer Turunç 0.0907 Çetin Önder 0.00157 
13 Behlül Üsdiken 12 Çetin Önder 0.0906 Ünsal Sığrı 0.00156 
14 Arzu Wasti 11 Adnan Çelik 0.0904 Adnan Çelik 0.00150 
15 Derya İliç 11 Mustafa Polat 0.0895 Uğur Yozgat 0.00136 
16 Ünsal Sığrı 11 Tolga Türköz 0.0888 Tuna Uslu 0.00135 
17 Ramazan Erdem 10 Serkan Coşar 0.0884 Şükrü Özen 0.00120 
18 Necla Bardak 10 Özgür Arlı 0.0884 Behlül Üsdiken 0.00114 
19 Abdulkadir Varoğlu 10 Ebru Günlü 0.0880 Nurdan Kömürcüoğlu 0.00112 
20 Nazlı Ünnü 10 Burcu Özge Özaslan 0.0879 Adnan Bıçaksız 0.00112 
21 Yasemin Arbak 9 Oben Ürü 0.0878 Adem Öğüt 0.00109 
22 Mehmet Barca 9 Sezer Çalışkan 0.0869 Ulaş Çakar 0.00108 
23 Murat Kocamaz 9 Aslı Acar 0.0868 Arzu Kalemci 0.00108 
24 Aydın Koçak 9 Dursun Bingöl 0.0865 Mustafa Polat 0.00098 
25 Hakan Erkal 9 Yavuz Ercil  0.0861 Güler İslamoğlu 0.00097 
26 Ural Gökay Çiçekli 9 İsmail Tokmak 0.0860 Özgecan Koçak 0.00094 
27 Mehmet Sadık Öncül 9 Ebru Tolay 0.0859 Ahmet Cevat Acar 0.00075 
28 Senem Besler 9 Engin Çoşkun 0.0858 Ömür Saatçioğlu 0.00071 
29 Burcu Aracıoğlu 9 Barbaros Dağlı 0.0856 İpek Tüzün 0.00059 
30 Haluk Soyuer 9 İpek Tüzün 0.0854 İsmail Tokmak 0.00058 
31 Engin Deniz Eriş 8 Hüseyin Özgen 0.0853 Janset Aytemur 0.00054 
32 Alev Katrinli 8 Cem Harun Meydan 0.0852 Mine Fındıklı 0.00052 
33 Rana Kutanis 8 Harun Şeşen 0.0850 Sezer Cihan Çalışkan 0.00051 
34 Mahmut Akın 8 Mustafa Kemal Topçu 0.0849 Burcu Özge Özaslan 0.00051 
35 Veysel Ağca 8 Adnan Bıçaksız 0.0848 Akif Tabak  0.00050 
36 Rukiye Çelik 8 İrge Şener 0.0847 Dursun Bingöl 0.00046 
37 Kerim Özcan 8 Salih Akyürek 0.0844 İbrahim Pınar 0.00043 
38 Burcu Özge Özaslan 8 Birol Bumin 0.0844 Dilek Nayır 0.00040 
39 Ahmet Cevat Acar 8 Aslı Beyhan Acar 0.0843 Harun Şeşen 0.00040 
40 Cem Harun Meydan 8 Aykut Berber 0.0842 Cenk Sözen 0.00038 
41 Elif Akkaş 8 Behlül Üsdiken 0.0828 Sait Gürbüz 0.00035 
42 Ali Danışman 8 İbrahim Sani Mert 0.0824 Hüseyin Özgen 0.00034 
43 Adem Öğüt 8 Rıza Demir 0.0814 İbrahim Sani Mert 0.00032 
44 Kadire Zeynep Sayım 8 Yasin Rofcanin 0.0810 Cem Harun Meydan 0.00032 
45 Kader Tan Şahin 8 Yasemin Şen 0.0809 Mustafa Kurt 0.00029 
46   Arzu Wasti 0.0808 Fatih Semerciöz 0.00027 
47   Muhteşem Baran 0.0804 Türker Baş 0.00027 
48   Selami Sargut 0.0798 Umut Koç 0.00026 
49   Cem Cüneyt Arslantaş 0.0793 Nazlı Wasti 0.00026 
50   Erdem Kırbeşoğlu 0.0791 Mahmut Özdevecioğlu 0.00026 

 
3. Sonuç 
Bu çalışma; yönetim ve organizasyon alanının gelişimini araştırmacılar arasındaki işbirliği ve bu 

işbirliği sonucunda ortaya çıkan sosyal ağlar çerçevesinde değerlendirerek, bu alanın küçük dünya (small 
world) yaklaşımına uygunluğu ve alanın olgunluğunu tartışmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla ulusal yönetim 
ve organizasyon kongresine katkı sağlayan araştırmacılardan oluşan sosyal ağlar değerlendirilmiştir. Buna 
göre alanda işbirliğinin önemli derecede arttığı ancak ağ yapısının çok zayıf, dağınık ve parçalı olduğu tespit 
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edilerek alandaki olgunluğun çok düşük olduğu söylenebilir. Buna ilişkin sosyal ağın küçük dünya teorisine 
uyumlu olmadığı da tespit edilmiştir. Alandaki kritik rol üstlenen araştırmacılar tespit edilmiş olup ileride 
alanın olgunluğunu artırmak ve alandaki bilgi akışını hızlandırarak bilgi üretiminin ve paylaşımını daha aktif 
olması için alanda yeni olan araştırmacıların ağdaki kritik yazarlarla işbirliğinin artırılmasına yönelik 
çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

Bu çalışmada önemli kısıtlamalar ve bunların ortaya çıkardığı önemli çalışma konuları mevcuttur. Bu 
çalışmada sadece bildiriler dikkate alınmıştır. Ancak ülkemizde önemli sayıda makale üretimi olduğu için bu 
çalışmalarında dikkate alınarak ağ yapılarının yeniden tartışılması gerekmektedir. Veri tabanı oluşturulurken 
iki isimli, benzer isimli (örneğin Mustafa Kurt) veya sonradan soyadı değişikliği yapan araştırmacıların 
çalışmaları dikkatlice incelenerek hata oranı düşürülmeye çalışılmış, ancak kadın araştırmacıların büyük bir 
çoğunluğunun evlilik nedeniyle soy isim değişikliği dikkate alınmamıştır. Analizler yapılırken yazar 
sıralamalarındaki ağırlıklar dikkate alınmamıştır. Bu kısıtlamalar yeni çalışma fırsatlarını ortaya çıkarırken 
alandaki gelişimi tartışmak için işbirliği ve alınan atıf arasındaki ilişkinin tartışılması alana önemli bir katkı 
sağlayacaktır. Bununla birlikte, yazarların çalıştığı kurumlara göre de ağların değerlendirilmesi bu alandaki 
bilgi akışında kurumların nasıl bir katkı sağladığı tartışılabilir. Yönetim alanının alt dallarında bu çalışmanın 
tekrarlanarak alanın ilerlemesine katkı sağlayacak çalışmalara ihtiyaç vardır.  
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ÖZET 
Bu çalışma Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi’nde bildiri sunan genç akademisyenlerin 

üstlendikleri aracılık rollerinin kendi alanlarında yaratmış olabileceği dönüştürücü etkiyi araştırmayı, bu 
süreç içerisinde karşılaştıkları engelleri saptamayı ve etki alanlarını belirlemeyi hedeflemektedir. Bu amaçla 
2004 yılında düzenlenen Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi’nde bildiri sunan ve henüz doktora 
aşamasında olan gençlerin 10 yıl süresince yaşadıkları yolculuk incelenecektir. Gençlerin kongre sonrasında 
yapmış oldukları bireysel ve ortak çalışmalar, diğer gruplar ve meslektaşlarla etkileşimleri sosyal ağ analizi 
yöntemi kullanılarak belirlenecektir. Böylece ilk etkileşimler sonrasında araştırmacıların ele aldığı konuların 
nasıl bir evrim geçirdiği ve kendi çevrelerinde yarattıkları etkinin boyutları anlaşılabilecektir.  
 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Sermaye; Sosyal Ağlar 
 

1. Giriş  
Sosyal sermaye, birçok araştırmacı tarafından (Tsai ve Ghosal, 1998; Paxton, 1999; Gargiulo ve 

Benassi, 2000; Hazleton ve Kennan, 2000) aktörün sahip olduğu ağ ilişkilerinden elde ettiği kaynaklar olarak 
tanımlanmakta ve bunun da aktörün gücünü arttıracağı vurgulanmaktadır (Kostova ve Roth, 2003).  Örgüt 
araştırmaları alanında sıklıkla ele alınan sosyal sermaye, bilimsel alanların değişiminde genç bilimcilerin 
üstlendiği rolü de açıklayabilir. Granovetter (1973), zayıf bağlara sahip olan bireylerin yenilikleri yayma 
yönünde etkinliklerinin önemli ölçüde artacağını ileri sürmektedir. Bu anlamda kongrelerin genç bilimcilerin 
farklı akademik grup üyeleriyle zayıf ilişkiler kurarak farklı türde bilgilere erişimi için elverişli etkileşim 
ortamlar olduğu düşünülebilir. Ancak, bu gibi faaliyetlere katılan genç bilimcilerin içerisinde bulundukları 
grup (okul ya da düşünsel alan), öncü ya da egemenlerin statüsünü koruma amacıyla dışarıdan bilgi akışını 
sınırlandırıcı içsel sosyal sermaye oluşturmaya (Adler ve Known, 2002) ağırlık verebilir. Dolayısıyla söz 
konusu egemenler kendi etki alanındaki aktörler arasında güçlü bağlar oluşturma yoluyla yapıyı dışarıdaki 
bilgi akışından yalıtma eğilimi gösterebilirler. Granovetter (1983) savını yeniden ele aldığı çalışmasında zayıf 
bağların sayısının az olduğu benzer yapıların kapalılığından dolayı; yeni fikirlerin yavaş yayılmasına, bilimsel 
çabaların engellenmesine ya da ortak özellikler temelinde alt gruplaşmaların yaşanmasına neden olacağına 
dikkat çekmektedir.  Buna karşın bilimci çizgide olan kongrelere söz konusu kapalı yapılar içerisinden 
çıkarak katılan genç araştırmacıların bu etkinliklerde kazandıkları ilişkiler sayesinde kendi kümeleri ile farklı 
görüşler içeren bilimsel topluluk arasında köprü kurarak (Burt, 1992) sosyal sermayelerini arttırmaları ve bu 
yolla zaman içerisinde değişim yaratmaları mümkün olabilir. 

Her yıl düzenlenen Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi’nin ülkenin değişik bölgelerinden 
gelen genç meslektaşlara söz konusu zayıf bağları kazandırdığı ve bakış açılarını değiştirdiği ileri sürülebilir.  
Ayrıca, kendi bulundukları kapalı yapılar ile kongre arasında konumlanma suretiyle aracılık rolü üstlenen 
genç akademisyenlerin geçen zaman içerisinde bulundukları çevreye bilgi aktararak sosyal sermayelerini 
arttırdıkları düşünülebilir. Ancak, aracılığın bu genç bilimci adayları için bir avantaj sağlaması, Burt’un 
(2005) vurguladığı üzere, bu yapısal boşluğu görerek değerlendirecek bilince sahip olmalarına bağlıdır. 
Dolayısıyla kongreye her katılan kişiden konumlarını bu aracılık fırsatını görüp de değerlendirmeleri 
beklenmeyebilir.  

Dışa kapalı akademik iç grupların kendine özgü bir güç alanı oluşturduğu gözlemlenmektedir. 
Böylesi gruplarda oluşan güç ilişkisi için en büyük tehdit, iç gruptaki bilgi niteliğini ve iş yapma biçimini 
sorgulayabilecek ve diğer gruplardan yöneltilecek akran denetimidir. Yapılan işin ve bilgi niteliğinin akran 
denetimine açılmasında kongreler önemli bir rol oynar. Dışa kapalı ağ yapıları içerisinden kongreye 
katılarak mesleki etkileşimlerini geliştiren genç araştırmacılar, elde ettikleri bilgileri kendi gruplarına 
benimsetme ve yayma konusunda başlangıçta önemli sıkıntılar çekmiş olabilirler. Bunun en önemli nedeni, 
iç denetimi sağlamak amacıyla kendi sıkı bağlanmış gruplarını korumaya odaklanan (Sargut, 2006) kıdemli 
öğretim üyelerinin getirdiği kısıtlamalar olabilir. Sıkı bağlanmış akademik gruplar egemen öğretim üyesinin 
akademik paradigmasının ya da bilgi düzeyinin denetimi altında çalışırlar. Dolayısıyla genç araştırmacıların, 
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akademik ilerlemelerini gerçekleştirebilmek için grup içindeki belirleyici paradigma ya da tekrarlanan bilgi 
birikimine uygun davranmaları gerekebilir. Bu nedenle doktora tezleri ve beraber çalıştıkları kıdemli 
öğretim üyeleriyle beraber yaptıkları çalışmaların konuları genelde grup içinde onaylanan yönetim ve örgüt 
yaklaşımlarına odaklı olabilir. Ancak, zaman içerisinde akademik ilerlemenin temel aşamalarını tamamlayan 
ve kongredeki diğer meslektaşlarla etkileşimlerinin sıklığı artan gençler, hiyerarşik bir konum elde 
etmeseler bile bilgiyi doğrudan ve dolaylı ilişkileri üzerinden kendi iç gruplarına aktararak egemen 
paradigma ve anlayışı dönüştürme fırsatı yakalamış olabilirler. Bu durum dış akran denetiminden uzak, 
boyun eğmeye dayalı yükselme ölçütlerinin yerini nitelik ve yeteneğin alması sonucunu doğurabilir.  

Bu çerçeve içinden bakıldığında Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongrelerine katılan genç 
akademikler kurdukları zayıf bağlar aracılığıyla dışa kapalı ve sıkı bağlanmış iç gruplarındaki bilgi ve 
akademik iş yapma niteliğini dış gruplardaki akranlarının ölçütleriyle ele alma olanağına 
kavuşabileceklerdir.  

Önerme 1. Kongreye katılan genç akademikler aracılığıyla dışa kapalı akademik gruplardaki bilgi 
niteliği ve iş yapma biçimi akran denetimine açılmıştır.  

Kongrelere katılarak değişik akademik dış gruplarla ilişki kuran genç akademikler, okumalarını ve 
temel referanslarını yeniden gözden geçirme olanağını buldukları için, dışa kapalı sıkı bağlanmış iç 
gruplarına, sürekli yankılanan bildik bilgilerin dışında yeni kuramsal bilgileri ve akademik iş yapma 
biçimlerini taşıma olanağına kavuşmuşlardır.  
  Önerme 2. Kongrelere katılan genç akademikler aracılığıyla dışa kapalı akademik gruplara, yeni 
bilimsel bilgi ve yeni iş yapma biçimlerinin aktarılma olasılığı doğmuştur. 

 Kongrelere katılarak araştırma alanlarına ilişkin okumalarını ve temel referanslarını değiştirme 
olanağı bulan genç akademikler, bir yandan edindikleri yeni bilgi ve becerilerle sıkı bağlanmış dışa kapalı 
gruplarını dışa açarak, diğer yandan da dış gruplarla kurdukları bağlar aracılığıyla sosyal boşluklar üzerinden 
köprüler oluşturarak sosyal sermayelerini geliştirmişlerdir.  

Önerme 3. Kongreler aracılığıyla farklı bilimsel bilgi ve iş yapma biçimleriyle karşılaşılan genç 
akademikler, becerileri ölçüsünde gerek dış gruplar gerekse iç gruplarda sosyal sermayelerini artırmıştır. 

Bu çalışma Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi’nde bildiri sunan genç akademisyenlerin 
üstlendikleri aracılık rollerinin kendi alanlarında yaratmış olabileceği dönüştürücü etkiyi araştırmayı, bu 
süreç içerisinde karşılaştıkları engelleri saptamayı ve etki alanlarını belirlemeyi hedeflemektedir. Bu amaçla 
2004 yılında düzenlenen Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi’nde bildiri sunan ve henüz doktora 
aşamasında olan gençlerin 10 yıl süresince yaşadıkları yolculuk incelenecektir. Gençlerin kongre sonrasında 
yapmış oldukları bireysel ve ortak çalışmalar, diğer gruplar ve meslektaşlarla etkileşimleri sosyal ağ analizi 
yöntemi kullanılarak belirlenecektir. Böylece ilk etkileşimler sonrasında araştırmacıların ele aldığı konuların 
nasıl bir evrim geçirdiği ve kendi çevrelerinde yarattıkları etkinin boyutları anlaşılabilecektir.  
 

2. Yöntem ve Analiz 
Sosyal ağ analizi, birçok disiplinde ilgi konusu olmuş ve bireyler, gruplar veya örgütler arasındaki 

iletişim bağlantılarının doğasını tanımlayan ve dolayısıyla bu aktörler arasındaki ilişkiler ağını ortaya çıkaran 
bir yöntemdir (Wasserman ve Faust, 1994: 3). Sosyal ağ analizinde ağın yapısını anlamak için bağlantılardan 
yola çıkarak yapılan inceleme çalışması sonucunda, aktörlerin konumları ve bağlantı dereceleri, ağın 
büyüklük ve yoğunluğu, ağdaki gruplaşmalar hakkında bilgiler elde etmek mümkündür (Hanneman, 
2001).  Ağdüzeneği çalışmalarında, birimler arasında belirlenen ilişkiler, veri analizi sürecinde bir matrise 
dizilerek işleme sokulmaktadır (Borgatti ve diğerleri, 2002). Bu yaygın yöntem, bir matris üzerinde aktörler 
arasında ilişkinin var olması durumunda 1, ilişkinin olmaması durumunda 0 değerinin verilerek ağ 
düzeneğinin ortaya çıkarılmasını sağlar (Hanneman, 2001). Ancak yaygın olarak 0-1 gibi değerler vermek 
yerine ağırlıklandırılmış puanların verilmesi yoluyla çok daha anlamlı bulgulara ulaşılabildiği de yazında 
görülmektedir. Ağırlıklandırma yöntemi 1 değeri girilmiş etkileşimlere; ilişkinin önemi, etkileşim sıklığı ve 
yoğunluğuna göre (örneğin; 1-10 arasında, çok yakın ilişkiye 10, çok seyrek ilişkiye 1 vermek gibi) puanlama 
yapmayı esas almaktadır. 

Ağ analizine başlamadan önce, çalışmanın örneklemini oluşturacak 9 ayrı üniversitede görev yapan 
13 öğretim üyesi akademisyen belirlenmiştir. Bu akademisyenlerin ortak özellikleri aynı kuşağı temsil 
etmeleri ve uzun yıllardır Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongrelerinde aktif olarak katılıyor olmalarıdır. Bu 
noktada temel amaç, aynı kuşağı temsil ettiği bilinen bu öğretim üyesi akademisyen grubun (1) hangi 
üniversiteden akademisyenlerle ortak çalışma yaptıklarını, (2) hangi ortak çalışma konularına yöneldiklerini 
ve (3) akademik kariyerleri boyunca ürettikleri yayın türlerindeki (ulusal – uluslararası makale, bildiri vs.) 
değişimi tespit etmek ve bu değişimin altında yatan gerekçeleri ortaya koymaktır. 
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Bu kapsamda ilk olarak Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongrelerine düzenli olarak katıldığı tespit 
edilen 13 akademisyen belirlenmiş, bunların özgeçmişlerine ulaşılarak Ulusal Yönetim ve Organizasyon 
Kongresinde ilk yayın yaptıkları tarih belirlenmiştir. Daha önce de belirtildiği üzere, amacımız Yönetim 
Organizasyon Kongrelerinin, bu kişilerin yayın üretiminde niteliksel bir değişim yaratıp yaratmadığını tespit 
etmekti. Bu nedenle her bir akademisyenin kongrede ilk sunum yaptığı tarihi takiben 2 yıllık bir ek süre 
verilmiş ve elde edilen bu tarihten önceki çalışmalar “1. Dönem Çalışmalar”; sonraki çalışmalar ise “2. 
Dönem Çalışmalar” olarak kodlanmıştır. Dolayısıyla her bir akademisyen için farklı periyotları temsil eden 2 
dönem yaratılmıştır.  

Özgeçmişlerden elde edilen bilgilere göre akademisyenlerin hangi üniversitelerle ortak çalışma 
yürüttükleri, yayın türleri ve çalışma konularında göre her bir akademisyen için sıklık tabloları 
oluşturulmuştur. Bu sıklıklar aynı zamanda ağ analizi için bir ağırlıklandırmayı temsil etmektedir. Dolayısıyla 
bir sonraki aşamada bu ağırlıklandırılmış veriler, UCINET 6.0 (Borgatti ve diğerleri, 2002) programındaki 
çapraz tablolara girilmek suretiyle işlenmiştir. Çalışmada sosyal ağ analizi ölçümlerinden derece merkeziliği 
bir aktörün (nodes) ağdüzeneğinde merkezde konumlanma derecesini gösterirken; arasındalık derecesi bir 
aktörün ağdüzeneği içerisinde birbirlerine en yakın mesafede olan iki aktör arasında aracılık etmesini ifade 
eder (Monge ve Contractor, 2001: 443). 
 

3. Bulgular 
Akademisyenlere ilişkin veriler ağ analizi programına girildiğinde her iki dönem için de 176 x 176’lık 

bir veri matrisi elde edilmiştir. Dolayısıyla ağ matrisleri, sosyal ağ haritalarının oluşturulmasını sağlamıştır. 
Tablo 1 ağ matrisini oluşturan üç ayrı veri setine ilişkin sıklık tablosunu göstermektedir. Veri kodlama 
sürecinde 107 farklı çalışma konusu, 7 yayın türü, 49 üniversite ve 13 akademisyen yer almıştır.  
 

Tablo 1. Veri Türleri 
Bilgileri Toplanan Akademisyen Sayısı 13 

Ortak Yayın Yürütülen Üniversite 49 

Çalışma Konusu 107 

Yayın Türü 7 

Toplam 176 

 

Tablo 2, 13 akademisyenin ortak yayın yürüttükleri ve dolayısıyla ilişkide oldukları ilk 10 
üniversiteyi göstermektedir. Tabloya ilişkin önemli bulgu 2. Döneme ait toplam merkezilik skorunun (MD = 
319.000) 1. Döneme kıyasla belirgin bir şekilde artış göstermesidir. Ayrıca birinci dönemde 20 farklı 
üniversite ile ortak yayın yürüten bu akademisyenler yönetim kongrelerine ilk katılımdan sonraki süreçte 
49 farklı üniversite ile ortak yayın yaptıkları görülmektedir. Dolayısıyla gerek yayın yürütülen üniversite 
sayısı gerekse ağ ilişkilerinin sıklığı açısından 2. Dönemde belirgin bir artış ve çeşitlenmenin olduğu 
anlaşılmaktadır. 
 

Tablo 2. Akademisyenlerin Ortak Yayın Yürüttükleri Üniversitelerin Merkezilik Puanları (ilk 10 üniversite) 

1. Dönem 

 

2. Dönem 

Üniversite Adı 
Merkezilik 
Derecesi 

Yüzdesi 
% Üniversite Adı 

Merkezilik 
Derecesi 

Yüzdesi 
% 

Anadolu Üniversitesi 19.000 0.023 Uludağ Üniversitesi 73.000 0.037 

Erciyes Üniversitesi 17.000 0.020 Afyon Kocatepe 28.000 0.014 

Uludağ Üniversitesi 13.000 0.016 Karadeniz Teknik 26.000 0.013 

Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi 12.000 0.014 

Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi 21.000 0.011 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 11.000 0.013 Anadolu Üniversitesi 21.000 0.011 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 9.000 0.011 İstanbul Teknik 20.000 0.010 

Birleşik Krallık Üniversiteleri 8.000 0.010 Gümüşhane Üniversitesi 12.000 0.006 

Çanakkale 18 Mart 
Üniversitesi 5.000 0.006 Erciyes Üniversitesi 11.000 0.006 

İstanbul Teknik Üniversitesi 4.000 0.005 Birleşik Krallık 8.000 0.004 

ABD Üniversiteleri 3.000 0.004 
Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi 7.000 0.004 

Toplam Merkezilik Derecesi 118.000 Toplam Merkezilik Derecesi 319.000 

Toplam Üniversite 20 Toplam Üniversite 49 
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Şekil 1 ve 2 ise aynı ölçümün ağ haritasını göstermektedir. Birinci döneme ilişkin ağ haritasında 
birbirleriyle bağlantısı olmayan kümelerin varlığı dikkati çekmektedir. Bu dönemde kümler arası yapısal 
boşlukların var olduğu ve göreceli de olsa kapalı ağ kümelerinin olduğu ifade edilebilir.  
 

Şekil 1. Birinci Dönem Akademisyen – Yayın Yürütülen Üniversite Ağ Haritası 

 
 

Şekil 2. İkinci Dönem Akademisyen – Yayın Yürütülen Üniversite Ağ Haritası 

 
 

Bir sonraki aşamada ise akademisyenlerin ilgi duydukları çalışma konularına ilişkin ağ analizi 
gerçekleştirilmiştir. Tablo 3, 13 akademisyenin en fazla ilgi duyduğu 10 çalışma konusunu göstermektedir. 
İki dönem arasındaki en temel farklılık yürütülen çalışmaların konular itibariyle belirgin bir değişime 
uğradığıdır. Geçmiş süreçte TKY, yenilikçilik, post-modern örgüt kuramı ve girişimcilik gibi popüler konuların 
yerini 2. Dönemde örgütler arası ilişkiler düzeyinde sürdürülen ve kuramsal yanı baskın çalışmalar almıştır. 
Bu dönem de kurumsal kuram çalışmalarında belirgin bir artış gözlemlenmiştir. Ayrıca kurumsal sosyal 
sorumluluk, yönetim tarihi ve kurumsal yönetişim konularına odaklanılmıştır. Diğer yandan, 2. Döneme ait 
toplam merkezilik skorunun (MD = 283.000) 1. Döneme kıyasla belirgin bir şekilde artış göstermektedir. 
Ayrıca birinci dönemde 61 farklı konu çalışan akademisyenler yönetim kongrelerine ilk katılımdan sonraki 
süreçte 81 farklı konu üzerinden yayınlarını gerçekleştirmişlerdir. Dolayısıyla gerek konu sayısı gerekse de 
ağ ilişkilerinin sıklığı açısından 2. Dönemde belirgin bir artış ve çeşitlenmenin olduğu anlaşılmaktadır. 
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Tablo 3. Akademisyenlerin İlgi Duydukları Çalışma Konuları (ilk 10 konu) 

1. Dönem 

 

2. Dönem 

Konu 
Merkezilik 
Derecesi 

Yüzdesi 
% Konu 

Merkezilik 
Derecesi 

Yüzdesi 
% 

TKY 10.000 0.336 Kurumsal Kuram 22.000 0.331 

Bilgi Yönetimi 8.000 0.269 Kurumsal Sosyal Sorumluluk 16.000 0.241 

Kurumsal Kuram 7.000 0.235 Yönetim Tarihi 12.000 0.180 

Yenilikçilik 7.000 0.235 Kurumsal Yönetişim 10.000 0.150 

Girişimcilik 6.000 0.202 TKY 10.000 0.150 

İnsan Kaynakları Uygulamaları 5.000 0.168 Bilgi Yönetimi 9.000 0.135 

İş Tatmini 5.000 0.168 Kültür - Örgüt Etkileşimi 9.000 0.135 

Liderlik 5.000 0.168 Örgütsel Ağlar 7.000 0.105 

Postmodern Örgüt Kuramı 4.000 0.134 Örgütsel Bağlılık 7.000 0.105 

Yönetim Tarihi 4.000 0.134 Örgütsel Performans 7.000 0.105 

Toplam Merkezilik Derecesi 136.000 Toplam Merkezilik Derecesi 283.000 

Toplam Çalışma Konusu 61 Toplam Çalışma Konusu 81 

 
Ağ analizine ilişkin üçüncü analiz, iki dönem arasında yayın türlerine ilişkin bir farklılaşmanın 

yaşanıp yaşanmadığına ilişkindir. Şekil 2 incelendiğinde dönemler arası belirgin farklılıkların olduğu ve 
özellikle uluslararası yayınların sayıca arttığı gözlemlenmektedir. Özellikle ikinci dönemde SSCI yayın ve 
Uluslararası bildirilerin ilk döneme kıyasla anlamlı bir artışa sahip olduğu dikkati çekmektedir. Dolayısıyla bu 
dönemde akademisyenlerin yurt dışına açılma ve uluslararası yayın yapma konusunda daha istekli oldukları 
söylenebilir. Buna ek olarak ilk dönemde hiç SSCI yayın üretilmemiş olması, ikinci dönem de ise 7 SSCI yayın 
üretilmiş olması yayınların kalite bakımından artırıldığına da bir işaret olabilir. 

 
Şekil 2. Akademisyenler Tarafından Yürütülen Yayın Türlerinin Dağılımı 

 
 

4. Sonuçlar ve Tartışma 
İlk önerme, kongrenin genç akademiklerin kendi iç gruplarından dışarıya açılarak ürettikleri 

bilgilerin akran denetimine olanaklı hale gelmesini sağlamasıyla ilişkiliydi. Bulgular kongrenin bu anlamda 
bir etki yaratmış olduğunu ortaya koymaktadır. Şekil 2’den de anlaşılabileceği üzere kongre öncesinde ya 
da ilk katıldıkları zamanlarda seçilen kişilerin yapmış oldukları çalışmalar çoğunlukla ulusal bildiri ve ulusal 
makale ağırlıklı gerçekleşirken; kongre sonrasında uluslararası bildiri, uluslararası makale (diğer endeksler) 
ve SSCI makalelerde önemli ölçüde artış olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum öncesinde kendi dışa kapalı 
kümelerinde yapının kısıtladığı ya da belirlediği bir dünya ile yetinen araştırmacıların, kongre sonrasında 
özellikle uluslararası alanda akran denetimine açık bir hale geldiklerini göstermektedir.  

Önerme 2, dışa kapalı akademik gruplara yeni bilimsel bilgi ve iş yapma biçimlerinin aktarılma 
olanaklarının ortaya çıktığını ve önerme 3 ise kongreye katılan bu kişilerin hem iç hem de dış gruplardaki 
sosyal sermayelerini geliştirdiklerini ileri sürmektedir. Şekil 1 ve Şekil 2’de bulunan ağ diyagramları, 
kongreye katılan kişilerin kongre öncesinde ve sonrasında beraber çalışma yaptıkları diğer yazarlar 
incelenerek oluşturulmuştur. Kişilerin yayınları incelenerek her bir yardımcı yazar bulundukları 
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üniversitelere göre ağda ifade edilmiştir. Şekil 1’de de görülebileceği üzere, kongre öncesi ya da başlangıç 
aşamalarında akademikler çoğunlukla kendi üniversiteleri veya benzer ekolü temsil eden çevre 
üniversitelerdeki kişilerle çalışmayı tercih etmektedirler. Ayrıca, birinci dönemde şehirlerarası ve ülkeler 
arası bir takım etkileşimler olmasına rağmen, şekil 1’deki diyagramda temsil edilen ağ, parçalı ve 
birbirinden kopuk bir yapıya sahiptir. Şekil 1’de gruplar arasında çok sayıda yapısal boşluk (Burt, 1992) söz 
konusudur. Şekil 2’deki kongre sonrası dönemde gerçekleşen etkileşimler incelendiğinde ise, birinci 
dönemdeki parçalı yapının ortadan kalktığı ve yapısal boşlukların değişik yazarlarla gerçekleşen işbirliği 
sonucunda doldurulduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, kongrenin genç akademiklerin meslektaşlarıyla 
etkileşim ve ortak çalışma imkanı kazandırdığı ifade edilebilir. Elde edilen bu kazanım, kişilerin kendi 
kümelerine bilgi aktarımı konusunda önemli olanak sağladığından ikinci önermenin doğrulandığı ifade 
edilebilir.  

Şekil 2’deki diyagramdaki akademisyen 1 dışında tüm diğerleri, birbirleri ile doğrudan ve dolaylı 
ilişkiler ile bağlıdır. Bu çalışma için seçilen kişiler üzerinden birçok kişi dolaylı olarak birbirleriyle bağlantı 
olanağı elde ettiğinden, Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi’nin katılımcıların aracılık rolünü arttırdığı 
ifade edilebilir. Dolayısıyla 3. önermenin dış gruplar arasındaki sosyal sermayenin artırımıyla ilgili olan 
kısmının doğru olabileceği düşünülebilir. Ancak, aktörün üyesi olduğu iç grup ile dışarısı arasında da aynı 
ilişkinin doğru olduğu kanıtlayabilmek için, grup içerisindeki diğerlerinin dışarıyla etkileşim düzeylerinin 
ortaya çıkarılması gerekmektedir. Aracılık, grup üyelerinin dış çevredeki diğer akademik çevrelerle 
bağlantısı olmaması durumunda anlam taşıyacaktır.  

Sonuç olarak bulgular birinci ve ikinci önermelerin doğrulandığı, üçüncü önermenin ise kısmen 
doğrulandığını bir durumu sergilemektedir. Çalışma kuşkusuz, akademik gruplarda, dar bir paradigmatik 
alana hapsedilmiş bilgi aracılığıyla oluşturulan denetim yapısını açıklamayı amaçlayan daha geniş bir savın, 
ilk aşamada ölçülebilir boyutları üzerinde yoğunlaşmıştır. Geniş savı ele aldığımızda ya da resmin büyüğüne 
baktığımızda üniversitelerde egemen yapıların kendi bilgi ve beceri kalıplarıyla sınırlayıp dışarıya kapattığı 
gruplardan söz edebiliriz. Dışa kapalı akademik yapılar egemenliklerini sürdürebilmek için genç 
akademikleri farklı bilgilerden korumaya çalışırlar. Genç akademiklerin, egemen yapının öngördükleri 
dışında, bildik bilgileri sorgulayacak aykırı görüşlere ulaşmaları dolaylı yollardan engellenir.  Oysa aynı 
alanda çalışan akranlardan oluşmuş nitelikli bilimsel kongreler içerdikleri çeşitlilik aracılığıyla, kısıtlı ve 
sürekli yinelenen bilgiyle egemenliğini sürdüren kapalı akademik grup hiyerarşilerinin iç dengeleri için 
tehdit oluştururlar. Söz konusu tehdit algısı egemenlerin genç akademiklerin kongre katılımlarını 
engellemelerine bile neden olabilir. Engelleri aşıp çeşitlilik içeren kongrelere ulaşma başarısını gösteren 
genç akademikler içinde bulundukları kapalı grupların bilimsel bilgi ve ölçütlerini, akranlardan oluşan bu 
ortamlarda sınama olanağına kavuşurlar. Öğrendikleri yeni bilgileri ve iş yapma biçimlerini kapalı gruplarına 
taşıma becerisini gösterebilenler, kapalı grubun dışarı açılmasını, kapalı grup hiyerarşisinin daha katılımcı 
bir işleyişe evrilmesini sağlayabilirler. Süreç sonuçta, gerek kendi grupları içinde, gerekse geniş akran 
gruplarında statü ve sosyal sermayelerini geliştirmeleri olanağını yaratabilir. İzleyecek çalışmalarda kapalı 
ve açık akademik gruplarda gücün nasıl çalıştığı, bilginin zenginleştirilip çeşitlenmesinin akademik gücün 
kullanımını nasıl etkilediği ve bilginin kişilerin tekelinden kurtarılmasının akademik grupların yapısını nasıl 
değiştirdiği üzerinde durulması ilginç olabilir.  
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Yönetim uygulamalarının yayılımı hakkında çok sayıda araştırma bulunmaktadır (bakınız, Strang ve 
Soule, 1998; Sturdy, 2004). Ancak, mevcut yazında genellikle bir uygulamanın doğduğu ulusal bağlam, yani, 
kaynak ülke, içinde yer alan bir endüstride veya örgütsel alandaki örgütler arasında yayılımı incelenmekte 
veya incelenen örgütsel uygulamanın farklı bir ulusal bağlamdan ithal edilmiş olup olmadığına 
bakılmamaktadır. Nispeten az sayıda çalışma yönetim uygulamalarının kaynak ülke dışında yayılımını 
incelemektedir (örneğin, Drori, Meyer ve Hwang, 2006; Guler, Guillén ve Macpherson, 2002; Krücken ve 
Drori, 2009; Lim ve Tsutsui, 2012; Neumayer ve Perkins, 2005). Bunlar da daha çok ülkeler arasında yayılımı 
açıklamayı hedeflemekte, ithal bir yönetim uygulamasının alıcı ülke içindeki örgütler arasında nasıl 
yayıldığını incelememektedir.  

Bir uygulamanın kaynak ülkedeki örgütler arasında yayılımını inceleyen araştırmalar sayesinde 
uygulamayı hangi örgütlerin daha erken benimsediği, bunların güdülerinin ne olduğu ve uygulamaların 
benimsenme sürecinde nasıl uyarlandıklarını açıklayan zengin modeller ortaya konmuştur (Abrahamson ve 
Rosenkopf, 1997; Ansari, Fiss ve Zajac, 2010; David ve Strang, 2006; Kennedy ve Fiss, 2009; Lounsbury, 
2007; Tolbert ve Zucker, 1983; Westphal, Gulati ve Shortell, 1997; Zbaracki, 1998). Söz konusu sorulara alıcı 
ülkeler içinde yanıt arayan çalışmalar çok nadirdir (Hwang, Jang ve Park, 2014; Özen, 2002, 2008). Bu 
nedenle bir uygulamanın kaynak ülkeyle alıcı ülkede yayılımının sistematik olarak farklılaşıp farklılaşmadığı, 
farklılaşmanın olası nedenlerinin ne olduğu veya kaynak ülke içinde yayılımı açıklamak üzere önerilen 
modellerin alıcı ülkelerde geçerli olup olmadığına dair pek fazla bilgi yoktur. 

Bu çalışmada, ithal bir yönetim uygulamasının alıcı ülke içindeki örgütler arasında yayılımını 
açıklayıcı kuramsal bir çerçeve önerilmektedir. Çalışmamızda, bir uygulamanın alıcı ülkelerdeki örgütler 
arasında yayılımını kaynak ülkedeki yayılımından sistematik olarak farklı kılabilecek üç faktör olduğu öne 
sürülmektedir. Bunlar, alıcı ülkenin kaynak ülkeye bağımlılığı, alıcı ülkedeki elitin uygulama ithaline 
müdahalesi ve ithal uygulamaların genellikle kaynak ülkede halihazırda kurumsallaşmış uygulamalar 
olmasıdır. Bağımlılıktan kastedilen, genellikle geç sanayileşen ülkeler kategorisinde (Amsden, 2001) 
değerlendirilen alıcı ülkenin tarihsel olarak kaynak ülke gibi daha gelişmiş ülkelerden kaynaklanan bilgiler, 
şablonlar veya uygulamaları benimsemeye zorlanmış veya istekli olmasıdır. Elitin müdahalesi ise, alıcı 
ülkenin önde gelen ekonomik ve politik aktörlerinin, ithal uygulamaların taşınması, tanıtılması ve 
benimsenmelerinin kolaylaşması için çabada bulunması anlamına gelmektedir. Son olarak, ithal 
uygulamaların neredeyse istisnasız olarak kaynak ülke içindeki örgütler arasında yayılmış, belirli örgütsel 
sorunlara çözümler olarak kabul görmüş, yani alıcı ülkeye ithal edilirken halihazırda kurumsallaşmış 
uygulamalar olmasıdır. 

Bağımlılık, elit müdahalesi ve halihazırda kurumsallaşmış olma, ithal uygulamaların, alıcı ülkenin 
sınırından önemli miktarda kurumsal destekle geçmelerini temin etmektedir. İlk olarak, bağımlılık, kayda 
değer ölçüde zorlayıcı ve ahlaki baskı kaynağı olabilir. Örneğin, Türkiye gibi ülkeler tarihsel olarak kaynak 
ülkelerin teknolojilerini, örgütsel modellerini ve kültürel eserlerini onların gelişmişlik düzeyini yakalamak için 
elzem görmüşlerdir. Bu sayede, kaynak ülkelerden örgütsel uygulama ithaline güçlü öykünmeci eğilimlerin 
(yani, ahlaki baskıların) eşlik etmesi olasıdır. İkinci olarak, elit müdahalesi sayesinde ithal uygulamalar hızla 
bilişsel meşruluğa kavuşabilir, bir başka deyişle, belirli örgütsel sorunlara akılcı çözümler olarak bilinir hale 
gelebilir. Örneğin, Türkiye’de iş dünyasının önde gelen aktörleri, Toplam Kalite Yönetimi’ni tanıtmak için 
önemli girişimlerde bulunmuş; bu uygulamayı modern Türkiye’nin ulusal kalkınma ve modernleşme 
çabalarının önemli bir bileşeni olarak tanıtmış ve meşrulaştırmıştır (bakınız, Özen ve Berkman, 2007). Son 
olarak, ithal edilen uygulamaların kaynak ülkede zaten kurumsallaşmış olması, hem bu uygulamaların 
kullanıcı dostu reçeteler haline geldiği (ve dolayısıyla kolayca taşınabilir, anlaşılır ve uyarlanabilir olduğu) 
hem de önemli ölçüde meşruiyete sahip olduğu anlamına gelmektedir (Sahlin-Andersson ve Engwall, 2002).  

Bu üç faktör, alıcı ülkedeki ithal uygulamanın yayılımını zamanlama, benimseme motivasyonu ve 
uygulama biçimi açılarından, kaynak ülkedeki yayılımından farklılaştırmaktadır. Öncelikle, kaynak ülke içinde 
uygulamaları ilk benimseyenlerin (veya yenilikçilerin) genellikle bazı ekonomik veya teknik sorunları 
çözmeye çalışan, örgütsel alanın merkezinde veya çeperinde yer alabilecek örgütler olacağı öne 
sürülmektedir (örneğin, Westphal, Gulati, ve Shortell, 1997). Bu çalışmada, ithal uygulamayı ilk 
benimseyenlerin, alıcı ülkenin iş sisteminin veya bu ülkedeki bir örgütsel alanın merkezinde yer alan ve 
üzerlerinde daha fazla kurumsal baskı hisseden örgütler olacağı öne sürülmektedir. İkinci olarak, bir 
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uygulama kaynak ülkede yayılımı esnasında meşrulaşmakta ve yayılımına bu sayede zaman içinde artan 
meşruluğu yön vermekteyken, aynı uygulama alıcı ülkelerdeki macerasına güçlü bir kurumsal destekle 
başlamaktadır. Bu yüzden, kaynak ülkeler içinde yönetim uygulamalarının erken dönemde benimsenmesini 
ekonomik (verimlilik elde etmeye veya bazı teknik sorunları çözmeye yönelik) motivasyonla, geç dönemde 
benimsenmesini ise sosyal (meşruiyet elde etmeye yönelik) motivasyonla açıklayan modellerin alıcı 
ülkelerde sınırlı geçerliliğe sahip olacağı öne sürülebilir. Bu çalışmada, yukarıda tanımlanan üç faktörün, alıcı 
ülkelerde sosyal motivasyonu tüm dönemlerde baskın kılacağı öne sürülmektedir. Bir başka deyişle, ithal 
uygulamaların alıcı ülkelerdeki örgütler tarafından benimsenmesinin önde gelen nedeni ekonomik yarar 
elde etmek değil, meşrulaşma kaygıları olacaktır. Son olarak, kaynak ülkelerde uygulamaların 
uyarlanmasında (yani, uygulamanın ne kadar aslına uygun benimsendiği veya kapsamlı bir biçimde tatbik 
edildiği) uygulamayla örgütler arasındaki teknik, kültürel ve politik uyumsuzluklara vurgu yapan modellerle 
açıklanmaktadır (Ansari ve diğerleri, 2010). Bu çalışmada, alıcı ülkede kurumsal baskıların güçlü olması 
nedeniyle, tatbikatın olabildiğince aslına uygun yapılacağı, ancak asıl amaç meşruiyet elde etmek 
olduğundan kapsamının dar tutulacağı önerilmektedir. 

Bu kavramsal çalışmayla, sayıca çok olmakla birlikte genellikle araştırmaya konu edilmeyen alıcı 
ülkeler içinde ithal uygulama yayılımına ilişkin kapsamlı bir açıklayıcı çerçeve sunulmakta, bu sayede 
genellikle kaynak ülke içinde yayılımı inceleyen yazının sınırlılıklarının belirginleştirildiği ve zenginleştirildiği 
düşünülmektedir. 
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İŞLETME OKULLARINDA AKREDİTASYONUN ULUSLARARASI YAYILIMI, 1995-2010 
 

 
ÖZET 
Akreditasyon kurumsal alanları oluşturmada, aktörlere meşruiyet kazandırmada ve normlarla 

değerleri iletmede önemli rol oynar. Örgüt kuramı yazınında akreditasyonların yayılımı ile ilgili pek çok 
çalışma olmasına karşın birden fazla akreditasyon seçeneği olduğunda bunların nasıl yayılacağı ile ilgili bilgi 
sınırlı kalmıştır. Bu çalışma rakip iki akreditasyonun uluslararası alandaki etkileşim ve yayılımını 
etkileyebilecek ulusal ve uluslararası çevresel etkenleri araştırmaktadır. Dünya sistemi, dünya toplumu ve 
kurumsal kuramlardan çıkarılan hipotezlerin görgül testi 1995-2010 yılları arasında AACSB ve EQUIS 
akreditasyonlarının 146 ülkedeki yayılımının incelenmesi ile yapılmıştır. Kurumsal etkenler daha eski olan ve 
daha yüksek statülü bir kurumsal ortamdan çıkan AACSB’nin yayılımını açıklarken daha yeni olan EQUIS 
akreditasyonunun ve çift akreditasyonun yayılımı ise rekabetçi farklılaşma ile açıklanabilmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: Akreditasyon, Yayılım, Kurumsal Kuram 
 

1. Giriş 
Akreditasyon kurumsal alanları oluşturmada, aktörlere meşruiyet kazandırmada ve normlarla 

değerleri iletmede önemli rol oynar (DiMaggio ve Powell, 1983; Guler, Guillén, ve MacPherson, 2002; Rao, 
1994). Bu türden akreditasyonun yayılımını inceleyen çalışmalar kurumsal etkilerin, stratejik faydaların ve ağ 
bağlantılarının yayılımdaki rolünü göstermiştir (Albuquerque, Bronnenberg, ve Corbett, 2007; Guler vd., 
2002; King, Lenox, ve Terlaak, 2005). Fakat birden fazla, değişik kurumsal ortamlardan gelen ve birbirinin 
muadili ve rakibi akreditasyon seçeneği olduğunda yayılımın nasıl olacağı çalışılmamıştır. Bu çalışma bu 
boşluğu doldurmak ve şu soruya yanıt aramak amacını taşımaktadır: “Rekabet içindeki birden fazla 
akreditasyonun uluslararası yayılımını hangi şartlar etkiler?”  

Bu amaçla 1995-2010 yılları arasında işletme okullarını akredite eden AACSB ve EQUIS’in 
ülkelerarası yayılımı incelenmektedir. İki akreditasyon uluslararası alanda rekabete aşağı yukarı aynı yıllarda 
başlamıştır (1995’te AACSB, 1997’de EQUIS). İki akreditasyon rekabet içinde olsa da birbirlerini 
dışlamadıklarından işletme okullarının iki akreditasyonu aynı zamanda alması mümkün olmuştur. Aynı 
zamanda AACSB akreditasyonu başarılı geçmişi ve işletme eğitiminde daha yüksek statülü konumda olan 
ABD’den çıkışı dolayısıyla Avrupa kökenli ve daha yeni EQUIS akreditasyonundan farklılaşmıştır (Sanders ve 
Tuschke, 1997). 

Rekabet içindeki ya da alternatif akreditasyonları inceleyen çalışmalar günümüze kadar çok sınırlı 
kalmıştır. Reinecke, Manning ve von Hagen (2012) standart pazarları fikrini ortaya atarak rekabet içindeki 
standartların kendilerini rakiplerine göre nasıl konumlandırdığını ele almışsa da bu nitel çalışma rakip 
standartların yayılımını incelememiştir. Prado (2013) çiçek ticaretindeki alternatif sertifikaların yayılımını 
örgüt seviyesinde incelemiştir. Ancak, söz konusu çalışmalar yayılımı etkileyebilecek ülke seviyesindeki 
kurumsal etkenler üzerinde durmamıştır.  

Bu çalışma yazına çeşitli yönlerden katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Birincisi, yayılım üzerine 
yapılan pek çok çalışma pratiklerin yayılımını değişik alternatifleri göz önüne almadan incelerken, bu çalışma 
alternatif akreditasyonları birlikte inceleyerek daha bütüncül bir bakış açısı sunmaktadır. Yeni kurumsal 
kuram çerçevesinde örgütlerin sertifikasyon aracılığıyla nasıl eşbiçimli hale geldikleri incelenmiş olmakla 
birlikte, bu çalışma alternatif sertifikasyonlar olduğunda eşbiçimliliğin oluşup oluşmayacağı veya nasıl 
oluşacağını irdeleme imkanı sağlamaktadır. Ayrıca iki farklı kurumsal ortamdan çıkan akreditasyon 
alternatifleri incelenerek farklı başlangıç noktalarının kurumsal pratiklerin yayılımındaki etkisi de 
sorgulanmaktadır. 

 
2. Çalışmanın Bağlamı: AACSB ve EQUIS Akreditasyonu 
İşletme okullarının akredite edilmesi 1919’da Amerika Birleşik Devletleri’nde başlamıştır. AACSB (o 

zamanki adıyla American Assembly of Collegiate Schools of Business) 1916’da ABD’deki 16 önde gelen 
üniversite tarafından işletme eğitimine meşruiyet kazandırmak ve üniversite eğitimini kar amaçlı ticaret 
eğitimden ayrıştırmak için kurulmuştur (Zammuto, 2008). Akreditasyon 1990’lara kadar çoğunlukla ABD 
okulları ile sınırlı kalmış, son yıllarda önce Avrupa olmak üzere dünyada yayılmaya başlamıştır (Cret, 2011; 
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Hedmo, Sahlin-Andersson, ve Wedlin, 2006). AASCB’ye Avrupa kökenli bir alternatif olan EQUIS (European 
Quality Improvement System), European Foundation for Management Development (EFMD) tarafından 
1997’de başlatılmıştır. İki akreditasyonun yayılımında aralarındaki rekabet ilişkisinin öne çıkması beklenir 
(Durand ve Dameron, 2011; Hedmo ve Sahlin-Andersson, 2007; Lowrie ve Willmott, 2009). 
Akreditasyonların meşruiyeti ve başarısı o akreditasyonu alan okulların sayısı ve prestiji (Reinecke, Manning, 
ve von Hagen, 2012) ve girdikleri ülke sayısı ile ölçülebilir (e.g., Thompson, 2004). Ayrıca ABD ve Avrupa 
arasındaki politik dinamikler ve felsefi farklar da buralardan kaynaklanan iki farklı akreditasyonunun 
yayılımında rol oynayacaktır (Hedmo vd., 2006, 2007; cf. Wallerstein, 2005, Antunes ve Thomas, 2007; 
Durand ve McGuire, 2005). Bunları ötesinde, özellikle başlarda AACSB daha üst statü konumundaki bir 
kurumsal çevreden gelmesiyle öne çıkmıştır (Lee ve Strang, 2006; Sanders ve Tuschke, 2007). Bunun 
yanında iki akreditasyonun birbirini tamamlayıcı rolü olmamasına karşın çift akreditasyon alma uygulaması 
da yayılmaktadır. 
 

3. Hipotezler 
Çalışmanın hipotezleri dünya sistemi (Wallerstein, 2005), dünya toplumu (Meyer vd., 1997) ve 

kurumsal kuramlardan yola çıkılarak belirlenmiştir. Dünya sistemi kuramı, ülkelerin birbirleriyle olan 
ilişkilerinin yapısına odaklanır (Van Rossem, 1996). Buna göre dünya sistemi ülkeler arasındaki statü 
hiyerarşisinden oluşur ve aktörler ülkelerin konumunu yansıtacak şekilde davranır. Merkeze daha yakın 
ülkeler statülerini korumak için merkezden kaynaklı kurumsal normları uygulamaya daha yatkın olurken 
çevre konumundaki ülkeler de merkez tarafından kabul edilen normları merkeze olan bağımlılıkları 
doğrultusunda ve gecikme ile takip eder. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri komünizmin yayılmasını 
engellemek ve özel sektöre dayalı ekonominin gelişmesini sağlamak üzere işletme eğitimi konusunda 
gelişmekte olan ülkelere teknik yardım sağlamıştır (Kipping vd. 2004). Buna göre merkezdeki ülkelerde olan 
okulların özellikle AACSB akreditasyonunu tercih etmeleri, merkezdeki ülkelere tarihi ya da ekonomik 
bağları olan çevre ülkelerdeki okulların da bu bağları doğrultusunda AACSB ya da EQUIS akreditasyonu 
almaları beklenebilir. 
 Dünya toplumu kuramı küresel güçleri kökleri batı toplumlarında olan genel bir kültürel düzen 
olarak tanımlar (Krucken ve Drori 2009, Meyer 1987). Bu kurama göre uluslararası kurumlar kültürel 
normların taşıyıcısıdır, ülke politikalarını ve yerel faaliyetleri belirler (Meyer vd. 1997). Dünya toplumu 
kuramı bu şekilde kurumların, kültürel normların ve pratiklerin ülkeler bazında eşbiçimli hale geleceğini 
öngörür (Knight ve Messer, 2012). Bu kurama göre her bir akreditasyonun ve çift akreditasyonun yayılımı 
ülkelerin özelliklerinden çok o akreditasyonun dünyadaki sayısı ile artması beklenir. Ayrıca bu kuram, 
ülkelerin merkezi konumunun önemini korumasını bekleyen dünya sistemi kuramının aksine merkezi 
konumların zaman içinde gücünü kaybetmesini gerektirir. 
 Yeni kurumsal kuram ise eşbiçimliliğin örgütsel alan içinde gerçekleşeceğini ileri sürer (DiMaggio ve 
Powell 1983). Örgütsel alanların sınırları çeşitli şekillerde çizilebilir olsa da genel olarak aktörlerin taklit 
edeceği diğer aktörlerin seçiminde ülke sınırlarının önem taşıdığı varsayılmıştır. Özellikle akreditasyon 
sayıları arttığında akreditasyonun ülke okulları arasında bir norm haline gelmesi ve akreditasyon almayan 
okulların meşruiyetlerini korumak için akreditasyona yönelmesi beklenebilir. Bu nedenle yeni kurumsal 
kurama göre her akreditasyonun ve çift akreditasyonun her ülkedeki yayılımının o ülkede geçmişte alınan 
aynı tip akreditasyon sayısı ile bağlantılı olacağı hipotezi ileri sürülebilir. 

Aynı zamanda dünya sistemi, dünya toplumu ve yeni kurumsal kuram örgütler arası rekabeti de göz 
önünde bulundurur (Polilo ve Guillen, 2005). Aktörler avantajlarını korumak ya da diğer aktörlerden geri 
düşerek meşruiyet kaybetmemek için de birbirlerini taklit eder (Guler vd. 2002). Bazı çalışmalar sertifikasyon 
ve akreditasyonun rekabet avantajı sağlamak için kullanılabildiğini göstermiştir (King vd. 2005, Terlaak ve 
King 2006). Çift akreditasyonun varlığı örgütlere akredite olarak meşruiyet sağlarken farklı yollar izleme ve 
farklılaşma olanağı sunar (Reinecke vd. 2012). Özellikle düşük statülü olarak görülen EQUIS akreditasyonu 
farklılaşma amacıyla tercih ediliyor olabilir. Durand ve McGuire’ın (2005) belirttiği gibi akreditasyon seçimi 
stratejik olarak örgütün hangi topluma katılmak istediğinin bir işaretidir. Bu mantık bir ülkedeki belirli bir 
akreditasyon sayısının rakip akreditasyonların sayısı ile ilişkili olabileceğine işaret eder. 
 Özetle, bu araştırmada, dünya sistemi düşüncesinden hareketle ülkelerin (a) dünya sistemindeki 
merkez-çevre konumu, (b) ABD’den II. Dünya Savaşı sonrasında aldıkları yardım ve (c) Avrupa ülkelerine 
olan eski sömürge bağlarına yer verilmektedir. Dünya toplumu yaklaşımını yansıtmak üzere iki 
akreditasyonun dünyadaki toplam sayısı, kurumsalcı düşünceden hareketle de, yine her iki akreditasyonun, 
girdiği her ülkede ulaştıkları toplam sayı dikkate alınmaktadır.  
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4.Görgül Test 
Görgül çalışma AACSB ve EQUIS akreditasyonlarının uluslararası yayılımını Kanada’daki bir istisna 

haricinde başından itibaren takip etmektedir. Veri seti 1995-2010 arasında 146 ülke için 2284 gözlem 
içermektedir. Bu ülkelerin 41’inde en az bir işletme okulu akreditasyon almıştır. Amerika Birleşik Devletleri 
özel durumu nedeniyle örneklemden çıkarılmıştır. 2010 itibarıyla örneklemde 123 AACSB ve 113 EQUIS 
akreditasyonu ile 66 çift akreditasyon bulunmaktadır. Akreditasyon sahibi okulların ve ülkelerin yayılımı 
Grafik 1 ve Grafik 2’de gösterilmiştir. Ülke ve yıl başına AACSB, EQUIS ve çift akreditasyon sayısını ölçen 
modeller görünüşte ilişkisiz regresyon denklemi ile hesaplanmıştır.  

 
4.1 Değişkenler 
Çalışmanın bağımlı değişkeni bir ülkedeki AACSB, EQUIS ve çift akreditasyonları sayısı olarak 

hesaplanmıştır. Dünya sistemi kuramını test eden ülkelerin merkez-çevre konumu değişkeni uluslararası ikili 
ticaret ilişkilerinin oluşturduğu matrislerde merkezlik ölçeğinin hesaplanmasıyla elde edilmiştir. Aynı kuramı 
test eden diğer değişkenlerden biri ülkelerin 1960-1970 arası ABD’den aldıkları yardım, ikincisi de, Avrupa ile 
olan sömürge ilişkileri ölçmek üzere Frankel ve Rose (2002) veri tabanındaki sömürge ilişkilerinin 
kodlanmasıyla elde edilmiştir. Dünya toplumu kuramını test etmek için dünyadaki toplam AACSB, EQUIS ve 
çift akreditasyon sayıları hesaplanmıştır. Kurumsal kuramı sınamak üzere de ülkedeki okullar tarafından 
önceki yıllarda kazanılan akreditasyon sayıları hesaplanmıştır. Bu değişkenler 1995-2010 arası her yıl için 
tekrar hesaplanmıştır.  

 
5. Bulgular 

Çalışmanın hipotezleri ve test sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur. Buna göre çalışmanın ön bulguları 
aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

 Ülkenin dünya sistemi içindeki merkezliği AACSB sayısını olumlu ve anlamlı olarak etkilemekte 
ama EQUIS ve çift akreditasyon sayıların etkilememektedir. 

 ABD yardımının AACSB sayısı üzerinde zayıf etkisi gözlenmiş, sömürge bağlarının EQUIS sayısı 
üzerinde etkisi ise gözlenmemiştir. 

 Dünyadaki toplam AACSB sayısının ülke AACSB sayısı üzerinde anlamlı etkisi bulunurken toplam 
EQUIS ve çift akreditasyon sayılarının ülke EQUIS ve çift akreditasyon sayılarına anlamlı etkisi 
yoktur. 

 Ülke merkezliğinin AACSB sayısı üzerindeki etkisinde zamanla anlamlı azalma görülmemiştir. 

 Önceki yıllardaki ülke akreditasyon sayıları AACSB sayısını anlamlı etkilerken EQUIS sayısını 
anlamlı şekilde etkilememektedir. 

 Ülkedeki AACSB sayısı EQUIS sayısını anlamlı ve olumlu şekilde etkilemektedir. Ülkedeki EQUIS 
sayısı çift akreditasyon sayısını anlamlı ve olumlu şekilde etkilemektedir. 

 
6. Sonuç 
Çalışmanın ön bulguları, AACSB akreditasyonunun dünya sistemi, dünya toplumu ve kurumsal 

kuramların beklentilerine uygun olarak yayıldığını, bu alana geç giriş yapan ve daha düşük statülü kurumsal 
ortamdan gelen EQUIS akreditasyonunun ise bu beklentileri takip etmediğini, ancak AACSB 
akreditasyonuyla rekabet içinde yayıldığını göstermiştir. Bu bulgular dünya sistemi, dünya toplumu ve 
kurumsal kuramların beklentilerinin ayrımsız tüm akreditasyonların yayılımını açıklamadığını, yalnızca 
yüksek statülü bir kaynaktan gelen AACSB’nin yayılımını açıkladığını göstermektedir. Bu durum, düşük 
statülü ortamdan çıkan akreditasyon ve pratiklerin yayılımını açıklamada yeni kuramsal yaklaşımlar 
gerekebileceğini ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra, EQUIS akreditasyonunun yayılımının ülkedeki AACSB 
akreditasyonunun sayısı ile, çift akreditasyon yayılımının ise EQUIS sayısı ile bağlantılı olması, düşük statülü 
ortamdan çıkan akreditasyonların meşruiyet kazandırmaktan çok rekabette farklılaşma amacı ile alındığı 
fikrine destek sağlamıştır.  
 Bunun dışında çalışmanın bulguları AACSB yayılımında ülkelerin merkezi konumunun etkisinin 
zamanla azalmadığını göstermiştir. Bu bulgular dünya toplumu kuramından ziyade dünya sistemi kuramını 
desteklemektedir. 
 Bu çalışma örgüt kuramına birkaç şekilde katkıda bulunmaktadır. Birincisi, birden fazla 
akreditasyonun eşzamanlı yayılımını inceleyerek pratiklerin yayılımı konusuna daha bütüncül bir yaklaşım 
getirmiştir. İkinci olarak, çalışma her akreditasyonun çıktığı ortamın statüsünün o akreditasyonun 
yayılımında rol oynayabileceğini, değişik statülü ortamlardan çıkan pratiklerin farklı süreçlerle 
yayılabileceğini göstermektedir. Son olarak, çalışma, değişik akreditasyonların kabulünde farklı sebeplerin 
rol oynayabileceğinin altını çizmektedir.  
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Tablo 1. Çalışmanın Hipotezleri ve Bulguları 
 

Kuramsal çerçeve Hipotezler Bulgular 

  
AACSB EQUIS Çift 

Dünya sistemi kuramı 
H1: Ülkenin dünya sistemindeki merkezlik derecesi ülkedeki AACSB 
sayısını olumlu olarak etkiler.  Desteklendi 

  

 

H2a: 1960-1970 yılları arasında ülkenin aldığı Amerikan yardımı 
ülkedeki AACSB sayısını olumlu olarak etkiler.  Desteklenmedi 

  

 

H2b: Avrupa ülkelerine olan eski sömürge bağlantıları ülkedeki EQUIS 
sayısını olumlu olarak etkiler.  

 
Desteklenmedi 

 

 

H4b: Ülke merkezliğinin AACSB sayısı üzerindeki etkisi zamanla 
değişmez.  Desteklendi 

  
Dünya toplumu kuramı 

H3a: Dünyadaki toplam AACSB sayısı ülkedeki AACSB sayısını olumlu 
olarak etkiler Desteklendi 

  

 

H3b: Dünyadaki toplam EQUIS sayısı ülkedeki EQUIS sayısını olumlu 
olarak etkiler.  

 
Desteklenmedi 

 

 

H3c: Dünyadaki toplam çift akreditasyonlu okul sayısı ülkedeki çift 
akreditasyon sayısını olumlu olarak etkiler.  

  
Desteklenmedi 

 
H4a: Ülke merkezliğinin AACSB sayısı üzerindeki etkisi zamanla azalır.  Desteklenmedi 

  
Yeni kurumsal kuram 

H5a: Ülkedeki geçmiş AACSB sayısı ülkedeki AACSB sayısını olumlu 
olarak etkiler.  Desteklendi 

  

 

H5b: Ülkedeki geçmiş EQUIS sayısı ülkedeki EQUIS sayısını olumlu 
olarak etkiler. 

 
Desteklenmedi 

 

 

H5c: Ülkedeki geçmiş çift akreditasyon sayısı ülkedeki çift akreditasyon 
sayısını olumlu olarak etkiler.  

  
Desteklenmedi 

Rekabetçi farklılık 
H6a: Ülkedeki geçmiş EQUIS sayısı ülkedeki AACSB sayısını olumlu 
olarak etkiler. Desteklenmedi 

  

 

H6b: Ülkedeki geçmiş AACSB sayısı ülkedeki EQUIS sayısını olumlu 
olarak etkiler. 

 
Desteklendi 

  H6c: Ülkedeki geçmiş AACSB sayısı ülkedeki çift akreditasyon sayısını 
olumlu olarak etkiler. 

  Desteklenmedi 

 H6d: Ülkedeki geçmiş EQUIS sayısı ülkedeki çift akreditasyon sayısını 
olumlu olarak etkiler. 

  Desteklendi 
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Grafik 1. Dünyadaki AACSB ve EQUIS Akreditasyon Sayısı (ABD dışında), 1995-2010 

 

 

 

 

 

 
Grafik 2. Dünyadaki AACSB ve EQUIS Akreditasyonu Olan Ülke Sayısı (ABD dışında), 1995-2010 
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YEREL VE İTHAL YÖNETİM UYGULAMALARININ KAYNAK VE ALICI ÜLKELERDE 
MEŞRULAŞTIRILMASI: ÇOK BÖLÜMLÜ YAPI VE HOLDİNG YAPISI KARŞILAŞTIRMASI 

 
Şükrü ÖZEN 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
sozen@ybu.edu.tr 

 
ÖZET 
Bu bildiride, bir yönetim uygulamasını doğduğu merkezi ülkede meşrulaştıran temalarla, bu 

uygulamayı ithal edildiği çevre ülkesinde meşrulaştıran temalar karşılaştırılmaktadır. Bu karşılaştırma ile, 
ithal edilen bir uygulamanın meşrulaştırıcı temalarının çevre ülke bağlamınca nasıl biçimlendiği anlaşılmaya 
çalışılacaktır. Bunun için, ABD’de yaygınlaşan çok bölümlü yapı ve Türkiye’deki holding yapısının 
meşrulaştırılmasında kullanılan retoriksel temalar karşılaştırılmıştır. Çalışmanın bulguları, yerel ve ithal 
uygulamanın meşrulaştırılmasında ussal temaların benzer, ancak duygusal ve ahlaki temaların farklı 
olduğunu göstermektedir. Temalar arasındaki farklılıklar, merkez ve çevre ülkelerde farklı olan toplum 
modelleri ve ekonomi-politik sistemlerle açıklanmaktadır.   

 
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Yönetim Bilgisi Transferi, Retorik, Meşrulaştırma, Merkez-Çevre, 

Holding, Çok Bölümlü Yapı. 
 

1. Giriş 
Bir ülkeden başka bir ülkeye ithal edilen yönetim uygulamalarının, alıcı ülkelerdeki aktörler 

tarafından nasıl meşrulaştırıldığı ve yeniden kurulduğu son yıllarda incelenen bir konudur (örn., Buck ve 
Shahrim, 2005; Gond ve Boxenbaum, 2013; Djelic, 2004; Heusinkveld, Benders, ve Hillebrand, 2013). 
Genellikle, Green (2004)’in tanımladığı ussal, duygusal ve ahlaki retorik stratejilerinin1 kullanıldığı bu 
meşrulaştırma süreçlerinde, ithal uygulama alıcı ülkede yerleşik anlam sistemlerine göre ‘tefsir’ edilerek 
(Czarniawska-Joerges ve Sevon, 1996), kaynak ülkedeki anlamından farklı bir anlam kazanmaktadır (Özen ve 
Berkman, 2007). Bu farklılaşma genellikle, kaynak ve alıcı ülkeler arasındaki siyasal, kurumsal, ekonomik, 
kültürel ve aktörlere özgü farklılıklarla açıklanmaktadır (Frenkel, 2005; Özen ve Berkman, 2007; Wright ve 
Kitay, 2004). Ancak ilgili yazın, yönetim uygulamalarının uluslararası tefsirinde, çevre ülke bağlamının nasıl 
ve ne ölçüde etkili olduğu genellikle göz ardı etmektedir. Bu konuda yapılan sınırlı sayıda çalışmadan biri 
olan Özen (2014), bu uygulamanın yerel ya da ithal olmasının, ülkenin de merkez ya da çevre ülkesi 
olmasının ussal, duygusal ve ahlaki retorik stratejilerinin ağırlıklarında farklılık yarattığını belirlemiştir. 
Ancak, retorik temalarının nasıl farklılaştığı ise henüz bilinmemektedir.  

 
2. Çalışmanın Amacı 

 Bu çalışmada, bu eksikliği gidermek üzere, yönetim uygulamalarının üretimi açısından merkezi bir 
ülkede doğmuş yerel bir uygulama ile bu uygulamanın bir çevre ülkeye ithal edilmiş versiyonu, 
meşrulaştırmada kullanılan temalar açısından karşılaştırılmaktadır. Daha spesifik olarak, çalışmada yönetim 
uygulamalarının üretimi açısından özellikle 1950’li yıllardan sonra merkez ülke konumunda olan ABD’de 
1920’li yıllarda geliştirilmiş ve yayılmış olan çok bölümlü yapı ya da M-form (Chandler, 1962) ile, bu yapıdan 
esinlenerek 1960’lı yıllarda Türkiye’ye uyarlanan holding yapısı (Çolpan ve Hikino, 2008), her iki bağlamda 
bu uygulamaların yayılmasında etkili olan meşrulaştırıcı temalar incelenerek karşılaştırılmaktadır. Bu 
karşılaştırmayla, ülkenin merkez ya da çevre olmasının yönetim uygulamalarının meşrulaştırılmasına etkileri, 
tümevarımsal bir yaklaşımla keşfedilmeye çalışılmaktadır. 
 

3. Yöntem 
Bu çalışmada büyük ölçüde Özen’in (2014) verilerine dayanılmaktadır. Çalışmada, çok bölümlü ve 

holding yapılarının yayılımının erken dönemlerinde üretilen meşrulaştırıcı metinler seçilmiş ve içerik 
analizine tabi tutulmuştur. Böylelikle çok bölümlü yapı için 1921-1950 döneminde, holding yapısı içinse 
1963-1985 döneminde, kamuya açık, uygulamaya dönük yayınlarda (akademik yayınlar kapsam dışı 
tutulmuştur) meşrulaştırıcı özelliği olan metinler yazar tarafından seçilmiştir. Böylelikle, çok bölümlü yapı 
için, gazete, dergi ve kitaplarda yayımlanmış 46 metin bölümü, holding içinse 41 metin bölümü seçilmiştir. 

                                                           
1 Bu stratejilerden ussal strateji, dinleyicilerin mantığına, duygusal strateji duygularına, ahlaki strateji ise ahlaki 
normlarına hitap eder. 
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Her bir uygulama için toplanan metinler, üçer kişilik (her ikisinde de yazar ortak) kodlayıcı ekip tarafından 
örtük (latent) kodlama yöntemi kullanılarak kodlanmıştır. Kodlayıcılardan, ilgili metinlerdeki temaları 
ayrıştırmaları ve bu temaların ussal, duygusal ve ahlaki retorik stratejilerinden hangisini temsil ettiklerini 
belirlemeleri istenmiştir. Çok bölümlü yapı için 2008 yılında ABD’deki bir üniversitede iki işletme doktora 
öğrencisi, holding yapısı içinse aynı yıllarda Türkiye’deki bir üniversitede iki işletme doktora öğrencisinden 
kodlayıcı olarak yararlanılmıştır. Kodlayıcılar arasındaki uzlaşı oranları kabul edilebilir düzeydedir; çok 
bölümlü yapı için %86.3, holding yapısı için %85.4.  

 
4. Bulgular 
Araştırmanın bulguları, yerel ve ithal uygulamaların merkez ve çevre ülkedeki meşrulaştırıcı 

temaları arasında hem benzerlikler hem de farklılıklar olduğunu göstermektedir. Ancak, benzerlik daha 
ziyade ussal temalar açısından gözlenmektedir. Örneğin, verimlilik, örgütsel başarı, rasyonellik, 
koordinasyon, planlama, kontrol, reorganizasyon, büyüme problemine çözüm, merkeziyetçilik-ademi 
merkeziyetçilik dengesi, kârlılık ve rekabet gibi ussal temalar her iki uygulama için de geçerlidir. Ancak diğer 
yandan, ussal temalar, bağlamdaki örgütsel meselelere referansla uygulamalar arasında farklılaşmaktadır. 
Örneğin, ademi merkeziyetçilik çok bölümlü yapıyı nitelemede önemli bir temayken, holding yapısı için hiç 
kullanılmamaktadır. Bunun yerine, holding yapısı, sahip ailenin sınırlı yetki devri ile çok sayıda işletmeyi 
merkezden yönetebilmesine sağlayacak bir yapı olarak meşrulaştırılmaktadır. Buna ilaveten, Türkiye’de 
holding yapısının geliştirilmesinde etkili olan aktörler, bu süreçte giriştikleri ‘etüd ve tetkikleri’, gelişmiş Batı 
ülkelerindeki örnekleri ‘incelemelerini’ (yani rasyonel arayışlarını), danışmanlık hizmeti almalarını, 
meşrulaştırıcı ussal temalar olarak sıkça kullanmaktadır. Ayrıca, holding yapısı Türkiye’de ‘riski dağıtarak 
belirsizliği azaltma’ ve ‘ilave çeşitlenme için kaynaklara ulaşma’ gibi temalarla da meşrulaştırılmaktadır.  

Çok bölümlü ve holding yapıları arasında, duygusal retorik temaları ussal temalardan daha fazla 
farklılaşmaktadır. Çok bölümlü yapı, ‘gereklilik’, ‘dışsal tehdit’, ‘kaçınılmazlık’, ‘Amerikan iş dünyasındaki bir 
trendin yararlarını kaçırma’ ve ‘başarısızlık olasılığı’ gibi temalarla meşrulaştırılmaktadır. Holding yapısı ise 
tamamen farklı biçimde, ‘örgütsel devamlılık endişesi’, ‘kurucudan sonra ne olacak korkusu’, ‘ailenin genç 
üyelerine güvenememe’, ‘gelecek nesillerin keyfiyetçi ve beceriksiz olma endişesi’ ve ‘kurucunun ölümsüz 
olma kaygısı’ gibi temalarla meşrulaştırılmaktadır. Ayrıca, kurucunun böyle bir örgüt yapısı kurup, miras 
bırakmaktan gurur duyması da bir meşrulaştırıcı unsur olarak kullanılmaktadır. 

Son olarak, çok bölümlü yapının meşrulaştırılmasında ‘yapının Amerikan değerlerine ve 
kurumlarına uyumu’, ‘yerel ekonomiye ve çalışanların refahına katkısı’ gibi ahlaki temalar öncelikli olarak 
kullanılmaktadır. Daha az oranda ise, toplumsal olarak kabul görmüş ‘federasyon’, ‘kabine’ gibi kurumsal 
yapılanmalara benzerliği, ‘ulusal rekabet üstünlüğüne katkısı’ ve ‘işçilerin refahına ve moraline katkısı’ 
üzerinden meşrulaştırılmaktadır. Holding için ise, önem derecesine göre sırasıyla, ‘ulusal kalkınmaya katkı’, 
‘lider şirket olma’, ‘Batıyı model alma’, ‘sosyal adalete katkı’, ‘aile değerleri’, ‘toplumsal kurumlara uyum’ 
(örn., ‘vakıf’) ve ‘toplumsal değerler’ (örn., ‘birlikten güç doğar’, ‘aynı bayrak altında toplanma’) gibi ahlaki 
temalar işlenmektedir. Ulusal kalkınmaya katkı, çok bölümlü yapı için kullanılan ulusal rekabet ve işçilerin 
refahı gibi ortak çıkarı temsil eden temalara benzemekle birlikte, daha ziyade sermaye piyasasının gelişmesi 
gibi kalkınma için gerekli kurumsal alt yapının oluşturulmasına, beş yıllık kalkınma planının 
gerçekleştirilmesine ve gelir eşitsizliğinin giderilmesine holding yapısını benimsemenin doğrudan katkısı 
kastedilmektedir. 

 
   5. Tartışma ve Sonuç 

Genel olarak bakıldığında, çok bölümlü yapıyı ve holdingi meşrulaştırıcı temalar arasında hem 
benzerlikler hem de farklılıklar gözlenmektedir. En fazla benzerlik ussal temalarda gözlenirken, duygusal ve 
özellikle ahlaki temalara doğru gidildikçe farklılık artmaktadır. Benzerliğin ussal temalarda daha fazla olması, 
benzer örgütsel sorunları yaşayan çevre ülkesindeki aktörlerin, gelişmiş merkez ülkelerdeki yapıları örnek 
alırken, kaynağı yine Batı olan hegemonik ‘modern dünya kültürünün’ (Thomas, Meyer, Ramirez ve Boli, 
1987) ussallığı vurgulayan değerlerini de (rasyonalite, ilerleme, bireycilik, verimlilik gibi) meşrulaştırıcı bir 
araç olarak kullandığını ima etmektedir. Ancak diğer yandan, bulgular, çevre ülkedeki aktörlerin sorunlarına 
çözüm olduğunu düşündükleri uygulamayı uluslararası düzeyde ‘rasyonel’ bir biçimde arama eylemlerini 
bile, ussal açıdan meşrulaştırıcı bir tema olarak kullanabilmektedirler.  Benzer bir ‘Batıyı model almak’ 
teması sadece ussal değil, ahlaki retorik içinde de en sık başvurulan meşrulaştırıcı bir temadır. Bu sonuç, 
geç-sanayileşen ülkelerde yaygın olan gelişmiş ülkelere gözü kapalı öykünme ve model alma geleneğinin 
(Amsden, 2001) bir ‘kurum’ olarak, ithal edilen uygulamanın kendisinden bağımsız bir biçimde, çevre 
ülkesinde meşrulaştırıcı bir işleve sahip olduğunu ima etmektedir. 
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Bulgular ayrıca, ussal temaların, meşrulaştırıldığı ülkedeki iş ortamının sorunlarını yansıtacak 
biçimde farklılaşabileceğini göstermektedir. Örneğin, riski dağıtarak belirsizliği azaltma, çeşitlenerek büyüme 
ve sermaye kaynaklarına ulaşma gibi ussal temaların, Türkiye’deki iş ortamında yaşanan yüksek belirsizlik ve 
yatırım sermayesi edinme gibi sorunlara (Buğra, 1994) atfen kullanıldığı düşünülmektedir. Böylelikle, 
holding yapısı Türkiye’de, ABD’de olduğu gibi sadece çeşitlenmiş şirketleri daha etkin koordine ve kontrol 
etme sorununa yönelik değil, daha da fazla çeşitlenmenin bir aracı olarak da meşrulaştırılmaktadır. Diğer 
yandan ABD ortamından farklı olarak, holding yapısı, şirket topluluklarını ademi merkeziyetçilikle değil, tam 
tersine merkezi bir biçimde ailenin kontrolünde yönetmenin bir aracı olarak meşrulaştırılmaktadır, çünkü 
Türkiye’de çeşitlenmiş aile şirketlerinin o dönemdeki sorunlarından biri, bu kadar çeşitlenmiş şirketlerde 
ailenin kontrolünün nasıl sağlanacağı sorunu idi. 

Duygusal temalardaki farklılaşma ise, cemiyet-cemaat toplum modellerindeki karşıtlıktan (Barley ve 
Kunda, 1992) kaynaklanıyor olabilir. Cemiyet modelinin baskın olduğu ABD’de genellikle sosyal Darwinizmi 
çağrıştıran bireyci toplumun korkularına (uyum sağlayamama, fırsatı kaçırma gibi) hitap eden temalar 
işlenirken (bkz. Suddaby ve Greenwood, 2005), cemaatçi modelin baskın olduğu Türkiye’de ‘aile 
bütünlüğünün dağılması’, ‘gelecek nesillerin şirket yönetiminde keyfiyetçi davranması’ gibi endişelere hitap 
etmektedir. 

Son olarak ahlaki temalardaki farklılıklar büyük ölçüde merkez ve çevre ülkeleri arasındaki 
ekonomi-politik sistem farklılıklarını yansıtmaktadır. Kalkınmacı modernleşme ideolojisinin baskın olduğu, 
Türkiye dahil, çevre ülkelerinde işletmeler ‘modernleştirici’ seçkinlere dönüşerek, gelişmiş Batı ülkelerinden 
yönetim uygulamaları ithal edip ülkede yayılmasını sağlamayı bir misyon olarak benimsemişlerdir (Özen ve 
Küskü, 2009). Buna koşut olarak, çevre ülkelerdeki taşıyıcı aktörlerin söyleminde yoğun bir biçimde kalkınma 
ve modernleşme ideolojilerine referansları ve aynı zamanda da sadece uygulamayı değil ‘modernleştirici 
aktör’ olarak kendilerini meşrulaştırıcı söylemleri iç içe görmek mümkündür. Böylelikle, çevre ülkede, ithal 
uygulamanın yeniden inşasında, uygulamanın meşrulaştırılması ile taşıyıcı aktörlerin meşrulaştırılması 
arasındaki sınırlar bulanıklaşmaktadır. Ayrıca, ‘Batıyı model alma’ gibi bir temanın yaygın olarak kullanılması, 
bir uygulamanın bir merkez ülkeden ithal edilmesinin, o uygulamanın teknik değerinden bağımsız olarak, 
başlı başına bir sembolik değere sahip olduğunu, bu nedenle ‘Batıdan uygulama ithal etmenin’ kategorik 
olarak bir meşruiyete sahip olduğunu ima etmektedir. Sonuç olarak, bu çalışmanın bulgularının ima ettiği en 
önemli fikir, merkezden çevreye yönetim uygulaması ithal etmenin, ithal edilen uygulama ile ithal eden 
aktörün meşrulaştırılması arasındaki sınırları bulanıklaştıran bir kurum olmasıdır.  
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KURUMSAL KURAMIN ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK LİTERATÜRÜNDEKİ ETKİSİ: 
GELİŞMİŞ-GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE BAĞLAMI VE ULUSLARARASILAŞMA 

MOTİVASYONLARI ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ 
 

 
ÖZET 
İşletmelerin yabancı pazarlara giriş stratejilerini belirleyen faktörler olarak literatürde işletmelerin 

kaynakları, rekabet avantajları ve işletmelerin işlem maliyetlerini minimize etme ihtiyaçları belirtilmektedir. 
Bu etkenlere son yıllarda kurumsal kuramın da etkisiyle kurumlar da eklenmiştir. Zira kurumsal kuram 
uluslararası işletmecilik araştırmalarına son yıllarda sıkça konu olmaktadır. Bu çalışmadaki temel araştırma 
sorusu, kurumların gerçekten gelişmekte olan kökenli ÇUİ’lerin ve gelişmiş ülke kökenli ÇUİ’lerin 
uluslararasılaşma motivasyonlarında bir ayırıma neden olup olmadıklarını içerik analizi yöntemiyle 
araştırmaktır. 
 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Kuram, Uluslararasılaşma Motivasyonları, Çokuluslu İşletme, 
Gelişmekte Olan Ülke, Gelişmiş Ülke, İçerik Analizi 

1. Giriş  
Son 20 yılın uluslararası işletmecilik literatüründe gelişmekte olan ülke kökenli ÇUİ’lerden çıkan 

doğrudan dış yabancı yatırımlar sıklıkla incelenmektedir. Konuyla ilgili olarak işletme kaynakları, rekabet 
avantajları, işlem maliyetlerini inceleyen araştırmalara son zamanlarda kurumlar da eklenmiştir. Kurumsal 
teori strateji literatüründe küçük fakat sürekli büyümekte olan bir ilgiye sahiptir. Bu ilgi özellikle kurumsal 
etkiler nedeniyle işletmeler arası yayılan stratejiler üzerinedir (Belderbos ve diğerleri, 2011).  Peng’e (2003) 
göre ise kurumlar, yabancı pazarlara giriş gibi işletme stratejilerine şekil veren önemli faktörlerdendir. Geniş 
bir şekilde tanımlanan kurum kavramıyla bu çalışmada bahsedilmek istenen, belirli bir durum veya özelliğe 
sahip sosyal bir düzeni temsil edenleri tanımlamaktır (Jepperson, 1991). Bahsedilen kurumlara örnek olarak 
ülkelerin hukuki yapıları, işlevleri, yaptırımları ve sahiplik hakları verilebilir. 

Riskli bir süreç olan uluslararasılaşmada işletmeler dış pazarlara açıldığında yeni ve farklı bir 
kurumsal çevre ile karşı karşıya kalmaktadır. Kurumsal teori, ÇUİ’lerin farklı formlarını anlayabilmeyi 
ilerletmek için gelecek vaad eden bir yol çizmektedir (Dunning ve Lundan, 2008a). Zira kurumlar istikrarlı ve 
etkinleştirici bir yapıyla belirsizliği azaltırlar ki bu durum da ekonomik bütünleşme ve gelişmeyi sağlar 
(Acemoglu ve Robinson, 2012; Bruton ve Ahlstrom, 2003). Ülkeden ülkeye değişiklik gösteren kültürel ve 
tarihsel kökenler dolayısıyla kurumlar da çeşitlilik göstermektedirler (Ahlstrom ve diğerleri, 2014). Ancak 
yine de araştırmacılara göre hangi kurumların gelişmiş ülkeye özgü, hangi kurumların gelişmekte olan 
ülkelere özgü olduklarını genel hatlarıyla belirlemek olasıdır (Holmes ve diğerleri, 2013). Örneğin, gelişmekte 
olan ülkelerdeki kurumsal yapılar daha istikrarsızdır ( Xu ve diğerleri, 2012). 

Huang ve Sternquist’e (2007) göre bir işletmenin yabancı pazarlara giriş seçimini açıklamada 
kullanılacak “tamamlayıcı çerçeve” kurumsal teoridir. Kurumsal teoriyi uluslararası işletmecilik literatürüne 
“dahil etmek” isteyen araştırmacılara göre gelişmekte olan ülke kökenli ÇUİ’lerin uluslararasılaşma 
stratejileri geleneksel teorilerin bahsettiği gibi sadece o ÇUİ’nin sahiplik avantajıyla değil, aynı zamanda 
ÇUİ’nin bağlı olduğu ülkenin formal ve informal kurumsal çevresiyle de açıklanmaktadır (Peng ve diğerleri, 
2008).  

Kurumsal teoriye göre makro düzeyde ekonomistler kurumların ekonomik büyüme üzerindeki 
etkisini araştırırken (Coase, 1992; Henisz, 2003; Peng, 2002, Williamson, 1985), mikro düzeyde ise 
araştırmacılar yasallık arayan ÇUİ’lerin ana işletmelerinin bulunduğu ve yatırım yaptıkları ülkelerdeki 
kurumları (Dunning ve Lundan, 2008a) ve daha örgütsel-sosyolojik yönelimleri (DiMaggio ve Powell, 1983; 
Scott, 2014) incelemeye almışlardır. Ancak her iki görüş de kurumların karşılıklı ekonomik etkileşim 
oluşturduğu konusunda hemfikirdir (North, 1990). Bu tartışma, son yıllarda uluslararası işletmecilik 
literatüründe çok tartışılan gelişmiş ve gelişmekte olan ülke kökenli ÇUİ’lerden çıkan yabancı dış yatırımların 
arkasındaki motivasyonları etkileyen kurumlar ve kurumsal bağlamın etkileri üzerinde de devam etmektedir. 
Özellikle bu etkinin gelişmekte olan ülke kökenli ÇUİ’lerden çıkan yabancı dış yatırımları açıklayan 
motivasyonlar üzerinde daha yüksek olduğu görülmektedir (Mathews, 2006; Yiu, 2010). 
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Son yıllarda uluslararası işletmecilik literatürü gelişmekte olan ülkelerden özellikle gelişmiş ülkelere 
doğru akan yabancı dış yatırımları mevcut kurumsal çerçevelerle açıklamakta güçlük çekmektedir (Amighini 
ve diğerleri, 2007; Bonaglia ve diğerleri, 2007; Mathews, 2006; Yiu, 2010). Dunning’in OLI (Ownership-
Sahiplik, Location-Lokasyon, Internalization-İçselleştirme) Paradigması bu zamana kadarki süreçte gelişmiş 
ülke kökenli ÇUİ’lerden gelişmekte olan ülkelere doğru giden yabancı dış yatırımları açıklama konusunda 
başarılı olmuştur. Ancak son zamanlarda yabancı dış yatırımların sadece gelişmiş ülke kökenli ÇUİ’lerden 
gelişmekte olan ülkelere değil, aynı zamanda gelişmekte olan ülke kökenli ÇUİ’lerden hem gelişmekte olan 
ülkelere hem de gelişmiş ülkelere doğru aktığı görülmektedir (Li, 1994, 2003). Özellikle bu ikinci grup dış 
yabancı yatırım akışlarını açıklamaya çalışan araştırmacılar (Amighini ve diğerleri, 2007; Erdener ve Shapiro, 
2005; Mathews, 2006; Yiu, 2010) Mathews’un LLL (Linkage-Bağlanım, Leverage-Geliştirme/Güçlendirme, 
Learning-Öğrenme) Modeli’nden etkilenmişlerdir.  

Tüm bu eleştirilerden sonra Dunning ve Lundan’ın (2008a, 2008b) yaptıkları son revizyonlarda OLI 
Paradigması’nda bahsedilen sahiplik avantajı bilgi teorisi ve kaynak esaslı yaklaşıma doğru genişletilmiş, 
işletmelerin geliştirdikleri işbirlikleri işlem maliyetini tamamlayan yeni bir yol olarak kabul edilmiş ve 
stratejik varlık arama motivasyonu güçlendirilmiştir. Ayrıca bahsi geçen revizyonlarda şimdiye kadar dikkate 
alınmayan kurumsal bağlama ilişkin değişkenlerin önemine de vurgu yapılmıştır. 

Literatüre bakıldığında son zamanlarda karşımıza çıkan ve dikkate değer bir diğer konu da OLI 
Paradigması’nı ve LLL Modeli’ni birbiriyle karşılaştıran çalışmalardan ziyade birbirlerinin tamamlayıcısı olarak 
benzerliklerini ve farklılıklarını açıklama gayretinde olan çalışmalardır (Dunning, 2006; Erdener ve Shapiro, 
2005; Yiu, 2010). Bu bağlamda bazı araştırmacılar (Dunning ve Narula, 2004; Narula ve Dunning, 2010) 
özellikle gelişmekte olan ülke kökenli ÇUİ’ler bağlamında ilişkisel varlık arama motivasyonundan da 
bahsetmektedir. İlişkisel varlık arama motivasyonu kişisel ve iş ilişkilerini kullanarak yaratılan sosyal 
sermayenin avantajından faydalanılması olarak tanımlanmaktadır ve stratejik varlık arama motivasyonunun 
bir unsuru olarak düşünülmektedir (İlhan-Nas ve diğerleri, 2011; Uray ve diğerleri, 2012). 

Bu bağlamda, bu çalışmanın temel araştırma sorusu, kurumların gerçekten gelişmekte olan ülke 
kökenli ÇUİ’lerin ve gelişmiş ülke kökenli ÇUİ’lerin uluslararasılaşma motivasyonlarında bir ayırıma neden 
olup olmadıklarını araştırmaktır. Diğer araştırma soruları ise teorilerdeki gelişmelerin ve ampirik gözlemlerin 
neler olduklarını ve teorilerde söylenenlerle ampirik gözlem sonuçlarının ne derece örtüştüklerini 
belirlemektir. 

 
2. Metodoloji 
Bu çalışmada araştırma yöntemi olarak içerik analizi seçilmiştir. Sosyal bilimlerde yararlı bir ölçüm 

tekniği olarak kabul edilen içerik analizi kısaca, seçilen kriterlere bağlı olarak çeşitli gruplarda bir metnin 
şifrelerinin çözülmesi için kullanılan bir yöntemdir (Milne ve Adler, 1999). Geniş bir ifadeyle ise içerik analizi, 
mesaj değeri taşıyan her türlü verinin bir amaç doğrultusunda taranması, kategorilere ayrılması, 
özetlenmesi ve bulguların araştırma amacı doğrultusunda analiz edilmesi ve yorumlanması işlemlerini içeren 
bilimsel bir araştırma yöntemidir (Başfırıncı, 2008: 53). 

İçerik analizinin faydaları göz önüne alındığında son yıllarda örgüt çalışmalarında sıkça kullanılması 
şaşırtıcı değildir (Duriau ve diğerleri, 2007; Jauch ve diğerleri, 1980). İçerik analizi yönteminde nitel ve nicel 
teknikler kesişmektedir. Bu bağlamda içerik analizi, birçok önemli ancak zor araştırma konularının 
keşfedilmesinde önemli bir yardımcıdır (Morris, 1994). İçerik analizi yapmanın bir diğer önemli özelliği ise 
içerik analizinin araştırmacılara diğer araştırmacıların bilişsel tasarılarını anlayabilme olanağı sunabilmesidir 
(Woodrum, 1984).  

 
2.1. Dergilerin Seçimi 
Bu çalışmada içerik analizleri yapılacak belgelere ulaşmak için uluslararası yayın yapan akademik 

dergilerden yola çıkılmıştır. Bunun sebebi uluslararası arenada yayın yapan dergilerin yaygın olarak 
akademik bilginin ana kaynağı olarak kabul edilmeleridir (Jormannainen ve Koveshnikov, 2012: 693). Aynı 
zamanda dergiler literatür açısından kitaplardan ve diğer araştırmalardan daha spesifik konulara 
eğilmektedirler.  

Çalışmada incelenecek dergilerin seçimine Social Sciences Citation Index’te (bundan sonra SSCI) 
taranan işletme, yönetim ve organizasyon dergilerinin hepsine ulaşılmasıyla başlanmıştır. Anahtar kelimeler 
olarak business (işletme), management (yönetim) ve organization (organizasyon) seçilmiş ve SSCI’da bu 
anahtar kelimeleri içeren dergi başlıkları teker teker taranmıştır. Yapılan tarama sonucunda 59 adet dergiye 
ulaşılmıştır. Ancak bu dergilerden biri yayın hayatına devam etmediği için, ikisi araştırmanın konusuyla ilgili 
bulunmadığı için, diğer ikisine de veri tabanlarından ulaşılamadığı için örneklem dışı kalmışlardır. Dolayısıyla 
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örneklemin toplanabilmesi için toplamda 54 adet dergi seçilmiştir. Araştırmacılarca taranan bütün dergilerin 
isimleri Tablo 1’de görülebilir. 

 
Tablo 1: SSCI’da Taranan ve Örneklem İçin Seçilen İşletme ve Yönetim ve Organizasyon Dergileri 

1 Academy of Management Annals 

2 Academy of Management Journal 

3 Academy of Management Perpectives 

4 Academy of Management Review 

5 Administrative Science Quarterly 

6 Asia Pacific Business Review 

7 Asia Pacific Journal of Management 

8 Asian Business and Management 

9 Australian Journal of Management 

10 Baltic Journal of Management 

11 British Journal of Management 

12 Business and Society 

13 Business Strategy and the Environment 

14 California Management Review 

15 Canadian Journal of Administrative Sciences 

16 Chinese Management Studies 

17 Culture and Organization  

18 European Journal of International Management 

19 European Management Journal 

20 European Management Review 

21 Family Business Review 

22 Group and Organization Management 

23 International Business Review 

24 International Journal of Management Review 

25 International Organization 

26 International Review of Administrative Sciences 

27 Journal of Business Economics and Management 

28 Journal of Business Research 

29 Journal of Business Venturing 

30 Journal of Economic Behavior and Organization 

31 Journal of Economics and Management Strategy  

32 Journal of International Business Studies 

33 Journal of International Management 

34 Journal of Management 

35 Journal of Management and Organization 

36 Journal of Management Studies 

37 Journal of Small Business Management 

38 Journal of World Business 

39 Management and Organization Review 

40 Management Decision 

41 Management International Review 

42 Management Learning 

43 Management Science 

44 Organization 

45 Organization and Environment 

46 Organization Science 

47 Organization Studies 

48 Organizational Dynamics 

49 Review of Managerial Science 

50 Scandinavian Journal of Management 

51 Small Business Economics 

52 South African Journal of Business Management 

53 Strategic Management Journal 

54 Transylvanian Review of Administrative Sciences 
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2.2. Makalelerin Seçimi 
Hangi dergilerin taranacağı belirlendikten sonraki aşama içerik analizleri yapılacak makalelerin 

seçim süreci olmuştur. Bu süreçte ilk kıstas, araştırmacılar tarafından hangi tarih aralıklarındaki makalelerin 
incelemeye alınacağının belirlenmesi olmuştur. Bu bağlamda Tablo 1’de görülen dergilerde 1990-2014 yılları 
arasında (1990 ve 2014 yılları da dâhil olmak üzere)  yayınlanan tam metin makaleler içerik analizine tabi 
tutulmak suretiyle seçilmiştir. Bu aşamada belirtilen tarih aralıklarında bahsi geçen dergilerde yayınlanan 
inceleme özetleri, kitap eleştiri ve incelemeleri, “editörden” yazıları, editör notları, makale ve kongre 
çağrıları, araştırma notları araştırma dışında tutulmuştur.  

Bir diğer kıstas da makalelerden hem online olarak hem de basılı olarak ulaşılabilinenleri örnekleme 
dahil etmek olmuştur. Dolayısıyla örneğin 2014 yılında kabul edilmiş ve online haline ulaşılabilen ancak “In 
Press” (basımda) olarak görülen makaleler örneklem dışı kalmıştır. Ayrıca Canadian Journal of 
Administrative Sciences adlı dergide yayınlanan Fransızca ve Management and Organization Review 
dergisinde yayınlanan Çince makaleler de örneklem dışına alınmıştır. 

Başlangıç yılı olarak 1990 yılının seçilme sebebi ise, bu yılın küreselleşme açısından önemli bir yıl 
olması ve hem yönetim alanında çalışan akademisyenlerin hem de ekonomistlerin teorik bağlamda 
kurumsal rollere verdikleri ağırlığın (Dunning ve Lundan, 2008a) başladığı yıl oluşudur.  

Kodlama birimleri olarak seçilen anahtar kelimeler ise “institutions” (kurumlar), “institutional 
theory” (kurumsal kuram),  “developed country MNEs” (gelişmiş ülke kökenli ÇUİ’ler), “developing market 
MNEs” (gelişmekte olan ülke kökenli ÇUİ’ler), “market seeking motivation” (pazar arama motivasyonu), 
“resource seeking motivation” (kaynak arama motivasyonu), “efficiency seeking motivation” (etkinlik arama 
motivasyonu), “strategic asset seeking motivation” (stratejik varlık arama motivasyonu), “relational asset 
seeking motivation” (ilişkisel varlık arama motivasyonu), “foreign investment” (yabancı yatırım) ve 
“internationalization” (uluslararasılaşma)’dır. Bahsedilen kodlama birimlerinin değişik kombinasyonları da 
taranmıştır. 
 

3. Sonuç ve Değerlendirme 
Yapılan ilk incelemeler sonucu kodlama birimleriyle alakalı olarak 54 dergiden toplamda 104 adet 

tam metin makaleye ulaşılmıştır. Bunlardan 29 adetinin gelişmiş ülke kökenli ÇUİ’lerin yatırımlarını ele 
aldığını, 69 adetinin ise gelişmekte olan ülke kökenli ÇUİ’lerin yatırımlarını ele aldığı tespit edilmiştir. Erişilen 
6 makale ise her ikisi ülke tipini de göz önünde bulundurmuştur. 

Kodlama birimleriyle beraber kodlayıcılar tarafından belirlenen 11 ana tema ise aşağıdaki gibidir: 
- Giriş stratejileri ve kurumsallık 
- Sahiplik yapısı seçimi ve kurumsallık 
- Devlet sahipliğindeki ÇUİ’ler ve kurumsallık 
- Küçük ve orta büyüklükteki ÇUİ’ler ve kurumsallık 
- Uluslararası çeşitlenme ve kurumsallık 
- Lokasyon tercihleri ve kurumsallık 
- Uluslararasılaşma motivasyonları ve kurumsallık 
- Teorik çıkarımlar ve kurumsallık 
- Ana ülke hükümet etkileri ve kurumsallık 
- İşletme grupları ve kurumsallık 
- ÇUİ’ler ve kurumsallık 

    
Bu temaların makale sayısı olarak dağılımı ise Grafik 1’den aşağıdaki gibi görülebilir: 
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Grafik 1. Temalara Göre Makale Dağılımları 

 

Grafik 1’e göre kurumsallık bağlamında en çok çalışılan konu ÇUİ’lerin giriş strateileridir. Literatürde 
göze çarpan ikinci esas konu ise gelişmekte olan ülke kökenli ÇUİ’lerin stratejilerini açıklayan bir teorinin 
eksikliği hala hissedildiğinden, teorik çıkarımlardır. Uluslararası çeşitlenme ise bu konuda en az çalışılan 
tema olarak göze çarpmaktadır.  

Tablo 2. Yıllar İtibariyle Dergilerde Çıkan Tam Metin Makalelerin Dağılımı (1990-2014) 

1990 Yok 

1991 Yok 

1992 Yok 

1993 Yok 

1994 Yok 

1995 1 

1996 Yok 

1997 Yok 

1998 Yok 

1999 Yok 

2000 3 

2001 Yok 

2002 3 

2003 2 

2004 1 

2005 5 

2006 4 

2007 6 

2008 7 

2009 10 

2010 10 

2011 8 

2012 11 

2013 15 

2014 18 

TOPLAM 104 

 

Tablo 2’de ise çalışmada analiz edilen makalelerin yıllara göre dağılımı görülmektedir. 1990’lı 

yıllarda sadece bir adet çalışma olması (hem gelişmiş ülke bağlamında hem gelişmekte olan ülke 
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bağlamında) araştırmacılar açısından ilginç bir gözlem olmuştur. 2000’li yıllara bakıldığında ise 2009 yılı 

itibariyle artan bir ilgi göze çarpmaktadır. 2014 ise çalışmaların en yoğun olduğu yıl olarak belirmektedir.  

İlk sonuçları verilen çalışmanın katkıları bahsedilen teoriler ve motivasyonlar bağlamında örgüt 

kuramı ve stratejik yönetim literatürünün ayrıştırıcı bir noktada mı yoksa bütünleştirici bir perspektifte mi 

olduğunun belirlenmesi ve kurumsal bağlamın uluslararasılaşma motivasyonları üzerindeki etkisini gelişmiş 

ve gelişmekte olan ülke bağlamında tespit ederek; içerik analizinden hareketle bu alana ilişkin teorik ve 

kavramsal test edilmeye yönelik önermeler geliştirebilmektir. Araştırmada yer alacak çoklu kodlayıcılar ve 

yapılacak geçerlik-güvenirlik analizleriyle nitel yöntemin kısıtları giderilmeye çalışılacaktır. 
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AİLE ŞİRKETLERİNDE VEKÂLET SORUNU: YÖNETİM KURULU YAPISININ FİRMA 
PERFORMANSINA ETKİSİ 

 
 
 
 
 

 
ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de imalat sektöründe faaliyet gösteren ve halka açık olan aile 

şirketlerinin yönetim kurulu yapılarının firma performansına etkisini incelemektir. Daha açık bir ifadele, 
yönetim kurullarında yer alan aile üye sayısının performans üzerinde ki rolü araştırılmaktadır. Yapılan 
analizler sonucunda, aile üye sayısının toplam üye sayısına oranının firmanın performans ölçütleri olarak ele 
aldığımız ROE ve PD/DD üzerinde anlamlı ve negatif etkisi varken ROA üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur. Bu 
demektir ki; aile şirketleri yönetimde ya da karar merciinde aile içinden ne kadar fazla üyeye sahipse 
performansları o kadar azalacaktır.  
 

Anahtar kelimeler: Vekâlet Teorisi, Yönetim Kurulu, Aile Şirketleri 
 

1. Giriş 
Fortune 500 ve S&P 500’e bakıldığında, firmaların yaklaşık üçte biri aile şirketidir. Türkiye’de ise aile 

şirketleri, hemen hemen bütün sektörlerde görülen yaygın bir yapıdır (Gündüz ve Tatoğlu, 2003). Yapılan bir 
araştırma, aile gruplarının Türkiye’ de borsada işlem gören şirketlerin % 75 ini ellerinde bulundurduğunu 
göstermektedir (Yurtoğlu, 2000). Hatta büyük holdinglerin çoğu aile şirketi ve bu şirketlerdeki en önemli 
pozisyonlar (yönetim kurulları, icra kurulu başkanlığı, üst düzey yöneticilikler vb.) aile üyeleri tarafından 
doldurulmuştur (Tatoğlu vd. 2008).   Yönetim kurullarına bakıldığında ise, aile şirketlerinin büyük bir 
çoğunluğunda en az bir aile üyesinin yönetim kurulunda yer aldığı görülmektedir. 

Yönetim kurularının amacı, vekâlet teorisine göre, farklı iki çıkar grubu arasındaki (firma sahipleri ve 
yöneticiler) problemler sonucu ortaya çıkan maliyetleri azaltmaktır (Eisenhardt, 1989). Yönetim kurulları 
sayesinde hem yöneticilerin yaptığı işler daha kolaylıkla izlenebilir hem de firma sahiplerinin şirket 
kaynaklarını kendi çıkarları doğrultusunda harcamaları kısıtlanabilir. 

Firma sahiplerinin, yöneticilerin gerçekten ne yaptığını saptayamaması çeşitli vekâlet problemlerini 
ortaya çıkarmaktadır. Bu problemleri önlemek için firma sahiplerinin katlanması gereken izleme maliyetleri 
gibi bazı maliyetler vardır (Jensen ve Meckling, 1976). Yönetim kurulları izleme maliyetlerine neden olan en 
önemli kalemlerden biridir (Eisenhardt, 1989). Burada yönetim kurullarının oluşturulmasının nedeni sadece 
yöneticiyi izlemek değil aynı zamanda firma performansını maksimize edecek doğru kararlar alınmasını 
sağlamak ve bunun sürdürülebilmesini sağlamaktır (Fama ve Jensen, 1983). 

Dolayısıyla, vekâlet teorisinde yönetim kurullarının sadece vekâlet problemlerini ortadan kaldırmak 
için kullanılan bir araç olarak görülmesine rağmen (Daily, Dalton ve Cannella, 2003), yönetim kurulları aynı 
zamanda stratejik kararlar almak ve uygulamalarını kontrol etme gibi başka önemli rollerde üstlenmektedir  
(Goodstein, Gautam ve Boeker, 1994). Bir başka deyişle, vekâlet kuramı çerçevesinde, yönetim kurulları 
yöneticilerin fırsatçı davranışlarını kontrol eden ve dolayısıyla hissedarların ve yöneticilerin çıkarlarını 
uyumlaştıran bir iç kontrol mekanizması olarak görülebilir (Jensen, 1993). Sonuç olarak, firma açısından 
önemli bir rol üstlenen yönetim kurullarının yapısı firmanın performansı üzerinde etkili olabilir.  

Yapılan geçmiş çalışmalara bakıldığında, çoğunlukla yönetim kurulu büyüklüğü, örgüt içinden ve 
dışından olan üyelerin oranı ve icra başkanı ile yönetim kurulu başkanlığı görevlerinin ayrılması konuları 
incelenmiştir (Dalton ve diğerleri, 1998; Daily, Dalton ve Cannella, 2003). Daily ve Dalton (1994) tarafından 
yapılan araştırmaya göre, yönetim kurullarına örgüt dışından ve bağımsız yöneticilerin dâhil edilmesi ve 
yönetim kurulu başkanlığı ile icra başkanlığı görevlerinin birbirinden ayrılması firma açısından daha 
faydalıdır (Daily ve Dalton, 1994). Yönetim kurulu üyelerinin firma dışından ya da aile dışından olması 
tartışılan konulardan biri olmuştur. Bu çalışma ise, Türkiye’ deki aile şirketlerinin yönetim kurulunda aile 
içinden üye sayısının firma performansı üzerindeki etkileri incelenecektir. Bir başka ifadeyle, bir firma aile içi 
ne kadar çok yönetim kurulu üyesine sahipse o kadar az performansa sahip midir sorusuna cevap 
aranmaktadır. 
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2. Teorik Çerçeve 
Kurucu aileler, genellikle çıkarlarını sürdürmek için önemli bir güce sahiptir ve bu çıkarlar her zaman 

aile dışı hissedarların çıkarları ile aynı olmayabilir. Aile üyeleri diğer pay sahiplerinin zararına olsa bile sadece 
kendi özel çıkarlarını sürdürmeye devam edebilirler. Demsetz ve Lehn (1985)’ in yaptığı çalışmada, firma 
politikaları aile üyelerinin çıkarlarına göre şekillenirken karlı yatırımlara daha az kaynak aktarıldığı 
görülmektedir. Barth, Gulbrandsen, ve Schone (2003)’ nin bulgularına göre, aile şirketleri diğer şirketlerden 
daha düşük verimle çalışır ve ayrıca, aile şirketleri diğer şirketlere göre daha az inovatif ve toplam kalite 
yönetimi uygulamalarını daha az uygulamaktadırlar (Ellington ve Deane, 1996). Chandler( 1990)’ a göre,  aile 
şirketleri teknolojiye daha az yatırım yaparken araştırma ve geliştirme harcamalarına da yetersiz kaynak 
ayırmaktadır. Aile şirketleri özellikle ikinci ya da üçüncü nesil tarafından yönetilen aile şirketlerinde karar 
vermede problemler olduğu görülmektir (Burkart, Panunzi ve Shleifer, 2003). Schulze vd. (2001) ‘ nin yaptığı 
çalışma, aile üyelerine maaş dışı ekstralar diğer çalışanların zoruna gittiğini göstermektedir.  

Benzer şekilde, aileler firma performansını maksimize etmeye çalışırken, hissedarlar arasında 
kaynakları nasıl dağıtacağını konusunda anlaşmazlıklara yaşayabilirler. Bu kaynakların dağıtımında, aile 
üyeleri orantısız şekilde büyük payları kendilerine ayırırken, aile dışı hissedarların hakkını yemektedirler 
(Dittmar, Mahrt-Smith ve Servaes, 2003). Aynı şekilde, aile üyeleri sahip oldukları diğer şirketlere para 
transferi yaparak azınlıkta kalan diğer hissedarların elde etmesi gereken kazancında azalmaya neden 
olmaktadır (Faccio, Lang, ve Young, 2001). Özetle, kurucu aileler, diğer pay sahiplerinin kazançlarını 
azaltmaya giderek kendi çıkarlarını devam ettirmek, sürdürmek için firma üzerinde büyük oranda kontrole 
sahiptirler. Bu bağlamda aile şirketlerinin karşılaştığı bu tarz problemler, aile üyelerinin yerine profesyonel 
yöneticilerin şirket içinde aktif olarak çalıştırılması ile çözümlenebilir. Çünkü aile üyeleri çoğu zaman sadece 
kendi çıkarlarını düşünürken profesyonel yöneticiler örgütün ve pay sahiplerinin çıkarlarını birlikte 
düşünerek şirket performansını arttırmayı hedefleyebilir. 

Büyük oranda hisse senedi sahibi ortaklar etkili bir şekilde firmanın kontrolünü ellerinde 
bulundururlar ve azınlıkta olan hissedarların zararına olmasına rağmen bu kontrolü kendilerine özel faydalar 
sağlayacak şekilde değerlendirirler (Anderson ve Reeb, 2004). Vekâlet teorisine göre, aile dışı hissedarlar 
aile üyelerinin kaynakları kendi çıkarları doğrultusunda kullanmalarına ancak ellerinde bir güç olduğu zaman 
kısıtlayabilirler. Ancak, Shivdasani (1993)’ın bulgularına göre, aile şirketlerinde aile üyeleri dışındaki diğer 
hissedarların sahiplik oranının aile üyelerine göre daha düşük olması aile üyelerinin hareketlerini kontrol ve 
disipline etmede dışarıdan herhangi bir gücün olmadığını göstermektedir. Bu yüzden ellerinde kararları 
etkilemede aktif gücü olmayan diğer hissedarlar farklı yöntemlere başvururlar. 

Örneğin, aile şirketlerinde yönetim mekanizmasının eksik olmasından dolayı aile dışı hissedarlar, 
ailenin fırsatçılığı olup olmadığını izlemek için yönetim kurullarına güvenirler (Anderson ve Reeb, 2004). Aynı 
şekilde Westphal (1999)’ ın bulguları, yönetim kurulunun yapısının firma performansını etkilediğini ortaya 
koymaktadır. Daha önceki çalışmalar göstermiştir ki, yönetim kurullarının etkinliği üyelerinin üst 
yönetimden ne kadar bağımsız olduğuna bağlıdır. Bağımsız üyeler, daha yansız davranarak yönetsel olarak 
şirketten daha az istifade ederler (Dalton vd., 1998). Bacon (1985)’ a göre, bağımsız üyeler, projeleri 
değerlendirirken ve diğer firmalarla ilişkilerini düzenlerken daha açık ve objektif davranırlar.  

Bu bağlamda, aile şirketlerinde bağımsız üyeler, büyük pay sahiplerine karşı azınlıkların hakkını 
koruyacak önemli bir faktördür. Firma performansını arttırmak için, bağımsız üyeler aile üyelerinin firma 
kaynaklarını başıboş kullanmalarına (aşırı maaşlar alarak, özel temettü ödemeleri ya da ek ödemeler) izin 
vermezler (Anderson ve Reeb, 2004). Bağımsız üyeler aynı zamanda bazı yapısal kısıtlamalar getirirler. 
Örneğin, aile üyelerinin denetim komitesine, atama komitesine ya da tazminat komiteleri gibi alt komitelere 
olan üyeliklerini kısıtlayabilir (Anderson ve Reeb, 2004). Belki de bağımsız üyelerin aile dışı pay sahiplerinin 
haklarını korurken yaptığı en önemli iş, yeteneksiz ve niteliksiz aile üyelerinin gelecekte CEO olmalarını 
engellemektir (Shleifer ve Vishny, 1997). Bu şekilde bağımsız üyeler, sadece büyük pay sahiplerinin değil 
tüm hissedarların haklarını koruyarak aile üyelerinin fırsatçılığına karşı önemli bir rol üstlenirler. Böylece, 
aile firmalarında,  bağımsız üyelerin oranı arttıkça gelirin aile ve diğer pay sahipleri arasında dağıtımı 
sırasında daha adil olacaktır. Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse, bağımsız üyeler aile üyeleri ile 
diğer pay sahipleri aralarındaki anlaşmazlıkları azaltma görevi üstlendiği için firma performansı ile aralarında 
pozitif ilişki olabilir.  

Diğer taraftan yapılan bazı çalışmalar yönetim kurullarındaki bağımsız üyelerin her zaman olumlu 
sonuçlar vermediğini göstermektedir. Örneğin, bağımsız üyelerin oranının yüksek olması, tarafsızlığı 
azaltabilir ve dolayısıyla bağımsız üyelerin verimsiz politik oyunlara başvurmalarına neden olabilir 
(Westphal, 1998, 1999). Bağımsız üyeler, aynı zamanda aile üyelerinin sahip olduğu firmaya özgü özel 
bilgilerden yoksun oldukları için stratejik karar vermede kötü performans sergileyebilirler (Finkelstein ve 
Hambrick, 1996). Fakat vekâlet teorisiyle uyumlu olarak, aile üyelerinin egemen olduğu yönetim 
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kurullarında karar alırken aile üyelerine gereğinden fazla söz hakkı verilir ve bu da aile üyelerinin firmanın 
kaynaklarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanma ihtimalini arttırmaktadır.  

Geçmiş çalışmalara bakıldığında, yönetim kurullarının nitelikli bağımsız üyelerinin olmadığı 
durumlarda firma üzerinde karar alma noktasında herhangi bir etkisine rastlanmamıştır. Örneğin, News 
Corporation’ın gelecek CEO seçimlerinde muhtemelen Murdoch ailesinin bir başka üyesi seçilecektir 
(Anderson ve Reeb, 2004). Yani yönetim kurullarının etkin olmamasından dolayı, nepotizm denilen aile 
üyelerini kayırma problemi ortaya çıkacaktır. Eisenger (2002)’ e göre, yönetim kurulu Murdoch ailesine karşı 
koyamamaktadır, bu da nitelikli bağımsız üyelerin önemini ortaya koymaktadır. Aynı şekilde Rigas ailesinin 
Adelphia Communications şirketinin yönetim kurulundaki baskınlığı (dokuz koltuktan beşi aile üyelerinde) 
firma kaynaklarını ailenin özel işlerinde kullanması ile ilişkili olduğunu göstermektedir (Pulliam ve Frank, 
2004). 

Yönetim kurullarının etkinliği üzerine yapılan çalışmalarda genellikle yönetim kurullarının kimlerden 
oluştuğuna bakılır (Fama ve Jensen, 1983; Baysinger ve Hoskisson, 1990). Aile şirketlerini ele aldığımızda,  
yönetim kurulları ya aile üyelerinden ya da aile dışından üyelerden oluşur. Vekâlet teorisi çerçevesinde 
incelediğimizde, aile dışı üyelerin varlığı azınlıkta olan diğer hissedarların hakkını korumada önemli bir rol 
üstlenir. Çünkü aile üyesi dışındaki yönetim kurulu üyeleri büyük hisselere sahip aile üyelerinin kaynakları 
kendi çıkarları doğrultusunda kullanmalarında kısıtlamalar getirebilir.  

Daha açık olmak gerekirse, bu çalışma aile şirketlerindeki aile üyelerinin diğer hissedarların çıkarları 
ile her zaman uyuşmadığını ve bu uyuşmazlığı yönetim kurullarının elimine edebileceğini öne sürmektedir. 
Aile dışı yönetim kurulu üyeleri sadece aile çıkarlarını değil aynı zamanda diğer pay sahiplerinin de çıkarlarını 
koruduğu için firmanın performansı üzerinde pozitif etkisi olabilir. Dolayısıyla, yönetim kurullarının 
kimlerden oluştuğu firma performansının belirleyicileri arasında olabilir. Sonuç olarak bu araştırma, özellikle 
aile şirketlerinin yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiği imalat sektöründeki firmaları ele almış ve Borsa 
İstanbul’ da işlem gören firmaların yönetim kurullarının kompozisyonu incelenmiştir ve aşağıdaki hipotezler 
üretilmiştir. 

H1. Halka açık aile şirketlerinde aile içinden yönetim kurulu üyelerinin tüm üyelere olan oranı 
arttıkça aktiflerin karlılığı oranı azalacaktır. 

H2. Halka açık aile şirketlerinde aile içinden yönetim kurulu üyelerinin tüm üyelere olan oranı 
arttıkça özsermayenin karlılığı oranı azalacaktır. 

H3. Halka açık aile şirketlerinde aile içinden yönetim kurulu üyelerinin tüm üyelere olan oranı 
arttıkça Pazar değeri/defter değeri oranı azalacaktır. 
 

3. Yöntem  
Araştırma, Türkiye’de imalat sektöründe faaliyet gösteren halka açık aile şirketleri üzerinde 

yapılmıştır. Sektörler arası farklılıkları ortadan kaldırmak için sadece imalat sektöründe faaliyet gösteren 
firmalar incelenmiştir. Bu araştırmanın amacı dâhilinde, Borsa İstanbul’da XUSIN endeksinde işlem gören 
aile şirketleri çalışmamızın ana kütlesini oluşturmaktadır. 2012 yılı verilerine dayanarak endekste toplam 
171 firma işlem görmektedir. 171 firma içerisinden 53 aile şirketinin web siteleri, tarihçeleri ve faaliyet 
raporları incelenmiş ve yönetim kurulları ile firma performansları şu kriterlere göre belirlenmiştir. 

- Türk aileler tarafından kurulmuş olması 
- En fazla iki aile tarafından kurulmuş olması  
- Yönetim kurullarında en az 1 tane aile dışından yönetim kurulu üyesi bulunduran firmalar 

 
Aşağıdaki özelliklere sahip şirketler çalışma dışında bırakılmıştır: 

- Yönetim kurullarında yabancı (aile dışı) üyeye sahip olmayan şirketler 
- % 25 üzerinde paya sahip yabancı ortaklara (Türk olmayan) sahip firmalar 
- Daha önce devlet işletmesi olan fakat daha sonra bir aile tarafından satın alınması sonucu 

özelleştirilen firmalar 
- İlk kurulduklarında aile şirketi olan fakat daha sonra yabancılara satılan firmalar 

 
Bağımsız değişken için 53 firmanın yönetim kurulları yapısı incelenmiştir. Bağımsız üyeler hariç geri 

kalan yönetim kurulu üyeleri içerisinden aile dışından olan üyeler belirlenmiştir. Aile üye sayısının toplam 
üye sayısına oranı bağımsız değişkenimizi oluşturmaktadır.  

Bağımlı değişken için örgüt performansını ölçen ve literatürde sıklıkla kullanılan üç değişkenden 
faydalanılacaktır: ROA (aktiflerin karlılığı oranı), ROE (özsermaye karlılığı oranı) ve PD/DD (Pazar 
değeri/defter değeri).  Aktiflerin kârlılığı, şirketin net karın toplam varlıklara oranı olarak hesaplanmaktadır; 
bu oran, yönetimin kar elde etmede şirketin varlıklarını ne kadar etkili kullandığı hakkında bilgi vermektedir. 



23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, MUĞLA 

108 
 

Diğer taraftan, özkaynak kârlılığı ise, net karın özkaynaklara oranı olarak hesaplanmaktadır; bu oran, 
yönetimin kar elde etmede şirket hissedarlarının yatırımlarını ne kadar etkili kullandığı hakkında bilgi 
vermektedir. PD/DD oranı ise hisse senedinin Piyasa Değerinin Özsermaye (yani defter değeri) bölünmesiyle 
bulunan orandır. Piyasa değerinin şirketin öz varlığının kaç katı olduğunu gösterir. Oranın yüksek olması 
hissenin pahalı olduğuna, düşük olması ise ucuz olduğuna görülebilir. Her performans ölçümünün kısıtları 
mevcut olduğundan, araştırmalarda farklı ölçümlerin kullanılması önerilmektedir, böylece araştırmaların 
gücü de (robustness) sağlanmış olacaktır (Richard vd, 2008). Analiz yöntemi olarak ise, veriler sadece 2012 
yılına ait olduğu için belirli bir zaman serisi olmadığı için regresyon analizi kullanılmıştır. 
 

4.Analizler 
Analize sokulan 53 firmanın ortalama faaliyet süresi 47.7 yıldır. Bu süre 19 ile 88 arasında 

değişmektedir. 
 

Tablo 1. Korelâsyon Tablosu 

  1 2 3 4 5 

1.Aile içi yön. kur. üye sayısı/toplam üye sayısı - 
   

 

2.ROA -0,19 - 
  

 

3.ROE -0,30* 0,68** - 
 

 

4.PD/DD -0,29* 0,14 0,54** -  

5.Faaliyet yılı 0,12 0,09 0,30* -0,09 - 

*p<.05;  **p<.01 
 

İlk olarak değişkenler arasındaki korelâsyona bakacak olursak, en dikkat çeken özellik aile içi yön. 
Kur. üye sayısı/toplam üye sayısı rasyosunun ROE ve PD/DD ile negatif ilişkili olduğudur. Bir başka nokta ise, 
ROA ile ROE arasındaki ilişki 0.68 düzeylerindedir.  Aynı zamanda firmaların faaliyet süreleriile özsermaye 
karlılığı arasında pozitif bir ilişki vardır. 
 

Tablo 2. Aile İçi Yön. Kur. Üye Sayısı /Toplam Üye Sayısı ile ROA Arasındaki Regresyon Analizi 

  Katsayılar 
Standart 

Hata t  P-değeri 

Constant  0,07 0,01 6,02 1,85 

Aile içi yön. kur. üye sayısı /toplam üye sayısı -0,03 0,02 -1,43 0,15 

 
Tablo 2 de ise, birinci hipotezimizi test etmek amacıyla Aileden yön. Kur. Üye sayısı/toplam üye 

sayısı oranı ile ROA arasındaki ilişkiye bakılmış ancak istatistiksel olarak anlamlı çıkmamıştır (B=--0,03454, 
NS.). Yani hipotez 1 desteklenmemiştir.  
 

Tablo 3. Aile İçi Yön. Kur. Üye Sayısı /Toplam Üye Sayısı ile ROE Arasındaki Regresyon Analizi 

  Katsayılar 
Standart 

Hata t  P-değeri 

Constant 0,15 0,02 7,13 3,38 

Aile içi  yön. kur. üye sayısı /toplam üye sayısı -0,10 0,04 -2,31 0,02 

 
Tablo 3 e bakıldığında ikinci hipotezin önerdiği gibi Aile İçi Yön. Kur. Üye Sayısı/Toplam Üye Sayısı 

oranı ile ROE arasındaki ilişkiye bakılmış ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu 
görülmektedir (B=-0,10169, p<0,05). Yani hipotez 2 desteklenmiştir. 
 

Tablo 4. Aile İçi Yön. Kur. Üye Sayısı /Toplam Üye Sayısı ile PD/DD Arasındaki Regresyon Analizi 

  Katsayılar 
Standart 

Hata t  P-değeri 

Constant 2,37 0,28 8,22 6,45 

Aile içi yön. kur. üye sayısı /toplam üye sayısı -1,32 0,59 -2,22 0,03 
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Tablo 4 e baktığımızda ise Aile içi Yön. Kur. Üye Sayısı/Toplam Üye Sayısı ile PD/DD arasında p<0,05 
düzeyinde anlamlı bir ilişki olduğunu görmekteyiz (B=-1,3254, p<0,05). Dolayısıyla hipotez 3 
desteklenmektedir. 
 

5. Tartışma 
Elde edilen bulgular, aile dışından olan yönetim kurulu üyelerinin vekâlet teorisi açısından yeni bir 

perspektif kazandırmıştır. Vekâlet teorisi vekillerin (yöneticilerin) sadece kendi çıkarlarını maksimize etmek 
için çalıştıklarını ve sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmemek dâhil her şeyi yapmaya hazır olduklarını 
savunmaktadır. Ancak bu çalışmanın bulgularına göre, yönetim kurullarında aile dışı üyelerin olması 
firmaların performansını arttırmaktadır.  

Bunun en önemli nedeni olarak, aile dışı yöneticiler sadece firma sahibi olan aile üyelerinin 
çıkarlarını değil aynı zamanda diğer pay sahiplerinin de haklarını savunmaktadır. Böylece firma için en doğru 
kararların verilmesini sağlarlar. Dolayısıyla firma performansı ile aile dışı yönetim kurulu üyeleri arasında 
ilişki vardır. Literatürde, genellikle yönetim kurulu oluşumu ile ilgili olarak farklı sonuçlar vardır. Bazı 
çalışmalar, bağımsız üyelerin şirket performansı üzerinde pozitif etkisi olduğunu ileri sürerken (Baysinger ve 
Butler, 1985; Barnhart ve diğerleri, 1994; Daily ve Dalton, 1992), bazıları ise negatif (Beatty ve Zajac, 1994) 
olduğu sonucuna ulaşmıştır. Buna karşın bazı araştırmalarda ise bağımsız üyeler ile örgüt performansı 
arasında herhangi bir ilişki tespit edilememiştir (Hermalin ve Weisbach, 1991). Ancak bu araştırma bağımsız 
üyeler yerine aile dışı üye sayısına odaklandığı için farklı sonuçlar göstermesi beklenmektedir. 

Sonuçlar genel olarak kurulan hipotezlerle aynı doğrultuda ilerlemektedir. Ancak birinci hipotezin 
savunduğu, halka açık aile şirketlerinde aile içinden yönetim kurulu üyelerinin toplam üyelere olan oranı 
arttıkça aktiflerin karlılığı oranı azalacaktır tezi istatistiksel olarak anlamlı çıkmamıştır. Yani birinci hipotez 
desteklenmemiştir. Diğer taraftan, ikinci hipotez olan; halka açık aile şirketlerinde aile içinden yönetim 
kurulu üyelerinin toplam üyelere olan oranı arttıkça özsermayenin karlılığı oranı azalacaktır hipotezi 
istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Buna ek olarak, halka açık aile şirketlerinde aile içinden yönetim kurulu 
üyelerinin toplam üyelere olan oranı arttıkça Pazar değeri/defter değeri oranı azalacağını savunan 3. 
Hipotez desteklenmiştir.  
 

6. Gelecek Çalışmalar 
Bu çalışma aile üyelerinin fırsatçı davranışlarını izlemede bağımsız yönetim kurulu üyelerinin rolünü 

araştırmaktadır. Gelecek çalışmalar, aile dışı üyeler dışında başka mekanizmalar olup olmadığını 
inceleyebilir. Örneğin, bağımsız üyeler açısından aile şirketleri ile aile şirketi olmayanlar arasında fark olup 
olmadığına bakılabilir.  

Buna ek olarak, bilindiği gibi tüm firmaların yönetim kurulu sayısı aynı değildir. Bazı firmaların ki 
bağımsız üyeler hariç 3 kişi iken, bazı firmalarda 15 e kadar çıkmaktadır. Dolayısıyla yönetim kurulu 
büyüklüğü firma performansı arasındaki ilişkiye bakılabilir. Aynı zamanda yönetim kurullarının yanı sıra 
firmalardaki CEO’ ların aile üyesi olup olmadıklarına da bakılabilir. Buna ek olarak kadın üyelerin oranının 
örgüt performansına etkisine bakılabilir. 

Türkiye’ de yayınlanmaması büyük bir eksiklik olan CEO maaşları, teşvikleri vb. (compensation) aynı 
zamanda firma performansı üzerinde etkili olabilir.  Son olarak, bu çalışmada sadece bir yıllık (2012) veriler 
kullanılmıştır. Bununla birlikte belli bir zaman dilimi incelenerek yönetim kurullarındaki değişiklikler yıllar 
itibariyle incelenerek, bunun firma performans üzerindeki rolü araştırılabilir.  
 

7. Kısıtlar ve Yararlar 
Bu çalışma literatüre yeni bulgular sağlamasına rağmen bazı kısıtlara da sahiptir.  Bu çalışma sadece 

BIST XUSIN de (imalat sektörü) yer alan aile şirketlerini kapsamaktadır.  Ancak, halka açık olmayan küçük 
firmalarda ya da imalat sektörü dışında faaliyet gösteren diğer firmalarda durum daha farklı olabilir. Bunun 
dışında bu çalışma sadece bir yıllık veriler üzerine yapılmıştır. Diğer yıllar için farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. 
Ayrıca asil-vekil ilişkisini etkileyen sosyal ya da psikolojik durumlar da söz konusu olabilir. Örneğin, firma 
sahipleri ile yöneticiler arasındaki ilişkiyi etkileyecek demografik özellikler, yaş ve eğitim benzerlikleri, sosyal 
ağlar gibi değişkenlerin etkisi bu çalışmaya dâhil edilmemiştir.  

Sonuç olarak bu çalışma, pratik açıdan aile şirketlerinin daha fazla aile dışı yönetim kurulu üye 
bulundurmalarının kendileri için daha avantajlı olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla aile şirketleri yabancı 
yönetim kurulu üyelerinin varlığından korkmak yerine onları daha fazla istihdam etmekle uğraşmalıdırlar.  
Belki de aile dışından olan pay sahipleri, kurucu üyelerine bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısının 
arttırılması için baskı yapmalıdır. Çünkü yabancı üyeler diğer hisse sahiplerinin de haklarını 
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savunmaktadırlar. Özet olarak denilebilir ki; kurucu aileler firmayı izlerken, yabancı yöneticiler aile üyelerini 
izler.  

Akademik açıdan ise, bu çalışma Türkiye’ de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak değil de aile dışı 
üyelerin incelenmesi açısından ilk çalışmadır. Ayrıca vekâlet teorisi açısından farklı bir katkı sağlamaktadır. 
İzleme maliyetleri olarak görülen yönetim kurulları maliyet yaratmalarına rağmen ne kadar çok aile dışı 
üyeden oluşursa firma performansını o kadar artmaktadır. Aynı zamanda, gelecekte yapılması önerilen 
çalışmalarla bu alan daha fazla ilgi çekecek ve yönetim kurullarının firma performansı üzerindeki etkisi daha 
derinlemesine incelenebilecektir.  
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SAHİPLİK YAPISI VE ÖRGÜTSEL PERFORMANS İLİŞKİSİ; TÜRKİYE VE ALMANYA’YI 
KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA 

 

 

 

ÖZET 
Bu çalışmada vekalet teorisi argümanları ışığında Türkiye ve Almanya için sahiplik yapısı ve örgütsel 

performans arasında bir ilişki olup olmadığının test edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma sahası Borsa İstanbul 
ve Almanya Borsasına kayıtlı işletmelerdir. Bu çalışmada Almanya’dan 155, Türkiye’den ise 231 işletme 
araştırmaya dahil edilmiştir. Çalışmada 2007-2011 verileri kullanılmıştır.  Çalışmada örgütsel performans 
değişkenini ölçmek için ROA ve ROS değerleri kullanılmıştır. Araştırma Türkiye’de sahiplik yapısı ve örgütsel 
performans arasında bir ilişki bulunmazken; Almanya’da sahiplik oranının performansı pozitif etkilediği 
tespit edilmiştir.  
 

Anahtar Kelimeler:  Sahiplik Yapısı, Vekalet Teorisi, Örgütsel Performans 

1. Giriş 
Sahiplik yapısı ve örgütsel performans arasında ilişkiler örgüt teorisi yazınında önemli bir yer 

tutmaktadır. İşletmelerin küçük olduğu durumda işletmeyi kuranlar ve yöneticiler aynı kişi olduğu için 
kontrol yetkisi tek kişide olmaktadır. İşletmeler büyüyüp kurumsallaştıkça sermaye koyanlar yani işletmenin 
sahiplik yapısı ve kontrolü önemli bir konu olmaktadır.  Sahip ile kontrol yetkisi birbirinden ayrıldığında 
sermaye koyanlar ve kontrolü elinde bulunduran yöneticiler arasında çıkar çatışmaları yaşandığı 
vurgulanmaktadır (Akcıray ve Kalkan,2013:154). Bu çıkar çatışmalarının ortaya çıkmasının sebeplerinden bir 
diğeri işletmelerin sermaye yoğunluğunun nasıl olduğuna bağlı olarak değişmektedir. Sermaye 
yoğunluğunun düşük olduğu işletmelerde sahiplik yapısın belirgin olması nedeniyle sahiplik yapısı ile kontrol 
ayrımının daha açık olduğu gözlemlenirken; sermaye yoğunluğunun yüksek olduğu işletmelerde temsilcilik 
maliyetlerinde kontrolün daha zor olduğu ifade edilmektedir. Çünkü sermaye yoğunluğu düşük işletmelerde 
sahipler yöneticilik yapma ihtimalleri diğerlerine göre daha az görülmektedir (Sayman,2012).   

Bu konu beraberinde profesyonel yöneticilerin şirkette sermaye yapısındaki yoğunluğun nasıl 
olduğuna bağlı olarak temsilcilik ilişkileri diğer bir ifade ile vekalet teorisi olarak ifade edilen teorinin etkileri 
önemli olmaktadır. Çalışmada sermaye yoğunluğunun nasıl olduğunu ve performansa etkisini tespit etmek 
amacıyla hisse senedi sahipleri sayıca çok olan işletmeler düşük sermaye yoğunluğuna sahip işletmeler,  
hisse senedi sahipleri sayıca az olan işletmeler yüksek sermaye yoğunluğuna sahip işletmeler olarak ele 
alınmaktadır.  Sermaye yoğunluğu ile ilgili olarak tespit edilen önemli noktalardan biri de ülkeler arasında bu 
açıdan çeşitli farklılıklar bulunduğudur. Bu nedenle izleyen kısımda ilk olarak konu ile ilgili teorik çerçeve 
verilmektedir. İkinci olarak araştırma yöntemi açıklandıktan sonra bulgular ve sonuç ve öneriler kısmı ile 
çalışma sonlanmaktadır.  
 

2. Teorik Çerçeve  
 Şirketlerde yöneticiler kendi kişisel çıkarlarını hissederların çıkarlarından fazla gösterdikleri zaman 
vekalet maliyeti adı altında bir maliyet doğmaktadır.  Bu teoriye göre çeşitli araştırmacıların öngörüleri 
olmaktadır. Vekâlet teorisinin öngörülerinden bir tanesi yöneticilerin yakından izlenmedikleri durumda 
bencil davranacağı üzerinedir. Bu durumda şirket yönetim kurulu veya paydaşlar yöneticileri kendi çıkarları 
açısından kontrol etmek isteyecek buna karşın, vekâleti alan yöneticiler ise bu kontrole karşı duracaklardır. 
Vekâlet problemi esaslı bu sorunun nedenleri kısaca şu şekilde özetlenebilir. İlk olarak yöneticiler ve 
paydaşlar ayrı ayrı kendi çıkarlarını çoğaltmak isteyecektir. Yöneticiler yapacakları yatırım projelerinde elde 
edilen faydaları sürdürmek ve daha yüksek ücretler, daha yüksek iş güvenliği, ek faydalar gibi peşinde 
olacakları kazançlar olduğu ifade edilmektedir (Brendea,2014:1). Aslında sorunda bu noktada başlayacaktır. 
Örneğin paydaşlara karşı sorumlu olan yönetici, zaman zaman şirketi olduğundan fazla karlı gösterebilecek, 
stratejik faydalar yerine kısa dönemli faydaları tercih edebilecek ya da bireysel çıkarlarını üstte tutmak adına 
doğru olmayan davranışlarda bulunabileceklerdir. Bu gibi nedenlerden dolayı, şirket sahiplik yapısı önemli 
bir sorun olmaktadır (Lane vd, 1998:557; Denis vd, 1999:1072). Sahiplik yapısı örgütsel performans ilişkisini 
açıklayabilecek strateji odaklı yaklaşıma göre,  yöneticiler bireysel amaçlardan çok örgütsel amaçların 
önemli olduğu paydaşların stratejik kararlar sürecine daha az müdahil olduğu, yönetimin bağımsızlığının 
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paydaşların hisse değerlerini artırdığı yönündedir (Ducassy ve Prevot, 2010:225). Sosyoloji ve psikoloji odaklı 
vekil harçlık yaklaşımına(Stewardship theory) yaklaşımına göre çevresel ve kurumsal etik değerler vekilin 
kararlarını örgüt çıkarları doğrultusunda etkileyecektir (Quinn ve Jones, 1995:24; Donaldson ve Preston, 
1995:74). Bu yaklaşıma göre yönetici bireysel olmaktan çok ortak çıkarları düşünmekte ve örgütsel bağlılık 
önemli olmaktadır. Sonuç olarak yöneticiler, her zaman kendi çıkarlarını düşünmeyecek fakat örgüt çıkarları 
neyi gerektiriyorsa o yönde davranacaktır (Ducassy ve Prevot, 2010:226).  

Diğer bir nokta ise Amerika’da birçok Avrupa ülkesine kıyasla en büyük hissedarın şirket sahiplik 
yüzdesi oranları düşük düzeylerde kalırken diğer bir ifade ile tek bir sahiplik odağı söz konusu 
olmazken(Yurtoğlu, 2000:194)  Almanya’da büyük şirketlerde aile sahiplik oranın Amerika’ya kıyasla yüksek 
olduğu (Fronningen ve Wijst, 2009:2), Türkiye gibi ülkelerde ise görece daha yüksek olduğu(Haid ve 
Yurtoğlu, 2006:4) ifade edilebilir. Bu farklı durum ve bulgular sahiplik yapısı ve örgütsel performans 
ilişkisinin farklı ülkelerde farklı olabileceği düşüncesini güçlendirmektedir.   
Sahiplik yapısı örgütsel performans ilişkisine yönelik yerli ve yabancı literatürde birçok çalışma vardır.  Ünlü 
ve diğerlerinin çalışmasında İMKB’de işlem gören firmalarda yönetici sahipliği ve firma performansı 
arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu çalışmanın bulgularında İMKB’de işlem gören firmalarda yönetici sahipliği 
yaklaşık % 22 olarak tespit edilmiş ve yönetici konumunda olan ortakların ağırlıkta olduğu firmalarda 
temsilcilik maliyetinin daha az olduğu tespit edilmiştir.  Temsilcilik maliyetinin azalması ise firma 
performansının artmasının yol açabileceği ifade edilmektedir. Gürbüz ve diğerlerinin 41 işletme ve 2005-
2008 yıllarını kapsayan çalışma bulgularına göre sahiplik yapısı finansal performansı pozitif olarak 
etkilemektedir (Gürbüz ve diğerleri, 2010: 21). Bektaş ve Kaymak’ın bankacılık sektöründe yapmış olduğu 
çalışma bulgularına göre sahiplik yapısı örgütsel performansı etkilememektedir(Bektaş ve Kaymak, 2009:29-
30). Arslan ve diğerlerinin(2010:3) yapmış olduğu çalışma bulgularına göre, yönetim kurulu yapısının 
finansal performans üzerinde etkisi bulunmazken, borsa performansı üzerinde pozitif etkisi olduğu tespit 
edilmiştir. 

Diğer taraftan, İtalya’da yapılan çalışmaların sonuçları sahiplik yapısı ile örgütsel performans 
arasında pozitif ilişki (Alimehmeti and Paletta, 2012: 39) bulunan, sahiplik yapısının örgütsel performansı 
pozitif olarak etkilediği (Perrini vd, 2008:312) ve pozitif ilişki olmasına rağmen bu ilişkinin istatistiki anlamlılık 
düzeyinde olmadığına  (Celenza and Fabrizio, 2013:1157) yönelik çalışmalar sözkonusudur. Almanya’da 
yapılan çalışmalarda ise sahiplik yapısı ile örgütsel performans arasında 80 işletmeyi kapsayan çalışmada 
ilişkinin olmadığı (Stiglbauer, 2011:20) 160 işletmeye kapsayan sahiplik yapısının performansı pozitif 
etkilediği (Turk, 2007:24) 70 büyük işletmeyi kapsayan şirketteki aile sahipliğinin performans üzerinde 
pozitif, fakat başka şirket sahipliğinin etkisinin olmadığı (Fronningen ve Wijst, 2009:15) yönünde bulgular 
mevcuttur. 

Bu çalışma, Türkiye’de ve Almanya’da büyük bir örneklemi temsil etmesi açısından ve 
karşılaştırmalı yapılması açısından önemli olacak ve diğer çalışmalardan farklılaşacaktır. Zira, literatürde 
karşılaştırmalı bir çalışma yoktur.   
  

3. Araştırmanın Yöntemi 
 
3.1. Veri Toplama 
Bu çalışmada vekalet teorisi argümanları ışığında Türkiye ve Almanya için sahiplik yapısı ve örgütsel 

performans arasında bir ilişki olup olmadığının test edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma sahası Borsa İstanbul 
ve Almanya Borsasına kayıtlı işletmelerdir. Türkiye için datalar www.imkb.gov.tr  ve  www.kap.gov.tr  
sitelerinden Almanya için Bloomberg veritabanından elde edilmiştir. Bu çalışmada Almanya’dan 155, 
Türkiye’den ise 231 işletme araştırmaya dahil edilmiştir. Çalışmada 2007-2011 verileri kullanılmıştır.  
 

3.2. Değişkenler 
Bağımlı Değişken: Bu çalışmada sahiplik yapısı olarak birçok çalışmada olduğu gibi (Lane vd, 

1998:Tihanyi vd, 2003) işletmede en büyük ortağın sahiplik yüzdesi kullanılmıştır. 
Bağımsız Değişken: Örgütsel performans ölçütü olarak ROA ve ROS değerleri kullanılmıştır. Bu 

çalışmada ROS ve ROS hesaplanma sürecinde her işletmenin 5 yıllık ortalama değerleri alınmıştır. 
Ara Değişken: Çalışmada 5 yıllık gelir ortalaması olarak işletme büyüklüğü ara değişken olarak 

kullanılmıştır.  
 

3.3. Değişkenlerin Görülme Sıklığı 
Türkiye’de Borsa İstanbul’a kayıtlı 231 işletmenin analiz edildiği bu çalışmada en büyük hissedarın 

ortalama değeri yüzde 50.9 olurken ortalama ROA=0.03 ve ortalama ROS=0.07 olarak tespit edilmiştir. Diğer 

http://www.imkb.gov.tr/
http://www.kap.gov.tr/
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taraftan, Almanya borsasına kayıtlı 231 işletmenin analiz edildiği bu çalışmada en büyük hissedarın ortalama 
değeri yüzde 34.9, ortalama ROA=0.035 ve ortalama ROS=0.059 olarak tespit edilmiştir. Buradan, Türkiye’de 
en büyük hissedarın sahiplik şirket üzerindeki sahiplik oranın Almanya’dan oldukça yüksek olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu durumda Almanya’nın daha profesyonel yöneticiler tarafından yönetildiğini ifade etmek 
yanlış olmayacaktır. Türkiye’de ise şirket yönetimin daha çok sahip yöneticiler tarafından gerçekleştirildiğini 
ifade etmek mümkündür.  
 

4. Bulgular 
Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de sahiplik oranı ile örgütsel performans arasında bir ilişki 

tespit edilemez iken (H1 red), Almanya’da pozitif yönlü bir ilişki vardır(p=0.1). Regresyon analizi sonuçlarına 
göre ise, ALmanya’da sahiplik oranının örgütsel performansı pozitif olarak etkilediği tespit edilmiştir( H2 
kabul). 
 

5. Sonuç ve Öneriler 
Elde edilen bulgulara göre vekâlet teorisi argümanlarının desteklendiği düşünülmektedir. Zira 

vekâlet teorisine göre vekil yöneticiler kendi çıkarlarını çoklaştırma yönünde çaba gösterecek ve risk almada 
isteksiz davranacaklardır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sahiplik yapısı farklılık göstermektedir. 
Gelişmiş ülkelerde en büyük hissedarın sahiplik yüzdesi daha düşük olduğu görülmektedir.  Buna karşın 
gelişmekte olan ülkelerde aile sahipliği yada en büyük hissedarın sahiplik yüzdesinin yüksek olması durumu 
sıkça gözlenmektedir.  

Elde edilen bulgulara bakıldığında vekalet teorisi ve sahiplik yapısı farklılıklarının sonuçlara 
yansıdığını ifade etmek mümkündür. Zira Türkiye’de sahiplik yapısı ile örgütsel performans arasında bir ilişki 
tespit edilemezken Almanya’da pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca Almanya’da sahiplik yapısı 
örgütsel performansı pozitif olarak etkilemektedir.  

Araştırmanın evreni, Türkiye’de ve Almanya’da borsaya kayıtlı işletmeler üzerinden beş yıllık veriler 
kullanılarak oluşturulmuştur. Bunun nedeni araştırmanın verilerine ulaşmanın daha kolay olmasından 
kaynaklanmaktadır. Bu yüzden çalışma bu ülkenin borsasına kayıtlı işletmelerle sınırlı kalmaktadır. Yeni bir 
çalışmanın çok daha fazla ülke dahil edilerek ve işletme sayısı artırılarak tasarlanması çalışmanın 
genelleştirmesini kolaylaştırabilecektir.  
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ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA*                                                       
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1. Araştırma Sorusu/Problemi: 

 Türkiye'de 1929'da gerçekleşen Harf Devrimi öncesi yayımlanan ve iktisat, işletme, yönetim vb. 
konuları kapsamına alan süreli yayınlar var mıdır? Eğer varsa, bu yayınlar ve içerikleri, bugün özellikle 
yönetim bilimi alanında yapılacak araştırmalara ne gibi katkılar sağlayabilirler? 
 
 2. Araştırmanın Amacı: 
 Bu araştırmanın temel amacı, Osmanlı'da ilk gazetenin yayımlandığı (Duman, 2000) 1828 yılı ile 
Harf Devrimi'nin gerçekleştiği 1928 yılı aralığında yayımlanan gazete ve dergi formundaki süreli yayınlara 
ilişkin bir envanter çıkartarak, bu yayınların bugün özellikle yönetim bilimi alanında çalışan araştırmacılara 
hangi kuramlar bağlamında ve ne şekilde veri sağlayabileceğini tartışmaktır. 
 
 3. Araştırmanın Önemi: 
 1929 yılında gerçekleşen Harf Devrimi ile Arap harflerinden müteşekkil alfabenin yerini Latin harfli 
alfabeye bırakmasının olumlu/olumsuz sonuçları yıllardır bitmeyen bir tartışma olarak nitelenebilir. İçinde 
bulunduğumuz dönemde de bu tartışmalar, belki geçmişte hiç olmadığı kadar hararetle sürdürülmektedir. 
Böyle bir ortamda, yönetim bilimi alanında çalışan bir araştırmacının -özellikle de yönetim, işletme, iktisat 
tarihi gibi konulara ilgi duyuyorsa- kendi kendisine şu soruyu sorması doğaldır: Osmanlıca1 yazıldığı için 
okuyamadığımız, gözden kaçırdığımız ve bugün anılan alanlarda bilgilerimizi derinleştirme potansiyeli 
taşıyan eserler söz konusu olabilir mi? Yoksa bahsi geçen döneme ilişkin yazın, göz ardı edilecek kadar kısıtlı 
bir muhteviyata mı sahiptir? 
 Son yıllarda Türkiye yönetim bilimi alanı çalışmalarında işletme ve yönetim bilimi tarihine ilgi 
duyulmaya başladığı aşikâr olup, oldukça kurumsallaşmış bir etkinlik olan Ulusal Yönetim ve Organizasyon 
Kongresi kapsamında İşletme Tarihi adında yeni bir alan açılmış olması bunun en önemli göstergesi 
addedilebilir. Bu alanda günümüze kadar gerçekleştirilmiş olan bazı çalışmalarda Taylor ve Fayol gibi 
yönetim bilimi alanının öncü isimlerinin Türkçe yazına girişi (Üsdiken ve Aytemur, 2009) ya da Türkiye'de 
işletme dünyası için yayımlanan ilk işletme dergisi (Üsdiken ve Erçek, 2009) gibi, süreli yayınları tarayarak 
gerçekleştirilen çalışmalara rastlandığından, Harf Devrimi öncesi süreli yayınlarının da incelemeye konu 
edilmesinin yönetim bilimi alanında mevcut bilgi birikimini arttırıcı bir etkisi olabileceği düşünülmektedir. 
Ancak, bunu gerçekleştirmenin yolunun, Harf Devrimi öncesi döneme ilişkin süreli yayın envanterinin ortaya 
konulmasından geçtiği ifade edilebilir. 
 
 4. Kuramsal Arka Plan: 
 İşletme ve yönetim bilimi tarihi çalışmalarının, salt bir tarih aktarımı olmanın ötesinde alanın önde 
gelen kuramlarına katkı yapması gerektiği ifade edilebilir. Bu bağlamda, tarihin kimi zaman kuram 
geliştirmede ya da test etmede kullanılabileceği, kimi zaman ise bir öncül ya da aracı değişken olarak ele 
alınarak incelenebileceği bilinmektedir (Kipping ve Üsdiken, 2014). Burada bahsi geçen envanterin 
çıkartılması sonrasında, ilgili olduğu tespit edilen süreli yayınların muhteviyatının özellikle Kurumsal Kuram 
alanında yapılacak çalışmalara fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Bir örnek olarak, geçmişin bugünkü 
kurumsallaşmış yapılardaki etkisini konu edinen damga etkisi (imprinting effect) konulu çalışmalarda bu gibi 
verilere ihtiyaç duyulabilir. 
 
 
 

                                                           
* Veri toplama ve veri girişi süreçlerine olan katkılarından ötürü Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümü lisans 
öğrencilerinden Merve Pınar'a çok teşekkür ederim. 
1 Burada, dile verilen isimle ilgili tartışmaların farkında olunduğunu, kimi zaman Osmanlı Türkçesi, kimi zaman Eski Türkçe, kimi zaman 
Arap Harfli Türkçe gibi isimlerle anılan bu dile günümüzde yaygın olarak Osmanlıca ismi verildiğinden tercihin bu yönde kullanıldığını 
belirtmek faydalı olacaktır. 
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 5. Yöntem: 
 Araştırmanın veri setini, 2000 yılında yayımlanan ve Osmanlı'da çıkan ilk gazete kabul edilen 
Vekayi-i Mısriyye'den - 1828'den- Harf Devrimi'ne -1928- kadarki yüz yıllık zaman diliminde Osmanlı 
İmparatorluğu hudutları içinde yayımlanmış tüm gazete ve dergileri yer aldıkları kütüphane bilgisi, periyod 
bilgisi, konusu vb. başlıklar altında kayıt altına alan Hasan Duman imzalı toplu katalog2 oluşturmaktadır. Üç 
ciltlik bu katalogun ilk iki cildi bahsi geçen eserlerin dökümünü sunarken, üçüncü ve son ciltte ise bazı gazete 
ve dergilerden örnekler sergilenmektedir. Araştırmada, Duman (2000) tarafından hazırlanıp Enformasyon ve 
Dokümantasyon Vakfı tarafından yayımlanan katalog, belirli anahtar kelimeler dikkate alınarak taranmış ve 
bu tarama neticesinde günümüzde yönetim bilimi alanına ilişkin veriler sağlayabileceği tespit edilen yayınlar 
ayrıştırılmıştır. Bu bağlamda, öncelikle katalogun ilk iki cildi biri araştırmacı olmak üzere iki kişi tarafından 
baştan sona okunmuş, araştırma kapsamında dikkate alınması gereken anahtar kelimeler tespit edilmiştir. 
Sonrasında, belirlenen anahtar kelimeler dikkate alınarak yine biri araştırmacı olmak üzere iki kişi tarafından 
katalog taraması yapılmış, iki gözlem arasındaki farklılıklar incelenerek bulgulara nihai biçimi verilmiştir. Bu 
esnada kullanılan anahtar kelimeler; meslek, iktisat, iktisadi, ticaret, oda, vakıf, dernek, sanayi, ticari, ticaret, 
amele, şirket, anonim, askeri, ordu, maliye, gümrük, idari, idare, bütçe, mali ve maliye şeklindedir. 
    
 6. Bulgular: 
 Anılan anahtar kelimeler aracılığıyla yapılan tarama neticesinde, 1828-1928 yılları arasında 
yayımlanmış 310 süreli yayın bulunduğu tespit edilmiştir. Bu yayınlardan 46'sı gazete ya da dergi olarak 
nitelenemeyen, istatistik, bütçe, yıllık, rehber gibi yayınlar olup genellikle 1900 yılı sonrasına ait oldukları 
anlaşılmıştır. Ayrıca 1 gazete eki ve 7 risale tespit edilmiştir. Bunlar göz ardı edildiğinde belirtilen tarih 
aralığında 256 gazete ve derginin yayımlandığı, bunların 141'inin gazete, 115'inin ise dergi olduğu ifade 
edilebilir. Bu noktada, tespit edilen gazetelerin bugün gazete denildiğinde anlaşıldığı şekilde günlük olarak 
yayımlanmadıklarını belirtmek gerekebilir. Araştırma konusu kapsamında olduğu tespit edilen 141 gazetenin 
sadece 34'ü günlük olarak çıkarken, 107 gazetenin yayın periyodu farklılıklar göstermektedir. Çıkış tarihleri3 
dikkate alındığında bu gazetelerin en eskisinin, 1885 yılında Türkçe ve Fransızca dillerinde yayımlanmaya 
başlayan Dersaadet Ticaret Odası Gazetesi olduğu ifade edilebilir. Bu gazete, yayın hayatına 1922 yılına 
kadar devam etmiş olması hasebiyle, araştırma kapsamına giren yayınlar içerisinde en uzun süre 
yayımlanmış gazete olarak da nitelenebilir. 1828-1928 yılları arasında yayımlanan ve araştırma kapsamında 
incelenen 141 gazetenin 107'si sadece Osmanlıca olarak yayımlanırken, 8'i sadece yabancı dillerde (Arapça, 
Farsça, Azeri Türkçesi ve Tatar Lehçesi) 26'sı ise Osmanlıca yanında en az bir yabancı dilde yayımlanmıştır. 
Bu veriden hareketle, 1828-1928 yılları arasında yayımlanmış gazetelerin 1/4'ünün en az bir yabancı dili 
kapsadığı ifade edilebilir. Yabancı dilde yayımlanan ya da Osmanlıca yanında en az bir yabancı dili daha 
kapsayan bu gazetelerde en sık rastlanan dil Fransızcadır. Yayımlanan gazetelerin yaklaşık 1/4'ünün çok dilli 
olması, İmparatorluğun çok uluslu yapısı ve ticaretin ağırlıklı olarak gayrimüslim nüfus tarafından 
gerçekleştirilmesiyle ilişkilendirilebilir. 
 Araştırma konusu kapsamına girdiği tespit edilen 115 derginin içinde yayın hayatına 1858 yılında 
başlayan Ceride-i Ticaret'in en eski yayın olarak tespit edildiği ifade edilebilir. Maalesef bu derginin ne 
süreyle çıktığı bilinmemektedir. Yayın dili ise sadece Osmanlıcadır. Bununla birlikte, 1885'de başladığı yayın 
hayatını ayda iki kez çıkarak 1928'e kadar aralıksız sürdüren İstanbul Sanayi ve Ticaret Odası Mecmuası'nın 
da bu dönemin en önemli yayınları arasında zikredilmesi gerektiği düşünülmektedir. İstanbul Sanayi ve 
Ticaret Odası Mecmuası da, dönemin koşullarına uygun olarak, Osmanlıca ve Fransızca dillerinde 
yayımlanmıştır. 
 Osmanlı'da sanayileşme ve şirketleşmenin kurumsal altyapısının ancak 1850'lerde başladığı, 
1908'de gerçekleşen II. Meşrutiyet'e kadar bu konularda pek bir gelişme gözlenmediği bilinmektedir 
(Akyıldız, 2001; Kazgan, 1999). Araştırma kapsamında analiz edilen dergilerin de, bu bilgiye paralel şekilde, 
özellikle 1908 yılı sonrasında yayımlanmaya başladıkları anlaşılmıştır. Bu bağlamda, araştırma kapsamında 
incelenen 115 derginin 101'inin yayın hayatına 1908 yılı ve sonrasında başladıkları belirtilebilir. 
 
 7. Sonuç 
 Araştırma sonuçları göstermektedir ki, "Türkiye'de 1929'da gerçekleşen Harf Devrimi öncesi 
yayımlanan ve iktisat, işletme, yönetim vb. konuları kapsamına alan süreli yayınlar var mıdır?" şeklinde ifade 
edilen araştırma sorusuna olumlu bir yanıt vermek mümkündür. Anılan dönemde yayımlanan ve bugün 

                                                           
2 Bundan sonra "katalog" olarak anılacaktır. 
3 Çalışmada belirtilen tüm tarihler Miladi takvime göredir. Katalogda Rumi takvime göre belirtilen tarihler de Miladi takvime 

çevrilmiştir.  
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işletme tarihi, yönetim tarihi ve iktisat tarihi gibi konularda çalışan kişilere veri sağlayabilecek çok sayıda 
gazete ve derginin varlığından söz edilebilir. Yine de, bahsi geçen dönem içerisinde özellikle 1908 sonrasının, 
bu dönemde yayın sayısında gözlenen artış nedeniyle, öncelikle incelenmesi gerektiği düşünülmektedir. 
Bahsi geçen dönemde çıkan süreli yayınların, ticaret, sanayi, iktisat konularına odaklanmanın ötesinde, kimi 
meslek mecmualarının, girişimci örgütlerinin çıkarttığı mecmuaların ve devlet kurumları tarafından yapılan 
yayınların özel olarak incelenmeyi gerektirecek zenginlikte olduğu belirtilebilir. Bir örnek olarak, milli 
iktisatçılığı ve bu konuda Almanya örneğini savunan (Toprak, 2012) İktisadiyyat dergisinin tek başına derli 
toplu bir analizinin dahi Türkiye'de sanayinin gelişimi, devlet-işadamı ilişkileri gibi konularda mevcut bilgi 
birikimimizi geliştireceği düşünülmektedir. 
 Her çalışma gibi bu çalışmanın da birtakım kısıtları bulunduğunu ifade etmek gerekmektedir. Her 
şeyden önce, bu çalışmada veriler bir toplu katalogdan ve belirlenen anahtar kelimeler yardımıyla 
toplanmıştır. Katalogda yer almayan ancak anılan dönemde yayımlanmış ve araştırma kapsamında 
belirlenen anahtar kelimelere uygun diğer yayınların olması ihtimali -düşük de olsa- söz konusudur. Ek 
olarak, belirlenen anahtar kelimeleri künyesinde içermediği için analize dahil edilmeyen ancak işletme, 
yönetim, iktisat gibi konularda yazılar bulunduran yayınlar da söz konusu olabilir. Çalışmanın bu kısıtlar göz 
önünde bulundurularak değerlendirilmesi elzemdir. 
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Bu çalışmada, İstanbul da dahil olmak üzere, günümüz Türkiye coğrafyasında yer alan ve II. 

Abdülhamit Dönemi’nde yayınlanan bir ferman ile yapılmış, herhangi bir yapının eki olmadan ve büyük 
ölçekli bir yan işlevi olmaksızın, sadece saat kulesi olarak kullanılan “tekil saat kuleleri”nin sosyo-teknik bir 
mikrotarih incelemesi yapılmıştır. Böylece, zamanın belirlenmesi, yönetimi ve kullanımı ile ilgili olarak 
toplumumuzda, Batı toplumlarından farklı olarak kurulagelen ilişkinin daha iyi anlaşılması hedeflenmektedir. 
Buna göre varlığı bilinen yaklaşık 100 saat kulesi arasında 32 tanesinin II. Abdülhamit döneminden 
günümüze kalmış tekil saat kulesi olduğu belirlenmiştir. Veri kaynağı olarak bu saat kulelerinin bir kısmı 
yerinde incelenmiş, bunun yanı sıra Türkiye’de tarihsel saat kuleleri konusunda genel kaynak niteliğindeki 
kitaplar (Acun, 1994 ve 2011; Cansever, 2009), bazı tez çalışmaları (Duymaz, 2003; Güntan, 2007; Altınışık, 
2012.), Safranbolu Saat Kulesi ve Zaman Ölçerler Sempozyumunda sunulan bildiriler ve konu ile ilgili farklı 
literatür kaynakları (Şapolyo, 1969; Acun, 1991 ve 1992; Cengizkan 1996 ve 2002; Tanyeli, 1998a ve 1998b; 
Kreiser, 2006; Gürbüz, 2009; Uluengin, 2010) kullanılmıştır.  

Sanayi devrimi ve modernleşme, zamanın toplumsal ve örgütsel algılanış biçimlerinde önemli bir 
değişikliği de beraberinde getirmiştir. Örneğin Thompson (1967), moderleşme ve sanayileşmeye bağlı olarak 
zaman tabanlı istihdamın, iş tabanlı istihdamın önüne geçmesi nedeniyle, saat zamanının giderek daha fazla 
farkında olunması ihtiyacının bu değişimin temelini oluşturduğunu iddia etmiştir.  Daha yakın dönemde, 
başka bazı yazarlar ise, toplumların zaman algısının ve zaman tutma biçimlerinin sosyo-teknik bir 
yapılandırmanın en klasik örneklerinden olduğunu ifade etmişlerdir (Adam, 1990, 2004; Glennie and Thrift, 
1996, 2005, 2009). Buna gore farklı toplumlarda, toplum kesimlerinde ve örgütlerde zamanın 
kavramsallaştırılması, algılanışı ve işaretlenmesi konusunda farklı ve çokkatmanlı bakış açıları 
bulunabilmekte ve bu bakış açıları zaman içerisinde sosyotarihsel koşulların değişimine bağlı olarak değişim 
göstermektedir. 

Sosyotarihsel bir perspektiften bakıldığında, Doğu toplumlarında zaman algısının modernleşme 
öncesinden günümüze daha çok organik, bütünsel ve sonuçları bakımından kümülatif bir algı ile 
kavramsallaştırıldığı görülmekte iken, modernleşmeye de kaynaklık eden batı toplumlarında zamanın daha 
mekanik ve manipülatif bir kavramsallaşmaya sahip olduğu görülmektedir (Mumford, 1934).  Batı 
toplumlarında zaman tutmaya yarayan saat, başından beri rasyonelliğin temel aracı olarak, standartlaşma, 
çizelgeleme ve işbölümünü mümkün kılan ve zamanı eşit parçalara bölerek kontrol etmeye dayalı bir 
makineydi. Öte yandan, Avrupa’da zamanın algılanışı mekanik bir araca indirgenmeden çok önce, ilk gelişmiş 
saat 11. yüzyılda Çin’de yapılmış, su kuvveti ile çalışan ve zamanın küçük dilimlerinden çok, gökcisimlerinin 
hareketini canlandıran ve astronomik zamanı gösteren bir düzenekti (Gimpel, 1988). Buna göre zamanın 
batıdaki algılanışı zamanı kontrol etmeye odaklanırken, doğudaki algılanışı daha makro seviyede bir zaman 
algısıyla, zamanla beraber hareket etmeyi ve kainat ile uyum temelli bir anlayışa sahipti.  

Farklı toplumlarda zaman algısı, zaman tutma ve saat anlayışı, yukarıda tarif edilen bu ikili zıtlığın 
oluşturduğu tek boyutlu aralıktan daha kapsamlı bir çeşitlilik gösteriyordu. Örneğin, genelde Müslüman 
toplumlarda, özelde Osmanlı’da zaman, çağına göre hassas tekniklerle muvakkit adı verilen uzmanlarca 
belirleniyor ve namaz saatlerinin tespiti için “ezani” saat ve günlük başka kullanımlar için Helenik dönemden 
kalma “zamani” saat aynı anda kullanılıyordu. Ezani saat uygulamasında gün doğumu ile başlıyor, güneş 
batışı ile bitiyordu ve her bir gün 2x12 dilime bölünüyordu. Zamani saatte ise, gündüz ve gece süreleri, kendi 
içlerinde 12’şer dilime bölündükler için her bir dilimin boyutu gece/gündüz ve mevsime göre farklılık 
gösteriyordu. Namazi saat uygulamasında ise her bir vakit namazının zamanı: 

 Akşam namazı, güneşin batış anında kılınıyor ve günün başlangıcını temsil ediyor, 

 Yatsı namazı, yan yana duran beyaz ve siyah renkli iki cisim arasındaki fark göz ile ayırdedilemez 
anda, 

 Sabah namazı, güneş ufukta dığduğunda bitmesi gerektiğinden buna göre ayarlanıyor, 

 Öğle namazı, ufka göre dik duran bir çubuğun gölgesi uzamaya başladığında, 

 İkindi namazı ise çubuk gölgesinin öğlen vaktinde sahip olduğu en kısa gölge uzunluğu ile kendi 
uzunluğunun toplamı kadar bir gölgeye sahip olması ile (Asr’ı evvel), çubuk gölgesinin aynı günün 
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öğlen vaktinde sahip olduğu en kısa gölge uzunluğu ile kendi uzunluğunun iki katı kadar olacağı 
zaman (Asr’ı sani) arasındaki bir zamanda kılınıyordu. 

 
Buradan da görüleceği gibi, kesin zaman belirlemek sadece öğlen ve ikindi vakit namazlarında 

mümkündü ve tüm zamanlarda kişilere yaklaşık 10 dakikalık bir tolerans tanınıyordu. Dolayısıyla, zaman 
mekanik, kesin sınırları içinde yönetilen bir varlık olmaktan çok, sosyal olarak taraflarca yorumlanan, belirli 
sınırlar içerisinde değişkenlik göstermesine göz yumulan devamlı bir nitelik taşıyordu. Öte yandan 
moderleşme ile birlikte ulaşım kabiliyetlerinin artması ve giderek tren yollarının ortaya çıkması ile, özellikle 
batı toplumlarında, çarpışma benzeri kazalardan kaçınılması ve program yapabilmek amaçlı olarak giderek 
daha kesin nitelikte belirlenmeye ve farklı coğrafi bölgelerde eşzamanlı olarak uygulanılmasına çalışıyordu.  

Böyle bir temel yapısal farklılığa karşın, Osmanlı toplumu da moderleşmeye başlamış, gerek 
devletin moderleşme çabaları ve gerekse modernleşen toplumsal ihtiyaçlarla saat makineleri, Batı 
ülkelerinden getiriliyor, nadide saatler Osmanlı hazinesinde belirmeye başlıyor ve giderek İstanbul’da 
saatçilerden oluşan bir meslek grubu oluşuyordu. Saatlerin toplumsal bir nitelik kazanmasını temsil eden 
saat kuleleri, 18.yüzyıldan itibaren Anadolu’da belirmeye başlasa da, günümüze de kalan tarihi saat 
kulelerinin hemen hepsi II. Abdülhamit dönemi’nde II. Abdülhamit’in tahta çıkışının 25. senesinde 
gönderilen bir fermanı takiben yapılmıştır (Uluçay, 1941: 22-23). 

Çalışma, incelenen saat kuleleri açısından mikrotarihsel bir analiz çalışmasıdır. Mikrotarih yaklaşımı, 
Fransız “Annales” tarih anlayışına (Levi, 1991) karşısında, öncelikle İtalya’da geliştirilmiştir (Ginzburg and 
Poni, 1979). Annales tarihçileri, sosyal bilimsel yöntem ve tarihi bütüncül analizi önerirken, mikrotarihçiler, 
bütüncülük yaklaşımının tarihsel olarak önemli ve anlamlı olan küçük ölçekli unsurların kaçırılmasına yol 
açtığını iddia etmektedirler. Bu nedenle, mikrotarihçiler, tarihsel analizi, bir olay, bir topluluk, aile, örgüt, 
varlık gibi daha küçük ölçekte gerçekleştirmekte ve “büyük soruları küçük yerlerde”  (Joyner, 1999: 1) 
sormaktadırlar. Mikrotarih yaklaşımı günlük yaşamı (Lepore 2001) küçük ölçüde incelerken, kişiler ve olayları 
takip etmekte, (Darnton, 2004:61), tekil bir varlıktan veya olaydan başlayarak bunun arkasındaki örtük 
anlam yapısını ortaya çıkarmayı, toplanılan tarihsel yerel veriyi de, belirli bir tarihsel ortamla ilişkilendirmeyi 
hedeflemektedir (Beaudry 1995:4).  

Çalışmada vaka yöntemin, genişleterek, yerel ve tekil olandan genel sonuçlara ulaşmak ve bazı 
genellemeler yapmak için de, yorumlama düzeyindeki bazı mikrotarihsel normlara başvurulması 
önerilmektedir. Böylece, çalışma örgüt çalışmalarında sıklılıkla kullanılan niteliksel yöntemler kapsamındaki 
vaka çalışması yöntemini geliştiren bir özelliğe de sahip olmaktadır. Kuramsal bir yöntem ve yöntembilimsel 
bir pratik olarak Mikrotarih’in vaka çalışması yönteminden genellemeler yapmakla ilgili önemli katkıları 
olabilir. Buna göre mikro vakaların nasıl makro iddialara katkı sağlayabileceğine yönelik olarak, Chin (2011) 
tarafından önerilen 6 yorumlama normu kullanılmıştır: 

 “Vaka çalışması mikro seviyede şaşırtıcı bir davranışsal/durumsal benzerlik (coherence) bulmuş 
mudur?  

 Vaka çalışması makro seviyede anlamlı bulunan bir kavramı/bilgiyi/beklentiyi desteklemekte veya 
bunlarla çelişmekte midir?  

 Vaka çalışması okuyanlara makro seviyede yeni anlamlar katmakta veya okuyanlara yeni düşünme 
şekillerine davet etmekte midir?  

 Vaka çalışması mikro seviyedeki farklı incelenen olaylar veya durumlar arasında ilginç bağlantılara 
işaret etmekte midir?  

 Vaka çalışması incelenen olay veya durum ile ilgili olarak mikro seviyede yeni sorular ortaya 
çıkmasını teşvik etmekte midir?  

 Vaka çalışması mikro seviyedeki davranış ve motivasyonlar ile makro seviyedeki zihniyetlerin 
bulunduğu ortamı anlamak için yeterli detay barındırmakta mıdır? (Chin 2011: 356)”. 
Bu çalışmada saat kulelerinin içinde bulundukları mikrotarihsel ortamda yüklendikleri sosyal ve 

materyal nitelikleri incelerken, kuramsal açıdan, Vekilsel Gerçekçilik Yaklaşımı (Barad, 2007) ve buna bağlı 
olarak geliştirilen Sosyomateryal yaklaşım (Orlikowski, 2007)’dan hareketle türetilen bir anlayış 
kullanılacaktır. Bu kaynak yaklaşımlar teknolojilerin sosyal ve materyal yapısı hakkında ilginç ve bütünsel bir 
anlayış sunmaktadır. Buna göre varlıkların doğal ve keskin sınırları yoktur ancak varlıklar bulundukları 
durumlarda içine girdikleri “iç-etkinlik” (intra-activity) dinamiği ile belirli sınırlar ve özellikler kazanırlar. “İç-
etkinlik” kavramı, kuantum fiziğinden ilham alınarak, Barad tarafından vekilsel gerçekçilik yaklaşımının temel 
bir terimi olarak kullanılmıştır. Bu kavram, Barad’ın maddi varlıkların, öncelikli bir varoluşa sahip olmak 
yerine,  katıldığı iç-etkinlikler yoluyla beliren bir sosyoteknik nitelik kazandıklarını ifade etmektedir. Barad’a 
göre herşey her zaman “maddi-söylemsel” nitelik taşır ve bu şeyler belirli anlam ve varoluşları eşzamanlı 
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olarak bir arada üretirken, başka bir takım ihtimalleri dışlarlar. Dolayısıyla, “iç-etkinlikler”, varlıkları, aktörleri 
ve durumların sosyomateryal tarihsel koşullarını yaratırlar.  
 

Barad (2007)’ın yaklaşımı, Latour (2003) daha önceki yaklaşımı üzerinde geliştirilmiştir. Barad gibi 
Latour’da varlıkların aktörlerden ayrıma meydan okumuş, bir varlığın sosyal ve materyal niteliklerin 
birbirlerinden ayırılmalarını imkansız kılan bir tarihle bağlandıklarını söylemektedir. Latour (2003)’e göre 
sosyal ve maddi niteliklerin ve anlamların bir varlık etrafındaki tarihi yakın bir şekilde içiçe geçtiği kabul 
edilmektedir. Buradan hareketle, Vekilsel gerçekçilik yaklaşımında, bir varlığa ilişkin sosyal ve teknik 
hususların varlıkbilimsel olarak birbirinden ayırılamaz olduğu kabul edilmektedir. Ancak bu durum, 
yaklaşımın görgül olarak kullanımını zorlaştırdığı ve analitik sorunlar yarattığı için (Mutch, 2013), bu 
çalışmada kritik gerçekçi (Archer vd., 1998) bir yaklaşım ile sosyal ve materyal niteliklerin birbirinden 
varlıkbilimsel olarak ayrı, ancak karşılıklı nedensellik ilişkisi ile birbirine yakından bağlı olduğunu kabul eden 
bir sosyo-materyal anlayış kullanılmıştır. 

Belirlenen kaynakların ışığında, tespit edilen 32 tekil saat kulesinin tarihçesi genel arka planın 
anlaşılmasında ve tartışılmasında kullanılmış, bu kulelerin içerisinden mikrotarih yaklaşımına göre “farklı 
sıradan” (exceptional typical) nitelikler gösteren seçilmiş dört vakanın tarihi de vaka çalışması olarak 
derinlemesine incelenmiştir. Halen devam eden bu çalışmada, seçilen bu dört tekil saat kulesinin 
sosyamateryal varlıklarının yanı sıra bu kuleleri etrafındaki sosyal hayatın, bu kulelerin işler durumda 
tutulmasına çaba gösteren mesleki ve sosyal örgütlenmelerin tarihi ile ilgili derinlemesine inceleme süreci 
devam etmektedir. 
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GEÇ-OSMANLI DÖNEMİ DEVLET FABRİKALARINDA YÖNETİM: MOTİVASYON 
UYGULAMALARI*                                                                          

                                                                

 

ÖZET 
Bu çalışmanın amacı geç Osmanlı döneminde devlet sahipliğinde kurulan fabrikalarda çalışanların 

performansını artırmak ve ödüllendirmek için kullanılan motivasyon1 uygulamalarını ortaya koymaktır. Bu 
çerçevede Başbakanlık Osmanlı Arşivleri belgelerine dayalı olarak bulgular ortaya konmuştur. Çalışmanın 
bulguları ilgili dönemde motivasyon uygulamalarının devlet fabrikalarında sistematik bir tarzda ve 
yoğunlukla var olduğunu, özellikle “ödüllendirme”nin yaygın biçimde kullanıldığını ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Sanayileşmesi, Fabrika, Motivasyon 

1. Giriş 
Ülkemizde işletme tarihine ilişkin çalışmalar sınırlı olmakla birlikte yoğunlukla cumhuriyet 

dönemine odaklanmakta, Osmanlı dönemine ait üretim ve ticari faaliyetlere ilişkin ortaya konulan 
araştırmalar ise daha çok iktisat tarihi disiplini altında ele alınmakta ve bu disiplinin bakış açısıyla 
sunulmaktadır. Yine bu dönem İmparatorluk fabrikalarına iktisat tarihi ve tarih disiplinlerinin yanı sıra sanat 
ve mimarlık tarihi disiplinlerinin de (Ertürk, 2008) sınırlı ilgisi olduğu bilinmektedir. İşletmecilik/yönetim 
bakış açısıyla ortaya konulan çalışmalar (Kırlı vd. 2012; Buluş ve Arıcıoğlu, 2005) ise sayıca oldukça sınırlı 
olup aynı zamanda kapsamları itibariyle de sınırlara sahiptir. Oysa sanayileşmede erken dönem olarak 
tanımlanabilecek 19. yüzyıldaki işletmecilik/yönetim anlayışının ve uygulamalarının ortaya koyulabilmesi, bu 
dönemde hakim anlayış ve uygulamaların günümüz Türkiye’sindeki iş anlayışının da daha doğru 
açıklanmasına yardımcı olacağından önemlidir. İlgili dönem Osmanlı Fabrikalarında işletmecilik/yönetim 
anlayışları ve uygulamaların var olduğu/olabileceği literatürdeki sınırlı sayıdaki çalışmada da (Kırlı vd 2012, 
s.46; Özbay ve Bülbül, s.206) öne çıkarılmaktadır. Ancak bu fabrikalardaki işletme yönetimi pratikleri hala 
karanlık bir alan olarak durmaktadır. Bu makale ilgili dönemde Osmanlı’nın sanayileşme hareketi 
çerçevesinde kurduğu devlet fabrikalarında çalışanların motivasyonuna ilişkin uygulamalarını ortaya koyma 
iddiasındadır.  

2. Geç-Osmanlı Döneminde Sanayileşme  
Osmanlıda sanayileşme ile ilgili çabalar genellikle Tanzimat sonrası ile ilişkilendirilse de, bu alanda 

18. yüzyılın ikinci yarısında da önemli gelişmeler olduğu kayıtlara (Müller-Wiener, 1992) geçmiştir. Örneğin 
Şener (2007, s.61) 1790’larda Nizam-ı Cedit çalışmalarının askeri sanayi anlamında Avrupa tarzı üretim 
tekniklerinin kullanıldığı ilk zamanlar olduğunu söyler. Benzer şekilde Clark (1992) daha 19. yüzyıla 
girilmeden (ya da hemen başında) III. Selim tarafından önemli yatırımlar yapıldığını, büyük binalara sahip 
yün dokuma imalathaneleri ve kağıt fabrikasını üretime soktuğunu, silah üretiminde de Avrupai yöntemleri 
transfer ettiğini vurgulamaktadır. 19. Yüzyılın ilk 20 yılının durgun geçtiği sanayileşme süreci 1927 yılında 
Eyüp’te iplik fabrikası, 1830 da Beykoz deri ve kundura fabrikaları, 1935 Feshane ve 1936 İslimiye çuka 
fabrikalarıyla yeniden hız kazanmıştır (Clark, 1992; s.38-39).  Daha sonra Avrupa’nın sınai üstünlüğünü 
Osmanlıya taşımak için (Clark, 1992; s.39) bir sonraki başlıkta detaylandırılan bir seri fabrikanın kurulmasına 
başlanmıştır.  

 
3. Fabrikalaşma Hareketi 
Osmanlıda devlet öncülüğünde fabrikalaşma 1840-1860 dönemine yoğunlaşmaktadır (Clark, 1992, 

s.40; Buluş, 2000, s.28). Hatta Clark (1992) bu dönemi “Osmanlıların sanayi devrimi ile ilgili en büyük ümidi” 
olarak tasvir eder. İlgili dönemde devlete ait fabrikalar Fabrika-i Hümayün olarak anıldığından öncelikle bu 

                                                           
* Bu çalışma TÜBİTAK 1001 programınca desteklenen SOBAG 112K426 numaralı araştırma projesinden üretilmiştir. 
1 Bu çalışma içerisinde kullanılan “motivasyon” kavramı, ve buna benzer çağdaş kavramlar, yazarların ilgili dönemdeki 

olguları bugünkü literatür perspektifinden isimlendirme çabasına dayalı olarak tercih edilmiş olup, ilgili dönemde bu 
kavrama karşılık geldiği varsayılan kavram (örn. şevk) ve uygulamalarla bağ kurulmuştur.  

Mustafa KURT 
Yalova Üniversitesi 

mkurt@yalova.edu.tr 

Baki ÇAKIR 
Kırklaresi Üniversitesi 
baki.cakir@klu.edu.tr 

Kemal DEMİR 
Yalova Üniversitesi 

kemal.demir@yalova.edu.tr 



23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, MUĞLA 

125 
 

kavramı tanımlamaya gerek vardır. Literatürde (Batur ve Batur, 1981) bu kavrama bir tanım getirmişler, 
“sanayi yapılarının büyük bir grubunu oluşturan, Tersâne veya Tophâne gibi orduya ait ve savaş donatım 
aracı üreten kuruluşlar dışında kalan ve mülkiyeti Hazine’ye ait olan üretim birimleri” olarak 
tanımlamışlardır. Yazışmalarda, “Fabrika-i Hümâyûn” adıyla anılan yapılardan bazıları erken tarihli 
belgelerde “Kârhâne-i Âmire” adıyla geçmektedir (Ertürk, 2008; s. 17-18). Devlet sahipliğinde, öncelikle 
ordunun ve sarayın ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kurulan fabrikalara önemli sayılabilecek bir bütçe ayrıldığı 
(Güran, 1992) literatürde görülmektedir. Fabrika-i Hümâyûnlar’ın 19. yüzyıl öncesinde ordu ve saraya 
hizmet etmek üzere kurulan devlete ait Ehl-i Hiref Teşkilatı’nın2 makineleşmiş, yeniden yapılanan devletin 
birimlerine yönelik üretimi artmış devamı olduğu bilinmektedir.  

Bu yüzyılda özellikle 1840’larda başlayan hızlı bir fabrikalaşma hamlesi görülmektedir. Bu tarihe 
kadar kurulanların yanında bu dönemde Zeytinburnu ve Bakırköy’de bugünkü karşılığı ile sanayi bölgeleri 
kurulmuş ve bu bölgelerde yer alan fabrikalar özellikle demir türevi ürünler (demir boru, çelik ray, çift 
pulluğu, bağ bahçe aletleri, top, kılıç, süngü vb.) üretmiştir (İTO, 2012: 10). Birçok kaynakta bu tesislerin adı 
Zeytinburnu Demir Fabrikası olarak geçmesine rağmen içerisinde farklı üretim birimleri olduğu 
anlaşılmaktadır. Ancak bölgede sadece demire bağlı üretim değil pamuklu ve yünlü kumaş dokuyan üretim 
birimleri de mevcuttur. Yerli ve yabancı işçiler tesislere ait konaklama bölümlerinde ikamet etmişlerdir. 
Sanayi bölgesi içinde bir de Sanayi Mektebi kurulduğu bilinmektedir(İTO, 2012, s.10). 

1860’larla 1870’lere gelindiğinde İmparatorluğun sanayileşme konusunda fikri değişmiştir. Artık 
fabrika kurma yerine girişimcileri destekleme politikası öne çıkarılmış (Kırpık, 2004: 5), ancak devlet 
sahipliğinde fabrika kuruluşları bu dönemde azalırken 1880’lerden itibaren tekrar canlanmıştır. 1883 yılında 
Islah-ı Sanayi Komisyonu Talimatnamesi çıkartılarak özellikle geleneksel üretim biçimlerinin özel sektör 
sahipliğinde şirketleşerek modern üretim tesisi özelliğine kavuşmaları arzulanmış, bu tip girişimlere bazı 
teşvikler sunulmuş ve bu çabalar sonrasında özel girişimcilerce kurulan fabrika sayısı artış göstermiştir 
(Öztürk, s.27; Satış, 2012). Literatürde ilgili yıllarda devlet sahipliğinde kaç tane fabrika kurulduğuyla ilgili 
bazı bilgiler de mevcuttur. Örneğin (Yıldırım, 2001; s.316) Tanzimat sonrasında 160 kadar sanayi tesisi 
kurulduğunu belirtmektedir (Önsoy, 1988: 55). Tüm bu olumlu sayılabilecek gelişmelere rağmen genel 
görünüme bakıldığında 19. Yüzyıl boyunca ortaya konan kaynak ve motivasyona rağmen sanayileşme 
çabalarının istenilen sonucu vermediği görülmektedir. Osmanlı sanayileşmesinin niye başarısız olduğu 
konusunda da geniş bir literatür vardır. Çok çeşitli argümanların yer aldığı bu literatürde Osmanlının 
içerisinde bulunduğu siyasi ve mali zorluklara ilişkin güçlü görünen argümanlar (Doğan, 2013) yanında 
sanayileşmede başarının bizzat Avrupalı ülkelerce engellendiğine dair argümanlar da bulunmaktadır3.  Bir 
diğer argüman ise “Avrupa’dan ithal yünlerin yine Avrupalı (İngiliz ve Fransız) makinelerle ve Avrupalı 
(Fransız/Belçıkalı/İngiliz) uzmanlarla/işçilerle sadece Osmanlı topraklarında üretilmesi sanayinin yerli 
olmadığının göstergesi olmakla birlikte bu sanayileşme hareketinin de kalıcı olmayacağı” iddiasıdır. Ayrıca 
Avrupalı ülkelerin üretim faktörleri bakımından, sömürgeler de dikkate alındığında, önemli avantajlara sahip 
oldukları, Osmanlı İmparatorluğu’nun ise bu avantajlara sahip olmadığından sürdürülebilir bir sistem 
kuramadığı ifade edilir (İTO, 2012, s.10). Buluş (2002; s.182) ilgili dönemde kurulan fabrikaların teknolojik 
yenilenme ve yönetim becerisi geliştirme konularında yeterli bir performans sergileyememesinin de bu 
başarısızlıkta rol oynadığını vurgular. 

İlgili konuda literatürde yer alan çalışmalara (Kırlı vd. 2012; Buluş ve Arıcıoğlu, 2005) bakıldığında 
Buluş ve Arıcıoğlu (2005) çalımalarının bir bölümünde motivasyon uygulamalarına da değinmişler, 
“motivasyonel çalışmalara bakıldığında günümüzdeki birçok aracın o dönemde de kullanıldığı”nı 
belirtmişlerdir. Bu tespitin ilk bakışta biraz iyimserlik içerdiğini söylemek zor olmasa da, ilgili dönemde 
Hereke Fabrikası’nda motivasyon sağlamaya dönük uygulamaların belirgin olduğu kabul edilmelidir. Kırlı vd. 
(2012), yine Buluş ve Arıcıoğlu’na (2005) benzer şekilde tamamen bugünün anlayışları gözlüğünden dönemi 
değerlendirdikleri, çalışmalarında “batılı anlamda işletmecilik uygulamalarının 19. Yüzyılın sonlarına 
gelinmeden önce uygulandığını” belirtmişler,  çeşitli açılardan analiz ettikleri uygulamaları yorumlamışlar, 
ancak motivasyonla ilgili bir bulgu sunmamışlardır. Bu çalışma ise daha geniş bir perspektifte, bir fabrikaya 
odaklanmak yerine, motivasyona dönük yönetim pratiklerinin tespitine odaklanmıştır. 

 
 
 

                                                           
2 ERTÜRK (2008) Ehl-i Hiref Teşkilatının loncalardan ayrı, sarayın ve ordunun ihtiyaçlarını karşılayan ustalardan oluşan, 

hazinedarbaşına bağlı ve Topkapı sarayı avlusu ile Beyazıt cami civarında konuşlanan atölyelerden oluştuğunu 
belirtmektedir.   
3 Bkz Geyikdağı 2011 
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4. Araştırmanın Metodolojisi 
Bu çalışma ile nitel araştırma yöntemlerinden belge incelemesine dayalı olarak veri elde etme 

yoluna gidilmiş, bu amaçla Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde konuyla ilgili olabilecek belge taraması 
yapılmış ve bu belgelerin çevirileriyle elde edilen veriler yönetim disiplini bakış açısıyla incelenerek bulgulara 
dönüştürülmüştür. Bu çerçevede 2013-2015 yıllarında elde edilen 1949 belgenin çevirisi yapılarak “Geç-
Osmanlı dönemi devlet fabrikalarında motivasyon sağlamaya dönük olduğu düşünülen uygulamalar” 
tanımlanmaya çalışılmıştır. Çalışma kapsamında incelenen devlet fabrikaları içerisinde Hereke Halı Fabrikası, 
Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası, Bursa İpek Fabrikası, Feshane, İslimiye Çuka Fabrikası, Zeytinburnu 
saymak mümkündür. 

5. Araştırmanın Bulguları: Motivasyonu Teşvik Etmek İçin Uygulamalar 
Araştırma kapsamında odaklanılan devlet fabrikalarında motivasyon pratiklerine ilişkin arşiv 

bulgularına bakıldığında en genel anlamda “ilginç” olabilecek bir görünüm mevcuttur. İlginçliğin kaynağı ise 
ilgili dönem açısından uygulamaların “bilimsel” bir nosyon taşımasıyla ilgilidir. Burada bilimsellik kelimesini 
kullanmadaki cesaret, bugün itibariyle işletme disiplininin motivasyon sağlamaya dönük önerdiği sorun 
çözme araçlarından bazılarının önemli farklar taşımadan ilgili fabrikalarda kullanılıyor olmasıdır. İşletmecilik 
içerisinde “insan”ı öne alan çalışmaların ve deneylerin 20. Yüzyıl başlarında öne çıkmaya başladığı dikkate 
alınırsa 19. Yüzyılın başlarında/ortalarında çalışanları dikkate alıp onları ödüllendirerek sonuç 
almak/performans sağlamak adına yapılan bu uygulamalar iki temel argüman üzerine şekillenebilir. 
Bunlardan ilki birçok kaynakta iddia edilen “Osmanlı İmparatorluğu’nun dışarıda yaşanan gelişmeleri hızlı 
takip etmedeki başarısı”, ikincisi ise “arşiv belgelerinde karşılaşılan bu uygulamaların dışarıdan ithal 
edilmekten çok Osmanlı coğrafyasında geçerli iş sisteminde/anlayışında da mevcut olabileceği”dir 4 ki 
bunlardan birini yanlışlamak kolay değildir. Şimdilik bu tartışmayı bir kenara bırakılırsa, çalışmada arşiv 
incelemesine dayalı olarak elde edilen bulgular, literatürde yer alan Hereke Fabrikası’ndaki uygulamalar 
(Buluş ve Arıcıoğlu, 2005; Kırlı vd. 2012)  ile birlikte diğer fabrikalarda da, çalışanlara dönük motivasyon 
uygulamalarının çeşitli biçimlerde uygulanmakta olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Hereke, 
Feshane, İslimiye Çuka, Beykoz Deri, Zeytinburnu fabrikalarına ve Tersaneye ait arşiv belgelerine dayalı 
olarak elde edilmiş olan bulgular aşağıda sunulmuştur.  

Bulgulara bakıldığında öncelikle çalışanların performansının gözetildiği ve başarı gösterdiği tespit 
edilen çalışanların sistemli bir mekanizma içerisinde ödüllendirildiği öne çıkmaktadır. Burada yönetim 
açısından ilginç olan, çalışanların performansını değerlemeye ve öne çıkan performansların 
ödüllendirilmesine yönelik bir sistemin kurulmuş ve işletilmiş olmasıdır. Bunu anlamamıza yardımcı olacak 
birkaç örnek aşağıda sunulmuştur: 

 
Bez ve Feshane fabrikaları müdürü Salim Efendi’nin görevini yerine getirmedeki başarısı (hüsn-i îfâ-
yı me’mûriyet) imalatı artırma ve düzene koyma, masrafların azaltılması hakkında ortaya koyduğu 
mesaisinin gerçek izleri an be an gözlemlenmiştir.  Bundan dolayı mükafata layık olduğu gibi 
maiyetine üstünde bulunan rütbedeki memurlar ve katibler istihdam edilmesi ve zaten Feshane 
idaresi eskileri devlet ricalinden olan kişilerin nezareti altında bulunması yönüyle de rütbe 
yüksekliği gerekli olup buna benzer beğenilen çalışmaları gözlemlenmiş sadık kulların taltif edilmesi 
ve haysiyetlerini artırmayla hizmet ve gayretlerinden istifade edilmesi gerekli olduğu açıkça 
anlaşılmıştır. Salim Efendi’nin sahip olduğu ikinci rütbenin birinci sınıf Mütemâyizin’e yükseltilmesi 
hususunun bildirilmesi Askerî şura Harbiye dairesinden özel tezkire ile ifade edilmiştir. Gereğinin 
yerine getirilmesi hakkında emir Padişah’ındır.  23 Şevval 1294 ve 19 Teşrin-i evvel 1293 
(İ_DH_00758_061841_001_001)  
  
Bu belge içerisinde yer alan “görevini yerine getirmedeki başarısı…… an be an izlenmiştir”, 

“çalışmaları gözlemlenmiş” “buna benzer beğenilen çalışmaları gözlemlenmiş sadık kulların taltif edilmesi” 
gibi ifadelerden yola çıkılırsa açık bir performans izleme ve buna bağlı ödüllendirme sisteminin 
oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Elbette bunun tekrarlanması bu yargıyı doğrulayabilecektir. Bu çerçevede 
diğer bazı belgelerde yer alan diğer metinler sunulabilir: 

 

                                                           
4 Bu argümanı doğrulamak adına ilgili dönemde yüksek maaşlar yüzünden Avrupa yerine Osmanlı fabrikalarını tercih 

ettiği belirtilen uzmanların/işçilerin (Clark, 1992) ücret dışında çalışma atmosferi ve yönetim anlayışını da 
kapsayabilecek başka unsurları dikkate alıp almadığına odaklanmak gerekebilir. 
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Tershâne çarhcı Sağkol Ağalarından feshâne- âmire fabrikası makinelerine me’mûr Râsim Efendi’nin 
şahitlerce bilinen hüsn-i hizmetine dayanarak uhdesine binbaşılık rütbesi verilmesi fabrikalar 
nezaretinin Bahriye meclisine havâle edilen takrîrinde yazılı olan ve buradaki ifadeye bakılarak 
kendisinin memuriyet işlerinde gösterdiği gayretli çalışmaları övgüye layık bulunduğu anlaşılarak 
uhdesine Binbaşılık tevcihi verilmesi için emir Padişah’ındır.  
18 Zilkade 1293 ve 23 Teşrin-i sani 1292. (I_DH_00737_060340_001_001) 
 
Fes fabrika-i humâyûnu müdürü izzetlü Abdullah Efendi’nin fabrikanın hüsn-i idâre ve i‘mâlâtın 
nefâset ve sür‘atince fevka’l-âde hıdmet ve gayreti meşhûr olup bu misillü gayret ve hüsn-i hıdmeti 
nümâyân olan me’mûrînin taltîfleri şân-ı ma‘delet-nişân-ı âlî îcâbından olduğuna binâen emsâlini 
tegīb ve teşvîk itmek ve bir kat daha gayretini mûceb olmak üzre Efend-i mûmâ-ileyhin rütbesinin 
evveli sınıf-ı sânîliğe terfî‘i münâsib görünmüş olmağla nezd-i sâmî-i cenâb-ı fahîmânelerinde rehîn-i 
tasvîb buyrulur ise keyfiyetin hâk-pây-ı şevket-ihtivâ-yı hazret-i tâcdârîye arz u istîzân buyrulması 
bâbında emr u fermân hazret-i men-lehü’l-emrindir.  Fîi 28 Safer sene (12)99 ve fî 7 Kanunisani 
sene (12)97.  (I_DH_008846_067937_001_001) 
 
Fes fabrika-i humâyûnu müdürü Abdullah Efendi’nin meşhûr olan sa‘y ü gayretine mükâfâten 
rütbesinin evveli sınıf-ı sânîsine terfî‘i hakkında levâzimât dâiresi riyâsetinin takrîrinin leffiyle icrâ-yı 
iktizâsı hakkında harbiye nezâret-i celîlesinin tezkiresi arz u takdîm kılınmış olmağla ol bâbda her ne 
vechle emr u fermân-ı me‘âlî-unvân-ı hazret-i Padişâhî müte‘allık ve şeref-sudûr buyrulur ise infâz-ı 
manût-ı münîfine ibtidâr idileceği beyânıyla tezkire-i senâverî terkīm olundu Efendim. Fî 18 
Rebiulevvel sene (12)99 ve fî 26 Kanunisani sene (12)97.  (I_DH_008846_067937_003_001) 
 
Efendim Hazretleri, Beykoz debbağhanesi Baş katibi Hilmi Bey’in görev süresince gözlemlenen 
hüsn-i hizmet ve gayretine mükafat olarak uhdesine ikinci rütbe tevcihiyle taltifi için Harbiye 
nezaretinin tezkiresi takdim olunmuştur. Bu konuda her ne şekilde Padişah fermanı buyrulursa 
yerine getirileceği beyanıyla tezkire yazıldı. 8 Cemaziyelahir 1298 ve 25 Nisan 1297. 
(İ__DH___00828_066715_002_001) 
 
Erkân-ı harbiye mîralaylarından Feshâne müdîri izzetlü Âbid Bey’e umûr-ı me’mûresince görülan 
mesâ‘îsine mebnî dördüncü rütbeden ihsân buyrulan nişân-ı âlî-i Osmânî içün iktizâ iden berât-ı 
âlî’nin ısdârı şeref-sünûh ve sudûr buyrulan emr u fermân inâyet-i beyân cenâb-ı mülûkâne 
muktezâ-yı münîfinden olmağla ol bâbda emr u fermân Hazret-i veliyyü’l-emrindir. 22 Rebiülevvel 
1293. (İ_HD_00721_050292_001_001) 

Bu belgede de yer aldığı üzere bir çalışana ait performansın, muhtelemen üstlerince, izlendiği 
“şahitlerce bilinen hüsn-i hizmetine” ifadesinden anlaşılmakta, “memuriyet işlerinde gösterdiği gayretli 
çalışmaları övgüye layık bulunduğu anlaşılarak uhdesine Binbaşılık tevcihi verilmesi” ifadesinden de 
motivasyon sağlamaya dönük bir ödüllendirme gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Benzer birkaç örnek 
aşağıda sunulmuştur. 

Beykoz Debbağhanesi müdürü Kaymakam Hidayet Bey ile Elbise anbarı müdürü Binbaşı Hasan 
Efendi’nin doğruluk ve dirayet sahibi olmalarından (ashâb-ı dirâyet ve istikamet) ve hüsn-i 
hizmetleri   gözlemlenerek taltife şayan zabitandan bulunmaları cihetiyle rütbelerinin birer derece 
yükseltilmesi Levâzım Dâ’iresi başkanlığı ve vekaletinden takrir ile bildirilmiştir. Bu gibi hüsn-i 
hizmet ve yararlıkları görünen askerî amirler ve zabıtanın (ümerâ ve zâbitân-ı askeriyye) taltifleri 
lazımeden ve yüce şan icabından bulunmaktadır. Eskisi gibi hizmetlerinde istihdam olunmak üzere 
adı geçen şahıslardan Hidayet Bey’in uhdesine Piyade Miralaylığı ve Hasan Efendi’nin uhdesine de 
Piyade kaymakamlığı rütbeleri tevcihi düşünülerek uygun görülmüştür. Padişah nezdinde de uygun 
görüldüğü zaman gereğinin yerine getirilmesi hakkında durumun Bâb-ı âlî’ye bildirilmesi konusunda 
emir Padişah’ındır.  2 Safer 1289.( I_DH_00665_046325_001_001)  

Feshane müdürü Rıfat Efendi’nin görev süresinde görülen gayretli çalışmalarına (ikdâm ü gayretine) 
binâ’en Hazine-i hassa nezaretinin Arzı üzerine taşıdığı ikinci rütbenin sınıf-ı mütemâyiz’e 5 
yükseltilmesi irade buyrularak gereğinin yerine getirilmesi hakkında emir Padişah’ındır. 24 Şevval 
1290 

                                                           
5 Tanzimattan sonra ikinci rütbenin birinci sınıfı. Askerlikte miralay karşılığı. 
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Belgelerde sıkça görülen ödüllendirmelerin motivasyon sağlama amaçlı yapıldığını doğrulayan, 
ödüllendirmenin sadece kıdem/rütbe artırma ile değil çeşitli araçlarla yapıldığı yargısını oluşturabileceğimiz 
bulgular da mevcuttur. Örneğin aşağıda yer verilen belge içeriğinde hem ödüllendirmeden beklenen 
fonksiyon “hüsn-i hizmeti gözlemlenen kişilerin şevk ve isteklerini artırmak üzere” ifadesiyle açık bir biçimde 
motivasyonla ilişkilendirilmiş, ayrıca diğer bir motivasyon sağlayıcı ödüllendirme aracı olarak “nişan”dan ve 
“maaş artışı”ndan bahsedilmiştir.  

…Asâkir-i hâssa-i şâhâne ordu-yı humâyûnu meclisi nezaretiyle idare edilen Beykoz debbağhanesi 
ustabaşısı Hamza Ağa’ya bundan önce bir kıta nişan verilmiştir. Debbağhane imalatı Hamza Ağa’nın 
ikdâm ve gayretiyle artış kazanmış ve bu gibi sadakat ve hüsn-i hizmeti gözlemlenen kişilerin şevk 
ve isteklerini artırmak üzere (izdiyâd-ı şevk u hâhiş) Padişah ihsanına nail olmaları gerekli 
bulunmuştur. Hamza Ağa’nın taşıdığı nişanın değiştirilerek yeniden bir kıta nişan verilmesi ve 
kendisine tahsis edilen bin kuruş maaşına beş yüz kuruş da zam yapılması, Tüfenkhane ustabaşısı 
Hacı Mehmed Ağa’nın oğlu Fethi Efendi tüfekhanenin açılışından beri imalat ve tamiratın Kalemle 
ve kayıtlarla ilgili maddelerini idare ederek hüsn-i hizmet göstermiş olmasından dolayı Fethi Efendi 
Kolağalık unvanıyla askerî mertebelerin nişanına benzer olmayan bir kıta nişan verilmesi hususları 
Ordu-yu hümayun meclisinden mazbatayla ifade edilmiştir…. (I_DH_00096_004826_001_001) 

Yine aşağıdaki diğer örnekte yer alan “benzerlerini isteklendirmek için “ ifadesi ilgili uygulamaların 
bir anlayış ve sistem içerisinde, ilgili kişiye ve özellikle diğer çalışanlara motivasyon kazandırmak için 
yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Efendim Hazretleri, Feshane-i amire Başkatibi Ahmed Bey ile Feshane Veznedarı Hüdaverdi 
Efendi’nin görev sürelerince gözlemlenen mesai ve tam gayretlerine mükafat olarak benzerlerini 
isteklendirmek için Ahmet Bey’in rütbesinin ikinci rütbe (rütbe-i sâniye) Mütemâyizîn’e 
yükseltilmesi; Hüdaverdi Efendi uhdesine üçüncü rütbe (rütbe-i sâlise) tevcihi hakkında Levâzimât-ı 
umumiye dâiresi başkanlığından verilen Takrir, Nizamiye fabrikaları nezaretinin Takririyle beraber 
gönderildiği beyanıyla gereğinin yerine getirilmesi hususuna dair Ser-askerî’den gelen tezkire, adı 
geçen takrirler ile beraber takdim edilmiştir. Bildirildiği üzere Ahmet Bey ve Hüdaverdi Efendi’nin 
taltifleri hususunda her ne şekilde Padişah iradesi buyrulursa yürürlüğe konulacağı beyanıyla 
tezkire yazıldı Efendim. 19 Rebiülahir 1300 ve 15 Şubat 1298 (I_DH_00876_069944_004_001) 

Bu çerçevede sunulabilecek çarpıcı bir diğer örnek ise Beykoz Fabrikası müdürünün gösterdiği 
performansın ödüllendirilmesi ile ilgili belgedir. “Bu gibi kişilerin şevk ve gayretini artırmak, benzerlerini de 
teşvik etmek konusunda nişan taltifi gerektiğinden” ifadesi yukarıda da yer verilen “yüksek bir performans 
gösteren çalışanı ödüllendirmek suretiyle diğer çalışanların motivasyonunu sağmak için kurulmuş sistemli bir 
uygulamanın var olduğu” yargısını doğrulamaktadır. 

Efendim Hazretleri, Beykoz Debbağhanesi müdürü Kaymakam Hasan Remzi Bey’in memuriyet 
süresi olan 5- 6 ay zarfında bazı levazimat imali hususunda gösterdiği gayret Harbiye hazinesinin 
yıllık 200.000 kuruşa yakın yarar ortaya koyduğunu çıkarmıştır. Bu gibi kişilerin şevk ve gayretini 
artırmak, benzerlerini de teşvik etmek konusunda nişan taltifi gerektiğinden dolayı Hasan Remzi 
Bey’in taşıdığı beşinci rütbe Mecîdî nişanının dördüncüye yükseltilmesine dair Harbiye nezaretinin 
tezkiresi takdim olunmuştur. Bu konuda her ne şekilde Padişah iradesi buyrulursa yerine 
getirileceği beyanıyla tezkire yazıldı. 17 Muharrem 1298 ve 8 Kanun-i evvel 1296( 
İ__DH___00819_066063_002_001) 

Yine motivasyon sağlanmak istenen davranış kalıbının sadece yüksek performansla çalışmakla 
tanımlanmadığı, daha sofistike bir mantığın kurulduğu aşağıdaki örnekte yer alan bir yeniliğe bağlı 
ödüllendirmeden anlaşılmaktadır. Bu örnek ilgili dönem yöneticilerinin çalışanların belirli davranış kalıplarını 
ve buna bağlı çıktıları teknik/sistematik bir çerçevede önemsediği ve bu davranış kalıplarına ve çıktılara 
karşılık gelen eylemleri, yeniden tekrarlanması amacıyla ödüllendirildiği görülmektedir. 

İslimiye çuka fabrikası nazırı Mustafa Kânî Bey nezaretiyle 25.000 kuruş harcanarak yeniden 
İslimiyeli Mehmed Efendi adlı kimsenin kendi icadı olarak (ihtirâ‛) bir seneden beri üretimine 
teşebbüs ederek meydana getirdiği yapağı tarağının üretim şeklinin tarifini gösteren layihasıyla 
birlikte imaliyesinden de bir tenekeye konularak numunesi gönderilmiştir. Bu nümune ve layiha ile 
birkaç kıta Arîzası gönderilip incelenmiştir. Buna göre adı geçen yapağı tarağını bundan sonra 
yabancı devletlerden almaya hâcet kalmayıp ehl-i İslâm marifetiyle üretilmesi ve bunun yararlarının 
bilinmesiyle mucidinin medâr-ı şevk u gayreti olmak üzere İslimiyeli Mehmed Efendi ile Mustafa 
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Kânî Bey’in azadlı kölelerinden (utekā) olup çuka fabrikasında görevli Mehmed Reşid Efendi’ye birer 
kıta nişan bağışlanarak (ihsân buyurulması) bu durumun Takvîm-i vekāyi‛e yazılarak ilan edilmesi 
iltimas olunmuştur. Mustafa Kânî Bey’in gözlemlenen gayreti gereğince desteklenmesi hakkında 
irade Efendim’indir.  (I_DH_00066_003276_002_001) 

Motivasyon sağlayıcı uygulamalarda dikkat çeken unsurlardan biri de ilgili dönem için çok kültürlü 
denebilecek bir çalışan çeşitliliğinin bulunduğu sistem içerisinde, ödüllendirme uygulamasının ilgili 
performansı gösteren çalışanların hepsini kapsayacak şekilde yapılandırılmış olmasıdır. Aşağıdaki örnekte 
görüldüğü üzere yabancı uyruklu olup sürece destek verenler de ödüllendirmeye tabi tutulmuştur. 

Devletlü Efendim Hazretleri, Amerika’da bulunan fabrikatör Mösyö Vinçestır’dan şimdiye kadar 
mübâya‘a olunan mühimmât ve eşyâ-yı mütenevvi‘a-ı harbiyyenin matlûba muvâfık zuhûr eylemesi 
ve berâber damadı Mösyö Penet’in dahi bu yolda hüsn-i hıdmet itmesi hasebiyle Mösyö Vinçestır’a 
üçüncü rütbeden nişân-ı Osmânî ve damadına dahi rütbe-i mezkûreden nişân-ı mecîdî i‘tâsı 
ifâdesine dâ’ir Tophane müşîriyet-i celîlesinin tezkiresi leffen arz u takdîm kılınmış olmağla ol bâbda 
her ne vechle emr u fermân-ı humâyûn-ı ceâb-ı şehriyârî şeref-sünûh ve sudûr buyrulur ise mantûk-
ı münîfi infâz idileceği beyânıyla tezkire-i senâverî terkīm olundu Efendim. Fî 4 Muharrem (12)95 
(I_DH_00762_062145_002_001) 

6. Sonuç 
Geçmişi bugünün gözlüğünden okumak her ne kadar belirli riskler barındırsa da, geçmişe ait 

karanlık kalan alanların aydınlatılması adına kaçınılmaz bir uğraş haline gelmektedir. Özellikle tarih 
alanındaki araştırmacıların ortaya koyduğu bu uğraş, oldukça yeni bir disiplin olan ve olguları açıklamaya 
dair çeşitli varsayımlar barındıran işletme gözlüğüyle icra edildiğinde bazı anlayış ve uygulamaların gözden 
kaçırılma olasılığını da kayda geçmek gerekir. Yine de 19. Yüzyıldaki Osmanlı sanayileşmesini işletmecilik ve 
yönetim açısından incelemenin, bugünün gözlüğüyle dahi olsa, önemli bir boşluğu dolduracağı 
düşünülmektedir.  

Osmanlı İmparatorluğu’nca kurulan fabrikalardaki yönetim anlayış ve uygulamalarına odaklanan 
araştırma projesi kapsamında üretilen bu çalışma 19. Yüzyılda devlet sahipliğindeki fabrikalardaki 
motivasyon amaçlı uygulamalara odaklanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular, çalışanların işe dönük 
motivasyonlarını artırma amaçlı sistematik bir anlayış ve uygulamanın var olduğu, bu anlayışın birçok 
fabrikayı kapsayacak şekilde uygulandığını ortaya koymaktadır. Çalışanları motive etmeye dönük bu 
uygulamalar; maaş artışı ve parasal ödül örnekleri ile maddi ödüllendirmeyi, nişan, madalya ve ünvan 
değişikliği gibi araçlarla da manevi ödüllendirmeleri içermektedir.  

Burada her ne kadar şu ana dek motivasyona ilişkin bu uygulamanın kaynağının yerel mi yoksa 
Avrupa’dan transfer edilen yabancı bir anlayış mı (bu fabrikalarda yönetim kademelerinde çalışan yabancı 
uzmanların çokluğu sebebiyle)  olduğu hakkında net bir tespit yapılamasa da, sistematik bir motivasyon 
sağlama programının ve buna bağlı ödüllendirilmenin uygulandığını geniş sayılabilecek bir örneklemde tespit 
etmek de literatür açısından önemli olarak değerlendirilmektedir.  
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ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, uzun ömürlü Türk işletmelerinin çevreleri ile iletişim kurdukları mecralarda 

yaşlılık olgusunu nasıl ve hangi anlamlarda kullandıklarını çözümlemektir. Araştırmada,  1807-1889 yılları 
arasında kurulmuş KOBİ düzeyinde 7 uzun ömürlü Türk İşletmesinin tanıtım broşürlerinin içeriği analiz 
edilmiştir. İşletmelerin yaşlılık olgusunu nasıl ele aldığı ve bunu iletişim aracı haline getirdikleri açığa 
çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırma bulguları, yaşlı işletmelerin kendilerini geleneksel kültürün bir temsilcisi 
ve/veya taşıyıcısı olarak gördükleri, meşruiyetlerini de kültürün kendisinden aldıkları yönündedir. Ayrıca 
hesap verebilir, güvenilir ve istikrarlı olma vurgusunun da önemli olduğu açığa çıkmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: Uzun Ömürlü İşletmeler, Meşruiyet, Yaş Bağımlılığı Kuramı 
 

1.Araştırmanın Arkaplanı 
Yaş Bağımlılığı, Örgütsel Ekoloji Kuramının tartışma konularından biridir. Tartışılan ana mesele 

örgütün yaşının, örgütlerin kapanma oranına etkisidir. Kuramın iddiası, genç olanlara görece yaşlı örgütlerin 
hayatta kalma olasılıklarının daha yüksek olacağı yönündedir. Bir başka deyişle kuram, örgütlerin 
yaşlarından dolayı birtakım avantaj ve dezavantajlara sahip olduğunu vurgular  (Önder ve Üsdiken,2007; 
Önder, 2013 ). 

Yaşlı örgütler, uzun yıllardır faaliyet gösterdikleri çevre içinde yerleşik ilişkiler kurmanın verdiği 
avantajlarla üstün durumdadır. Bu bağlamda genç örgütler, yeniliğin verdiği sıkıntı ile hayatta kalmakta 
zorlanır (Michael ve Kim, 2005). Diğer bir ifade ile yeni açılmış/genç örgütler kendi içlerinde henüz 
oturmamış bir düzenle çalışır ve örgütün dışını saran çevredeki aktörlerle geliştirilen ilişkiler de henüz 
güçlenmemiş ve kurumsallaşmamıştır (Hannan ve Freeman, 1989). Oysa yaşlı örgütler, sayısız defa 
tedarikçileri, müşterileri ve diğer aktörlerle ilişki kurmanın verdiği avantajla faaliyette bulunur.  

Kuramın öncüleri olan Hannan ve Freeman’a (1977;1984) göre hayatta kalmayı belirleyen ilke, 
çevre tarafından seçilecek özelliklere sahip olmaktır. Onlara göre (1984; 1989), seçilim sonrasında ayakta 
kalmayı başaran örgüt formlarının birincil özellikleri seçilime uygundur. Zira bu özellikler güvenilirlik, hesap 
verebilirlik ve düzeni temsil etmesi bakımından meşru kabul edilen özelliklerdir. Meşruiyet aynı zamanda 
kaynaklara ulaşımı kolaylaştıran bir duruma da işaret etmektedir. Bu iddiadan hareketle, yaşlı örgütlerin 
avantajı bu özelliklere sahip olmalarıdır. 

O halde uzun yıllar hayatta kalmayı başarmış işletmeler, bu avantajlı durumu çevreleri ile iletişim 
kurarken kullanmakta mıdır? Başka bir ifadeyle, uzun yıllar hayatta kalmayı başarmış işletmeler, acaba 
çevreleri ile kurdukları ilişkilerde bu avantajlı durumu altını çizmekte midir? Zira yaşlı olmak; güvenilir, hesap 
verebilir, meşru ve istikrarlı olmanın teminatı anlamına gelebilir. O halde, yaşlı olma olgusu örgütün çevre ile 
iletişim sağladığı kanallarda bir veri olarak nasıl işlenmektedir? Acaba örgütün kendisini tanıttığı 
materyallerde yaşlılık vurgusu hangi anlamları içkindir? Bu sorulardan hareketle araştırmacı Türkiye özelinde 
uzun ömürlü işletmelere odaklanmayı düşünmüştür.  

‘Uzun ömürlü Türk işletmeleri yaşlı olma olgusunu nasıl ele almaktadır?’ sorusunu tartışmak olan 
bir araştırma amacı belirlenmiştir. Bu doğrultuda araştırmacı araştırma sorusunu, ‘çevreleri tarafından 
seçilmeyi başarmış örgütler, çevreleri ile iletişim kurdukları mecralarda yaşlılık olgusunu nasıl ve hangi 
anlamlarda kullanmaktadır?’ şeklinde belirlemiştir. Böylelikle, literatürde sıralanan yaşlı olmanın getirdiği 
avantajların, yaşlı örgütlerin kendisi tarafından nasıl algılanıp, iletişimde tekrar kullanıldığı çözümlenmiş 
olacaktır. 

Literatürde uzun ömürlü işletmelere dair saha araştırmalarının çok sınırlı sayıda olması bakımından 
bu araştırmanın gerekliliğine inanılmaktadır. Zira Amatori ve Jones (2007:13), bireysel işletme tarihinden 
işletme sistemlerine kadar geçmişe ilişkin her şeyin işletme tarihi kapsamında yer aldığını vurgulamaktadır. 
İşletmecilik Tarihi alanı ülkemizde henüz olgunlaşmamış bir disiplin olduğundan, uzun ömürlü işletmelere 
dair bilgi birikiminin artması önemli görülmektedir. Bireysel işletme tarihlerine ilişkin çalışmaların hem 
kapsamını, hem de derinliğini arttıracak yeni çalışmalara bir kapı aralaması bakımından bu çalışmanın 
naçizane bir katkısının olacağı umulmaktadır.  

 
 



23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, MUĞLA 

132 
 

2. Araştırma Yöntemi 
Yukarıdaki sorulardan hareketle, öncelikle Türkiye’de faaliyet gösteren uzun ömürlü işletmelerin bir 

envanteri çıkarılmıştır1. Envanterde yer alan işletmelerin2 kurumsal web sayfaları olup olmadığı kontrol 
edilmiştir. Web sayfalarının sayıca fazla olması bu bildiri çalışmasının sınırlarını aşacak bir veri setine işaret 
ettiğinden, araştırmacı 2012-2014 yılları arasında sahadan topladığı işletmelere ait tanıtım broşürlerinin 
analizini yapma kararı almıştır. Sahadan toplanan bu yazılı materyal Antalya, Bursa, İstanbul illerinden 7 
işletmeye ait olan tanıtım broşürleridir. Çalışmada nitel bir araştırma deseninin kullanılması uygun 
görülmüştür. Araştırma tekniği olarak, tanıtım broşürlerinin içerik analizi yapılacaktır. İşletmelerin yaşlı 
olmayı güvenilirlik, hesap verebilirlik, istikrar, meşruiyet gibi literatürde geçen kavramlardan hangileri ile 
ilişkilendirdiğine bakılacaktır.  

Uzun ömürlü işletmelere ilişkin kesin bir envanterin bulunmaması araştırmacı için önemli 
kısıtlardan biridir. Ayrıca araştırmacının elinde bulunan broşürler tek bir örgüt topluluğuna ait değildir. Bu 
bakımdan sonraki çalışmalar tek bir örgüt topluluğuna yönelik olarak yapılabileceği gibi, araştırmaya konu 
edilen veriler web sitesi dokümanları ile de zenginleştirilebilir. 

 
3.Analiz 
Araştırma kapsamda, 1807-1889 zaman aralığında kurulan, kar amacı güden 7 işletmeye 

ulaşılmıştır. İşletme 7 dışındakilerin tamamı gıda sektöründe faaliyette bulunmaktadır. Bu durum Türkiye’de 
mevcut olan uzun ömürlü işletmelerin büyük çoğunun gıda sektöründe faaliyette bulunmasından 
kaynaklanan bir durumdur. İşletmelerin tamamı çalışan sayısı bakımından KOBİ statüsünde olan 
işletmelerdir. İşletme 6 dışındaki tüm işletmeler aile işletmesidir. İşletme 6 ise ustadan çırağa devredilen bir 
yapıdadır. Aile işletmelerinin yönetiminde genelde 3. Kuşak veya 4. Kuşak yönetici bulunmaktadır. İşletme 3 
ve 4’ün yönetimde aile bireylerinin dışında profesyonel yöneticiler de yer almaktadır. 
Araştırmaya konu edilen işletmeler hakkında kısa bilgi aşağıdaki şekildedir:  

Tablo 1. Araştırmaya Konu Edilen Uzun Ömürlü İşletmeler 
İşletme Faaliyet Kuruluş Tarihi Firmanın Yaşı Yer 

İşletme 1 Şekerleme Üretimi 1807 208 İstanbul 

İşletme 2 Lokantacılık 18673 148 Bursa 

İşletme 3 Lokantacılık 1867 148 Bursa 

İşletme 4 Kahve Üretimi 1871 144 İstanbul 

İşletme 5 Lokantacılık 1885 130 Antalya 

İşletme 6 Lokantacılık 1888 127 İstanbul 

İşletme 7 Ticaret 1889 126 İstanbul 

 

İşletme 2 ve 5 dışında tüm işletmelerin tanıtım broşürleri hem Türkçe Hem de İngilizce olarak 
tasarlanmıştır. İşletme 4’ün tanıtım broşüründe, 16 farklı dil seçeneğiyle hazırlanmış bir tasarım göze 
çarpmaktadır. Benzer şekilde İşletme 3’ün de tanıtım broşürleri farklı milletlere göre ayrı şekilde 
tasarlanmıştır. Tüm işletmeler broşürlerinde işletmelerinin tarihçesinden ve mevcut ürün seçeneklerinden 
bahsetmiştir. Ayrıca işletmelerin iletişim bilgilerinin detaylı şekilde yer aldığı bir bölüm tüm broşürlerde 
mevcuttur. İşletme 3, 5 ve 6 broşürlerinde şehir haritası ve işletmelerinin konumu bilgisine de yer ayırmıştır. 
Bu veriler, broşürlerin öncelikli olarak işletmelerin tarihçelerini ve ürün seçeneklerini anlatarak tüketicileri 
bilgilendirme amacıyla hazırladıklarını göstermektedir.  

Bu çalışmanın amacı, broşürlerde yer alan ifadelerin tüketicilere bilgi verirken uzun ömürlü olmayı 
hangi anlamlarda kullandıklarını açığa çıkarmaktır. Bu nedenle öncelikli olarak her bir işletme için öne çıkan 
kodlara yer verilecektir.  

İşletme 1 tanıtım broşüründe, ürünlerinin tarihten bu yana serüvenini anlatarak kendi 
işletmelerinin bu ürünleri nasıl daha kaliteli ve farklılaştırılmış hale getirdiğine vurgu yapmaktadır. Öne çıkan 
kodlar; sabır, özen, geleneksel üretim metotları, üretimin her aşamasında kalite ve tecrübedir. İşletme 

                                                           
1 Bu envanter hazırlanırken; İstanbul Kültür Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu Aile İşletmeleri Kongresi Kitapları; 
Erdoğmuş, 2007, Yüzyıllık Markalar Derneği’nin üye listesi ve araştırmacının kendi oluşturduğu listeden yararlanılmıştır. 
2 Bu envanterde, kamu kurumları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar da yer almaktadır. 70 yaş ve üzerinde olan bu 
örgütlerin sayısı 170’i bulmaktadır. Araştırmacı, rekabetçi ortam içerisinde ölüm riskleri çok daha fazla olan kar amacı 
güden kuruluşlara odaklanmayı tercih etmiştir. Bu durumda listede yer alan örgüt sayısı 100’ü aşmaktadır. 
3 İşletme 2 ve İşletme 3 aynı aileden gelen işletmeler olup üçüncü kuşakta bir parçalanma yaşamıştır. Kurumsal olarak 
işletmeler birbirinden tamamen ayrılmış olup, takip ettikleri büyüme stratejileri bakımından da farklılaşmaktadırlar. 
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kendisini geçmiş tatlar ile gelecek zaman arasında köprü kuran bir yapı olarak tanıtmaktadır. Yaşlılık 
vurgusunun bu işletme özelinde geçmiş tatların üstün kaliteyle sunumu için gereken tecrübeye sahip olma 
anlamında kullanıldığı görülmektedir. 

İşletme 2’nin tanıtım broşürü aile işletmesinin kuşaklarının tanıtıldığı bir formda hazırlanmıştır. 
İşletme, markasının hangi isimlerle tescil edildiği konusunda tüketiciye bilgi verme yolunu tercih etmiştir. 
Ayrıca bu tescilli lezzete hangi adreslerde ulaşılabileceği bilgisi vurgulanmaktadır. Burada İşletme 2 ve 3’ün 
aynı aileden gelen fakat 3. Kuşakta ayrılan işletmeler olmasının bir yansıması görülebilir. Zira ayrılan aile 
işletmelerinin birbiri arasında geleneksel lezzeti devam ettiren temsilci olma iddiası bakımından bir rekabet 
söz konusudur. Öne çıkan kodlar; kalite ve lezzettir. Yaşlılık vurgusu, lezzet geleneğinin devam ettirilmesi 
anlamında kullanılmıştır. 

İşletme 3 tanıtım broşüründe birçok görsel materyale yer vererek, köklü bir geçmişe sahip oldukları 
vurgusunu pekiştirmektedir. Tanıtım, hem ailenin hem de 3. Kuşakta aile işletmesinden ayrılan yöneticinin 
özgeçmişin verilmesi yoluyla yapılmaktadır. Ayrıca, kurucunun konağının birebir kopyası şeklinde tasarlanan 
yeni lokanta bir müze olarak tanıtılmaktadır. Öne çıkan kodlar; müşteri odaklılık, kalite, lezzet, geleneğin 
temsilidir. Yaşlılık vurgusu bu broşürde fazlaca vurgulanmakta ve geleneğin temsilcisi olma anlamında 
kullanılmaktadır. 

İşletme 4, diğer işletmelerden farklı olarak bir paket içerisinde farklı temaları olan broşürleri 
müşterileri ile paylaşmaktadır. Bunlardan biri Türk kahvesinin serüvenini anlatmakta, diğeri kahvenin yapılışı 
hakkında bilgi vermekte, bir başkası Türk kahvesinin hazırlanış sürecinde geleneksel araçları tanıtmakta ve 
sonuncusu görsel kimlikte geleneği günümüze taşımak teması ile işletmenin marka kimliğini tanıtmaktadır. 
Tematik tanıtımların her biri görsellerle desteklenmiştir. Burada Türk kahvesinin tarihinin tanıtımında 
işletmenin de bu tarih içerisindeki seçkin konumu sık sık tekrar edilmektedir. Öne çıkan kodlar; geleneğin 
temsili ve markadır. Yaşlılık vurgusu Türk kahvesinin simge markası olmak anlamında kullanılmaktadır. 

İşletme 5, Antalya’da faaliyette bulunan bir işletme olduğundan broşür turistik bilgilendirme amacı 
taşıyan bir formatta tasarlanmıştır. Antalya’nın gezilmesi gereken yerleri bilgisi ve Antalya denince akla 
gelenler bu broşürde tanıtılmıştır. Akla gelen lezzetlerin öncüsü olarak işletme kendi tanıtımına yer vermiş 
ve tarihçeden bahsedilmiştir. Öne çıkan kodlar;  ustalık ve lezzettir. Yaşlılık vurgusu, kuşaklar boyu ustalığın 
aile içinde kalması ve yöresel mutfağın temsilcisi olması anlamında kullanılmaktadır. 

İşletme 6, tanıtım broşürünü bir el kitapçığı şeklide tasarlamıştır. Tarihçe ve ürünlerin tanıtımın yanı 
sıra medyada yer alan haberler ve kalite belgeleri ile ilgili görsellere broşürde yer verilmiştir. Bu işletme 
diğerlerinden farklı olarak ustadan çırağa devredilen bir yapıdadır. Ahilik geleneğinin tek temsilcisi oldukları 
bilgisi vurgulanmaktadır. İşletme kendini Osmanlı mutfağının seçkin bir temsilcisi olarak tanıtmaktadır. Öne 
çıkan kodlar; misafirperverlik, geçmişi yaşatmak, lezzettir. Yaşlılık vurgusu, geleneği yaşatmak anlamında 
kullanılmaktadır. 

İşletme 7, tanıtım broşüründe tarihçesinden ve neden fark yarattıklarından bahsetmektedir. Görsel 
materyallerle desteklenen anlatım da müşterilere gösterilen özene vurgu yapılmaktadır. Öne çıkan kodlar; 
müşteri memnuniyeti, gevendir. Yaşlılık vurgusu, müşterinin güvenini kazanmış özenli satış politikasına 
ilişkindir. 

Analizin sonucunda, asırlık tecrübenin kaliteli ürün ve hizmet sunumu ile olan ilişkisine yer verildiği 
görülmektedir. Müşteri memnuniyetini sağlayacak kaliteli ürünler, ustalık bilgisi ile sunulmaktadır. Bunun 
yanı sıra gıda sektöründeki işletmeler kendilerini geleneğin temsilcisi olarak lanse etmektedir. Literatürde 
belirtilen meşruiyet, hesap verebilirlik, güvenilirlik ve istikrar kavramlarının işletmelerin tanıtımlarında yer 
verdikleri kodlar oldukları görülmekle birlikte, işletmelerin yaşının kültürün temsilcisi olmaları bakımından 
önemine işaret edilmektedir. 

 
5.Sonuç ve Değerlendirme 
Bu çalışmada uzun ömürlü Türk işletmeleri yaşlı olma olgusunu nasıl ele almaktadır sorusu, 

sahadan tanıtım broşürleri toplanmış yedi işletmenin verileri üzerinden analiz edilmeye çalışılmıştır. Analizin 
bulguları, işletmelerin yaşlılık olgusunu geleneksel kültürün taşıyıcısı ve/veya temsilcisi olmak anlamında 
kullandıkları yönündedir. İşletmeler asırlık tecrübelerini kalitenin bir teminatı olarak lanse etmektedir. 
Kaliteli ürünler yıllarca müşteriler tarafından test edilerek onaylanmıştır. Bu bakımdan işletmeler hesap 
verebilir ve güvenilir oldukları iması tanıtım broşürlerinde açığa çıkmaktadır. Tarihçe kısımlarında kuşaklar 
arası devamlılığın sağlandığına ilişkin bilgilere yer verilmesi istikrarlı olduklarının bir göstergesi olarak 
sunulmaktadır. İşletmelerin meşruiyeti geleneksel kültürün simgesi olmayı başarmalarından 
kaynaklanmaktadır. 
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1. Çalışmanın Amacı ve Sorusu 
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki işletme grupları ve işletme grubuna bağlı şirketleri tarihsel olarak 

inceleyen bazı çalışmalar ile Türkiye’deki işletme gruplarının sahipleri ve yöneticileri ile ilgili bazı anı, 
biyografi ve otobiyografileri (Bkz. Ek A.) toplu bir şekilde ve sistematik olarak inceleyerek, bu eserlerin genel 
olarak Türk iş sistemine ilişkin sağladığı bilgileri değerlendirmektir. Bu çalışma, ayrıca, incelediği kitaplar 
ekseninde, Türkiye’de ortaya çıktıkları zamandan bugüne değin Türk iş sisteminde egemen iktisadi aktör 
olan işletme gruplarının veya daha yaygın şekilde bilinen adlarıyla holdinglerin temel özelliklerini de 
incelemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda araştırmanın temel sorusu, Türkiye’deki işletme gruplarının yapı, 
strateji ve yönetişim özelliklerinin kurucu ve/veya yöneticilerinin ağzından aktarıldıkları biçimiyle tarihsel 
olarak nasıl evrilmiştir şeklinde ifade edilebilir. 

 
2. Çalışmanın Kapsamı 
Türkiye’de 1960’lı yıllarda ortaya çıkan ve daha çok holdingler olarak bilinen işletme grupları, 

Türkiye’de egemen iktisadi aktörler olarak değerlendirilmektedir (Üsdiken, 2008; Çolpan ve Hikino, 2008; 
Dirlik, 2014). Türkiye’de büyük şirketler kesiminde hakim olan işletme grupları birçok ülkede de, özellikle 
gelişmekte olan, hakim iktisadi aktörlerdir (Çolpan vd., 2010). Üsdiken (2008) ve Dirlik (2014) Türkiye’deki 
işletme gruplarına ilişkin yazını genel olarak değerlendirmişler ve yazının panoramasını detaylı bir biçimde 
ortaya koymuşlardır. Belirtilen çalışmalar (Üsdiken, 2008; Dirlik, 2014), Türkiye’deki işletme grupları 
hakkında hatırı sayılır bir yazın oluştuğunu ve işletme gruplarına olan ilginin arttığını göstermektedir. Buna 
rağmen, Türkiye’deki işletme grupları yazınının, birkaç örnek dışında (örn. Buğra, 1987; Erçek, 2012; 2014), 
bu örgütsel formun ortaya çıkış ve gelişimine ilişkin tarihsel bir bakış açısından yoksun olduğu söylenebilir. 
Halbuki, özellikle büyük ölçekli ve eski işletme gruplarının gerek sahipleri gerekse de yöneticileri tarafından 
kaleme alınmış bir çok anı, otobiyografi veya biyografi bulunmakta, bu eserlerin tamamını sistematik şekilde 
irdeleyen akademik bir çalışma ise bulunmamaktadır (Erçek, 2012).  

Yukarıda sözü edilen eserler temelde iki ayrı kısımda ele alınabilir. İlk olarak, işletme gruplarının ve 
onlara bağlı şirketlerin tarihiyle ilgili örneğin Koç topluluğu tarafından hazırlatılan hem ‘Koç 75’ (2001) adlı 
eseri hem de Koç grubuna bağlı Arçelik’in 1955-2000 yıllarını anlatan ‘Mamulatta Markaya’ adlı eserini, 
Altun’un (2006) Tekfen Holding hakkındaki ‘Yaşlanmadan Büyümek’ adlı eserini, Tayanç’ın STFA Holding’i 
inceleyen ‘İlk’ (2012) adlı eseri, Günçavdı tarafından kaleme alınan ‘Düşten Gerçeğe: Türkiye Sanayinde 
Elginkan Topluluğu’ adlı eseri ve Özcan’ın (2014) ‘Bir Anadolu Hikayesi: Boydak Modeli’ adlı eserini 
belirtebiliriz. İkinci olarak, Türkiye’deki işletme gruplarının sahipleri ve yöneticileri ile ilgili anı, biyografi ve 
otobiyografi türündeki kitaplar için de örneğin Vehbi Koç’un yazdığı ‘Hayat Hikayem’ (1974[1973]) ve 
‘Hatıralarım, Görüşlerim, Öğütlerim’ (1987), Bernar Nahum’un ‘Koç’ta 44 Yılım: Bir Otomotiv Sanayii 
Kuruluyor’ adlı eseri, Can Kıraç’ın ‘Anılarımla Patronum Vehbi Koç’ (1995) adlı eseri, Can Dündar’ın 
hazırladığı ‘Özel Arşivinden Belgeler ve Anılarıyla Vehbi Koç’ (2006; 2013) adlı iki ciltlik eseri, Sadun 
Tanju’nun ‘Hacı Ömer’ (1983) adlı eseri, Ufuk Sandık’ın ‘Bir Türk Samurayı’ (1996) adlı eseri, Sakıp 
Sabancı’nın ‘İşte Hayatım’ (1985) ve ‘Bıraktığım Yerden Hayatım’ (2004) adlı eserlerini, Nejat Eczacıbaşı’nın 
‘Kuşaktan Kuşağa’ (1982) ve ‘İzlenimler, Umutlar’ (1994) adlı eserleri, Can Dündar’ın ‘Bir Yaşam İksiri: Dr. 
Nejat F. Eczacıbaşı’ (2003) adlı eseri, Feyzi Akkaya’nın ‘Ömrümüzün Kilometre Taşları: STFA’nın Hikayesi’ 
(1989) adlı eseri, Kemal Şahin’in ‘Zirvedeki Şahin: Hayatım ve Fikirlerim’ (2002) adlı eseri, Nurettin 
Çarmıklı’nın ‘Babama Söz Verdim: Hayatım, Anılarım’ (2006) adlı eseri, Reyhan Yıldız’ın ‘Adresini Arayan 
Mektuplar” (2011) adlı eseri ve Hulusi Turgut’un ‘Sabri Ülker’in Hayat Hikayesi’ (2014) adlı eseri örnek 
olarak verilebilir. Sözü geçen eserler Türk iş sistemi içinde öncü kabul edilebilecek birçok işletme grubunu 
kapsadığından (bkz. Çolpan ve Hikino, 2008) gerek iş sisteminin işleyişi gerekse de işletme gruplarının farklı 
tarihsel dönemlerdeki davranış kalıpları konusunda önemli ipuçları içermektedir. 

 
3. Yöntem 
Çalışmanın araştırma stratejisi tepkisiz ölçüm (nonreactive research) ve veri analiz yöntemi de içerik 

analizidir (Bkz. Neuman, 2006: 320-342). İnceleme yaparken özellikle incelenen eserlerin yapılarından 
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kaynaklı bir takım sorunlar (yanlı bakma, beğenilirlik etkileri vb.) göz önünde tutulmuş ve bunlara ilişkin 
gerekli yöntemsel önlemler alınmıştır (Reveley, 2010). İncelemenin örneklemini, Ek A.’da iki kısım halinde 
belirtilen eserler oluşturmaktadır. Belirtilen eserler, hem Türkiye’deki bir işletme grubu ve bir işletme 
grubuna bağlı işletme ile hem de Türkiye’de faaliyet gösteren bir işletme grubunun sahip ve yöneticileri ile 
ilgili olup, bu iki genel kategoriyi temsil ettiği tespit edilen ve yazarlar tarafından ulaşılabilen örnek eserlerdir 
(Bakınız Ek A). Belirtilen eserlere ilişkin içerik analizi Erçek (2012)’in daha sınırlı sayıda eser için yaptığı 
analizde kullandığı başlıklardan yararlanılarak oluşturulmuştur. Beş temel konu temelinde yapılandırılan 
araştırma başlıkları, (i) yönetim yapısı ve pratikleri (işletme grubunun sahipliği ve kontrolü, yönetim 
kurullarının ve üst yönetimin örüntüsü), (ii) stratejik yönelim (iş portföyünün çeşitliliğinin kapsamı, içe 
dönük- dışa dönük uluslararasılaşmanın kapsamı ve grubun büyüme örüntüsü), (iii) örgütsel formun yapısal 
karakteristikleri (grubun koordinasyon mekanizması ve holding şirketi ile bağlı şirketlerin formal ve informal 
ilişkilerinin doğası), (iv) bağlam (Türkiye’nin ekonomik, politik ve sosyo-kültürel unsurlarının algılanışı) ve (v) 
girişimcilik şeklinde sıralanabilir.  

 
4. Çalışmanın Katkısı 
Bu çalışmada incelenecek eserlerin sağladıkları bilgiler Türk iş sistemi ve Türkiye’deki işletme 

gruplarının yapısal, stratejik ve yönetişime ilişkin özelliklerinin tarihsel olarak değişip değişmediğine dönük 
önermelere kaynaklık edebilir. Bu çalışmada ele alınan eserlerden bazılarının incelemeye konu edilmesi ilk 
değildir. Buğra (1987), üç otobiyografi üzerinden (Eczacıbaşı’nın Kuşaktan Kuşağa, Koç’un Hayat Hikayem ve 
Sabancı’nın İşte Hayatım) Türkiye’deki özel sektörün sosyal, ekonomik ve politik çevrelerini anlamaya 
çalışarak, özel sektörün gelişimini değerlendirmiştir. Erçek (2012) ise daha fazla eseri değerlendirmiş ancak 
yaptığı tarihsel değerlendirmede sistematik bir karşılaştırma geliştirememiştir. Çalışma, bu iki denemenin 
ötesine giderek büyük ölçüde yatay kesit analizler yardımıyla sınanmaya çalışılan işletme grubu özelliklerini 
sahiplerinin veya yöneticilerinin emik ve detaylı anlatılarına dayalı şekilde tarihsel bir perspektifle 
değerlendirerek yazına katkı sağlamayı hedeflemektedir.  
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Ek A. Türkiye’deki İşletme Grupları ve İşletme Grubuna Bağlı Şirketleri Tarihsel Olarak İnceleyen Bazı 

Çalışmalar ile Türkiye’deki İşletme Gruplarının Sahipleri ve Yöneticileri İle İlgili Bazı Anı, Biyografi ve 

Otobiyografiler 
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1. Giriş  
Bu çalışmada, özellikle Cumhuriyet’in ilk yıllarında demiryolu ve havacılık sanayi başta olmak üzere 

yaptığı yatırımlarla öne çıkan ve daha sonra düşüşe geçen bir girişimci olarak Nuri Demirağ’ın söz konusu bu 
yükseliş ve düşüşünde makro-kurumsal bağlamın ve devletin etkisi olup olmadığının keşfedilmesi 
amaçlanmaktadır. Söz konusu bu keşif çabasında, tarihsel bir bakış açısıyla, devlete bağlı bir iş sisteminde 
Nuri Demirağ’ın girişimci olarak ortaya çıkışı, yükselişi ve düşüşü dönemler halinde incelenmiştir. Çalışmada, 
kuramsal yaklaşım olarak girişimcinin ortaya çıkışına ilişkin zengin modeller sunması bağlamında makro-
kurumsal kuram tercih edilerek; mevcut makro-kurumsal altyapıda şekillenen girişimcilik faaliyetlerinin 
ortaya konmasında yoğun olarak arşiv verilerine dayalı tarihsel bir tasarım kullanılmıştır. Söz konusu bu 
tercihte, incelenen girişimcinin tarihsel özelliği yanında son dönemde yönetim ve örgüt çalışmaları 
alanındaki tarihe dönüşe (historic turn) ilişkin çağrıların (Clark ve Rowlinson, 2004; Weatherbee, 2012; 
Rowlinson, 2013) etkisi de yadsınamaz.  

Yönetim ve örgüt çalışmaları alanında, tarihe dönüşe ilişkin çağrılar yeni değildir. Söz konusu bu 
çağrıların bir kısmı geçmişe gitmekle birlikte (Kieser, 1994); son dönemlerde de vurgular ve çağrılar 
sıklaşmıştır (Bucheli ve Wadhwani, 2013; Kipping ve Üsdiken, 2014;. Hem eski hem de yeni dönem 
çağrılarda, tarih ve yönetim-örgüt araştırmaları alanının karşılıklı olarak birbirinden beslenebileceklerini 
belirtilmekte ve bunun yöntemlerine ilişkin tartışmalara yer verilmektedir. Söz konusu çağrılardan en eski 
tarihli olanlardan birinde Zald (1988), bir tarihçi olarak Chandler (1962; 1977) gibi örgüt ve yönetim 
çalışmaları alanında büyük katkılarına karşın; sosyolojik, psikolojik ve ekonomik örgüt teorilerinin tarihsel 
bağlama ve süreçlere yeterince atıf vermediğini belirtmektedir.  

Yönetim ve işletmecilik tarihini yerel bağlamımız açısından düşündüğümüzde, yeni gelişmekte olan 
bir alan olmakla birlikte; özellikle yönetim tarihi bağlamında Üsdiken’in hem yerli (Üsdiken, 2003; Üsdiken, 
2004; Üsdiken ve Çetin, 2001) hem de yabancı yazına (Üsdiken ve Kieser, 2004; Kipping ve Üsdiken, 2008; 
Üsdiken, Kipping ve Engwall, 2011; Üsdiken ve Kipping, 2014) katkıları bulunmaktadır. Üsdiken dışında, 
Türkiye’de örgüt ve yönetim akademisinin ilgili alana zaman zaman katkıları (Aytemur, 2010; Topal, Erdemir 
ve Kırlı, 2012) bulunmaktadır. Söz konusu bu katkıları artırmak ve ülkemizde görece yeni gelişen bir alan 
olan yönetim ve işletmecilik tarihine ilişkin çalışmaları özendirmek amacıyla, alanın öncü bilimsel etkinliği 
olan 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi’nde kongre danışma kurulu tarafından, “Yönetim ve 
İşletmecilik Tarihi” alanında da bildiri kabul edilmesine karar verilmiştir (22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon 
Kongresi Bildiri Çağrı Metni, 2014). Bu noktada, ülkemizde yeni gelişen ve katkı sunmaya açık bir alan olan 
söz konusu bu alana katkı yapabilmek için bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışma, giriş bölümünü izleyen ve 
devlete bağlı iş sistemlerinde girişimciliğin gelişimi ile ilgili yazını ele alan bir bölümle devam edecek olup; 
çalışmanın amaç ve önemi ile metodolojik özelliklerine ilişkin bilgilerin verileceği bölüm daha sonra yer 
almaktadır. Çalışmanın bulgularının dönemlendirmeler halinde yer aldığı beşinci bölüm ise çalışmanın 
sonunda yer almaktadır.  

 
2. Devlete Bağlı İş Sisteminde Girişimcilik 
Girişimcilik yazını, genel olarak farklı bilim dallarından beslenen ve zaman zaman ilginin girişimcilik 

sürecinden ziyade daha aktör merkezli bir bakış açısıyla girişimciye kaydığı bir resim çizmektedir. Temel 
yönelimleri açısından bakıldığında, girişimcilik yazınının aktör temelli çalışmalar ve çevre temelli çalışmalar 
olmak üzere temelde iki yönelimde olduğu söylenmektedir. Bu bağlamda söz konusu yaklaşımlardan aktör 
temelli yaklaşımlar, girişimcinin özelliklerine ve davranışlarına atıfta bulunurken; çevre temelli yaklaşımlar 
ise çevrenin aktöre yani girişimcinin oluşumundaki etkisine yaslanmaktadır (Özen vd., 2008: 5). 
Çalışmamızda da, Cumhuriyetin ilk yıllarının girişimcisi olan  Nuri Demirağ’ın ortaya çıkışı, yükselişi ve 
düşüşünde özelde devletin genelde ise makro-kurumsal bağlamın etkisi incelenmek istendiğinden çevre 
temelli yaklaşımlar içerisinde değerlendirilen makro-kurumsal yaklaşım (Özen vd., 2008) çerçevesinde bir 
analiz gerçekleştirilmiştir.  

Devletin ve/veya makro-kurumsal bağlamın girişimcilerin ortaya çıkış ve büyümesindeki etkisi hem 
yabancı yazında hem de yerli yazında bugüne değin ilgi görmüş ve görgül çalışmalar konu olmuştur. Örneğin, 
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Dieleman ve Sachs (2008), çalışmalarında Endonezya’daki darbeci Suharto rejiminde kurduğu yakınlıklarla 
ülkenin büyük gruplarından biri haline gelen Salim Grubu’nun proaktif bir şekilde kendi çevresel koşullarını 
değiştirebildiğini göstermişlerdir. Yazarlar, Salim Grup örneği üzerinden gelişmekte olan ekonomilerde 
bağlamın girişimci üzerindeki etkisine ve girişimcinin bunu dönüştürebilme özgürlüğüne vurgu yapmışlardır. 
Sonuç olarak, gelişmekte olan ekonomilerle devletle olan yakın ilişkilerin işletme gruplarının ortaya çıkış ve 
büyümesinde can alıcı bir etkisi olduğunu göstermişlerdir.  

Son yirmi yılda yaşanan kademeli değişime karşın, Türkiye, devlet tarafından oluşturulmuş büyük 
işletme grupları ve devletin ekonomik faaliyetleri aktif şekilde koordine ve kontrol etmesi (Gökşen ve 
Üsdiken, 2001) sebebiyle devlete bağlı bir iş sistemi özelliğini göstermektedir (Berkman ve Özen, 2008:3; 
Gökşen, 2010). Buğra (2013), Türkiye’de makro-kurumsal bağlamın ortaya çıkardığı bir tip olarak girişimci 
sınıfın içinde genellikle devlet ihaleleri ile ortaya çıkıp büyümüş bir (devlete bağımlı) girişimci tipinin 
varlığından söz etmektedir. Buğra (2013)’nın ortaya attığı bu tez, daha sonra farklı çalışmalarca da 
desteklenmiştir (Özen vd., 2008; Günçavdı, 2009; Günçavdı ve Erçek, 2007). Söz konusu bu tezi destekleyen 
en büyük gösterge ise, yine Buğra (2013)’nın belirttiği Türkiye’deki TÜSİAD çevresini oluşturan büyük 
holdinglerin hemen hepsinin geçmişlerinde hızlı yükselişlerini sağlayan bir kamu ihalesi olduğu gerçeğidir. 
Buğra ve Savaşkan (2010), bu durumun günümüz iş dünyası için de pek değişmediğini; bugünün koşullarının 
Cumhuriyet dönemi girişimcilik tarihine damgasını vuran devlet eliyle iş adamı yaratma olgusunu hatırlatan 
unsurları barındırdığını gözlemlemişlerdir. Buna paralel şekilde, her ne kadar görgül sınamamalara çok fazla 
konu olmasa da devletin bir girişimcinin ortaya çıkışında oynadığı rolün yanında, girişimcinin iş dünyası 
sahnesinden çekilişinde de rolü olduğu söylenebilir. Devletin etkisi, girişimcinin ekonomi sahnesinden 
çekilişi bağlamında görgül olarak yoğun şekilde çalışılmasa da; sahip olduğu kritik etki bazı çalışmalarda 
vurgulanmıştır. Örneğin, Özen vd. (2008: 91) devletin, Türkiye’de bir girişimciyi kayırarak ne kadar hızlı 
büyümesinin sağlıyorsa yine aynı devlet aynı girişimcinin hızlı düşüşüne de neden olabileceğini 
belirtmektedir. Buna ek olarak, Günçavdı ve Erçek (2007:657), inceledikleri işletme grubu özelinde siyaset ve 
siyasal çıkar gruplarına mesafeli yaklaşımın özellikle piyasalaşmanın başladığı 1980’li yıllarda işletme 
grubunun göreli rekabete gücüne sekte vurduğunu belirtmektedirler.  

Yazında, özellikle Buğra (2013)’nın devlet destekli yükselen girişimci profiline ilişkin savını 
destekleyici vurgular bulunmaktadır. Daha erken tarihli çalışmalardan birinde Tekeli ve İlkin (1993), 
Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında büyük müteahhitlerin gelişiminde bayındırlık ve demiryolu projelerinin 
etkisini araştırmışlardır. Yazarlar, talep bağlamında herhangi bir piyasa olmadığından dolayı, doğal olarak söz 
konusu projelere yönelik ihalelerin dönemin ve Türkiye’nin ilk girişimcileri sayılabilecek müteahhitlerin 
gelişiminde büyük bir etkisi olduğunu belirtmişlerdir. Daha önce de atıf yapılan Özen vd. (2008), girişimcinin 
doğuşu ve yükselişi bağlamında parçalı bir yapı olduğunu belirterek, Türkiye’de güncel siyasa içerisinde 
devlet-iş adamı ilişkilerinde bir yandan devlet-ulus geleneğinin devamını; diğer yandan devletçi 
korporatizmin izlerini ve öte yandan da liberal siyasanın çeşitli özelliklerini görmenin mümkün olduğunu 
belirtmektedir. Çok geniş bir araştırma projesi kapsamında ortaya koydukları analizlerde Erçek ve Günçavdı 
ise (Günçavdı ve Erçek, 2007; Erçek ve Günçavdı, 2010; Erçek ve Günçavdı, basımda) elde ettikleri 
bulguların, öncelikle Buğra (2013)’nın çalışmasında öne sürülen, işletme gruplarının devlet bağımlı bir 
gelişim yörüngesi gösterdikleri tezini, grup kurucusu girişimcinin yapı olarak, devlette doğrudan bir rant 
arama gayreti içinde olan bir girişimci olmamasına rağmen, ilk faaliyet alanı itibariyle kamu ile doğrudan 
ilişki içinde olması bağlamında; Elginkan Topluluğu için de kısmen destekler nitelikte olduğunu 
belirtmektedirler (Günçavdı, 2009: 495). Çolpan ve Jones (2014) ise, Türkiye’nin büyük işletme gruplarından 
Koç grubunun kökenleri ve gelişimini inceledikleri araştırmalarında, Vehbi Koç’un bir girişimci olarak 
kurumsal boşlukları görüp doldurduğunu ve dönemin siyasileri ve bürokrasisi ile kurduğu ilişkilerin 
grubunun büyümesi ve çeşitlenmesinde ne derece etkili olduğunu ortaya koymuşlardır.  

Türkiye gibi devlete bağımlı bir iş sistemi olarak karakterize edilen ülkelerde girişimciliğin gelişimini 

ve büyük işletme gruplarının ortaya çıkış ve büyüme serüvenlerini incelemek önemli olmasına rağmen; yine 

aynı makro-kurumsal bağlamda bir müddet sonra girişimcilerin ve/veya büyük iş gruplarının iş dünyası 

ve/veya ekonomi sahnesinden çekilişi de bugüne değin görgül anlamda fazla ilgi görmese de araştırılmaya 

değerdir. Zira, bir girişimcinin ortaya çıkışı ve büyümesi ne denli önemli ise, özellikle devlete bağlı iş sistemi 

bağlamında düşünüldüğünde neden düşüşe geçtiği ve yok olduğu da yine gelişimlerini devam ettirip 

büyümek isteyen girişimciler açısından merak konusudur. Söz konusu bu meraka ek olarak, incelenen 

girişimci devlete bağlı iş sisteminin oluşum yıllarında ortaya çıkmışsa; tarihselliği analize katma açısından da 

zengin bir malzeme sunabilir. Örneğin, Zald (1988: 21) da “Devlet yapılarının tarihsel gelişimi, örgüt 

araştırmaları ile doğrudan ilişkilendirilebilir mi? diye sormaktadır. Bu soruya, özellikle Cumhuriyet rejiminin 

ilk dönemlerinden itibaren girişilen kalkınma sürecine devletin öncü ve biçimleyici rolünün ileriki 
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dönemlerde devlet egemen iş sisteminin ortaya çıkışında önemli etkisi olduğu düşünüldüğünde (Erçek, 

2008: 51) ve bu bağlamda Türk iş sisteminin de Osmanlı devletinin kalıntıları üzerine kurulan Türkiye 

Cumhuriyeti devletinin sanayileşme sürecindeki özgün yapısal şartların biçimlendirmesiyle oluştuğu (Bıçaksız 

ve Özen, 2009: 538) göz önünde bulundurularak olumlu yanıt verilebilir. Bu bağlamda, yukarıda 

bahsedilenler ışığında ve Gökşen (2010: 352)’in belirtiği gibi bir ülkenin iş sisteminin o ülkenin sanayileşme 

sürecinin erken dönemlerinde şekillendiği görüşü doğrultusunda, devlete bağlı bir iş sistemi özelliği gösteren 

Türkiye’nin kuruluş yıllarında ortaya çıkmış, yükselmiş ve bir müddet sonra düşüşe geçmiş bir girişimci olan 

Nuri Demirağ vakasının tarihsel açıdan ele alınması gayet uygundur. Zira yabancı yazında bu doğrultuda 

birkaç girişim olmakla birlikte (Thomes ve Mutz, 2013; Dierikx, 1997) , yerli yazının iş sistemimizde 

girişimcinin ortaya çıkışı yanında düşüşüne hele de Cumhuriyetin ilk yıllarında ortaya çıkan bir girişimciye 

pek ilgi gösterdiği söylenemez. 

3. Amaç ve Yöntem 
Daha önce ifade edildiği gibi bu çalışmada, özellikle demiryolu ve havacılık sanayi başta olmak 

üzere yaptığı yatırımlarla öne çıkan ve daha sonra düşüşe geçen bir girişimci olarak Nuri Demirağ’ın söz 
konusu bu yükseliş ve düşüşünde makro-kurumsal bağlamın ve devletin etkisi olup olmadığının keşfedilmesi 
amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, çalışmanın cevap aradığı temel sorunun “Bir girişimci olarak Nuri 
Demirağ’ın yükselişi ve düşüşünde makro-kurumsal bağlamın ve devletin etkisi ne derecededir?” olduğu 
söylenebilir. Yazında Nuri Demirağ ve girişimciliği üzerine tarihsel açıdan birçok çalışma bulunmakla birlikte 
(Dervişoğlu, 2010; Şakir, 1947; Şeker, 2011; Yalçın, 2009; Tuna, 2010; Dinçaslan, 2012; Deliorman, 1957); 
söz konusu girişimciliğin yönetim ve örgüt çalışmaları açısından görünümüne ilişkin görgül araştırma yok 
denecek düzeydedir. Çalışmanın, bu bağlamda, söz konusu bu tarihsel analizlerle yönetim ve örgüt 
yaklaşımlarını bir araya getirerek Zald (1988: 87)’ın belirttiği farklı iki yazını bir araya getirme gayretinden 
dolayı önem arz ettiği ve katkı potansiyeli taşıdığı söylenebilir. 

Çalışma, yöntemsel açıdan, tarihselliğe dayanan anlatı yaklaşımına yaslanmaktadır. Söz konusu bu 
yaklaşımda, girişimci ve girişimci üzerinde makro-kurumsal bağlamın etkisini ortaya koymak amacıyla 
derlenen ve ayrıntısına aşağıda yer verilen veriler, girişimcinin ortaya çıkışı, yükselişi ve düşüşünü daha iyi 
resmedebilmek ve bu izleğe bağlı kalabilmek açısından 3 döneme ayrılarak kurgulanmıştır.  

Çalışmada, kullanılan veri kaynakları temelde birincil ve ikincil niteliktedir. Birincil veri kaynağı 
olarak, özellikle girişimci olarak Nuri Demirağ’ın ortaya çıkışı, yükselişi ve düşüşünün tarihsel olarak 
izlenebilmesine olanak vermesi ve makro-kurumsal bağlam ile devletin etkisini görebilmek açısından 
özellikle yerli yönetim ve örgüt çalışmalarında fazlaca kullanılmamış arşiv verileri elde edilmiştir. Bu amaçla, 
çalışmanın ikinci yazarı tarafından Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nde yer alan Nuri Demirağ ile ilgili belgeler 
derlenmiştir. Tarihsel bağlamı anlamak açısından zengin bir bakış açısı sunabileceği düşünülen arşiv 
belgelerinin, dönem gazetelerinin haberleri ile desteklenmesi de hedeflenmiş; bu amaçla özellikle Milli 
Kütüphane arşivinde o dönemde faaliyet gösteren Cumhuriyet, Efkâr ve Vatan gazeteleri gibi gazetelerde 
konu ile ilgili yayınlanmış haberler de elde edilmiştir. Söz konusu bu birincil veriler yanında, daha önce farklı 
bağlamlarda Nuri Demirağ üzerine yapılmış çalışmalardan da yararlanılmıştır (Dervişoğlu, 2010; Şeker, 2011; 
Yalçın, 2009; Tuna, 2010; Dinçaslan, 2012). Özellikle, yaşadığı dönemde yazılmış olan ve Türkiye’de iş adamı 
biyografisi türünün ilk örneklerini teşkil edebilecek çalışmalar (Şakir, 1947; Deliorman, 1957) hayli zengin 
içeriğe sahiptir. Bunun dışında, arşiv belgelerinin örgütsel araştırmalardaki önemine değinen Rojas 
(2010:1268)’ın da belirttiği gibi ikincil veri olarak Nuri Demirağ’ın kendi yazdığı yazılar, kitaplar ve dönemin 
yöneticilerine gönderdiği mektuplar ile hakkındaki kitap, makale, haber, röportaj, video, kendi adına 
hazırlanmış web sitesi bilgileri ve belgesel gibi farklı türde kaynaklar da arşiv belgelerine ek olarak 
derlenmiştir.  

 
4. Oluşum Yıllarında Devlete Bağlı Bir İş Sistemindeki Girişimci Olarak Nuri Demirağ 
Mühürzade Nuri (Demirağ), 1886 yılında Sivas Divriği’de dünyaya gelmiştir (Şakir, 1947: 12). Nuri 

Demirağ, ilk ve orta öğrenimini doğduğu yer olan Divriği’de tamamlamıştır (Deliorman, 1957: 7; Şakir, 1947: 
15-19). Rüştiye tahsilini Divriği’de yaparken babasını küçük yaşta kaybetmesinden dolayı, okuduğu rüştiyede 
muallim muavini (öğretmen yardımcısı) olarak görev yapmıştır. Bir süre sonra ona girişimcilik yolunda 
dönemin bürokrasisini ve iş dünyasını tanıması açısından büyük tecrübe kazandıracak memurluğa 17 
yaşında adım atarak; Ziraat Bankası’nın açmış olduğu sınavı kazanıp Sivas’ın Kangal şubesinde göreve 
başlamış, daha sonrasında ise Koçgiri’ye atanmıştır (Deliorman, 1957: 8; Şakir, 1947: 22). Mühürdarzade 
Nuri, 1908 yılında ilan edilen İkinci Meşruiyet sonrasında gerçekleştirilen yenilikler kapsamında kadrosunu 
güçlendirmeye çalışan Maliye Vekaleti (Bakanlığı)’nin açmış olduğu sınavı kazanarak, İstanbul Hasköy Mal 



23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, MUĞLA 

141 
 

Müdürlüğü görevine atanmış, 10 Ekim 1920 tarihinde İstanbul Vilayeti Tahakkuk Müfettişi olarak 
memuriyetten istifa edene değin önemli görevlerde bulunmuştur (Dervişoğlu, 2007: 66). Memuriyetten 
istifasında, bir devlet memuru olarak 1. Dünya Savaşı ortamında İstanbul’da azınlık mensuplarından görmüş 
olduğu hakaretin etkisi olduğunu “Milli haysiyet ve şerefi, üç buçuk palikaryanın ayakları altında çiğnenen 
bir hükümete memurluk edemem” ifadesiyle belirtmiştir (Deliorman, 1957: 9; Şakir, 1947: 38; Dervişoğlu, 
2007: 67). İzleyen bölümde, Nuri Demirağ’ın Türk iş sisteminin oluşum dönemlerinin başlangıcından itibaren 
bir girişimcinin nasıl ortaya çıktığı, yükseldiği ve düşüşe geçtiği ve söz konusu bu dönüm noktalarında makro-
kurumsal bağlamın nasıl ve ne derece etkili olduğu anlatısı aktarılmaya çalışılmıştır.  

Nuri Demirağ’ın bir girişimci olarak ortaya çıktığı dönemi memurluktan istifa ettiği tarih olan 1906 
ile ticarete atıldığı sigara kâğıdı üretimi alanında yatırım yaptığı 1923 yılına değin götürebilmek mümkündür. 
Söz konusu bu dönem, memur Müdürdarzade Nuri Bey’den tüccar Müdürdarzade Nuri Bey’e geçişi temsil 
etmektedir. Bu dönemde makro-kurumsal bağlamın ve devletin etkisini özellikle memurluktan ayrılış ve 
sigara kâğıdı alanındaki tüccarlık faaliyetinin sona ermesindeki etkileri bağlamında görmekteyiz. Nuri 
Demirağ’ın girişimciliğinde, yükselişini ve Türkiye’nin en zengin iş adamlarından biri olduğu dönemi temsil 
eden 1924-1942 yılları arası, tüccarlıktan özellikle ulaştırma alanındaki demiryolu ihaleleri ve havacılık 
sanayi alanındaki uçak üretim çalışmalarına dayanmaktadır. Sigara kâğıdı üretimi alanındaki özel 
teşebbüsleri sekteye uğratarak tekel olan ve Nuri Demirağ’ın farklı alanlar aramasına yol açan devlet bir 
kenarda tutulduğunda, Nuri Demirağ’ın sanayiciliğe geçişinde de özellikle devletçilik olarak adlandırılan 
1930’lardan sonra (Bıçaksız ve Özen, 2009: 537) yabancılardan alınan ve yerli iş adamlarına verilmeye 
çalışılan demiryolu yapım ihaleleri ile bu alana adım attığı ve farklı bir döneme girdiği söylenebilir. Tekeli ve 
İlkin (1993), bu tespite benzer şekilde, Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde özellikle demiryolu ve bayındırlık 
ihalelerinin yerli girişimci sınıfının ortaya çıkıp gelişmesinde önemli rol oynadığını belirtmişlerdir. Bu 
noktada, Nuri Demirağ’ın da söz konusu tespiti doğrular şekilde bu alana ilk olarak 1924 yılında çıkarılan 449 
sayılı kanunla Samsun-Sivas demiryolu yaptırma yetkisinin Nafia Vekaleti (Bayındırlık Bakanlığı)’ne 
verilmesinden sonra hattın ilk 7 km’lik kısmının ihalesini 210.000 liraya kazanarak girdiği görülmektedir 
(Dervişoğlu, 2007: 72). Söz konusu, bu dönemde Türk Hava Kurumu için yapılan uçak bağışı kampanyasına 
katılması istendiğinde, “Ben bu uçakları yapmaya talibim” diyerek havacılık sanayine giriş yapmış 
(Deliorman, 1957; Şakir, 1947); Beşiktaş’ta bir tayyare atölyesi kurmuş ve bugünkü Atatürk Havalimanı 
arazisinde de kendine ait bir uçuş okulu ve pist yaptırmıştır (Dervişoğlu, 2007). Dönemin koşulları göz 
önünde bulundurulduğunda son derece stratejik bir sektör olan havacılığa yapılan yatırımlar devlet 
tarafından oldukça olumlu karşılanmış, Nuri Demirağ’a dönemin Genelkurmay Başkanı (Çakmak, 1936) ve 
Hava Müsteşarı (Doğan, 1938) tarafından destek yazıları gönderilmiş; dönemin koşulları gereği yurtdışından 
ithal edilmesinde döviz kısıtı nedeniyle sorun bulunan parçaların döviz müsaadesi alabilmesi için Milli 
Müdafaa Vekâlet’inden Maliye Vekâlet’ine birçok kez destek yazısı (BCA, 1939:2124410; BCA, 
1939:21244112; BCA, 1939:21244114) yazılmıştır. Dahası, bir süre sonra ters düşeceği dönemin 
Reisicumhuru olan İsmet İnönü imzası ve Milli Müdafaa Vekâlet’inin girişimiyle “hava kuvvetlerinde bulunan 
tayyare, motor ve kara nakil vasıtalarının tamiri ve bazı yedek parçalarının imali işlerinin, Beşiktaş ve 
Yeşilköy’deki Nuri Demirağ tarafından kurulan tayyare fabrikalarına yaptırılması” (BCA, 1942:996713) 
konusunda Bakanlar Kurulu’nda karar dahi alınmıştır. Buna ek olarak, bu dönemde yine Bakanlar 
Kurulu’ndan İnönü imzalı ve 1942 tarihli iki yazı ile Sivas’taki iki krom madeni imtiyazı da Nuri Demirağ’a 
devredilmiştir (BCA, 1942:1299119; BCA, 1942:1009120). 1943 yılından Nuri Demirağ’ın ölüm tarihi olan 
1957 yılına değin ise, sanayici Nuri Demirağ’dan özellikle havacılık alanındaki yatırımları konusunda 
kendisine haksızlık yapıldığı düşüncesiyle girdiği siyasi hayata atılan bir Nuri Demirağ’a geçişin olduğun 
söylenebilir. Aslında, özellikle tüm birikimini yatırdığı havacılık alanındaki işlerinin ters gitmeye başlaması, o 
dönem devlete bağlı bir kurum özelliği gösteren Türk Hava Kurumu tarafından verilen siparişler için 
Demirağ’ın mühendislerinden biri olan Selahattin Alan’ın sipariş uçakların test uçuşları sırasında kaza 
yaparak hayatını kaybetmesi ile başlamıştır. Bu kaza, Nuri Demirağ için bir dönüm noktası olmuştur; zira 
Türk Hava Kurumu dava sürecinde bilirkişilerin tam tersi iddialarına rağmen uçak siparişlerini şartlara uygun 
olmadığı gerekçesiyle satın almaktan vazgeçmiş (Aksın, 1972) ve Türk Hava Kurumu ile Nuri Demirağ 
arasında Demirağ’ın 1943 yılında açtığı bir dava sebebiyle bir hukuk savaşı başlamıştır. Bu tarihten sonra 
Türk Hava Kurumu ile mücadele etmeye başlayan ve bu mücadelesini siyasete girerek de devam ettirmeye 
çalışan Nuri Demirağ, bir bakıma bizzat devletin kendisiyle de mücadele etmektedir. Zira, tek partili hayatın 
devam ettiği dönemde, dava ettiği kurumun o dönemki genel başkanı Şükrü Koçak, önce Erzurum 
Milletvekilliği ve daha sonra iki kabinede de Ulaştırma Bakanlığı yapmış olan bir şahsiyettir. Bir girişimci 
olarak, devletin etkisini tümüyle hissetmeye ve girişimcilik anlamında düşüşe geçmeye başladığı bu 
dönemde, önce Beşiktaş’taki tayyare atölyesi daha önce alınmış olan bir kararla savaş döneminde öncelikli 
olarak yararlanılacak fabrika ve tesisler listesinden Milli Müdafaa Vekâlet’inin isteği ve Bakanlar Kurulu’nun 
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onayı ile çıkarılmış (BCA, 1949:119453); izleyen dönemde Beşiktaş’taki tayyare atölyesi ve daha sonra da 
Yeşilköy’deki okul arazisi ile pisti ise istimlak edilmiştir (TVNET, 2012).  
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ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, uzun ömürlü Türk işletmelerinin yöneticilerinin, büyümenin önündeki engeli 

inanç sistemiyle mi, yoksa ekonomi politik sistemle mi ilişkilendirdiklerini tartışmaktır. Bu tartışmaya 
kaynaklık eden iki farklı görüş, iktisat tarihi alanından devralınmıştır. Araştırmada,  1807-1923 yılları 
arasında kurulan KOBİ düzeyinde 10 uzun ömürlü Türk İşletmesinin yöneticilerinin söylemleri analiz 
edilmiştir. Böylece yöneticilerin büyümenin önündeki engelin kaynağı olarak neyi gördükleri açığa 
çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırma bulguları yönetici söylemleri ile dini öğretilerin büyümeyi engellediğini 
iddia eden varsayımlarla örtüşmektedir. Ancak, bu işletmelerin kuruluş yılları itibariyle mevcut olan ekonomi 
politikasının büyümeyi engelleyen yapısının da yaklaşık üç kuşak boyunca işletmeleri etkisi altına aldığı 
görülmüştür.  

 
Anahtar Kelimeler: Uzun Ömürlü İşletmeler, Büyüme, İşletme Tarihi 
 
1. Giriş 
TÜİK’in (2013)  İş Kayıtlarına Göre Girişim Sayıları çalışması verileri ışığında hazırlanan, KOSGEB’in 

(2015:11) yayımlamış olduğu 2015-2018 Kobi Stratejisi ve Eylem Planı Raporunun taslağında belirtildiği 
üzere, Türkiye’de toplam işletmelerin %99,9’unu KOBİ’ler oluşturmaktadır. Bu veri, KOBİ ölçeğindeki 
işletmelerin belirlediği bir ekonomik yapıyı işaret etmektedir. Rapora göre 0-9 çalışana sahip mikro 
işletmeler toplamın %93,6’sını; 10-49 çalışana sahip küçük işletmeler toplamın %5,4’ünü ve 50-249 çalışana 
sahip orta ölçekli işletmeler ise toplamın %0,9’unu oluşturmaktadır. Ayrıca, AB’ye tam üye olan 28 ülkenin 
oluşturduğu grup ile Türkiye’nin ölçeksel işletme dağılımı arasında önemli farklar bulunmamaktadır. Diğer 
bir ifade ile KOBİ’ler sadece Türkiye’de değil, dünyanın pek çok ülkesinde yaygın olan işletme formudur. 
Diğer yandan, İşletme Tarihi disiplininin tanıtıldığı temel eserler (örn: Amatori ve Jones, 2007, Jones ve 
Zeitlin,2008) incelendiğinde Chandlerian yaklaşımın disiplinin gelişimine olan katkısı ve alandaki hakimiyeti 
fark edilecektir. Chandler (1962;1977;1990) eserlerinde çok bölümlü örgütsel yapısı olan, büyük ölçekli 
işletmeleri ele almıştır. Bu eserler ABD İşletme tarihi başta olmak üzere pek çok ülkedeki işletme tarihi 
çalışmalarının hem yöneliminin hem de içeriğinin belirlenmesinde etkili olmuştur (Jones ve Zeitlin,2008:2). 
Ancak ülkeler bazında işletme tarihi çalışmaları ele alındığında bağlamın önemi açığa çıkmaktadır. Örneğin; 
Yunanistan (Dritsas,2007), İtalya (Amatori ve Bigatti, 2007), Fransa (Cassis, 2007), İspanya (Carreras vd, 
2007) gibi ülkelerde hem teorik arka planı oluşturan birikimin, hem de ekonomiyi şekillendiren işletme 
yapılarının farklı olmasından dolayı Chandlerian yaklaşımın işletme tarihi çalışmaları için tam bir çerçeve 
sun(a)madığı görülecektir. 

Özetle, yaygın işletme formu küçük işletmeler olduğu halde alan yazında büyük işletmeleri ele alan 
bir perspektif hakimdir. Oysa bağlamı dikkate alan işletme tarihçiliği perspektifi de Türkiye özelinde alanın 
gelişimi için önem arz etmektedir. Bu nedenle araştırmacı Türkiye bağlamında yaygın olan işletme formuna 
odaklanmayı tercih etmiş ve uzun ömürlü Türk işletmelerinin tarihini incelemeye karar vermiştir. 
Araştırmacının uzun ömürlü Türk işletmelerine dair yürüttüğü önceki çalışmalarda Türkiye’de uzun yaşamayı 
başarmış işletmelerin büyük kısmının gıda sektöründe faaliyet gösteren, KOBİ düzeyinde aile işletmeleri 
olduğunu tespit edilmiştir (Dil, 2013; Dil, 2014). Bu çalışmaların sonuçları, işletme yöneticilerinin itibarlarını 
kaybetme riski getirecek her türlü büyüme fikrinden uzak durdukları, sermaye birikimlerinin el verdiği ölçüde 
-küçük adımlarla ve temkinli bir şekilde- büyüdüklerini göstermektedir. Ayrıca, ele alınan uzun ömürlü 
işletmelerin yeni ürün geliştirme veya yeni şube açma yoluyla büyümeyi tercih ettiği, ancak agresif bir 
büyümeden özellikle kaçındıkları tespit edilmiştir. Bu işletmelerde uluslararasılaşma ve çeşitlenme yoluyla 
yeni sektörlere girme, büyümek için tercih edilmeyen yollardır. 

Bahsi geçen bu çalışmaların sonuçları daha çok stratejik yönetim ve örgütsel ekoloji kuramının 
kavram setleri kullanılarak yorumlanmıştır. Ancak, 14.01.2015 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 

                                                           
 Bu çalışma, 17.10.2014 tarihinde Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nde sunulan YAŞLI ve 
KÜÇÜK: Örgütsel Ekoloji Kuramı Çerçevesinde Demografik Süreçlere Dair Bir Araştırma adlı çalışmanın bulgularından 
hareketle tasarlanmıştır. 
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düzenlenen İşletmecilik Tarihi Panelinin II. Oturumunda1 ele alınan temel tartışma konusu ışığında, bahsi 
geçen çalışmaların bulgularının iktisat tarihi temelinde yeniden yorumlanabileceği gerçekliği açığa çıkmıştır.  

Bu panelde tartışılan konu, Osmanlı ekonomik sisteminde kurgulanan atomize örgüt yapılarının 
büyüyememesinin bir sebep değil, bir sonuç olduğudur. Büyüyememe ile sonuçlanan bu duruma neyin 
sebep olduğuna dair iki farklı düşünce ekolünün varlığına işaret edilmiştir. Bunlardan ilki, İslam dininin 
öğretilerinin büyümenin önündeki engel olduğuna dair varsayımlardır. İkincisi ise, Osmanlı’da hakim olan 
makro sistemin - ki buna ekonomik ve politik sistem doğrudan bağlıdır- büyümeyi engelleyecek şekilde 
tasarlanmış olduğuna dair varsayımdır. 

Panel tartışmasının sonuçlarından hareketle araştırmacı, Osmanlı döneminde kurulmuş ve halen 
faaliyet gösteren uzun ömürlü Türk işletmelerine odaklanan yeni bir araştırma tasarımına yönelmiştir. 
Mevcut çalışmaya zemin hazırlayan bir önceki araştırmanın bulguları bahsi geçen işletmelerin büyüme 
sıkıntısı olduğunu göstermektedir. Bu sonuç ışığında,  ‘yaşlanarak hayatta kalma olasılığını arttırmış 
işletmelerin, neden büyüyerek yaşam şanslarını arttıramadıkları’ sorusu bu defa iktisat tarihi alanındaki 
temel tartışmalar ekseninde araştırılacaktır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, uzun ömürlü Türk 
işletmelerinin yöneticilerinin, büyümenin önündeki engeli inanç sistemiyle mi, yoksa makro yönetim 
sistemiyle mi ilişkilendirdiklerini tartışmaya açmaktır. Bir başka ifadeyle iktisat tarihi alanındaki bir 
tartışmanın, işletme yöneticileri nezdindeki algısı bu araştırmanın zeminini oluşturmaktadır. “Uzun ömürlü 
Türk işletmelerinin yöneticileri büyümenin önündeki engelin kaynağı olarak neyi görmektedir?” araştırmanın 
sorusudur. 

2. Literatür 
Büyüme, işletme disiplini içerisinde üzerinde önemle durulan bir konu olmakla birlikte, bu 

araştırmaya kaynaklık edecek literatür yukarıda bahsi geçen panel tartışmasının zemini hazırlayan 
çalışmalarla sınırlı tutulacaktır. İktisat tarihçileri açısından büyüme olgusu, geçmişte büyük bir medeniyet 
kurmayı başarmış olduğu halde, İslam dünyasının günümüzde en geri kalmış bölgelerden biri olması ile 
ilişkilendirilen bir konudur (Çizakça, 2013: 1). İslam dininden temelini alan miras hukuku sistemi, İslam 
hukuk alimlerinin içtihatlarının uygulamaya etkisi, İslam miras hukukunun neden olduğu yüksek işlem 
maliyetleri vb. nedenlerle İslam ülkelerinde kurulan işletmelerin küçük ölçekli ve kısa ömürlü olduğunu ileri 
süren (örn: Kuran, 2003; 2006) çalışmalar olduğu kadar, büyümenin önündeki engelin bizatihi dinin 
öğretilerinin değil, İslam devletlerinin –özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun- ekonomi politikasının bir 
sonucu olduğunu ileri süren (örn: Genç, 2000, Çizakça, 2011; 2013) çalışmalar da mevcuttur. Ancak buradaki 
tartışmaların temelini oluşturan anahtar kavram ‘şirket’tir.  

Şirket – özellikle de anonim şirket-, tüzel kişiliğe sahip olmanın verdiği avantajla hem sermaye 
birikimini kolaylaştırır, hem de varlığını uzun süreli kılma şansı yakalar (Bakan, 2007). Sermayeyi kolay 
biriktirebilmenin temelinde ortakların sınırlı sorumlu olmaları, uzun ömürlülüğün temelinde ise kendisini 
kuran kişilerin ömürleriyle sınırlı olmayan bir forma kavuşması yatar. Bu formda bir işletme yapısının İslam 
toplumunda mevcut olmaması yukarıdaki tartışmaya zemin hazırlayan önemli bir etkendir. Diğer bir ifade ile 
şirketleşememe büyüyememeyi beraberinde getirmiştir. İslam öğretisinin hayat pratiklerine yansıyan 
sonuçlarıyla büyümenin gerçekleşemediğini iddia edenlere göre argümanlar kısaca şöyle sıralanabilir 
(Çizakça, 2013) : 

1- Batı pratiğinde Roma Katolik Kilisesi’nin oluşturduğu korporasyon yapısının mevcut olması, ancak 
bunun İslam dünyasında karşılığının olmaması. 

2- İslam dünyasında geniş aile ve kabile kültürünün yaygın olmasına karşın, Batı’nın çekirdek aile 
yapısının yarattığı kurumsal boşluğun şirketler ile doldurulması. 

3- İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin ölümü neticesinde ortaklığın bozulma riskinin getireceği 
olumsuzlukların İslam miras ve ortaklık hukukunda yer alması. 

4- İslami ortaklıklarda tüzel kişilik yapısının mevcut olmamasının getireceği kredi bulma zorluğu ve 
işlem maliyetlerinde yaşanacak artış. 

5- İslam miras hukukunun varislerin çokluğu nedeniyle şirket kurmayı zorlaştırması ve işlem 
maliyetlerini arttırması. 
Tüm bu argümanlara, Çizakça (2013) şeriatın katılığının değil, İslam imparatorluklarının ekonomi 

politikalarının sebep olduğu yanıtını vermiştir. İddiasını temellendirirken mülkiyet haklarını referans almıştır. 

                                                           
1 Bu panelin konu başlığı “Osmanlı Ekonomik Yapısı, Anlayışı ve Osmanlı’da İşletmecilik/Ticaret Faaliyetleri”dir. Panel 
başkanlığını Behlül Üsdiken’in yaptığı oturumda, panelistler Mehmet Genç, Erol Özvar ve Murat Çizakça olmuştur. 
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Tarihte yer alan üç İslam İmparatorluğundan Safevi ve Babür İmparatorluklarının arşiv kayıtlarının tahrip 
olması, yalnızca Osmanlı arşivlerinin detaylı analizini yapmaya izin vermektedir.  

Osmanlının hakim ekonomi doktrini, merkezi güçlü tutmak ve tüccar sınıfı başta olmak üzere diğer 
tüm sınıfları dengelemek üzerine kurulmuştur. Genç (2000), Devlet ve Ekonomi eserinde Osmanlı’nın 
ekonomik yapısını tüm detayları ile incelemiştir. Genç’e (2000) göre, devletin, emek, sermaye ve toprak 
üzerinde ciddi kontroller işlettiği bir sistem mevcuttur. Miri toprak rejimi uygulandığından özel mülkiyet 
yoktur. Üretimi devlet kendisi yapmamakla birlikte, üretimin dağıtımı, bölüşümü, kalite ve fiyatının 
belirlenmesi konusunda kontrol mekanizmaları çalıştırılmaktadır. Kısaca bu yapı, işletmelerin yatay ve dikey 
entegrasyonunu engelleyen, hammadde alımlarını ve kar hadlerini (narh uygulamaları) sınırlayan, lonca 
teşkilatları üzerinden girdi-çıktı fiyatlarını kontrol eden güçlü bir devlet otoritesini temsil etmektedir. Çizakça 
(2011) Osmanlı İmparatorluğunun ekonomik doktrinine proto-quasi soyalist (ön-sosyalizmsi) tanımlamasını 
uygun görmektedir. O’na göre Kur’an ve sünnet çizgisinde olan İslam kapitalizmi İslam’ın erken 
dönemlerinde başarı kazanmış olan Şeriat temelli (Shari’ah based approach) yaklaşımdır. Ancak zaman 
içinde İslam devletlerinin merkezi güçlendirmek adına getirdiği uygulamalar bu yaklaşımdan uzaklaşmaya 
neden olmuştur. Modern İslami finans şeriata uyumlu (shari’ah compliant approach)  bir forma 
bürünmüştür (Çizakça, 2011). Osmanlı sisteminde işletilen mevcut sistemin ne kadar İslami kimlik taşıdığı 
araştırmacıların üzerinde mutabakat sağlayamadığı başka bir tartışma konusu olduğundan burada 
ayrıntılara yer verilmeyecektir. 

Literatürün bu kısa özeti, büyüyememe olgusunu iki farklı perspektiften açıklayan görüşleri 
özetlemektedir. Ancak bu oldukça makro bir bakış açısı sunmaktadır. Acaba mikro ölçekte uygulamacılar bu 
tartışmayı nasıl algılamakta ve büyümenin önündeki engelin kaynağı olarak neyi görmektedir? Bu soruyu 
yanıtlamak üzere araştırma, aşağıda detayları verilen metodoloji ile yürütülmüştür.  

   3. Araştırma Yöntemi 
Uzun ömürlü Türk işletmelerinin yöneticileri büyümenin önündeki engelin kaynağı olarak neyi 

görmektedir? sorusu derinlikli olarak anlaşılması/araştırılması gereken konu olduğundan metodolojik olarak 
nitel bir araştırma deseni tercih edilmiştir. Araştırmacının bu çalışmaya zemin hazırlayan önceki çalışması 
da bu metodolojinin tercihini pekiştiren bir unsur olmuştur. Araştırma kapsamda, 1807-1923 zaman 
aralığında kurulan, kar amacı güden ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren, araştırmaya katılmayı kabul 
etmiş 10 işletmeye ulaşılmıştır. Bu işletmelerin tamamı çalışan sayısı bakımından KOBİ statüsünde olan 
işletmelerdir.  

Veriler 2013-2014 yılları arasında işletmelerin yöneticileri ile yapılan derinlemesine ve yarı 
yapılandırılmış mülakatlardan elde edilmiştir. Araştırmaya dahil edilen işletmelerin kendilerine ait arşivleri 
bulunmadığından geçmişten bugüne nasıl büyüdükleri hakkında veri elde edilebilecek yazılı kaynaklara 
ulaşılamaması, veriyi zenginleştirme konusunda bir kısıt oluşturmaktadır. Bu nedenle işletmenin geçmişi ve 
gelecek projeksiyonu hakkında en fazla bilgiye sahip olduğu düşünülen sahip-yöneticiler ile mülakat 
yapılmıştır. Bu veriler söylem analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Böylece iktisat tarihi disiplininde sürmekte 
olan tartışmanın yöneticiler tarafından nasıl algılandıkları ortaya konmuş olacaktır. Araştırmanın beklenen 
katkısı, İşletmecilik Tarihi disiplini ile İktisat Tarihi disiplini arasındaki tartışmaları ilintilendirecek bir 
tartışmayı başlatabilmektir. 

4. Analiz: 
Araştırmaya konu edilen işletmeler hakkında kısa bilgi aşağıdaki şekildedir:  

 
Tablo 1: Araştırmaya Konu Edilen Uzun Ömürlü İşletmeler 
İşletme Faaliyet Kuruluş Tarihi Firmanın Yaşı Yer 

İşletme 1 Şekerleme Üretimi 1807 208 İstanbul 

İşletme 2 Şekerleme Üretimi 1864 151 İstanbul 

İşletme 3 Lokantacılık 1867 148 Bursa 

İşletme 4 Dış Ticaret 1880 135 İstanbul 

İşletme 5 Güllaç Üretimi 1881 134 İstanbul 

İşletme 6 Boza Üretimi 1884 131 Sakarya 

İşletme 7 Lokantacılık 1888 127 İstanbul 

İşletme 8 Ticaret 1889 126 İstanbul 

İşletme 9 Yoğurt Üretimi 1893 122 İstanbul 

İşletme 10 Şekerleme Üretimi 19232 92 Sakarya 

                                                           
2 İşletme Yöneticisi, ellerinde bulunan en eski makbuzun tarihini esas aldığından işletmenin kuruluşunu 1923 olarak 

kabul ettiklerini dile getirmiştir. Ancak, bu aile işletmesinin kurucusu olan kişiden aktarıldığına göre kuruluş tarihinin çok 
daha önceki yıllara dayandığı vurgulanmıştır. 
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Tabloda görüleceği üzere araştırmaya konu edilen işletmelerin sekizi gıda sektöründe faaliyet 

göstermektedir. Araştırmacının önceki çalışmasında yapmış olduğu listelemede (Dil,2013) Türkiye genelinde 
uzun ömürlü işletmelerin büyük çoğunluğunun gıda sektöründe faaliyet gösteren aile işletmeleri olduğu 
tespit edilmiştir. Bu nedenle, bu çalışma özelinde de Türkiye’deki mevcut durumu yansıtan bir katılımcı 
profili söz konusudur. Benzer şekilde Türkiye’deki uzun ömürlü işletmelerin pek çoğu İstanbul ilinde yer 
almaktadır. Bu da araştırmaya katılan işletmelerin dağılımında kendini gösteren bir durumdur. 
Araştırmaya konu edilen işletmelerin tamamı çalışan sayısı bakımından KOBİ düzeyindedir. İşletmelerin yıllık 
gelirleri hakkında detaylı veri toplanamadığı için, literatürde çalışan sayısı bakımından yapılan tasnif esas 
alınmıştır. Bu bağlamda katılımcılar büyüme konusundaki engellerin araştırılması açısından uygundur. 
İşletme 7 dışında araştırmaya dahil olan tüm işletmeler aile işletmesidir, işletme 7 ise ahilik sistemini devam 
ettiren ve ustandan çırağa devredilen bir yapıdadır. Bu bağlamda yöneticiler, 3. kuşak ile 6. kuşak arasında 
değişkenlik göstermektedir. İşletme 2, 3 ve 7’nin yönetiminde aile dışından profesyonel yöneticiler 
bulunmaktadır. Ancak İşletme 3 ve 7’de, yönetim tamamen profesyonellere teslim edilmemiştir, aile içinden 
üyeler de yönetime aktif role sahiptir.  

Literatürde belirtilen önemli konulardan biri şirket formunda örgütlenme noktasında İslam 
ülkelerinde bir geri kalmışlığın olduğu yönündedir. Bu veri ışığında, araştırmaya katılan işletmelerin hukuki 
formaları sorulduğunda yalnızca üç işletmenin anonim şirket olduğu tespit edilmiştir. Geri kalan işletmeler 
daha çok limited şirket veya kollektif şirket olarak örgütlenmektedir. Ancak tespit edilen önemli bir nokta, 
tüm bu işletmelerin kuruluşlarından yaklaşık 100 yıl kadar sonra –genelde 3 kuşak temsilci döneminde- 
şirket formuna büründüğüdür. Yöneticiler aile işletmesinin kurumsallaşması konusunda sıkıntı çektiklerini 
dile getirmiştir. İşletme 3 ve İşletme 10 aile içinde kuşak devri sırasında bölünmeler yaşandığını dile 
getirmiştir. Özellikle ilk kuşak temsilcilerin vefatından sonra hangi varisin işin başına geçeceği noktasında 
tüm işletmelerde sıkıntı yaşanmış, ancak bir yönetim boşluğuna izin vermeden işletmenin ayakta kalması 
sağlanmıştır. İşletmelerin şahıs işletmesinden kendi tüzel kişiliği olan şirket formuna bürünmesi kuşaklar 
geçtikten sonra ancak başarılmıştır.  
Bu noktada, Batı pratiğinde mevcut olan korporasyon yapısının Osmanlı döneminde kurulmuş işletmelerde 
bir karşılığının olmadığı, dolayısıyla miras hukukundan doğan yaptırımların aile işletmelerinin sürekliliğinin 
sağlanmasında olumsuz etkide bulunduğu argümanı, katılımcıların söylemleri ile örtüşmektedir. İşletme 5’in 
yöneticisi aile işletmesini sürdürmenin bir fedakarlık olduğundan şöyle bahsetmektedir: 

“….aile şirketi olmanın getirdiği avantajlar da var dezavantajlar da. Aile büyüdükçe o dezavantajlar 
artıyor çünkü aileye yeni girenler oluyor onların düşünce tarzı ailenin düşünce tarzına uymayabiliyor. 
Onları bir şekilde kapatmak gerekiyor. (…) ben küstüm misketlerimi alıp gidiyorum diyen olmamış 
bugüne kadar. Ama burada aile katkı vermiş işte. Amcamla babamım eşleri katkı vermiş üzerine bizler 
katkı vermişiz ve olmuş. Bundan sonra da inşallah böyle devam eder.” 

İşletme 4’ün yöneticisi işletmenin sermayesini korumak için harcanan çabaları bir evin idare 
edilmesine benzetmektedir: 

“Bizde çok kriz dönemleri yaşadık.( …) Önlem alamazsınız bu krizleri ne bekliyorduk, ne önlem. 2008 
krizi hiç kimsenin beklediği kriz değildi. Bir ay evvel vur patlasın çal oynasın durumu varken bir ay sonra 
dünya düştü yani yönetmiyoruz krizi. Sadece krize uyum sağlıyoruz ya da önden hiç görmüyoruz krizi. 
Ama iyi günlerimizde kenara koyuyoruz. Har vurup harman savurmuyoruz. Binamızı 5 kat çıkmıyoruz. 
On tanede araba almıyoruz. O kötü günde de kenara koyduğumuzu yiyiyoruz diyelim. Tam aile 
mantalitesi ile ev mantalitesi ile ilerliyor.” 

“Çok basit şekilde söyleyeyim. Biz normal şartlarda şirketlerle çalışıyoruz dedik. Bunlardan çok daha 
fazla fiyatlara aldık normal aile şirketimize aldığımızdan. Biz standardımızı tutturacak kadar almaya 
çalışıyoruz. Şirkette bırakmaya çalışıyoruz parayı. Çünkü öbür türlü şirket çok zora düşer. Şimdi 
Türkiye’de çok büyük bir nakit sıkıntısı ve ödeme problemi olduğu sırada yeri geliyor almıyorsunuz. Yani 
onu yapmak zorundasınız. Başka türlü olmaz, hayır. Çok iyi para kazanıyorsunuz, yatırım yapıyorsunuz. 
Bu biraz insanın kendi sağ cebi ve sol cebini dengelemesi gibi bir şey.” 

Bu söylemler, İslam dünyasında geniş aile ve kabile kültürünün yaygın olmasına karşın, Batı’nın 
çekirdek aile yapısının yarattığı kurumsal boşluğun şirketlerin giderdiği, bu nedenle şirketleşme ihtiyacının 
İslam toplumlarında geç oluştuğu iddiasını güçlendirmektedir. İşletmeler kuşaklar geçmiş ve şirket formu 
kazanmış olmalarına rağmen halen geniş aile perspektifinin getirdiği bir bakış ile büyümeye çalışmaktadır. 
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Literatürün başka bir iddiasına göre, iş ortaklıklarında, ortaklardan birinin ölümü neticesinde 
ortaklığın bozulma riskinin getireceği olumsuzluk İslam miras hukuku temelinde telafi edilememektedir. 
Katılımcı yöneticilerin söylemlerinde bu argümanı destekleyen bir veri yer almamaktadır.  Zira ilk kurucular 
bir ortaklık şeklinde işe başlamışlardır. 

Yönetici söylemlerinde, agresif büyüme karşıtlığı bir tercih olarak dile getirilmektedir. Büyüme, 
sermaye birikimi temkinli şekilde sağlandığında kendiliğinden gerçekleşecek bir olgu olarak anlaşılmaktadır. 
Kaliteyi koruma çabası ve kontrolün aile veya sahip yöneticide kalmasını sağlamak adına küçük kalmanın 
tercih edildiği dile getirilmiştir. Literatürdeki iddialar temel alındığında, geç kazanılmış korporasyon yapısı 
nedeniyle sermaye birikiminin yavaş elde edildiği anlaşılmaktadır. Bu durum aynı zamanda İslami 
ortaklıklarda tüzel kişilik yapısının mevcut olmamasının getireceği kredi bulma zorluğuna da işaret 
etmektedir. İşletmeler kendi imkanları ile yavaş bir büyüme trendi içindedir. İşletme 2’nin yöneticisinin 
söylemi bu argümanı güçlendiren bir örnektir: 

“Borçlanarak ileriye doğru bir yatırım yapma anlayışımız yok. Kazandığımızı ilgili noktalara gününde 
ulaştırıyoruz. Kalanıyla da işletmemize yatırım yapıyoruz.” 

Ayrıca yöneticilerin tamamının kredi konusunda olumsuz bir bakış açısı mevcuttur. Bu bakış açısı 
dini temayüller nedeniyle değil, işletmenin riskini minimize etme kaygısından kaynaklanmaktadır. İşletme 
1,6,8, ve 9’un yönetici söylemleri bulguya ilişkin ipuçları vermektedir: 

“…krediye biz de bulaştık… Kredi alırsanız %99 zorda oluyor şirketler, hep el değiştiriyor.  
Dikkat edin kredi alan bütün şirketlerin ne aile adları kalıyor, ne şey hayatları kalıyor. Çünkü 
dengelerini bozuyor, gece uykularınızı kaçırıyor. Öz sermayenizle işi götürmeniz lazım. Çünkü 
işçiye diyelim ki bir ay para vermezseniz sıkıntılar yaratır, mal parası hammaddenin parasını 
vermezseniz piyasada itibarınız kalmaz.”  

“Valla kredi geldiğimiz bu çağdaaa…Ama şartlar değişti. Yani bir şey yapacaksan krediyi kullanır 
mısın? Evet, kullanabilirim ben öyle düşünüyorum. Kullanmasak daha iyi olur. Ama şartlar, değişen 
şartlara göre hareket edebiliyoruz yani. Ama tabi ki yani bizim Kur’andaki öğreti bizim 
önceliğimizdir ama yol buluyorsun ya. Bu konuda fetvalar var işte biliyorsunuz yani öyle değil mi?” 

“Şimdi ilke değil de, eskiden krediyle çalışmak bizim işimizde neredeyse imkânsız gibi bir şeydi yani 
o kadar büyüktü ki kredi maliyetleri biz netice itibariyle bir sanayi kuruluşu değiliz çok büyük paralar 
gerektiren. Dolayısıyla şimdi kredi maliyetleri çok düştü şimdi bu şekilde çalışanlar var. Ama biz hala 
öz varlığımızla çalışıyoruz. Kredi kullanmıyoruz onun için bankalar bizi pek sevmiyor.” 
 
“Kimsenin bir kuruşu bizde kalmamış, ne bizde çalışanın ne malzeme alanımızın. Biz hala nakit 
parayla işimizi görürüz. Al şu çeki, al bu senedi falan yok. Tabii ki olmayan paramızla hiçbir şey 
almamışız. Krediyle işimiz yok, hayatımızda kredi kullanmamışız. Bizim gibi yapanda vardır da, riske 
de girmemiş oluyorsun. Al, al malzemeyi, kazandığın parayı harca, ye sonra ödeyeceğim diye 
adamlar kapıda dolansın dursun bir sürü. Öyle onlara pis esnaf deniyor zaten, bir sürü var öyle. Evet 
iş stresin olmuyor. O konuda bir stresin olmuyor.” 
 
Büyüme konusunda İslami referans gösteren tek kişi İşletme10’un yöneticisi olmuştur. Küçük 

işletmenin inanç sistemine daha uygun olduğu yönündeki söylem şu şekildedir: 

“Bir hadis var küçük güzeldir diye. İslam daha insani ölçekte olanı seviyor. Mesela bizde meydanlar 
bile küçüktür. Neden karşındaki esnafa selam verdiğinde selamını alacak uzaklıkta olmalı. İnsani 
olan, güzel olan budur.” 

5. Sonuç ve Değerlendirme 
Bu çalışmada uzun ömürlü Türk işletmeleri yöneticilerinin, büyümenin önündeki engelin kaynağı 

olarak neyi gördükleri sorusu, iktisat tarihi alanında var olan tartışmanın iki cephesinin argümanları 
üzerinden cevaplanmaya çalışılmıştır. İlk iddia, İslam dininin öğretilerinin büyümenin önündeki engel 
olduğuna dairdir. Burada İslam hukukunun ortaklık yapıları, miras hukuku gibi konularda şer-i hükümleri 
temel alınmıştır. İkinci iddia ise, şeriat hükümlerinin katılığının değil, Osmanlı’da hakim olan ekonomi 
politikalarının büyümeyi engelleyecek şekilde tasarlandığına ilişkindir. Yapılan analiz sonucu araştırmaya 
katılan işletmelerin yönetici söylemlerinde, geç dönemde şirket formuna bürünmesi, aile içinde mirasla 



23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, MUĞLA 

149 
 

devir yoluyla kuşaklar arası geçişte problem yaşanması, sermaye birikiminin çok yavaş sağlanması, kredi 
kullanmanın riskli algılanması gibi kodlara rastlanmıştır. Bu kodlar, İslam dininin öğretisinin hayat 
pratiklerine yansıyan sonuçlarıyla büyümenin gerçekleşemediğini iddia eden argümanlarla birebir örtüşme 
göstermektedir.  

Öte yandan araştırılan işletmelerin tamamının Osmanlı döneminde kurulmuş olmaları, mevcut 
ekonomik sisteme uygun şekilde örgütlenmelerini gerekli kılmıştır. Bu nedenle uzun yıllar işletmelerin hem 
şirket şeklinde örgütlenmesi, hem de sermaye biriktirmeleri mümkün olamamıştır. Bu açıdan bakıldığında, 
her ne kadar dini öğretilerin şekillendirdiği bir değerler sistemi mevcutsa da, ekonomi politikalarının 
çerçevelediği –hatta örgüt teorisi terminolojisi ile damgaladığı- bir örgütlenme zaruri olmuştur. Buradan 
hareketle bu çalışmada, dinin hayat pratiklerini ve maddi dünyayı algılama biçimini şekillendirdiği görülse de 
tek başına bu varsayımın yeterli ve derinlikli bir anlayış sunamadığı anlaşılmıştır. Zira araştırılan işletmeler 
kuruluşlarından uzun yıllar sonra başka bir ekonomi politiğin hüküm sürdüğü bir yapıya evirildiklerinde, bu 
yeni yapının gereklerine de uyum sağlayacak farklı uygulamalar geliştirmeyi başarmıştır. Yöneticilerin pek 
çoğu uzun ömürlü olmalarının bir nedenini de bu uyumlaşma sürecine bağlamaktadır. Bu bakımdan hangi 
dini referanslarla hareket edildiğinden çok, hangi sistem içinde hangi uygulamaların gerekli olduğu 
meselesinin yöneticiler nezdinde önemli olduğu düşünülmektedir. 
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19. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUK FABRİKALARINDA YÖNETİCİ PROFİLİ* 

 

 
ÖZET  
Bu çalışmanın amacı, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemindeki imparatorluk fabrikalarında 

yönetim uygulamalarını konu alan araştırma projesi kapsamında bu fabrikalardaki yönetici profiline ilişkin 
ön bulguları ortaya koymaktır. Bu çerçevede Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde (BAO) yer alan belgelere dayalı 
olarak incelenen 22 fabrikaya ilişkin bulgulara bakıldığında fabrika yönetimlerinde Osmanlı tebaası 
gayrimüslimler ve Müslümanlar yanında yabancı ülkelerden transfer edilen yöneticilerin de yer aldığı 
görülmektedir.   
 

1. Giriş 
Osmanlı sanayileşmesi; ekonomi tarihi disiplini çerçevesinde devletin sanayileşme politikaları 

(Önsoy, 1984; Önsoy,1988; Belen, 1942;),  bu dönemde kurulan fabrikalar (Küçükerman,1987; 
Küçükerman,1988; Ertürk, 2008; Güran,1992; Wolfgang, 1992; Kala,1993; Batur ve Batur, 1981), ilgili 
fabrikalara teknoloji transferi (Özbay ve Bülbül, 2009; Dölen,1992; İhsanoğlu, 1992) vb alt konulara 
odaklanan birçok çalışmalara konu olmakla birlikte bu dönemde ortaya çıkan üretim birimlerindeki, özellikle 
imparatorluk sahipliğindeki fabrikalarda, işletmecilik uygulamalarının detayları bu incelemelerde belirsizce 
ve genellikle ikincil önemde sunulmuştur. Osmanlı sanayileşmesine odaklanan ve büyük oranda ekonomi 
tarihi alanından kaynaklı bu çalışmaların yanına sanat ve mimarlık tarihi disiplinlerinin (Ertürk, 2008) sınırlı 
ilgisi de eklenebilir.  Ancak tüm bu çalışmalarda 19. Yüzyıl Osmanlı sanayileşmesiyle ortaya çıkan 
imparatorluk fabrikalarında işletmecilik, spesifik olarak yönetim uygulamalarının nasıl olduğu konusu hala 
büyük ölçüde belirsizdir. Bu soru bugüne dek çok az incelemenin (Kırlı vd. 2012; Buluş ve Arıcıoğlu, 2005)  
konusu olmuştur ve bu çalışmalar tek bir fabrikaya dayalı olarak bulgular sunmaktadır. Yönetim 
uygulamalarına ilişkin örüntülerin yanında ilgili dönem fabrikalarında “yönetim”  ya da eski adıyla “idare” 
işini bizzat kimlerin yürüttüğü sorusu da ilginçliğini korumaktadır. Bu çalışma bu soruya ilgili dönem 
imparatorluk fabrikalarındaki yönetici profillerini arşiv belgelerine dayalı olarak bir cevap verme 
iddiasındadır.  

 
2. Osmanlı Sanayileşmesi, Fabrikalar Ve Yöneticiler   
Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşme çabalarının arttığı son dönemdeki (özellikle Tanzimat 

Fermanı sonrası) sanayileşme politikası çerçevesinde, bizzat padişahların hazinesiyle, Fabrika-i Hümayun adı 
altında çok sayıda fabrika kurmuş ve işletmiştir. 1840’dan evvel İstanbul ve civarında kurulan fabrikaların  
hemen hepsi devlet inisiyatifiyle tesis edilmiştir (Güran, 1992: 236-238). ve bu gelenek 1840 sonrasında da 
onyıllar boyunca önemli ölçüde devam etmiştir.  Sanayileşme hamlesi sürecinde devlet tarafından yaklaşık 
olarak 160 fabrika kurulmuş ve işletilmiştir (Önsoy, 1988: 55). Bu dönem boyunca sınai eğitimin 
yaygınlaştırılmasına da büyük önem verilmiş yine Avrupa’dan getirilen ustalarla modern teknolojinin yerli 
işçi ve ustalara öğretilmesine gayret edilmiştir. (Güran, 1992: 236-238). Tüm bu sanayileşme çabaları 
içerisinde kurulan fabrikalardan birçoğu çeşitli sebeplerden dolayı başarılı bir şekilde faaliyetlerine devam 
edememişlerdir. Bazı kaynaklarda “sanayileşememe” olarak da adlandırılan bu durumun başlıca sebepleri 
arasında yangın, deprem, sel, sabotaj, hırsızlık gibi etkenlerin yanı sıra bilgi ve tecrübe eksikliğinden 
kaynaklanan kötü işletmecilik, yeterli kalitede ve uygun fiyatta ürün üretmemek, Avrupa ülkelerinin bitmek 
bilmez rekabetleri, teknik eleman yetersizliği, kaliteli hammadde eksikliği sayılmaktadır (Önsoy, 1988: 55). 
Başarısızlık sebebi ne olursa olsun önemli sayıdaki fabrikada bir çok yöneticinin görev almış olmasından 
hareketle bu yöneticilerin öncelikle kimler oldukları sorusu akla gelmektedir. İkincil kaynaklarda özellikle 
gayrimüslim tebayı öne çıkaran vurgulara rastlanmasına rağmen arşiv belgeleriyle bu profilin ortaya 
koyulabilmesi literatürde önemli bir boşluğu doldurabilecektir. 

 
3. Yöntem 
Sürdürülen araştırma projesi kapsamında 2013-2015 yıllarında, Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde 

261 anahtar kelime kullanılarak incelenen yaklaşık 130.000 belge içerisinden yönetim alanı çerçevesinde 
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değerlendirilen 1949 belgeye ulaşılmıştır. Osmanlı Türkçesi uzmanları tarafından günümüz Türkçesine 
transkripsiyonu gerçekleştirilen bu belgeler, bildiri yazarları tarafından içerik analizi yöntemi kullanılarak 
kategorilendirilmiş olup, bu bildiride “yönetici profili” kapsamında kodlaması yapılan belgeler ele alınmıştır. 
Bu çalışma kapsamında Osmanlı son döneminde kurulan fabrikalardan  Dolmabahçe Tüfenkhanesi (1837), 
Hereke İpekli Mensucat Fabrikası (1849), Yeşilköy Çivi Fabrikası (1840), Beykoz Deri ve kösele fabrikası 
(1842), İzmit Çuha Fabrikası (1842), Hereke Halı Dokuma Fabrikası (1843), Hereke İplik Fabrikası (1844), 
Zeytinburnu Demir Dökümhanesi (1845), İslimiye Çuka Fabrikası (1836) başta olmak üzere Tablo 1’de 
görülen 22 imparatorluk fabrikası incelenmiştir. 

Tablo 1. Çalışma Kapsamında İncelenen Osmanlı İmparatorluk Fabrikaları 

S.N TEŞEBBÜSÜN ADI AÇIKLAMA 

1 Bakırköy Barut Fabrikası (Clark, 1974:70).  

2 Küçükçekmece Barut Fabrikası (Clark, 1974:70). 

3 Azadlı Barut Fabrikası (Clark, 1974:70).  

4 Eyüp İplik Fabrikası 1832 (Clark,1974:70 

5 Zeytinburnu sanayi mektebi (Clark, 1974:71)  

6 Dolmabahçe silah fabrikası  (Tuğlacı, 1993: 25) 

7 Hereke İpek Fabrikası  (Tuğlacı, 1993: 25) 

8 Yeşilköy çivi fabrikası  (Tuğlacı, 1993: 25) 

9 Beykoz Deri ve Çizme Fabrikası  (Tuğlacı, 1993: 25) 

10 İzmit bez fabrikası  (Tuğlacı, 1993: 25) 

11 Hereke Halı Fabrikası  (Tuğlacı, 1993: 25) 

12 Hereke İplik Fabrikası  (Tuğlacı, 1993: 25) 

13 Zeytinburnu dökümhanesi  (Tuğlacı, 1993: 25) 

14 Kükürt ve güherçile fabrikası (Tuğlacı, 1993: 224-225). 

15 Beykoz kağıt fabrikası (Tuğlacı, 1993: 228).  

16 Fes fabrikası  (Tuğlacı, 1993: 273). 

17 İstanbul Elektrikli Tramway Şirketi (Tuğlacı, 1993: 293).  

18 Şirket-i Hayriye (Kazgan, 1991: 21-22). 

19 İslimiye Çuha Fabrikası (Tuğlacı, 1993:185).  

20 Gazhane (BOA,A.MKT.MHM.169/35)  

21 Tersane (BOA,A.MKT.MHM.169/35)  

22 Cam ve kristal fabrikası  (BOA, A.MKT.NZD.77/73) 

 
4. Fabrikalardaki Yönetici Profiline İlişkin İlk Bulgular 
Osmanlı’nın son döneminde kurulan imparatorluk sahipliğindeki fabrikalardaki yönetici profiline 

bakıldığında ilk olarak ikincil kaynaklardaki verilerden söz edilebilir. Sanayileşme çabaları neticesinde devlet 
sermayesi tarafından fabrikalar kurulması kararlaştırıldığında ilk olarak padişahın ve devlet yöneticilerinin 
teknik konularda güvenini kazanmış kişilerle görüşülmüştür. Bunlar arasında, 1795 yılından itibaren devlet 
kurumlarına dışarıdan teknik destek sağlayan Dadyan Ailesi öne çıkmaktadır. Dadyan ailesi üyeleri devlet 
adına yurtdışındaki fabrikaları incelemiş, gözlemlerini raporlamış ve kullanılan teknolojiyi Osmanlı’ya 
transfer etmişlerdir. Dadyan ailesinin yanı sıra bu dönemde teknoloji transferi ile birlikte çok sayıda 
mühendis, yönetici, uzman ve usta da yüksek ücretlerle Osmanlı İmparatorluğu tarafından fabrikalarda 
görevlendirildiği bilinmektedir (Clark, 1974; Tuğlacı, 1993).  

Bu araştırma çerçevesinde ise Başbakanlık Osmanlı Arşivleri temelinde incelenen fabrikalarda görev 
yaptığı arşiv belgelerine dayalı olarak tespit edilen 42 yönetici bu çalışma kapsamında bulgulanmıştır. 
Bulgulanan yöneticiler temelde 3 ana kategoride değerlendirilebilir; (1) Yurtdışından getirilen yabancı 
yöneticiler, (2) Osmanlı uyruklu fakat gayrimüslim yöneticiler, (3) Osmanlı uyruklu müslüman yöneticiler  
 

4.1. Yabancı Yöneticiler 
Osmanlı sanayileşme politikası ve çabaları kapsamında yabancı çalışanların yeni kurulan 

fabrikalarda görev aldığı bilinmektedir. Yabancı çalışanlar genellikle mühendis kökenli yöneticiler, 
teknisyenler ve ustabaşılardan oluşmaktaydı.(Buluş ve Arıcıoğlu, s.224). Bu evsaftaki çalışanlar başta 
İngiltere, Fransa, Belçika, Avusturya olmak üzere Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden transfer edilmişlerdir 
(Özbay, 2003:21).  İtalya ve Amerika’da yönetici transfer edilen ülkeler arasındadır (Özbay ve Bülbül, 
2009:s.200-202; Seyitdanlıoğlu, 2009). Osmanlı İmparatorluğu’nun nitelikli işgücü, uzman, yönetici gibi 
kadroları transfer ederken, sözleşmelere koyduğu kritik maddelerin; bilgi transferi, teknoloji yenilenmesi ve 
üretim kalitesinin maliyet düşüklüğüyle birlikte sağlanması olduğu (BOA,MTV.15/7) belgelerde yer 
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almaktadır. Devlet, bu şartları uygulatmak yoluyla Avrupa ülkeleri ile sürdürdüğü rekabette avantaj 
sağlamak istemektedir. Elbette yabancı çalışanların yeni kurulan fabrikalara getirilmesi sadece imparatorluk 
fabrikalarıyla sınırlı değildir. 1840’larda Bursa’da girişimciler İtalya ve Fransa’dan yöneticiler transfer ederek 
fabrikalarının yönetimini onlara vermiş, hatta Fransa’dan fabrikalarında çalıştırmak üzere kadın usta transfer 
etmişlerdir (Quataert, 2011: 228). 

Çalışma kapsamında bu çalışanların hangi prosedürlerle tespit edilip getirildikleri ve hangi şartlarda 
çalıştıklarına dair bulgulara da rastlanmıştır. Bu bulgulara göre yurtdışından getirilen uzman-yöneticilerin 
bulunmasında ilgili ülkelerdeki sefirler(elçi/konsolos) rol oynamıştır. Fabrikalarda yönetici olarak çalışılması 
için teklif götürülen kişilerin 5-7 yıl süreli sözleşmeler imzaladıkları, sözleşmenin Osmanlı tarafından tek 
tarafı feshi halinde ciddi tazminat bedeli talep ettikleri, dönemin şartlarına göre oldukça yüksek (yıllık 
12.000 frank) maaşlarla çalışabileceklerini bildirdikleri, ailesi için geniş bir ev istedikleri, sözleşme süresi 
içinde ölmeleri durumunda, alamadıkları maaşların eşlerine verilmesini sağlayan maddeler koydurduklarını 
yine arşiv belgelerinden görülmektedir  (BOA, C.A.T. 46667, 1796). Yurtdışı kökenli uzman/yöneticilerin 
çoğunlukla, dönemin başat sektörü olan tekstil alanında çalıştırıldıkları söylenebilirse de, silah, kağıt, deri ve 
çizme, cam ve porselen fabrikalarında ve maden idarelerinde kendilerine yer buldukları görülmektedir (BOA, 
A.MKT.NZD.74.48; A.MKT.MVL.73/22; İ.DH.00628.043672.001.001). 

 
4.2. Osmanlı Uyruklu Gayrimüslim Yöneticiler 
Osmanlı İmparatorluğu’nun sanayileşme çabalarının başlangıç aşamalarında çok sayıda gayri 

müslim yöneticinin oldukça önemli görevlerde bulunduğunu gerek ikinci kaynaklar gerekse arşiv 
belgelerinden görülebilmektedir. Bunlar içerisinde özellikle Ermeni kökenli Dadyan ailesi dikkat 
çekmektedir. Osmanlı uyruklu Dadyanlar ilk resmi sanayi tesislerini kurmuşlar ve hayatta kaldıkları sürece 
onların yönetimini üstlenmişlerdir. Osmanlı sanayi tesislerinin yönetim ve kontrolünde uzun süre söz sahibi 
olan Dadyanlar, fabrika projelerinin hazırlanması ve kurulmasında, kredi sağlanmasında, alet ve makinaların 
getirtilmesinde, yabancı işçi ve mühendislerin bulunmasında, çiftliklerin kurulması ve madenlerin 
işletilmesinde adeta bir tekel oluşturmuşlardır (Tuğlacı, 1993:Önsöz).  1795 yılında, Bakırköy Barut 
Fabrikasında, Arakel Amira Dad ile Osmanlı sanayileşmesi içineki aktif rol alma serüveni başlayan (Tuğlacı, 
1993:1-5) aile üyelerinden en dikkat çekici isim Ohannes Dadyandır. Ohannes Dadyan  1837 -1949 yılları 
arasında tam 8 fabrikanın ya kuruluşunda ya da kuruluş sonrası yönetiminde bulunmuştur. Bu fabrikaları 
Dolmabahçe silah fabrikası (1837), Hereke İpek Fabrikası (1849), Yeşilköy çivi fabrikası (1840), Beykoz Deri 
ve Çizme Fabrikası (1842), İzmit bez fabrikası (1842), Hereke Halı Fabrikası (1843), Hereke İplik Fabrikası 
(1844), Zeytinburnu dökümhanesi (1845) olarak sıralayabiliriz (Tuğlacı, 1993: 25). Dadyan Ailesi dışında farklı 
etnik kökenlere mensup olan gayrimüslim yöneticiler Osmanlı sanayileşme çabaları çerçevesinde değişik 
fabrika ve kurumlarda yönetici olarak görev almışlardır (BOA, A.MKT.UM.392.7). Fabrika dışındaki kurumlara 
örnek olarak  İstanbul Elektrikli Tramvay Şirketi ve Şirket-i Hayriye verilebilir (Tuğlacı, 1993: 293; Kazgan, 
1991: 21-22). 

 
4.3. Osmanlı Uyruklu Müslüman Yöneticiler 
Osmanlı İmparatorluğu’nun sanayileşme politikaları çerçevesinde kurulan fabrikalarda Osmanlı 

uyruklu müslüman yöneticiler de görev almışlardır. Yabancı ve gayri müslim yöneticilerin aksine, müslüman 
yöneticiler, genellikle, teknik uzmanlık dolayısıyla değil, kaymakam vb. kamu görevlisi veya binbaşı, general 
vb. ordu kökenlidirler.. Bu durumun bir sebebi olarak, sanayileşme çabalarının ilk dönemlerinde kurulan 
fabrikaların neredeyse hepsinin ordunun ihtiyacı olan kılık, kıyafet, silah vb. ihtiyaçların giderilmesi amacıyla 
kurulması gösterilebilir. Padişah hazinesi ile kurulan bu fabrikaların kuruluş amaçlarına uygun olarak 
ordunun doğal bir organı gibi algılandığı akla gelmektedir. Bu fabrikalarda general, ferik, binbaşı gibi 
rütbelere sahip komutanların yönetici olarak görev aldıkları görülmektedir  (BOA, A.MKT.NZD.74.48; BOA, 
İ.HB. 49/15; BOA, BEO-3786/283856/1). Yine Müslüman tebaanın fabrikaların yönetiminde yer almasıyla 
ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ise yerel yönetimlerde görev alan kaymakam görevindeki şahısların aynı 
zamanda o bölgelerde kurulan fabrikaların müdürlüğünü de yapmış olmalarıdır. Örneğin o dönemde 
Osmanlı toprakları içerisinde olan İslimiye kaymakamlıkla yönetilen bir yerleşim birimidir. Bölgede kurulan 
fabrikanın müdürü ile kaymakam arasında yaşanan kimi sorunlar neticesinde devlet idaresi, fabrika 
müdüriyeti ile kaymakamlığı tek elde toplamıştır. Tüzel olarak müdüriyet ya da kaymakamlık kaldırılmamış, 
her iki görev tek şahısta toplanarak yaşanan karmaşıklığın önü alınmak istenmiştir (BOA, C.Dahiliye, 10740; 
BOA, A.AMD.5.29).  
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5. Sonuç Yerine 
Osmanlı İmparatorluğu, sanayi devrimini takip eden dönemde, özellikle Tanzimat sonrasında 

programlı bir sanayileşme politikası izlemiştir. Bu politika çerçevesinde bizzat Padişah’ın kişisel hazinesi ve 
devlet kaynakları kullanılarak çeşitli kaynaklara göre sayısı 160’a varan devlet fabrikası kurmuştur. Kurulan 
fabrikaları yönetmek ve işletmek amacıyla özellikle askeri ve mülki idarecilerini istihdam etmekle birlikte, 
yurt içinde idare ve işletmecilik konusunda yetkin olduğu düşünülen gayri Müslimler ve yurtdışından yabancı 
uzmanlar da fabrika yöneticiliği konusunda görevlendirilmiştir. Yurtdışından gelen yabancı çalışanların 
ülkelerine bakıldığında Belçika, İtalya, İngiltere, Avusturya, Fransa, Amerika gibi ülkeler sayılabilir.  
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ÖRGÜT KÜLTÜRÜ PERSPEKTİFİNDE DİNAMİK YETENEKLER 
 

 
 
 
 
 
ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, örgüt kültürünün, dinamik yetenekler üzerindeki etkisini tespit 

edebilmektedir. Klan, adhokrasi, hiyerarşi ve pazar kültür tiplerinden hangilerinin dinamik yetenekleri 
pozitif, hangilerinin negatif etkilediği ortaya konulmaya çalışılacaktır. Söz konusu etkiler literatürde 
sınıflandırıldığı şekli ile fırsatları sezme, fırsatları yakalama ve yeniden yapılandırma biçiminde dinamik 
yetenekler boyutları ile ayrı ayrı ele alınmaktadır. Daha önce dinamik yeteneklerin var oluşunda örgüt 
kültürünün etkisine yönelik bir çalışma bulunmadığı için çalışma öncül bir çalışma olmuştur. Çalışmada, 
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı, dinamik yeteneklere sahip olduğu düşünülen, 2012 yılı kurumlar 
vergisi rekortmeni olan ilk 100 firmanın 78'nden toplanan veriler kullanılmıştır. Çalışma bulgularına göre, 
pazar kültürü ve adhokrasi kültürlerinin dinamik yetenekleri pozitif yönde etkilediğini tespit edilmiştir. Diğer 
yandan, klan kültürünün dinamik yetenekleri negatif yönde etkilediği görülmüştür. Hiyerarşi kültürünün 
dinamik yetenekler üzerinde bir etkisi bulunamamıştır. 

 
Anahtar Sözcükler: Dinamik Yetenekler, Fırsatları Sezme, Fırsatları Yakalama, Tehditleri Yönetme 

ve Yeniden Yapılandırma, Örgüt Kültürü 
 
1. Giriş 
 Son yıllarda artan oranda (Eriksson, 2013) üzerinde durulan ve kaynak tabanlı yaklaşımının uzantısı 

olarak geliştirilen "Dinamik Yetenekler (DY)" yaklaşımının (Teece vd., 1997); firmaların nasıl sürdürülebilir 
rekabet avantajı geliştireceklerini açıklamaya çalışan tutarlı bir çerçeve oluşturduğu öne sürülmektedir 
(Augier ve Teece, 2007). Helfat ve Peteraf (2003) ise,  yaklaşımın henüz emekleme aşamasında olan, 
kavramsal düzeyde gelişmeye başlayan genç bir yaklaşım olduğunu iddia etmektedir. DY yaklaşımı, çok farklı 
tanımlar içermesi (Arend ve Bromiley, 2009), ölçüm zorluğu olması (Pavlou ve Sawy, 2011) ve kesin ampirik 
desteklerden yoksun olması yönünde eleştirilmektedir (Rodenbach ve Brettel, 2011).  

Çalışmalarda en sıklıkla görülen DY oluşumunda etkili olan faktörler; içsel ve dışsal olarak ikiye 
ayrılmaktadır (Eriksson, 2013). İçsel faktörler, örgüt yapısı (Narayanan, 2009), kaynak dağılımı, çalışan 
kabiliyetleri (Ravishankar ve Pan, 2013) gibi yapısal unsurlar ile örgütsel konumlama (Zhou ve Li, 2010), 
yönetsel konumlama (Gebauer, 2011; Ramirez vd., 2013), örgütsel kabiliyetler (Capron ve Mitchell, 2009) ve 
örgütsel uygulamalar (Parente vd, 2011; Yung, 2013) şeklinde çalışılmıştır. Dışsal faktörler ise, 
kurumsallaşma (Piening, 2013), pazar (Arafa ve Elmaraghy, 2011; Wilden vd., 2013), teknoloji gibi çevresel 
faktörler (Li ve Liu, 2012; Leung, 2012) ile iletişim ağı kurma (Cabanelas vd., 2013; Chiou, 2011), ortak 
kaynak kullanımı (Blome vd., 2013), yabancı ortaklardan öğrenme (Jiao vd., 2013) olarak görülmektedir. DY 
oluşumunda etkili olan faktörler incelenirken örgüt yapısı, örgütsel kabiliyetler ve örgütsel uygulamalar ele 
alınmış olmasına rağmen bunlara zemin oluşturan örgüt kültürünün etkisini ele alan bir araştırma mevcut 
değildir. DY alanında, örgüt kültürüne yakın kavramlar olan ortak akıl (collective mind) değişkeni (Pavlou, 
2003) ya da paylaşılan anlamlar değişkeni (Yu vd., 2013) birer kontrol değişkeni olarak görülmektedir. 
Alanda örgüt kültürünün bir diğer kullanımı, çok uluslu işletmelerde kültürel mesafe değişkeni (Parente vd., 
2011; Zhan ve Chen, 2013) şeklinde yer almaktadır. Bu çalışma, örgüt kültürü tiplerinin DY'lere etkisine 
yönelik literatür boşluğunu hedef almaktadır. 

DY yaklaşımı ile ilgili ülkemizde yapılan çalışmaların sayısı oldukça kısıtlıdır. Ampirik bir çalışmada 
(Gümüşüoğlu, 2012), farklı iş stratejileri doğrultusunda DY'lerin yeni ürün geliştirme performansı üzerindeki 
etkileri analiz edilmiştir. Şahin vd. (2013) tarafından yapılan bir diğer çalışmada, işletme grupları 
perspektifinde global DY'in uluslararasılaşma sürecinde kullanımı incelenmiştir. Bu çalışmada, DY'in oluşumu 
için yüksek maliyetlere katlanılmasının (Peteraf vd., 2013) ülkemiz bağlamında pek geçerli olmayacağı 
düşünülmektedir.  Ülkemizde yüksek araştırma geliştirme maliyetlerine katlanmadan  DY'e sahip olan 
firmalar bulunmaktadır. Bu da DY'in gelişiminde örgüt kültürünün önemini ortaya çıkarmaktadır. Bu 
çalışmanın temel amacı, DY'in var olmasında örgüt kültürü tiplerinin etkisini tespit edebilmektedir. Bu 
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etkinin, dışsal süreçlere yönelik yapıları sebebiyle, yaratıcılık odaklı olan adhokrasi kültürü ve rekabetçilik 
odaklı olan pazar kültürü yönünde olması beklenmektedir. 

 
2. Araştırma Yöntemi 
Çalışmanın örneklemi, lokasyon yakınlığının sağlanması, veri toplama başarısının yükseltilmesi ve 

farklı sektörlerden firmalara ulaşılabilmesi amacıyla Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı, DY'e sahip 
olduğu düşünülen, 2012 yılı kurumlar vergisi rekortmeni ilk 100 firmadan oluşmaktadır. Firmalardan veri 
elde etme güçlüğü nedeniyle, yapılan çalışmanın ciddiyeti konusunda katılımcılara güven vermek, verilerin 
benzer şartlarda temin edilmesi ve sorularda yanlış anlamaların en aza indirilmesi amacıyla veri toplama 
yöntemi olarak yüz yüze anket yöntemi tercih edilmiştir (Baş, 2013). Yöntemin uygulanmasında kullanılan 
araçlar, e-posta ve yüz yüze görüşme olarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamında yer alan firmalara anket 
çalışması yapılacağına dair önce e-posta ile bilgi verilmiş, daha sonra yüz yüze görüşme ile anketler 
yapılmıştır. 

Araştırma modelinde, çok yönlü yapıya sahip olması (Lamond, 2003), örgüt kültürünün ölçümünü 
kolaylaştırması (Hooijberg ve Petrock, 1993), değişime adaptasyon için kullanılabilmesi (Tharp, 2009) ve 
rekabet avantajını (Goodman vd., 2001) hedeflemesi nedenleri ile Quinn ve Cameron (1983)'ün klan, 
adhokrasi, pazar ve hiyerarşi örgüt kültür tipleri modeli kullanılmıştır. Çalışmada, örgüt kültürü profili analizi 
için Cameron ve Quinn (2006) tarafından geliştirilmiş örgüt kültürü ölçüm modeli kullanılmıştır. DY'in 
ölçümü için ise;  daha önce pek çok çalışmada da kullanılan (Ellonen vd., 2011; Gebauer, 2011; Jantunen vd., 
2012; Makkonen vd., 2013; Protogerou vd., 2011) Teece (2007: 1342)'in fırsatları sezme (sensing), fırsatları 
yakalama (seizing) ve tehditleri yönetme, yeniden yapılandırma (managing threats, reconfiguration) 
şeklindeki boyutları kullanılmıştır. Daha önce yapılan çalışmalarda ölçüm yöntemleri birbirinden oldukça 
farklılaştığından, çalışmada, Teece'in (2007) makalesine dayanılarak yazar tarafından yeni soru formu 
oluşturulmuştur. Hazırlanan soru formatının oluşturulmasında, bu konuda çalışan üç öğretim üyesi odak 
grup çalışması yaparak, yeni bir soru ölçeği oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu ölçek ilk defa bu araştırmada test 
edilecektir. Soru formunun oluşturulmasından sonra güvenilirliğinin ve geçerliliğinin test edilmesi için 30 
adet ön uygulama yapılmıştır. Ön uygulamaya bağlı olarak gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra soru 
formuna son hali verilmiştir.  

Şekil 1'deki araştırma modelinde görülebileceği gibi, bu çalışma, bağımsız değişkenler olan klan, 
adhokrasi, hiyerarşi ve pazar kültür tiplerinin, DY'i oluşturan fırsatları sezme, fırsatları yakalama ve yeniden 
yapılandırma bağımlı değişkenleri üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Firma yaşı, firma büyüklüğü ve 
firmanın yer aldığı sektör kontrol değişkenleri olarak ele alınmıştır. 

 
Şekil 1: Araştırma Modeli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Çalışmamızda DY'in öncülü olarak örgüt kültürü kabul edilmekte ve örgüt kültürü tiplerinin DY 

değişkenine göre birbirinden farklılaşması beklenmektedir. Yaratıcılık odaklı olan adhokrasi kültürü ve 
rekabetçilik odaklı olan pazar kültürünün dışsal süreçlere yönelik yapıları sebebiyle, bu farklılaşmanın 
adhokrasi kültürü ve pazar kültürü yönünde olması beklenmektedir. İlgili hipotezler aşağıdaki gibidir: 

H1: Örgüt kültürü tipleri DY değişkenine göre farklılaşmaktadır. 

Örgüt Kültürü 

 Klan kültürü 

 Adhokrasi kültürü 

 Hiyerarşi kültürü 

 Pazar kültürü 

Dinamik Yetenekler 

 Fırsatları sezme  

 Fırsatları yakalama  

 Tehditlerin yönetme, 
yeniden yapılandırma 

Firma Yapısı 

 Firma yaşı 

 Firma büyüklüğü 

 Firmanın yer aldığı sektör 
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H1a: Örgüt kültürü tipleri fırsatları sezme değişkenine göre farklılaşmaktadır. 
H1b: Örgüt kültürü tipleri fırsatları yakalama değişkenine göre farklılaşmaktadır. 
H1c: Örgüt kültürü tipleri yeniden yapılandırma değişkenine göre farklılaşmaktadır. 
Klan kültürü: Geniş bir ailedeki gibi örgüt üyelerinin pek çek şey paylaştıkları kişisel bir yer olarak 

görülen örgütlerde klan kültürü ortaya çıkmaktadır. Klan tipi örgütlerde, örgütü sadakat ve işyerine duyulan 
yüksek bağlılık bir arada tutmaktadır. Klan kültür tipine sahip örgütlerde stratejik yapı çalışanların gelişimini 
üzerine kurulu olmaktadır ve yüksek derecede güven, açıklık ve katılım önemsenmektedir (Cameron ve 
Quinn, 2006). Klan kültürünün belirtilen özellikleri, içsel süreçlere odaklı yapısı, stratejik vurgusunun sadece 
insan kaynaklarına yönelik olması nedenleri ile klan kültürünün DY'i negatif yönde etkilemesi 
beklenmektedir.  

H2: Klan kültürü DY'i negatif yönde etkilemektedir. 
H2a: Klan kültürü fırsatları sezmeyi negatif yönde etkilemektedir. 
H2b: Klan kültürü fırsatları yakalamayı negatif yönde etkilemektedir. 
H2c: Klan kültürü yeniden yapılandırmayı negatif yönde etkilemektedir. 
Adhokrasi kültürü: Özellikle yirminci yüzyıldan sonra değişen yüksek türbülanslı, dinamik çevre 

şartlarına cevap verebilme amacıyla adhokrasi kültür tipi ortaya çıkmıştır. Bu tip örgütlerde stratejik yapı 
yeni kaynaklara ulaşma ve yeni girişimler yaratma üzerine kurulmaktadır ve yeni şeyler denemeye ve yeni 
fırsatları araştırmaya değer verilmektedir. Adhokrasi kültüründe başarı, en benzersiz veya en yeni ürünlere 
sahip olmakla tanımlanmaktadır (Cameron ve Quinn, 2006). Adhokrasi kültürünün belirtilen özellikleri, 
dışsal süreçlere odaklı yapısı, esneklik yönelimli olması ve zaten dinamik çevre koşullarında başarı olan bir 
örgüt kültürü tipi olması nedenleri ile bu adhokrasi kültürünün DY'i pozitif yönde etkilemesi beklenmektedir.  

H3: Adhokrasi kültürü DY'i pozitif yönde etkilemektedir. 
H3a: Adhokrasi kültürü fırsatları sezmeyi pozitif yönde etkilemektedir. 
H3b: Adhokrasi kültürü fırsatları yakalamayı pozitif yönde etkilemektedir. 
H3c: Adhokrasi kültürü yeniden yapılandırmayı pozitif yönde etkilemektedir. 
Hiyerarşi kültürü: Resmi talimatların ve prosedürlerin çok önemli olduğu hiyerarşi kültür tipine 

sahip örgütler, çok kontrollü olarak yapılandırılmıştır ve biçimsel kurallar genellikle örgüt üyelerinin ne 
yapacağını belirlemektedir (Cameron ve Quinn, 2006).  Hiyerarşi kültür tipine sahip örgütlerde stratejik yapı 
ve süreklilik ve istikrar üzerine kurulmakta ve etkinlik, kontrol ile faaliyetlerin sorunsuz isleyişine önem 
verilmektedir (İşcan ve Timuroğlu, 2007, Murat ve Açıkgöz, 2007). Hiyerarşi kültürünün belirtilen özellikleri, 
içsel süreçlere odaklı yapısı, kontrol yönelimli olması, dinamik yetenek oluşumunu engelleyen süreçlere 
sahip olması (Teece ve diğerleri 1997; Teece, 2007) nedenleri ile hiyerarşi kültürünün DY'i negatif yönde 
etkilemesi beklenmektedir.  

H4: Hiyerarşi kültürü DY'i negatif yönde etkilemektedir. 
H4a: Hiyerarşi kültürü fırsatları sezmeyi negatif yönde etkilemektedir. 
H4b: Hiyerarşi kültürü fırsatları yakalamayı negatif yönde etkilemektedir. 
H4c: Hiyerarşi kültürü yeniden yapılandırmayı negatif yönde etkilemektedir. 
Pazar kültürü: Örgüt üyelerinin rekabetçi olduğu, sonuç odaklı bir yer olarak görülen pazar 

kültürüne sahip örgütlerde, işlerin tamamlanmasına odaklanılmaktadır (Erdem, 2007). Rekabetçilik ve 
verimlilik üzerine kurulu olan pazar kültüründe, dışsal odaklanma ve kontrol üzerinde olan güçlü vurgu 
nedeniyle başarı yakalanmaktadır (Cameron ve Quinn, 2006). Pazar kültürünün belirtilen özellikleri, dışsal 
süreçlere odaklı yapısı, rekabetçilik vurgusunun hep ön planda olması, değişen çevre şartlarında bile müşteri 
odaklı olunmasının sağlanması nedenleri ile pazar kültür tipinin DY'i pozitif yönde etkilemesi 
beklenmektedir. 

H5: Pazar kültürü DYi pozitif yönde etkilemektedir. 
H5a: Pazar kültürü fırsatları sezmeyi pozitif yönde etkilemektedir. 
H5b: Pazar kültürü fırsatları yakalamayı pozitif yönde etkilemektedir. 
H5c: Pazar kültürü yeniden yapılandırmayı pozitif yönde etkilemektedir. 
 
3. Bulgular 
Araştırma modelinde yer alan klan, adhokrasi, hiyerarşi ve pazar kültür tipleri, fırsatları sezme, 

fırsatları yakalama ve yeniden yapılandırma değişkenleri tek tek güvenilirlik analizine tabi tutulmuştur. 
Yapılan ölçümlere göre kullanılan ölçeklerin güvenilir olduğu tespit edilmiştir (Klan: 0,923, adhokrasi: 0,928, 
hiyerarşi: 0,870, pazar: 0,875,  fırsatları sezme: 0,902, fırsatları yakalama: 0,836, tehditleri yönetme ve 
yeniden yapılandırma: 0,908). Güvenilirlik analizinden sonra, verilen normal dağılıma uyup uymadığının 
tespit edilmesi için (Kalaycı, 2009) normal dağılım testi yapılmıştır. Verilerin normal dağılmamasın 
neticesinde bu noktadan sonra yapılacak analizlerde parametrik olmayan analiz yöntemleri tercih edilmiştir. 
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İlk olarak, verilerin ilişki durumlarının tespiti için Tablo 1'de görülen Spearman's rho Korelasyon Testi 
yapılmıştır.  

Tablo 1. Spearman's rho Korelasyon Testi 
  Ort. S.S. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Firma Yaşı 20,5 11,5 1                   
2. Firma Sektörü 3,97 1,19 0,014 1                 
3. Firma Büyüklüğü 1,98 0,78 0,171 -0,15 1               
4. Klan Kültürü 3,78 1,21 0,098 0,019 -0,121 1             

5. Adhokrasi Kültürü 3,83 1,20 -0,050 0,122 0,111 
-

,312*** 1           
6. Hiyerarşi Kültürü 3,79 1,13 0,019 0,067 -,243** ,701*** -,251** 1         

7. Pazar Kültürü 3,8 1,14 -0,120 0,022 0,174 
-

,539*** ,759*** 
-

,449*** 1       

8. Fırsatları sezme 3,73 1,19 -0,11 -0,04 0,138 
-

,454*** ,649*** 
-

,315*** ,722*** 1     

9. Fırsatları yakalama 3,81 1,00 -0,17 -0,07 0,125 
-

,402*** ,707*** -,267** ,661*** ,819*** 1   
10. Yeniden 
yapılandırma 3,84 1,17 -0,17 -0,1 0,142 

-
,329*** ,686*** -,197* ,674*** ,720*** ,760*** 1 

 ***, **ve  * 1%, 5% ve 10% yaklaşık olarak, istatistiksel anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir. 

 
Korelasyon testi sonuçlarına göre, hiyerarşi ile klan kültürü arasında (0,701); adhokrasi ve pazar 

kültürü arasında (0,759); adhokrasi kültürü ile fırsatları yakalama (0,707) arasında; pazar kültürü ile fırsatları 
sezme (0,722) arasında, fırsatları sezme ile fırsatları yakalama arasında (0,819), fırsatları sezme ile yeniden 
yapılandırma arasında (0,720) ve fırsatları yakalama ile yeniden yapılandırma arasında (0,760) pozitif yönde 
güçlü ilişkiler bulunmaktadır (p<0,01). Araştırma modelinde yer alan bağımsız değişkenlerin arasında yüksek 
düzeyde ilişkiler olsa da hiçbir ilişki değeri (r), çoklu bağlantı problemi için alt sınır olarak kabul edilen 0,800 
ve üzerinde (Gujarati, 2004: 359) gerçekleşmemiştir. Sadece bağımlı değişkenlerden fırsatları sezme ve 
fırsatları yakalama arasında r = 0,819 olan yüksek değerli bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişki bağımlı 
değişkenlerin arasında olduğu için bir çoklu bağlantı problemine işaret etmemektedir.  

 
Tablo 2. Kruskal-Wallis Testi 

   Klan Kültür Tipi 
Adhokrasi Kültür 

Tipi 
Hiyerarşi Kültür 

Tipi Pazar Kültür Tipi 

Fırsatları Sezme 
Chi-Square 15,97 34,993 8,041 41,34 

Asymp. Sig. 0,003*** 0,000*** 0,090* 0,000*** 

Fırsatları Yakalama 
Chi-Square 12,841 38,859 19,132 37,929 

Asymp. Sig. 0,012** 0,000*** 0,001*** 0,000*** 

Yeniden Yapılandırma 
Chi-Square 12,182 43,918 14,647 43,316 

Asymp. Sig. 0,016** 0,000*** 0,005*** 0,000*** 

Dinamik Yetenekler 
Chi-Square 12,558 40,696 10,664 44,648 

Asymp. Sig. 0,014** 0,000*** 0,031** 0,000*** 

***, **ve  * 1%, 5% ve 10% yaklaşık olarak, istatistiksel anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir.  

 
Araştırma hipotezlerinin test edilmesi için Tablo 2'de yer alan Kruskal-Wallis testi yapılmıştır. 

Farklılaşmaya ilişkin Ki kare değerlerine bakıldığında, örgüt kültür tiplerinin fırsatları sezmeye olan eğilimi 
açısından pazar kültürü (41,340: 0,000), fırsatları yakalamaya olan eğilimi açısından adhokrasi kültürü 
(38,859: 0,000), yeniden yapılandırmaya olan eğilimi açısından adhokrasi kültürü (43,918: 0,000), DY'e olan 
eğilimi açısından pazar kültürü (41,340: 0,000) en yüksek değerleri taşımaktadır. Yani, DY değişkenine göre, 
örgüt kültürleri anlamlı olarak farklılaştığını öne süren H1 temel hipotezi ve H1a, H1b, H1c alt hipotezleri 
desteklenmiştir.  

Çalışmada yer alan diğer hipotezlerin sınanması için, klan, adhokrasi, hiyerarşi ve pazar kültür tipleri 
için ayrı ayrı lojistik regresyon analizi yapılmıştır. Regresyon analizi önce kontrol değişkenleri olan firma yaşı, 
firma sektörü, firma büyüklüğü ile, daha sonra bağımsız değişken olan klan, adhokrasi, hiyerarşi ve pazar  
kültür tipleri de ayrı ayrı katılarak iki aşamalı gerçekleştirilmiştir. Araştırma modeline ilişkin oluşturulmuş 
olan iki aşamalı denklemler ise aşağıdaki gibidir: 

Dinamik Yetenekler: β0 + β1 firma yaşı + β2 firma sektörü + β3 firma büyüklüğü + e 
Dinamik Yetenekler: β0 + β1 örgüt kültür tipi + β2 firma yaşı + β3 firma sektörü + β4 firma 

büyüklüğü + e 
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Tablo 3: Klan Kültür Tipi Lojistik Regresyon Testi 

  
Kontrol 

Değ. 
Fırsatları 

Sezme 
Kontrol 

Değ. 
Fırsatları 
Yakalama 

Kontrol 
Değ. 

Yeniden 
Yapılandırma 

Kontrol 
Değ. DY 

Firma yaşı 
-0,031 
(1,953) 

-0,026 
(1,286) 

-0,020 
(0,870) 

-0,015 
(0,491) 

-0,023 
(1,184) -0,019 (0,761) 

-0,016 
(0,562) 

-0,011 
(0,251) 

Firma sektörü 
0,002 

(0,000) 
-0,002 
(0,000) 

-0,129 
(0,371) 

-0,141 
(0,407) 

0,157 
(0,592) 0,160 (0,580) 

-0,057 
(0,079) 

-0,067 
(0,101) 

Firma büyüklüğü 
0,444 

(1,834) 
0,302 

(0,759) 
0,0368 
(1,342) 

0,219 
(0,432) 

0,255 
(0,625) 0,157 (0,222) 

0,177 
(0,324) 

0,033 
(0,010) 

Klan Kültür Tipi   
-0,656** 
(5,241)   

-0,534** 
(4,601)   -0,366 (2,307)   

-0,470** 
(4,042) 

Constant 
0,524 

(0,193) 
3,335* 
(3,435) 

0,791 
(0,448) 

3,135* 
(3,453) 

0,120 
(0,011) 1,640 (1,123) 

0,728 
(0,403) 

2,780* 
(3,029) 

Chi-square 3,316 10,075** 2,491 7,906* 2,032 4,621 0,886 5,472 

Cox & Snell R Square 0,042 0,121 0,031 0,096 0,026 0,058 0,011 0,068 

Nagelkerke R Square 0,058 0,170 0,043 0,132 0,036 0,080 0,015 0,092 

 ***, **ve  * 1%, 5% ve 10% yaklaşık olarak, istatistiksel anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir.  
Parantez içinde Wald değerleri yer almaktadır. 

  
Tablo 3'e göre, klan kültürünün fırsatları sezmeyi, negatif yönde etkilediğini öne süren H2a hipotezi 

(p<0,05; β: -0,656) ile klan kültürünün fırsatları yakalamayı negatif yönde etkilediğini öne süren H2b hipotezi 
(p<0,10; β: -0,534) desteklenmiştir. Klan kültürünün yeniden yapılandırmayı negatif yönde etkilediğini öne 
süren H2c hipotezi reddedilmiştir (p>0,10; β: -0,366). Klan kültürü DY'i negatif yönde etkilediğini öne süren 
H2 temel hipotezi desteklenmiştir (p<0,10; β: -0,470) 

 

Tablo 4: Adhokrasi Kültür Tipi Lojistik Regresyon Testi 

  
Kontrol 

Değ. 
Fırsatları 

Sezme 
Kontrol 

Değ. 
Fırsatları 
Yakalama 

Kontrol 
Değ. 

Yeniden 
Yapılandırma 

Kontrol 
Değ. DY 

Firma yaşı 
-0,031 
(1,953) 

-0,038 
(1,836) 

-0,020 
(0,870) 

-0,022 
(0,576) 

-0,023 
(1,184) 

-0,035 
(1,112) 

-0,016 
(0,562) 

-0,015 
(0,262) 

Firma sektörü 
0,002 

(0,000) 
-0,276 
(0,871) 

-0,129 
(0,371) 

-0,626* 
(3,400) 

0,157 
(0,592) 

-0,087 
(0,063) 

-0,057 
(0,079) 

-0,480 
(2,297) 

Firma büyüklüğü 
0,444 

(1,834) 
0,164 

(0,144) 
0,0368 
(1,342) 

0,005 
(0,000) 

0,255 
(0,625) 

-0,386 
(0,498) 

0,177 
(0,324) 

-0,354 
(0,617) 

Adhokrasi Kültür 
Tipi   

1,483*** 
(22,205)   

1,751*** 
(21,453)   

2,186***   
(23,283)   

1,751*** 
(22,133) 

Constant 
0,524 

(0,193) 
-3,031* 
(3,228) 

0,791 
(0,448) 

-2,973* 
(3,039) 

0,120 
(0,011) 

-5,179*** 
(5,715) 

0,728 
(0,403) 

-3,109* 
(3,382) 

Chi-square 3,316 
38,645**

* 2,491 
44,755**

* 2,032 56,349*** 0,886 43,940*** 

Cox & Snell R Square 0,042 0,391 0,031 0,437 0,026 0,514 0,011 0,431 

Nagelkerke R Square 0,058 0,547 0,043 0,599 0,036 0,720 0,015 0,588 

***, **ve  * 1%, 5% ve 10% yaklaşık olarak, istatistiksel anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir.  
Parantez içinde Wald değerleri yer almaktadır. 

 
Tablo 4'e göre, adhokrasi kültürünün fırsatları sezmeyi pozitif yönde etkilediğini iddia eden H3a 

hipotezi desteklenmiştir (p<0,01; β: 1,483). Adhokrasi kültürünün fırsatları yakalamayı pozitif yönde 
etkilediğini iddia eden H3b hipotezi desteklenmiştir (p<0,01; β: 1,751). Adhokrasi kültürünün yeniden 
yapılandırmayı pozitif yönde etkilediğini öne süren H3c hipotezi kabul edilmiştir (p<0,01; β: 2,186). 
Adhokrasi kültürünün DY'i pozitif yönde etkilediğini öne süren H3 temel hipotezi desteklenmiştir (p<0,01; β: 
1,751). 
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Tablo 5: Hiyerarşi Kültür Tipi Lojistik Regresyon Testi 

  
Kontrol 

Değ. 
Fırsatları 

Sezme 
Kontrol 

Değ. 
Fırsatları 
Yakalama 

Kontrol 
Değ. 

Yeniden 
Yapılandırma 

Kontrol 
Değ. DY 

Firma yaşı 
-0,031 
(1,953) 

-0,030 
(1,715) 

-0,020 
(0,870) 

-0,019 
(0,732) 

-0,023 
(1,184) 0,021   (0,935) 

-0,016 
(0,562) 

-0,014 
(0,420) 

Firma sektörü 
0,002 

(0,000) 
-0,023 
(0,011) 

-0,129 
(0,371) 

-0,152 
(0,473) 

0,157 
(0,592) 0,153   (0,519) 

-0,057 
(0,079) 

-0,083 
(0,148) 

Firma büyüklüğü 
0,444 

(1,834) 
0,213 

(0,372) 
0,0368 
(1,342) 

0,156 
(0,216) 

0,255 
(0,625) 0,090   (0,071) 

0,177 
(0,324) 

-0,057 
(0,029) 

Hiyerarşi Kültür Tipi   
-0,790** 
(5,369)   

-0,599** 
(4,407)   

-0,493* 
(3,180)   

-0,649** 
(5,292) 

Constant 
0,524 

(0,193) 
4,233** 
(4,075) 

0,791 
(0,448) 

3,363** 
(3,710) 

0,120 
(0,011) 2,352   (1,802) 

0,728 
(0,403) 

3,807** 
(4,192) 

Chi-square 3,316 10,735** 2,491 7,870* 2,032 5,763 0,886 7,474 

Cox & Snell R Square 0,042 0,129 0,031 0,096 0,026 0,071 0,011 0,091 

Nagelkerke R Square 0,058 0,180 0,043 0,132 0,036 0,100 0,015 0,125 

***, **ve  * 1%, 5% ve 10% yaklaşık olarak, istatistiksel anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir.  
Parantez içinde Wald değerleri yer almaktadır. 

 
Tablo 5'te belirtildiği gibi, hiyerarşi kültürünün fırsatları sezmeyi, negatif yönde etkilediğini öne 

süren H4a hipotezi (p<0,05; β: -0,790) ve fırsatları yakalamayı negatif yönde etkilediğini öne süren H4b 
hipotezi (p<0,10; β: -0,599) desteklenmiştir. Hiyerarşi kültürünün yeniden yapılandırmayı negatif yönde 
etkilediğini iddia eden H4c hipotezi (p>0,10 β: -0,493) ve DY'i negatif yönde etkilediğini iddia eden H4 temel 
hipotezi reddedilmiştir (p>0,10; β: -0,649). 

 
Tablo 6: Pazar Kültür Tipi Lojistik Regresyon Testi 

  
Kontrol 

Değ. 
Fırsatları 

Sezme 
Kontrol 

Değ. 
Fırsatları 
Yakalama 

Kontrol 
Değ. 

Yeniden 
Yapılandırma 

Kontrol 
Değ. DY 

Firma yaşı 
-0,031 
(1,953) 

-0,034 
(0,994) 

-0,020 
(0,870) 

-0,010 
(0,103) 

-0,023 
(1,184) 

-0,013   
(0,143) 

-0,016 
(0,562) 

-0,001 
(0,001) 

Firma sektörü 
0,002 

(0,000) 
-0,314 
(0,572) 

-0,129 
(0,371) 

-0,535 
(2,088) 

0,157 
(0,592) 0,160   (0,202) 

-0,057 
(0,079) 

-0,338 
(1,038) 

Firma büyüklüğü 
0,444 

(1,834) 
0,114 

(0,057) 
0,0368 
(1,342) 

-0,042 
(0,010) 

0,255 
(0,625) 

-0,154   
(0,095) 

0,177 
(0,324) 

-0,338 
(0,627) 

Pazar Kültür Tipi   
2,143*** 
(16,768)   

1,971*** 
(18,040)   

2,443***   
(16,361)   

1,948*** 
(18,523) 

Constant 
0,524 

(0,193) 
-6,385** 
(4,527) 

0,791 
(0,448) 

-4,350** 
(3,785) 

0,120 
(0,011) 

-8,362*** 
(6,352) 

0,728 
(0,403) 

-4,791** 
(4,417) 

Chi-square 3,316 51,402*** 2,491 42,825*** 2,032 51,708*** 0,886 41,853*** 

Cox & Snell R Square 0,042 0,483 0,031 0,422 0,026 0,485 0,011 0,415 

Nagelkerke R Square 0,058 0,675 0,043 0,580 0,036 0,678 0,015 0,567 

***, **ve  * 1%, 5% ve 10% yaklaşık olarak, istatistiksel anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir.  
Parantez içinde Wald değerleri yer almaktadır. 

 
Tablo 6'ya göre, pazar kültürünün fırsatları sezmeyi pozitif yönde etkilediğini iddia eden H5a 

hipotezi (p<0,01; β: 2,143), fırsatları yakalamayı pozitif yönde etkilediğini iddia eden H5b hipotezi (p<0,01; 
β: 1,971), yeniden yapılandırmayı pozitif yönde etkilediğini öne süren H5c hipotezi (p<0,01; β: 2,443) ve DY'i 
pozitif yönde etkilediğini öne süren H5 temel hipotezi desteklenmiştir (p<0,01; β: 1,948). 

 
4. Sonuç ve Öneriler 
Stratejik yönetimin önemli kavramlarından biri olan kazanılmış rekabet avantajının, sürdürülebilir 

kılınması, günümüz iş dünyasında firmaların en önemli amaçlarından biri haline gelmiştir. Bu amaca yönelik 
geliştirilen pek çok farklı yaklaşım bulunmaktadır. Bu yaklaşımlardan biri de kaynak tabanlı görüşün bir 
uzantısı olarak ortaya çıkan DY yaklaşımı olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada DY'in örgüt kültürü 
perspektifinde değerlendirmesi yapılmıştır. Yapılan çalışmanın sonuçlarına baktığımızda ise, DY ve 
unsurlarına göre, örgüt kültür tipleri birbirlerinden farklılaşmaktadır. DY'in unsurlarından fırsatları sezmeye 
eğilimi açısından pazar kültür tipi en yüksek değere sahipken, fırsatları yakalamaya açısından adhokrasi 
kültürü en eğilimli görülmektedir. DY'in unsurlarından yeniden yapılandırmaya eğilimi açısından adhokrasi 
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kültürü ilk sırada yer almaktadır. Son olarak, genel olarak bakıldığında, DY'e göre, pazar kültür tipi en eğilimli 
olarak tespit edilmiştir.  

DY'e etkisi bakımından örgüt kültür tipleri incelendiğinde ise, klan kültürünün fırsatları sezmeyi, 
fırsatları yakalamayı negatif yönde etkilemektedir. Klan kültürünün yeniden yapılandırma üzerinde bir etkisi 
bulunmazken, DY'e genel olarak bakıldığında, klan kültürünün DY'i negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir. 
Adhokrasi kültür tipinin fırsatları sezmeyi, fırsatları yakalamayı, yeniden yapılandırmayı pozitif yönde 
etkilediği tespit edilmiştir. DY genel olarak ele alındığında ise, adhokrasi kültür tipinin DY'i pozitif yönde 
etkilediği sonucuna varılmıştır. DY'e etkisi bakımından hiyerarşi kültürü incelendiğinde, hiyerarşi kültürünün 
fırsatları sezmeyi ve fırsatları yakalamayı negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Fakat hiyerarşi kültürünün 
yeniden yapılandırma ve DY'in geneli üzerinde bir etkisi bulunamamıştır. Son olarak, pazar kültürünün 
fırsatları sezmeyi, fırsatları yakalamayı, yeniden yapılandırmayı ve DY'in genelini pozitif yönde etkilediğini 
tespit edilmiştir. 

Bu çalışmanın katkısı, DY'i oluşturan fırsatları sezme, fırsatları yakalama ve yeniden yapılandırma 
üzerinde örgüt kültürünün etkisinin tespit edilmesidir. Örgüt kültürü tiplerinin DY'e etkisinin bilinmesi, DY'e 
sahip olmak isteyen firmalar için önemli olmaktadır. Daha önce DY'in var oluşunda örgüt kültürünün etkisine 
yönelik bir çalışma bulunmadığı için çalışma öncül bir çalışma olmuştur. Çalışmanın kısıtlarından en önemlisi, 
örnekleminin Trabzon'da 2012 yılı kurumlar vergisi rekortmeni olan ilk 100 firma ile kısıtlı kalmış olmasıdır. 
DY'in finansal sonuçlarının incelenmemiş olması da bir diğer kısıt olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmanın 
örnekleminin genişletilerek, ülkemiz bağlamında ya da uluslararası alanda çalışılması ise gelecekte yapılacak 
çalışmalara örnektir. Ayrıca DY'nin finansal çıktılara etkisinin pozitif ya da negatif yönde gerçekleştiği 
konusunun da incelenerek daha detaylı bir araştırma yapılması da gelecekte yapılabilecek çalışmalardan biri 
olabilecektir. 
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ÖZET 
Birçok Türk bankasının yurt dışında şubeleri bulunmaktadır. Bazılarının ise yurt dışındaki başka 

bankalarda sermayeleri bulunmakta olup, bu bankalar Türkiye’deki bankalar için konsolidasyona tabi iştirak 
veya bağlı ortaklık niteliği taşımaktadırlar. Öte yandan benzer şekilde, yabancı bankaların da Türkiye’de bağlı 
kuruluşları bulunmakta, bazı Türk bankalarının kontrol hisselerini ellerinde bulunmaktadırlar. Dolayısıyla ana 
bankanın orta veya üst düzey yönetici konumundaki çalışanları zaman zaman yurt dışındaki bu şube veya 
bağlı kuruluşlarda görevlendirilmektedirler.  

Bu çalışmada bankaların yurt dışında görevlendirdikleri yöneticilerin ana banka ile yurt dışındaki 
bağlı kuruluş arasındaki strateji uyumu, bilgi paylaşımı ve inovasyon transferi açısından rolünün incelenmesi 
amaçlanmıştır. Orta ve üst düzey yöneticilerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerin, alt teori 
yaklaşımıyla analizi sonucunda, yöneticilerin yurt dışı görevleri seçmelerinin en önemli nedeninin, yurt dışı 
görevlerin yöneticilerin kariyerlerine yapacağı pozitif katkı olduğu görülmektedir. Öte yandan bankalar orta 
seviye yöneticileri yurt dışı operasyonlarda her iki kurum arasında günlük operasyonlar anlamında 
koordinasyonu sağlamaları; üst düzey yöneticileri ise ana banka ile bağlı ortaklığının stratejilerini uyumlu 
hale getirmeleri için görevlendirdiği görülmektedir. Bu bağlamda yöneticilerin her iki kurum arasındaki 
strateji uyumu, bilgi paylaşımı ve inovasyon transferinde köprü görevi gördüğü anlaşılmaktadır. 

 
1. Giriş 
Bankacılık doğası gereği, yoğun sermaye ve insan kaynağına ihtiyaç duyan bir sektördür. Parasal 

anlamda olduğu kadar insan kaynağı anlamında da güçlü sermayesi olan bankaların; diğer bir ifadeyle, 
finansal anlamda güçlü sermayesi olan ve entelektüel sermaye bağlamında zengin insan kaynağına sahip 
olanların son derece rekabetçi olan bankacılık sektöründe ayakta kalmayı başaracakları şüphe götürmez bir 
gerçektir. Uluslararası finansal aktivitelerin yerine getirilmesi açısından üstlendikleri roller dikkate 
alındığında bankaların yurt dışındaki bankalarla etkileşimi ve hatta yurt dışı bankalarla ortaklığa gitmeleri 
kaçınılmazdır. Bu bağlamda birçok Türk bankasının, gelişmiş ülkelerdeki ve yükselen ekonomilerdekilere 
benzer şekilde, yurt dışında şubeleri bulunmaktadır. Bazılarının ise yurt dışındaki başka bankalarda 
sermayeleri bulunmakta olup, bu bankalar Türkiye’deki bankalar için konsolidasyona tabi iştirak veya bağlı 
ortaklık niteliği taşımaktadırlar. Öte yandan benzer şekilde, yabancı bankaların da Türkiye’de bağlı 
kuruluşları bulunmakta, bazı Türk bankalarının kontrol hisselerini ellerinde bulunmaktadırlar. Dolayısıyla ana 
bankanın orta veya üst düzey yönetici konumundaki çalışanları zaman zaman yurt dışındaki bu şube veya 
bağlı kuruluşlarda görevlendirilmektedirler.  

Bu çalışmada Türk bankalarının yurt dışında görevlendirdikleri yöneticilerin ana banka ile yurt 
dışındaki bağlı kuruluş arasındaki strateji uyumu, bilgi paylaşımı ve inovasyon transferi açısından rolünün 
incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, Türk bankalarının yurt dışındaki şubeleri ile yurt dışındaki bağlı 
kuruluşlarda görevlendirdiği profesyoneller ve yurt dışı bankaların Türkiye’de görevlendirdikleri yöneticilerle 
yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerden derlenen verilerle;  

 
1) yurt dışında görevlendirilme süreci ve bu süreçte etkili olan faktörler,  
2) her iki banka (ülke) arasındaki bilgi paylaşımının nasıl sağlandığı,  
3) günlük operasyonlar açısından özellikle mevzuat farklılığının getirdiği zorluklar ve bunların nasıl 
aşıldığı ve son olarak,  
4) ana banka ile yurt dışındaki bağlı kuruluş arasındaki strateji ve hedef uyumunun nasıl sağlandığı 

araştırılmıştır.  
 
2. Kavramsal Çerçeve 
Çok uluslu şirketlerin merkez ve yabancı ülkelerdeki bağlı kuruluşlarında (iştirak veya bağlı ortaklık) 

görevlendirdikleri yöneticileri üç ana kaynaktan temin ettiğini söylemek mümkündür;  
 
1) ana ülke vatandaşları,  
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2) ev sahibi yabancı ülke (bağlı kuruluşun bulunduğu ülke) vatandaşları,  
3) üçüncü ülke vatandaşları.  
 
Ana ülke vatandaşları çok uluslu şirketin merkezinin bulunduğu ülkedeki vatandaşlardır. Ev sahibi 

yabancı ülke vatandaşları, bağlı kuruluşun bulunduğu ülkedeki vatandaşlardır. Örneğin çok uluslu bir 
Amerikan şirketinin Almanya’daki bağlı kuruluşunda çalışan Alman vatandaşları bu grupta değerlendirilebilir. 
Son olarak üçüncü dünya ülkeleri, birçok uluslu şirketin bağlı ortaklığının bulunduğu ülkede görev alan, çok 
uluslu şirketin merkezinin bulunduğu ülke ve bağlı ortaklığın bulunduğu ülke vatandaşları dışındaki ülkelerin 
vatandaşlarıdır. (Phatak, 1996).  

Literatürde çok uluslu şirketler, uluslararası şirketler ve farklı ülkelerdeki aynı işletmenin birimleri 
arasındaki bilgi, inovasyon transferi ile stratejik uyumları ve yöneticilerin yurt dışında görev alma ve 
görevlendirilme nedenleri ile ilgili olarak çok sayıda çalışma yapıldığı görülmektedir (Borini ve Oliveira, 2012; 
Choung ve Hwang, 2014; Cornaggia et al, 2015; Fleury et al, 2013; Herstad et al, 2015; Klochikhin, 2012; 
Barkema et al, 1996; Bartlett ve Ghoshal, 1989; Cannella et al, 2008; Carpenter ve Fredrickson, 2001). Klasik 
teori, bilgi paylaşımı ve inovasyon transferi bağlımda ana şirket ile bağlı ortaklığı arasında etkileşim 
olduğunu ve fakat bu etkileşimin ana şirketten bağlı ortaklığa doğru tek yönlü olduğunu ifade etmektedir. 
Diğer bir deyişle, ana şirket bağlı ortaklığının süreç ve yapısını kendi süreç ve yapısına benzetecek şekilde tek 
yönlü bir bilgi transferine izin vermektedir. Yeni teoriler, ana ülkedeki işletme ile yurt dışındaki bağlı 
kuruluşları arasındaki bilgi paylaşımının, klasik teorinin aksine, iki yönlü olduğunu ve bu bağlamda yurt 
dışındaki bağlı kuruluşlardan da ana işletmeye bilgi ve inovasyon transferinin yapılabildiğini öne 
sürmektedirler (Borini ve Oliveira, 2012). Tersine bilgi paylaşımı ve tersine inovasyon olarak adlandırılan bu 
tür uygulamalarda bilgi ve inovasyon transferi geleneksel teorinin aksine iki yönlüdür. Diğer bir ifadeyle 
geleneksel teorinin ifade ettiğine paralel şekilde ana bankadan yurt dışındaki bağlı kuruluşa bilgi ve 
inovasyon transferi yapıldığı gibi, bağlı kuruluşlardan da ana bankaya doğru bilgi ve inovasyon 
aktarılmaktadır. Böylelikle iki yönlü ilişki her iki kurum için de en iyi olan uygulamaların hayata geçirilmesini 
sağlamaktadır (Borini ve Oliveira, 2012). 

Tersine bilgi paylaşımı ve tersine inovasyon olarak ifade edilen ve gelişmekte olan ülkeden gelişen 
ülkeye veya bağlı kuruluştan ana işletmeye dönük bilgi ve inovasyon transferini içeren bu olgular ve bunları 
mümkün kılan koşullar araştırılmaktadır. Ancak Türkçe yazında, özellikle bankacılık sektörü özelinde bu 
bağlamda çalışmaların yeteri kadar yapılmadığı, yabancı bankaların Türkiye’de görevlendirdikleri veya Türk 
bankalarının yurt dışındaki şube ve bağlı kuruluşlarında görevlendirdikleri yöneticilerin amaçları, bilgi ve 
inovasyon transferi açısından rolleri ve özellikle üst düzey yöneticilerin farklı ülkelerdeki ana banka ve bağlı 
kuruluş arasındaki stratejik uyumun sağlanması açısından üstlendikleri sorumlulukların yeteri kadar 
incelenmediği gözlenmektedir. Bu çalışmayla bu eksikliğe dikkat çekilmesi ve Türkçe yazına katkı yapılması 
amaçlanmıştır.  

3. Araştırmanın Amacı ve Önermeleri 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Yabancı yazında, yukarıda detaylandırıldığı üzere orta ve üst düzey yöneticilerin yurt dışında bağlı 
kuruluşlarda görevlendirilmeleri ve bunların işletmeye, çalışanın kariyerine, bilgi transferine, inovasyona ve 
sonuç olarak işletme performansına olan etkilerine dönük olarak çeşitli ve çok sayıda çalışmanın yapıldığı 
gözlenmektedir. Ancak Türkçe yazında, bu bağlamda yeteri kadar çalışma yapılmadığı görülmektedir. Diğer 
bir ifadeyle, Türk yöneticilerin Türk bankalarının yurt dışındaki bağlı kuruluşlarında ve yabancı bankaların 
Türkiye’deki bağlı kuruluşlarında görevlendirdikleri yabancı uyruklu yöneticilerin işletme performansı, 
kurumlar arasındaki strateji uyumu, bilgi transferi ve inovasyon açısından rolleri Türkçe yazında yeteri kadar 
araştırılmamıştır. Bu çalışmayla yazında yer alan bu eksikliğin giderilmesine dönük olarak katkı yapılacağı 
değerlendirilmektedir. 

Bu bağlamda çalışmanın amacı, yurt dışında şubesi ve/veya bağlı kuruluşu olan bankalarındaki orta 
ve üst düzey yöneticilerin (yönetmen, müdür, direktör veya üst yönetim) yurt dışındaki bu kurumlarda görev 
alma süreci, görev yaptıkları süreç ve ana ülke ile yurt dışındaki şube veya bağlı kuruluş arasındaki strateji 
uyumu ve bu süreçte bilgi, inovasyon transferinin nasıl sağlandığını araştırmaktır. Bu anlamda çalışma daha 
ziyade keşfedici bir niteliğe sahiptir. Dolayısıyla araştırmanın alt amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

1) Bankalarındaki yöneticilerin (profesyonellerin) yurt dışı şube ve bağlı ortaklıklarında 
görevlendirilme amaçları ve süreci, 

2) Yöneticilerin ana ülkedeki genel müdürlük ile yurt dışındaki şube veya bağlı kuruluşlar arasındaki 
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bilgi paylaşımındaki rollerini, 
3) Yöneticilerin ana kuruluş ile yurt dışındakiler arasındaki strateji ve hedef uyumu açısından 

fonksiyonlarını belirlemektir. 

3.2.Araştırmanın Önermeleri 
Araştırma keşfedici bir niteliğe sahiptir. Araştırmanın temel amacı ana ülkedeki bankalar ile yurt 

dışındaki şube ve bağlı kuruluşlar arasındaki ilişkiler bağlamında yöneticilerin rollerini incelemek olduğu için 
aşağıdaki önermeler sorgulanmıştır. 

Önerme 1: Bankalarının yurt dışında görevlendirilen yöneticileri, ana banka ile yurt dışındaki şube 
veya bağlı kuruluşlarının strateji ve hedeflerini uyumlaştırma rolünü üstlenmektedirler. 

Önerme 2: Bankalarının yurt dışında görevlendirilen yöneticileri bilgi ve inovasyon paylaşımı ve bu 
yolla da ilgili kurumların öğrenmelerine katkı sağlamaktadırlar.  

Önerme 3: Ana banka ile yurt dışındaki şube veya bağlı kuruluşlar arasındaki bilgi paylaşımı iki 
yönlü olarak gerçekleşmektedir. Bu anlamda geleneksel ana kuruluştan yurt dışındaki şube ve bağlı kuruluşa 
bilgi transferi olduğu gibi tersine bilgi paylaşımı olarak adlandırılan yurt dışındaki şube veya bağlı kuruluştan 
ana bankaya doğru da bilgi paylaşımı olduğu gözlenmektedir. 

Önerme 4: Bankalarının yurt dışında görevlendirilen yöneticilerinin ana bankadaki mevcut görev ve 
pozisyonları ile geçmiş deneyimleri yurt dışındaki görevlerinde ve pozisyonlarında etkili olmaktadır. 

4. Yöntem 

4.1. Verilerin Toplanması ve Analizi 
Araştırmada verilerin toplanması için ilgili profesyonellerle yarı yapılandırılmış görüşmeler 

yapılmıştır. Görüşmeler yüz yüze veya telefon ile gerçekleştirilmiş olup, araştırmanın amacı çerçevesinde 
literatür taraması neticesinde belirlenen sorular esas alınmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmelerde, daha 
önceden hazırlanan sorular katılımcılara yöneltilmiş ve fakat katılımcıların verdiği cevaplar çerçevesinde yeni 
sorular yöneltilerek görüşme derinleştirilmiştir. Diğer bir deyişle, katılımcının verdiği yanıtlar çerçevesinde 
mülakat esnasında yöneltilen ilave sorularla konuya ilişkin yeni hususlar belirlenmeye, ortaya çıkartılmaya 
çalışılmıştır. Çalışmamızda yarı yapılandırılmış mülakat yapmaktaki temel amaçları, bir yandan literatürde 
yer alan hususların uygulamada ne kadar karşılığının olduğunu ölçmek, diğer yandan yeni hususların var 
olup olmadığını belirlemek şeklinde sıralamak mümkündür.  

Çalışmamızda kolayda örnekleme yöntemi ile ulaşılan beş profesyonelle yüz yüze ve telefonla 
mülakat yapılmıştır. Yapılan görüşmeler neticesinde hazırlanan görüşme notlarının analizi, Glaser ve Strauss 
(1967) tarafından geliştirilen alt teori (grounded theory) yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Akademik 
yazında gömülü teori olarak da adlandırılan alt teori yaklaşımı, olayların sistematik bir şekilde 
sorgulanmasını ve bu sorgulamaya dayalı olarak çıkarımlar yapılmasını öngören tümevarımsal bir nitel 
araştırma yöntemidir (Keskin et al, 2009).  

Alt teori yaklaşımında, gerçek dünyada var olan ilişkiler toplanan veriler üzerinden belirlenmeye 
çalışılmaktadır. Bir başka deyişle gerçek dünyadaki ilişkilerin toplanan veri içerisinde yer aldığı ve analiz 
edilerek ortaya çıkartılacağı düşünülmektedir. Alt teori yaklaşımı ile verilerin analizi birkaç aşamalı olarak 
gerçekleştirilmektedir. Toplanan veriler analiz edilirken, önce mülakatlarla toplanan metinler kodlanmakta, 
daha sonra bu kodlardan kavramlar oluşturulmakta ve kavramlardan yararlanılarak da kategoriler 
belirlenmektedir (Allan, 2003). Bir başka deyişle, mülakat notları satır satır incelenerek, görüşmecilerin en 
çok vurguladıkları ortak hususlar belirlenmekte ve ilişkili konular bir araya getirilerek alt kategoriler ve 
kategoriler oluşturulmaktadır. 

Yöneticiler ile yapılan görüşmeler neticesinde derlenen görüşme notları araştırmacılar tarafından 
ayrı ayrı kodlanmıştır. Daha sonra yapılan kodlamalar karşılaştırılarak ortak kodlar belirlenmiş ve nihai 
kodlamalar elde edilmiştir. Kodlar araştırmanın amacı ve literatürden faydalanılarak sınıflandırılmış ve alt 
kategoriler belirlenmiştir. Alt kategorilerin bir araya getirilmesi ile de kategoriler belirlenmiş ve araştırmanın 
amacı doğrultusunda araştırılan olgular arasındaki ilişkiler ortaya çıkartılmıştır. 

 
5. Bulgular 
Çalışma kapsamında ilgili profesyonellerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşme notları çerçevesinde 

elde edilen bulgular bu bölümde sunulmuştur. Araştırmacılar tarafından görüşme notlarının analizi 
sonucunda kodlar belirlenmiş ve kodlardan yola çıkılarak da alt kategori ve kategoriler tespit edilmiştir. 
Kodlamalar araştırmacılar tarafından ayrı ayrı yapılmış ve sonuçlar karşılaştırılacak ortak kod havuzu 
oluşturulmuştur. Benzer özelliklere sahip kodlardan yola çıkarak alt kategoriler, alt kategoriler esas alınarak 
da kategoriler belirlenmiştir. 
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Bu bağlamda aşağıda öncelikle ilgili görüşme notlarının değerlendirilmesi neticesinde elde edilen 
çıkarımlar, sonra da bu çıkarımlara esas teşkil eden görüşme notları verilmiştir. Alt teori yaklaşımı 
kullanılarak elde edilen kategoriler ve alt kategoriler Tablo 1’de sunulmuştur. 

 
Tablo 1: Kategoriler ve Alt Kategoriler 

Kategori Alt Kategori 

Amaç personel ihtiyacı, yurt dışı deneyim, terfi etmek,  

Süreç resmi ilan, mülakat, referans, uyumlu çalışma, 

yabancı dil seviyesi, ülkeye uyum, ailevi durum 

Görev mevzuat, terfi, benzer iş, kültür 

Bilgi paylaşımı bilgi paylaşımı, tersine bilgi paylaşımı, mevzuat 

engelleri, resmi kanallar, resmi olmayan kanallar, 

süreç iyileştirme, proje geliştirme 

Strateji ve hedef uyumu üst düzey yöneticiler, ana banka amaçları, uyum 

 

Yurt Dışında Yöneticilerin Görevlendirilmesindeki Amaç 

Kategorik Çıkarım: Türkiye’deki bankaların yurt dışında çalışanlarını görevlendirmelerindeki temel 
amaç esasen yurt dışındaki şube veya bağlı kuruluşun insan kaynağı ihtiyaçlarıdır. Diğer bir ifadeyle yurt 
dışındaki kurumların ihtiyacı olan insan kaynağı Türkiye’den sağlanmakta ve böylelikle hem bu kuruluşların 
insan kaynağı ihtiyaçları temin edilmekte hem de yurt içi ve yurt dışındaki kurumlar arasındaki uyumu 
sağlayabilecek kişiler bu kurumlarda görevlendirilmiş olmaktadırlar. Bankalar bu anlamda yurt dışındaki 
bağlı kuruluşlarında gerekli koordinasyonu sağlayacak ve Türkçeye hakim yöneticiler olarak Türkiye’deki 
yöneticileri görmekte ve bu nedenle onları yurt dışında görevlendirmektedirler.  

Yurt dışında çalışanlar açısından bakıldığında ise yurt dışı görevler genellikle yurt dışı deneyimi 
kazanmak, kariyer olanaklarından faydalanmak (terfi etmek, daha iyi bir konuma gelmek) ve Türkiye’ye 
dönüşte gerek ana banka ve gerekse başka kurumlarda daha iyi bir iş bulabilmek amacıyla tercih 
edilmektedir. Dolayısıyla yurt dışı görevlerin özetle ilgili banka ve bağlı kuruluşlarında daha iyi bir kariyerin 
anahtarlarından biri olduğu değerlendirilmekte ve yöneticiler bu amaçla yurt dışı görevleri tercih 
etmektedirler.  

Yurt dışında görevlendirilen yöneticilerden biri bankanın yurt dışı görevlendirme ile ilgili amacını 
aşağıdaki gibi ifade etmiştir. 

Bireysel Değerlendirme: “Biz büyük bir bankayız, yurt dışında da çok şubemiz ve Hollanda’da 
olduğu gibi bağlı kuruluşumuz var. Tabi önce şunu söyleyeyim isterseniz. Hollanda’daki bağlı kuruluşumuzun 
tüm sermayesi Türkiye’deki bankamıza aittir. Dolayısıyla biz o kurumun tek sahibiyiz. Ancak Hollanda’daki 
bankamız tamamen Hollanda kurallarına, mevzuatına göre kurulmuş ve ona göre faaliyet göstermektedir. 
Dolayısıyla ayrı bir yönetimi, ayrı bir mevzuatı olan özerk bir kurumdan söz ediyoruz. Tabi ki insan kaynağı, 
özellikle de üst düzey yönetim anlamında Türkiye’den çok fazla katılım oluyor. Örneğin Türkiye’deki 
bankanın üst düzey yöneticileri orada yönetim kurulu üyeliği yapıyorlar ve zaman zaman yönetim kurulu 
toplantılarına katılıyorlar. Ancak yine de mevzuat gereği özerk bir kurum ve bu nedenle kendi ihtiyaçları ne 
ise ona göre personel istihdam ediyorlar ve ihtiyaç halinde de Türkiye’den personel talep ediyorlar. Bu 
nedenle benim yurt dışındaki görevlendirilmem tamamen Hollanda’daki bankanın ihtiyaçları nedeniyle oldu. 
Yani yurt dışı deneyim kazanmam için beni yurt dışına göndermediler. Zaten onların değil benim tercihimdi 
esasen yurt dışı görevi. Dolayısıyla Hollanda’daki bankanın ihtiyaçları, bizim buradaki durumumuzun da 
müsait olması bu görevlendirmeyi mümkün kıldı diyebilirim.” 

Kategorik Çıkarım: Bilgi paylaşımı birden çok ülkede faaliyet gösteren kurumların en çok önem 
verdikleri konulardan biridir. Yurt dışındaki bağlı kuruluşların ana merkezin sahip olduğu bilgi ve 
deneyimden faydalanması, yani klasik bilgi paylaşımı sayesinde, yurt dışındaki bağlı kuruluşların daha efektif 
çalışması sağlanmaktadır. Bununla birlikte son dönemde tersine bilgi paylaşımı ya da tersine inovasyon ile 
de yurt dışındaki bağlı kuruluşların yurt içindeki ana şirketi bilgi anlamında beslemeleri yani bilgi transferinin 
geleneksel teorinin tersine işlettikleri gözlenmektedir (Borini et al, 2012). Böylelikle günümüzde bağlı 
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kuruluşlar ana merkezin gelişimi için gerekli olan bilgiyi sağlayan kaynaklar niteliği kazanmaktadırlar. 
Dolayısıyla günümüzde bilgi paylaşımı artık iki yönlü işlemektedir diyebiliriz. 

Bankalarının yurt dışındaki bağlı kuruluşlarında da benzer bir yapının olduğunu söylemek 
mümkündür. Türkiye’deki ana bankalar yurt dışındaki bağlı kuruluşların ihtiyacı olan insan ve bilginin tedarik 
edilmesinde ana kaynak niteliğini korurken, dolayısıyla klasik bilgi paylaşımı mevcutken, ilaveten son 
dönemde yurt dışındaki bağlı kuruluşlardan Türkiye’deki ana bankaya da bilgi transferi yapıldığı 
görülmektedir. Bu anlamda hem iki yönlü bir etkileşim gözlenmekte hem de klasik teoriye ek olarak tersine 
bilgi paylaşımının bir örneğini Türk bankaları ile yurt dışındaki bağlı kuruluşlarının teşkil ettiğini söylemek 
mümkündür.  

Katılımcılardan birisi Türkiye’deki ana banka ile yurt dışındaki bağlı kuruluş arasındaki bilgi 
paylaşımının yönünü ve önündeki engelleri (başta mevzuat olmak üzere) aşağıdaki gibi ifade etmiştir.  

Bireysel Değerlendirme: “Biliyorsunuz bankacılık mevzuat ağırlıklı bir iştir. Biz de orada tamamen 
Hollanda devletinin mevzuatı gereğince faaliyet gösteriyorduk. Tabi ki bilgi paylaşımı her iki kurum arasında 
çok doğaldır ve mevcuttur zaten. Ancak bunun yoğunluğu ve yönünü esas belirleyen ve hatta kısıtlayan 
unsurlardan birisi yurt dışında bu yöndeki mevzuatın katılığıdır. Çünkü Avrupa Birliği ve Hollanda devletinin 
konu ile ilgili katı kuralları her şeyi Türkiye ile paylaşmanıza izin vermemektedir. Dolayısıyla mevzuatın izin 
verdiği ölçüde bilgi paylaşımına izin veren bir yapı, örneğin intranet uygulamaları mevcuttur. Yani mevzuatın 
izin verdiğinin dışında bilgi paylaşımını yapmak mümkün değildir. 

Biz Türkiye’deki bankanın konsolide ettiği bir kurum olduğumuz için (yasal anlamda herhangi bir 
problem olmadığından) tüm finansal bilgilerimizi ana bankayla şüphesiz paylaşıyorduk. Ancak sizin 
sorduğunuz gibi daha kişi bazında, yeteneklerin, süreçlerin, operatif geliştirmelerin paylaşılması biraz daha 
zordu ve kanunların izin verdiği ölçüde resmi ya da resmi olmayan kanallarla paylaşılıyordu. Örneğin 
Hollanda’da bir konuda yardıma ihtiyacım olduğunda, ya da bir çözüm geliştirmek zorunda kaldığımda, bu 
çözümü Türkiye’de geliştirmiş olan arkadaşlarımı arıyor ve onlardan yardım istiyordum. Yani daha üst 
kademelerden resmi yardım talebi yapmaya gerek kalmadan, resmi olmayan kanallarla arkadaşlarımdan 
sorunun çözümüne ilişkin destek ve bilgi alabiliyordum. Bu anlamda benim Türkiye’deki bankadan gelmiş 
olmam, oradaki çalışanları tanıyor olmam esaslı bir avantajdı. Onlar da beni tanıdıkları için daha konu 
resmileşmeden gerekli desteği veriyorlardı. Yani bizden de Türkiye’de bilgi transferi yapılıyordu. Bu da az 
önce ifade ettiğim gibi zaman zaman resmi olmayan kanallarla, benim oradaki arkadaşlarımın bir problemin 
çözümü ile ilgili olarak benim üzerimden buradaki çalışanlarla iletişim kurmaları ya da daha üst düzeyde 
resmi kanallarla oluyordu. Şunu söylemeliyim ki her iki yönlü bilgi paylaşımında da resmi olmayan kanallar 
hem problemin daha net anlaşılması ve hem de daha kısa sürede çözülmesi açısından oldukça etkiliydi.” 

 
6. Sonuç 
Bu çalışmada bankaların yurt dışındaki bağlı kuruluşlarında görevlendirilen orta ve üst düzey 

yöneticilerin buralarda görevlendirilme amaçları, süreç ve özellikle bankalar arasındaki bilgi paylaşımı ve 
strateji ve hedef uyumu araştırılmış olup; bu amaçla yurt dışında bağlı kuruluşu olan çeşitli Türk bankalarının 
yurt dışında görev yapmış ile yurt dışı menşeli bankaların Türkiye’deki bağlı kuruluşlarında çalışan orta ve üst 
düzey yöneticileri yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Görüşme notları alt teori yaklaşımı 
çerçevesinde analiz edilmiş ve yöneticilerin ve bankaların yurt dışı görev ile ne amaçladığı, görevlendirme 
süreci, yurt dışı görevlerin niteliği (terfi olanakları, iş tanımı gibi), bilgi paylaşımı ve strateji ve hedef uyumu 
ile ilgili bulgular elde edilmiştir.  

Yarı yapılandırılmış görüşme notlarından elde edilen bulgular göstermektedir ki, yöneticilerin yurt 
dışında görevlendirilmelerindeki temel amaç esasen yurt dışı bankanın insan kaynağı ihtiyacıdır. Diğer bir 
deyişle yurt dışındaki bağlı kuruluşun insan kaynağı ihtiyacı oluşması ile süreç başlamakta ve bu ihtiyacı en 
iyi şekilde karşılayabilecek iç ve dış kaynaklar araştırılmaktadır. Doğal olarak ana banka mevcut personeli iç 
kaynakların en önemlisini ve önceliklisini teşkil etmektedir.  

Yöneticilerin yurt dışında görevlendirilme amacı kurumlar açısından incelendiğinde, yukarıda ifade 
edildiği üzere temel amacın yurt dışı insan kaynağı temini olduğu görülmektedir. Yurt dışı görevlendirmedeki 
temel amaç yurt dışı kurumun insan kaynağı ihtiyacı olup, bu ihtiyaç ilgili pozisyonun departmanın ihtiyacına 
uygun nitelikte adaylardan temin edilmektedir. Dolayısıyla, çalışmamızda Önerme 4’ü destekler mahiyette 
bulgulara ulaşılmış ve yurt dışı görevlendirmelerde ilgili departmanın ihtiyacına uygun tecrübe ve mevcut 
pozisyondaki çalışanların tercih edildiği belirlenmiştir.  

Türkiye’deki ana bankaların yurt dışındaki bağlı kuruluşlarda, özellikle yönetim kurulu ve üst 
yönetim kademelerinde kendi çalışanlarını eş zamanlı olarak görevlendirdikleri görülmektedir. Diğer bir 
deyişle ana bankanın örneğin yönetim kurulu üyeliği görevini sürdüren bir çalışanı aynı zamanda yurt 
dışındaki bağlı kuruluşun da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Böylelikle Türkiye’deki ana 
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banka ile yurt dışındaki bağlı kuruluş arasındaki eşgüdüm en üst seviyede sağlanabilmekte ve bağlı 
kuruluşun ana bankanın stratejisine uygun hareket etmesi mümkün olabilmektedir. Ana bankanın 
stratejisinin belirlenmesinde önemli fonksiyonu olan üst düzey yöneticileri, bağlı kuruluşun bu stratejiye 
uygun bir strateji üretmesini temin etmek amacıyla bu şekilde iki kurumda da görevlendirilmektedirler. Öte 
yandan stratejinin hayata geçirilmesi, yani belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi sürecinde ise orta 
kademe yöneticilerin önemli bir fonksiyonu üstlendiği görülmektedir. Bu anlamda ana bankadan yurt dışı 
bağlı kuruluşa transfer edilen orta kademe yöneticiler, hem ana bankanın çalışma kültürünün bağlı kuruluşa 
yerleşmesini hem de ana banka ile bağlı kuruluş arasındaki hedef uyumunun tesis edilmesini sağladıkları 
görülmektedir. Bu bağlamda yapılan yarı yapılandırılmış görüşme notlarının analizi sonucu elde edilen 
bulgular, Önerme 1’yi destekler mahiyettedir. Yönetim kurulu başkan ve üyesi niteliğindeki yöneticiler her iki 
kurum arasındaki stratejinin, orta kademe yöneticiler ise hedef uyumunun gözetilmesinde rol almaktadırlar.  

Yurt dışı operasyonları olan şirketlerin ana ülke ve yurt dışı bağlı kuruluşları arasında bilgi 
paylaşımının olması hiç şüphesiz kaçınılmazdır. Gerçekleştirilen bilgi paylaşımı aynı zamanda inovasyon 
transferine de imkan tanımakta ve hatta kurumların örgütsel öğrenme kaynaklarından birisi diğer kurum 
olmaktadır. Gerçekleştirdiğimiz çalışmada, kurumlar arasında yoğun şekilde bilgi paylaşımının 
gerçekleştirildiği ve bunun Türkiye’den yurt dışına gönderilen yöneticiler vasıtasıyla en efektif şekilde 
yürütüldüğü görülmektedir.  

Bankalar arasındaki bilgi paylaşımı, konsolidasyona tabi bu kurumlar arasındaki finansal bilgi 
paylaşımının ötesinde, bilgi, deneyim, çözüm, program (uygulama setleri) paylaşımını kapsamakta ve zaman 
zaman süreç iyileştirmesi veya proje geliştirilmesi aşamalarında önemli bir destek niteliği taşımaktadır. 
Böylelikle bankalar birbirleriyle paylaştıkları bilgiler sayesinde onların öğrenmelerine de katkı 
sağlamaktadırlar. Dolayısıyla Önerme 2’yi destekler mahiyette kurumlar arasındaki bilgi paylaşımında yurt 
dışında görevlendirilen yöneticiler önemli bir role sahiptir.  

Çalışmamızda son olarak Önerme 3’te yer alan hususu destekler nitelikte bulgulara ulaşılmış ve bilgi 
paylaşımının sadece ana bankadan yurt dışındaki bağlı kuruluşa doğru değil, ve aynı zamanda yurt dışındaki 
bağlı kuruluştan ana bankaya doğru olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer bir deyişle geleneksel bilgi 
paylaşımına ek olarak, bankalar arasında “tersine bilgi paylaşımı” da gözlenmektedir. Bu süreçte de yurt 
dışına gönderilen ana banka çalışanları kilit bir öneme sahiptir. Şüphe yok ki iki banka arasındaki bilgi 
paylaşımının yoğunluğunu belirleyen yine ülke mevzuatlarıdır. 

Sonuç olarak bankalarının yurt dışındaki bağlı kuruluşlarda görevlendirdikleri yöneticiler, ana ülke 
ve yurt dışındaki operasyonların eş güdümlü yürümesini sağladığı gibi, kurumlar arasındaki bilgi 
paylaşımında da bir köprü niteliği taşımaktadırlar. Özellikle üst yönetim bankalar arasındaki stratejilerin 
uyumlaştırılmasında, orta kademe yöneticiler ise hedeflerin uyumlu şekilde gerçekleştirilmesinde görev 
almaktadırlar. 
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ÖZET 
Örgütler rekabet için yalnızca örgüt içi verimliliği geliştirmenin yeterli olmadığını, ancak bütün 

tedarik zincirinin rekabetçi olması gerektiğini anlamaya başladılar (Li vd., 2005). Bugünün iş dünyasında, 
modern iş yönetiminin en önemli paradigma değişikliklerinden biri, bireysel işletmelerin tek başlarına yalnız 
kuruluşlar olarak değil aksine tedarik zincirleri olarak rekabet etmeleridir. Marka markaya yada mağaza 
mağazaya karşı rekabet yerine, şimdi "tedarikçi-marka- mağaza" ya karşı "tedarikçi-marka-mağaza " rekabeti 
vardır (Lambert ve Cooper, 2000). 

Geleneksel olarak strateji disiplini, stratejiyi örgütün bir varlığı olarak görmüştür; bir örgüt öyle 
veya böyle bir stratejiye sahiptir. Bununla birlikte, artan bir şekilde, strateji bir uygulama olarak; insanların 
oluşturduğu  sosyal bir süreç olarak görülmeye başlanmıştır (Jarzabkowski, 2004). Uygulama olarak strateji 
(Strategy-as-Partice), stratejinin kimler tarafından uygulandığını, neler yaptıklarını, nasıl yaptıklarını, süreçte 
hangi araçları kullandıklarını ve bunun ne gibi etkiler yarattığı üzerine sorular soran bir yaklaşımdır 
(Jarzabkovski ve Spee, 2009).  

Bu çalışmanın amacı, "Uygulama olarak strateji" (Strateji as Practice) yaklaşımına göre, Tedarik 
Zinciri Yönetimi (TZY) bölümünün araştırma yapılan şirketin stratejik hedeflerine nasıl katkıda bulunduğunu 
ve stratejik planlamalar doğrultusunda pratik hayatta nasıl uygulamalar yaptığını, ilk kaynaktan bilgiler 
alarak açıklamaya çalışmaktır. Stratejik planlama ve TZY bölümlerinin stratejik hedeflere ulaşma yönünde 
yaptıkları işbirliği ve çalışmaların uygulamada ne şekilde gerçekleştiği yerinde gözlem yapılarak anlaşılmaya 
çalışılmıştır.  

 
Anahtar Kelimeler: Uygulama Olarak Strateji, Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY), Stratejik Yönetim, 

Vaka Çalışması 
 

1. Giriş 
Günümüz bilgi ekonomisinde piyasalar açık, pazarlara girişler kolay, kaynakların çoğu satın alınabilir 

iş gücü ise oldukça değişken ve hareketlidir Bu şartlar altında da, sürdürülebilir rekabet avantajı bireylerin 
etkileşimleri çerçevesinde edinilmektedir. İstikrarsız piyasalarda değişimin artan hızı da, strateji oluşturmayı  
belirli bir çerçevede gerçekleşen bir dizi planlama ve karar alma işlevi olarak görmek yerine bir döngü 
şeklinde devam eden bir süreç olarak görmeyi gerekli kılmıştır (Eisenhardt ve Brown 1998; Langley, Melin ve 
Whittington, 2007) 

1990'ların başlarında rekabetin yoğunlaşması ve pazarların küreselleşmesiyle birlikte, örgütler 
arasında ürün ve hizmetleri doğru yerde, doğru zamanda ve en düşük maliyete bulundurma rekabeti de 
yoğunlaşmaya başlamıştır. Örgütler rekabet için yalnızca örgüt içi verimliliği geliştirmenin yeterli olmadığını, 
ancak bütün tedarik zincirinin rekabetçi olması gerektiğini anlamaya başlamışlardır (Li vd., 2005). Bugünün iş 
dünyasında, modern iş yönetiminin en önemli paradigma değişikliklerinden biri, bireysel işletmelerin tek 
başlarına yalnız kuruluşlar olarak değil aksine tedarik zincirleri olarak rekabet etmeleridir. Marka markaya 
yada mağaza mağazaya karşı rekabet yerine,  şimdi "tedarikçi-marka- mağaza" ya karşı "tedarikçi-marka-
mağaza " rekabeti vardır (Lambert ve Cooper, 2000). Bu ortamda, bir örgütün en büyük başarısı, şirketin 
karmaşık iş ilişkileri ağını bütünleştirmesindeki yönetim becerisine bağlı olmaktadır (Lambert ve Cooper, 
2000). 

Karl Weick tarafından geliştirilen anlam kurma (sense making) yaklaşımı örgüt çalışmaları üzerinde 
büyük bir etki yaratmış ve toplumsal yapılandırmacı (social-constructionist), yorumsamacı (interpretative) 
ve fenomenolojik (phenomenological) yaklaşımların gelişimine ilham vermiştir (Sandberg ve Tsoukas, 2015). 
Weick' e göre, gerçeklik geçmiş deneyimlerin  sürekli olarak yorumlanması ve güncellenmesinden ortaya 
çıkmaktadır:  önce eylemde bulunur , daha sonra yapılanlardan hangisinin işe yarar olduğu anlamaya çalışılır 
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ve işe yarayan eylem seçilir (Sarvan ve arkadaşları, 2003). Geleneksel strateji yaklaşımında, strateji örgütün 
bir varlığı olarak görülür; bir örgüt öyle veya böyle bir stratejiye sahiptir. Buna karşın, artan bir şekilde, 
strateji bir uygulama olarak; insanların oluşturduğu bir sosyal bir süreç olarak görülmeye başlanmıştır 
(Jarzabkowski, 2004).  

Uygulama olarak strateji (Strategy-as-Partice), stratejinin kimler tarafından uygulandığını, neler 
yaptıklarını, nasıl yaptıklarını, süreçte hangi araçları kullandıklarını ve bunun ne gibi etkiler yarattığı üzerine 
sorular soran bir yaklaşımdır (Jarzabkovski ve Spee, 2009). 

Bu çalışmada, Uygulama olarak strateji bakış açısı ile, dünyaca bilinen Türk bir şirkette, TZY ile 
stratejik planlama bölümlerinin arasındaki ilişki, nitel araştırma yöntemi olan özgün vaka yaklaşımı ile 
strateji uygulamalarına bakılarak araştırılmıştır.  

 
2. Kuramsal Çerçeve 
 
2.2. Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY) 
"Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY)" terimi ilk olarak popüler anlamda Oliver ve Weber (1992) 

tarafından kullanılmıştır, daha sonra Houlihan (1984, 1985 ve 1989) tarafından bir seri makalede kullanılarak 
tekrar edilmiş ve örgütün sınırlarını aşan malzeme akışının yönetimi olarak tarif edilmiştir. O zamandan beri, 
birçok araştırmacı tedarik zinciri kavramına katkıda bulunmuştur.  Christopher (1992), Macbeth ve Ferguson 
(1994) ve bazı diğer yazarlar "bugün... rekabet şirketler arasında değil tedarik zincirleri arasında olmaktadır" 
diyerek bu kavramın stratejik önemi yansıtmışlardır (Giannakis et.al., 2004). TZY'nin ana amacı, hem tedarik 
zincirindeki şirketler hem de tedarik zincirinin tamamı için rekabet avantajı ve karlılığa ulaşabilmek amacıyla 
müşteri değerini ve memnuniyetini elde etmektir.  

Tedarik zincirindeki birden çok ilişkinin karşılıklı yönetimi tedarik zinciri yönetimi (TZY) olarak 
anılmaktadır. Aslında, tedarik zinciri işletmelerin bire bir (işletme-işletmeye) iş ilişkisi değildir, aksine birçok 
iş ilişkisinden oluşan karşılıklı iş ağı ilişkisidir. TZY şirket içi ve şirketler arası bütünleşme ve yönetimin 
sinerjisini yakalama fırsatını sunmaktadır. Bu bağlamda, TZY toplam iş süreçlerinde mükemmelleşme ile 
ilgilenmekte ve tedarik zincirindeki üyelerle yeni bir iş ve ilişkiler yönetimini temsil etmektedir (Harrison ve 
New, 2002). 

 
2.3. Uygulama Olarak Strateji (Strategy as Practice) 
Uygulama olarak strateji yaklaşımı geleneksel strateji yaklaşımının bazı ihtiyaçlara cevap 

verememesinden  ortaya çıkmıştır. Cevap verdiği en önemli ihtiyaç ise, strateji oluşturma ve uygulama 
süreçlerindeki çoğu zaman önemi gözden kaçan insan faktörünün ön plana çıkarılması olmuştur. Gelişen bu 
alanda, yönetim insani boyuta indirgenmiş, insan faktörü strateji araştırmalarının merkezine oturtulmuştur 
(Jarzabkowski ve Spee, 2009). 

Sonuçların öngörüler çerçevesinde değerlendirildiği bir bakış açısıyla yetinmeyerek, 
yapılamayanlarla, söylenmeyenlerle veya olması muhtemel olan ancak gerçekleşmeyen olgularla 
ilgilenmektedir. Bu özellikleriyle görünmeyenden öteye gitmekte ve geleneksel bakış açısından ayrılmaktadır 
(Carter, Clegg ve Kornberger, 2008; Clegg, Carter ve Kornberger 2004). Bu çerçevede, strateji yalnızca bir 
karar alıp onu çalışanlara iletmek ve sonuçları kontrol etmek değil, ele alındığı bağlamda anlam kazanan 
sosyal uygulamaların bütünü olarak görülmektedir (Hendry, 2000). 

Temelde strateji geliştirme ve uygulama süreçlerinde yaşanan ikiliğin giderilmesi gerektiğine vurgu 
yapmaktadır. Yönetim kademelerinin vizyon çizen, strateji ve planları yapıp, işlevsel bölümlere ileterek 
uygulamalarını sağlayan, böylece alt düzey birimlere daha pasif (sadece uygulayıcı) bir görev biçen bir 
yaklaşımın dışına çıkılmıştır. Dolayısıyla, tahmin edilemez bir gelecek için öngörülerde bulunarak hedefler 
belirlemede, planlama ile uygulama arasında, planlı ve anlık değişimlerde, sebep ve sonuçlarda, yönetim 
kademeleri ile diğer örgütsel birimler arasında boşluklar olduğunu, bu boşluktan çıkış yolunu ise uygulama 
olarak strateji yaklaşımının gösterdiği ileri sürülmektedir (Clegg vd., 2004). Bu yaklaşımda üst yönetim 
perspektifinin dışında, danışmanların, alanda hatırı sayılır kişilerin, önemli akademisyenlerin ve diğer 
kurumların da katkıları çerçevesinde strateji ele alınmaktadır (Whittington, Jarzabkowski, Mayer, Mounoud, 
Nahapiet ve Rouleau,2003; Whittington, 2004). Uygulama olarak strateji yaklaşımı adından da anlaşılacağı 
üzere stratejinin uygulamasında neler olup bittiğiyle, süreçte stratejik açıdan karşılaşılan değişim dalgaları 
ile ilgilenmektedir(Carter, vd. 2008). Burada Strateji , örgütlerin sahip olduğu bir varlık gibi değil de sürece 
hakim olan insan unsurunun birbirleriyle etkileşimleri çerçevesinde gelişen uygulamalar bütünü olarak ele 
alınmaktadır (Johnson, Langley, Melin ve Whittington, 2007). Dolayısıyla, strateji hep gelişen, her daim yeni 
dinamiklerle evrilen bir sosyal inşa sürecinin sonucu olarak görülmektedir. Bu görüşe göre, strateji, sadece 
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tek bir örgütün  verdiği kararlar ve kendini rekabet ettiği piyasada konumlandırma çabalarından öte, diğer 
çevresel faktörlerini de içine alan bir süreçtir (Whittington, 2006).  

Uygulama olarak strateji yaklaşımı stratejiyi, uygulamalar (practices), uygulayıcılar (practitioners), 
praksis-tatbik (praxis)  ve strateji geliştirme adına önemli yazılı metinler (strategy text) yoluyla ele 
almaktadır (Fenton ve Langley, 2008; Jarzabkowski Balogun ve Seidl 2007; Jarzabkowski ve Whittington, 
2008; Whittington,2006). 

Uygulamalar (practices),  strateji uygulamasının üzerine inşa edildiği  gelenekler, normlar, kurallar 
ve rutinlerdir (Carter vd. 2008; Jarzabkowski, 2002; 2003; 2004).  

Praksis-tatbik (praxis) ise bir nevi uygulamaların yorumlanıp hayata geçirilmesidir (Whittington, 
2001). Mevcut faaliyet, olaylar veya stratejinin fiiliyatta uygulanması, diğer bir deyişle stratejik faaliyetin 
belirdiği süreçteki etkileşimler ve yorumlamalardır. 

Uygulayıcılar (practitioners)ise yalnızca verilen emirler doğrultusunda hareket eden değil eş 
zamanlı olarak  stratejiyi şekillendirenler olarak tanımlanmaktadır. Bu grup dahilinde, planlamacılar, orta 
düzey yöneticiler, danışmanlık hizmeti veren kişiler, yatırım bankaları, avukatlar ve işletme okulları 
değerlendirilmektedir (Whittington, 2006). Uygulayıcılar, praksisler ile uygulamalar arasında köprü rolü 
üstlenen birimlerdir. 

Son olarak, bu doğrultuda Fenton ve Langley, eğer strateji insanların neler yaptığı ile ilişkiliyse, 
anlamlandırmaya dayanan anlatılar da insanların neyi, nasıl ve niçin yaptığını açıklamakta olduğunu ve yazılı 
metinleri de ele aldığını belirtmektedirler. 

 
3. Yöntem 
 
3.1. Araştırma Yaklaşımı 
Uygulama olarak strateji yaklaşımını ele alan bu Özgün Vaka Çalışması (Intrinsic Case Study) 

Türkiye'deki dayanıklı tüketim malları sektörünün önde gelen firmalarından birindeki TZY uygulamalarını 
araştırma üzerine inşa edilmiştir. Özgün vaka çalışmaları, herhangi bir kişiyi, grubu, mesleği, bölümü veya 
örgütü, araştırmacının keşfetmek istediği konu yönünden irdeleyen araştırmaları ifade etmektedir. Keşifsel 
bir nitelik taşıyan bu çalışmalarda amaç herhangi bir teori kurgulamak veya genelleme yapmak olmayıp, 
araştırmaya konu olan birimin kendine has özelliklerini ortaya çıkarmaktır. Dolayısıyla araştırmacının temel 
amacı, bir vakayı kapsamlı bir şekilde incelemektir (Yin, 2003, s.3). 

Bu çalışmada da araştırmanın amacına uygun olarak seçilen firma üzerinden, strateji 
uygulamalarına ilişkin derinlemesine bilgi edinimi hedeflenmiştir. Çalışmadaki araştırma stratejisine paralel 
olarak, Stratejik Planlama, TZY ve Satın Alma bölümlerinde, strateji uygulayıcıları (practitioners) olan bölüm 
yöneticileri ve çalışanları ile açık uçlu mülakatlar yapılmıştır. Mülakatların yanı sıra, katılımcı ve katılımcı 
olmayan gözlem teknikleri kullanılmış, fırsat bulunduğunda ise daha önceden planlanmamış görüşmeler de 
yapılmıştır. Görüşmelerin eksik kalan yanlarını tamamlamak için de firmanın yayınladığı raporlar, projeler, 
kitaplar, internet sitesi gibi diğer ikincil veri kaynakları da kullanılmıştır. 

 
3.2. Analiz Birimi 

 
3.2.1. Şirket Profili 
Dayanıklı tüketim ve tüketici elektroniği sektörlerinde üretim, pazarlama ve satış sonrası destek 

hizmetleri ile faaliyet gösteren bu firma, iç piyasada beyaz eşya, LCD TV ve klima pazarlarında lider 
konumdadır. Global satışları yurtiçi satışlarını geçmiş durumda olan şirket, Avrupa’nın birçok ülkesinde ya 
pazar lideri yada liderin takipçisi konumundadır. 

Yeni vizyonu " Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın" ile, şirket "sürdürülebilirlik" yaklaşımını ana iş 
operasyonları ile bütünleştirmektedir.  

“Sürdürülebilir Gelişim” yaklaşımı doğrultusunda, çevre dostu, verimli, teknoloji ve tasarımda 
yenilikçi, kullanımı kolay ürünler geliştirmeyi ve tüketicilere sunmayı hedefleyen şirket, aynı zamanda, 
“küresel ısınma”, “azalan doğal kaynaklar”, “susuzluk” gibi geleceği tehdit eden konuların çözümüne yönelik 
sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.  

 
3.2.2. Katılımcılar: 
Araştırma yapılan firmaya ve katılımcılara, firmada nüfuz sahibi eski bir yöneticinin vasıtasıyla 

ulaşılmıştır. Edinilen bilgiler dahilinde, araştırma adına en iyi sonuçlar verebilecek bölümler öncelikle 
tartışılmış ve bu doğrultuda Stratejik Planlama, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Satın Alma bölümleri ile iletişime 
geçilmesine karar verilmiştir. Öncelikle firmadan belirli gün ve saatler için randevular alınmış ve toplantılar 
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talep edilmiştir. Olumlu yanıtların ardından, ilk önce Stratejik Planlama Direktörlüğünde yaklaşık 2 saat 
süren bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantı diğer bölümlerde yapılacak görüşmeler için yön verici bir nitelik 
taşımıştır. Toplantıya 7 kişi katılmış, toplantıda direk CEO'ya bağlı Stratejik Planlama Direktörü, ona bağlı 2 
müdür ve birim çalışanları yer almıştır. TZY bölümündeki toplantıya 1 müdür ve 1 birim çalışanı katılmış, 
Satın Alma bölümünde ise 1 Satın Alma direktörü ile bire bir görüşme yapılmıştır. 

Görüşmelerin genel çerçevesi araştırmacılar tarafından çizilmiş olup, konuların akışına göre bazı 
sorular katılımcılara yönlendirilmiştir. Herhangi bir manipülasyon yapılmadan, doğrudan katılımcıların 
fikirleri alınmaya çalışılmıştır. Görüşmeler sesli kayıt yöntemi ile değil yazılı bir şekilde kayıt altına alınmıştır. 
Genel olarak sorulan sorular şunlardır: Stratejik plana ne şekilde katkıda bulunuyorsunuz?; Şirketin 
vizyonuna katkınız ne tür uygulamalar ile oluyor? ; TZY/Satın Alma uygulamalarınız nelerdir, stratejik plana 
katkıları nelerdir?. 
 

4. Araştırma Bulguları 
 
4.1. Mülakat ve Gözlem yapılan Birimler: 
Araştırmada ilk ziyaret edilen bölüm Stratejik Planlama Direktörlüğü’dür.  Bu bölüm yıllardır şirket 

bünyesinde olmasına rağmen, 2009 yılında direk olarak CEO'ya bağlanarak direktörlük olmuş ve özel bir 
statü kazanmıştır. İkinci toplantı Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY) bölümünde gerçekleşmiştir.  

Şirket içindeki değişim yönetiminden sonra, TZY'nin önemi ön plana çıkmış ve 2008 yılında bu 
bölüm direktörlük olmuştur. 2010 yılında, Satın alma ve TZY Genel Müdür Yardımcılığı oluşturularak bölüm 
yönetim kurulunda temsil edilmeye başlanmıştır.  Yapıda Genel Müdür Yardımcısına bağlı olarak, satın alma, 
TZY ve ürün direktörlükleri yer almakta olup, TZY direktörlüğüne planlama ve lojistik müdürleri bağlı 
çalışmaktadır. Planlama müdürlüğüne satış tahmin, sipariş, ürün temin gibi gruplar bağlanmıştır. Lojistik 
bölümüne de ihracat, ithalat, Türkiye dağıtım, sistem geliştirme gibi bölümler bağlı bulunmaktadır. TZY'nin 
önemli bir parçası olan ve TZY'nin üst tarafını kapsayan satın alma bölümü de bir direktörlük olarak 
tedarikçilere karşı şirketin yüzünü temsil etmekte dolayısıyla pazarda önemli bir temsil görevine sahip 
konumdadır. 

 
4.2. Stratejik Planlama Bölümü 
Stratejik planlama bölümünün, şirket içinde bir çok bölüm arasında aracı bir rol oynadığı 

gözlemlenmiştir. Şirketin stratejik hedeflerine ulaşmak için bölümler arası koordinasyonu sağlayarak tüm 
bölümleri aynı amaçlara yöneltmek ve birlikte çalışmalarını sağlamak misyonunu üstlenmiştir. Şirketin, çoklu 
kültür yapısına sahip olduğundan bahsedilerek, stratejik planlama bölümünün bu farklı yapılarda olan 
bölümler arasında bir koordinasyon birimi olarak çalışmakta olduğu ve şirket hedeflerine uyumlu olarak 
bölümlerin stratejilerinin birleştirilmesine yardımcı olduğundan bahsedilmiştir. Şirket içi organizasyon yapısı 
değiştikten sonra daha entegre, çalışan devamlılığı olan bölümlerin oluştuğunu, bunun da bölümler arası 
iletişimi artırdığı ve çalışma kolaylığı oluşturduğu söylenmektedir.  

Şirketin gelişimine bakıldığında, 1980 ve 2000 yılları arasında şirket kendini yerel pazarın lideri 
olarak konumlandırdığı, 2000 ve 2010 arasında global markete yöneldiği ve ihracatın yanında farklı 
ülkelerde fabrikalar açarak, bu ülkelerdeki yabancı markaları satın aldığı anlatılmıştır. Eski vizyonu olan, 
"Dünyada ilk 10'a girmek" hedefine ulaştıktan sonra, yeni yönetim tarafından 2008'de yeni vizyon 
oluşturulmuştur. Yeni vizyon, stratejik hedeflere ulaşırken, ekonomik, çevresel ve sosyal olmak üzere üç 
alanda sürdürülebilir olmayı gerekli kılmaktadır. 

Değişimin itici gücü olarak yeni CEO’nun atanması gösterilmekte, bu anlamda yüksek motivasyon 
ve enerjiyle bir değişimin başladığı gözlemlenmektedir. Yeni CEO markayla büyümeyi hedefleyen, analitik bir 
yönetici ve değişim yönetimini benimsemiş iyi bir lider olarak anlatılmaktadır. Ayrıca, detaylara önem veren, 
tüm çalışanların ve yöneticilerin saygı duyduğu, karar alma süreçlerinde, direktörleri dinleyen, sorular soran, 
eğer tatmin olmazsa işin sorumluluğunu üstlenen  yöneticileri ve hatta orta kademe yöneticilerin de 
fikirlerini alan biri olarak tarif edilmiştir. Şirketteki genel kanı, ancak adanmış iyi yöneticilerin süreçleri 
sahiplenip, karar almayı kolaylaştırdıkları yönündedir.  

Yeni CEO şirkete katıldığında, vizyonuna ulaşmış bir şirketi karşısında bulduğu, bunun da, değişim 
yönetimini başlatmak için bir avantaj olduğuna ayrıca vurgu yapılmaktadır.  

Strateji oluşturma/geliştirme konusunda, stratejik planlama bölümü koordinesinde, yılda bir kez 
hedef yayılımı yapılmakta olduğunu, holding hedefleri şirket hedeflerine, şirket hedefleri bölümlerin 
hedeflerine uyumlandırılması şeklinde aşağıya doğru hedef kırılımlarının gerçekleştirildiğinden 
bahsedilmiştir. Stratejik planlama bölümünün haftada bir  yapılan üst düzey toplantıda temsil edilmesinin, 
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bölüme hız kazandırdığı, daha hızlı bilgi üretebilecek ve paylaşabilecek şekilde sistemin geliştirilmesine 
olanak sağladığı da ifade edilmiştir. 

Strateji uygulama safhasında ise stratejik plana olabildiğince sadık kalındığını, iyi yapılmış ve 
çalışması gereken planların yürümesi için çaba sarf edildiğini, yaşanan sıkıntıları düzeltmeye çok emek 
harcandığını bu konuda herkesin bir araya gelip uğraştıklarını ve ortak bir paydada buluşmaya çalışıldığı 
paylaşılmıştır. Bunun her ne kadar biraz ısrarcılık ve esnekliğe zarar olarak algılanabileceği düşünülse de 
buradaki esnekliğin yapılan hatalı uygulamalar için değil genel olarak strateji yönetiminde olduğu 
vurgulanmıştır. Hatta stratejilerdeki değişimlere esneklikle cevap verildiğini ve yeni duruma göre 
stratejilerin adapte edilebildiği anlatılmıştır. 

 
4.3. Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY) 
Şirkette TZY merkezi olarak yapılmakta olup, 18 grup şirketin Türkiye’deki üretim ve depo 

alanlarındaki hareketi, stokları, merkezi olarak SAP, ERP vb. bilgi sistemleri kullanılarak yönetilmektedir. 
Konsolide stok hedefleri bölgelere göre belirlenmekte, stok/gün bazında satış tahminlerine göre stok 
yönetimi yapılmaktadır. En gelişmiş TZY Türkiye’de uygulandığı, merkezi olarak diğer grup şirketlerin de 
takip edilebildiği anlatılmaktadır. İyi uygulamaların paylaşılarak en iyi uygulamanın “Best Practices” olarak 
şirket çapında yaygınlaştırılması sağlanmaya çalışılmaktadır.  

Tüm ülkelerde bulunan grup şirketlerinden ve satış bölümlerinden gelen tahmini taleplere 
(forecast) göre ve üretim tesisleri kapasitelerine göre üretim ana planı oluşturulmaktadır. Üretim ana planı 
ülkelerin özelliklerine, farklılıklarına, ürün çeşitliliklerine göre değerlendirilerek  optimum çözümü 
oluşturacak şekilde hazırlanmaktadır. Ülkelere göre üretim işletmelerinin yıllık, üç aylık, aylık üretim planları 
bölgelerini kapsayacak şekilde üretim ana planına uygun olarak yapılmaktadır. Ülkelerin kuralları, gümrük 
vergi oranları, bölgedeki çevresel etkiler (siyasi, fiziki vb.) göz önünde bulundurularak hangi talebin hangi 
bölgedeki üretim işletmesinden karşılanacağı kararına da bu şekilde destek sağlandığından 
bahsedilmektedir. Bu karar aşamasında, kullanılacak taşıma modlarından, bunu yaparken harcanacak yakıta 
kadar birçok faktörün en ince ayrıntısına kadar hesaplanmasının zorunluluğuna da değinilmektedir. 

Şirketin yeni vizyonu doğrultusunda, TZY bölümü üzerine düşen tamamlayıcı görevi yerine getirmek 
üzere karbon emisyonu ayak izi takibi çalışmalarını başlatmış durumdadır. Şimdilik sadece Türkiye içinde 
olmak üzere hammaddeden fabrikaya, fabrikadan tüketiciye kadar olan taşımacılıklarda karbon emisyonu 
ölçümleme programı uygulanmaya başlamıştır. Çevre hassasiyeti sadece üretim ve taşımacılık sırasında değil 
aynı zamanda tedarik safhasında da titizlikle uygulanmakta, tedarikçiler çevresel kurallara uymaları 
konusunda desteklenmekte ve uyarılmaktadırlar. 

Şirketin benimsediği sosyal ve çevreye duyarlı yaklaşımlar, tedarik zinciri faaliyetlerine de yön 
vermekte ve stratejik karar kriterleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda tedarikçi lokasyonları ve 
dağıtım depo noktaları, çevreye duyarlı taşıma tiplerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlayacak ve taşıma 
kaynaklı sera gazı emisyonlarını en aza indirecek şekilde “Çevreye Duyarlı Şebeke Ağı" yaklaşımı ön plana 
çıkmaktadır. Bu bağlamda Türkiye'den yapılan ihracatın yaklaşık %70'i denizyolu ile yapılmakta olup, varış 
limanları sonrasında da mümkün olan tüm destinasyonlarda çevreye duyarlı olan demiryolu ve nehir yolu 
taşımacılığı tercih edilmektedir. Karayolu ile taşıma yapmanın zorunlu olduğu bölgelerde ise araç ebat ve 
doluluklarının maksimize edilmesi ile araç sayısının azaltılması hedeflenmektedir. Demiryolu taşımaları ise 
karayoluna alternatif olarak tercih edilmektedir. Aynı zamanda lojistik operasyonları müşterilere direkt 
sevkiyat yaklaşımıyla yapılarak, gereksiz taşımalar ve depo kullanımı yok edilmektedir. İç taşımacılık 
hizmetleri lojistik firmaları ile yapılan 2 + 1 yıllık anlaşmalarla dış kaynak olarak sağlanmaktadır. Hem iç hem 
dış taşımacılık faaliyetleri SAP, DEIS ve benzeri programlar aracılığı ile anlık takip edilebilmekte, merkezi 
olarak ürün hareketlerini bu şekilde takip etmek mümkün olmaktadır. 

Şirket, dünyada giderek bozulmakta olan ekolojik dengeleri koruma altına almak amacıyla, ürünün 
hayat evresi boyunca (ürünün tasarımından yok edilmesine kadar geçen tüm süreçte) oluşturulan tüm 
düzenlemelere uymaktadır.  

Firmada Tedarik Zinciri planlama faaliyetlerinin odağında müşteri siparişlerine en hızlı şekilde cevap 
verecek esnek üretim ve dağıtım optimizasyonu yer almaktadır. Kullanılan ortak sistemlerle sipariş bazlı 
talep planlaması en uygun kaynağı dikkate alacak şekilde tam zamanında üretim felsefesi ile yapılmakta, 
müşteri hizmet seviyeleri detaylı olarak takip edilmektedir. 

Stratejik plana uygun olarak girilmesi planlanan pazarların araştırılması, fizibilite çalışmalarının 
yapılması, farklı ülkelerin özelliklerine göre araştırmalar yapılması, o ülkelerdeki kurallar, teşvikler, kısıtlar, 
maliyetler, coğrafi ve siyasi şartlar gibi TZY ve sonuçta maliyetleri etkileyecek faktörleri araştırmak ve 
raporlamak bu bölümün görevlerindendir. Araştırma kapsamında, değişik bölgelerdeki yatırım teşvikleri, bu 
ülkelerdeki BOI (Board of Investment) veya EDP (Entrepreneurship Development Program)  gibi 
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oluşumlardan bilgiler alınarak, bazı bölgeler için danışmanlık firmalarından yararlanılarak ama genelde 
bölgede bizzat bulunarak analizler yapılmaktadır.  

Araştırmaların sonucunda ortaya çıkan maliyetler ve sonuçlar stratejik planlama bölümüne rapor 
edilmektedir. Bu aşamada stratejik planlama, TZY ve satın alma bölümleri etkin bir koordinasyon altında 
çalışmaktadır. Bu araştırmaların ise yurtdışı yatırım kararının verilmesinde en önemli aşama olduğu 
söylenmektedir. Bu işlemler sırasında stratejik planlama bölümünün çok önemli bir irtibat görevi söz konusu 
olmaktadır. 

 
4.4. Satın Alma Bölümü 
Satın alma, şirketin karlılığında, büyümesinde ve buna bağlı olarak da vizyonunu gerçekleştirme 

yolunda stratejik öneme sahip bir bölümdür. Şirketin satın alma politikaları, tedarikçilerden, iş etiği ve çevre 
standartların çerçevesinde, en uygun koşullarda malzeme, ürün ve hizmet tedarik etmek üzere 
belirlenmiştir. 

Satın alma, maliyetleri doğrudan etkileyen bir faktör olduğu için maliyet etkinliği açısından çok 
önemlidir. Satın alma sırasında tasarruf edilen miktar ürün karını o oranda artırmaktadır. Ancak satın 
almanın tüm bunlara rağmen sadece maliyetle alakalı olmadığından bahsedilmiştir. Bunun yanında satın 
almada, ürünün maliyeti, pazarlık gücü, uzun dönemli kontratlar, sürdürülebilir ilişki yönetimi gibi bir çok 
anahtar performans göstergeleri (KPI) bulunduğunun altı çizilmektedir. Bu göstergelerin şirket ve 
tedarikçiler arasında oluşturulduğu, tedarikçilerle kurulan uzun ve sürdürülebilir ilişkilerin, bu  zincirin 
yönetimi çok önemli faktör olduğu da eklenmiştir. 

Tedarik zinciri yönetiminin etkinliğinin ve etkiliğinin tedarikçilerden başladığı, dolayısı ile satın alma 
bölümün tedarikçileri seçerken çok dikkatli davranmak durumunda olduğu ifade edilmiştir. Bu anlamdaki 
temel bakış açısı ise tedarikçi seçiminin sadece daha ucuz ürün temin edilecek bir kaynak seçimi olmadığı, 
aynı zamanda tedarik zincirine bir ortak seçimi olduğudur.  

Tedarikçilerin şirket performansında önemli bir rol oynadığına da ayrıca değinilmektedir. 
Hedeflerinin ise, tedarikçileri de tasarım aşamasında sürece katarak bilgi birikimlerinden faydalanıp, kaliteli, 
az maliyetli ve yeni ürünler üretmek ve bunların yaratacağı katma değerden  beraberce faydalanmak olduğu 
anlatılmıştır. Tedarikçilerden beklentileri, satın alma politikasının önemli unsurları olan İş Etiği ve Çevre 
Politikalarına da uymalarıdır. 

Tedarikçilerin neyi nasıl ürettikleri, hangi koşullarda ürettikleri şirket için önemlidir, kalite kontrol 
tedarikçinin imalatından başlamaktadır. Tüm çevre ile ilgili uygulanan kurallar tedarikçiler ve onların tesisleri 
için de geçerlidir. Bu maksatla tedarikçi geliştirme programları uygulanmakta ve tedarikçiler şirketin 
ihtiyaçlarına ve güncel kurallara uygun olarak "Tedarikçi Geliştirme Bölümü" tarafından eğitilmektedir. Bu 
bölüm, tedarikçileri destekleme, onların yönetim ve alt yapılarını geliştirme amaçlarını taşımaktadır. Yapılan 
denetlemeler sonucunda, orta ve yüksek risk alanları tespit edilerek, tedarikçilerin aktiviteleri 
önceliklendirilmektedir.  

Çevre ile ilgili duyarlılık satın alma safhasında da aynı şekilde devam etmektedir. Bu konuda şirket 
dikkat ettiği ve uyguladığı hususları şu şekilde belirtmiştir:  

Sürdürülebilir yaşam çerçevesinde satın alma faaliyetlerinde, satın alınan malzeme ve çalışılan 
tedarikçi bazında çevreyle ilgili kriterler tanımlanmış olup, tedarikçilerin belirlenmiş kriterlere uyumu 
kontrol altına alınmaktadır. Sektörel gelişmeler düzenli olarak takip edilerek RoHS, WEEE, REACH gibi yasal 
direktifler, regülasyon ve tüzükler satın alma faaliyetlerine entegre edilerek satın alınan malzemelerin 
çevresel uyumu garanti altına alınmaktadır. Yapılan tedarikçi değerlendirmeleri ve denetimlerinde 
tedarikçilerin çevresel performansı değerlendirilmektedir. Daha az kaynak tüketen, çevreci ve yeni ürünler 
için ihtiyaç duyulan malzeme ve bileşenlerin temini için Ar-Ge ve tedarikçilerin işbirliği teşvik edilmekte ve 
tedarikçilerden tasarım projelerine destek vermeleri beklenmektedir.  

Firma, tedarikçilerinin pazarda güçlü konumda olmalarını dolayısı ile, şirketten bağımsız olarak 
sürdürülebilir bir konumu sağlamalarını hedeflemektedir. Tedarikçilerinin kalite, teknoloji, yapı ve finans 
konularında güçlü olmalarını da istemektedir. Bu süreci kontrol etmenin en önemli aracı olarak da 
tedarikçilerin gerekli bilgilerinin tutulduğu bir veri tabanı oluşturulmuştur. Tedarikçi ilişkileri yakın bir takip 
ile yönetilmektedir. Toplantılar ve ziyaretler yapılarak tedarikçilerin şirketin gelecekle ilgili projelerinden ve 
stratejik hedeflerinden haberdar olması sağlanmaktadır.  

 
5. Sonuç ve Değerlendirme 
Gözlemler ve yapılan görüşmeler sonucunda, ilk olarak 2009 yılında direk CEO'ya bağlanan Stratejik 

Planlama direktörlüğünün özel bir statü kazanması dikkati çekmiştir. Bu yapılanma firmanın stratejik 
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planlamaya ne kadar önem verdiğini göstermekte, aynı zamanda yönetimin bir parçası olarak stratejik 
planlama bölümünü şirket içinde güçlü kılmaktadır. 

Yeni vizyon " Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın" olarak belirlenmiştir. Bu vizyon, çerçevesinde 
Dünyaya saygılı olmak ile çevre açısından, dünyada saygın olmak ile de  global toplum nezdinde olumlu bir 
imaja sahip olmak ile ilgili mesajlar verilmektedir Seçilen yeni vizyon somut maddi göstergeler üzerine 
odaklanmaktan çok, çevreyle ve saygınlıkla, firmanın toplumdaki  olumlu imajı ile ilgilidir. Bu vizyonla şirket 
daha uzun soluklu bir yaşama odaklanmıştır. Yeni vizyonun ayırt edici özelliği ise insana doğrudan temas 
etmesi; yani insan odaklı, müşteri odaklı, çalışan ve çevre odaklı bir vizyon olmasıdır. Bu sayede firma 
rakiplerinden farklılaşırken, büyük bir rekabet avantajı da yaratacaktır.  Sadece müşteriler ve çalışanlar değil, 
tedarik zincirindeki her paydaş, tedarikçi, perakendeci, satış temsilcileri vb.  firma için oldukça değerlidir. 
Dolayısıyla tedarik zincirinde onlarla bütünleşerek hareket etmek ve birlikte büyümeyi hedeflemektedir. 

Özellikle Avrupa’da çok tanınan ve üst düzey bir marka olarak konumlandırılmış olan bu firma, yurt 
içinde olduğu gibi Avrupa’da da müşteriye fayda maliyet açısından önemli katma değer yaratmayı 
hedeflemiştir. Bu da şirketin en büyük özelliklerinden birinin pazara özel çözümler üretmek ve pazarda 
yaygınlaşmak olduğunun önemli göstergelerindendir. 

Genel olarak bakıldığında yürütülen faaliyetlerin stratejik planlara uygun olarak yapıldığı 
gözlemlenmektedir, ancak bunun ne kadarının uygulamada stratejiyle tam anlamıyla örtüştüğünü 
hesaplamak böyle büyük bir şirket için oldukça zordur. TZY bölümü ve stratejik planlama direktörlüğünde de 
stratejik planların uzun ve zorlu çalışmaların ürünleri olduğu ve bundan dolayı bu planları her koşulda 
işletme konusunda ısrarcı olmaları gerektiği konusunda farkındalık vardır. Bunun stratejik planlara güven 
konusunda en önemli göstergelerden biri olduğu kanısındayız.  

18 farklı ülkede grup şirketleri olan dünya çapında bir şirket olarak çok geniş bir ağa sahip olan bu 
yapı, strateji geliştirme ve uygulamada bütün bu aktörlerle birlikte hareket etmelidir. Dolayısıyla böyle 
büyük bir ağı belli bir strateji üzerinden yönetmek ve tamamına hakim olmak çok iyi bir koordinasyon ve TZY 
gerektirmektedir.  

Değişen çevre koşullarına uygun olarak, esnek olmak ve çevreye uyum sağlamak kaçınılmaz bir 
gerekliliktir. Değişen tedarik kanalları, değişen tedarikçiler veya üretim yerleri  esneklik ve uyumun 
sağlanması gereken alanlara sadece bir kaç örnektir.  

Tedarikçilerle güçlü ilişkiler kurulması, karşılıklı anlaşmaların uygulanması safhasında tedarik zinciri 
ortakları arasındaki ilişkinin sadakat ve vefa çerçevesinde şekillendiği de diğer bir bulgudur.  

Gözlemler ve görüşmeler doğrultusunda, TZY bölümünün Stratejik Planlamaya iki boyutta önemli 
katkı sağladığı ortaya çıkmıştır. Birinci katkı, lojistik bölümü tarafından sağlanan katkıdır; büyük bir 
coğrafyadaki lojistik hareketliliği, ihale süreçlerini, ülkelerin özelliklerine ve duyarlılıklarına göre etkin bir 
şekilde yöneterek, ağırlık merkezi metodu (center of gravity) kullanarak dağıtım ağının oluşturulması, 
üçüncü parti lojistiğinin yönetilmesi, geliştirme projelerinin hayata geçirilmesinden oluşmaktadır. Lojistik 
uygulamalarda gösterilen çevresel duyarlılık ise, sürdürülebilir TZY uygulayarak şirket vizyonun ilk bölümünü 
direk olarak desteklemektedir. 

İkinci katkı ise TZY'nin planlama bölümü tarafından üstlenilmiştir. Stratejik hedeflere uygun olarak 
girilmesi planlanan pazarların araştırılması, fizibilite çalışmalarının yapılması, farklı ülkelerin özelliklerine 
göre araştırmalar yapılması, o ülkelerdeki kurallar, teşvikler, kısıtlar, maliyetler, coğrafi ve siyasi şartlar gibi 
TZY'ni ve sonuçta maliyetleri etkileyecek faktörleri araştırmak ve raporlamak bu bölümün görevlerindendir.  

Avrupa’nın krizde olduğu dönemde şirket bunu bir fırsata çevirerek, bir çok ülkede büyümeyi ve 
yaygınlaşmayı başarmış ve krizi lehine çevirmiştir. Bu başarılar yurtdışı yatırımlarda doğru stratejik 
uygulamaların ürünleridir. Dünyada saygın olma vizyonu global olarak büyüme ve yayılma gerektirir. 
Uygulamada yapılan gözlemler, satın alma bölümünün de şirketin stratejik planlarına uygun olarak 
vizyonunu gerçekleştirmesine doğrudan katkı sağladığını, yaptığı çalışmalarda bunu daima göz önünde 
bulundurduğunu, tedarikçi seçiminde ve yönetiminde dünyaya saygılı olma vizyonuna, tedarikçi ilişkilerinde 
ve yatırım araştırmalarında dünyada saygın olma vizyonuna paralel uygulamalar gerçekleştirdiğini 
göstermektedir. Çevreci düşünme satın alma politikalarından başlayarak, taşıma, üretim ve tüm tedarik 
zinciri aktivitelerinde tam bir çalışma disiplini yaratmış durumdadır. 

Sonuç olarak, uygulayıcılar (stratejik planlama, satın alma ve TZY bölümleri), uygulamaları (düşük 
maliyet teknikleri, çevresel duyarlılık, yatırım araştırma teknikleri gibi) tariflere uygun olarak doğru tatbik 
(konsolidasyon, karbon emisyonu ölçümleri, yatırım araştırmaları gibi) ederek şirketin vizyonunu direk 
olarak desteklemektedirler. 
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Özet 
Bu çalışmada, Türkiye’de stratejik yönetim (SY) alanının 2008-2014 yılları arasında nasıl bir 

görünüme sahip olduğu; Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (UYOK) Bildirileri bağlamında ortaya 
konulmaya çalışılmıştır.  2008-2014 yılları arasında düzenlenen 7 kongrede toplam 193 bildiri incelenmiştir. 
Araştırma sonucunda SY alanındaki bildirilerin çoğunda meso analiz düzeyi benimsendiği, incelenen 
konunun evrenselliğinin sorgulanmadığı, nicel, kesitsel ve birincil kaynaklara dayalı görgül araştırmaların yer 
aldığı tespit edilmiştir. Öne çıkan çalışma gerekçesi ise hem bilime katkı yapma hem de uygulamayı 
yönlendirmedir. Çalışılan konuların Türkiye ortamıyla olan ilişkisine bakıldığında ise büyük bir çoğunluğun 
yabancı kuramların Türkiye’de sınanması şeklinde olduğu ortaya çıkmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Stratejik Yönetim, Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, Bilim, Uygulama, 

Çevre Ülke 
 
1. Giriş 
Akademik kuruluşlarda çalışanların ana faaliyetlerinden birinin bilgi üretmek ve yaymak olması 

beklenir. Türkiye’deki araştırma faaliyetleri geçmişten beri tartışma konusu yapılmıştır. Yönetim alanının 
üretilen bilgi ve yayılma biçimleri açısından izlediği seyir de araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Bu ilgide 
disiplinin gelişmesinde başka bazı ülkelere kıyasla geriden gelme kaygısından hareketle, bunun yarattığı 
meseleleri anlama ve hatta değişimine katkıda bulunma çabasından söz edilebilir (Üsdiken ve Erden, 2001). 

2000 yılından bu yana, SY ile ilişkili çalışmalarda önemli bir artışın gözlenmesi; SY’nin yönetim 
yazınında ayrı bir alan olarak sınıflandırılması; SY kongrelerinin düzenlenmeye başlanması ve benzeri 
gelişmeler göz önüne alındığında Türkiye’de SY’nin 2000’li yıllarda uzmanlaşma yönünde bir ayrışma eğilimi 
gösterdiği ileri sürülmektedir (Barca ve Hızıroğlu, 2009). SY; genç, araştırma yönelimli bir disiplin olarak 
1960’larda doğmuş ve 1990’lara gelindiğinde “göreceli olarak kısa bir zaman diliminde olgun bir araştırma 
alanı” (Nerur vd., 2008: 320) statüsüne ulaşmıştır. 

SY, geniş kapsamlı ve disiplinler arası eğilim gösteren bir alan olmasının yanında, esas itibariyle, 
“rekabet üstünlüğünü açıklamaya ve tahmin etmeye yönelik bir kuram” (Powell, 2002) olarak görülebilir. 
Diğer yönetim kuramlarının (örneğin, insan ilişkileri yaklaşımı, sistem yaklaşımı, postmodern yönetim 
yaklaşımı) hiçbiri rekabet üstünlüğü olgusunu odak sorunsal olarak açıklama ve tahmin etme yoluna 
gitmemektedir (Barca ve Hızıroğlu, 2009). Bu anlamda, SY işletmeler arası başarı farklarını rekabet eksenli 
araştırmayı konu edinen ayrı bir yönetim disiplini olarak gelişmektedir. Böyle bir disiplinin gelişimini Türkiye 
bağlamında incelemek, bir yandan bu alanda dünyadaki gelişmeler ışığında Türkiye’deki yönelimleri 
konumlandırmayı, diğer yandan Türkiye’ye özgü entelektüel yapıyı kendi içinde anlamayı olanaklı kılacaktır.  

SY alanı ayrı bir disiplin olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) doğmuştur. 1960’lı yıllardan bu 
yana SY’nin bilimsel gelişimine ABD’li bilim insanları dışında önemli katkılarda bulunan olmamıştır. SY 
araştırmalarının gelişmesinde öncülük yapmış olmasalar da ABD’deki gelişmeleri izlemekte pek de geç 
kalmamış olan Avrupalı bilim insanlarının tersine Türk bilim insanları ancak son yıllarda SY alanını ayrı bir 
bilimsel alan olarak araştırmalarına konu etmeye başlamışlardır (Barca ve Hızıroğlu, 2009). Geride 
bıraktığımız çeyrek yüzyılda, SY bilgisinin üretimi ve yayılımında ABD başat aktör olarak karşımıza 
çıkmaktadır. İş dünyasına yönelik stratejik düşünce ve araştırmalar 1960’larda ortaya çıkmıştır. Strateji ile 
ilgili sistematik çalışmaların 1960’larda ortaya çıkmasının belirli bir tek nedeni görünmemektedir (Moore, 
1999). Shils’ın (1975) merkez-çevre teorisine göre merkez ülkeler çevre ülkeleri ekonomik, politik ve 
ideolojik olarak etkilemektedirler. Çevredekiler ise çoğu zaman merkezdekileri izlemekte ve ne 
yapacaklarına karar vermektedirler. Sosyal bilimler dünyasında Türkiye bir çevre ülke olarak kabul 
edilmektedir (Kasapoğlu vd., 2009). SY bilgisinin üreticisi olmaktan çok kullanıcısı konumundaki olduğu 
varsayılan “çevre” ülke Türkiye’de “uygulama dünyası” ABD’deki gelişmeleri gecikmeyle ve kısmen izlerken, 
akademik dünyadaki durum merak konusudur. 
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2. Çalışmanın Amacı ve Yöntemi 
Çalışmanın amacı Türkiye’de SY araştırmalarının gelişimini 2008-2014 yılları arasında yayımlanan ve 

SY ile ilgili olan 193 UYOK bildirisi üzerinden incelemektir. Genç bir disiplin olan SY de son yıllarda bu tür 
araştırmalara konu edilmektedir (Ramos‐Rodriguez ve Ruiz‐Navarro, 2004; Nerur vd., 2008; Nag vd., 2007). 
Türk Yönetim ve Organizasyon yazınında bu tarz yansıtıcı çalışmalar bulunsa da (Erdem vd., 2011; Koç, 2010; 
Türker  ve Yalçınkaya, 2014; Koç vd., 2013) Türkiye’de SY alanında bu tür araştırmaların sayısı azdır. İçerik 
analizinin uygulandığı araştırmada, Koç vd.’nin (2013), Özen (2000), Üsdiken ve Wasti (2002), Sayılar (2005) 
ve Easterby-Smith vd.’nin (2009) kullandığı ölçeklerden yararlanarak hazırladığı ölçek kullanılmıştır. Söz 
konusu ölçekle bildirilerin üç ana boyutta analiz edilmesi hedeflenmiştir. Bunlar SY’ye yaklaşım, Türkiye 
ortamına yaklaşım ve bilgi üretmeye yaklaşımdır. SY’ye yaklaşım, bildirilerde esas alınan “konular” ve 
bildirilerin analiz düzeylerine göre değerlendirilmiştir. Bildirilerin konuları açık uçlu olarak kodlanmış olup, 
mikro (birey ve grup), meso (örgüt) ve makro (örgüt topluluğu, örgütsel alan ve toplum) analiz düzeylerine 
odaklanılmıştır. Türkiye ortamına yaklaşım, “evrensellik” ve “Türkiye ile bağ kurma” değişkenleriyle 
değerlendirilmiştir. Evrensellik değişkeni, bir ucunda incelenen konunun evrensel geçerliliğinin hiç mesele 
edilmediğini; diğer ucunda ise bilginin tümüyle ortama özgü olduğu düşüncesinden hareket edildiğini tespit 
eden üçlü bir ölçekle ölçümlenmiştir. Türkiye ile bağ kurma; Türkiye’ye hiç ilgi göstermemek, Türkiye’ye 
yönelik önerilerde bulunmak, yabancı kuramları Türkiye’de sınamak ile Türkiye kaynaklı modeller üretmek 
değişkenlerini içeren dört ifadeli bir ölçekle ölçümlenmiştir. Bilgi üretmeye yaklaşım; araştırmanın 
gerekçelendirme biçimleri ve yöntem değişkenlerini içermektedir. “Uygulamacılara yol gösterme” ve “bilime 
katkı” ifadeleriyle gerekçelendirme değerlendirilirken; araştırmanın yönteminde ise bildirilerin öncelikle 
kavramsal ya da görgül çalışma olup olmadıkları belirlenmiştir. Görgül çalışmalar, benimsenen araştırma 
stratejisine (nicel, nitel, karma ve deney/simülasyon), zamansal temele (kesitsel, boylamsal ve karma) ve 
kullanılan veri kaynaklarına (birincil, ikincil ve karma) göre de sınıflandırılmıştır. Tüm bu ölçekleri içeren bir 
kod tablosu hazırlanmış ve çalışmanın güvenilirliğinin sağlanması açısından araştırmacılar önce tek başlarına 
tüm bildirileri inceleyip kod tablosunu hazırlamışlar, akabinde bir araya gelerek hazırladıkları kod tablosunu 
karşılaştırmışlardır. Görüş ayrılıklarına düşülen bildirilerde alanda yetkin akademisyenlerin görüşlerine 
başvurulmuş ve hazırlanan kod tablosuna son şekli verilmiştir. 

 
3. Bulgular ve Sonuç 
İncelenen UYOK bildiri kitaplarında toplam 193 Stratejik Yönetim bildirisi tespit edilmiştir. Analiz 

düzeyine göre bildirilerin çoğunluğunun (%75) meso düzeyde olduğu, çalışmaların örgüt düzeyinde yapıldığı 
ortaya konmuştur. Çalışmaların kayda değer bir bölümünde (%62) konunun evrensel geçerliliği hiç mesele 
edilmezken, bilginin tümüyle ortama özgü olduğu bildiri sayısı oldukça azdır (%6). Bildirilerin %32’sinde ise 
yarı evrensellik yarı yerellik söz konusudur. Çalışmaların büyük bir çoğunluğunda (%77) yabancı kuramların 
Türkiye’de sınandığı görülmektedir. Türkiye kaynaklı model üreten çalışmalar da (%5) son derece yetersizdir. 
Bildirilerde esas alınan çalışma gerekçesine bakıldığında sadece uygulamaya dönük olan bildirilerin oranı 
%6’yken, sadece bilime katkıda bulunan bildirilerin oranı %32’dir. Bildirilerin büyük bir çoğunluğu (%62) hem 
bilime katkıda bulunurken hem de uygulayıcılara yol göstermektedir. Araştırma stratejisi boyutu ele 
alındığında kavramsal çalışmaların %7’lik bir oranı olduğu, %93’lük görgül çalışmaların büyük bir kısmında ise 
(%64) nicel yaklaşımın hakim olduğu görülmektedir. Görgül çalışmalarda zamansal temel boyutuna 
bakıldığında çalışmaların çok büyük bir kısmının (%74) kesitsel olduğu, kullanılan veri kaynakları bağlamında 
da birincil kaynakların daha çok (%63) kullanıldığı göze çarpmaktadır. Tüm bu boyutlar 2008’den 2014’e 
kadar yıllara göre incelendiğinde de kayda değer farklılıkların olmadığı söylenebilir. Son 7 yılda SY alanı 
Türkiye’de incelenen boyutlar bağlamında pek değişiklik göstermemiştir.  

Çalışmaların çok büyük bir çoğunluğunun nicel ve kesitsel olduğu ve çalışan veya yöneticilerden 
elde edilen birincil kaynaklara dayandığı göz önüne alındığında, bu çalışmaların sonuçlarının 
genellenebilirliği ve geçerliliği tartışması önem kazanmaktadır. Aynı zamanda çalışmaların büyük kısmında 
yabancı kuramların Türkiye’de sınanmasından ve Türkiye kaynaklı model üretiminin yok denecek kadar az 
olmasından dolayı Türkiye’nin SY alanında halâ bilginin üreticisinden çok kullanıcısı durumunda olan bir 
çevre ülke olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

Çalışmada zaman kısıtından dolayı yalnızca son 7 senenin kongrelerinde sunulan bildiriler 
incelenmiştir. SY alanının 2000’li yılların başından itibaren Türkiye’de yükselen bir trendte olmasından dolayı 
araştırmanın daha sağlıklı sonuçlar vermesi açısından daha geçmiş yılları da incelemek faydalı olacaktır. 
Ayrıca bu çalışma yalnızca kongrelerde sunulan bildiriler kapsamında yürütülmüştür. İncelenen bildirilerin 
ne kadarının daha sonrasında makaleye dönüştüğünün ve hangi dergilerde yayınlandığının da incelenmesi 
gelecek çalışmalara ışık tutması açısından önemli olabilir. Yine çalışmanın sonuçlarının geçerliliği açısından 
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sadece bildiriler üzerinden değil yurtiçi ya da yurtdışında yayınlanan makaleler de gelecek araştırmalara 
dahil edilebilir. 
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ÖZET 
Bu çalışma pratik olarak strateji (strategy as practice) yaklaşımının gelişimini ele alarak ilgili 

yaklaşımın stratejik yönetim disiplinine katkısını tartışmaya açmak amacını taşımakta olan bir girişimdir. 
Örgütsel ve sosyal pratiklerin yaygınlaşması ile örgütsel faaliyetlerin nasıl etkinleştirildiğini ve/veya nasıl 
sınırlandırıldığını anlamamıza olanak veren uygulama temelli analizler stratejik yönetim disiplini içerisinde 
yaygınlaşmaya başladığı ve son 10 yılda stratejik yönetim çerçevesinde, pratik olarak strateji yaklaşımı 
etiketi altında eylemlere ve pratiklere odaklanan çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Dolayısıyla bu 
çalışmanın amacı stratejik yönetim alanında yeni bir yaklaşım olarak değerlendirilen pratik olarak strateji 
yaklaşımını tartışmaya açmaktır. 

 
Anahtar Kelimeler:  Pratik Olarak Strateji Yaklaşımı, Pratik, Praxis, Karar Alıcılar  
 
1. Giriş 
Bu çalışma, özellikle son 10 yıldır stratejik yönetim disiplini içerisinde tartışılmaya başlanmış olan 

pratik olarak strateji yaklaşımının gelişimi ve stratejik yönetim disiplini içerisindeki konumunu tartışmaya 
açmak amacını taşımaktadır. İlgili alan yazın incelendiğinde son 50 yılda strateji alanında pek çok çalışmanın 
yapıldığı, geniş ve çeşitli çevrelerce istikrarlı ve sürekli artan bir ilginin olduğu, bunun sonucunda da alanın 
hızla geliştiği gözlemlenmiştir (Barca, 2005). Zaman içerisinde farklı yaklaşımların gelişmesi ile birlikte söz 
konusu disiplinin tartışma zemini zenginlik kazanmıştır.  

Örgütsel ve sosyal pratiklerin yaygınlaşması ile örgütsel faaliyetlerin nasıl etkinleştirildiğini ve/veya 
nasıl sınırlandırıldığını anlamamıza olanak veren uygulama temelli analizler stratejik yönetim disiplini 
içerisinde yaygınlaşmaya başladığı ve stratejik yönetim çerçevesinde, pratik olarak strateji yaklaşımı etiketi 
altında eylemlere ve pratiklere odaklanan çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Söz konusu yaklaşım 
kapsamında örgütsel uygulamalar (practice), stratejik karar verme faaliyetleri (praxis) ve karar alıcıların 
(practitioner) dünyasına yakınlığa vurgu yapılmaktadır. 

Bu ön saptamalar ışığında, çalışmanın temel sorunsalını “pratik olarak strateji yaklaşımının gelişimi 
ve bilim vitrinindeki yeri nasıl konumlandırılmaktadır?” şeklinde ifade etmek mümkündür. Temel sorunsal 
doğrultusunda söz konusu araştırma ile cevaplanması hedeflenen daha özgül soruları şu şekilde belirtmek 
mümkündür: 1) Pratik olarak strateji yaklaşımı hangi disiplin ve/veya teorilerden yaralanmaktadır ve nasıl 
bir kapsama sahiptir? 2) Pratik olarak strateji yaklaşımı, stratejik yönetim alanına nasıl bir açılım ve katkı 
sağlamıştır? 

Söz konusu çalışmada 1990’ların sonu, 2000’lerin başından günümüze kadar yayınlanmış pratik 
olarak strateji yaklaşımı konulu çalışmalardan yararlanılarak ilgili yaklaşımın kritiği yapılmaktadır. Bu 
bağlamda, çalışma daha çok tanımlayıcı (deskriptif) bir nitelik taşımaktadır.  

Pratik olarak strateji yaklaşımının dayandığı ana kuramların, temel savlarının ve özgün katkılarının 
araştırılması ve tartışmaya açılması dikkate değer bir konu olarak görülmektedir. Bu nedenle, söz konusu 
çalışmanın katkısı, nispeten yeni bir yaklaşım olan ve stratejik yönetim disiplinine yeni bir soluk getirmiş 
olduğu düşünülen pratik olarak strateji yaklaşımının tartışmaya açılmasıdır. İlgili konunun tartışmaya 
açılmasının önemi ise, söz konusu yaklaşımın dayandığı temel kuram/kuramlar ve ayırt edici özellikleri 
değerlendirilerek, stratejik yönetim disiplinine katkılarının anlaşılmasına imkân sağlamasıdır.  
 

2. Pratik Olarak Strateji Yaklaşımının Entelektüel Temelleri 
Stratejik yönetim alanındaki güncel çalışmalardan biri olan pratik olarak strateji yaklaşımının 

entelektüel temelleri pratik kurama dayanmaktadır. Temel adımlarının Wittgenstein (1951) ve Heidegger’a 
(1962) kadar uzandığı görülen pratik kuramın gelişmesinde filozofların (Foucault, 1980), sosyologların (de 
Certeau, 1984; Giddens, 1984), antropologların (Bourdieu, 1990), etnomedolojistlerin (Garfinkel, 1967), 
eylem araştırmacılarının (Engeström vd, 1999; Vygotsky, 1978)  ve söylem araştırmacılarının (Fairclough, 
2003) büyük katkılarının olduğu görülmektedir (Vaara ve Whittington, 2012:287-288).  
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İlgili alan yazın incelendiğinde pratik kuramın insan eylemlerine ve bireysel davranışların sosyal 
pratikler ağı içerisine yerleşik olduğuna dikkat çekmekte olduğu ve insan eylemlerinin yorumlanmasında 
sosyal yapıların ve bireylerin birbirleri ile olan ilişkilerine vurgu yaptığı görülmektedir (Reckwitz, 2002).  
Bourdieu’ya (1990) göre bireylerin çoğu kendi dünyalarını olağan saymaktadırlar ve algıları ve eylemleri 
habitus (alışılmışlık/yatkınlık) ile şekillenmektedir. Eylemlerin bu şekilde alışılmışlıklar dolayısıyla ortaya 
çıkan tutumlar ile bireylerin içinde çalışıp hareket ettikleri alanda karşılaştıkları nesnel şartlar arasında 
diyalektik bir süreç vardır. Foucault’ya (1977) göre, sosyal ve söylemsel pratikler eylemlerin 
gerçekleştirilmesi birer araç konumundadırlar. Giddens (1984), yapısal teori aracılığı ile yapı ve aktör 
ekseninde sosyal pratiklerin önemine vurgu yapmaktadır. Söz konusu teori kapsamında aktörü bağlam 
içerisinde ele almakta ve parçası olduğu pratikler tarafından belirlenmiş sosyal varlıklar olarak 
tanımlamaktadır. Bu açıklamalar pratik kuramın, pratik olarak strateji yaklaşımının temel dayanak noktası 
olduğunu göstermektedir.   
 

3. Pratik Olarak Strateji Yaklaşımı 
Whittington (1996) 1990’ların sonunda pratik olarak strateji yaklaşımını örgüt rutinlerinden ve 

prosedürlerinden yola çıkarak kavramsallaştırmış ve Mintzberg’in (1985) planlanmış ve ortaya çıkmış strateji 
ayrımının ötesinde yeni bir tartışma hareketi başlatmıştır. Böylece, uygulama olarak strateji yaklaşımı 2000’li 
yılların başında hem teorik (Hendry, 2000; Knights ve Morgan, 1991; Whittington, 1996) hem de ampirik 
(Jarzabkowski ve Wilson, 2002; Oakes vd, 1998) çalışmalar ile alanda ayırt edici bir kimlik kazanmaya 
başlamış ve çeşitli yazarların makale (Jarzabkowski vd, 2007; Johnson vd, 2003; Rouleau vd, 2007; 
Whittington ve Cailluet, 2008) ve kitap (Golsorkhi vd, 2010; Heracleous ve Jacobs, 2011; Jarzabkowski, 
2005) çalışmalarının yayınlanması alanın genişlemesine neden olmuştur.  

Stratejik yönetim alanında nispeten yeni bir yaklaşım olan pratik olarak strateji yaklaşımı örgütsel 
ve sosyal pratiklerin (practice) yaygınlaşması ile örgütsel eylemlerin nasıl etkinleştirildiğini ve/veya nasıl 
sınırlandırıldığını anlamamıza olanak vermektedir (Feldman ve Orlikowski, 2011). Diğer bir değişle söz 
konusu yaklaşım yaygın örgütsel ve sosyal pratikler tarafından stratejilerin nasıl oluşturulduğunu ve/veya 
oluşturulacağını ve strateji oluşturma faaliyetlerinin yorumlanmasında sosyal yapıların ve bireylerin birbirleri 
ile olan etkileşimlerini anlamamıza imkân veren bir yaklaşımdır (Vaara ve Whittington, 2012).  

Pratik olarak strateji yaklaşımı içerisinde pratikler (practicies),   strateji oluşturma faaliyetleri 
(praxis) ve karar alıcılar (practitioners) etiketleri adı altında kapsamlı araştırma parametreleri 
tanımlanmaktadır (Jarzabkowski ve Spee, 2009; Jarzabkowski 2005; Jarzabkowski vd. 2007; Johnson vd. 
2007; Whittington 2006a).  

Pratik, örgüt içerisinde faaliyette bulunan aktörler ve örgütsel rutinler arasında paylaşılan ve 
örgütsel faaliyetleri yerine getirmenin kabul edilebilir yollarını belirten, somutlaştırılmış ve aracılık rolü olan 
bir kavram olarak tanımlanmaktadır (Reckwitz, 2002; Schatzki, vd., 2001). İlgili alan yazında pratiklerin, 
stratejik planlama (Jarzabkowski, 2003),  5 güç analizi, SWOT analizi gibi analitik araçlar, strateji toplantıları, 
strateji çalıştayları gibi sosyo-materyal pratikler (Hodgkinson vd., 2006; Jarzabkowski ve Seidl, 2008; 
Jarzabkowski ve Spee, 2009) ve özellikle de stratejik söylemsel pratikler (Kornberger ve Clegg, 2011) 
kapsamında incelendiği görülmektedir. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki, stratejinin sosyal doğasını 
anlayabilmek için sosyal ve somut araçları kapsayan bu pratikler örgütün yapısını değiştirmede, bazı 
uygulamaların meşrulaştırılması veya meşrulaştırılmaması gibi kararların alınmasında etkili olmaktadır.  

Praxis, yazılı doküman eylemleri dışında her bir karar alıcının örtülü eylemlerini de kapsayan strateji 
oluşturma faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır  (Jarzabkowski, 2000; Jarzabkowski ve Spee, 2009; Vaara ve 
Whittington, 2012). Pratik kuramın güçlü yanlarından biri olarak görülen süreç esnasında ortaya çıkan 
eylemlere odaklanması (Brown ve Duguid, 2001), pratik olarak strateji yaklaşımının tanımladığı mikro 
strateji oluşturma faaliyetlerine odaklanmasının motivasyon kaynağı olarak gösterilmektedir  (Johnsonet, 
vd., 2003).  

Pratik olarak strateji yaklaşımı kapsamında karar alıcılar (practitioners) stratejik kararların 
alınmasında etkin rol oynayan, sosyo-politik duruşları, yetenekleri, cinsiyetleri, ulusal kültürleri ve bütün 
farklılıkları ile bir bütün olarak değerlendirilen sosyal varlıklardır (Vaara ve Whittington, 2012). İlgili yaklaşım 
karar alıcıların niteliklerinin ve rollerinin söylemsel ve diğer pratikler vasıtasıyla nasıl inşa edildiğini ve 
strateji oluşturma faaliyetleri üzerinde karar alıcıların belirtilen niteliklerinin etkisinin olup olmadığını 
incelemektedir (Angwin, vd., 2009; Nordqvist ve Melin, 2008; Hoon, 2007).   

Pratik olarak strateji yaklaşımı stratejik karar verme mekanizması içerisinde yer alan tepe yönetim 
takımını oluşturan aktörlerin yanı sıra stratejileri oluşturan, yorumlayan ve uygulayan orta kademe 
yöneticiler ve onların faaliyetlerine ve potansiyel rollerinin önemine vurgu yapmaktadır  (Mantere, 2005, 
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2008; Rouleau, 2005). Çünkü orta kademe yöneticiler özel amaçlı stratejik görüşmeler ve sosyal ağlar 
içerisindeki resmi ve resmi olmayan mekanizmalara karşı duyarlıdırlar (Hoon, 2007; Mantere, 2005). 

Sosyal pratiklerin ve teknolojik malzemelerin kombinasyonu yöneticilerin ve diğer örgüt üyelerinin 
eylemlerini inşa eden önemli yapıları oluşturmaktadır (Levina ve Orlikowski, 2009; Orlikowski ve Yates, 
1994). Örneğin, stratejik planlar hala aktörlere bağlı olsalar da insanın kapasitesinin üzerinde güç ve 
yeteneklerle donatılmış bir çeşit metinsel eylemlere (textual agency) sahiptirler (Cooren, 2010; Hodge ve 
Coronado, 2006; Spee ve Jarzabkowski, 2009; Vaara, vd., 2010). PowerPoint sunuları (Giraudeau, 2008; 
Kaplan, 2011), yönetim muhasebesi sistemi (Whittle ve Mueller, 2010), elektronik oy verme sistemleri, 
video konferanslar (Palmisano, 2004; Whittington, vd., 2011) stratejik karar verme süreci içerisinde bağlayıcı 
olabilmektedirler ve söz konusu teknolojik malzemeler pratik olarak strateji araştırmaları için geniş fırsatlar 
sunabilmektedirler.   

İlgili alan yazın incelendiğinde stratejik karar verme faaliyetlerini gerçekleştiren aktörlerin nesnel 
(materyal) bir mevcudiyete sahip olduğunu tespit eden çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Örneğin, 
Hodgkinson ve Wright’s (2002) bir strateji çalıştayında toplantı salonlarındaki temel aktörlerin fiziksel 
pozisyonlarını durum çalışması kapsamında incelemiş ve strateji praxis örneklerini gözler önüne sermiştir. 
Yazarlar bu çalışmalarında yetenekli bir CEO’nun söylemleri, sandalyede oturuş biçimi, olayları kontrol 
edebilmek amacıyla beyaz tahtanın hemen karşısına oturuşu ile toplantıyı nasıl yönettiğini, praxis’ler üzerine 
bir değerlendirme yapabilmek için söylemlerin ötesine geçilmekte kullanılan materyallerin, davranışsal, 
fiziksel ve söylemsel artifakların strateji çalışmalarında kullanılması gerektiğini vurgulamışlardır. Benzer 
şekilde, Streeck, Goodwin, ve LeBaron (2011) eylemlerin birer birer oluşturulmasından ziyade söylem, 
davranış ve fiziki artifaklar vasıtasıyla eylemlere nasıl ulaşıldığını incelemişlerdir.   

Özetle, pratik olarak strateji yaklaşımı hem sonuçlanmış stratejilerin çıktılarını hem de strateji 
süreçlerini etkileyen örgütsel pratiklere dayanan strateji oluşturma çalışmalarını kapsamakta, uygulayıcıların 
kararları ve eylemleri içerisine yerleşmiş sosyal pratiklerin etkinleştirilmesine odaklanmaktadır (Vaara ve 
Whittington, 2012). Tüm bu çalışmalar göstermektedir ki, pratik olarak strateji çalışmaları bir örgüt 
içerisinde hemen göze çarpmayan söylemlerin (retorikler) analizini ve karar alıcıların stratejik karar verme 
sürecindeki rollerinin analizini belirli bir kurumsal bağlam içerisinde incelenmesini mümkün kılan bir 
yaklaşımdır.  
 

4. Pratik Olarak Strateji Yaklaşımının Stratejik Yönetim Alanına Katkıları 
İlgili alan yazın incelendiğinde pratik olarak strateji yaklaşımının, stratejik yönetim alanına 

kuramsal, bağlamsal ve yöntembilim alanlarında katkı sağladığı görülmektedir.  
 

4.1. Pratik Olarak Strateji Yaklaşımının Stratejik Yönetim Alanına Kuramsal Katkıları 
Pratik olarak strateji yaklaşımının entelektüel temellerinin pratik kurama kadar uzanmakla birlikte, 

söz konusu yaklaşımın, strateji oluşturmada süreç yaklaşımı (Bower, 1982; Burgelman, 1983; Mintzberg ve 
Waters, 1985), planlama (Langley, 1989), karar verme (Eisenhardt ve Bourgeois, 1988),  orta kademe 
yönetim stratejileri (Floyd ve Wooldridge, 2000), anlamlandırma (sensemaking) (Gioia ve Chittipeddi, 1991) 
ve dinamik yetenekler yaklaşımı (Regne´r, 2003; Salvato, 2003) gibi yaklaşımlar ile de yakından ilgili olduğu 
görülmektedir (Vaara ve Whittington, 2012:289-290; Johnson, 2012:9-11).  

Vaara ve Whittington, (2012) yapmış oldukları çalışmalarında pratik olarak strateji yaklaşımının 
stratejik yönetim ve kurumsal kuram içerisinde yer alan araştırma akımlarını birbirine bağlama yeteneğine 
sahip olduğunu ve söz konusu kuram ve araştırma akımlarına teorik açılımlar sağladığını iddia etmektedirler. 
Bu açılımları aşağıda verilen Tablo 1 vasıtasıyla şöyle özetlemek mümkündür. 

Pratik olarak strateji yaklaşımı, klasik süreç çalışmaları gibi stratejik karar verme ve değişim 
içerisinde ele alınan, örgütsel politikalar, kültür ve rutinlerin önemini tartışmaktadır. Ancak süreç yaklaşımı 
yöneticiler ve yönetim takımları formunda ye alan yönetsel aktörlere vurgu yaparken pratik olarak strateji 
yaklaşımı örgütsel rollere ve geniş sosyal pratiklere odaklanmakta ve karar alıcıların performansları, özel 
uygulamaların etkileri, aktörler grubunun türü gibi ekonomik performans ile çok az ilgilenmektedir. 

Pratik olarak strateji yaklaşımı, mikro temelli yaklaşımlar gibi merkezi bir konuma almamakla 
birlikte örgütsel yetenekler ve rutinler ile ilgilenmektedir. Ancak mikro temelli yaklaşımlar yöntembilimsel 
bireyselcilik ile güçlü bir bağı varken (Foss, 2011) pratik olarak strateji yaklaşımı “pratik” ile yöntembilimsel 
bireyselciliği reddetmektedir. Çünkü söz konusu yaklaşımda örgütler pratiklerden ibarettir ve pratikler 
bireyleri ön plana çıkarmanın birer aracıdırlar. Bireyden ziyade pratiklere yoğunlaşmak ile değerli 
yetenekleri belirli örgütlerin kendine has özelliği olarak değil, aksine var olan genelleştirilmiş uygulamaların 
sanatsal bir tercümesi olarak tanımlamaktadır. Yaklaşım dâhilinde karar alıcılara yer vermesine rağmen 
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indirgemecilik tehlikesinin farkındadır ve yöntembilimsel bireyselcilikten kaçınarak alana katkı sağlayan 
kavrayışlar sunmaktadır. 

 

 
Kaynak: Vaara ve Whittington, (2012: 318-323) 

 
Makro kurumsal bakış açısı, stratejiyi farklı ulusal toplumlar arasında ve zamanın geniş bir 

periyodunda izlenebilen geniş ölçekli bir olgu olarak ele almaktadır. Pratikler sektörel ve örgütsel 
bağlamlarda değişiklilik göstermektedir. Stratejinin makro kurumsal yapısını çalışırken pratik olarak strateji 
yaklaşımı pratiklerin nasıl melezleşmeye ve adaptasyona maruz kaldığı konusunda birtakım uyarılarda 
bulunabilmektedir. 

Pratik olarak strateji yaklaşımı içerisinde yer alan karar alıcılar, stratejik karar alma faaliyetleri ve 
pratikler ile aktör, eylem ve kurumsal harita gibi kurumsal iş temaları (Lawrence, vd., 2009; Zietsma ve 
Lawrence, 2010) arasında bir yakınlık bulunmaktadır. Kurumsal iş yaklaşımı yöntembilimsel bireyselcilik 
tuzağına düşmeden aktörler üzerinden kurumsal biyografer kavramını ortaya çıkarmaktadır (Suddaby  ve 
Viale, 2011; Lawrence, vd., 2011). Kurumsal biyografer, yaşamları boyunca (aile, eğitim, kariyer) aktörlerin 
yönelimlerinin hem kurumsal normlara nasıl maruz kaldıklarını hem de kurumsal kaynaklara nasıl sahip 
olduklarını vurgulamak için Bourdieu’nun (1980) sosyal sermaye fikrinden yararlanmaktadır. Bu fikirde aktör 
kendi ifadesini değil, karmaşık bir sosyal kurumsal mirasın taşıyıcısı konumundadır. Dolayısıyla, kurumsal 
biyografi, pratik olarak strateji yaklaşımı içerisinde ele alınan karar alıcıların kendisidir.   

Özetle, strateji süreçleri, mikro temelli yaklaşımlar, makro kurumsal kuram, kurumsal iş, pratik 
olarak strateji yaklaşımı için yeni soruların gündeme gelmesine yol açmakta ve alana yeni kavramsal araçlar 
sunmaktadır. 
 

4.2. Pratik Olarak Strateji Yaklaşımının Stratejik Yönetim Alanına Bağlamsal ve Metodolojik 
Katkıları 

Pratik olarak strateji yaklaşımı yaygın örgütsel ve sosyal pratikler tarafından stratejilerin nasıl 
oluşturulduğunu ve/veya oluşturulacağını ve strateji oluşturma faaliyetlerinin yorumlanmasında sosyal 
yapıların ve bireylerin birbirleri ile olan etkileşimlerini anlamamıza imkân veren bir yaklaşımdır (Vaara ve 
Whittington, 2012).  Yaklaşım kapsamında yanıtları aranan soru(lar) yaşanılan dünyadan elde edilen veriler 
ışığında yanıtlanması mümkün olan soru(lar)dır. Bu yöndeki çabalar ilgili yaklaşım dahilinde yapılan 
araştırmaların ampirik bir tartışma zemini üzerine inşa edilmesini, bağlamın içerden keşfini ve konu ile ilgili 
betimsel ve gerçekçi bir resmin ortaya konulmasını gerekli kılmaktadır.  

Yönetim ve örgüt alanında bağlam, araştırılan örgütsel olguya ilişkin politik, sosyal, kültürel, 
kurumsal ve ekonomik faktörlerin göz önünde bulundurulması olarak tanımlanmaktadır (Yalçınkaya ve 
Türker, 2015: 39-40). Örgütsel bağlama yönelik alan yazın incelendiğinde, yönetim ve örgüt çalışmaları 

Tablo 1: Pratik Olarak Strateji Yaklaşımının Bazı Kurumsal Yaklaşımlar ile Karşılaştırılması 

 Strateji 
Süreçleri 

Mikro Temelli 
Yaklaşımlar 

Makro 
Kurumsal Teori 

Kurumsal İş Pratik Olarak Strateji 
Yaklaşımı 

Deneysel 
Odak 

Bireyselciliğe, 
örgütsel ve 
takım 
düzeyindeki 
olgular 

Mikro düzeyde 
karar verme ve 
stratejilere 
odaklanır 

Örgütler arası 
alan ve 
uygulamalara 
odaklanır 

Yaratılan, 
sürdürülen ve 
değiştirilen 
kurumlardaki 
bireylerin 
eylemlerine 
odaklanır 

Fırsat veren ve 
sınırlandıran eylemler 
olarak tanımlanan 
örgütsel ve kurumsal 
uygulamalara 
odaklanmaktadır 

Yapı/Aktör Yönetsel 
eylemleri 
(faillik) vurgular 

Bireysel kararlar 
ve eylemler 
açısından 
eylemlere 
(faillik) 
odaklanır  

Kurumları güçlü 
yapılara olarak 
vurgular 

Bireylerin yaratıcı 
ve dönüştürücü 
kapasitelerini 
vurgular  

Yapı ve aktörü 
bağdaştırıcı  
uygulamalara 
odaklanır 

Süreç/Çıktı Yönetsel 
süreçlerin 
örgütsel 
performansa 
nasıl katkı 
sağlayacağı 

Davranışlar ve 
kararlar 
örgütsel 
performansı 
nasıl etkiler? 

Kurumlar 
davranışları 
nasıl geliştirir ve 
yapılandırır 

Kurumsal 
süreklilik ve 
değişimin 
kurumsal işe nasıl 
bağlıdır? 

Kurumsallaşmış 
uygulamalar nasıl 
şekillendirilirler ve 
eylemlerin çıktıları 
olurlar? 
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alanında bağlama önem atfedilmesinin ve incelenen olgunun bağlamsal koşullar içerisinde ele alınmasının 
gerekliliğine vurgu yapıldığı böylece ilgili alana önemli ve anlamlı bir katkı sağlanabileceği belirtilmektedir 
(Tsui, 2004; Tsui, 2007; Meyer, 2007; Bamberger, 2008; Holtbrügge, 2013).  

Bazı araştırmacılar ülkelerin politik, ekonomik, sosyal ve kültürel farklılıklarına vurgu yaparak 
bağlamı makro açıdan ele alırken (Tsui, 2007: 1357), bazı araştırmacılar da bağlamı örgüt, endüstri veya 
örgütün faaliyet alanı gibi mikro açıdan ele almaktadırlar (Blair ve Hunt, 1986). Pratik olarak strateji 
yaklaşımı belirli bağlam dâhilinde örgütsel pratiklere, stratejik karar verme faaliyetlerine ve karar alıcıların 
dünyasına odaklanmayı ve özellikle bağlamın içeriden keşfini gerekli kılmaktadır.   

Burrel ve Morgan’a (1979) göre, yorumsamacı paradigma toplumsal dünyayı olduğu gibi ve öznel 
deneyim vasıtasıyla anlamaya ve keşfetmeye çalışmaktadır. Toplumsal yaşamın temel özelliği bireyler 
arasındaki yüz yüze ilişkiler olduğundan, toplumun nasıl işlediğini anlamak için bireylerin duruma ilişkin 
tanımlamalarının kavranması gerekmektedir. Yorumsamacı paradigma, kendi dışında var olan nesnel 
gerçeklikle ilgilenmek yerine, içeride var olan belirli öznel durumları bilmek ve keşfetmekle uğraşmaktadır 
(McKenna vd., 2011). Söz konusu paradigmada bireyler anlamların yaratılması sürecine etkin bir şekilde 
katılmaktadır (Özenç-Uçak, 2000). O halde insan davranışları ve ilişkilerinin araştırmaya dâhil olan bireylerin 
görüşleri ve deneyimlerinden hareketle ancak esnek ve bütüncül bir yaklaşımla araştırılması ve 
yorumlanması gerekmektedir. 

Söz konusu gereklilik araştırmacıyı, sosyal dünyanın göreceli doğasına vurgu yapan betimleyici 
yöntembilimi (idiyografik metodolojiyi) tercih etmeye ve kullanmaya itmektedir. Temelde bu yöntembilim, 
sosyal dünyanın ancak araştırılan etkinliğe doğrudan katılan bireyin bakış açısıyla anlaşılabileceğini iddia 
eden, araştırmacının gözlemci duruşunu ve bilimin pür objektif bilgi üretebileceğini reddeden, sosyal 
meselelerdeki düzenliliklerin izini sürerek kural oluşturmaya karşı olan ve bilginin göreli olduğunu savunan 
anti-pozitivizme dayanmaktadır. Dolayısıyla sosyal dünyanın ancak araştırılan konunun birinci elden bilgisine 
ulaşılarak, içerden bir bakışla anlaşılabileceğini ve konunun içine girilerek ana hikâyeyi ortaya çıkarabilecek 
öznel bir yöntemi savunmaktadır (Burrell ve Morgan, 1979; Aktaran: Gölbaşı, 2004: 147-152). Çünkü sosyal 
bilimlerin temel harcı insandır (Williams, 1999) ve sosyal olaylar ve ilişkiler birbiriyle örüntülü ve iç içe 
geçmiş durumdadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). 

Öznel bir araştırma yöntemi olan nitel araştırma, belirlenen sorunsalların tüm boyutlarına ilişkin 
daha derinlemesine araştırma olanağı sunan ve sosyal olay ve olguların neden, nasıl ve niçin yaşandıklarının 
anlaşılmasına yönelik güçlü ipuçları sunan bir araştırma yöntemidir (Silverman, 2005). Bireylerin olaylara ne 
tür anlam veya anlamlar yükledikleri diğer bir ifade ile olayları nasıl nitelendirdikleri sorusuna yanıt 
aramaktadır (Dey, 1993). 

Nitekim, Molina-Azorin (2009) yapmış olduğu çalışmasında 1997 ve 2006 yılları arasında Strategic 
Management Journal dergisinde yayınlanmış olan 676 çalışmanın, 106’sının (%15.7) ampirik olmayan ve 
570’inin (%84.3) ampirik olduğunu, ampirik çalışmaların 441’inde (%77.4) nicel araştırma yönteminin, 
99’unda (%17.4) karma araştırma yönteminin (mixed type) ve 30’unda (%5.2) nitel araştırma yönteminin 
kullanıldığı sonucuna ulaşmıştır. Bu çalışmaya dayanarak stratejik yönetim disiplininde genellikle nicel 
araştırma yönteminin kullanıldığı sonucu çıkarılmaktadır. Vaara ve Whittington (2012) uygulama olarak 
strateji yaklaşımı kapsamında yapılan araştırmalarda özellikle çeşitli organizasyonel düzeylerde yapılan 
görüşmeler (Mantere, 2005; Regne´r, 2003), katılımcı gözlem (Samra-Fredericks, 2010), eylem araştırmaları 
(Heracleous ve Jacobs, 2008), fotoğraflama (Molloy ve Whittington, 2005), araştırmacı günlükleri (Balogun 
ve Johnson, 2005) ve gizli gözlem (Jarzabkowski ve Seidl, 2008) gibi çeşitli nitel yöntemlerin kullanıldığını ve 
son yıllarda nitel araştırma analiz yöntemi olarak da söylem analizinin yaygın bir şekilde kullanıldığını 
saptamışlardır. Bu çalışmalardan yola çıkılarak stratejik yönetim disiplini içerisinde yer alan pratik olarak 
strateji yaklaşımı kapsamı gereği araştırma yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerini kullanmayı gerekli 
kılmaktadır. Dolayısıyla pratik olarak strateji yaklaşımının, stratejik yönetim alanını yöntem bakımından da 
genişletmekte olduğu görülmektedir. 

 
5. Sonuç 
Stratejik yönetim alanındaki güncel çalışmalardan biri olan pratik olarak strateji yaklaşımı yaygın 

örgütsel ve sosyal pratikler tarafından stratejilerin nasıl oluşturulduğunu ve/veya oluşturulacağını ve strateji 
oluşturma faaliyetlerinin yorumlanmasında sosyal yapıların ve bireylerin birbirleri ile olan etkileşimlerini 
anlamamıza imkân veren bir yaklaşımdır (Vaara ve Whittington, 2012).  

Söz konusu yaklaşım dâhilinde uygulamalar (practicies),   strateji oluşturma faaliyetleri (praxis) ve 
karar alıcılar (practitioners) etiketleri adı altında kapsamlı araştırma parametreleri tanımlanmaktadır 
(Jarzabkowski ve Spee, 2009; Jarzabkowski 2005; Jarzabkowski vd. 2007; Johnson vd. 2007; Whittington 
2006a). Diğer bir değişle söz konusu yaklaşım, çeşitli analitik uygulamalar, stratejik planlama, sosyal yaşamın 
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içerisinde kullanılan araçlar ve stratejinin söylemsel uygulamaları gibi çeşitli araç ve uygulamalara 
(practicies) değinmekte (Jarzabkowski ve Spee, 2009; Vaara ve Whittington, 2012), yazılı doküman eylemleri 
dışında her bir karar alıcının örtülü eylemlerini de kapsayan strateji oluşturma faaliyetleri (praxis) ile 
ilgilenmekte (Jarzabkowski, 2000; Jarzabkowski ve Spee, 2009; Vaara ve Whittington, 2012) ve basit bir 
birey olarak değil, sosyo-politik duruşları, becerileri, ulusal kültürleri, cinsiyetleri ile bir bütün olarak 
değerlendirilen sosyal varlıklar olarak tanımladığı karar alıcılar (practitioners) ele alınmaktadırlar  
(Jarzabkowski, 2000; Jarzabkowski ve Spee, 2009; Vaara ve Whittington, 2012). Yani, örgüt tarafından 
etkinleştirilmiş olan karar alıcılara -diğer bir değişle aktörlere- ve onların karar ve eylemleri içerisinde yer 
alan geniş sosyal uygulamalara odaklanmaktadır.  

İlgili alan yazın incelendiğinde pratik olarak strateji yaklaşımının, stratejik yönetim alanına 
kuramsal, bağlamsal ve yöntembilim alanlarında katkı sağladığı görülmektedir. Vaara ve Whittington, (2012) 
yapmış oldukları çalışmalarında pratik olarak strateji yaklaşımının stratejik yönetim ve kurumsal kuram 
içerisinde yer alan araştırma akımlarını birbirine bağlama yeteneğine sahip olduğunu ve söz konusu kuram 
ve araştırma akımlarına teorik açılımlar sağladığını iddia etmektedirler. Yaklaşımın doğası, yapılan 
araştırmaların ampirik bir tartışma zemini üzerine inşa edilmesini, bağlamın içerden keşfini ve konu ile ilgili 
betimsel ve gerçekçi bir resmin ortaya konulmasını gerekli kılmaktadır. Söz konusu bu gereklilik ise stratejik 
yönetim alanını hem bağlamsal hem de yöntem açısından zenginleştirmektedir.   
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ÖZET 
Bu araştırmanın temel tezi stratejik yönetim, evrimsel oyun teorisi örgüt ağ kuramları çerçevesinde 

şekillenmiştir. Örgütsel alanda rekabetçi ve kurumsal baskılar sebebi ile etkileşen, birbirlerinin yapılarını 
davranışlarını, kültürlerini kopya eden örgütlerin nasıl strateji belirlediklerini ve hangi durumlarda bu 
stratejilerin denge durumu oluşturarak “stratejik konvensiyon” haline geldiğini araştırmaktır. Yine bu 
stratejik konvensiyon olgusunun sosyal bir olgu olduğunu ifade eden bu araştırma kavramsal olarak “sosyal 
yerleşiklik “kavramı ile örtüşen durumlarını ortaya çıkartmaya çalışacaktır. Bu araştırma, bu sorulara cevap 
bulmaya çalışırken, aynı zamanda ağ düzeneği formunda bu stratejik karar alma yapıları ve oyun dengeleri 
arasındaki ilişkileri de ortaya çıkarmış olacaktır. 
 

Anahtar Kelimeler: Stratejik Yönetim, Evrimsel Oyun Teorisi, Örgütsel Ağ Düzenekleri. 
 

1. Giriş 
Bir kavşakta kimin önce geçeceği ile ilgili trafik kuralı aslında günlük hayatımızda çok da fazla 

önemsemediğimiz ancak farkında olmadan bu trafik kuralına uyduğumuzda bizim için hayati önem taşıyan 
bir stratejidir. Trafik ışıklarının olmadığı kavşaklarda geçiş üstünlüğünün kime ait olduğu ile ilgili bir kural 
yoksa her kavşakta karşıdaki sürücünün ne yapacağını düşünmek ve tahmin etmeye çalışmak zorunda 
kalırsınız. Karşılaştığınız sürücünün kararı geçmekse beklemeniz mantıklı olacaktır. Ama karşımızdaki 
sürücünün kararı beklemekse sizin geçmeniz akla yatkındır. Aslında burada düşünmemiz gereken kavşakta 
karşınıza çıkan sürücünün de benzer bir mantığa ve algıya sahip olduğundan benzer şeyleri düşüneceğidir.  
Karşınızdaki sürücü de  “Bekleyecekse geçeyim, geçecekse bekleyeyim” diyecektir. Böyle bir durumda 
birbirinizin zihnini okuyamayacağınız için en az iki durumla karşı karşıya kalacaksınız demektir; kavşaklarda 
vakit kaybetmek veya bir kazaya karışmak. Probleme bakacak olursak burada iki tane sorunu çözecek denge 
noktası var olduğunu kolayca görebiliriz: Siz geçeceksiniz, o bekleyecek (geç, bekle), ya da siz 
bekleyeceksiniz o geçecek  (bekle, geç). Her ikiniz de geçerseniz (geç, geç) kaza yaparsınız ya da her ikiniz de 
beklerseniz (bekle, bekle) boşuna vakit kaybetmiş olursunuz. Eğer hemen yolunuza devam etmek 
istiyorsanız bu küçük koordinasyon problemini hemen çözmeniz gerekmektedir.  

Kavşakta geçiş üstünlüğü ile ilgili bir trafik kuralı, kavşakta karşılaştığınız bu problemi çözmenize 
yardım ederek hem kaybedilen zamanı azaltır hem de potansiyel kazaları engellemeye yardımcı olur. Bu 
noktada kavşakta geçiş üstünlüğü kuralı bir davranışsal düzenlilik oluşturur (Young, 1993) ve hem sosyal 
hem de stratejik bir kavram olarak ele alınabilir. 

Farklı toplumlar veya farklı topluluklar bu basit problem için değişik çözümler üretmiş ya da 
üretiyor olabilir. Ama eğer “trafik ışıklarında yeşil yanan geçer, kırmızı yanan bekler” veya “yolun hep 
sağından gidilir” gibi net bir çözüm ortaya atılmışsa ve herkes bu çözümden haberdarsa ortada benimsenen 
bir strateji diye adlandırabileceğimiz bir olgu vardır. Burada dikkat çekmek istediğim nokta neden bu 
stratejinin benimsenen strateji olup diğer (ler)inin olmadığı ve acaba bu benimsenen stratejinin örgütlerde 
değişimin (yapı, süreç ve uygulama için değerlendirilebilir ama bu çalışma için sadece stratejilerde 
düşünülmüştür) de başlangıcı olarak kabul edilip edilemeyeceğidir. 

Bu çalışmada telefon konvansiyonları (“varınca çaldır”), trafik kuralları (“sağdan git hep sağdan”), 
kredi kartı (“mal ve hizmetleri değersiz bir kart parçası karşılığında satılması”) ve sosyal normlar (“resmi bir 
davete şortla gidilmez”) gibi “mahkûmlar çıkmazı oyunu” olarak adlandırılan bir model oluşturuldu. Bu 
model ile evrimsel oyun kuramı bağlamında stratejilerin oluşumu, adaptasyonu ve bu stratejilerin 
sürdürülebilirliğini açıklamaya çalışacağım. Bu çalışma bunlara ek olarak bu modelin stratejide karar alma 
mekanizmasının nasıl çalıştığına dair bir tasarım oluşturmaya çalışacaktır. Buradan yola çıkarak ortak 
stratejilerin belirlendiği durumlar (denge durumları) ki bu çalışmada “stratejik konvensiyonlar” olarak 
adlandırılmıştır değişimin benimsendiği, uygulandığı ve taklit edildiği stratejiler olarak görülmektedir. 

 
2. Oyun Kuramı (Teorisi) 
Oyun kuramı, bireyin, başarısının diğerlerinin seçimlerine dayalı olduğu seçimler yapması gereken 

ve bu stratejik durumların matematiksel olarak davranış biçimlerini yakalamaya çalışan bir teoridir. Teori ilk 
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başlarda bir bireyin kazancının ötekinin zararına olduğu (sıfır toplamlı oyunlar) oyunları-modelleri 
çözümlemek için geliştirilmiş olsa bile, daha sonradan birçok kısıta dayanan çok geniş bir etkileşim alanını 
incelemeye başlamıştır. Bugün, "oyun kuramı, 'sosyal' kelimesinin geniş anlamda insan ve insan-dışı 
oyuncuları (bilgisayarlar, hayvanlar ve bitkiler) kapsayacak biçimde tanımlandığı, sosyal bilimlerin rasyonel 
ve sınırlı rasyonel yönü için bir 'birleşik alan' kuramı veya bir tür şemsiyedir." (Aumann 1987). 

Karar verenlerin diğer düşüncelerle uyumlu ya da rekabet halinde olduğu sosyal durumları 
modelleyen bir yaklaşım olması bu kuramın en temel özelliğidir. Oyun kuramı, neo-klasik 
ekonomilerde geliştirilmiş bilinen iyileştirme yaklaşımlarını genişletme bağlamında sosyal bilimlerde popüler 
olmuştur (Saloner, 1991). 
Oyun kuramının geleneksel uygulamaları bu oyunlarda —bireylerin davranışlarını değiştirmek istemediği—
 denge bulmaya çalışır. Bu fikri gerçekleştirmek üzere birçok denge kavramları ortaya atılmıştır. Bunlardan 
en ünlüsü Nash dengesidir. Bu denge kavramları uygulama alanına göre farklı amaçlara sahiptir, fakat genel 
olarak uyuşurlar ve iç içe geçmişlerdir. Bu yöntemler eleştiriden uzak değildir ve bazı özel denge 
kavramlarının uygunluğu, dengenin tümden uygunluğu ve genel olarak matematiksel modellerin faydaları 
üzerine tartışmalar sürmektedir (Camarer, 1991). 

Daha öncesinde bazı gelişmeler olmuşsa da, oyun kuramı, 1944 yılında çıkan John von 
Neumann ve Oskar Morgenstern tarafından yazılmış olan Theory of Games and Economic Behavior 
(Oyunların ve Ekonomik Davranışın Kuramı) adlı kitapla başlamıştır. Bu kuram 1950'lerde birçok 
akademisyen tarafından geliştirilmiştir. Benzer gelişmeler 1930'lara kadar gitmekte idiyse de, 1970'lerde 
açıktan biyolojiye uygulanmıştır. Bu kuram, geçmişten geleceğe, sosyal bilimlerde çok önemli bir rol 
oynamaktadır, ayrıca günümüzde birçok farklı akademik alanda da kullanılmaktadır. 1970'li yılların başında 
oyun kuramı, evrim kuramını içeren hayvan davranışlarına uygulanmıştır. Siyaset bilimi ve etik alanlarındaki 
düşünceleri betimlemek için özellikle mahkûmlar çıkmazı gibi birçok oyundan yararlanılmıştır. Son 
zamanlarda oyun kuramı, yapay zekâda ve sibernetikte kullanılmasıyla bilgisayar biliminin de dikkatini 
üzerinde toplamayı başarmıştır. 
 

2.1. Evrimsel Oyun Teorisi 
Biyolojide evrimin süreci temel olarak doğal seçilim (veya doğal ayıklanma), mutasyon ve kalıtım 

olarak adlandırabileceğimiz üç mekanizma ile tanımlanabilir. Örgüt teorilerinden popülasyon ekolojisinde de 
benzer bir mantık ortaya atılmıştır. Belli sınırlar içerisindeki örgütler çeşitli formlara bürünürler (çeşitlenme). 
Benzer örgüt formlarına sahip örgütler çevre tarafından tercih ya da red edilirler (seleksiyon-ayıklanma) ve 
çevre seçtiği, başarılı gördüğü örgütleri meşrulaştırır ve bu örgütler kurumsallaşır ( korunma) (Hannan ve 
Freeman, 1977 ).  Evrimsel oyun modellerinde de biyologların evrimin dinamiklerini ve sonuçlarını anlamak 
için kurduğu modellerden esinlenilmiştir. 

1973 yılında John Maynard Smith ve George Price, evrimsel dengeli strateji isimli bir kavramı 
gündeme getirerek Biyoloji ile matematiksel ekonomi arasında bir disiplinler arası çalışma yapmışlardır. 
Smith ve Price’ın modelinde belirlenen bir stratejiye göre, bir popülasyondaki belirli özelliklerdeki bireylerin 
bir süre sonra sabitlenmesinden sonra, daha nadir gözüken bir özelliğe sahip bireylerin baskın hale gelmesi 
doğal seçilim sayesinde engellenmekte ve dolayısıyla baskınlar ile çekinikler arasında bir denge 
sağlanmaktadır. Bu doğal (bilimsel) gerçek aslında Nash Dengesi ile birebir uyumludur. Bu model ve 
teorideki bu ilk adımlarla birlikte Evrimsel Oyun Teorisi kavramı ortaya çıkmıştır. Evrimsel Oyun Teorisi, 
ekonomik ya da matematiksel Oyun Teorisi'nden farklı olarak, dengenin sağlanması ve korunması 
stratejilerini incelemektense, oyun stratejilerinin dinamiğini (hareketlerini ve değişkenliklerini) inceler. 

Evrimsel oyun modellerini statik ve dinamik modeller olarak ikiye ayırabiliriz. Statik modeller 
herhangi bir denge durumunun (mesela sağdan gitme dengesinin) evrimsel açıdan kararlı (stable) olup 
olmadığını inceleyen modellerdir. Evrimsel kararlı denge kavramı bu statik yaklaşımla ilişkilidir. Dinamik 
modeller ise evrim sürecinin dinamiklerini analiz etmeyi amaçlar. Bu nedenle doğal seçilim, mutasyon ve 
kalıtsallık ile ilgili mekanizmaları tek tek veya birlikte ele alarak bir nüfusun nasıl evirileceğini ele almaya 
çalışır (Weibull,1995; Samuelson, 1997 ve Gintis, 2000). 
Doğal seçilim, mutasyon ve kalıtım kavramlarının biyolojide özel anlamları vardır. Söz konusu olan sosyal 
bilimler olduğunda bu kavramların farklı bir biçimde algılanması gerekir. Örneğin, biyolojide seçilen, 
mutasyon geçiren ve üremeyle bir nesilden diğerine aktarılan şeyler genlerdir. Sosyal bilimlerle özellikle 
yönetim ve strateji ile ilgili çalışmalarda genlerin doğal seçilimi, mutasyonu ve kalıtımı daha az önem taşır ve 
esasında çok da ilgi alanımıza girmez. Bu bağlamda evrime konu olan şeyin ne olduğu da belirginliğini 
kaybetmiş gibi gözükebilir. Evrimsel oyun modelleri biyolojideki evrimi ve evrim dinamiklerini bir eğretileme 
(metafor) olarak kullanarak ilgili oldukları alandaki denge ve dinamikleri incelemeye çalışır (Hofbauer ve 
Sigmund, 1988). 

http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C4%B1f%C4%B1r_toplaml%C4%B1_oyun
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Evrimsel Oyun Teorisi'ne göre, bir bireyin bir konu hakkında aldığı karar veya bir konuya gösterdiği 
tepki/davranış/ilgi ve bunun sonuçları, bireyin sadece kendisini değil, beraber yaşadığı ve aynı çıkarı güden / 
amaca sahip olan bireylerin tümünü ve onların aldığı kararları etkileyecektir (Kleinberg, 2007). Bu şekilde, 
bir popülasyondaki bireylerin şahsi kararları bir yana, grup içerisinde alınan kararların tamamı, grubun 
tümünün ve grup bireylerinin şahsi başarısını etkileyecektir.  
 

3. Sosyal Ağ Düzenekleri 
Örgütsel ağ düzeneği- social networks, bağımsız aktörler sisteminin oluşturduğu ilişkilerle 

şekillenen (Wellman, 1988), örgütsel alan etrafında politikalar öğrenen ve destekleyen, bu alanı yapılandıran 
örgüt topluluklarıdır (DiMaggio, 1991). Örgütsel ağ düzenekleri, bir mal ve hizmet üretebilmek için iş 
faaliyetlerini tek elden idare etmemekte, gerekli kaynakların tek bünyede toplanması yolu yerine farklı 
işletmelere dağıtılması yolunu seçmektedir. Bir bakıma dikey ayrışımın sonucu ortak girişimlerin şekli ve dış 
kaynaklardan yararlanma (outsourcing) biçimidir. Büyük işletmelerin içinde küçük işletmelerin bulunduğu bu 
düzeneklerde hiyerarşik düzen yerine yatay ilişkiler söz konusudur. Örgütsel ağ düzeneğini oluşturan sosyal 
yapı, resmi olarak kaldırılsa bile örgüt bireyleri faaliyetlerini kendi aralarında var olan sosyal yapıya göre 
uyumlu hale getirebilmektedir. Sosyal yapı kaynakları anlam, kültüre dayalı kurallar ve örgütü etkileyen ilişki 
şekillerinden oluşmaktadır (Lounsbury ve Ventresca, 2002). Sosyal yapı içerisindeki birey fikirleri hem diğer 
bireyleri etkilemekte hem de onlardan etkilenmektedir. Sosyal yapıların devamlılığı, yani yerleşiklik 
bireylerin mevcut sosyal yapı ve işlevlerin sağladığı değer ve faydaları onaylaması anlamına gelmektedir 
(Adler ve Kwon, 2002). 
 

4. Model 
Örgütler piyasa mekanizmasında verimli olmaya çalışırken stratejik ortaklıklar, bayilik (franchasing) 

ve ortak girişimler gibi ağ örgüt uygulamalarını oluşturmaktadırlar. Ağ düzeneğinin çoklu-birçok aktörü ifade 
eden bir kavram olması aynı zamanda bu kavramı algılarken çoğulcu bir yapıdan söz etmemize neden 
olmaktadır. Örgütler arası ilişkileri incelerken, örgüt ağları sosyal yapı içerisinde algılanırken aktörlerin 
(birey, örgüt ya da örgütler-arası grupların) davranışları ve stratejileri göz ardı edilmiştir. Oyun kuramları 
aktörlerin davranışlarında özellikle strateji belirleme bağlamında bulundukları durumu anlama adına bize 
birçok kolaylık sağlamaktadır (Camarer, 1991).  

Bu çalışma için modelimizin bir stratejik ağ düzeneği; örneğin bir sanayi bölgesi olduğunu 
kurgulayalım. Modelimizde iki farklı tip yatırım yapabilen örgütlerin olduğunu varsayalım. “A” tipi örgütlerin 
girişimci faaliyetleri benimseyen ancak yatırım kararında etkili olamayan (güçlü görülmeyen) örgütler, “B” 
tipi örgütlerin ise yatırım yapabilen ve bu girişimci örgütlerin ağa kabulünü destekleyecek nitelikte güce 
sahip örgütler olduğunu düşünelim.  A tipi örgütlerin bu bağlamda yatırım yapma ya da yapmama 
stratejilerinin, B tipi örgütlerin ise bu yatırımları onaylama ya da onaylamama stratejileri olduğunu 
kurgulayalım. Yine sanayi bölgesinde bir yatırım potansiyeli olduğunu ve her firmanın 1x kadar ürettiğinde 
fiyatı yüksek tutmak ya da 2x kadar ürettiğinde başkalarının zararına sebep olduğunu ancak daha fazla 
kazanç sağladıklarını düşünelim. Kısaca B tipi firmalar A tipi olanların yatırımlarını onaylarlarsa 2x kadar bir 
üretimin gerçekleşeceğini, kabul etmezler ise 1x kadar üretimin gerçekleştiği bir durum söz konusu olacaktır. 
Bu arada sanayi bölgesinde üretimin artması o bölgeyi o sektörde belirgin ve etkin hale getireceğinden her 
zaman bu ağın 2x miktarının 1x miktarına göre karlı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak ağa katılım arttıkça 2x 
üretenlerin de karı giderek azalacaktır. Kısaca ağda yeni yatırım oldukça getiri de giderek azalacaktır 
(kapasite fazlası). Kurguladığımız bu model oyun teorisinde mahkûmlar çıkmazının (tutuklular ikileminin) bir 
örneğidir (Tablo 1). 

 
Tablo 1:  A ve B Grubu Örgütler İçin Fayda Matrisinin Basit Şekli. 

A/B ONAYLA (O) ONAYLAMA (OM) 

YATIRIM YAP (Y) 4𝑥, 4𝑥  2x,6x 

YATIRIM YAPMA 
(YM) 

6x,2x 𝟑𝒙, 𝟑𝒙 

 
Her iki gruptaki örgütler elinde olan stratejilerden birini seçmiş olsun ve tüm örgütlerin böyle bir seçim 
yaptığını düşünelim. Bir örgüt için seçilmiş strateji, diğer oyuncuların seçtikleri strateji gözetildiğinde 
seçilebilecek (getiri anlamında) en iyi strateji ise ve bu özellik tüm örgütler için sağlanıyorsa, bu eylemler bir 
Nash Dengesi oluşturur (Binmore, 1991:25). Bu modelde yatırım yapmama ve onaylamama Nash dengesi 
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olarak bulunmuştur. Her iki gruptaki örgütler kendi baskın stratejisini seçerek getirilerini en üst düzeye 
çıkarabildikleri halde sonuç her iki grup için de daha kötüdür (eğer her iki örgüt grubu da getirilerini 
minimum yapacak stratejiyi uygulasalardı elde edeceklerinden). Bu tür ağ düzeneklerinin başarısını-
etkinliğini artırmak için o halde ne yapılmalıdır? Daha genel olarak sadece ağ düzeneklerine değil iş 
dünyasında işbirliği ve rekabet arasındaki dengeyi yöneten faktörler nelerdir? Bu soru en evrimsel oyun 
teorisinden yararlanılarak kısmen de olsa yanıtlanabilir. 
 

4.1. Evrimsel Kararlı Denge 
Bu çalışmanın modelinde stratejilerin evriminden bahsedilmeye çalışılmıştır. Stratejiler, 

“mutasyon” geçirir ve gelecek nesillere aktarılır. Örneğin, başarısız stratejiler elenir, başarılı stratejiler 
hayatına devam eder ve çoğalır. Pek tabii ki, stratejiler genler gibi kendini kopyalamaz ama taklit ve 
öğrenme yoluyla kopyalanır ve böylece gelecek neslin strateji havuzuna aktarılır. Başarışız stratejileri kimse 
uygulamak istemez hatta bu stratejileri kullananlar da bunlardan vazgeçer. Sonuç olarak başarısız stratejiler 
“üreyemez” ve gelecek neslin strateji havuzundaki payları azalır (Young, 1998:78). Bu bağlamda işbirliği 
stratejilerini kolaylaştıracak, özendirecek bazı faktörlerin belirlenmesi durumun anlaşılmasında önemli 
olacaktır. Yukarıda açıkladığımız modeli bir de aşağıdaki değişkenler yolu ile ifade edelim; 

 
𝑑𝐴

𝑑𝐵
} A ve B firmalarının yeni bir yatırımda işbirlikçi faaliyetlerden doğan değeri, 

𝑌𝐴

𝑌𝐵
} A ve B firmalarının yatırım derecelerini, 

𝐼𝐴

𝐼𝐵
} A ve B firmalarının yeni yatırımı (innovasyon) uygulama ve yayma kapasitesi 

𝑅𝐴

𝑅𝐵
}   A ve B firmalarının ağ düzeneğinden kaynaklanan güvene bağlı risk faktörü 

𝑀𝑌 = Yatırım maliyetini, ifade ettiğini varsayalım. 
 

Bir ağ düzeneğinde yer alan örgütlerin stratejilerini kurguladığımız evrimsel oyun teorisi modelinde 
dört durum söz konusu olacaktır. 

1. Varsayım: A grubu örgütlerin bu sanayi bölgesinde yatırım yapmak istediği ve B grubu örgütlerin 
de bunu onayladığı durumda A ve B tipi örgütlerin fayda denklemleri şu şekilde ifade edelim: 

𝑢𝐴=𝑑𝐴+𝐼𝐴𝑌𝐴-𝑅𝐴 𝑌𝐴-𝑀𝑌𝑌𝐴  
𝑢𝐵=𝑑𝐵+𝐼𝐵𝑌𝐵-𝑅𝐵 𝑌𝐵-𝑀𝑌𝑌𝐵 
2. Varsayım: A grubu örgütlerin bu sanayi bölgesinde yatırım yapmak istemediği ve B grubu 

örgütlerin de ilgili sanayi bölgesinde yeni girişimcileri kabul etmediği, onaylamadığı durumda A ve B tipi 
örgütlerin fayda denklemleri şu şekilde ifade edelim: 

𝑢𝐴=𝐼𝐴𝑌𝐴 
𝑢𝐵=𝐼𝐵𝑌𝐵 
3. Varsayım: A grubu örgütlerin bu sanayi bölgesinde yatırım yapmak istediği ancak B grubu 

örgütlerin bu sanayi bölgesinde yeni girişimcileri kabul etmediği, onaylamadığı durumda A ve B tipi 
örgütlerin fayda denklemleri şu şekilde ifade edelim: 

𝑢𝐴=𝑑𝐴+𝐼𝐴𝑌𝐴-𝑅𝐴 𝑌𝐴 
𝑢𝐵=𝐼𝐵𝑌𝐵-𝑅𝐵𝑌𝐵  
4. Varsayım: A grubu örgütlerin bu sanayi bölgesinde yatırım yapmak istemediği ancak B grubu 

örgütlerin bu sanayi bölgesinde yeni girişimcileri görmek istediği, onayladığı durumda A ve B tipi örgütlerin 
fayda denklemleri şu şekilde ifade edelim: 

𝑢𝐴=𝐼𝐴𝑌𝐴-𝑅𝐴 𝑌𝐴  
𝑢𝐵=𝑑𝐵+𝐼𝐵𝑌𝐵-𝑅𝐵 𝑌𝐵  

A ve B grubu örgütler için fayda matrisini şu şekilde gösterebiliriz.  
 

Tablo 2:  A ve B Grubu Örgütler İçin Fayda Matrisi 
A/B ONAYLA (O) ONAYLAMA (OM) 

YATIRIM YAP (Y) 𝑑𝐴+𝐼𝐴𝑌𝐴-𝑅𝐴 𝑌𝐴-𝑀𝑌𝑌𝐴 
𝑑𝐵+𝐼𝐵𝑌𝐵-𝑅𝐵 𝑌𝐵-𝑀𝑌𝑌𝐵 

𝑑𝐴+𝐼𝐴𝑌𝐴-𝑅𝐴 𝑌𝐴 
𝐼𝐵𝑌𝐵-𝑅𝐵𝑌𝐵 

YATIRIM YAPMA (YM) 𝐼𝐴𝑌𝐴-𝑅𝐴 𝑌𝐴 
𝑑𝐵+𝐼𝐵𝑌𝐵-𝑅𝐵 𝑌𝐵 

𝐼𝐴𝑌𝐴 
𝐼𝐵𝑌𝐵  
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Samuelson (1997) belirttiği gibi evrimsel kararlı denge öncelikli olarak bir nash dengesi olmalıdır. 
Bir x* stratejesi belirleyelim ve diyelim ki (x*, x*) bir Nash dengesi olsun. Yani tüm  “x”' ler için, 
 u(x*, x*) ≥ u(x, x*)  (x≠ x*) olmalıdır. Nash Dengesinde, her bir firma rakibinin ne yapacağının bilindiği 
durumda yapabileceğinin en iyisini yapar. Yani yerleşik strateji kendisi ile yeni strateji karşılaştırıldığında 
kendisinin daha yüksek ya da yeniye eşit kazanç sağlamasıdır Bu dengenin evrimsel kararlı denge olması için 
aynı zamanda  
u(x*, x*) =u(x x*) ise u(x*, x) > u(x, x) olması gerekir. Yani birinci durumda eşitlik sağlanıyor ise yerleşik 
stratejinin yeni stratejiye göre seçilebilecek en iyi cevap olması gerekir (yerleşik stratejinin yeni strateji ile 
eşleşmesinden çıkan fayda, iki yeni stratejinin karşılaştığı zaman sağladıkları faydadan yüksek olmalıdır. 
Bizim modelimizde (YM, OM) dengesinin yerine (Y,O) dengesinin tek Evrimsel Kararlı Denge olması için 
aşağıda belirtilen denklemlerdeki şartların sağlanması gerekir; 
 

𝑑𝐴+𝐼𝐴𝑌𝐴-𝑅𝐴 𝑌𝐴-𝑀𝑌𝑌𝐴 > 𝐼𝐴𝑌𝐴-𝑅𝐴 𝑌𝐴 ise 
                                𝒅𝑨>𝑴𝒀𝒀𝑨 (1) 
𝑑𝐴+𝐼𝐴𝑌𝐴-𝑅𝐴 𝑌𝐴 > 𝐼𝐴  𝑌𝐴 ise 
                     𝒅𝑨>𝑹𝑨 𝒀𝑨 (2) 
𝑑𝐵+𝐼𝐵𝑌𝐵-𝑅𝐵 𝑌𝐵-𝑀𝑌𝑌𝐵  >  𝐼𝐵𝑌𝐵-𝑅𝐵𝑌𝐵   ise 
                                 𝒅𝑩 >𝑴𝒀𝒀𝑩 (3) 
𝑑𝐵+𝐼𝐵𝑌𝐵-𝑅𝐵 𝑌𝐵  >  𝐼𝐵𝑌𝐵  ise 
                       𝒅𝑩 >  𝑹𝑩 𝒀𝑩 (4). 

 
Modellediğimiz bu durumda yukarıdaki dört eşitsizliğin sonucunda işbirlikçi faaliyetlerin bu sanayi 

bölgesinde evrimsek kararlı denge olması için A ve B firmalarının yeni bir yatırımda işbirlikçi faaliyetlerden 
doğan değerin ayrı ayrı yatırım maliyetlerinden ve firmalarının ağ düzeneğinden kaynaklanan güvene bağlı 
risk derecesinden yüksek olması gerektiği sonucuna geldik. Bu model için işbirliği ve rekabeti arasındaki 
dengeyi yöneten bu işbirlikçi faaliyetlerden doğan değerdir. Bu noktada sanayi bölgesinde yapılabilecek ve 
desteklenebilecek tüm faaliyetlerde ağda yer alan tüm firmalara (A ve B tipi) aynı anda uygulanacak 
sübvansiyonlar (sigorta, elektrik, su indirimleri, alan teşvikleri gibi) bu bölgenin yatırım faaliyetlerini 
artıracaktır. Yine sanayi bölgesindeki güven faktörünün de ağda yer alan tüm firmalar arasında en alt 
seviyeye indirilmesine yönelik çalışmalar bu yatırımların oluşmasına olumlu etki sağlayacaktır. Sanayi 
bölgesinde bu noktada yeni stratejiler ( yatırım yap, onayla) değişime yol açmış yani (yatırım yapma, 
onaylama) stratejisi mutasyona uğramıştır. 
 

5. Değerlendirme ve Tartışma 
Burada önemli olan başarılı stratejilere yol açan bu denge durumlarının, nüfustaki temsil oranlarına 

ve diğer stratejiler karşısında ne kadar başarılı olduklarına bağlı olarak popülasyonun-topluluğun davranış 
biçimini değiştirip değiştiremediğidir. Eğer sanayi bölgesinde firmalar işbirliği yapmaz ise ya da yapması 
önlenir ise alıcılar için fiyatlar düşebilir. Bu bağlamda alıcılar endüstrinin ikilemi çözme girişimlerini 
engelleyebilir. Anti tröst yasaları bu çabanın bir parçasıdır. İşbirliği veya onun tersini arayış için de olsa, önce 
mahkûmlar çıkmazı (tutuklular ikilemi) gibi durumların önlenebileceği yolları aramamız gerekir ki bu 
değişiklikten kaynaklanan durum denge- stratejik konvensiyon olabilsin. Bu gibi durumlarda temel sorun 
aktörlerin-örgütlerin hile yapma dürtüsüdür. Bu tür aldatmacalar hangi durumda ortaya çıkabilir (nasıl 
evrimsel kararlı denge olmuş) ve hangi ceza bu olasılığı önler? Bazı durumlarda hileyi önlemek için verilen 
ceza ayrım gözetmeksizin suçluyu ve suçsuzu etkileyebilir ki bu durumda doğru cezanın seçimi önemlidir. 
Şeffaf olmayan rekabet işbirlikçi faaliyetlerini sonucunu olumsuz etkileyebilir.  Burada asıl problem hileyi 
saptamaktansa hile yapanı saptamanın zorluğudur. Sadece bir durum karşısında hiçbir şey yapmamak bile 
hile olabilir (örneğin: işbirliği sağlamak için ek süre istemek). Yapılacak en akıllıca şeylerden biri de rekabeti 
sağlamak ve işbirliği faaliyetlerini desteklemek için cezalandırma mekanizmalarını desteklerken aktörlerin 
hilenin ceza işbirliğinin de ödül getireceğinden emin olmalardır. Üçüncü faktörde hile ve ceza arasındaki 
uygunluktur. Bazı dengeler için ciddi cezalar uygulamak gerekebilir (Dixit ve Nalebuff, 1991: 89-116). Kısaca 
aktörler hilenin ceza, işbirliğinin de ödül getireceğinden emin olmalıdır ki bu konvansiyon dengesi aynı 
zamanda stratejik konvensiyon olabilsin. Peki, bu konvensiyon bir ağ düzeneğinde ise bu sosyal yerleşiklik 
olarak adlandırılabilir mi? 

Eğer ağ düzeneğindeki örgütler bu sosyal yapıyı devam ettirebiliyorlarsa sosyal yerleşiklik de 
sağlanmış olmaktadır. Bir stratejiyi değerlendirmenin bir yolu da kendi kendisine karşı ne kadar iyi işlediğine 
bakmaktır. Evrimsel oyun teorisi bağlamında değerlendirdiğimizde toplumda en iyi stratejiler sonunda 
baskın stratejiler olacaktır. Bunun sonucu olarak sık sık karşılaşacaktır ve bir strateji kendisine karşı iyi sonuç 
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vermiyorsa başlangıçtaki herhangi bir başarı, en sonunda kendini yenen bir strateji haline gelecektir. Bu 
noktada mahkûmlar çıkmazının çözümü için örgütlerin ilerideki menfaatlerinin de düşünülmesi, işbirlikçi 
faaliyetlerin desteklenmesinde yani teşviklerin oluşturulmasında firmaların gelecek menfaatlerinin de göz 
önünde bulundurulması bu dengelerin sürekliliğini sağlayacaktır. Bu anlamda ekonomik söylem yapının 
devam ettirilmesinde (sürekliliğinde) önem kazanmaktadır.  

Bu çalışma bu bağlamda sosyal yerleşiklik kavramının da aslında stratejik karar alma mekanizmaları 
ile ilişkisine dikkat çekmiştir. Buradan yola çıkılırsa “sosyal yerleşiklik” kavramı ve “stratejik konvensiyon” 
kavramlarının ne kadar örtüştüğü görülecek ve belki de “sosyal yerleşiklik” kavramının stratejik karar verme 
boyutu da ileriki çalışmalarda incelenebilecektir. Yine stratejinin bir uygulama olarak kavranması (strategy 
as practice) ve stratejik yönetim alanında yeni iş modellerinin (business model) oluşturulması için bir yol 
açılabilecektir.  

Özellikle evrim dinamiklerini ele alan modeller çok çeşitlidir (Geçgil ve Anderson, 2009: 57) ve 
kanımca bu bakış açısı ile yönetim ve stratejide benzer bir çeşitlilik bulmak mümkündür. Bu çalışmada bu 
modellerin hepsini ele almamız mümkün olmadığı için yönetim ve strateji alanına temel bir fikir olması 
bağlamında ve bir altyapı oluşturmak için kullanılan evrimsel oyun modellerindeki temel fikirlerden sadece 
bazılarına bakılmıştır.  
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bağlamında işletmelerin örgütsel yenilikçiliklerini değerlendirmek ve örgütsel yenilikçiliğin işletmelerin 
rekabet avantajının kaynağı olan yeni ürünlerinin performansları ve işletme performansı üzerindeki etkisini 
ortaya koymaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için çalışma kapsamında oluşturulan anket ile Manisa Organize 
Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren İSO 2013 yılında ilk 1000 firma listesinde yer alan 6 firmada 285 orta ve 
üst düzey yönetici ile proje ve ekip liderlerinden veriler elde edilmiştir. Araştırma verilerinin analizinde 
tanımlayıcı istatistikler, güvenirlik analizi, geçerlik analizleri, doğrulayıcı faktör analizi ve gizil değişkenler ile 
yol analizi yöntemi kullanılmıştır. Analizler sonucunda örgütsel yenilikçilik 5 faktör altında toplanan 16 
maddeden, yeni ürün performansı tek faktör altında toplanan 5 ve işletme performansı yine tek faktör ve 3 
maddeden oluşmaktadır. Yol analizi sonuçlarına göre örgütsel yenilikçiliğin yeni ürün performansı ve işletme 
performansı üzerinde; bunun yanında yeni ürün performansının da işletme performansı üzerinde 
istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde etkisi bulunmaktadır. 
 

Anahtar kelimeler: Örgütsel Yenilikçilik, Yeni Ürün Performansı, İşletme Performansı.  
 
1. Giriş 
Yenilik veya yenilikçilik günümüz rekabet ortamında başarılı olma ve işletmelerin 

sürdürülebilirliklerini sağlamada önemli bir faktör olarak ele alınmaktadır (Trott, 2005). İşletmelerin şartları 
hızla değişen rekabet ortamında hayatta kalabilmeleri yenilik performansları ile ölçülür hale gelmiştir. 
Yenilik, işletmelerdeki değişim ile ilgili bir kavram olup, örgütün dış çevresinde meydana gelen değişikliklere 
cevap vermesi ya da dış çevrenin örgüte etkilerini önleyici önlemler almasıyla gerçekleşip, işletmelerin 
rekabette avantaj elde etmelerini sağlamaktadır (Damanpour, 1996).  

 Yenilikçilik ile ilgili literatür incelendiğinde, uzun dönemli firma stratejilerinin başarısında ürün 
yeniliğinin önemli olduğu belirlenmiş ve başarılı yeni ürünlerin işletmelerin yaşam kaynağı olduğu ortaya 
çıkarılmıştır (Balachandra ve Friar, 1997; Sun, Zhao ve Yau, 2009).  Ürün yeniliği işletmeler için çok önemli 
bir yenilik türüdür; ancak North ve Smallbone (2000), ürün ve süreç yeniliğinin yanı sıra bir bütün olarak 
örgütsel yenilikçiliğin de etkin bir şekilde değerlendirilmesinin önemi üzerinde durmaktadır. Ürün 
yenilikçiliği doğrultusunda yapılmış olan çalışmalar genellikle çıktıya yönelik yenilikçilik kabiliyetini ölçmekte; 
örgütlerin yenilik kabiliyetleri altında yer alan süreç, pazarlama, davranışsal değişimler ve stratejik 
yönelimler boyutlarına değinilmemektedir. Wang ve Ahmed (2004) ise örgütlerde bir bütün olarak yenilik 
kabiliyetini ölçmeye yönelik çalışmaların yapılmasının uygun olacağını belirtmektedir. Yenilikçilik alan 
yazınında yapılan çalışmalar bu görüşü desteklemekte ve işletmeyi bir bütün olarak ele alarak (Sethi, Smith 
ve Park, 2001;  Song ve Parry, 1997) işletmelerin pazardaki rakipleri karşısında üstünlük sağlamak için ürün 
yeniliğinin yanı sıra süreç, pazarlama ve uzun dönemli firma stratejilerinde de yenilik yapmaları gerekliliğini 
ortaya koymaktadır. 

İşletmelerin hızlı değişen dış çevre koşullarına adapte olabilmek ve hatta değişiklikleri önceden 
sezip önlem alabilmek için örgütsel yenilik yapma süreçlerini geliştirmeleri gerekmektedir. Örgütsel yenilik 
yapma süreçlerinde başarılı olan işletmelerin rekabet avantajının kaynağı olan yeni ürün performanslarının 
ve işletme performanslarının da yüksek olacağı düşünülmektedir. Literatür incelendiğinde örgütsel 
yenilikçilik, yeni ürün performansı ve işletme performansı ilişkilerini inceleyen ve pozitif yönlü ilişkiler bulan 
araştırmalara (Alegre ve Chiva, 2013; Cainelli, Evangelista ve Savona, 2006; Cooper, 1998; Hult, Hurley ve 
Knight, 2004; Subramanian ve Nilakanta, 1996) rastlanmaktadır. Batı literatüründe son yıllarda bahsedilen 
ilişkileri araştıran çalışmalarda artışlar görülse de ülkemizde bu çalışmalara pek rastlanmamaktadır. 
Firmaların örgütsel yenilikçilik yeteneklerini arttırmaları, pazarda rekabet avantajı sağlamalarına ve bu 
avantajı sürdürebilmelerini sağlayacak olan yeni ürün ve işletme performanslarını da geliştirecekleri 
düşünülmektedir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı 1) örgütsel yenilikçiliğin yeni ürün ve işletme 
performansı üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak ve 2) işletmelerin ürettikleri yeni ürünlerin performansının 
ölçülüp işletme performansı üzerindeki etkilerinin belirlenmesidir. 
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2. Literatür Taraması 
Örgütsel yenilikçilik; örgütün toplam yenilik kabiliyeti, örgütün yenilikçi davranış ve süreçler ile 

uyumlu stratejileri birleştirerek yeni ürünleri pazara sunabilme ya da yeni pazarlar yaratabilme kabiliyeti 
olarak tanımlanmaktadır (Wang ve Ahmed, 2004:304). Wang ve Ahmed örgütsel yenilikçiliği bütüncül bir 
bakış açısıyla değerlendirdikleri çalışmalarında beş farklı yenilikçilik türü belirlemişlerdir. Bu yenilikçilik 
türleri, ürün yenilikçiliği, süreç yenilikçiliği, pazarlama yenilikçiliği, bireysel-davranışsal yenilikçilik ve stratejik 
yenilikçiliktir.  

Ürün yenilikçiliği, işletmenin ürün karmasında yapılan gelişmeleri, yeni ürün seçeneği ve bunların 
gelişimlerini yansıtır. Ürün yeniliği genellikle teknoloji yönlü işletmelerde yapılmakta ve işletmelerin 
rekabetçi konumlarını geliştirebilmelerine yardımcı olarak pazarda varlıklarını sürdürmelerini sağlamaktadır 
(Kılıç, 2013: 62-63). Ürün yenilikçiliği, yeni ve orijinal ürünlerin uygun zamanda pazara sunulması olarak da 
tanımlanabilmektedir. Süreç yenilikçiliği, örgütlerin yenilikçiliği değerlendirildiğinde olmazsa olmaz yenilik 
türleri içerisinde yer almaktadır. Süreç yeniliği, örgütün yeteneklerini ve kaynaklarını arttırabilme yeteneği 
ile doğrudan bağlantılıdır. Örgütün kaynaklarını ve yeteneklerini arttırabilmesi, yaratıcı üretim yöntemlerinin 
gereksinimlerini karşılayacak olan kaynakların ve yeteneklerin yeniden birleştirilmesi ve yeniden 
şekillendirilmesinde çok önemli bir altyapı oluşturmaktadır. Neticede örgütlerde yaratıcı üretim 
yöntemlerinin geliştirilebilmesi de yeni ürün ve hizmetlerin pazarlara sunulabilmesini sağladığından 
organizasyonun başarısında da kritik bir öneme sahiptir (Wang ve Ahmed, 2004: 305).  

Pazarlama yenilikçiliği, ürün tasarımı veya ambalajlaması, ürün konumlandırması, ürün tanıtımı 
veya fiyatlandırmasında önemli değişiklikleri kapsayan yeni bir pazarlama yöntemi olarak ele alınmaktadır 
(Oslo Kılavuzu, 2005: 42).  Ürün yenilikçiliğin odak noktasında ürünün yeniliği yer alırken, pazarlama 
yeniliğinde, pazar odaklı bakış açılarındaki yeniliğe odaklanılmaktadır. Bahsi geçen ürün ve pazarlama 
yenilikleri işletmelerde dikkat çekici ayrı ayrı ele alınan yenilik türleri olarak değerlendirilseler de aslında 
kaçınılmaz bir biçimde iç içe geçmiş yenilik faaliyetleridir (Wang ve Ahmed, 2004: 305).  Bireysel-davranışsal 
yenilikçilik, örgütlerdeki bireylerin yenilik doğrultusundaki aralıksız davranışsal değişimlerini içermektedir. 
Örgütlerde yenilik faaliyetlerinin sürdürülebilmesini sağlayabilmek için çalışanların davranışsal bağlılık 
göstermesidir (Avlonitis, Kouremenos ve Tzokas, 1994: 12). Stratejik yenilikçilik, firmalara değer yaratacak, 
yeni rekabetçi stratejilerin geliştirilmesi olarak tanımlamaktadır (Besanko, Dranove ve Shanley, 1996). 
Stratejik yenilikçilik ile işletmelerin iddialı organizasyonel amaçları yönetebilme kabiliyetlerinin, söz konusu 
amaçlar ile mevcut firma kaynaklarının uyumsuzluklarını tanımlamalarının ve firmaların bu kısıtlı kaynakları 
kullanırken uyguladıkları esnetme ve daraltma gibi yaratıcı çözümleri nasıl yaptıklarının tanımlanmasını 
amaçlamaktadır (Wang ve Ahmed, 2004:305).      

Örgütsel yenilikçiliğin bir çıktısı olan yeni ürün performansı, karlılık ve satış büyümesine göre 
işletmenin piyasadaki başarısıyla belirlenmektedir. Yeni ürün performansı literatürde yöneticiler ve 
araştırmacılar tarafından rağbet gören çok önemli bir konudur. Yöneticiler açısından incelendiğinde yeni 
ürün performansı, yeni ürün geliştirme stratejilerinde ürünün piyasaya sunumu stratejileri gibi yeni üründen 
elde edilen değerin firmaya katkısının dağılımını analiz etmeyi içermektedir (Chiu, Chen, Shyu ve Tzeng, 
2006: 1244).  Literatürde, ürün yeniliğinin yeni ürün performansı ile ilişkisini inceleyen araştırmaların ve yeni 
ürün projelerinin firma ile uyumluluğunun ölçümünün (ürünlerin firmaya ne kadar yeni olduğunun) 
belirlenmesinde kullanılabileceği ile ilgili çalışmaların azlığından bahsedilmektedir (Kleinschmidt ve Cooper, 
1991: 242).  

Stratejik yönetim alan yazınında işletme performansı diğer bir deyişle örgütsel etkinlik yönetimi ise; 
satışların getirisi, satış büyümesi ve işletmelerin fiyat kar oranını içeren genel finansal performansının ortaya 
çıkarılmasını hedefleyen bir kavramdır. Organizasyon biliminde yer alan diğer alanlara kıyasla stratejik 
yönetim alanında örgütsel performans konularına daha fazla odaklanılmaktadır. Ancak bu alanda da işletme 
performansının ölçülebilmesi ile ilgilenen çalışmalar azdır. Çalışmaların azlığı, işletme performansının 
karmaşık yapısından ve ölçülmesinin zorluğundan kaynaklanmaktadır. Stratejik yönetim alanında yapılan 
çalışmaların çoğunluğu, genellikle işletme performansını genel kapsamlı olarak değerlendirirken, sınırlı 
sayıdaki çalışmalar daha dar bir bakış açısı benimsemekte ve işletmenin ekonomik performansını 
değerlendirmeye çalışmaktadır (Venkatraman ve Ramanujam, 1987: 1). İşletme performansı, finansal 
göstergeleri içeren bir kavramdır. Stratejik yönetim alanında sıklıkla kullanılan finansal göstergeler 
yatırımların getirisi, satışların getirisi, satış büyümesi ve fiyat kar oranıdır (Hofer, 1983). Çalışmalardaki 
belgelenen ve sağlam teorik temellere oturtulan birçok işletme performansı modeli, Porter (1980: 47; 1991: 
96)’ın yüksek performans gösteren sistemler modelinden etkilenmiştir. Modelde, firmalar direkt olarak 
kendileri ile mukayese edilebilecek organizasyonlarla kıyaslandıklarında bu organizasyonlara göre üstün bir 
performans gösteriyorlarsa, firmaların yüksek performans gösterdikleri kabul edilmektedir.  
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İşletmelerin pazarda yüksek düzeyde rekabetle karşı karşıya kalması, pazar koşullarının hızlı bir 
şekilde değişmesi ve ürün yaşam döngülerinin kısalması; örgütsel yenilikçilik, yeni ürün performansı ve 
işletme performansı arasındaki ilişkinin giderek önem kazanmasına neden olmaktadır (Griffin, 1997). 
Örgütsel yenilikçilik, yeni ürün performansı ve işletme performansı ilişkileri bağlamında literatürde yapılmış 
birçok çalışma (Cainelli, Evangelista ve Savona, 2006; Cooper, 1998; Hult, Hurley ve Knight, 2004; 
Subramanian ve Nilakanta, 1996) bulunmaktadır. Subramanian ve Nilakanta (1996) yenilikçiliğin örgütsel 
olarak belirleyici faktörleri ile örgütsel yenilikçilik tipleri ve örgütsel performans arasındaki ilişkileri ortaya 
koymaya çalıştıkları araştırmalarında, örgütsel yenilikçiliğin performans üzerinde pozitif etkileri olduğunu 
bulmuşlardır. Cooper (1998) yeni ürün performanslarını ve bu doğrultuda yapılmış en iyi uygulamaları 
kıyasladığı araştırmasında yeni ürün performansının sağlanabilmesi için gerekli olan faktörlerden bir 
tanesinin de örgütte yenilikçiliği sağlayacak olan bir iklimin yaratılması olarak tanımlamakta ve bu yenilikçi 
iklimin yeni ürünlerin performanslarına pozitif yönlü etkilerinin olduğunu düşünmektedir. Hult vd. (2004) 
yenilikçiliğin öncellerini belirledikleri ve ortaya koydukları örgütsel yenilikçilik kavramının işletme 
performansı üzerinde olumlu etkilerinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Son olarak Cainelli vd. (2006) ise 
firma düzeyinde yenilikçiliğin ekonomik performans üzerindeki etkilerini araştırdıkları çalışmalarında 
yenilikçiliğin işletmelerin ekonomik performansı üzerinde olumlu etkisinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Öte yandan işletmelerin yaşam kaynağı olan yeni ürünlerin performanslarının ölçümü (Cooper ve 
Kleinschmidt, 1995; Griffin ve Page, 1996; Hult vd., 2004) çalışmaları literatüre ve uygulama alanına büyük 
katkıları olan araştırmalardır. Yeni ürün geliştirme çalışmalarında, yeni ürün performansının işletme 
performansı üzerinde pozitif etkilerinin olduğu bulunmuştur (Griffin, 1997; Hultink, Griffin, Robben ve Hart, 
1998; Langerak, Hultink ve Robben, 2004; Song ve Montoya-Weiss 1998; Terwiesh, Loch ve Niederkofler, 
2003). Song ve Montoya-Weiss (1998:132) yenilikçi ürünler ile artımsal yeniliğe (mevcut ürün ve süreçlerin 
geliştirilmesi) sahip olan ürünleri geliştirilme aşamalarını inceledikleri ve bu ürünlerin performanslarını 
kıyasladıkları çalışmalarında yüksek yenilikçiliğe sahip olan ürünlerin artımsal olarak yenilikçi olan ürünlere 
göre daha yüksek başarı düzeylerine sahip olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Artımsal yenilikçiliğe sahip olan 
ürünlerin düşük düzeylerde başarı göstermesi işletmelerde yeni ürün geliştirme süreçlerinin iyi 
uygulanmamasına bağlanmaktadır.  

Langerak vd. (2004) pazar odaklılık, ürün avantajı ve pazara sunumda ustalık ve yeni ürün 
performansının işletme performansı üzerindeki etkileri araştırdıkları çalışmalarında yeni ürün 
performansının işletme performansı üzerinde pozitif etkileri olduğunu bulmuşlardır. Griffin (1997) ise ürün 
geliştirme araştırmaları ve yeni ürün geliştirme uygulamalarında en iyi firmaların satışlarının %49’unu son 
beş yılda geliştirdikleri ve piyasaya sundukları ürünlerden sağladıklarını tespit etmiştir. Son olarak Terwiesh 

vd. (2003) ise elektronik endüstrisinde yeni ürün geliştirme performanslarının farklılığını ortaya koymaya 
çalıştıkları araştırmalarında, yeni ürün performansının pazar şartlarına bağlı olarak örgütsel performansın 
varyansının %30 ila %70’ini karşıladığını tespit etmişler; bu doğrultuda da daha iyi ürün performansının daha 
iyi işletme performansı sağlayacağını bulmuşlardır. İşletmelerdeki ürün yenilikçiliği neticesinde ortaya konan 
ürünlerin performanslarının ölçülmesi ve işletmelerin genel performansları üzerindeki etkilerinin ortaya 
çıkarılması ürün yeniliğinin genel performans üzerinde ne derece etkili olduğunun ortaya konmasına 
yardımcı olacaktır. Bu doğrultuda oluşturulan araştırma modeli Şekil 1’de gösterilmektedir.  

 

Şekil 1: Araştırma Modeli 

 

Araştırmada örgütsel yenilikçilik bağımsız değişken, yeni ürün performansı ve işletme performansı 
değişkenleri ise bağımlı değişken olarak değerlendirilmektedir. Araştırma hipotezleri şöyledir: 

 
H1: Örgütsel yenilikçiliğin yeni ürün performansı üzerinde anlamlı pozitif etkisi vardır. 
H2: Örgütsel yenilikçiliğin işletme performansı üzerinde anlamlı pozitif etkisi vardır. 
H3: Yeni ürün performansının işletme performansı üzerinde anlamlı pozitif etkisi vardır. 

Örgütsel Yenilikçilik 

Yeni Ürün Performansı 

İşletme Performansı 
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 3. Yöntem  

 
3.1.Örneklem ve Veri Toplanması  
Araştırma örneklemi, Manisa Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet gösteren ve İSO 2013 yılı 

raporunda Türkiye’nin en büyük ilk 1000 firması arasında yer alan 6 firmada orta ve üst düzey yönetici ile 
proje ve ekip lideri olarak görev yapmakta olan 285 kişiden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında anket ile 
veri toplama yöntemi tercih edilmiş ve işletmelerde yöneticilerin yoğun olmadıkları öğle tatili ve boş 
zamanlarında insan kaynakları yöneticilerince anketler toplanmıştır. İşletmelerin insan kaynakları 
yetkililerine anket ile ilgili bilgi verilmiş ve anketin doldurulması ile ilgili bir anket yönergesi teslim edilmiştir. 
Yöneticilerden, ankete yönelik olarak hazırlanmış yönergeyi okumaları ve bu yönergeye uygun şekilde anketi 
doldurmaları istenmiştir. Anketin doldurulma süresi ortalama 15 ila 20 dakika arasında değişmiştir. 

 
3.2.Ölçme Araçları 
Araştırmada, örgütsel yenilikçiliğin ölçülmesinde Wang ve Ahmed (2004)’ in davranışsal, ürün, 

süreç, pazarlama ve stratejik yenilikçiliği içeren beş boyutlu örgütsel yenilikçilik ölçeğinden 
yararlanılmaktadır. İşletmelerin yeni ürün performanslarının değerlendirilmesinde Danneels ve Kleinschmidt 
(2001)’in çalışmalarında yeni ürünlerin finansal performanslarını ölçmeye çalıştıkları yeni ürün performansı 
ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada işletmelerin genel performanslarının ölçümlenmesinde Akgün, İnce, 
İmamoğlu, Keskin ve Koçoğlu (2014)’ün işletme performansı ölçeğinden yararlanılmıştır. Araştırma 
kapsamında geliştirilen ölçek 4 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde işletmelerin örgütsel 
yenilikçiliklerini ölçen maddeler, ikinci bölümde yeni ürün performansı maddeleri, üçüncü bölümde işletme 
performansı maddeleri ve son olarak dördüncü bölümde işletme ve çalışanlarla ilgili bilgilere ait maddeler 
yer almaktadır. Çalışmada ele alınan tüm ölçeklerde Likert tipi yedili derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. 

 
3.3.Veri Analizi 
Betimleyici istatistikler ve ölçeklerin iç tutarlık katsayılarını belirlemek amacıyla güvenirlik analizi 

SPSS 20.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Araştırma modelinin test edilmesinde birinci ve ikinci 
düzey doğrulayıcı faktör analizi, gizil değişkenler ile yol analizi Lisrel 8.51 paket programı kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. 

 
4. Analizler ve Bulgular 
Araştırmaya katılan 285 orta ve üst düzey yöneticiler ile proje ve ekip liderlerinin demografik 

değişkenleri incelendiğinde; çalışmanın örnekleminin, 181 erkek (%64) ve 104 kadın (%36) yöneticiden 
oluştuğu görülmektedir. Katılımcıların medeni durumları 202’si (%71) evli, 83’ü (%29) bekârdır. Yöneticilerin 
yaşları 20 ila 65 arasında değişim göstermekte ve ortalama yaş 36’dır. Eğitim durumlarına bakıldığında; 
yöneticilerin 99’u lise (%34.7), 37’si (%13) meslek yüksekokulu, 120’si (%42.1) üniversite, 26’sı (%26) yüksek 
lisans ve son olarak 3’ünün (%1.1) doktora düzeyinde eğitimli olduğu görülmektedir. Departmanlara göre 
yöneticilerin 18’i (%6.3) pazarlama, 37’si (%13) muhasebe-finans, 41’i (%14.4) ithalat-ihracat, 17’si (%6) 
insan kaynakları, 29’u (%10.2) Ar-Ge, 103’ü (%36.1) üretim ve 40’ı (%14) kalite güvenlik, ürün bazlı proje 
departmanları gibi diğer departmanlarda görev aldıkları görülmektedir. 

Yapılan doğrulayıcı faktör analizleri neticesinde örgütsel yenilikçilik değişkeninin 16 madde ve 5 
faktörden oluştuğu; yeni ürün performansının 5 madde ve tek faktörden oluştuğu ve son olarak işletme 
performansı değişkeninin 3 madde ve tek faktörden oluştuğu bulunmuştur. Örgütsel yenilikçilik ölçeğinin iç 
tutarlık katsayısı 0,86, yapı güvenirliği katsayısı 0,82; yeni ürün performansı ölçeğinin iç tutarlık katsayısı 
0,81, yapı güvenirliği katsayısı 0,84 ve son olarak işletme performansı ölçeğinin iç tutarlık katsayısı 0,84 ve 
yapı güvenirliği katsayısı 0,81 olarak bulunmuş ve ölçekler oldukça güvenilir olarak kabul edilmiştir.  

Ölçeklerin yapısal geçerliğini test etmek amacıyla yakınsak (convergent) ve ayrışma (discriminant) 
geçerlik testleri yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre örgütsel yenilikçilik ölçeği açıklanan varyansı (AVE) 0,49 
ayrışma geçerliği (DV) katsayısı 0,70; yeni ürün performansı ölçeğinin açıklanan varyansı (AVE) 0,56 ayrışma 
geçerliği katsayısı (DV) 0,74 ve son olarak işletme performansı ölçeğinin açıklanan varyansı (AVE) 0,65 
ayrışma geçerliği katsayısı (DV) 0,80 olarak bulunmuş ve ölçekler yapı geçerliğini sağlamıştr. Araştırmada 
ölçüm araçlarının kapsam geçerliğini test etmek amacıyla, ölçekler geleneksel yaklaşım (Büyüköztürk, 2010) 
çerçevesinde 3 aşamalı olarak uzman görüşleri de alınarak 3 kişilik bir ekiple Türkçe’ye çevrilmiştir. Son 
aşamada Türkçe’ye çevrilen ölçeklerin maddelerinin içerik geçerliği doğrultusunda branşlarında uzman ve 
daha önce araştırma alanı ile ilgili çalışmaları olan dört kişi ile odak grup görüşmesi yapılarak ölçeklerin 
maddeleri incelenmiş ve uzmanların her bir maddenin geçerli olduğu noktasındaki uyuşma düzeylerinin 
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%90-%100 arasında olana kadar ölçek maddeleri tartışılmıştır. Grup görüşmesine katılan 1 üretim kalite 
mühendisi, 1 finans müdür yardımcısı, 1 insan kaynakları müdür yardımcısı ve 1 satın alma sorumlusundan 
görüş alınmıştır.  

Araştırma modelinin test edilmesi aşamasında gizil değişkenler ile yol analizi yöntemi kullanılmıştır. 
Araştırmada kullanılan üç ölçme modeli (örgütsel yenilikçilik, yeni ürün performansı ve işletme performansı) 
ayrı ayrı yapılan analizler aracılığı ile test edilmiş ve doğrulanmıştır. Araştırma modelinin uyum indeks 
değerlerine (Tablo 1), yol analizi sonuçlarına (Şekil 2, Tablo 2) göre önerilen modelin kabul edilebilir olduğu 
ve istatistiksel olarak iyi uyum düzeyine sahip olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 1: Araştırma Modelinin Uyum İndeks Değerleri 

Uyum istatistiği İyi Uyum Kabul Edilebilir Uyum Ölçeğin Uyum Değerleri 

χ2/sd < 3 4-5 2,54 

RMSEA <0.05 0.06 - 0.08 0,07 

SRMR < 0.05 < 0.1 0,04 

NFI > 0.95 0.94 - 0.90 0,90 

NNFI > 0.95 0.94 - 0.90 0,92 

CFI > 0.97 > 0.95 0,93 

GFI > 0.90 0.89 - 0.85 0,92 

AGFI > 0.90 0.89 - 0.85 0,88 

Kaynak: Schumaker ve Lomax, (1996); Schermelleh-Engel, Moosbrugger ve Müller (2003) 

Gizil değişkenler ile yol analizinde ölçme araçlarında gözlenen değişkenler, ölçme aracına ait 
maddeler olabileceği gibi, faktör toplam puanları da olabilmektedir (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 
2012: 339). Şekil 2’de görüldüğü üzere, işletme performansı ve yeni ürün performansı ölçme araçları 
gözlenen değişkenler ölçme aracına ait maddelerden oluşmakta; örgütsel yenilikçilik ölçme aracında ise 
gözlenen değişkenler faktör toplam puanlarından oluşmaktadır. 

 

Şekil 2:  Araştırma Modeli Yol Analizi Sonuçları 

 
Kısaltmalar: Örgütsel Yenilikçilik (OY), İşletme Performansı (IP), Yeni Ürün Performansı (YUP) 
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Tablo 2: Araştırma Modeli için Yapısal Eşitlik Modeli Sonuçları 

Değişkenler γ t R2 Cronbach 

Alpha 
CR AVE DV 

Örgütsel Yenilikçilik (ÖY)    0,86 0,82 0,49 0,70 
Bireysel-davranışsal yenilikçilik 0,35 5,62 0,12     
Ürün yenilikçiliği 0,79 14,95 0,62     
Süreç yenilikçiliği 0,78 14,89 0,61     
Pazarlama yenilikçiliği 0,81 15,73 0,66     
Stratejik yenilikçilik 0,67 11,98 0,44     
        
İşletme Performansı (İP)    0,81 0,84 0,65 0,80 
İ1 Yatırımlarımızın getirisi rakiplerimizden yüksektir. 0,73  0,53     
İ2 Brüt kar marjınız (Brüt kar/Toplam satışlar) 
rakiplerimizden yüksektir. 

0,83 12,92 0,69  
   

İ3 Net karımız rakiplerimizden yüksektir. 0,85 13,16 0,73     
        
Yeni Ürün Performansı (YÜP)    0,84 0,86 0,56 0,74 
Y1 Firmamızın toplam karlılığı göz önüne alındığında 
seçtiğiniz yeni ürün ne kadar başarılıdır? Yeni ürün 
firmamızda kabul edilen minimum karlılık düzeyini geçti 
mi? 

0,74  0,55  

   

Y2 Firmamızın diğer yeni ürünlerinin satışları ile 
kıyaslandığında seçtiğiniz yeni ürün satışları.. 

0,66 10,63 0,44  
   

Y3 Firmamızın diğer yeni ürünlerinin karlılığı ile 
kıyaslandığında seçtiğiniz yeni ürünün karlılığı.. 

0,80 12,87 0,64  
   

Y4 yeni ürünün satışları (bu ürünle ilgili) satış hedeflerinizi 
ne ölçüde karşıladı? 

0,78 12,52 0,60  
   

Y5 yeni ürünün karlılığı (bu ürünle ilgili) kar hedeflerinizi 
ne ölçüde karşıladı? 

0,75 12,14 0,57  
   

        
Kavramsal Model Yol Analizi Sonuçları        
H1: ÖY                     YÜP 0,46 6,62 0,21 KABUL    
H2: ÖY                     İP 0,51 7,27 0,26 KABUL    
H3: ÖY + YÜP                   İP 0,73 5,13 0,54 KABUL    
Kısaltmalar: CR = Construct reliability (Yapı güvenirliği katsayısı), AVE = Avarage variance extracted (Açıklanan varyans), DV = 
Discriminant validity (Ayrışma geçerliği) 

Analiz sonuçlarına göre, örgütsel yenilikçilikten yeni ürün performansına giden yoldaki t değerinin 
6,62 olması ve yüklenme düzeyinin R2= 0,21 olmasından dolayı yol anlamlıdır ve H1 hipotezi kabul edilmiştir. 
Örgütsel yenilikçilikten işletme performansına giden yoldaki t değerinin 7,27 ve yüklenme düzeyinin R2= 
0,26 olması bu yolu anlamlı kılmış ve H2 hipotezi kabul edilmiştir. Son olarak yeni ürün performansından 
işletme performansına giden yoldaki t değerinin 5,13 ve yüklenme düzeyinin R2= 0,54 olmasından dolayı bu 
yol da anlamlıdır ve H3 hipotezi kabul edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre örgütsel yenilikçiliğin yeni ürün 
performansı ve işletme performansı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir etkisi olduğu; öte 
yandan yeni ürün performansının da işletme performansı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir 
etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.   

 
5. Sonuç 
Araştırma modeli için yapılan yapısal eşitlik modeli yol analizi sonuçlarına göre (Şekil 2, Tablo 2) H1 

hipotezi, H2 hipotezi ve H3 hipotezi kabul edilmiştir. Örgütsel yenilikçiliğin yeni ürün performansı ve işletme 
performansı değişkenleri üzerinde ve yeni ürün performansının işletme performansı üzerinde istatistiksel 
olarak anlamlı ve pozitif bir etkisi olduğu bulunmuştur.  

İşletmelerin örgütsel yenilikçilik yeteneklerini arttırmaları yeni ürün ve işletme performanslarını da 
arttırdığından, işletmelerin pazarda rekabet avantajı sağlamaları mümkün olacaktır. Firmaların örgütsel 
yenilikçilikte başarı göstermeleri, pazara sundukları yeni ürünlerin başarısını doğru orantılı olarak 
etkilemektedir. Piyasaya sunulan yeni ürünlerin performanslarının yüksek olması işletmelerin genel 
performanslarını da arttırmaktadır. Yeni ürünlerin performanslarının rakiplere oranla yüksek düzeyde 
olması, işletmelerin genel performans düzeylerini de yükseltmekte ve rakipleri karşısında pazarda rekabet 
avantajı elde etmelerini sağlamaktadır. Örneğin, araştırma sonuçlarını destekler mahiyette, son yıllarda 
yoğun rekabetin hâkim olduğu ileri teknoloji ürünleri pazarında, firmaların tek bir yeni üründen sağladıkları 
gelir, yıllık toplam gelirlerinin %35-40’ını oluşturmaktadır. Bu rakamlar yeni ürün performansının işletme 
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performansı üzerinde ne denli yüksek bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. İşletmelerin, örgütsel 
yenilikçiliği oluşturan ürün yenilikçiliği ve süreç yenilikçiliğinin yanı sıra çalışanlarına yenilikçiliği arttıracak ve 
sürdürülebilirliğini sağlayacak davranış kazandırmaları, pazarlama faaliyetlerinde ve işletme için strateji 
geliştirme aşamalarında da yenilikçi olmaları gerekmektedir.          

Bu çalışmada, örgütsel yenilikçiliğin yeni ürün performansı üzerindeki pozitif etkisi, Cooper 
(1998)’ın yeni ürün performansını işletmelerdeki yenilikçi iklime bağladığı araştırma sonuçlarıyla 
örtüşmektedir. Yenilikçi iklim ile örgütsel yenilikçiliğin bireysel-davranışsal boyutunun bu örtüşmede rol 
oynadığı düşünülmektedir. Çalışma sonuçları, Subramanian ve Nilakanta (1996) ve Cainelli vd. (2006)’nin 
örgütsel yenilikçiliğin işletme performansı üzerindeki pozitif yönlü etkisini gösteren araştırmalarının 
bulgularını desteklemektedir. Literatür incelendiğinde yapılan araştırmalarda genellikle yeniliğin tek boyutlu 
(ürün, süreç ya da pazarlama inovasyonu) olarak değerlendirildiği görülmektedir. (Alegre ve Chiva, 2008; 
Alegre ve Chiva, 2013; Balachandra ve Friar, 1997; Sun vd., 2009). Bu çalışmada, örgütsel yenilikçiliğin 5 
boyutta ölçülmesi; yeni ürün performansı ile işletme performansı ilişkilerinin birlikte incelenmesi mevcut 
literatüre ve ileride yapılacak olan çalışmalara katkı sağlamaktadır.  
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ÖZET 
Çalışmanın amacı, işletmelerde stratejik inovasyon yönetimi uygulamaları olarak öne çıkan 

inovasyon stratejisi, örgüt yapısı, inovasyon kültürü, teknoloji yeteneği ve müşteri ve tedarikçilerle ilişkilerin 
firma inovasyon performansı üzerindeki etkisini ve firma inovasyon performansının firma performansı 
üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu bağlamda Türkiye TRB2 bölgesinde faaliyet gösteren 66 imalat 
işletmesi ve her işletmeden yönetici pozisyonunda bulunan iki kişiden veri almak suretiyle, toplam 132 
kişiden alınan veriler analiz edilmiştir. Analizler sonucunda inovasyon stratejisi ve örgüt yapısının firma 
inovasyon performansını arttırdığı tespit edilmişken, inovasyon kültürü, teknoloji yeteneği ve müşteri ve 
tedarikçilerle ilişkilerin firma inovasyon performansı üzerinde anlamlı bir etkisi tespit edilememiştir. 
Bununla birlikte firma inovasyon performansının genel firma performansı üzerinde pozitif yönde bir etkiye 
sahip olduğu tespit edilmiştir.   
 

Anahtar kelimeler: İnovasyon Performansı, Firma Performansı, Stratejik İnovasyon Yönetimi. 
 
1. Giriş  
İşletmelerde inovasyon yönetimiyle ilgili faaliyetler iş, politika ve akademik çevrelerin en çok ilgi 

duyduğu konuların başında gelmektedir (Lopez-Nicolas ve Merono-Cerdan, 2011). Bu ilgi haksız değil. Zira 
inovasyon günümüzde rekabetin temel dayanağıdır (Volberda vd., Li vd., 2013). İnovasyon firmaların yeni 
pazar taleplerini karşılama yeteneğini arttırır ve firmaların yeni teknolojik gelişmeler karşısında pozisyon 
almalarına yardımcı olur. İnovasyon kavramı, işletmede üretilen yeni bir yapı veya yönetim süreci, bir 
politika, yeni bir plan ya da program, yeni bir üretim süreci, yeni bir ürün veya hizmet olarak 
tanımlanmaktadır (Damanpour ve Evan, 1984; Lopez-Nicolas ve Merono-Cerdan, 2011). Freeman (1982) 
inovasyon kavramını; yeni (veya geliştirilmiş) bir ürünün pazarlanması veya yeni (veya geliştirilmiş) bir 
sürecin veya ekipmanın ilk kez ticari olarak kullanımını içeren teknik, tasarım, üretim, yönetim ve ticari 
faaliyetlerdir şeklinde tanımlamaktadır (Bessant ve Tidd, 2007).  

İnovasyon kavramı tek başına kullanıldığı zaman, süreci ifade edebilir, ama stratejik inovasyon 
yönetimi olarak kullanıldığında inovasyonun uygulamada kontrol edilebilmesi ve yönetilmesini ifade eder 
(Drucker, 2003). Stratejik inovasyon yönetimi kavramı birçok parçadan oluşan bir süreci ifade ettiğinden 
dolayı, kavramın içeriği ve bileşenleri konusunda açık ve bütün araştırmacıların üzerinde hemfikir olduğu bir 
tanımı bulunmamaktadır (Tidd, 2001). Dankbaar (2003) bu karışıklığı gidermek için birbirinden farklı ve aynı 
zamanda birbirini tamamlayıcı iki yaklaşım önermiştir. Dankbaar (2003)’e göre stratejik inovasyon yönetimi 
ya insan yaratıcılığını teşvik edecek ön koşulların işletmede tesis edilmesi, ya da bilginin kullanılma süreci 
olarak tanımlanabilir. Stratejik inovasyon yönetimi firmanın teknolojiyi, iş süreçlerini (müşteriler, 
tedarikçiler, finansal ve dış kaynaklar vb.) ve insan ilişkilerini (kültür, iletişim, organizasyon vb.) inovasyonu 
destekleyecek ve teşvik edecek şekilde yönetmesi anlamına gelir (Ecevit Sati ve Işik, 2011). Sanchez vd. 
(2011)’e göre ise stratejik inovasyon yönetimi inovatif bir vizyonun yaratılması, iş stratejilerinin 
uyumlaştırılması, stratejinin bütün örgütsel düzeylere yayılması, pazar eğilimleri, teknolojiler ve rakip 
hareketleri gibi rekabet mekanizmalarının analizini içeren inovatif faaliyetler bütünüdür.  

Stratejik inovasyon yönetimi farklı bileşenleri olan ve aynı zamanda bu farklı bileşenlerin bir bütün 
olarak yönetilmesini gerektiren bir süreçtir (Igartua vd., 2010).  Stratejik inovasyon yönetimi uygulamalarıyla 
ilgili literatür incelendiğinde, öne çıkan firma inovasyon performansı belirleyicilerinin inovasyon stratejisi, 
örgüt yapısı, inovasyon kültürü, teknoloji yeteneği ve müşteri ve tedarikçilerle ilişkiler olduğu görülmektedir 
(Burgelman vd., 2004; Terziovski, 2010; Igartua vd., 2010; Sanchez vd., 2011; Maggitti vd., 2013). Söz 
konusu inovasyon yönetimi uygulamalarının, firma performans çıktıları üzerindeki etkileri literatürde 
tartışmalıdır. Kaynak Temelli Yaklaşımdan yola çıkan araştırmacılar, diğer firmaların sahip olmadığı bilgiye, 
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yetkinliklere ve inovatif ürünlere sahip olan firmaların yüksek performansa ulaşacağını savunmaktadır 
(Gatignon ve Xuereb, 1997; Han vd., 1998; Ozsomer vd., 1997). Başka bir ifadeyle bu araştırmacılara göre; 
benzerlerinden büyük ölçüde ayrışmış daha fazla inovatif ürünler müşterilere değer sağlar; bu nedenle 
rekabet üstünlüğü daha fazla olur. Aksini işaret eden araştırmacılar, daha az inovatif ürünlerin daha az 
belirsiz olduğunu ve daha fazla sinerjiye sahip olabileceğini ve dolayısıyla daha başarılı olabileceğini 
belirtmektedirler (Calantone vd., 1994; Calantone vd., 2006; Tatikonda, 1999).  

Literatür incelendiğinde yukarıda sözü edilen stratejik inovasyon yönetimi uygulamalarının 
birbirinden bağımsız bir şekilde firma performans çıktıları üzerindeki etkisini ele alan çok sınırlı sayıda 
çalışma olduğu görülmektedir (Terziovski, 2010; Igartua vd., 2010; Sanchez vd., 2011; Maggitti vd., 2013). 
Dahası, söz konusu stratejik inovasyon yönetimi uygulamalarının bir bütün olarak inovasyon performansı ve 
inovasyon performansının firma performansı üzerindeki etkisinin modellendiği herhangi bir çalışmanın 
yapılmadığı görülmektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı; işletmelerde stratejik inovasyon yönetimi 
uygulamaları olarak öne çıkan inovasyon stratejisi, örgüt yapısı, inovasyon kültürü, teknoloji yeteneği ve 
müşteri ve tedarikçilerle ilişkiler ile firma inovasyon performansı ve firma inovasyon performansı ile firma 
performansı arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu bağlamda çalışma kapsamında yanıtı aranan iki araştırma 
sorusu bulunmaktadır: 
1) Firma inovasyon performansını etkileyen stratejik inovasyon yönetimi uygulamaları hangileridir? 

2) Firma inovasyon performansı genel firma performansını etkiliyor mu? 
Araştırmanın amacı, problem cümlesi ve literatür araştırmasından hareketle araştırmanın 

hipotezleri aşağıdaki gibi kurgulanmıştır: 
H1: İnnovasyon stratejisi ile firma inovasyon performansı arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki 
vardır. 
H2: Örgüt yapısı ile firma inovasyon performansı arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki vardır. 
H3: İnovasyon kültürü ile firma inovasyon performansı arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki 
vardır. 
H4: Teknoloji yeteneği ile firma inovasyon performansı arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki 
vardır. 
H5: Müşteriler ve tedarikçilerle ilişkiler ile firma inovasyon performansı arasında pozitif yönde 
anlamlı bir ilişki vardır. 
H6: Firma inovasyon performansı ile firma performansı arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki 
vardır. 
Bu çalışmanın sektöre ve yönetim alanına temel katkısı; işletmelerde stratejik inovasyon yönetimi 

uygulamalarının inovasyon performansını ve genel firma performansını nasıl etkilediğini anlamak olacaktır. 
Ayrıca literatürde son yıllarda yer almaya başlayan stratejik inovasyon yönetimi ile ilgili çalışmaların sınırlı 
sayıda olması ve Türkiye’deki işletmelere yönelik araştırmaların yalnızca birkaç çalışma ile sınırlı kalması, 
mevcut çalışmayı literatüre ve endüstriyel uygulamaya katkısı açısından önemli kılmaktadır. 

 
2. Stratejik İnovasyon Yönetimi Uygulamaları 
 
2.1. İnovasyon Stratejisi 
Porter (1996)’a göre strateji, işletmenin kendisini rakiplerinden farklılaştıracak ve rekabetçi 

konumunu muhafaza etmesini sağlayacak faaliyetler kümesinin bulunmasıdır. Araştırma sonuçları genel 
olarak bir inovasyon stratejine sahip olan işletmelerin, olmayan işletmelere nazaran daha başarılı olduğunu 
göstermiştir (O’Regan vd., 2005). İnovasyon stratejisi yeni bir ürün veya hizmet ile ilgili finansal amaç ve 
büyüme alanlarından oluşur; yeni ürün veya hizmetlerin stratejik misyonunu tanımlayan stratejik roller ve 
yeni ürün veya hizmet fikirlerinin geçmesi gereken filtreler serisi sağlayan kriterler bütünüdür (Ecevit Satı ve 
Işık, 2011). İnovasyon stratejisi, işletmelerin inovasyon çabasına girişmeden önce inovasyonu neden 
yaptıklarını düşündüren bir rehberdir. Landel ve Varmus (2011)’a göre inovasyon stratejisi, işletmenin 
inovatif potansiyelini iyileştirmek ve geliştirmek için amaçlar, yöntemler ve yollar belirleme yaklaşımına yön 
veren stratejilerin belirlenmesidir. İnovasyon stratejisi üst yönetime; rakiplerinin faaliyetlerini izleme, 
müşteri pazar bilgilerine ulaşma, firma kaynaklarını etkili kullanma ve etkili Araştırma ve Geliştirme yatırımı 
yapma imkanı sağlar (Oke vd., 2012). 

 
2.2. Örgüt Yapısı  
Fonksiyonlar arası bilgi ve kaynak paylaşımını mümkün kılan, stratejik kararların verilmesini ve 

anlaşmazlıkların çözülmesini sağlayan ve inovasyon sürecini etkin olarak koordine eden örgütsel yapıları 
oluşturmak şirketler için kritik bir unsurdur (Maltz ve Kohli, 1996; Olson vd., 1995; Song vd., 1997; Song ve 
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Montoya-Weiss, 1998). Örgütsel yapı, örgütün dış çevreye ve pazar dinamiklerine stratejik olarak 
odaklanmasının sonucu olarak şekillenmektedir (Matsuno vd., 2002).  Miller (1987) örgütsel yapıyı,  örgütün 
iş aktivitelerini ve kaynak akışlarını yapması, koordine ve kontrol etmesi için iş rollerinin ve yönetsel 
mekanizmaların sürekli paylaştırılması olarak tanımlamıştır. Yapı, organik ve mekanik olarak 
sınıflandırılmıştır. Yüksek belirsizlik içeren işlerin organik yapılar gerektirdiği varsayılırken, düşük belirsizlik 
içeren işlerin mekanik yaklaşımlar öngördüğü varsayılır. Bu kuram baz alındığında karmaşık inovasyon 
projeleri merkeziyetçi, resmi ve bürokratik yapılarda başarıyla yürütülemez (Covin ve Slevin, 1989; Hage ve 
Dewar, 1973; Miller vd., 1988); ancak esnek organik yapılar yeni teknolojiyi kavrama gücünü artırarak 
inovasyonu kolaylaştırabilir (Matsuno vd., 2002; Olson vd., 1995; Sethi vd., 2001). Örgütsel yapının 
inovasyon üzerindeki etkisiyle ilgili olarak baskın olan görüş, esnek örgütsel yapıyı savunur (Gupta ve 
Wilemon, 1986), ancak bazı araştırmacılar mekanik yapılarla özdeşleştirilen zaman ve maliyet etkinliğine 
işaret etmektedirler (McDermott ve O’Connor, 2002; Olson vd., 1995). 
 

2.3. İnovasyon Kültürü  
Literatürde inovasyon kültürü farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Koberg ve Chusmir (1987) ve 

Deshpande vd. (1993)’ne göre, inovatif olmanın anahtar kelimeleri, kültürel bir perspektiften yaratıcılık, 
açıklık, yeni fikirleri anlayışla kabul etme (yeni fikirlere kapalı olmama), risk alma ve girişimci zihniyet 
şeklinde tanımlanabilir. Capon vd. (1992) ve Gupta ve Wilemon (1990), inovasyon kültürünü tanımlamak için 
açık olma ve biçimsel olmayan iletişim iklimine işaret ederken, Kuczmarski (1998), yeniliklerin 
desteklendiğine dair çalışanlar arasında bütünsel bir inancın ve zihniyetin oluşması olarak tanımlamaktadır. 
İnovasyon kültürü, örgütün tüm kurallarında inovasyon ve farklılığı sürekli bir biçimde ortaya koymayı, 
uygulamayı ve geliştirmeyi ana ilke olarak belirleyen kültür biçimidir. Başka bir ifadeyle örgüt kültürü veya 
iklimi eğer çalışanların inovasyon kapasitesini, risk toleransını ve kişisel gelişmeyi destekliyorsa inovatif 
örgüt kültürü olarak adlandırılabilir (Martin-de Castro vd., 2013). İnovatif bir kültüre sahip işletmeler, 
girişimcilik ve risk almanın desteklendiği, ödüllendirildiği, yeni ürünlerin pazarda başarısız olduğu 
zamanlarda dahi çalışanların ve ürün geliştirme takımlarının cezalandırılmadığı şeklinde atmosferin hakim 
olduğu işletmelerdir (De Brentani ve Kleinschmidt, 2004). Örgütsel literatürdeki araştırmalar, güçlü bir örgüt 
kültürünün çalışma iklimi, strateji oluşturma, örgütsel davranış ve süreçlerin belirlenmesindeki anahtar 
rolünden dolayı firma performansını artırdığını ifade etmektedirler (de Brentani ve Kleinschmidt, 2004). 
Örneğin Hynes (2009)’a göre kültür çalışanları, müşterileri, rakipleri ve tedarikçiler ile işletmenin bunlarla 
etkileşimini tanımladığından dolayı, kültürün işletme üzerinde geniş bir etkisi vardır. 

 
2.4. Teknoloji Yeteneği  
İşletmelerin devamlılıklarını sağlayabilmeleri ve başarılı olabilmelerinin temelinde teknolojinin 

bizzat kendisi ve teknoloji tabanlı yeteneklerle rekabet edebilmeleri yatmaktadır. Cerulli (2014)’a göre 
teknoloji yeteneği, firmalara sürdürülebilir inovatif kapasitesi ve pazar başarısı sağlayan bilgi ve yeteneklerin 
elde edilmesi, uyum sağlanması ve geliştirilmesidir. Sobanke vd. (2012) teknoloji yeteneğini, firmanın 
teknolojiyi seçme, kurma, anlama, uyum sağlama, iyileştirme ve geliştirmeyle ilgili spesifik çabalarının ve 
stratejilerinin toplamı olarak tanımlamaktadırlar. Benzer şekilde Terece vd. (1997) teknoloji yeteneğini, 
işletmelerin yeni ürün ve süreç geliştirme ve diğer faaliyetleri etkili bir şekilde yerine getirme yeteneğini de 
kapsayan teknik faaliyetler ve işi yürütme yeteneği olarak tanımlamaktadırlar. Grant (1996)’a göre 
sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmenin temel anahtarı sadece bilgi değil aynı zamanda yeni bilgilerin 
üretimini sağlayacak teknoloji yeteneğidir. Teknoloji yetenekleri olan şirketler bu yeteneklerini kullanarak 
firmada etkin süreçler oluşturacaklar ve bu etkin süreçler de doğal olarak şirketin hem inovasyon 
performansını hem de genel olarak rekabetçilik gücünü artıracaktır (Ortega, 2010). Vega-Jurado vd. (2008), 
genel olarak araştırma ve geliştirmeyle ölçülen teknoloji yeteneğinin inovasyonun bir belirleyicisi olduğunu 
vurgulamışlardır. Teknolojik yeteneği olan firmalar öncü süreç inovasyonlarıyla daha fazla kazanç sağlamayı 
garanti altına alabilirler ve değişen pazar taleplerine cevap verebilecek ürün inovasyonlarıyla pazarda 
farklılaşabilirler (Ortega, 2010). Teknoloji yeteneğinin işletmelerin öğrenme stratejileri ve inovasyon türleri 
üzerindeki etkisiyle ilgili literatürde birbiriyle çelişen bulgular olmakla birlikte (Zhou ve Wu, 2010), bu 
konudaki genel kanı teknolojinin yeteneğinin, yeni ürün geliştirme, işletme performansı ve örgütsel 
öğrenme üzerinde dolaylı ya da direkt olarak etkili olduğu yönündedir (Cohen ve Levinthal, 1990; Moorman 
ve Slotegraaf, 1999). 

 
2.5. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler 
İnovasyon işletmelerin pazar odaklı olmalarını teşvik eder (Harmancıoğlu, 2012). Böylece şirketin 

hem müşteriye hem de tedarikçiye stratejik yönelimi inovasyon sürecinde önemli bir rol oynar (Atuahene-
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Gima ve Ko, 2001; Gatignon ve Xuereb, 1997; Moorman, 1995). İşletmenin müşteriler ve tedarikçilerle geniş 
yelpazede yapacağı bir işbirliğiyle, farklı alanlardan elde edeceği bilginin ve oluşacak sinerjinin, inovasyon 
performansı üzerinde pozitif etkisi olacaktır. Örneğin tedarikçiler, işletmenin üretim süreçleriyle ilgili 
teknolojik bilgi kaynağı olabilecekken, müşteriler de pazarla ilgili temel bilgi kaynağı olabilirler (Belderbos 
vd., 2004). Kaynak bağımlığı yaklaşımı perspektifine göre tedarikçilerle işbirliği sonucunda firma, 
kaynaklarını tedarikçilerin kaynaklarıyla birleştirerek değer kazanabilir ve rekabet üstünlüğü sağlayabilir. 
Bilgi temelli perspektif de işletmelerin bilgi boşluklarını doldurmak için tedarikçiler ve müşterilerle ilişkilerin 
hayati önemine işaret etmektedir (Spender, 2007). Aynı şekilde bilişsel perspektif de, çalışanların ve 
işletmelerin bilişsel kaynaklara olan ihtiyaçlarını karşılamak ve kendilerini tamamlama yeteneği kazanmak 
için tedarikçiler ve müşterilerle işbirliğinin inovasyon üzerindeki etkisine işaret etmektedir (Nooteboom, 
1999). Müşteriler ve tedarikçilerle ilişkilerin firma inovasyon performansı göstergeleri üzerindeki etkisiyle 
ilgili olarak; bazı araştırmacılar müşteri ve tedarikçi odaklılığı desteklerken, bazıları ise özellikle müşteriyi baz 
almanın reaktif stratejilere ve radikal inovatif ürünlerden çok, artımsal (incremental) inovatif ürünlere 
(karşılığı hemen alınan düşük riskli projeler) yol açacağını belirtmektedirler (Atuahene-Gima, 2005; Baker ve 
Sinkula, 2005).  

 
3. Firma İnovasyon Performansı ve Firma Performansı İlişkisi 
İnovasyon başarısının firma performansı üzerindeki pozitif etkisi birçok araştırmada ortaya 

konulmuştur (Damanpour ve Evan, 1984; Zahra vd., 1988; Khan ve Manopichetwattana, 1998). inovasyon, 
işletmelerin yeni pazarlara girmesi, mevcut pazar paylarını arttırması ve rekabet üstünlüğü elde etmesi için 
en önemli büyüme stratejilerinden biri olarak değerlendirilmektedir (Gunday vd., 2011). Özellikle yeni 
ürünler üretme ve pazara sunma başarısı anlamındaki inovasyon performansı, mevcut olan müşterilerin 
memnuniyetini arttıracağından ve yeni müşteriler kazandıracağından dolayı, toplam satışlar ve pazar payını 
arttıracaktır (Gunday vd., 2011). Örneğin McAdam ve Keogh (2004), firma performansı ile inovatifliği 
arasındaki ilişkiyi araştırdıkları çalışma sonucunda, firma inovasyon eğiliminin, yoğun rekabet koşullarında 
rekabet avantajı elde etmek açısından hayati bir öneme sahip olduğunu tespit etmişlerdir. Geroski (1995), 
inovasyonların ve patentlerin, hisse senetleri getiri oranı ve bilanço değerleri gibi ölçülebilir finansal 
performans göstergeleri üzerindeki etkisini araştırmıştır. Araştırma sonucunda, inovasyonların firma 
performansı üzerinde direkt etkisinin yanı sıra, aynı zamanda firmaya dolaylı olarak birçok fayda sağladığı 
tespit edilmiştir. 

 
4. Yöntem    

 
4.1. Veri Toplama ve Örneklem 
Araştırmanın evreni Türkiye TRB2 bölgesinde (Van, Bitlis, Muş, Hakkari) bulunan en az 10 (on) 

çalışanı olan imalat işletmeleridir. Öncellikle TRB2 bölgesinde faaliyet gösteren imalat işletmelerinin listesi 
KOSGEB, ABİGEM ve VATSO gibi kurumlardan alınarak araştırma kapsamına uygun 75 işletme veri alınmak 
üzere örneklem olarak seçildi. Veri toplama süreci sonunda toplam 66 farklı işletme ve her işletmede 
yönetici pozisyonunda bulunan iki kişiden veri almak suretiyle toplam 132 kişiden alınan veriler analiz edildi. 
Tek kişi eğilimini ortadan kaldırmak için her işletmede iki kişiyle yüz yüze görüşülerek anket yoluyla veri 
alındı. En az iki kişiyle anketi cevaplamayan işletmelerin anketleri analiz dışında bırakıldı. Anketi 
cevaplayanların %50’si üst düzey yönetici, %37.9’u orta düzey yönetici, %6.8’i alt kademe yönetici ve %5.3’ü 
ise pazarlama ve halkla ilişkiler departmanlarından çalışan kişilerdir. Veri alınan 40 işletmede 10-20 arasında 
(%60.6), 15 işletmede 21-30 arasında (%22.7), 5 işletmede 31-40 arasında (%7.6), 3 işletmede 41-50 
arasında (%4.5) ve 3 işletmede ise 50’nin üzerinde (%4.5) çalışan bulunmaktadır. Veri alınan işletmelerin yaş 
ortalaması 14.8 yıl ve standart sapması ise 14.1 olarak tespit edilmiştir.  

 
4.2. Ölçüm araçları 
İnovasyon stratejisi, örgüt yapısı ve müşteri ve tedarikçiler ilişkiler yapıları, Terziovski (2010)’nin 

çalışmasında kullanılan ölçeklerle ölçülmüştür. İnovasyon stratejisi 8 madde, örgüt yapısı 5 madde, müşteri 
ve tedarikçilerle ilişkiler ise 3 madde ile ölçülmüştür. İnovasyon kültürü yapısı, Terziovski (2010) ve Martin-
de Castro vd. (2013)’nin çalışmalarında kullandıkları ölçeklerden yararlanılarak toplam 5 madde ile 
ölçülmüştür. Teknoloji yeteneği yapısı, Terziovski (2010) ve Su vd. (2013)’nin çalışmalarında kullandıkların 
ölçeklerden faydalanarak toplam 6 madde ile ölçülmüştür. Firma inovasyon performansı, Oke vd. (2012)’nin 
çalışmalarında kullandıkları algılanan inovasyon performansı ölçeğinden faydalanılarak toplam 4 madde ile 
ölçülmüştür. Söz konusu yapılar 0 ile 10 arasında (0 = hiç katılmıyorum, 10 = tamamen katılıyorum) Likert 
tipi derecelemeyle ölçülmüştür. Firma performansı ölçeği olarak, Zhang ve Li (2009)’nin çalışmalarında 
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kullandıkları 5 maddelik algılanan firma performansı ölçeği kullanılmıştır. Firma performansı ölçeği 0 ile 10 
arasında (0 = çok kötü, 10 = çok iyi) Likert tipi derecelemeyle ölçülmüştür. 

  
4.3. Geçerlilik ve Güvenirlik  
Kullanılan ölçeklerin geçerlilik ve güvenirliğini test etmek için açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör 

analizleri yapıldı. Açıklayıcı faktör analizi için IBM SPSS 22 programı, doğrulayıcı faktör analizleri için ise IBM 
Amos 21 programı kullanıldı. Açıklayıcı faktör analizleri sonucunda her yapı maddelerinin tek faktörde 
toplandığı tespit edildi. İnovasyon stratejisi ölçeğine ait maddelerin faktöre yükleri 0.72 ile 0.88; örgüt 
yapısının 0.71 ile 0.79; inovasyon kültürünün 0.74 ile 0.81; teknoloji yeteneğinin 0.75 ile 0.90; müşteri ve 
tedarikçilerle ilişkilerin 0.77 ile 0.91; inovasyon performansının 0.83 ile 0.87 ve firma performansının 0.88 ile 
0.91 arasında tespit edildi. Ölçeklerin açıklanan varyansı inovasyon stratejisi için %63; örgüt yapısı %56; 
İnovasyon kültürü %60; teknoloji yeteneği %71; müşteri ve tedarikçilerle ilişkiler %74; inovasyon 
performansı %73 ve firma performansı için %80 olarak tespit edildi. Güvenilirlik analizleri için ölçeklerin iç 
tutarlılığını belirlemekte kullanılan Cronbach’s Alpha katsayıları her ölçek için yeterli bulundu (inovasyon 
stratejisi, 0.91; örgüt yapısı, 0.80; inovasyon kültürü, 0.83; teknoloji yeteneği, 0.92; müşteri ve tedarikçilerle 
ilişkiler, 0.81; inovasyon performansı, 0.88; firma performansı, 0.94). Araştırma kapsamında kullanılan 
ölçeklerin yapı geçerliliğini test etme için doğrulayıcı faktör analizi yapıldı. Doğrulayıcı faktör analizi 
sonuçlarına göre, inovasyon stratejisi ölçeğinde tek boyutlu [X2/sd=1.3; p>0.05; GFI=0.97; CFI=0.99; IFI=0.99; 
RMSEA=0.04]; örgüt yapısı ölçeğinde tek boyutlu [X2/sd=1.3; p>0.05; GFI=0.98; CFI=0.99; IFI=0.99; 
RMSEA=0.05], inovasyon kültürü ölçeğinde tek boyutlu [X2/sd=1.9; p>0.05; GFI=0.98; CFI=0.99; IFI=0.99; 
RMSEA=0.04], teknoloji yeteneği ölçeğinde tek boyutlu [X2/sd=1.3; p>0.05; GFI=0.97; CFI=0.99; IFI=0.99; 
RMSEA=0.05], müşteri ve tedarikçilerle ilişkiler ölçeğinde tek boyutlu [doymuş (saturated) model], 
inovasyon performansı ölçeğinde tek boyutlu [doymuş (saturated) model] ve firma performansı ölçeğinde 
ise tek boyutlu [X2/sd=0.7; p>0.05; GFI=0.99; CFI=1.00; IFI=1.00; RMSEA=0.00] ölçüm modellerinin en iyi 
uyumu verdiği ortaya çıkmıştır. 
 

4.4.Bulgular ve Hipotez Testleri 
İnovasyon performansı üzerindeki etkisi araştırılan yapılar ile inovasyon performansı ve firma 

performansı arasındaki ilişkinin derecesini ve yönünü tespit etmek için yapılan korelasyon analizi sonuçları 
ve yapılara ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 1’de verilmiştir. Korelasyon analizi sonuçlarına 
göre bağımsız değişkenler olan inovasyon stratejisi, örgüt yapısı, inovasyon kültürü, teknoloji yeteneği ve 
müşteri ve tedarikçilerle ilişkiler ile inovasyon performansı arasında ve inovasyon performansı ile firma 
performansı arasında pozitif yönde α=0.01 düzeyinde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. 
 

Tablo 1: Korelasyon Analizi 
Değişkenler Ort. S.sap. 1 2 3 4 5 6 7 

(1) FP 7.7 1.6 1.00       
(2) İP 8.4 1.5 0.53* 1.00      
(3) İS 8.3 1.5 0.38* 0.63* 1.00     
(4) ÖY 7.6 1.7 0.36* 0.59* 0.51* 1.00    
(5) İK 7.4 2.0 0.27* 0.49* 0.37* 0.55* 1.00   
(6) TY 7.9 2.0 0.27* 0.48* 0.46* 0.50* 0.44* 1.00  
(7) MTİ 8.9 1.4 0.29* 0.46* 0.47* 0.32* 0.40* 0.30* 1.00 

Not: *α=0.01 seviyesinde anlamlı; N=132; FP: Firma performansı; İP: İnovasyon performansı; İS: İnovasyon stratejisi; ÖY: 
Örgütsel yapı; İK: İnovasyon kültürü; TY: Teknoloji yeteneği; MTİ: Müşteri ve tedarikçilerle ilişkiler. 

 
Araştırmanın hipotezleri, değişkenler arasındaki ilişkileri gösteren bir yapısal model geliştirilerek 

test edilmiştir. Geliştirilen yapısal SmartPLS 2.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Yapısal modelin 
program çıktısı Şekil 1’de gösterilmektedir.  
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Şekil 1: Yapısal Model 

 
  

Şekil 1’de, okların üzerindeki değerler regresyon katsayılarını (β değerlerini) göstermektedir. 
Şekillerin içindeki değerler ise R2 değerlerini göstermektedir. Yapısal model sonucu incelendiğinde, bağımsız 
değişkenler olan inovasyon stratejisi, örgüt yapısı, inovasyon kültürü, teknoloji yeteneği ve müşteri ve 
tedarikçilerle ilişkilerin inovasyon performansındaki varyansın %54.5’ini açıkladığı görülmektedir (R2=0.545). 
inovasyon performansı değişkeni ise modelde firma performansındaki varyansın %28.8’ni açıklamaktadır 
(R2=0.288). İnovasyon stratejisi ile inovasyon performansı arasında (β=0.347; t=4.099; p<0.001), esnek örgüt 
yapısı ile inovasyon performansı arasında (β=0.240; t=2.522; p<0.02) ve inovasyon performansı ile firma 
performansı arasında (β=0.537; t=7.649; p<0.001) pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu 
durumda H1, H2 ve H6 hipotezleri kabul edilmiştir. Bununla birlikte teknoloji yeteneği, inovasyon kültürü ve 
müşteri ve tedarikçilerle ilişkilerin inovasyon performansı üzerinde anlamlı bir etkisi tespit edilememiştir. Bu 
durumda H3, H4 ve H5 hipotezleri kabul edilmemiştir.  
 

5.Sonuç  
Analizler sonucunda; inovasyon stratejisi ile örgüt yapısının firma inovasyon performansı üzerinde 

ve inovasyon performansının ise firma performansı üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkiye sahip olduğu 
görülmektedir. Bununla birlikte İnovasyon kültürü, teknoloji yeteneği ve müşteri ve tedarikçilerle ilişkilerin 
firma inovasyon performansı üzerinde anlamlı bir etkisi tespit edilememiştir. 
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ÖZET 
Müşteri isteklerinin hızla değiştiği ve beklentilerinin işletme stratejilerini önemli ölçüde etkilediği 

günümüzde, inovasyon kavramı işletmeler için vazgeçilmez bir rekabet aracı haline gelmiştir. Rakiplerine 
üstünlük sağlayabilme arayışındaki işletmeler yeniliklere odaklanmış ve inovatif düşünme eğilimlerini 
geliştirmeye yönelmişlerdir. Kaynağını bireyden ve bireyin çevresinden alan inovasyonun, çevrede veya 
örgütte hakim olan iklim dahilinde şekillenmesi ve hayat bulması, örgüt ikliminin bireyin inovatif düşünme 
eğilimi üzerindeki rolü üzerine olan çalışmaların da öneminin artmasını sağlamıştır. Türkiye’de istihdamın 
%75.8’ini KOBİ’ler oluşturmakta ve bunların % 97’ye yakınının aile şirketleri olduğu bilinmektedir (TUIK, 
2014). Bu nedenle, ekonomiye önemli katkı yapan aile işletmelerinin inovatif eğilimlerini anlamak ve etkili 
faktörlerin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Çalışma kapsamında, aile işletmelerinin inovatif 
düşünme eğilimlerini etkileyen etmenler arasından örgüt iklimi ele alınacak;  örgüt iklimi ve inovasyon 
kavramları tanımlanacak daha sonra inovatif düşünme eğilimlerine örgüt ikliminin etkisi tartışılacaktır. 
Araştırmanın evreni sektöründe inovatif olarak bilinen bir aile işletmesi olup, araştırmada nitel araştırma 
yöntemi kullanılmıştır.  

 
Anahtar Kelimeler: Örgüt İklimi, İnovasyon, Aile İşletmesi.  
 
1. Giriş 
Günümüz rekabet ortamı, sürekli değişen pazar koşulları nedeniyle işletmelerin varlıklarını 

sürdürebilmelerini ve avantaj yaratabilmelerini her geçen gün zorlaştıran bir yapı halini almaya başlamıştır. 
Özellikle iletişim ve teknoloji alanındaki gelişmeler sayesinde bilginin yayılımının hızlanması bu zorlu 
rekabetin düzeyini daha da arttırarak işletmeleri yeni arayışlara zorlamaya başlamıştır. İşletmelerin bu 
çevresel ortamda,  kalıcı olabilmeleri ve rekabet avantajı yaratabilmeleri, rakiplerine oranla bir fark ya da 
yenilik ortaya koymalarını, dolayısıyla da inovasyona yönelmelerini kaçınılmaz hale getirmiştir. Nitekim 
inovasyon çalışmaları, temelinde rekabet boyutunu barındırmaktadır. Bu durum inovasyonu yaratan ve 
kullanacak olan işletmeler lehine üstünlük yaratırken, bunun dışında kalan işletmeler açısından ciddi 
olumsuz sonuçlar oluşturabilmektedir (Teece,1992; Koç ve Yavuz,2011). 

İnovasyon kavramı çoğunlukla icat ile karıştırılmasına rağmen, icat keşfetme sürecinde kalırken 
inovasyon en genel tanımıyla bu keşfin bir değere dönüştürülmesi olarak betimlenebilir. İnovasyona yönelik 
en geçerli tanım ise, OECD ve TÜBİTAK tarafından da kabul edilen Oslo kılavuzunda "yenilik (inovasyon), 
işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede 
iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel 
yöntemin gerçekleştirilmesi” şeklinde yapılmıştır (Oslo Kılavuzu,2005). 

Oslo kılavuzunda da üzerinde sıkça durulduğu üzere inovasyonun gerçekleşmesinde örgütler kritik 
önem taşıyan yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada, örgütlerin ve paydaşlarının inovasyonun 
kaynağı olarak ön plana çıktığı söylenebilir. Dolayısıyla örgüte has özelliklerin ve örgütün çalışanlarının bir 
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araya gelmesiyle oluşan örgüt iklimi, gerçekleştirebilecek inovasyonu doğrudan etkileyebilecek 
değişkenlerin başında görülebilir.  

Örgüt iklimi üzerine farklı tanımlamalar yapılmakta, çoğu zaman örgüt kültürü ile karıştırılabildiği 
veya beraber kullanıldığı görülmektedir. Örgüt ikliminin bir algı olduğu ve örgüt kültürüne göre daha kısa 
süreli olup farklılıklar gösterdiği söylenebilir. Örgüt iklimi daha çok, işletme içinde çalışanlara hakim olan 
havanın, onların motivasyonu, moralini ve dolayısıyla davranışsal ve tutumsal özelliklerini sergilerken, örgüt 
kültürü işletmenin sahip olduğu değerler ve düşünceler bütünü olarak tanımlanmaktadır (Schneider ve 
Snyder, 1975; Dinçer, 1998).Bir başka deyişle, örgüt iklimi, üyelerin hislerine, düşüncelerine ve inançlarına 
bağlı olarak gelişen bir durumu tanımlarken, örgüt kültürü belli başlı olayların yer ederek tarihsel bir süreç 
şeklinde geliştiği bir durum olarak tanımlanmaktadır(Denisson,1996). 

Örgüt iklimi üzerine gerçekleştirilen çalışmalar, daha çok psikoloji temelli olarak, Lewin’in (1946) 
“Alan Kuramı”na dayandırılmaktadır. Lewin, alan kuramını açıklarken, yaşam alanı olgusundan bahseder ve 
bu yaşam alanı kişinin kendi psikolojik çevresiyle olan etkileşimi sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlarından 
oluştuğunu söyler. Kişilerin yaşam alanları, biriktirilen deneyimlere göre farklılık göstermektedir. Bireyi 
değerlendirirken, kendisi, yaşam alanı ve dış çevresi de dikkate alınmalıdır. Örgütü bir birey olarak ele 
alırsak, örgütün de kendi yaşam alanı olması kaçınılmaz olacaktır. Bu da örgüt içinde oluşan bir yapılanma 
olan örgüt iklimi ile açıklanabilir. 

Hellriegel ve Slocum (1974), örgüt iklimi, bir örgüt ve/veya onun alt sistemleri hakkında algılanan 
özelliklerden oluşması ve bu algıların örgütün ve/veya alt sistemlerinin üyeleri ve ortamı nasıl idare ettiği ile 
şekillenmesi olarak tanımlamıştır. Rousseau (1988) ise örgüt iklimini çalışma ortamı üzerine oluşturulan 
algılar olarak tanımlarken, James ve James (1989) bu tanımı destekleyerek, örgüt ikliminin, bireylerin 
çalışma ortamları hakkındaki çeşitli değerlendirmelerini kapsayan çok boyutlu bir yapılanma olarak 
görmektedir. Örgüt iklimi ile ilgili en baskın yaklaşım ise, çalışanların örgütsel olaylar, yöntemler ve 
uygulamalar hakkındaki ortak algıları olduğu yönündedir (Aydoğan, 2004; Patterson vd.,2005).  

Örgüt iklimi bireyin davranışlarını şekillendirmekte olup işletmelerin belirledikleri hedeflere 
ulaşmaları açısından önem taşımaktadır. Özellikle çalışanların örgütün psikolojik yapısına ilişkin algıladıkları, 
destek, nezaket, içtenlik, ödüllendirme, yönlendirme gibi psikolojik durumlara ilişkin algılarını yansıtması 
itibariyle işletme içinde yapılabilecek düzenlemeler örgüt iklimini şekillendirerek işletmenin yaratıcılık ve 
inovatif eğilimlerinin ortaya çıkmasını sağlayabilir.  Nitekim bu konuda yapılan çalışmalar da örgüt ikliminin 
çalışan motivasyonuna ve yaratıcılığına dolayısıyla da örgütsel inovasyona etkisi olduğunu 
doğrulamaktadır(Ekvall,1987akt. Tutar ve Altınöz, 2010; Witt, 1989; Scott ve Bruce,1994; Brown ve 
Leigh,1996;Oldham, 1996; Bucak, 2002;Ahmed, 1998 akt. İşcan ve Karabey, 2007). 

Bu çalışmanın amacı aile işletmelerinin inovatif düşünme eğilimlerini etkileyen değişkenlerin 
saptanması ve örgüt ikliminin bu değişkenler üzerindeki etkilerinin ortaya konmasıdır. Çalışma kapsamında 
Manisa ilinde otuz altı yıldır faaliyet gösteren olan bir aile işletmesi incelemeye alınmıştır. İşletme, KOBİ 
niteliğinde olup mavi ve beyaz yakalı olmak üzere toplam 32 çalışan bulunmaktadır. İşletme kendi 
sektöründe pek çok inovasyona imza atmasıyla dikkat çekmektedir.  

 
2. Araştırmanın Önemi 
Araştırmada örgüt iklimi ve inovatif düşünme eğilimleri arasındaki ilişki incelenecektir. Türk 

literatüründeki çalışmalar daha çok örgüt iklimini motivasyon, performans ve yaratıcılık boyutunda 
incelemektedir. Ayrıca çalışmalarda genellikle anket metodu uygulanmaktadır. Çalışma, aile işletmelerindeki 
inovatif eğilimlere yönelik etmenleri örgüt iklimi bağlamında ortaya koyması açısından Türkçe yazından 
farklılık göstermektedir. Aynı şekilde insan davranışı içeren bir bağlamda incelendiği için, anket metodu 
dışında farklılık göstererek derinlemesine görüşme kullanılmıştır. Derinlemesine görüşme, hem örgüt 
iklimini daha iyi anlayabilme hem de çalışanların inovasyon algılarını derinlemesine anlayabilme imkânı 
sunacak olması itibariyle tercih edilmektedir. Nitel araştırma teknikleri araştırmacı için heyecan verici ve 
önemlidir. Mason (2002) tarafından öne sürüldüğü gibi nitel araştırmalar derinlik, nüans, çok yönlülük ve 
karmaşa barındırmaktadırlar. Nitel yöntemler araştırmacının derine inebilmesini, saklı arzu ve duyguları 
çıkarabilmesini sağlamaktadır.  

Derinlemesine görüşme tekniği, Carson ve arkadaşları (2001:74) tarafından bir kişinin aklına 
girebilme, onların bakış açısını yakalayabilme ve başka şekilde gözlemleyemeyeceğimiz duygularını, anılarını, 
hislerini ve yorumlarını keşfedebilme olanağı sunar. Derinlemesine görüşmede kesin ve net kurallar yoktur, 
araştırmacı mülakat esnasında çeşitli fikirler arasında dolanmakta özgürdür.  Bu kısıtların olmayışı hem 
araştırmacının hem de katılımcının kendilerini daha rahat hissetmelerini ve mülakatın günlük bir konuşma 
havasına geçmesini sağlar. Bu rahatlık katılımcıya kendi görüş ve düşüncülerini detaylandırması ve açık 
yüreklilikle konuşması açısından daha rahat bir ortam verir (Rubin ve Rubin 2005).  
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Derinlemesine görüşmeler iki ayrı aşamada yapılacaktır. Öncelikle firma genelinde bulunan 28 
çalışan ile görüşülecek, daha sonrasında da üst yönetim konumunda olan aile bireyleri ile görüşme 
yapılacaktır.  

 
3. Bulgular 
Araştırma henüz devam etmekte olan bir araştırmadır. Bulgular kısmında daha önce de bahsedildiği 

gibi ön bulgulardan bahsedilecektir. Yapılan görüşmeler sonucunda örgüt iklimi ile ilgili olarak ön bilgiler 
ortaya çıkmaya başlamıştır. Aynı şekilde örgütün ve çalışanların inovasyon hakkındaki görüşleri de belirmeye 
başlamıştır.  

12 kişiyle yapılan görüşmeler sonucunda, örgüt ikliminin olumlu bir yapıda olduğu ve işveren-
çalışan arasında etkin bir iletişim ağı olduğu söylenebilir. Yapılan görüşmelerde, çalışanlar özellikle firmanın 
bir aile işletmesi olmasına rağmen, bu hiyerarşiyi hiçbir şekilde hissetmediklerini söylemişlerdir. Çalışanlar 
kendilerini de aileden hissetmektedirler. İstedikleri zaman üst yönetime ulaşabilmekte ve kendileri veya iş 
ile ilgili konuları rahatça görüşebilmektedirler. Aile bireylerinin yalnızca üst yönetim faaliyetleri ile 
ilgilenmeyip, aynı zamanda üretim alanına girip çalışanlarla birlikte iş süreçlerine katılıyor olması da 
çalışanların kendilerini onlara yakın hissetmesinin bir başka sebebi olarak belirtilebilmektedir. Bununla 
beraber aile üyelerinin üretime dahil olması çalışanlarda zaman zaman “acaba denetleniyor muyuz” algısı da 
yaratabilmektedir. Firmanın sahibi ve aynı zamanda üst düzey yöneticisi olan ailenin babasına karşı, 
patrondan ziyade bir abi veya baba gibi samimi bir yaklaşımda bulunulmakta ve kendisine aynı zamanda 
saygı duyulmaktadır. Çalışanlar, diğer aile üyeleri de yönetimde söz sahibi olmasına rağmen firma sahibini 
temel karar alıcı olarak nitelemektedirler. Öte yandan firmada İnsan Kaynakları işini yürütmekte olan ailenin 
annesine karşı da samimi bir tutum gösterilmekte fakat kurum içinde çalışanlar için de “anne rolü” 
üstlendiği dile getirilmektedir. 

Firmada bulunan kadın ve erkekler arasında çeşitli davranış farklılıkları gözlemlenmiştir. Örneğin 
kadınlar kendilerini ailenin annesi ve kızına yakın görürken, erkekler çoğunlukla baba ile olmakla birlikte 
ailenin damadıyla iletişime geçmektedir. İzin alma, işle ilgili sıkıntıları bildirme vb. durumlarda kadın ve 
erkeklerde iletişim ağı bu şekilde gelişmektedir. Aynı şekilde kadınlar ve erkekler, iş süreçlerinde birlikte 
çalışırken, çay molası veya yemek arası gibi boş zamanlarda pek de iletişime geçmemektedirler. Çalışanların 
bu konuda kendi aralarında bir ayrım yaptığı görülmüştür. Bununla beraber kadın ve erkeklerin aralarda ve 
boş zamanlarda birbirlerinden ayrı durdukları gözlenmiştir. İşyeri içinde dedikodu mekanizmasının da etkili 
olduğu görülmüş, çoğu zaman bu ayrı duruşun nedeni olarak dedikodular gösterilmiştir. Ayrıca çalışanların 
özellikle de erkeklerin işyeri içinde motivasyon anlamında “ödül” veya “onore edilme” beklentisinde 
oldukları görülmüştür. Fakat bu beklentinin çalışanların daha önce bulundukları kurum ortamından 
kaynaklandığı dikkat çekmektedir. Bu çalışanlar kendilerinin işyeri bağlılıklarının yüksek olduğunu 
belirtmekle beraber, diğer çalışanlar için aynı şeyi düşünmemektedirler. 

İnovasyon söz konusu olduğunda ise, çalışanların bu kavrama aşikâr olmadığı ancak içeriğe hâkim 
olduğu görülmüştür. Çalışanlar bir fikirleri veya önerileri olduğu zaman, bunu rahatlıkla üst yönetime 
bildirebildiklerinden bahsetmişlerdir. Fikirlerin bildirilmesinden sonraki süreçte de üst yönetim tarafından 
desteklendiklerini, hatta çoğu zaman bu yeniliklerin hayata geçirildiğinden bahsetmişlerdir. İş süreçleri veya 
ürün iyileştirme konusunda, çalışanların yenilikçi fikirleri üst yönetim tarafından olumlu değerlendirilip, 
yürürlüğe konmuştur, böylece verimlilik veya ergonomiklik konusunda gelişmeler yaşanmıştır. 
Destekleneceğini bilen bazı çalışanlar da yenilikçi düşüncelerini üst yönetimle paylaşmaktan 
çekinmemektedirler. Buna karşın bazı fikirler hakkında geri dönüşlerin olmaması ya da ödül sisteminin 
bulunmamasının özellikle inovasyonel fikirlerin çoğunun başlamadan son bulmasına neden olduğu 
görülmüştür. Ayrıca bazı çalışanlar önerdikleri fikirlerin ara yöneticiler tarafından basit görülmesi veya dalga 
geçilmesi karşısından yeni öneri sunmaktan vazgeçtiklerini belirtmişlerdir. Zaman zaman kendi önerdikleri 
fikirlerin ara yöneticiler tarafından üst yönetime farklı lanse edildiğini de düşünmektedirler.  Özetle inovatif 
fikirlere üst yönetimin davranışı ile ara yöneticilerin davranışları arasında farklılıklar olduğu görülmüştür. 
Çalışma devam ettiği için ara yöneticilerin bu konudaki duruşları daha detaylı incelenmeye devam edecektir. 

Çalışanlarla yapılan görüşmeler tamamlandıktan sonra, üst yönetim ile de görüşme yapılacak ve 
durumun yönetim tarafından nasıl işlediği ve görüldüğü de değerlendirilecektir. 
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ÖZET 
Bu çalışmanın amacı işletmelerde açık ve örtük bilgi paylaşımının yenilikçilik üzerinde etkisinin olup 

olmadığını varsa bunun kuvvetinin ne derecede olduğunu tespit etmektir. Giderek değişen çevre 
koşullarında sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamada en önemli faktörlerden biri yenilikçiliktir (Darroch ve 
McNaughton, 2003: 572). Modern ekonomiler için yenilikçilik kritik bir öneme sahiptir. Ülkelerin zenginliği, 
bu zenginliği nasıl paylaştıkları ve işletmelerin başarı ve gelişimleri, insanların yaşam standartlarındaki 
gelişimin anahtarıdır (Tellis vd., 2008: 2). İşletmeler ancak yenilikçilik yaparak rakiplerinden 
sıyrılabilmektedir. Çünkü ekonomi, büyük bir hızla değişmekte ve gelişmektedir. Bu değişime adapte 
olabilmek için işletmelerin sahip oldukları ve edinecekleri bilgileri etkin kullanıp yenilikçilik yapabilmeleri 
büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla çalışmada bilişim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde açık ve 
örtük bilgi paylaşımının yenilikçilik üzerindeki etkisi ve önemi araştırılmıştır. Yapılan korelasyon analizleri 
sonucunda, açık bilgi paylaşımı ile örtük bilgi paylaşımı arasında orta derecede pozitif yönlü bir ilişki tespit 
edilmiştir.  Ayrıca yapılan regresyon analizleri sonucunda ise açık bilgi paylaşımının yenilikçilik üzerinde 
etkisinin olmadığı, buna rağmen örtük bilgi paylaşımın ise ürün, süreç ve pazarlama yenilikçiliğini etkilediği 
tespit edilmiştir. Sonuç olarak işletmelerde bilgi paylaşımının yenilikçiliği kısmi olarak etkilediği söylenebilir.   

 
Anahtar Kelimeler; Bilgi Paylaşımı, Açık Bilgi, Örtük Bilgi, Yenilikçilik, İnovasyon 
 
1. Giriş  
Günümüzdeki yoğun rekabet ortamında işletmelerin rekabet edebilirlikleri hayati önem 

taşımaktadır. İşletmeler bu ortamda hayatta kalabilmek için en düşük maliyetle diğer işletmelerden 
farklılaşabilmenin ve pazarda tercih edilebilir olmanın yollarını araştırmaktadır. İnsan vücudunda nasıl 
yaşlanan ve ölen hücreler yenilenerek organizmanın canlılığı sürdürülebiliyorsa işletme içindeki bilgilerin 
etkin paylaşımı yoluyla da yenilikçiliğin boyutları olan; ürün yenilikçiliği, hizmet yenilikçiliği, pazarlama 
yenilikçiliği, süreç yenilikçiliği ve örgütsel yenilikçilikle de örgütün canlılığı devam ettirilebilir. 
Organizmalarda mevcut olan bu doğal durumun işletmelere adapte edilmesi ve işletmenin uzun ömürlü ve 
sürdürülebilir olması için yenilikçilik yapılmalıdır. 

Devlet kurumları, bilimsel kuruluşlar, düşünce kuruluşları, akademisyenler ve iş hayatının liderleri 
küresel finansal krizler hakkında geleneksel mantığa karşı koymalarına rağmen krizler meydana gelir. Bu 
kurumlar ve bireyler güçlü bir ekonomi için yenilikçiliğin merkezde olması gerektiğini kabul ederler 
(Hausman ve Johnston, 2014: 2). Yenilikçilik bu denli büyük öneme sahip olduğu için bu çalışmada 
yenilikçiliği etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğu düşünülen bilgi paylaşımının yenilikçiliği etkileme 
derecesi araştırılmaktadır. 
 

2. Kavramsal Çerçeve 
Bu çalışmada bilgi paylaşımının faktörleri olan açık bilgi paylaşımı, yenilikçiliğin faktörleri olarak da 

ürün yenilikçiliği, hizmet yenilikçiliği, pazarlama yenilikçiliği, süreç yenilikçiliği ve örgütsel yenilikçilik ele 
alınmaktadır. 

 
2.1. Açık ve Örtük Bilgi Paylaşımı 
Bilgi paylaşımı, örnek olarak çalışanların fikirleri ile katkı sağlayacağı enformasyon teknolojileri 

tabanlı bilgi, veri tabanları aracılığıyla resmi olarak yapılabilir. Ayrıca resmi olmayan şekillerde çalışanların 
karşılıklı etkileşimler ve görüşmeleriyle de gerçekleşmesi mümkündür. Örneğin; stratejik çözüm, işlemleri 
geliştirme veya belirgin bir müşteri problemi ile başa çıkmak için kendi deneyimlerini paylaşmalarıdır (Cheng 
ve Coyte, 2014: 121). Bilgi paylaşımı, açık bilgi paylaşımı veya örtük bilgi paylaşımı şeklinde olabilir (Flores, 
Antonsen, Ekstedt, 2014: 93). 

Açık bilgi, resmi ve sistematik bir dil ile ifade edilebilir ve veri formları, bilimsel formüller, özellikler, 
el kitapları vb. ile paylaşılabilir. Kolaylıkla işlenebilir, iletilebilir ve nispeten kaydedilebilir (Nonaka, 1991, 
s.98; Nonaka ve Teece, 2001: 15). Batı bilgi felsefesi, geleneksel olarak bilgiyi açık olarak görür. Fakat bilgi 
yaratmanın ve bilginin gerçek doğasını anlamak için hem açık hem de örtük yönü gereklidir. Açık bilgi, örtük 
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anlayışı olmadan anlamını hızla yitirir. Bilgi, açık ve örtük bilginin kendi başlarından ziyade birbirleri arasında 
etkileşimi ile anlama kavuşur (Nonaka ve Teece, 2001: 15).  

Kolayca ifade edilemeyen bir bilgi türü olan örtük bilgi, büyük oranda kişiseldir. Biçimselleştirilmesi 
zor olduğu için başkalarına aktarılması da zordur. Bir zanaat, meslek, belli bir teknoloji, bir ürün pazarı, bir iş 
grubu veya takımının faaliyetleri gibi belli bir bağlamda bireylerin kabulleridir. Örtük bilgi, kısmi olarak 
know-how kavramının kapsadığı resmi olmayan ve saptanması zor olan teknik yeteneklere dayanır (Nonaka, 
1991: 98). Darroch ve McNaughton (2003: 577) ise bilginin somut ve soyut özelliğini ifade ederek açık ve 
örtük türlerini kastetmişlerdir. Yenilikçilik yapan firmalara rekabet avantajı sağlayan potansiyel kaynak örtük 
bilgidir. Çünkü örtük bilgi; rakiplere göre belirsizdir ve rakiplerin kopyalaması için biraz daha zordur. Böylece 
örtük bilgi yenilikçilik yapan firmalara rekabet avantajı sağlar (Ng, ve diğerleri, 2012: 76). 

  
2.2. Yenilikçilik 
Yenilikçilik kelimesi yenilemek, değiştirmek anlamlarına gelen Latince “innovatus” kavramından 

gelmektedir. Orijinallik ve değişim temel faktör olmasının yanı sıra güncel tanımlar çoğunlukla yeni fikirlerin 
uygulanmasını vurgular, fakat çoğunlukla ticari anlam dışında tutulur (Jain, Triandis ve Weick, 2010: 239). 
Kline ve Rosenberg (1986: 275-277) ise yenilikçiliği sağlayan birbiriyle yakın ilişkili iki temel gücü; ince bir 
zekayı yansıtması ve tahmin edilemeyen bir yolla meydana gelmesi şeklinde ifade ederken yenilikçiliğin 
ticari yönüne de vurgu yapmaktadır. 

Yenilikçilik, bir işin iyi bir şekilde sürdürülmesi ve rekabet edebilirliği açısından hayati bir öneme 
sahiptir. İşin yalnız bir mucit veya bir girişim, yerel ekonomiye odaklanmış küçük bir iş ya da iyi 
yapılandırılmış, küreselleşmiş ve yüksek bir gelir getiren sağlam bir iş olması fark etmeksizin yeni ürünler, 
süreçler geliştirilmesi ve pazara başarılı bir şekilde sunulmasıdır (Allen, 2010: 15).  

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Avrupa Birliği İstatistik Ofisi ile birlikte dünya 
genelinde yenilikçilik verilerinin toplanması ve yorumlanmasında ortak bir dil oluşturulması için Oslo 
Kılavuzu’nu yayınlamıştır. Bu kılavuza göre yenilikçilik türleri dört başlıkta ifade edilmiştir; ürün yenilikçiliği, 
süreç yenilikçiliği, pazarlama yenilikçiliği ve örgütsel yenilikçiliktir (OECD ve Eurostat, 2006: 51). Bu 
çalışmada genel kabul görmüş olan Oslo Kılavuzu’ndaki yenilikçilik sınıflandırması esas alınmaktadır. Fakat 
kılavuzda ürün ve hizmet yenilikçiliği sadece ürün yenilikçiliği başlığı altında incelenmiştir. Bu çalışmada 
hizmet yenilikçiliği ürün yenilikçiliğinin içinde değil ayrı olarak dikkate alınmış ve beş yenilikçilik türü 
incelenmiştir; ürün, hizmet, süreç, pazarlama ve örgütsel yenilikçilik. 

Bir ürün yenilikçiliği, mevcut özellikleri veya öngörülen kullanımlarına göre yeni ya da önemli 
derecede iyileştirilmiş bir ürünün ortaya konulmasıdır. Bu, teknik özelliklerde, bileşenler ve malzemelerde, 
birleştirilmiş yazılımda, kullanıcı kolaylığında ve diğer işlevsel özelliklerinde önemli derecede iyileştirmeleri 
içermektedir. (OECD ve Eurostat, 2006: 52). Ürün yenilikçiliği, teknolojinin itici gücü ile yeni ürünler ortaya 
çıkarmayı ve müşterinin ihtiyaçlarına ve sorunlarına daha yaratıcı çözümler getirerek tatmin düzeylerini 
artırmaya yönelik faaliyetlerle müşteri çekimli yenilikçilikleri ifade eder. Müşteri çekimli yenilikçilik, 
müşterinin talebi ile gerçekleşen yenilikçiliktir. Yenilikçilik üzerine yapılan araştırmaların çoğu, yenilikçiliğin 
çeşitli çıktıları olarak pazara sunulan yeni ürün sayısı, patentlerin sayısı ve iş hacmine odaklanmıştır (Hanh ve 
Siengthai, 2014: 363). Bu çalışmada da ürün yenilikçiliğini ölçmede, piyasaya sürülen ürün sayısı, ürün çeşidi, 
patent alma çabası, pazarın talebine uygun ürün çıkarılıp çıkarılmadığı gibi çıktılar kullanılmaktadır. 

Hizmetlerdeki yenilikçilik; sağlanma biçimlerinde yapılan önemli iyileştirmeleri (örneğin, verimlilik 
veya hız açısından), mevcut hizmetlere yeni fonksiyonlar veya özellikler ilave edilmesini veya tümüyle yeni 
hizmetlerin piyasaya sürülmesini içerebilir. Buna örnek olarak, yüksek derecede iyileştirilmiş hız ve kullanım 
kolaylığı getiren internet bankacılığı hizmetlerindeki veya müşterilerin kiralık araçlara erişimini kolaylaştıran 
eve teslim, evden alım hizmetlerinin ilavesi gibi önemli yenilikler verilebilir. Dışarıdan sağlanan hizmetlere 
ilişkin olarak uzaktaki bir irtibat noktası yerine yerinde temas hizmeti sağlanması da hizmet kalitesinde bir 
iyileşme örneğidir (OECD ve Eurostat, 2006: 52). Bu çalışmada hizmet yenilikçiliğini ölçmede yenilikçi garanti 
ve bakım sistemleri, yenilikçi ödeme işlemleri ve alışveriş yöntemleri, satış öncesi ve satış sonrası yenilikçi 
hizmet yöntemleri, yenilikçi sipariş yönetimi ve takip sistemlerin olup olmadığına dair veriler kullanılmıştır.  

Süreç yenilikçiliği, örgütlerin ürünlerinin pazarda satılmasını sağlayacak yenilikçiliği nasıl 
çıkaracağını direkt etkileyen yeni veya geliştirilmiş araçlar, malzemeler, teçhizatlar ve diğer teknolojiler 
kullanmasıdır. Süreç yenilikçiliğinin resmi Araştırma Geliştirme (AR-GE) faaliyetlerinden farklı özelliklerinden 
biri, resmi olmayan faaliyetlerden türetilmesidir. Süreç yenilikçiliği için önemli olduğu tartışılan 
faaliyetlerden biri, yaparak öğrenmedir (learning-by-doing) (Bogers, 2009: 8-9). Örgütlerde süreç 
yenilikçiliğini vurgulayan uygun ölçekler; artan verimliliği, maliyetlerin düşürülmesini, iş çevrim zamanını, 
yani devir süresindeki veya kaynak kullanımındaki geliştirmeleri içermektedir (Jain, Triandis ve Weick, 2010: 
242). Bu çalışmada da işletmelerin süreç yenilikçiliğini ölçmede, süreç teknolojileri kullanıp kullanmadıkları, 
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süreç teknolojisi ile ilgili patent alıp almadıkları, yenilikçi ödeme sistemleri, alışveriş yöntemleri, sipariş 
yöntemi veya takip sistemi kullanıp kullanmadıklarına dair veriler kullanılmıştır. 

Bir pazarlama yenilikçiliği, ürün tasarımı veya ambalajı, ürün konumlandırması, ürün tanıtımı veya 
fiyatlandırmasında önemli değişiklikleri kapsayan yeni bir pazarlama yöntemidir. Bu yenilikçilik, firmanın 
satışlarını artırmak amacıyla, müşteri ihtiyaçlarına daha başarılı şekilde cevap vermeyi, yeni pazarlar açmayı 
veya bir firma ürününü pazarda yeni bir şekilde konumlandırmayı hedeflemektedir (OECD ve Eurostat, 2006: 
54). Pazarlama yenilikçiliği, fiyat belirleme stratejisi, pazar araştırması,  pazarı bölümlere ayırma, özendirme 
reklamları, dağıtım kanalları ve pazar bilgi sistemlerine başvurur (Lin, Chen ve Chui, 2010: 114). Bu 
çalışmada pazarlama yenilikçiliğini ölçmede; yenilikçi fiyatlandırma, dağıtım yöntemleri, tutundurma 
faaliyetleri gibi veriler kullanılmaktadır. 

Firmanın ticari uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerinde yeni bir örgütsel 
yöntem uygulamasıdır. Bir firmadaki örgütsel değişikliklere kıyasla örgütsel yenilikçiliğin ayırt edici 
özellikleri, firmada daha önce kullanılmamış ve yönetim tarafından alınan stratejik kararların bir sonucu olan 
bir örgütsel yöntem (ticari uygulamalar, işyeri organizasyonu veya dış ilişkilerde) olmasıdır. Ticari 
uygulamalardaki örgütsel yenilikçilik, çalışmanın yürütülmesi için rutinler ve usullerin organize edilmesine 
ilişkin yeni yöntemlerin gerçekleştirilmesini kapsar (OECD ve Eurostat, 2006: 55). Bu çalışmada örgütsel 
yenilikçiliği ölçmede işletmelerin, yenilikçi ödüllendirme sistemleri, yenilikçi iş modelleri, yeni ürün 
geliştirmek için yenilikçi yönetim metotları, örgütsel yeniden yapılandırma ve süreçleri yeniden yapılandırma 
ile ilgili yöntemler kullanıp kullanmadıklarına dair toplanan veriler kullanılmaktadır.  

 
2.3. Bilgi Paylaşımı ve Yenilikçilik İlişkisi 
Bilgi merkezli ve çalışanların karşılıklı olarak bilgilerini aktardığı bir faaliyet olan bilgi paylaşımı, 

bilginin uygulanmasını, yenilikçiliği ve nihayetinde işletmeler için rekabet avantajı sağlamaktadır (Wang ve 
Noe, 2010: 115; Wang, Noe ve Wang, 2014: 979; Wang ve Wang, 2012: 8900). Bu nedenle birçok işletme, 
bilgi yönetimi sistemlerini kullanarak bilgi paylaşımını kolaylaştırır. Bilgi yönetimi sistemleri, işletmenin 
etkinliğini artırmak için bilginin belgelenmesi, dağıtılması ve çalışanlar arasında açık ve örtük bilginin 
aktarılmasını sağlayan teknoloji destekli enformasyon sistemleridir (Wang ve Noe, 2014: 979). İşletmelerde 
bilgi etkili kullanıldığı takdirde yenilikçiliğin temeli olan bilgi ortaya çıkabilmektedir. Bilginin belirli bir vizyona 
hizmet edecek şekilde kullanılması ve ticarileşmesi ile yenilikçilik ortaya çıkabilmektedir. 

  
3. Metodoloji 
 
3.1 Araştırma Amacı, Kapsamı ve Yöntemi 
Bu çalışmanın amacı açık ve örtük bilgi paylaşımının yenilikçiliği (ürün, hizmet, süreç, pazarlama ve 

örgütsel yenilikçilik) anlamlı olarak etkileyip etkilemediğini test ederek, etkileme düzeyine göre 
değerlendirme yapıp öneriler sunmaktadır. 

Bu araştırmanın bilgi paylaşımının üst düzede olduğu ve farklı uzmanlık alanlarının birlikte çalışma 
gerekliliğinin yüksek olduğu bilişim sektöründe yapılmaktadır. Araştırma kapsamında bilişim sektörü 
seçilmesinin nedeni, bilgi yoğunluğu yüksek olan bir sektör olması ve sürekli değişen talep ve artan rekabet 
koşullarından dolayı sürekli yenilikçilik yapma gerekliliğini bünyesinde barındırmasıdır. Araştırma modelini 
test etmek üzere anket tekniği ile veri toplanmaktadır. Bilgi paylaşımına dair 6 adet açık bilgi paylaşımını 
ölçen soru ve 7 adet örtük bilgi paylaşımını ölçen soru olmak üzere toplamda 13 adet sorudan oluşan Wang 
ve Wang’ın (2012: 8906) çalışmasında geliştirdikleri sorulardan faydalanılmıştır. Yenilikçilik ile ilgili verilerin 
ölçülmesinde Lin, Chen ve Chiu (2010: 132-133) tarafından geliştirilen ölçekten faydalanılmıştır. Yenilikçilik 
türlerinden ürün yenilikçiliğini ölçen 5, hizmet yenilikçiliğini ölçen 4, süreç yenilikçiliğini ölçen 6, pazarlama 
yenilikçiliğini ölçen 5 ve örgütsel yenilikçiliği ölçen 5 soru olmak üzere toplamda 25 sorudan faydalanılmıştır. 
Ölçeklerin İngilizce dilinde geliştirilmesinden dolayı Türkçe’ye çevirisi yapılmıştır. Çeviri esnasında 5 
akademisyen ve 3 bilişim sektörü yöneticisinin görüşleri alınmıştır. Bu görüş ve öneriler ile içeriği net ifade 
eden ve kastedilen anlamı karşılayacak şekilde küçük düzeltmeler yapılmıştır. 5’li likert ölçeği kullanılan 
anket bilişim sektöründe faaliyet gösteren 68 işletmenin orta veya üst kademeli yöneticilerinden 
toplanmıştır. Daha anlamlı veriler toplamak için işletmelerin bilgi paylaşım ve yenilikçilik düzeylerinin en iyi 
görüldüğü yerler olan komuta merkezlerindeki yöneticileri işletmelerini temsil için tercih edilmiştir. 
Araştırmanın evrenini İstanbul ili sınırları içinde faaliyet gösteren işletmeler oluşturmaktadır. 

Elde edilen veriler SPSS, istatistik paket programıyla analiz edilerek değerlendirilmiştir. Faktörlerin 
güvenilirlik analizinin yapılmasında Cronbach Alfa katsayısı yöntemi kullanılmıştır. Yapılan güvenilirlik 
analizine göre bu değerler ürün yenilikçiliği faktörü için 0,889, hizmet yenilikçiliği için 0,887,  süreç 
yenilikçiliği için 0,703,  pazarlama ve örgütsel yenilikçilik için ise 0,904,  açık bilgi paylaşımı faktörü için 0,710, 
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örtük bilgi paylaşımı için ise 0,882 olarak bulunmuştur. Cronbach alfa değerinin 0,70’den büyük olması kabul 
edilebilir bir değer (Saruhan ve Özdemirci, 2011, s.140, Nunally ve Bernstein, 1994: 264-265; Wang ve 
Wang, 2012: 8903; Saruhan ve Yıldız, 2009: 320) olmasından dolayı 7 faktörün de güvenilir olduğu kabul 
edilmiştir. 

 
3.2. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 
Araştırmanın savı; örgütlerde bilgi paylaşımı yenilikçiliği artırmaktadır. Bu savı test etmek adına bilgi 

paylaşımının faktörleri olan açık ve örtük bilgi paylaşımı kullanılmaktadır. Yenilikçiliği ölçmede kullanılan alt 
faktörler ise ürün, hizmet, süreç, pazarlama ve örgütsel yenilikçiliktir. Bilgi paylaşımı faktörlerinin yenilikçilik 
faktörlerini etkileme düzeylerini test etmek üzere kurulan hipotezlerin ifadeleri aşağıdaki gibidir; 

 
Şekil 1: Araştırma Modeli ve Hipotezler 

 

 Hipotez 1 (a,b,c,d,e): Açık bilgi paylaşımının ürün, hizmet, süreç, pazarlama ve örgütsel yenilikçilik 
üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır. 

 Hipotez 2(a,b,c,d,e): Örtük bilgi paylaşımının ürün, hizmet, süreç, pazarlama ve örgütsel yenilikçilik 
üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır. 

Katılımcıları tanımaya yönelik demografik sorulara verdiği yanıtların frekans analizine göre 
araştırmaya katılan yöneticilerin % 76,5’i erkek, % 23,5’i kadındır. Katılımcıların yaşlarını tespit etmek için 
belirli bir aralık verilmeyerek ankette açık uçlu soru sorulmuştur. Elde edilen sonuçlar gruplandırıldığında; 
katılımcıların % 32,4’ünün 21-33 yaş grubunda olduğu, % 33,8’inin 34-42 yaş grubunda olduğu, % 32,4’ünün 
de 43-65 yaş grubunda olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların bilişim sektöründe çalışma sürelerine 
bakıldığında; % 22,1’inin 5 yıl ve altı, % 23,5’inin 6 ila 10 yıl arasında, % 14,7’sinin 11 ila 15 yıl arasında, % 
19,1’inin 16 ila 20 yıl arasında, kalan % 20,6’sının da 21 yıl veya daha fazla süredir bu sektörde çalışmakta 
oldukları görülmüştür. Araştırmaya katılan bilişim sektörü yöneticilerinin % 16,2’si AR-GE bölümünde, % 
1,5’i Halkla İlişkiler bölümünde, % 4,4’ü Muhasebe-Finansman bölümünde, % 13,2’si Pazarlama bölümünde, 
% 2,9’u Üretim bölümünde, % 61,8’i ise Yönetim bölümünde çalıştıkları tespit edilmiştir. 

Örtük bilgi paylaşımının açıklanan varyansı % 41,703, açık bilgi paylaşımının açıklanan varyansı % 
19,862 olmak üzere toplam açıklanan varyans % 61,564 olarak bulunmuştur. Kullanılan ölçek bilgi 
paylaşımının % 61,564’lük kısmını açıklamaktadır. Kalan kısım ise bilgi paylaşımını araştırmaya dahil 
edilmeyen faktörler tarafından açıklanmaktadır. Ürün yenilikçiliğin açıklanan varyansı % 21,509, hizmet 
yenilikçiliğin açıklanan varyansı % 16,295, süreç yenilikçiliğin açıklanan varyansı % 11,424, pazarlama 
yenilikçiliğin açıklanan varyansı % 20,748 ve örgütsel yenilikçiliğinin açıklanan varyansı % 13,098, olmak 
üzere toplam açıklanan varyans % 83,073 olarak bulunmuştur. Kullanılan ölçek yenilikçiliğin % 83,073’lük 
kısmını açıklamaktadır. 

Araştırmada parametrik testlerin yapılıp yapılamayacağını görmek için öncelikle dağılımın normal 
dağılım şeklinde gerçekleşip gerçekleşmediğini görmek için yapılan dağılım testi yapılmıştır. Dağılım testinin 
anlamlılık sütunundaki (Asymp. Sig. (2-tailed)) değerlerin tamamı 0,05’ten büyük bir değere sahiptir. Bu 
durumda analize sokulan faktörlerin normal dağılım gösterdiği sonucuna varılmış ve bundan sonraki 
analizlerinde parametrik testlerin kullanılmasına karar verilmiştir. 

 
 

H2e 
H2d 

H2c 

H2b H2a 
H1e 

H1d 
H1c 

H1b 

H1a 

BİLGİ PAYLAŞIMI YENİLİKÇİLİK 

Açık Bilgi Paylaşımı Ürün Yenilikçiliği 

Örtük Bilgi Paylaşımı 

Hizmet Yenilikçiliği 

Süreç Yenilikçiliği 

Pazarlama Yenilikçiliği 
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Tablo 1: Faktörler Arası Korelasyon 
 1 2 3 4 5 6 7 

1. Örtük bilgi Paylaşımı 1       

2. Açık bilgi Paylaşımı ,473** 1      

3. Ürün Yenilikçiliği ,319** ,100 1     

4. Pazarlama Yenilikçiliği ,330** ,260* ,517** 1    

5. Hizmet Yenilikçiliği ,194 ,276* ,414** ,601** 1   

6. Örgütsel Yenilikçilik ,269* ,281* ,493** ,516** ,458** 1  

7. Süreç Yenilikçiliği ,362** ,230 ,493** 550** ,463** ,490** 1 

Örneklem Büyüklüğü=68  *p<0,05, **p<0,01 
 
Korelasyon katsayısı yani ilişkinin kuvveti “0 – 0,3” aralığında ise düşük, “0,3 – 0,7” aralığında ise 

orta, “0,7 – 1” arasında ise kuvvetli derecede bir ilişkinin olduğunu gösterir (Saruhan ve Özdemirci, 2011, 
s.184; Saruhan ve Yıldız, 2009, s.339). Tablo 1’de örtük bilgi paylaşımı ile açık bilgi paylaşımı arasındaki 
ilişkiye bakıldığında p<0,01 anlam düzeyinde, yani % 99 güven aralığında “0,473” olarak tespit edilen 
korelasyon katsayısı orta derecede bir ilişkinin göstergesidir. Örtük bilgi paylaşımı ile yenilikçilik faktörleri 
arasındaki ilişkiye bakıldığında pozitif yönlü düşük ve orta derecede ilişkilerin varlığı tespit edilmiştir. Örtük 
bilgi paylaşımının p<0,01 anlam düzeyinde, yani % 99 güven aralığında, ürün yenilikçiliği ile “0,319”,  
pazarlama yenilikçiliği ile “0,330” ve süreç yenilikçiliği ile “0,362” seviyede pozitif yönlü ilişkilerin olduğu 
tespit edilmiştir. Açık bilgi paylaşımı p<0,05 anlam düzeyinde yani % 95 güven aralığında pazarlama 
yenilikçiliği ile “0,260”, hizmet yenilikçiliği ile “0,276” ve örgütsel yenilikçilik ile “0,281” katsayıları oranında 
ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen bu ilişkilerin değişkenler arasında da etkileri olabileceği 
öngörüsüne işaret etmektedir. 

 
Tablo 2: Açık ve Örtük Bilgi Paylaşımının Yenilikçilik Üzerindeki Etkisi 

Model R R2 Durbin-Watson F Sig. 

1 324a ,105 2,091 3,822 ,027b 

2 ,286a ,082 1,914 2,889 ,063b 

3 351a ,123 2,131 4,562 ,014b 

4 ,368a ,135 2,224 5,088 ,009b 

5 ,321a  ,103 1,971 3,732 ,029b  

a. Bağımsız değişkenler: Örtük Bilgi Paylaşımı, Açık Bilgi Paylaşımı 

b. Bağımlı değişken (sırasıyla): Ürün, Hizmet,  Pazarlama, Süreç, Örgütsel Yenilikçilik 

 
Tablo 2’de görüldüğü üzere yapılan çoklu regresyon analizine göre (F:3,822, p:0,027) model 

istatistiki olarak 0,05 düzeyinde anlamlıdır. R2 değerine bakıldığında bağımlı değişkendeki değişimin 
%10,5’lik kısmı modeldeki bağımsız değişkenlerce açıklanmaktadır. Yani ürün yenilikçiliğindeki değişimin 
%10,5’lik kısmı bilgi paylaşımı tarafından açıklanmaktadır. Hizmet Yenilikçiliğine bakıldığında (F: 2,889, 
p:0,063) model istatistiki olarak 0,05 düzeyinde anlamlı değildir. R2 değerine bakıldığında bağımlı 
değişkendeki değişimin %8,2’lik kısmı modeldeki bağımsız değişkenlerce açıklanmaktadır. Yani hizmet 
yenilikçiliğindeki değişimin %8,2’lik kısmı bilgi paylaşımı tarafından açıklanmaktadır. Fakat bu tesadüfi bir 
etki olup istatistiki olarak anlamlı değildir. Pazarlama Yenilikçiliğine bakıldığında (F: 4,562, p:0,014) model 
istatistiki olarak 0,05 düzeyinde anlamlıdır. R2 değerine bakıldığında bağımlı değişkendeki değişimin 
%12,3’lük kısmı modeldeki bağımsız değişkenlerce açıklanmaktadır. Yani pazarlama yenilikçiliğindeki 
değişimin %12,3’lük kısmı bilgi paylaşımı tarafından açıklanmaktadır. Süreç Yenilikçiliğine bakıldığında (F: 
5,088, p:0,009) model istatistiki olarak 0,05 düzeyinde anlamlıdır. R2 değerine bakıldığında bağımlı 
değişkendeki değişimin %13,5’lik kısmı modeldeki bağımsız değişkenlerce açıklanmaktadır. Yani süreç 
yenilikçiliğindeki değişimin %13,5’lik kısmı bilgi paylaşımı tarafından açıklanmaktadır. Örgütsel Yenilikçiliğe 
bakıldığında (F: 3,732, p:0,029) model istatistiki olarak 0,05 düzeyinde anlamlıdır. R2 değerine bakıldığında 
bağımlı değişkendeki değişimin %10,3’lük kısmı modeldeki bağımsız değişkenlerce açıklanmaktadır. Yani 
örgütsel yenilikçilikteki değişimin %10,3’lük kısmı bilgi paylaşımı tarafından açıklanmaktadır. 

Durbin-Watson katsayısının 1,5-2,5 arasında olması değişkenlerin aralarında bir otokorelasyon 
olmadığını göstermektedir (Yeniçeri ve Demirel, 2007: 19). 
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Tablo 3: Açık ve Örtük Bilgi Paylaşımı ile Yenilikçilik Arasındaki Regresyon Analizi Katsayıları 
Bağımlı 
Değiş. 

Ürün Yenilikçiliği  
(Model 1) 

Hizmet Yenilikçiliği  
(Model 2) 

Pazarlama Yenilikçiliği 
(Model 3) 

Süreç Yenilikçiliği  
(Model 4) 

Örgüt Yenilikçiliği  
(Model 5) 

Bağımsız 
Değiş. 

Beta t Sig. Beta t Sig. Beta t Sig. Beta t Sig. Beta t Sig. 

Örtük 

Bilgi 

Paylaşımı 

,350 ,629 ,011 ,082 ,607 ,546 ,267 2,028 ,047 ,326 2,491 ,015 ,176 1,320 ,191 

Açık Bilgi 

Paylaşımı 

-,065 ,491 ,625 ,238 1,763 ,083 ,134 1,015 ,314 ,076 ,578 ,565 ,198 1,484 ,143 

  
 
Tablo 3’de görüldüğü üzere açık bilgi paylaşımının ürün, hizmet, süreç, pazarlama ve örgütsel 

yenilikçilik üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır  (Hipotez 1a,1b,1c,1d,1e) hipotezleri p değerinin 
0,05’ten büyük olmasından dolayı reddedilmiştir (,625 -,083 -,314 -,565 - ,143). 

 Örtük bilgi paylaşımının; ürün yenilikçiliği üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiş ve H2a 
hipotezi kabul edilmiş (β:0,350 p:0.011), süreç yenilikçiliği üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu tespit 
edilmiş ve H2c hipotezi kabul edilmiş (β:0,326 p<0,015), pazarlama yenilikçiliği üzerinde anlamlı bir etkisinin 
olduğu tespit edilmiş ve H2d hipotezi kabul edilmiştir (β:0,267 p<0,047). 

 Örtük bilgi paylaşımının hizmet yenilikçiliği (p:0,546) ve örgütsel yenilikçilik (p:0,191) üzerindeki 
etkisine bakıldığında p değerinin 0,05’ten büyük olmasından dolayı anlamsız bir sonuç çıkmaktadır. Yani 
örtük bilgi paylaşımın hizmet yenilikçiliğini etkilediğine dair H2b ve H2e hipotezleri reddedilmiştir.  

 
4. Sonuç 
Korelasyon analizlerinde açık bilgi paylaşımı ile pazarlama, hizmet ve örgütsel yenilikçilik ile düşük 

düzeyde ilişki çıkmasına rağmen, regresyon analizlerinde açık bilgi paylaşımının herhangi bir yenilikçilik 
türünü etkilemediği görülmüştür. Bu düşük derecede ilişkilerin doğrudan etkilemede yetersiz kaldığı 
söylenebilir. 

Bilgi paylaşımının yenilikçiliğe etkisini tespit etmek üzere yapılan regresyon analizleri sonucunda 
açık bilgi paylaşımının, ürün, hizmet, süreç, pazarlama ve örgütsel yenilikçiliği anlamlı olarak etkilemediği 
tespit edilmiştir. İşletmelerde, resmi ve sistematik bir şekilde paylaşılan veri formları, belge ve 
dokümanlardaki bilgilerin yenilikçiliği etkilemediği sonucu ortaya çıkmaktadır. Açık bilgi gibi kolayca ifade 
edilemeyen veri setleri ve dokümanlar aracılığıyla paylaşılamayan bireylerin sahip olduğu örtük bilgi 
paylaşımının ise ürün, süreç ve pazarlama yenilikçiliğini etkilediği tespit edilirken, hizmet yenilikçiliği ile 
örgütsel yenilikçiliği etkilemediği tespit edilmiştir. Açık bilgi paylaşımının yenilikçiliğe etkisi yokken örtük 
bilginin işletmede yenilikçiliği etkilediği görülmektedir. Bu durum işletmelerde bilgi paylaşımının yenilikçiliği 
kısmi olarak etkilediğini göstermektedir. Fakat örtük bilginin açığa çıkmasında açık bilgi paylaşımının 
tetikleyici rolde olduğu yazında sürekli değinilen bir konudur. Bu çalışmada da açık ve örtük bilgi paylaşımı 
arasında orta derecede bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir.  

Demografik verilerin yenilikçilik üzerinde farklılık oluşturup oluşturmadığına yönelik yapılan 
analizlerde kadınların hizmet yenilikçiliği algı düzeylerinin erkeklerden yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
Yenilikçi garanti, bakım ve onarım sistemleri, yenilikçi alışveriş yöntemleri, satış öncesi ve satış sonrası 
yenilikçi hizmet yöntemleri, yenilikçi sipariş yönetimi ve takip sistemleri vb. hizmet yenilikçilerinin 
geliştirilmesinde kadın istihdamının artırılması faydalı sonuçlar verecektir. 

İşletmelerin en büyük sıkıntıları ve en büyük maliyet kayıplarından biri olan atıl kapasiteye yazında 
sürekli değinilmektedir. Bilgi paylaşımı mekanizması, yapısı ve kültürü olmayan bir işletmede de var olan 
bilginin aktif olarak paylaşılıp kullanılması mümkün olmamaktadır. Böylece işletmenin sahip olduğu açık ve 
örtük bilgi atıl kalacak ve işletmenin atıl kapasitesi arasında bunlar da yer bulmuş olacaktır. Bu sebeple 
işletme yöneticileri açık ve örtük bilgiyi de işletme varlıkları arasında görmeli ve daha etkin ve verimli 
kullanılması için çalışmalıdırlar.  

Bu çalışmada bilgi paylaşımının iki boyutu olan açık ve örtük bilgi paylaşımının yenilikçilik üzerindeki 
etkisi bilişim sektöründe faaliyet gösteren işletmeler kapsamında tespit edilmiştir. Araştırmacılar, bu etkiyi 
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makine, tekstil, inşaat, gıda vb. gibi diğer sektörlerde de tespit etmek için yeni çalışmalar yapabilir ve bu 
sonuçları karşılaştırarak sektörler arasındaki farklılığı da ortaya koyabilirler. Kadınların hizmet yenilikçiliği 
konusunda farklılıkları tespit edilmiştir. Gelecekteki araştırmalarda bu farklılığa sebep olan etkenler 
araştırılarak bu konuya bilimsel bir katkı sağlanabilir. 
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ÖZET 
Sosyal girişimcilik, toplumsal gereksinimlerin karşılanabilmesi, sosyal problemlerin çözümü için 

farklı kaynakların bir araya getirilerek, fırsatları yenilikçi bir biçimde değerlendirmek ve bu yolla sosyal 
değişim ve değer yaratmaktır.  Bunu yaparken sosyal girişimcilerin kurdukları kişisel ve sosyal ağların ilişki 
geliştirmede ve sosyal girişimin başarısında çok önemli bir rol üstlendiği ifade edilmektedir. Bu bağlamda 
çalışmanın amacı, ağ süreçlerinin sosyal inovasyon üzerindeki etkisini ortaya koyarak sosyal girişimcilerin 
yenilikçi faaliyetler geliştirmesinde ağ süreçlerinin rolü ve önemini Çöp(m)adam özelinde tartışmaya 
açmaktır. Çalışmada sosyal ağların sosyal girişimcilik süreçlerini ve inovatif çıktıları nasıl etkilediği, 
şekillendirdiği açıklanmış, odak firma açısından ağ süreçlerini orkestra etmenin rolü ve önemi üzerinde 
durulmuştur. 

 
Anahtar sözcükler: Sosyal Girişimcilik, Sosyal İnovasyon, Ağ Yapısı, Ağ Süreci, Orkestrasyon 
 
1. Amaç ve Kapsam  
Sosyal girişimcilik, son yıllarda gelişen yazın ile birlikte belirgin bir araştırma alanı olarak karşımıza 

çıkmaya başlamış ve çeşitli açılardan tartışılmaya başlanmıştır (Nicholls ve Huybrechts, 2013; Tomlinson ve 
Schwabenland,  2010;  Chell, 2007). Sosyal girişimcilik, toplumsal gereksinimlerin karşılanabilmesi, sosyal 
problemlerin çözümü için farklı kaynakların bir araya getirilerek, fırsatları yenilikçi bir biçimde 
değerlendirmek ve bu yolla sosyal değişim ve değer yaratmaktır (Mair ve Marti, 2006).  Bunu yaparken 
sosyal girişimcilerin kurdukları kişisel ağların ilişki geliştirmede ve sosyal girişimin başarısında çok önemli bir 
rol üstlendiği ifade edilmektedir (Shaw ve Carter, 2007). Zira, ölçek itibariyle genellikle küçük olan sosyal 
girişimlerin bizatihi kurdukları ve geliştirdikleri kişisel ağların öneminin büyük örgütlere nazaran daha fazla 
olduğu anlaşılmaktadır (Bridgstock vd., 2010:3). Bu noktada ağ kuramı kapsamında ele alınan ağ 
bağlantılarının önemi ortaya çıkmaktadır. Sosyal girişimcilerin özellikle yerelde ağ ilişkilerinden faydalanarak 
güvenilirlik ve destek sağladıkları görülmektedir. Yerleşik ağ yapıları sayesinde yerel koşulların daha iyi 
farkına varırken, yerelde karşılanamamış ihtiyaçların daha iyi belirlenebilmesine öncülük etme potansiyeli 
taşımaktadırlar. Bu bağlamda çalışmanın amacı, ağ süreçlerinin sosyal inovasyon üzerindeki etkisini ortaya 
koyarak sosyal girişimcilerin yenilikçi faaliyetler geliştirmesinde ağ süreçlerinin rolü ve önemini tartışmaya 
açmaktır. 

 
2. Sorunsal ve Katkı  
Daha önce girişimcilik yazınında ağ yapılarının incelendiği görülse de (Smith ve Lohrke, 2008; Hoang 

ve Antoncic, 2003; Greve, 1995) hem Türk hem Batı literatüründe (Bridgstock vd., 2010 hariç) sosyal 
girişimci firmalarda inovasyon yapma yeteneğinin ağ bağlantıları üzerinden okunması yönünde kapsamlı bir 
analiz veya değerlendirmeye ulaşılamamıştır. Sosyal girişimcilerin karşılaştığı en büyük problemlerden 
birinin farklı paydaşların içinde olduğu ağ yapısından kaynaklanan çeşitliliği ve buna bağlı ortaya çıkan 
karmaşıklığı yönetmek olduğu görülmektedir (Lettice ve Parekh, 2010).  Sosyal girişimcilerin inovasyon 
yapma kabiliyetlerinin ağ süreci perspektifinden tartışıldığı bu çalışma, sosyal girişimcilik yazınında önemli 
bir boşluğu doldurma potansiyeli taşımaktadır. Dolayısıyla, çalışmamız iki açıdan önemli görülmelidir. 
Şimdiye kadar ağ yapısına odaklanan geleneksel ağ kuramı araştırmacılarını yeni bir perspektif sağlayacağını 
düşündüğümüz ağ süreci ile tanıştırmak ve bu sürecin etkin, uyumlu yönetimi konusunda düşündürmektir. 
İkinci olarak, sosyal girişimcilik literatüründe sosyal girişimcinin yenilikçi çıktılar elde etmede ağ süreci 
düzeninin kendisine sağlayabileceği muhtemel katkı ve fırsatları tartışmaya açmaktır.  Bu çalışmada sosyal 
ağların sosyal girişimcilik süreçlerini ve inovatif çıktıları nasıl etkilediği, şekillendirdiği açıklanmış, odak firma 
açısından ağ süreçlerini orkestra etmenin rolü ve önemi üzerinde durulmuştur.  

 
3. Kuramsal Çerçeve 
Ağ kuramı ile ilgilenen bilim insanlarının üzerinde durdukları ve bu konuda yoğun tartışmanın var 

olduğu önemli noktalardan biri, ne tür ağ ilişkilerinin, diğer bir ifadeyle “ağ yapısının”, gerek örgütsel 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296307001750
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296307001750
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gerekse de bireysel düzeyde fayda sağladığıdır. Ağ düzeneği içerisindeki ne tür ilişkilerin ya da ağ yapısının 
fayda sağladığı ve en iyi ilişki niteliğinde olduğuna dair farklı görüşler vardır (Gargiulo ve Benassi, 2000:184; 
Burt, 2001:32; Granovetter, 1973:1370). Bu görüşler genellikle şu üç kuramı işaret etmektedir. Bunlar; 
Coleman tarafından geliştirilen “güçlü bağlar kuramı”, Granovetter tarafından ileri sürülen “zayıf bağlar 
kuramı” ve Burt tarafından öne sürülen “yapısal boşluklar kuramı”dır (Adler ve Kwon, 2002:24).  

Güçlü bağlar kuramı, birbirleriyle yakın ilişki içerisinde olan kişilerin oluşturdukları sosyal bağların 
olumlu etkisini vurgulamaktadır (Gargiulo ve Benassi, 2000:184; Burt, 2001:37). Bireyler arası sosyal ilişkiler 
ne kadar yakınsa, bir bağ o kadar güçlü demektir. Dolayısıyla bireyler arasındaki ilişkinin yakınlığı, birlikte 
geçirdikleri zaman ve bireylerin karşılıklı olarak birbirlerine verdikleri emek güçlü bağın göstergelerindendir 
(Granovetter, 1973:1361). Samimi arkadaşlar veya aile içerisindeki bireyler arasındaki ilişkiler güçlü bağ 
örneklerindendir (Burt, 2000:351). Zayıf bağlar ise bireyler arasındaki ilişki yoğunluğunun düşüklüğünü ifade 
etmek için kullanılmaktadır. Yakın arkadaşlar arasında yoğun bir ilişki söz konusu iken; az sıklıkta görüşülen 
kişilerle olan ilişkiler, yoğun olmayan ilişkiler olarak nitelendirilmekte ve zayıf bağları oluşturmaktadır 
(Granovetter, 1983:201-202). Yapısal boşluklar kuramında üzerinde önemle durulan nokta, farklı gruplar 
arasında bağlantı ya da köprü kurulmasıdır. Burt, bireylerin köprü vazifesini yerine getirmesi ile elde ettikleri 
stratejik avantaj üzerinde durmaktadır ve sosyal sermayeyi, aracılık fırsatlarını gerçekleştirmek amacıyla 
kullanılan bir fonksiyon olarak görmektedir (Burt, 2000:353; Burt, 2001:34; Granovetter, 2005:35). 

İlgili yazın incelendiğinde yenilik kavramının ağ kuramı çerçevesinde ele alınması, “ağ 
orkestrasyonu” (network orchestration) terimi çerçevesinde yapılmaktadır (Ritala vd., 2009:569-570; 
Dhanaraj ve Parkhe, 2006:659-660; Busquets, 2010:481; Nambisan ve Sawhney, 2011:40; Batterink vd., 
2010:47). Dolayısıyla “orkestrasyon” fikrinin arkasında yenilik ağları yatmaktadır. Orkestra kabiliyetini, 
işletmenin bir amaca bağlı olarak, istekli bir şekilde yenilik ağlarını yaratması ve yönetmesi şeklinde 
tanımlamak olanaklıdır (Ritala vd., 2009:569-570). Ağ orkestrasyonu (network orchestration), değer 
yaratmak için merkez (odak) işletme (hub/focal firm) tarafından yerine getirilen, planlanmış amaçlı 
faaliyetler olarak tanımlanmaktadır (Dhanaraj ve Parkhe, 2006:659). “Orkestrasyon (orkestra etme)”, 
gelecek için değer yaratmak amacıyla yeniliğin dinamik bir şekilde düzenlenmesini sağlayan bir ağ 
becerisidir. Bu nedenle ağdaki tüm aktörler için değer yaratılmasına zemin hazırlayan bir yol inşa etme ve 
faaliyetlerin amaçlı bir şekilde düzenlenmesini sağlayan kritik bir ağ yönetme becerisidir. “Orkestra etme” 
faaliyeti, merkez/odak (hub/focal) firma tarafından, mevcut (ilgili) ağdan daha fazla değer elde etmek için 
gerçekleştirilmektedir (Busquets, 2010:481-483). Merkez/odak firmanın, ağdaki diğer üyeleri nasıl 
düzenlediği, yönettiği ve etkilediği, “ağ yapısı”ndan ziyade, “ağ süreci”ni ilgilendirmektedir.  Günümüze 
değin ağ kuramıyla ilgili yapılan geleneksel analiz çalışmaları, ağırlıklı olarak ağ yapısı üzerinde durmaktadır. 
Ağ kuramının, süreç odaklı bir bakış açısıyla incelenmesinin mevcut ağ araştırmalarına yeni bir soluk 
getirmesi açısından önem taşıdığı iddia edilmektedir  (Dhanaraj ve Parkhe, 2006:659; Batterink vd., 
2010:50). Bu çalışmada ağ kuramı,  Dhanasai ve Parkhe (2006)’den hareketle “ağ yapısı” (network structure) 
yerine dinamik bir analizi içeren “ağ süreci” (network process) bağlamında ele alınmıştır. 

Ağ süreci bağlamında ele alınan “ağ orkestrasyon”u, merkez firma tarafından yerine getirilen 3 
temel süreçten oluşmaktadır. Bunları, bilgi akışkanlığı/hareketliliği (knowledge mobility), yenilik uygunluğu 
(innovation appropriability) ve ağ istikrarlılığı (network stability) şeklinde sıralayabiliriz. Bilgi akışkanlığı, 
bilginin paylaşılması, elde edilmesi ve ağdaki dağılımı anlamına gelmektedir. “Ağ orkestrasyonu”nun ilk 
görevi, bilgi akışkanlığını sağlayarak, bilgi edinimini ve dağılımını gerçekleştirmektir. Yenilik uygunluğu ise 
yenilik için gerekli ortamın oluşturulması şeklinde ifade edilebilir. Ağ istikrarlılığı, ağ içinde hangi aktörlerin 
hangi aktörlerle bağlantı ve ilişki kurduğunun net ve açık olması şeklinde tanımlanabilir (Dhanaraj ve Parkhe, 
2006:660-661).  
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Şekil 1: Yenilik Ağları için Orkestrasyon 
  
    Ağ tasarımı                  Orkestrasyon süreci                               Çıktı 
 Ağ Üyeliği    “Bilgi akışkanlığı”nı yönetmek 
- Büyüklük 
- Çeşitlilik 
 
 Ağ Yapısı                  “Yenilik uygunluğu”nu yönetmek      
- Yoğunluk 
- Otonomi (Özerklik) 
 
 Ağ konumu (pozisyonu)  “Ağ istikrarlılığı”nı yönetmek 
- Merkezilik 
- Statü 
 
 
 
                 
 
 
                 Ağ İyileştirme (Güçlendirme) Süreçleri 

                                 Ağ Yönetme (Yönetim) Faaliyetleri 
 
 

4. Yöntem 
Çalışmada nitel araştırma tasarımı bağlamında başarılı uygulamalarıyla öne çıkan sosyal girişimci bir 

örgüt olan Çöp(m)adam, ağ orkestrasyonu kuramı bağlamında örnek olay yöntemi çerçevesinde ikincil 
kaynaklar, gözlem, derinlemesine görüşmeler yoluyla emik bir yaklaşımla ele alınmıştır. Sosyal girişimcilerin 
yenilikçi faaliyetler geliştirmede ağ süreçlerinin rolü ve önemi Çöp(m)adam özelinde tartışmaya açılmıştır. 
Çöp(m)adam, Türkiye’nin iki önemli sorunu olan kadın istihdamı ve atıkların geri kazandırılmasına yönelik 
kalıcı, sürdürülebilir ve yenilikçi çözüm getirmek amacıyla 2008 yılında Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde hayata 
geçen bir sosyal girişimdir. Projenin ana fikri atık ambalajlardan (bisküvi, çikolata, cips vb.) farklı ve değişik 
modelde çantalar üreterek bir yandan atıkların geri kazandırılmasına katkıda bulunmak, diğer yandan 
çantaların satışından sağlanan gelirle yerelde kadın istihdamını sağlayabilmektir. 
 

5. Bulgular ve Tartışma 
Çöp(m)adam’ın sosyal inovasyonu gerçekleştirmede ağ sürecini dinamik bir şekilde yönettiği ve 

ilişkide olduğu aktörler arasındaki ilişkileri bütünleştirerek hem sosyal girişimin geleceği hem de ağda yer 
alan tüm aktörler için değer yaratılmasını temin eden bir kazan-kazan ortamı oluşturduğu görülmüştür. 
Örneğin, projenin baş sponsoru olan Unilever bu yolla hem kendi ambalaj atıklarını değerlendirmekte, hem 
de kurumsal itibarını geliştirmektedir. Sürekli ambalaj atığı çıkaran ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket 
eden kamu kuruluşları, belediyeler ise hem malzeme yollayarak hem kurumsal düzeyde ürün satın alarak bu 
değerin yaratılmasına ortak olmaktadır. Ayrıca, Çöp(m)adam tüketicileriyle kurduğu anlamlı ilişkinin bir 
sonucu olarak ürünlerini satın alan kişileri de yaratılan bu değerin bir parçası haline getirmektedir. 
Çöp(m)adam’ın tüm ürünlerinin üzerinde ürünün hangi kadın tarafından üretildiği, ürünü yapan kadının ismi 
ve öyküsü anlatılmaktadır. Böylece, Çöp(m)adam, satın alınan her üründe tüketiciyi yarattığı değerin bir 
ortağı, paydaşı haline getirmeyi başarmaktadır. Nitekim, ağ orkestrasyonu yaklaşımının temelinde odak 
firmanın kendisi ve etkileşim içinde olduğu diğer aktörler için değer yaratmak amacıyla ağ sürecini dinamik 
bir şekilde yönetme kabiliyeti bulunmaktadır (Dhanaraj ve Parkhe, 2006:659; Busquets, 2010:481-
483).Yukarıda ifade edilen bu öncül bulgular söz konusu görüşü destekler niteliktedir. 

Ağ süreci kapsamında ele alınan “ağ orkestrasyon”u, merkez firma tarafından yerine getirilen 3 
temel süreçten oluşmaktadır. Bu temel süreçler örnek olay olarak seçilen Çöp(m)adam üzerinden kuram 
destekli açıklamalarla aşağıda açıklanacaktır. 

 
5.1. Bilgi Akışkanlığı/Hareketliliği (Knowledge Mobility) 
Bilgi akışkanlığı, hareketliliği sosyal ağ düzeneği içerisinde “orkestrasyon” rolünü üstlenen merkez 

firmanın diğer aktörler ile arasındaki bilginin paylaşımı, öğrenilmesi, hazmedilmesi ve örgütler arası 

Odak 

Firma

a 

Ağ Yenilik 

Çıktısı 
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sosyalizasyonu olarak tanımlanmaktadır.  Bilgi akışkanlığı ile kastedilen, çevreden alınan bilginin 
tanımlanması, benimsenmesi ve başarılı bir şekilde kullanılmasıdır. Gerekli bilginin çevreden öğrenme 
kabiliyeti ile alınarak  bu bilginin örgüt tarafından hazmedilmesi bilgi akışkanlığının temelini oluşturmaktadır 
(Dhanaraj ve Parkhe, 2006:662; Batterink vd., 2010:50-51; Saka-Helmhout ve Ibbott, 2014:124; Hurmelinna-
Laukkanen ve Natti, 2008:3). Nitekim, Çöp(m)adam’ın kurucularından Tara Hopkins’in sosyal girişim fikrini 
Meksika’da ziyaret ettiği bir cezaevindeki mahkumların ambalaj atıklarından çanta yaptıklarını gözlemlemesi 
ve sonrasında bu yöntemi onlardan öğrenmesi ile ortaya çıkmıştır. Ayrıca, Çöp(m)adam büyük ticaret 
merkezlerinden uzak, bilgiye ulaşma zorlukları yaşayan kadınlara fırsat vermek amacıyla sivil toplum 
kuruluşları ile ortak çalışmalar gerçekleştirerek onların da bu fikri benimsemelerini sağlamış ve bu sayede 
bilginin paylaşılarak sosyal girişimin başarısının yaygınlaşmasının önü açılmıştır. Bu duruma en güzel örnek 
olarak Diyarbakır’da KAMER (Kadın Merkezi) işbirliğiyle kurulan atölye verilebilir. 

Mevcut yeteneklerin yeni yollarla birleştirilmesi, bilginin hazmedilmesi anlamına gelmektedir. Bilgi 
akışkanlığında, yeniliğin ortaya çıkmasına olanak sağlayabilmek için bireylerin uzmanlıklarının birleştirilmesi 
söz konusudur. Çöp(m)adam’ın bunu başarılı bir şekilde uygulayabildiğini görüyoruz. Çöp(m)adam’ın 
kurucuları Tara Hopkins ve Melih Özsöz sahip oldukları farklı uzmanlık alanlarını, Sabancı Üniversitesi 
geçmişlerini, Ashoka’dan kazandıkları sosyal girişimcilik vizyonunu bir araya getirerek Çöp(m)adam 
markasını yaratmışlardır. Çöp(m)adam hikayesi dikkatle okunduğunda gördüğümüz çöpten çanta yaratma 
fikrinin dünyada ilk olup olmadığından ziyade bu fikrin kurucularının mevcut yetenekleri ve uzmanlık 
alanlarını nasıl etkili şekilde bir araya getirip yeni bir yol çizmeleri olmuştur. 

Bilgi hareketliliğinin derecesi, bilginin doğasına/türüne (ör:örtük bilgi) ve bilgiyi paylaşan insanların 
özelliklerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Merkez firmalar (hub firms), ağ üyeleri arasında ortak bir 
kimliğin benimsenmesini sağlayarak bilgi akışkanlığını sağlayabilirler. Değerli bir bilginin ağ üyeleri 
tarafından açıkça paylaşımının sağlanması, ortak bir kimliğe işaret etmektedir. Bu bilgi, sosyalleşme 
süreciyle birlikte hareketli hale getirilmektedir (Saka-Helmhout ve Ibbott, 2014:124; Hurmelinna-Laukkanen 
ve Natti, 2012:248; Dhanaraj ve Parkhe, 2006:662). Dolayısıyla bilginin, ağda bulunan aktörler tarafından 
yeterli miktarda dolanımının, akışının sağlanamaması, yenilik ağlarının amacına ulaşmasına engel olacaktır. 
Yenilik ağlarının tüm potansiyeli, birbirlerinden bağımsız ağ üyelerinin farklı nitelikteki bilgilerinin bir araya 
getirilerek yenilik çerçevesinde ele alınması vasıtasıyla ortaya çıkarılmaktadır (Hurmelinna-Laukkanen ve 
Natti, 2008:3). Çöp madam daha önce düzenli geliri hiç olmamış kadınları yarattığı kız kardeşlik ve 
dayanışma duygusu etrafında bir araya getirerek, onları çöp(m)adam ortak kimliğinde bütünleştirerek geniş, 
sürekli bir sosyalizasyon ağı oluşturmuş, bu sayede bilginin çalışanları arasında açık paylaşımını, 
hareketliliğini mümkün kılmıştır.  

 
5.2. Yenilik Uygunluğu (Innovation Appropriability) 
Yenilik uygunluğu (innovation appropriability) ise istenmeyen ve gerekli olmayan bilginin ağ 

içerisinde tehlikelere yol açmaması için önem arz etmektedir. Yenilik uygunluğu, işletme için değerli olan 
bilginin, rakip ağlara ve işletmelere sızmamasını garanti altına almak anlamına gelmektedir. Bu şekilde 
işletme için değer taşıyan bilgi ve yeniliğin ticari açıdan istismar edilmesi engellenmektedir. Düzenleyici 
görevde olan merkez firma, yenilik uygunluğunu, güvenli ve hakkaniyete dayalı bilgi transferini ve ağ 
içerisinde bulunan üyeler arasındaki adilliği ve eşitliği sağlayarak yerine getirmekte ve geliştirmektedir. Ağ 
içerisindeki aktörlerin girişimlerine yardımcı ve destek olmayı sağlamak da bu kapsamda yer almaktadır. 
Yenilik çerçevesindeki kazanımların uygun ve etkili kullanımına izin veren birçok yöntem bulunmaktadır 
(Hurmelinna-Laukkanen ve Natti, 2008:3).  

Merkez firma, yaratılan değerin ağ üyeleri arasında eşit bir şekilde dağıtılmasını ve algılanmasını 
sağlamalıdır. Genellikle bu dağılım fırsatçılık gibi problemlerle kimi zaman güçleşmektedir. Bu nedenle 
yenilik uygunluğu, yenilik faaliyetlerinde önem taşımaktadır. Uygunlukla ilgili endişeleri azaltmak ve değerin 
eşit dağılımını sağlamak için güven, süreç adaleti ve ortak varlık sahipliği (joint asset ownership) üzerinde 
odaklanılmaktadır. Yenilik için gerekli ortamın ve uygunluğun sağlanması, uzun, ayrıntılı sözleşmeler 
yapmayı gerektirmemektedir. İş ortaklığı yapılan işletmelerle geliştirilen sosyal ilişkiler, güvenin ve 
karşılıklılığın sağlanması, zengin bilgi paylaşımının mevcudiyeti ve sosyal ilişkilerdeki iletişimin netliği, uygun 
ortamın sağlanması açısından önem arz etmektedir (Dhanaraj ve Parkhe, 2006:663; Batterink vd., 2010:51).  

Tara Hopkins’in uzun yıllar Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlık Merkezi Direktörü olarak 
yürüttüğü görev boyunca tesis ettiği güven sayesinde ulaştığı sosyal ağlar, sosyal girişimcinin bireysel olarak 
sahip olduklarının ötesinde olanaklara kavuşmalarını sağlamıştır. Tara Hopkins’in kuruculuğunu ve bir 
dönem direktörlüğünü yaptığı Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri aracılığıyla içine girdiği 
sosyal ağların yenilik için gerekli, uygun ortamı hazırladığı görülmektedir.  
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Çöp(m)adam sosyal girişiminde geçmiş yıllarda atölyelerde belli bir süre çalışmış olan birkaç kadının 
ürünleri denetimsiz ve izinsiz olarak satmaya yeltendiği (Sanje ve Dinç, 2012:53) görülmüştür; fakat 
Çöp(m)adam, yenilik ortamını bozan böyle bir davranışa izin vermeyerek, istismar yönelimli davranışları 
minimize etmeye çalışmıştır. Yenilik uygunluğunu bozabilecek faaliyetlerin ortaya çıkmasını engellemesi ve 
fırsatçılığa neden olan bir ağ örüntüsünün mevcudiyetini ortadan kaldırması açısından Çöp(m)adam’ın, 
yenilik uygunluğu sürecini başarılı bir şekilde yerine getirdiğini söylemek olanaklıdır.  

 
5.3. Ağ İstikrarlılığı (Network Stability)  
Merkez firmaların üyeleri ve ağdaki diğer aktörler arasında uzun dönemli, sürdürülebilir ilişkiler 

kurma esasına dayalı ortaya çıkan ağ istikrarlığı kavramı merkez firmaların, en önemli görevlerinden birisidir 
(Dhanaraj ve Parkhe, 2006: 663). Zira, çözülmesi zor ve karmaşık şekilde örülü bir ağ, değer yaratılmasının 
önünde engel oluşturmaktadır. Ağın istikrarlılığı ağdaki ortak vizyonu güçlendirerek gerçekleştirilmektedir  
(Hurmelinna-Laukkanen ve Natti, 2008:2). 

Merkez firma, ağın dinamik, nitelikli istikrarlılığını sağlamak için itibarını geliştirmeye, gelecek için 
çizdiği vizyonunu genişletmeye özen göstermelidir  (Dhanaraj ve Parkhe, 2006:664). Bunun yanı sıra, 
aktörlerin bazı davranışlarının ağ istikrarına olumsuz yönde etkide bulunduğundan söz edilmektedir. 
Soyutlanma (izolasyon), bir ağdan diğerine geçiş yapma, küçük gruplar (klikler) oluşturma ve yıpratma 
davranışları, ağ istikrarlılığını bozan temel unsurlardır.  

Bu bağlamda, Çöp(m)adam’ın geliştirdiği sosyal ağlarda ilişkide olduğu aktörler incelendiğinde 
sosyal girişimin hayata geçtiği tarihten itibaren temel olarak belli aktörler üzerinde yoğunlaşıldığı ve bu 
aktörler ile kalıcı, sürdürülebilir ilişkiler kurulduğu görülmektedir. Çöp(m)adam ile Unilever arasında 
süregelen ilişki ve her iki aktörün bu ilişkiyi sekteye uğratmaksızın sürdürmek konusunda gösterdiği kararlılık 
ağ istikrarına güzel bir örnek oluşturmaktadır. Unilever Türkiye’nin Kurumsal İletişim Müdürü Ebru Şenel 
Erim, Çöp(m)adam projesini kurumsal vizyonlarını gerçekleştiren çözüm ortaklarından biri olarak 
gördüklerini ve projenin devamı için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini özellikle 
vurgulamaktadır. Bu anlamda Unilever Türkiye, Çöp(m)adam’ı bir yatırım ortağı, Çöp(m)adam 
sponsorluğunu uzun soluklu bir işbirliği ve sosyal sorumluluk projelerinin bir parçası olarak gördüğünü 
açıkça belirtmektedir. 

 
6. Sonuç 
Kadınların işgücüne katılımını arttırarak ve atıkların geri dönüşümünü sağlayarak atık yönetimi 

konusunda önemli bir adım atmış olan Çöp(m)adam, bu anlamda Türkiye’de sosyal girişimcilik vakalarına 
verilebilecek en güzel örneklerden biridir. Çöp(m)adam, edindiği “sosyal girişim” odaklı misyon sayesinde, 
hem daha önce ticari anlamda işgücüne katkıda bulunmamış ve çeşitli nedenlerden dolayı para 
kazanamamış olan kadınları, mevcut işgücüne kazandırması ve ambalaj atıklarından çanta yapmalarını 
sağlayarak, değer yaratmalarına fırsat vermesi açısından önemli bir örnek teşkil etmektedir.  

İlgili yazın incelendiğinde ağ kuramını ele alan yenilik bağlamındaki çalışmaların “ağ orkestrasyonu” 
terimi üzerinde odaklandığı görülmektedir. Bu çalışma, ağ kuramına odaklanan geleneksel çalışmaların 
aksine, ağ yapısından ziyade ağ süreci üzerinde durması nedeniyle önem taşımaktadır. Ağ süreci kapsamında 
incelenen ağ orkestrasyonu, ağ içerisinde etkin bilgi akışının sağlanması (bilgi akışkanlığı), bu faaliyete izin 
verecek uygun ortamın sağlanarak, fırsatçılığın önüne geçilmesi (yenilik uygunluğu) ve değişkenlik 
göstermeyen istikrarlı bir ağ örüntüsünün oluşturulması süreçlerinden oluşmaktadır. Bu çalışmada, 
Çöp(m)adam sosyal girişimi, ağ orkestrasyonu kapsamındaki süreçler çerçevesinde ele alınarak, örnek olay 
yöntemiyle incelenmiştir. Çöp(m)adam’ın, ağ orkestrasyonunu oluşturan süreçler dahilinde incelenmesi, 
ileride, yerel yazında “ağ orkestrasyonu” konusu çerçevesinde yapılacak olan çalışmalara yol göstermesi 
açısından önem taşımaktadır. Aktörler arasındaki ağ bağlantılarının, “yenilik” ve “sosyal girişimcilik” yazını 
açısından incelenmesi, bu çalışmayı mevcut çalışmalardan farklılaştırmaktadır.  

Çalışmada, örnek olay kapsamında ele alınan Çöp(m)adam’ın sosyal inovasyonu gerçekleştirmede 
sosyal ağları etkili bir şekilde kullandığı, merkez firma olarak ilişkide olduğu aktörler arasında bilgi 
hareketliliğini sağladığı, inovasyon için gerekli ortamı hazırladığı ve ağ istikrarını koruduğu gözlemlenmiştir. 
Çöp(m)adam’ın ağ orkestrasyonunu uygulayarak, sosyal inovasyon ağlarını başarıyla yöneten bir girişim 
olduğu ileri sürülebilir. Gelecek araştırmaların, ağ orkestrasyonu çerçevesinde ele alınabilecek alternatif 
model ve süreçleri de incelemesi önerilmektedir.   
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ÖZET 
Sosyal inovasyon, ölçek büyütme (scaling up) ve sistemsel dönüşümü sağlama hedefi ile “sosyal” 

nitelikli diğer yönetsel yaklaşımlardan ayrılmaktadır. Bu hedefi yerine getirilmesinde, kamu kurumları, sivil 
toplum kuruluşları ve kar amacı gütmeyen diğer örgütler, üniversiteler ve diğer eğitim kurumları ile 
işbirliğine gidilmesini gözetir. Sosyal inovasyon, bu yönü ile, Prahalad tarafından “Piramidin Altı” olarak 
kavramsallaştırılan, gelir düzeyi düşük ve sosyal gereksinimleri yeterince giderilmemiş kesimlere 
ulaşılmasına odaklı stratejik yaklaşım için bir “araç” olarak değerlendirilebilir.  Sosyal inovasyon yaptığı 
tespit edilen işletmede gerçekleştirilen durum çalışması ile sağlanan bulgulara dayanarak, erişebilir kılınan 
ve yerel gereksinimlere göre tasarlanmış (tailored) çözümler ile sosyal inovasyonun Piramidin Altı yaklaşımı 
için araçsal nitelikte olduğunu söylemek mümkündür. 
 

Anahtar kelimeler: Sosyal İnovasyon, Sosyal Girişimcilik, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Toplumsal 
İnovasyon, Prahalad, Piramidin Altı 

 
1. Giriş 
Sosyal inovasyon, “sosyal sorunu yaratan dinamiklerin düzenlenmesi ya da sorunun kaynaklarının 

ortadan kaldırılması için yeni fikirlerin geliştirilmesi ve uygulanmasını kapsayan, böylelikle sosyal ilişkileri 
yapılandıran/dönüştüren ve bireylerin yaşam kalitesinin artırılması sağlayan süreç” olarak tanımlanabilir.1 
İşletmeler tarafından sosyal inovasyon sürecinin etkinlikle tasarlanıp yürütülmesi, kamu kurumları (devlet), 
sivil toplum kuruluşları, kar amacı gütmeyen diğer örgütler ve üniversiteler ile işbirliği içerisinde çalışmayı 
gerektirir (Prahalad ve Hart, 2002; Neamton ve Downing, 2005; Harrison vd., 2009; Hazelkorn, 2009; Biggs 
vd., 2010; Le Ber ve Branzei, 2010a; Le Ber ve Branzei, 2010b; Murphy ve Arenas, 2010; Westley ve Antadze, 
2010; Porter ve Kramer, 2011). İşletmelerin, sosyal esasına hizmet edecek “stratejik niyete (Moore ve 
Westley, 2010)” sahip olması, uzun vadeli ve hedefli bir şekilde faaliyetlerini yürütüyor olması gerekir.  

Bu bakımdan, sosyal inovasyon, Prahalad tarafından ortaya konulan “Piramidin Altı (Bottom of the 

Pyramid)” kavramına ve bu kavram çerçevesinde Prahalad’ın öncülüğünde geliştirilen işletmelerin, 
gelişmişlik düzeyine göre altta yer alan bölgelerdeki yoksulların ve diğer dezavantajlı grupların sosyal 
ihtiyaçlarının giderilmesi, böylelikle söz konusu bölgelerin hedef pazara dönüştürülmesi esasına dayanan, 

çokuluslu işletmelerin etkinlikle kullanabileceği belirtilen stratejik yaklaşıma (Prahalad, 2002; 2004; 2006; 
2009; 2012;  Prahalad ve Hammond, 2002; Prahalad ve Hart, 1999; 2002) hizmet edecek niteliktedir.  

Sosyal inovasyonun yönetilebilir kılınması ve stratejik bir araç olarak kullanılması için, “benzer” 
amaçlara sahip diğer kavramlarla ilişkilendirilmesi, kıyaslanması ve kavramsal olarak konumlandırılması 
yararlı olacaktır. Bu bakımdan sosyal inovasyonun sosyal girişimci/lik ve sosyal girişim, kurumsal sosyal 
sorumluluk ve stratejik kurumsal sosyal sorumluluk ile toplumsal inovasyon kavramları çerçevesinde 
değerlendirilmesi uygundur: 

 

 Sosyal girişimci/lik ve sosyal girişim: Sosyal girişimcilik, “sosyal değişimi harekete geçirecek 
ve/ya sosyal gereksinimleri giderecek fırsatları değerlendirmek üzere kaynakların inovatif kullanımı ve bir 
araya getirilmesi sürecidir (Mair ve Marti, 2006: 37).” Sosyal girişim,  öncelikli olarak sosyal hedeflere sahip 
olan, bu hedeflerine bağlı olarak kazancını işletmeye ya da topluma yatıran işletmelerdir (Jupp, 2002: 23). 
Gray vd. (2003: 142), sosyal girişimlerin, girişimcilik stratejilerini, kamu yararı sağlayacak faaliyetleri yerine 
getirmede uyguladıklarını; iş yapma zekasının, ticari ve sosyal kaynakların dezavantajlı gruplara aktarımında 

                                                           
1 Tanıma referans akademik çalışmalar: Mumford (2002); Moulaert vd. (2005); Mulgan (2006); Phills vd. 
(2008); Westley (2008); Pol ve Ville (2009); Howaldt ve Schwarz (2010); Manzini (2014). Tanıma referans 
kuruluş raporları: International Forum for Social Innovation (2000); European Commision (Bosc, 2013); 
NESTA (Murray vd., 2010); OECD LEED Forum on Social Innovation (2014). 
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kullandıklarını ─De Leonardis ve Mauri (1992), Crofts ve Gray (2001), Simons (2001), Zappalà (2001) 
çalışmalarına da atıfta bulunarak─ belirtmektedir. 

 

 Kurumsal sosyal sorumluluk ve stratejik kurumsal sosyal sorumluluk: Kurumsal sosyal 
sorumluluk (KSS), paydaşların beklentilerinin, sosyal ve çevresel şartlar göz önünde bulundurularak, 
toplumun benimsediği ve geliştirdiği ahlaki değerler ve kabul görmüş etik normlar çerçevesinde 
karşılanmasıdır. Stratejik KSS ise, işletmenin temel faaliyet konusu ve temel yetenekleri ile ilişkilendirilmiş, 
finansal kazanç sağlamaya odaklı sosyal sorumluluk çalışmalarıdır (Burke ve Logsdon, 1996; Baron, 2001: 24; 
McElhaney, 2007:1; Jamali, 2007: 8-9). 

 

 Toplumsal inovasyon: “Toplumsal gereksinimleri karşılama amacı taşıyan; genelde, birincil 
gayesi toplumsal [hizmet] olan örgütlerce yaygınlaştırılan inovatif faaliyetler ve hizmetler”dir (Lehtola ve 
Stahle, 2014: 7). 
 

3. Yöntem  
 
3.1. Araştırmanın Amacı 
Bu çalışmanın, iki temel amacı bulunmaktadır: 
 
1. Sosyal inovasyona kavramsal netlik kazandırmak: “Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS)” ve 

“stratejik KSS”, “sosyal girişimci” ve “sosyal girişimcilik”, “toplumsal inovasyon” kavramları ile kıyaslayarak, 
sosyal inovasyonun söz konusu kavramlarla olan farklarının ve ilişkisinin ortaya konulması. 

 
2. Pharalad’ın stratejik yaklaşımı açısından sosyal inovasyon sürecinin işlevselliğini ortaya koymak.  
 
3.2. Araştırmanın Yöntemi 
Sosyal inovasyonun, bahsedilen kavramlarla olan ilişkisinin farkının ortaya konulması için tarama ve 

derleme yapılmıştır: 
 
1. Tarama dilinin belirlenmesi: İngilizce. 
2. Tarama başlangıç noktasının belirlenmesi: Çalışmanın sınırlarını ortaya koyabilmek, derlemenin 

kapsamını netleştirebilmek ve bundan sonraki çalışmalara etkin referans olabilmek amacıyla başlangıç 
noktaları belirlenmiştir. 

3. Tarama terimlerinin belirlenmesi: Başlangıç için, tarama sırasında kullanılması planlanan 
terimler “social innovation”, “corporate social responsibility”, “strategic corporate social responsibility”, 
“csr”, “strategic csr”, “social entrepreneur”, ““social entrepreneurship”, “societal innovation” olarak 
seçilmiştir.  

4. Kaynaklar: Elsevier, ScienceDirect, ProQuest ve ERIC veritabanları kullanılmıştır. 
5. Referans listelerinin taranması: Belirlenen kaynaklardan, öngörülen terimler çerçevesinde 

yapılan tarama sonucunda elde edilen çalışmaların referanslarında yer alan yayınlar da çalışma kapsamında 
değerlendirilmiştir. 

6. Derleme ve yorumlama: Ulaşılan yayınlar, çalışmanın amacı doğrultusunda derlenmiş, 
kıyaslanmış ve kategorik olarak kıyaslanmıştır. Kıyaslamalar, gruplar halinde gerçekleştirilmiştir: Sosyal 
inovasyon ile kurumsal sosyal sorumluluk, stratejik kurumsal sosyal sorumluluk; sosyal inovasyon ile sosyal 
girişim, sosyal girişimcilik; sosyal inovasyon ile toplumsal inovasyon. 

 
Prahalad’ın stratejik yaklaşımı açısından sosyal inovasyon sürecinin işlevselliğini ortaya koyabilmek 

için, hem Prahalad’ın öncülüğünde çerçevelendirilen stratejik yaklaşımın gereklerini hem de sosyal 
inovasyon sürecinin gereklerini yerine getirdiğinden emin olunan (“Vitamin” adlı ürünü ile ünlenmiş, Fatih 
Projesi’nin içerik sağlayıcılarından; ODTÜ Teknokent ve Arizona State University SkySong teknoparkında 
çalışmalarını yürüten; Amerika, Çin, Arabistan, Malezya, Letonya’da faaliyet gösteren) Sebit Eğitim ve Bilişim 
Teknolojileri A.Ş. üzerinde, durum çalışması yaklaşımı ile nitel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Veri toplama 
yöntemi olarak, derinlemesine görüşme, saha notları ve dokümanlar kullanılmıştır. Görüşmeler, on üst ve 
orta düzey yönetici ile gerçekleştirilmiştir. Görüşmelere, 2014 yılının Ocak ayında başlanmış, aynı yılın Aralık 
ayında görüşmeler sonlandırılmıştır. Veriler, NVivo yazılımı ile organize edilmiş; betimsel analiz yöntemi ile, 
literatüre dayalı olarak geliştirilen temalarla yorumlanmıştır. 
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4. Araştırmanın Bulguları 
 
4.1. Kavramsal Farklar  
“Sosyal değer yaratımı”, KSS ve stratejik KSS ile sosyal inovasyonu ayrıştıran çizgileri 

bulanıklaştırmaktadır. Aralarındaki temel fark, sosyal inovasyonda, (fikir üretiminden, fikrin hayata 
geçirilmesine kadar) işletmenin temel faaliyet konusuna ilişkin tüm aşamaların, sosyal fayda yaratmaya 
odaklı olarak düşünülmüş, tasarlanmış, süreçlendirilmiş ve değerlendirilmiş olmasıdır. Sosyal inovasyonda, 
sosyal değer öncüllenir; ticari kazanç, yaratılan değerin getirisidir. Stratejik KSS’de de, sosyal hedefler 
işletmenin esası ile örtüştürülmektedir. Ancak, stratejik KSS’nin temel itici gücü, kazanç sağlamaktır ve 
sosyal değerin yaratımı, kazancın “dinamosu” olarak görülür. KSS’de ise, işletmenin sahip olduğu imkanların 
sosyal refaha katkı sağlayacak işlerde kullanılması söz konusudur.  

Sosyal girişimci ve sosyal girişimcilik ile kıyaslandığında: Sosyal inovasyon makro sistem düzeyinde 
etkiye sahipken; sosyal girişimcilik, bireysel; sosyal girişim, örgütsel düzeydedir. Sosyal girişimlerde, bireyler 
arası ilişkiler örgütlenir. Sosyal girişimcinin çabaları kaynaklar ile buluşur. Sosyal inovasyon, yaşam 
koşullarını iyileştirecek fikirlerin ve uygulamaların geliştirilmesine hedeflidir. Bu fikir ve uygulamalar, sosyal 
girişimcilerin/sosyal girişimlerin dışında, sistem içerisinde yer alan farklı aktörlerce de geliştirilebilir. Sosyal 
inovasyon, toplumsal inovasyonun bir aracı olarak değerlendirilebilir. Toplum içerisindeki bireylerin 
refahının geliştirilmesinde sosyal inovasyon “tetikleyici” olarak yorumlanır. 

 
4.2. Kavramsal İlişkiler 
Sosyal inovasyon sürecinde gereksenin işbirliğinin sağlanması, süreç sonunda ortaya konulan 

ürünün yaygınlaştırılmasında KSS çalışmalarının etkisi vardır. Ayrıca, sosyal inovasyon, sosyal girişimci 
örgütlenen bir yapı içerisinde gerçekleştiriliyor olabilir. Bu açıdan, sosyal inovasyon, bir sosyal girişimcilik 
faaliyeti olarak yorumlanır.  Toplumsal inovasyon da, sosyal inovasyon çalışmalarının etkinliği açısından 
gereksenen toplumsal aktörlerin sürece katılımını olanaklı kılar. 

 
4.3. Prahalad’ın Stratejik Yaklaşımı Açısından Sosyal İnovasyon 
Sebit, eğitsel yazılımlar üreten, öğretmenlerin ve öğrencilerin kullanımına sunan bir çokuluslu bir 

işletmedir. Yazılımlarının etkinlikle kullanılabilmesi için, kültürü, yüksek düzeyde biçimselleştirilmiş eğitim 
sistemini, öğretmenlerin ve velilerin yaklaşımını dönüştürmek, eğitim teknolojilerinin kullanımını 
yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. Sebit için, eğitim imkanların ve teknolojik araçlara erişim imkanı olmayan, 
yoksul kesimlerin sisteme dahil edilmesi temel amaçtır. Bu bakımdan, kamu kurumları, STK’lar ve 
üniversitelerle işbirliği yapmaktadır. Yerel çözümlerin (tailored solutions) geliştirilmesi, sunulan ürüne erişim 
imkanın artırılması, ürüne ilişkin isteğin oluşturulması ve satın alma imkanının yaratılmasında girişimlerde 
bulunması ile Prahalad’ın işaret ettiği “piramidin altına” yönelmekte, pazar koşullarını yaratmaktadır. Bunu 
yaparken, bireylerin “sosyal girişimcilik” özelliklerinden ve KSS çalışmalardan da faydalanmaktadır. 

 
5. Sonuç 
Sosyal sorunun ortadan kaldırılması veya etkilerinin azaltılmasında sosyal inovasyon, sorunlarının 

kaynağını ortadan kaldırmayı hedeflemesi, bunun için de ölçek büyütme (scaling up) ile sistemsel dönüşümü 
odağına yerleştirmesi ile “sosyal” nitelikli diğer çalışmalardan ayrılmaktadır. Bu nedenle,  bir işletmenin 
sosyal inovasyon yaptığını söyleyebilmek için, çalışmalarının yıllara yaygın olarak ele alınması, çalışmalarının 
amaçlarının ve etkilerinin sorgulanması, sürecin işleyişin biçiminin değerlendirilmesi gerekir. 

Niteliği itibarıyla sosyal inovasyon, stratejik yöntimin bir aracı olarak da değerlendirilebilir. 
Prahalad’ın Piramidin Altı yaklaşımı ile ilişkilendirilmesi mümkündür. Sosyal inovasyon yaptığı tespit edilen 
Sebit Eğitim ve Bilişim Teknolojileri A.Ş.de gerçekleştirilen durum çalışmasından sağlanan bulgular bu ilişkiyi 
ortaya koyar niteliktedir: Sosyal inovasyon sürecinin gerektirdiği toplumsal aktörlerle işbirliği, etkin 
çözümlerin sunulmasını ve çözümlerin erişilebilir kılınmasını olanaklı kılmaktadır. Kurulan işbirliği, Piramidin 
Altı yaklaşımında da hedeflendiği üzere, çözümlerin sosyal gereksinime sahip bireyler tarafından 
kullanılmasını teşvik etmektedir.  

İşletmeden elde edilen bulgular sosyal inovasyonun araçsallığının sağlanmasında sosyal inovasyon 
sürecinin bireyden sisteme yönelmesi gerektiğine işaret etmektedir. Bu bakımdan, işletmenin kendisini 
“paydaş” olarak konumlandırdığı ve ürünün sunumunda piyasa mekanizmalarının kullanılmasının önem arz 
ettiği görülmektedir. 

 
 
 



23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, MUĞLA 

232 
 

Kaynakça 
Baron, D. P. (2001). Private politics, corporate social responsibility, and integrated strategy. Journal of Economics & 

Management Strategy, 10(1), 7-45. 
Biggs, R., Westley, F. R. ve Carpenter, S. R. (2010). Navigating the Back Loop: Fostering Social Innovation and 

Transformation in Ecosystem Management.Ecology & society, 15(2). 1-25. 
Bosc, K. (2013). The European Commission Guide to Social Innovation, European Commission. 
Crofts, P. ve Gray, M. (2001, July). Social entrepreneurship: Is it the business of social work?. 16th Asia and Pacific Social 

Work Conference: Millennium Challenges and Action for Social Work Education and Practice (Vol. 31, pp. 50-
54). 

De Leonardis, O. ve Mauri, D. (1992). From de-institutionalization to the social enterprise. Social Policy, 23 (2), 50–54. 
Harrison, D., Bourque, R. ve Széll, G. (2009). “Social Innovation, Economic Development, Employment and Democracy”,  

Social Innovation, Social Economy and World Economic Development, Editörler: Denis Harrisson, Reynald 
Bourque ve György Széll, Peter Lang GmbH, Almanya.Hazelkorn, E. (2009). Community engagement as social 
innovation. Dublin: Dublin Institute of Technology. 

Hazelkorn, E. (2009). Community engagement as social innovation. Dublin: Dublin Institute of Technology. 
Howaldt, J. ve Schwarz, M. (2010). Social Innovation: Concepts, research fields and international trends, 

MA/ZLW & IfU, IMO international monitoring. Vol. 5. 
International Forum on Social Innovation, Social Innovation, www.ifsi-fiis-conferences.com, Erişim: 03/02/2014 
Jamali, D. (2007). The case for strategic corporate social responsibility in developing countries. Business and Society 

Review, 112(1), 1-27. 
Jupp, R. (2002). Getting down to business: an agenda for corporate social innovation. United Kingdom: Demos. 
Le Ber, M. J. ve Branzei, O. (2010a). (Re)Forming Strategic Cross-Sector Partnerships Relational Processes of Social 

Innovation. Business & Society,49(1), 140-172. 
Le Ber, M. J., ve Branzei, O. (2010b). Value frame fusion in cross sector interactions. Journal of Business Ethics, 94(1), 

163-195. 
Lehtola, V. V. ve Stahle, P. (2014). Societal innovation at the interface of the state and civil society. Innovation: The 

European Journal of Social Science Research, (ahead-of-print), 1-23. 
http://dx.doi.org/10.1080/13511610.2014.863995, 1-23. 

Manzini, E. (2014). Making Things Happen: Social Innovation and Design.Design Issues, 30(1), 57-66. 
Martin, R. L. ve Osberg, S. (2007). Social entrepreneurship: The case for definition. Stanford social innovation 

review, 5(2), 28-39. 
McElhaney, K. (2007). Strategic CSR. Sustainable Enterprise Quarterly, 4(1), 1-7. 
McWilliams, A. ve Siegel, D. (2000). Corporate social responsibility and financial performance: correlation or 

misspecification?. Strategic management journal, 21(5), 603-609. 
Moore, M. L., ve Westley, F. (2011). Surmountable Chasms: Networks and Social Innovation for Resilient 

Systems. Ecology & Society, 16(1). 1-13.Moulaert, F., Martinelli, F., Swyngedouw, E. ve Gonzalez, S. (2005). 
Towards alternative model (s) of local innovation. Urban Studies, 42(11), 1969-1990. 

Moulaert, F., Martinelli, F., Swyngedouw, E. ve Gonzalez, S. (2005). Towards alternative model (s) of local 
innovation. Urban Studies, 42(11), 1969-1990. 

Mulgan, G., Tucker, S., Ali, R., ve  Sanders, B. (2007). Social innovation: what it is, why it matters and how it can be 
accelerated. Oxford: Skoll centre for social entrepreneurship.Mumford, M. D. (2002). Social innovation: ten 
cases from Benjamin Franklin.Creativity research journal, 14(2), 253-266.Murphy, M. ve Arenas, D. (2010). 
Through indigenous lenses: Cross-sector collaborations with fringe stakeholders. Journal of Business 
Ethics, 94(1), 103-121. 

Murphy, M. ve Arenas, D. (2010). Through indigenous lenses: Cross-sector collaborations with fringe 
stakeholders. Journal of Business Ethics, 94(1), 103-121. 

Murray, R., Caulier-Grice, J. ve Mulgan, G. (2010). The open book of social innovation. National Endowment for Science, 
Technology and the Art. 

Neamtan, N., ve Downing, R. (2005). Social economy and community economic development in Canada: Next steps for 
public policy. Issues paper by the Chantier de l’Économie Sociale in collaboration with the Canadian 
Community Economic Development Network (CCEDNet) and Alliance Recherche Universités-Communautés en 
Économic Sociale (ARUC-ÉS). 

OECD LEED (Local Economic and Employment Development) Forum on Social Innovation, Forum on Social Innovation, 
http://www.oecd.org/cfe/leed/leedforumonsocialinnovations.htm, Erişim: 02/02/2014. 

Phills, J. A., Deiglmeier, K. ve Miller, D. T. (2008). Rediscovering social innovation. Stanford Social Innovation 
Review, 6(4), 34-43. 

Piacentini, M., MacFadyen, L. ve Eadie, D. (2000). Corporate social responsibility in food retailing. International Journal 
of Retail & Distribution Management, 28(11), 459-469. 

Pol, E. ve Ville, S. (2009). Social innovation: Buzz word or enduring term?. The Journal of Socio-Economics, 38(6), 878-
885. 

Porter, M. E., ve Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. Harvard business review, 89(1/2), 62-77. 
Prahalad, C. K. (2002). Strategies for the Bottom of the Economic Pyramid: India as a Source of Innovation. Reflections: 

The SOL Journal, 3(4), 6-17. 

http://www.ifsi-fiis-conferences.com/
http://www.oecd.org/cfe/leed/leedforumonsocialinnovations.htm


23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, MUĞLA 

233 
 

Prahalad, C. K. (2004). The fortune at the bottom of the pyramid: Eradicating poverty through profits. 2004. 
Prahalad, C. K. (2006). The Fortune at the Bottom of the Pyramid. Pearson Education India. 
Prahalad, C. K. (2009). The fortune at the bottom of the pyramid, revised and updated 5th anniversary edition: 

Eradicating poverty through profits. USA: FT Press. 
Prahalad, C. K. (2012). Bottom of the Pyramid as a Source of Breakthrough Innovations. Journal of Product Innovation 

Management, 29(1), 6-12. 
Prahalad, C. K. ve Hammond, A. (2002). Serving the world's poor, profitably.Harvard business review, 80(9), 48-59. 
Prahalad, C. K. ve Hart, S. L. (1999). Strategies for the bottom of the pyramid: creating sustainable development. Ann 

Arbor, 1001, 48109. 
Prahalad, C. K. ve Hart, S. L. (2002). The Fortune at the Bottom of the Pyramid. Strategy+ Business, 26, 54-67. 
Simons, R. (2001). Social Enterprise: partnership for sustainable change, 

http://pandora.nla.gov.au/pan/21024/20011030-
0000/www.sprc1.sprc.unsw.edu.au/nspc2001/papers/Paper61.pdf, Erişim: 03/01/2014.  

Westley, F., ve Antadze, N. (2010). Making a difference: Strategies for scaling social innovation for greater 
impact. Innovation Journal, 15(2). 1-20. 

Zappalà, G. (2001). From “Charity” to “Social Enterprise”: Managing Volunteers in Public-Serving Nonprofits. Australian 
Journal on Volunteering, 6(1), 41-49. 

http://pandora.nla.gov.au/pan/21024/20011030-0000/www.sprc1.sprc.unsw.edu.au/nspc2001/papers/Paper61.pdf
http://pandora.nla.gov.au/pan/21024/20011030-0000/www.sprc1.sprc.unsw.edu.au/nspc2001/papers/Paper61.pdf


23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, MUĞLA 

234 
 

STRATEJİK BİR VİZYON OLARAK SOSYAL İNOVASYON: GİRİŞİMCİLİK YÖNELİMİ 
AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME 

 

Engin Deniz ERİŞ 
Dokuz Eylül Üniversitesi  

engindeniz.eris@deu.edu.tr 
 

 Ömür Neczan TİMURCANDAY ÖZMEN 
Dokuz Eylül Üniversitesi 

omur.ozmen@deu.edu.tr 
 

Pınar SÜRAL ÖZER 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
pinar.ozer@deu.edu.tr 

Çağrı BULUT 
Yaşar Üniversitesi 

cagri.bulut@yasar.edu.tr 

 

Anahtar Kelimeler: Sosyal İnovasyon, Girişimcilik Yönelimi 

1. Sorunsal 
Gelişmiş batı ekonomilerinde inovasyon, teknoloji temelli ve arz yönlü iken gelişmekte olan 

ekonomilerde ise sınırlı kaynaklar temelinde ve talep yönlü olarak ele alınmaktadır (Chacar ve Visa, 2005; 
Descubes vd., 2013). Strateji yazını içinde gelişmekte olan ekonomilerin büyümesini inceleyen kuramlardan 
birisi Kaynak Temelli Görüştür. Temeli 50’li yıllara dayanan (Hoskisson vd., 1999) bu görüş, 60’lı yıllarda 
işletmecilik yazınında incelenmeye başlanmış (Teece vd., 1997) ve esas olarak 90’lı yıllarda üzerinde durulan 
bir stratejik temel haline gelmiştir (Mahoney ve Pandian, 1992; Barney, 1991; Barney, 2001). Kaynak ve 
yeterliliklere dolayısı ile rekabete odaklanan bu kuram, sürdürülebilir rekabet gücü açısından gerekli 
tartışmaları sağlamaktadır. Rekabet olgusunun temelinde yer alan inovasyon odağı, iktisat ve işletme 
yazınında 30’lu yıllardan (Schumpeter, 1934) itibaren gündemde yer almaktadır. Ancak inovasyonun sınırlı 
kaynaklara sahip gelişmekte olan ekonomilerde ne şekilde gerçekleştiği yazında halen göreli olarak bakir bir 
alandır. Öte yandan işletmecilik anlayışı geleneksel olarak ticari kaygılar üzerine yapılandırılmış bir olgu iken 
ticari kaygılarla birlikte topluma hizmet etmek ve sosyal yönden değer katmak üzerine yeniden 
yapılandırılan işletme yönetiminde farklı kavramlar gündeme gelmektedir. İlk defa 60’lı ve 70’li yıllarda 
sosyal değişim kavramı yazında tartışılırken sosyal girişimcilik anlamındaki tartışmalar da 80’li ve 90’lı 
yıllarda ortaya çıkmıştır (Lisetchi ve Brancu; 2014). Kaynak Temelli Görüş açısından da incelenen sosyal 
değer yaratan rekabetçi uygulamalar (Gallego-Alvarez vd., 2011; Descubes vd., 2013) genel olarak işletme 
ve strateji yazınında yer bulmaktadır. Bu anlamda son yıllarda sosyal işletme, sosyal girişim/cilik, sosyal 
inovasyon gibi kavramlar yazında tanımı ve kullanımı tartışılan kavramlar olarak ön plana çıkmaktadır. Bu 
çalışmanın sorunsalı, sürdürülebilir toplumsal gelecek için sınırlı kaynaklara sahip gelişmekte olan bir 
ekonomide, sosyal gereksinimlere odaklı sosyal inovasyona birey düzeyinde ne türde bir girişimsel eğilimin 
hangi kişilik özellikleriyle birlikte etki ettiğidir.  

 
2. Kavramsal Çerçeve 
Sosyal inovasyon üzerine yazın 2000’li yıllarının başından itibaren gelişmeye başladıysa da kökleri 

Max Weber’in Sosyal İcatlar eserinde ileri sürüldüğü gibi çok daha geriye kadar uzanmaktadır. 60’lı yıllarda 
kavramsal olarak biçimlenmeye başlayan sosyal inovasyon, Peter Drucker gibi yönetim bilimciler ve Micheal 
Young gibi sosyal girişimcilerin çabası ile ilerleme sağlamıştır (Paris Tech Review, 2011). Ancak yine de 
sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ve küreselleşmenin bilinen etkileri sebepleriyle araştırmalarda 
sosyal inovasyon göreli olarak arka planda kalmış ve yazında bu eksiklikler son yıllarda giderilmeye 
başlanmıştır. Her ne kadar sosyal inovasyon sosyoloji ve işletme sosyolojisi alanında nitel ve nicel 
çalışmalarla ele alınmış olsa da strateji yazınında sosyal inovasyon çalışmalarının göreli olarak yeni olduğu 
bilinmektedir. 

Simbiyotik bir ilişki içinde bulunan inovasyon ve girişimcilik kavramları günümüz girişimcilik 
ekosistemi içinde birbirlerinden ayrı olarak ele alınmamaktadır. Uygulamadaki kullanım ve yazındaki 
çalışmalar incelendiğinde sosyal işletme, sosyal girişim, sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyon kavramlarının 
genellikle benzer anlamlarda bazen de birbirinin yerine kullanıldığı birçok çalışmada bu kavramlar arasındaki 
ayrımın yapılamadığı görülmektedir. Diğer kavramlardan farklı olarak sosyal inovasyonun özünde ticari 
kaygılardan arınmış biçimde sistem düzeyinde bir değişim yaratmak yer almaktadır. Ancak ticari amaçları da 
içeren sosyal girişimciliğin sosyal inovasyondan tamamen bağımsız olarak ele alınamayacağı da açıktır. 
Sosyal inovasyon kavramı yeni fikirler ile daha önce karşılanmamış ihtiyaçlara dönük olması (Mulgan vd., 
2006) nedeni ile girişimcilik ile de doğrudan ilintili görünmektedir. Toplum için değer yaratma şeklinde de 
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ifade edilen sosyal inovasyon (Phills vd., 2008) faaliyetleri içinde girişimciliğin de yer aldığı söylenebilir. 
Yeniliğe ilişkin yapı, sistem yaklaşımı çerçevesinde birey düzeyinden genel sistem düzeyine kadar bir 
hiyerarşik olarak incelenmektedir. Bu bağlamda toplumsal sorunlara ve gelişmeye dönük olarak ele alınan, 
sonuçları makro boyutta topluma ve mikro boyutta bireye yansıyan sistem düzeyindeki sosyal inovasyonun 
temelinde birey düzeyinde sosyal inovasyon ve girişimcilik yöneliminin olduğu kabul edilmektedir (Westall, 
2007; Westley ve Antadze, 2010).  

 
3. Yöntem 
Bireylerin girişimcilik yönelimleri açısından sosyal inovasyonun ele alındığı bu araştırma, karma 

yöntem çerçevesinde yapılandırılmıştır. Araştırmanın örneklemi, 95 kayıtlı üye ile İzmir’de girişimcilik 
alanında faaliyet gösteren ve “sosyal bir girişimci olarak toplumsal gelişme için yaratıcı ve inovatif fikirler 
ortaya koyan vizyoner bir sivil toplum kuruluşu olmak” misyonuyla kurulmuş bir dernektir. Seçilmiş olan bu 
STK, yürütmekte olduğu projelerini genç ve kadın girişimciliğini desteklemek ve bulunduğu kente sosyal 
fayda yaratmak üzerine kurgulamaktadır. 

Araştırmada öncelikle nicel sonrasında ise bireyleri sosyal inovasyona yönlendiren demografik ve 
kişilik özellikleri ile girişimcilik yönelimlerini daha iyi irdeleyebilmek üzere nitel yöntem tercih edilmiştir. 
Nicel yöntemde veriler soru formu ile toplanmıştır. Soru formu demografik özellikler, kişilik özellikleri, 
girişimcilik yönelimi ve sosyal inovasyon yönelimi olmak üzere dört gruptan oluşmaktadır. Kişilik 
özelliklerinin ölçümünde 44 maddeden oluşan Big 5 ölçeği (John vd., 1991; John vd., 2008), girişim yönlü 
olma Bolton ve Lane (2012)’in geliştirdiği 3 boyutlu bir yapıdan oluşan ölçek ile, sosyal inovasyonda ise Bulut 
ve çalışma arkadaşları (2013)’nın geliştirdiği 24 madde içeren oluşan ölçek kullanılmıştır.  

Araştırmanın ikinci aşamasında nitel yöntem kapsamında 2 farklı odak grup yapılmıştır. Birinci odak 
grup yönetim kurulu üyelerinden (10 kişi) oluşurken ikinci odak grup dernek üyelerinden seçilen 10 kişinin 
gönüllü katılımı ile gerçekleşmiştir. Her odak grup için ortalama süre 3 saat olup nicel araştırmadan elde 
edilen bulgular 10 adet yarı yapılandırılmış soru ile tartışılmıştır.  

 
4. Sonuç 
Bu araştırmada kişilik özellikleriyle birey düzeyinde girişimcilik eğilimin birlikte ara değişken ve 

düzenleyici ilişkileriyle bilikte sosyal inovasyon eğilimlerine etkileri incelenmiş olup, elde edilen bulgular 
ışığında hem gelecek girişimcilik araştırmalarına sosyal inovasyon ekseninde yeni önerilerde sunulmaktadır. 
Pilot araştırma olarak başlatılan ve ulusal boyuta yaygın olarak da sürdürülecek olan bu çalışma ile misyonu 
sosyal inovasyona odaklanan sivil toplum kuruluşları ve sosyal değer yaratmaya önem veren işletme 
yöneticilerine sürdürülebilir rekabetçilik açısından önerilerde bulunularak, sosyal inovasyonun stratejik 
yönetimi için planlama ve uygulamalarına yaklaşımları sunulmaktadır. 
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ÖRGÜTSEL ÇİFT YETENEKLİLİK VE SOSYAL AĞDA YAPISAL EŞİTLİK: SAVUNMA VE 
HAVACILIK KÜMELENMESİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME 

 
 
 
 
 
ÖZET 
Örgütlerin çift yetenekliliği mevcut yeteneklerine devam ederken bir yandan da yeni bilgi ve 

beceriler edinmelerini ifade etmektedir. Örgütlerin çift yetenekli olması giderek önemi artan bir kavram 
haline gelmektedir. Bir ağ içinde yaklaşık olarak aynı bağlara sahip aktörlerin ağ içindeki konumlarının 
yapısal olarak eşit olduğunu, başka bir ifadeyle ağ içinde dengeli bağlara sahip olmayı vurgulayan yapısal 
eşitlik, ağ içindeki konum ve ilişkisellik olarak eşit olunan örgütlerle ticari ve diğer işlemlerle ilişki ve bağlar 
kurmaya sevk etmektedir. Bu çalışmada, kümelenme ağı içinde çift yeteneklilik özelliğine sahip olan ve 
olmayan örgütlerin kendi aralarında yapısal eşitliklerinin olduğu, tüm ağ içindeki çift yeteneklilik özelliğine 
sahip olan örgütlerin ilişkileri, benzerlikleri ve samimiyet ağ ilişkileri neticesinde yapısal eşitliklerinin 
birbirine yaklaşık olarak yakın olduğu ortaya çıkmıştır. 

 
Anahtar Sözcükler: Çift Yeteneklilik, Yapısal Eşitlik, Sosyal Ağ, Merkezilik, Yoğunluk 
 
1. Giriş 

 Örgütsel çift yeteneklilik olarak Türkçe yazına giren “organizational ambidexterity”, küresel piyasa 
koşullarındaki ezici rekabetin bir sonucu olarak örgüt yazınında gittikçe artan bir ilgiyle ele alınmaktadır. 
Örgütler bir yandan sahip oldukları bilgi ve tecrübelerle faaliyetlerini sürdürürlerken (exploitation), bir 
yandan da çevre koşullarındaki hızlı değişimlere adapte olmak ve bu değişimleri iyi yönetebilmenin yollarını 
aramaktadır (exploration). Örgütler mevcut yetenekleriyle artımsal yenilikler yaparken, yeni bilgi ve 
beceriler edinerek radikal yenilikler yapmaktadır (Smith ve Tushman, 2005). Örgütsel çift yeteneklilik 
günümüzde her örgütün sahip olmak istediği ve bunun için çaba harcamaları gereken bir örgüt özelliğidir 
(Zhao, 2013). Örgütlerin rakiplerine karşı avantajlı konum elde edip yaşamlarına devam etmeleri ve sürekli 
büyüme göstermeleri çift yetenekliliği sağlayan bu iki faaliyet arasında denge sağlamalarına bağlı olmaktadır 
(March, 1991).  

Örgütler içeride ve dışarıda birçok ilişkiye sahiptir ve bu ilişkiler örgütlerin ağlarını ve ağ oluşturma 
kabiliyetlerini oluşturmaktadır (Gibson, Hardy ve Buckley, 2014). Her örgütün bulunduğu örgütsel alandaki 
ağ yapı özellikleri örgütlerin faaliyetlerini etkilemektedir. Yaklaşık olarak aynı bağlara sahip aktörlerin ağ 
içindeki konumlarının yapısal olarak eşit olduğunu vurgulayan ve Burt (1982) çalışmasıyla açıklık kazanan 
yapısal eşitlik kuramı ağdaki aktörlerin iletişim ve etkileşimlerini en iyi şekilde tahmin etmektedir (Lorrain ve 
White, 1971). Walker, Kogut ve Shan (1997)’e göre yapısal olarak eşit olan başka bir ifadeyle ağ içinde 
dengeli bağlara sahip olan örgütler ağ genişletmede de eşit durumda olmaktadır. Ağ içindeki konum ve 
pozisyon olarak eşit olunan örgütlerle bağlar kurulması ve bu örgütlerle ticari ve diğer işlemlerle iletişim 
kurulması yapısal homofiliye uygun davranışlardır. Asimetrik bir ağ özeliğinde aktörler arasında tek yönlü bir 
ilişkiden söz edilmektedir. Yapısal eşitlik sağlanmasında aktörler arasında güven bağları gibi karşılıklı bağların 
oluşması beklendiğinden simetrik bağ oluşumları bu çalışma için önemlidir.  

Yapısal eşitliğin ölçümünde tamamıyla aynı bağlara sahip olma özelliği sosyal ağ verilerinde nadiren 
gerçekleşen bir durum olmaktadır. Bu nedenle bir grup düğümün yaklaşık olarak yapısal eşitliğe sahip olması 
yeterli bir niteliktir. Her biri ağında merkezi konumda olan aktörlerin yapısal olarak eşit oldukları 
değerlendirilmektedir. Ağ içinde eşit konuma sahip olan aktörlerin benzer özelliklere sahip olduğuna dair 
yazında deliller bulunmaktadır. Galaskiewick ve Burt (1991), Anderson ve Jay (1985) çalışmalarında ağ 
yapısında yapısal eşitliğin aynı anda yeniliklerin yapılmasına imkân sağladığını ortaya çıkarmışlardır.  

Sosyal ağ yapısı çift yeteneklilik özelliğini doğrudan etkilemektedir. Örgütsel alandaki diğer üyelerle 
teknolojik ve örgütsel benzerlikler ağ yapısında da yaklaşık olarak eşit konumda olmaya neden olmaktadır. 
Yapısal eşitlik aynı yapısal özelliklere sahip olan ağ konumunu ifade etmektedir. Sosyal ağ içinde yapısal 
eşitlik bozulduğunda ağ yapısı da bozulmaktadır. Aktörün ağ pozisyonunun hangi sonuçlar üzerinde etkili 
olduğu ve bu etkinin sonuçları birçok araştırmaya konu olmuştur. Farklı türdeki yenilikler farklı örgütsel 
nitelikler, yapılanmalar ve yönetsel yaklaşımlar gerektirmektedir. Fakat örgütlerin her türlü yeniliği bir arada 
ve eş zamanlı olarak gerçekleştirmesi ağ yapısındaki konumunu ne şekilde etkileyeceği ise merak konusudur. 
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Bu çalışmada benzerlik, ilişki ve samimiyet matrisleri ve kümeleme analizi ile aynı bağlara sahip olan ağ 
üyelerinin tespiti amaçlanmıştır. 

 
2. Kavramsal Çerçeve 

 
2.1. Örgütsel Çift Yeteneklilik  

 Örgüt bilimciler tarafından örgütsel çift yeteneklilik ilk kez insanların her iki elini de aynı anda 
kullanabilme özelliğinden edinilen metafor bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Yani çift yetenekli örgütler çift 
beceriye sahip olan örgütlerdir. Çift yeteneklilik örgütlerin aynı anda mevcut yetenekleri kullanma ve yeni 
yetenekler arama, verimlilik ve etkinlik, hizalama ve uyarlama, artımsal ve radikal yenilikler gibi farklı işleri 
aynı anda yapabilme yeteneğidir (McDonough ve Leifer, 1983; Gibson ve Birkinshaw, 2004; He ve Wong, 
2004). 

Çift yeteneklilik çalışmalarının başlangıcı March (1991) çalışmasına dayanmaktadır (Lavie, Stettner 
ve Tushman, 2010). March (1991) çalışmasında örgütün yaşamını sürdürmesi ve gelişmesinin iki faaliyeti de 
dengelemesine bağlı olduğunu ve çift yetenekliliğin örgütsel öğrenme süreçlerine etkisini araştırmıştır. Daha 
sonra Tushman ve O’Reilly (1996) çift yetenekli örgüt kavramının gelişimini sağlayan ilk çalışmayı 
yapmışlardır.  

 Örgütler bir yandan sahip oldukları bilgi ve tecrübelerle faaliyetlerini sürdürürken, bir yandan da 
çevre koşullarındaki hızlı değişimlere adapte olmak ve bu değişimleri iyi yönetebilmenin yollarını 
aramaktadır. Örgütlerin hayatlarını devam ettirebilmeleri ve sürdürülebilir başarıyı elde edebilmelerinin 
yolu bu ikili bakış açısından geçmektedir. Bu sayede örgütler hem mevcut tecrübelerinden faydalanmakta 
(exploitation) hem de bünyelerine yeni yetkinlikler kazandırarak (exploration) rakiplerine karşı avantajlı 
konum elde etmektedir. Mevcut yetenekler örgütleri diğer örgütlerden ayıran temel özellikleridir. Örgütler 
mevcut yetenekleriyle artımsal yenilikler yaparken, yeni bilgi ve beceriler edinerek radikal yenilikler 
yapmaktadır (Bender, Cedeno, Cirone, Klaus, Leahy ve Menyhert, 2000; Smith ve Tushman, 2005).  

 Örgütün hayatta kalması için çift yetenekli olmasını sağlayan bu iki faaliyet arasında denge 
sağlanması gerekmektedir (March, 1991). Bu kavrama göre örgütler mevcut yeteneklerini tecrübeleriyle 
bütünleştirerek kullanırken aynı zamanda yeni yetenekler kazanmayı başarmalıdır. Günümüz örgütlerinin 
çift yetenekli olmaya ihtiyaçları vardır (Blarr, 2011). Yeni yetenekler aramak için araştırma birimleri kurmak 
ve mevcut yetenekleri farklı yapı, süreç ve kültürle harmanlamak, birimler arası bağları güçlendirmek çift 
yetenekli örgütlerin temel özellikleridir. Geçmişteki ürün ve süreçleri benimseyip gelecek için yenilikler 
peşine düşen örgütler çift yetenekli olmayı başarmış oldukları söylenebilir. 

 Gibson ve Birkinshaw (2004) yapısal ve bağlamsal boyut olarak çift yetenekliliği ikiye ayırmışlardır. 
Yapısal boyutu örgütün içsel özellikleriyle ilgiliyken bağlamsal boyut büyüklük, teknoloji, çevre, örgütsel 
amaçlar, strateji, misyon ve örgütsel kültür gibi faktörleri kapsamaktadır. Yapısal çift yeteneklilik yapısal 
unsurların önemi üzerinde dururken, bağlamsal çift yeteneklilik disiplin, güven ve destek birleşiminden 
oluşan süreç ve sistemlerin birbirine hizalanması ve uyumluluğu arasındaki çatışmaları azaltmaya 
odaklanmaktadır (Gibson ve Birkinshaw, 2004; Tushman ve O’Reilly, 1996). Örgütsel bağlam örgütteki 
davranışsal tepkimeleri şekillendiren sistemler, süreçler ve inançlardır (Gibson ve Birkinshaw, 2004:212). 
Brion, Mothe ve Sabatier (2010)’e göre örgütler aynı anda faaliyetlerini dengeleyerek çift yetenekli olmak 
için yetkinliklerini ve örgütsel bağlamlarını birleştirebilmektedirler. Örgütler çift yetenekliliği sağlayacak 
bağlamsal özellikler oluşturmaktadır (Ghoshal ve Bartlett, 1994). Örgütsel çift yeteneklilik halen örgüt 
kuramında yeni araştırma paradigmaları geliştirme sürecindedir (Raisch ve Birkinshaw; 2008) ve bu 
bakımdan farklı zamanlarda, farklı yazarlar tarafından farklı konular ve kuramlar kapsamında incelenmeye 
devam etmektedir. 

 
2.2. Sosyal Ağda Yapısal Eşitlik  

 Bireyler gibi örgütlerde çevrelerini kontrol altında tutabilmek için sınıflama yoluna gitmektedirler. 
Örgütler diğer örgütleri sınıflandırırken arkadaşlık ilişkilerinden çok benzerliği ve ilişkileri dikkate 
almaktadırlar. Çünkü benzer oldukları düşünülen örgütlerle ağ içinde aynı sosyal tür ve sosyal rolleri 
üstlendikleri görülmektedir (Michaelson ve Contractor, 1992). Wasserman ve Faust (1994:356) yapısal 
eşitliği ağ içinde birbiriyle aynı role ve aynı bağlara sahip olmak olarak tanımlamaktadır. Burt (1988)’e göre 
sosyal ağ içinde yapısal olarak eşit olan üyelerin ortaya çıkartılmasında aktörler arasındaki uzaklığın (path 
distance) ve benzerliklerin birbirleriyle karşılaştırılması yapılmaktadır. Aynı hizada bulunan ağ üyelerinin 
yapısal eşitliklerinin farklı olduğunu, ağ analizinde yapısal eşitliğin üyelerin birbiriyle olan ilişki mesafelerinin 
ölçülmesiyle belirlendiği belirtilmektedir (Burt, 1988). Örgütlerin bulundukları çevreye bilgi dağıtmadaki 
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düzey ve konumları ile yeteneklerinin karşılaştırılması için gerekli olan çalışmalarda yapısal eşitlik analizleri 
çok faydalı olmaktadır.   

 İlk yapısal eşitlik çalışmasını yapan Lorrain ve White (1971), bir sosyal ağdaki aktörlerin yapısal 
olarak eşit oldukları aktörlerin belirleme çalışmalarında CONCOR (Convergence of iterated Correlations) 
algoritmalarından faydalanmışlardır.  Daha sonra UCINET programının geliştirilmesiyle ağ üyelerinin yapısal 
eşitliklerinin belirlenmesi ve iki üyenin ağ içinde yapısal olarak eşit olup olmadığının analizi daha kolay ve 
doğru yapılabilmektedir. Ağ içinde benzer olan üyelerin benzer sosyal rollere sahip olacağı ve benzer 
eylemlerde bulunacağı vurgulanmaktadır (Michaelson ve Contractor, 1992).  

 Sosyal ağda yapısal eşitliğin belirlenmesinde ağ yoğunluğunun az olması umulmaktadır. Aksi 
takdirde yapısal eşitliğin belirlenmesinde karşılıklılık, benzerlik ve aradaki mesafe değerleri birbirine çok 
yakın olmaktadır. Her bir ağ üyesinin birbiriyle ilişkisinin (ego network) ortaya çıkartılması ile hangi 
aktörlerin yapısal olarak benzer oldukları bulunmaktadır (Michaelson ve Contractor, 1992).  

 Lorrain ve White (1971)’e göre ağ içindeki tüm aktörlerden diğer aktörlere bire bir aynı bağlara 
sahip üyeler yapısal olarak eşittir. Burt (1978)’de farklı bir açıklama yaparak, yapısal eşitlik ile bağdaşıklık 
farkının öncelikle ağdaki alt grupların saptanmasıyla ortaya çıkacağını ve yapısal olarak eşit olan grupların 
bağdaşıklığa yöneldiğini ifade etmiştir. Harkola ve Greve (1995)’e göre yapısal eşitlik ağ içindeki yapısal 
pozisyonların benzerliğine dayanmaktadır. Sosyal ağ içinde birbirlerini tanımasalar bile aynı sosyal 
pozisyonda yapısal olarak eşit olan aktörler birbirlerinden esinlenip, daha yoğun şekilde birbirlerini taklit 
etmektedirler (Zhang, Pavlou, Krishnan ve Krackhardt, 2013). Yapısal eşitlik ve bağdaşıklık (cohesion) olmak 
üzere örgütlerin çift yetenekliliğini açıklayıcı ve etkileyici iki sosyal ağ modeli belirtilmektedir (Zhang, Pavlou, 
Krishnan ve Krackhardt, 2013). Bunlardan bağdaşıklık aktörler arasındaki doğrudan iletişim ve ilişkiler baz 
alınarak, yapısal eşitlik ise aktörün karşılaştırma esaslı yaptığı sosyal ağ içinde benzer sosyal pozisyonda 
olduğunu düşündükleriyle rekabetini değerlendirmesiyle belirlenmektedir (Harkola ve Greve, 1995). 
Örgütler, sosyal ağda kendilerine eşit olan diğer örgütlerle hiç tanımasalar da fikir geliştirirken esinlenir ve 
işbirliği kurmak isterler (Harkola ve Greve, 1995). 

 Coleman ve diğerleri (1966)’da sosyal ağda bağdaşıklığın önemine değinirken, Burt (1987)’ye göre 
yapısal eşitlik analizlerinin örgütlerin çift yeteneklilik özelliği kazanmalarında etkisi olduğunu 
vurgulamaktadır. 

 İnsanlar karar verirken ve kararlarını uygularken bildikleri veya sosyal ağlarında referansı olan 
aktörler arasından öncelikle seçim yapmaktadır, bununla ilgili yazında AR&GE yönetimi çalışmalarına 
bakıldığında yeni teknolojilerin kullanımı ve gelişiminde sosyal sistemin önemi vurgulanmaktadır (Harkola ve 
Greve, 1995). Yapısal eşitlik çalışmaları gerekli olan doğrudan kişisel etkileşimden ayrı olarak davranışları 
dolaylı bilgi kaynakları ve sosyal kıyaslama süreçlerini etkileyen, insanların kendileriyle benzer olduklarını 
düşündükleri diğer insanlarla benzer uygulamalara sevk eden sosyal ağdaki pozisyona bağlı olarak 
açıklamaktadır (Festinger, Schachter, ve Back, 1963).  Zhang, Pavlou, Krishnan ve Krackhardt (2013)’e göre 
sosyal ağda aynı konumda olan aktörler birbirlerini referans olarak görmekte ve birbirleriyle doğrudan 
iletişimleri olmasa bile birbirleri hakkında benzer görüşlere sahip olmaktadırlar.  

 
 3. Çalışmanın Amacı ve Sorunsalı  

Bu çalışmanın amacı; Ankara Ostim Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren savunma ve 
havacılık sektörü örgütlerinin oluşturduğu kümelenme ağındaki çift yeteneklilik özelliğine sahip olan (aynı 
anda AR&GE faaliyeti yapan) ve çift yeteneklilik özelliğine sahip olmayan (sadece hâlihazırdaki faaliyetlerini 
yapan) örgütlerin ağ yapı özelliklerini karşılaştırarak, çift yeteneklilik özelliğine sahip olan örgütlerin sosyal 
ağ yapılanması içinde aynı derece yapısal eşitliğe sahip olup olmadıklarını belirlemektir.  

Bu çalışmaya konu olan kümelenme ağları kendine has özellikler taşıyan dinamik yapılanmalar 
olmaları nedeniyle kümelenme ağı içindeki üye örgütlerin birbirlerine duydukları güven ve işbirliği isteği 
fırsatçı davranışlarda bulunulmasını engellemektedir. Böylelikle her bir çift yeteneklilik özelliğine sahip 
örgütün diğer örgütlerle sosyal ağ içinde yapısal olarak eşit konumda olması kolaylaşmaktadır.  

 Yukarıda anlatılanlar sonucunda kümelenme içinde yer alan bir üyenin diğer üye veya üyelerle 
yapısal olarak eşit olması için;  aynı sayıda, aynı bağlara sahip olması ve ilişkilerin karşılıklı olması esasları 
(Burt, 1988; Lorrain ve White, 1971) gerekmektedir. Çalışmada benzerlik, ilişki ve samimiyet matrisi olmak 
üzere 3 matris üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir.  Yazında anlatılanlar sonucunda bu çalışmada; 
“kümelenme içinde çift yeteneklilik özelliğine sahip olan örgütlerin sosyal ağ yapılanması içinde yaklaşık 
olarak aynı düzeyde yapısal eşitliğe sahip oldukları” hipotezi öne sürülmüştür. 
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4. Araştırmanın Katkısı 
Bu araştırma örgütlerin devamlılık kazanmaları ve varlıklarını sürdürmelerinde çok etkili olan çift 

yeteneklilik kavramı ile örgütlerin ağ yapı nitelikleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu bağlamda çift 
yeteneklilik özelliği ile örgütlerin sosyal ağ yapısı özelliklerinin farklılaşacağı ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu 
çalışmanın kümelenme ağ yapılanması ve çift yeteneklilik konularındaki yazındaki boşluğu dolduracağı ve 
yazına önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

 
5. Araştırmanın Yöntemi 
Araştırmada Ankara Ostim Organize Sanayi Bölgesindeki iki kümelenmeden biri olan Savunma ve 

Havacılık Kümesinde yer alan toplam 78 örgüt üzerinde inceleme araştırma yapılmıştır. Ostim OSB’de 
yürütülecek kümelenme çalışmaları için en uygun sektörün Savunma ve Havacılık Sanayi Sektörü olduğuna 
karar verilmiştir. Bu araştırma bir sosyal ağ analizi çalışmasıdır. Araştırma yöntemi olarak öncelikle ikincil 
veri kaynağı analizi ve daha sonra örgütlerin ağ içindeki ilişki ve etkileşimlerini ortaya çıkarmak için 
hazırlanan soru kâğıdı yoluyla veriler toplanmıştır. Hazırlanan soru kâğıdında örgütlerin çift yetenekli olup 
olduklarını ortaya çıkaran, Araştırma ve Geliştirme yapıp yapmadıklarına dair durumlarını önemle ve 
öncelikle belirtmeleri istenmiştir. Toplanan veriler UCINET 6.0 ve NetDraw programları kullanılarak analizler 
yapılmıştır. Sosyal ağda yapısal eşitliğin belirlenmesinde ağ yoğunluğunun seyrek olması aktörler arasındaki 
yapısal eşitliğin ölçümünü anlamlı kılmaktadır (Harkola ve Greve, 1995). Araştırma yapılan kümelenmenin az 
yoğunluğa sahip olduğu bilinmektedir. Ağ içindeki yapılanmaları yorumlamak ve karşılaştırmalar yapmak için 
birçok araç kullanılmaktadır (Waserman ve Faust, 1984). Bu çalışmada yapısal eşitliği ortaya çıkartan ve 
korelasyon değerleri üzerinden kümeleme yapan CONCOR algoritması analizi yapılarak gruplaşmalar ortaya 
çıkartılmıştır. Çalışmada analiz verilerini toplamak amacıyla hazırlanan sosyal ağ ilişkileri soru formundaki 
her soru için 78X78 matris oluşturulmuştur. 

 
6. Bulgular  

 Kümelenme içinde yer alan firmalardan üç matris (arkadaşlık, ilişki ve benzerlik) oluşturulacak 
şekilde toplanan verilerin öncelikle NetDraw programı ile ağ yapılanmalarının grafiksel çizimleri 
oluşturulmuştur. Matrislere ait aşağıda sunulan ağ haritalarında mavi renkli düğümler çift yeteneklilik 
özelliğine sahip olan, kırmızı renkli olanlar ise çift yeteneklilik özelliğine sahip olmayan firmaları 
göstermektedir. 
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Şekil 1: Samimiyet Ağ Haritası 
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Şekil 2: Benzerlik Ağ Haritası 
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Şekil 3: İlişki Ağ Haritası 
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Tablo 1: Ağ Düzeneğinde Yapısal Olarak Eşit Firmalar Tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tablo 1’de kümelenme içinde arkadaşlık, benzerlik ve ilişki olmak üzere üç ilişki ağı düzeyinde 
firmaların sahip oldukları bağ analiz sonuçları gösterilmektedir. Analiz sonuçlarına göre; çift yeteneklilik 
özelliğine sahip olan ve sahip olmayan firmaların kendi aralarında yapısal eşitlik değerlerine sahip olduğu, 
aynı düzeyde yapısal eşitliğe sahip olan firmaların da kendileri gibi özellikte oldukları ve firmaların birbirine 
benzerlikleriyle aralarındaki ilişki ağ düzeneklerinin birbirine çok yakın olduğu sonuçları ortaya çıkmaktadır.  

 
7. Sonuç  
Bu çalışmada yapısal eşitliğin belirlenmeye çalışılmasından yola çıkılmasının nedeni 

kümelenmelerin yoğun ağ oluşumları olmamasıdır. Çift yeteneklilik özelliğinin birbirine bağdaşıklıkla mı 
yoksa benzerlikle mi (birbiriyle tamamen aynı bağlara sahip olma) kazanıldığını tespit etmek yoğun ağlarda 
bağdaşıklık modelleriyle, kümelenme gibi yoğunluğun az olduğu ağlarda ise yapısal eşitlik algoritmalarıyla 
tespit edilmesi uygun olmaktadır (Harkola ve Greve, 1995).  

Sosyal ağ içindeki pozisyonel benzerlik ve ilişkisel bağları ortaya çıkartmak amacıyla sosyal ağ 
verileri toplanmıştır. Kümelenme içindeki örgütlerden sosyal ağ analizi için arkadaşlık, benzerlik ve ilişkisellik 
durumu olmak üzere üç tür soru sorularak veriler toplanmıştır. Yapısal eşitliğin sosyal ağ analizinde 
belirlenmesinde ilk olarak aktörlerin birbirlerine benzerliklerine bakılmaktadır. Bunun için birçok yöntem 
kullanılmaktadır. En çok tercih edilenlerden birisi hiyerarşik kümeleme analizidir ve bu analiz birbirine 
benzer düğümlerin belirlenmesini sağlamaktadır. Ucinet programında CONCOR algoritma analizi ile birbirine 
benzer olan aktörlerin analizi yapılmaktadır. Bir sosyal ağ içinde hangi aktörlerin birbirine benzediği grafiksel 
analizlerle de bulunmaktadır. Bu çalışmada da matrislerin görsel haritaları sunulmuş olup, simetrik ilişkilere 
ve karşılıklılık esasına dayalı bağlara sahip olan aktörlerin ilişki matrislerinin oluşturulması, hangi aktörlerin 
hangi aktörlerle benzerliği veya aralarındaki mesafe değerleri yapısal olarak eşit olan aktörlerin 
belirlenmesinde tek başına yeterli olmamaktadır. Bir sosyal ağ içindeki her bir çift ağ üyesinin yapısal olarak 
eşit olup olmadığının belirlenmesinde aktörler arasındaki ilişkinin hesaplanmasına dayanan blok modelleme 

CONCOR Algoritma Analiz Sonuçları Tablosu 

Arkadaşlık ağı yapısal olarak 
eşit olan firmalar 

 3E,  MEGE,  ÖZNUR  

 ALKAN,   EPSİLON  

 ADALAR,  ARITES,  KÜÇÜKPAZARLI  

 KÖPRÜÖREN,  KARENPRO,  ORPAŞ  

  

İlişki ağı yapısal olarak eşit 
olan firmalar 

 3E,  EPSİLON,  UYGUR,  

 ALKAN,   MEGE,  ÖZNUR  

 T-KALIP,  TOMBAK,  

 ANKOR,  EKON,  ELSİS,  

 İMTES*,  KAYMAZLAR*,  ENDÜSTRİ*  

 GORA,  İMSAN,  GLOBAL  

 BOSAN*,  HEZARFEN* 

  

Benzerlik ağı yapısal olarak 
eşit olan firmalar 

 3E,  EPSİLON,  MEGE,  UYGUR 

 ALKAN,   ARITES,  ÖZNUR  

 ADALAR,  BİL PLAS 

 CETEK,  EMGE 

 DORA,  KÖPRÜÖREN,  KÜÇÜKPAZARLI  

 ANKOR,  EKON,  ELSİS  

 T-KALIP*,  TOMBAK* 

GORA,  İMSAN,  GLOBAL  

 BOSAN*,  HEZARFEN* 

 İMTES*,  KAYMAZLAR*,  ENDÜSTRİ*  

*çift yeteneklilik özelliği taşımayan firmalardır. 
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daha sonrasında ise kümeleme yöntemi kullanılması faydalı olmaktadır. Her bir çift aktör arasında yüksek 
ilişki olması daha fazla yapısal eşitlik olduğu anlamına gelmektedir.  

Bu çalışmada kümelenme içinde örgütlerin sosyal tür veya sosyal rollerine dayalı pozisyonel 
benzerlik durumlarını, aralarındaki ticari ilişkilerini ve arkadaşlık, dostluk gibi samimiyet durumlarını ayrı ayrı 
belirlemek her ne kadar yapısal eşitlik durumlarının belirlenmesinde benzerlik değerleri önemli olsa da daha 
yararlı olacağı değerlendirilmektedir. Bu çalışmada kümelenme içinde yer olan 78 firmadan soru kâğıdı ve 
sosyal ağ analizi veri toplama yöntemi olan roster metodu kullanılarak veriler toplanmış, 78 firma üzerinden 
üç matris (arkadaşlık, benzerlik ve ilişki) oluşturulmuştur. Yapılan sosyal ağ analizleri neticesinde, örgütler 
arasındaki yapısal eşitliklerin belirlenmesi için yapılan analizlerde sosyal ağdaki düğümler arasındaki 
etkileşim mesafelerinin eşit olmadığı, kümelenmede çift yeteneklilik özelliğine sahip olan firmaların ağ 
içinde konum ve pozisyon olarak kendilerine eşit olan örgütlerle bağlar kurdukları, ortak faaliyetlerde 
bulundukları ve bu örgütlerle ticari ve diğer işlemlerle iletişim kurdukları dolayısıyla yapısal homofiliye 
uygun davranışlar gösterdikleri ortaya çıkmıştır.  

Bu çalışmada ağ içinde konum olarak eşit olan tüm örgütlerin çift yeteneklilik özelliğine sahip 
oldukları, çift yeteneklilik özelliğine sahip olan ve olmayan örgütlerin karşılaştırmasında tüm ağ içindeki çift 
yeteneklilik özelliğine sahip olan örgütlerin yapısal eşitliklerinin birbirine yaklaşık olarak yakın olduğu sonucu 
ortaya çıkmış olup, çalışmanın hipotezi kabul edilmiştir. 
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KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN KURUMSAL YÖNETİM 
MEKANİZMALARINA GÖRE FARKLILIĞI 

İrge ŞENER 
Çankaya Üniversitesi 
irge@cankaya.edu.tr 

ÖZET 
Örgütler için önemi giderek artan kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetim kavramlarını 

birlikte inceleyen araştırmalar az sayıdadır. Bu çalışma ile örgütlerin kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin 
alanları, konuları ve bu projeler için kullanılan yöntemlerin, kurumsal yönetim iç mekanizmaları olan 
sermaye yapısı ve yönetim kurulu komitesine göre farklılıklarına odaklanılmıştır. Araştırma kapsamında, 
araştırmanın örneklemini oluşturan 70 büyük ölçekli örgütün 2013 yılında yürüttükleri kurumsal sosyal 
sorumluluk projeleri incelenmiştir. Araştırma bulguları, örneklem kapsamındaki örgütlerin kurumsal sosyal 
sorumluluk projelerinin konuları ile bu projeler için kullanılan yöntemlerin, her iki kurumsal yönetim iç 
mekanizmaları bakımından farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, kurumsal sosyal 
sorumluluk alanlarının her iki kurumsal yönetim mekanizmasına göre farklılığı olmamasına rağmen, 
örgütlerin faaliyet gösterdikleri sektöre göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kurumsal Yönetim, Yönetim Kurulu Komitesi, 
Sermaye Yapısı  
 

1. Giriş 
Günümüzde örgütlerin, hissedarlar, kamu otoriteleri, Sivil Toplum Kuruluşları, medya gibi birçok 

farklı aktörün baskıları ile karşı karşıya kalmaları kurumsal yönetim ve kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) ile 
ilgili faaliyetlerinin kurumsal eğilim haline gelmesine neden olmuştur. KSS faaliyetlerinin topluma olan etkisi, 
kurumsal yönetim uygulamalarının da hissedarların çıkarlarının korunması ve örgüt performansına olumlu 
etkisi, bu kavramlara olan ilgiyi hem akademik alanda hem de uygulama alanında artırmıştır. 

Örgütlerin, kârlarını maksimize etmenin ötesinde topluma karşı yükümlülüklerinin olduğu ve 
topluma olumlu katkı sunmaları beklendiği yönündeki görüşler uzun süredir mevcuttur (Carroll, 1999; 
Fisher, 2004). KSS faaliyetleri toplumun örgütlerden bu yöndeki beklentilerini karşılamaktadır. En genel 
anlamda, “toplumun örgütlerin yapmasını beklediği davranış ve normlar” (Carroll, 1999) olarak tanımlanan 
KSS, örgütlerin farklı paydaşlarına yönelik ilgisi ve bu paydaşlara karşı sorumluluklarının, ekonomik, yasal, 
etik ve gönüllü olmak üzere dört farklı boyutta yerine getirilmesini yansıtmaktadır (Carroll, 1991). Bu tanıma 
göre, hissedarlardan farklı olarak diğer paydaşların amaçlarının farklı olabileceği vurgulanmaktadır.  

Farklı amaçlar doğrultusunda yürütülen KSS faaliyetleri, örgütler için ek maliyetlere neden 
olmaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında, KSS örgütler için maliyet yaratan faaliyetler olarak 
değerlendirilmektedir; ancak Porter ve Kramer’a (2006) göre, stratejik olarak değerlendirildiğinde bu tür 
faaliyetler örgütler için maliyet değil sadece kısıt oluşturmakta ve örgütler için fırsat, inovasyon ve hatta 
rekabet avantajının da kaynağı olabilmektedir. Bu nedenle, KSS maliyet bakış açısıyla değil, uzun vadeli 
yatırım fırsatı olarak değerlendirilmelidir (Porter ve Kramer, 2006; Carroll ve Shabana, 2010; McWilliams ve 
Siegel, 2011). Stratejik boyutu olmadan, KSS örgütler için fayda yaratamayacağı (Porter ve Kramer, 2006) 
için, KSS ve kurumsal yönetim giderek daha fazla birbiri ile ilişkili hale gelmektedir (Hull ve Rothenberg, 
2008; Kolk ve Pinkse, 2010). Kaldı ki, iyi kurumsal yönetim, eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk 
ilkelerine bağlı kalarak örgütlerin nasıl yönetildikleri ile ilgilidir ve bu ilkeler KSS ilkeleri ile örtüşmektedir. 

KSS ve kurumsal yönetim ile ilgili yapılan araştırmaların çoğunluğunda, her iki kavram ile örgütün 
finansal performansı arasındaki ilişkiye odaklanılmıştır. KSS ve kurumsal yönetim kavramlarının örgüt 
performansı ile olan ilişkileri ile ilgili yapılan araştırmaların yanı sıra, sayıları daha az da olsa bu iki kavram 
arasındaki ilişkiyi ele alan araştırmalarda mevcuttur. Bu araştırmalarda özellikle, kurumsal sosyal 
sorumluluğun farklı boyutlarının, farklı hisse yapıları ile ilişkisi incelenmiştir (Graves ve Waddock, 1994; 
Johnson ve Greening, 1999; Aguilera ve diğerleri, 2006). Webb (2004) tarafından yapılan araştırma 
sonucunda ise, sosyal sorumluluk sahibi olarak tanımlanan örgütlerin yönetim kurullarının diğer örgütlere 
göre daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır. 

Bu kapsamda, bu araştırmanın amacı, örgütlerin kurumsal yönetim iç mekanizmalarından KSS ile 
ilgili yönetim kurulu komitelerinin mevcudiyeti ve sahiplik yapılarına göre KSS faaliyetlerinin farklılıklarının 
tespit edilmesi olarak belirlenmiştir. Bundan sonraki bölümlerde, KSS ve kurumsal yönetim ile ilgili literatür, 
araştırmanın kapsamı ve sonuçları ile genel değerlendirmeler yer almaktadır.  
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2. Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS), dünya genelinde sayıları giderek artan örgütlerin benimsediği 

kurumsal bir davranış ve yönetim felsefesidir (Carroll ve Shabana, 2010). KSS’nin temelinde örgütlerin 
paydaşları ve toplum ile arasındaki ilişkiler ve saygınlığına odaklanılmaktadır (Orlitzky ve diğerleri, 2003). Bu 
nedenle, örgütlerin sorumluluğu olan çok sayıda farklı çıkar gruplarının yönetimi ile ilgili kavramsal bir 
çerçeve oluşturduğu için paydaş kuramı, KSS’nin değerlendirilmesinde önem taşımaktadır (Carroll, 1991; 
Freeman, 1984). Freeman (1984: 6) örgütün paydaşlarını, “örgütün amaçlarına ulaşmasında etkili olan veya 
bu amaçlardan etkilenen grup ya da bireyler” olarak tanımlamaktadır. Bu kuram, örgütü farklı amaçları olan 
çeşitli gruplardan oluşan bir bütün olarak değerlendirdiği için, örgütün yapısı ve faaliyetlerinin açıklanması 
için faydalıdır (Donaldson ve Preston, 1995). Post, Preston ve Sachs (2002: 25) ise, paydaş kuramını, 
‘genişletilmiş kurum’ olarak tanımladıkları örgütlerin yönetimi için stratejik bir etken olarak 
değerlendirmektedirler. 

1930’lu yıllardan itibaren KSS bir çalışma alanı olarak ortaya çıkmasına rağmen, halen ne olduğu 
veya ne olması gerektiği ile ilgili tartışma sürmektedir (McWilliams ve diğerleri, 2006), dolayısıyla KSS tanımı 
ile ilgili bir görüş birliği bulunmamaktadır. Evrensel olarak kabul edilen bir KSS tanımının olmamasının 
nedeni, Wan-Jan’a (2006) göre, KSS’nin bağlama göre farklılık göstermesi ve bu nedenle KSS’nin anlamının 
örgütler ve ülkeler arasında değişmesidir. Buna rağmen, toplum ile örgütler arasındaki bağı kapsayan Carroll 
(1979) tarafından KSS’nin ekonomik, yasal, etik ve gönüllülük boyutlarının birleştirilerek oluşturulduğu KSS 
tanımının çerçevesi, birçok tanımın temelini oluşturmuştur. KSS’nin ekonomik boyutu, örgütlerin kâr elde 
etme ve büyüme ile ilgili temel sorumluluklarını; yasal boyutu ise, örgütlerin yasalara uyma sorumluluklarını 
yansıtmaktadır. KSS’nin ilk boyutu olan kârlılık veya ekonomik olma yönelimi, birçok araştırmacı tarafından 
örgütlerin var olmaları ve büyümeleri için temel sorumluluk olarak görülmektedir. Bununla birlikte, 
örgütlerin yasal sorumlulukları da yadsınamaz. Ancak, KSS örgütlerin çıkarlarından ve yasalar tarafından 
belirlenen faaliyetler haricinde, sosyal iyiliğe katkı sağlamaktır (McWilliams ve Siegel, 2001). Başkalarının 
haklarını gözetmek ve toplum tarafından kendilerine atfedilen yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ile ilgili 
sorumluluklar, etik boyut kapsamındadır. Jones’a (1995) göre, örgütlerin etik davranışları, paydaşları ile 
uzun vadeli ve verimli ilişkiler geliştirmelerine neden olan faaliyetleri sonucunda rekabet avantajı 
kazanmalarını sağlayacaktır. Son olarak, KSS’nin gönüllülük boyutu, geniş anlamda toplumu destekleyen 
eğitim, kültürel, sosyal faaliyetleri kapsamaktadır. 

KSS, ayrıca örgütlerin rekabet avantajını güçlendiren bir araç olarak da tanımlanmaktadır. 
“Örgütlerin saygınlığı ve rekabetçiliğini geliştiren faaliyetler” olarak değerlendirilen Hill ve diğerlerinin (2007: 
6) tanımında KSS’nin stratejik önemi vurgulanmaktadır. Porter ve Kramer (2006:9) ise, örgütlerin, yüksek 
sosyal etki ve örgütsel faydayı, stratejik KSS aracılığıyla elde edebileceklerini belirtmektedir. Dolayısıyla 
yazarlar KSS’nin kurumsal strateji ile uyumunun önemi üzerinde durmaktadır. Günümüzde, birçok örgütün 
KSS faaliyetlerinin yürütülmesinde, kurumsal stratejilerinin sağlamlaştırılması gibi stratejik bir niyetlerinin 
olduğu düşünülmektedir (Porter ve Kramer, 2006). Bu nedenle, örgütler rekabet avantajı kazanmalarını 
sağlayan uzun vadeli yatırım olarak değerlendirilen KSS faaliyetlerinden daha fazla faydalanmaktadırlar ve 
yasal sorumlulukları haricinde, KSS faaliyetlerini stratejik bir tepki olarak kullanmayı amaçlamaktadırlar 
(Carroll ve Shabana, 2010). 
 

3. Kurumsal Yönetim 
Literatürde KSS ile ilgili ortak bir tanım mevcut olmamasına rağmen (Godfrey ve Hatch, 2007), 

kurumsal yönetim kapsamlı olarak tanımlanmış bir kavramdır ve en temel şekilde “örgütlerin yönetimi ve 
denetimi ile ilgili sistem” (Cadbury Raporu, 1992) olarak tanımlanmaktadır. OECD (2004) tarafından yapılan 
tanımda ise, kurumsal yönetim, örgütlerin performansını, sermaye piyasalarını, yenilikçi faaliyetlerin 
oluşumunu ve kurumların gelişimini sağlayan, örgütün yöneticileri, yönetim kurulu, hissedarları ve diğer 
paydaşları arasındaki ilişkiler bütünü olarak değerlendirilmektedir. 

Kurumsal yönetim, birçok farklı kuram kapsamında değerlendirilmesine rağmen, vekâlet kuramı 
temel kuramsal altyapısını oluşturmaktadır. Vekâlet kuramı kapsamında, örgüt yöneticilerinin kendi çıkarları 
doğrultusunda davrandıkları varsayılmaktadır; bu nedenle yöneticilerin hissedarlar tarafından denetlenmesi 
ile ilgili ‘vekâlet maliyetleri’ oluşmaktadır (Jensen ve Meckling, 1976). Kurumsal yönetim, kurumun 
paydaşlarının yönetim üzerinde kontrol sağlaması amacıyla geliştirilen mekanizmalar ile ilgilidir; bu nedenle 
kurumsal yönetimin amacı paydaşların haklarının korunmasıdır, ayrıca vekâlet ile ilgili maliyetlerin 
azaltılması için bir çözüm olarak da değerlendirilmektedir (Shleifer ve Vishny, 1997). Dolayısıyla, kurumsal 
yönetim, gün geçtikçe daha fazla önem kazanmaktadır. 
İyi kurumsal yönetimin oluşturulması için hem örgüt içinde hem de örgüt dışında mekanizmalar 
bulunmaktadır. Kurumsal yönetim mekanizmaları asil ve vekil arasındaki çıkarların uyumlaştırılması ve 
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dolayısıyla vekâlet ile ilgili sorunların azaltılması amacıyla geliştirilmektedir. Kurumsal yönetim 
mekanizmaları, iç veya dış mekanizmalar olarak ikiye ayrılmaktadır. Yönetim kurulları ve sermaye yapısı 
örgüt iç mekanizmalarını, kurumsal kontrol için dış piyasalar (satın-alma piyasası) ve yasal sistem ise dış 
mekanizmaları yansıtmaktadır (Denis ve McConnell, 2003). 

Yönetim kurulları örgütün hissedarları ile günlük faaliyetlerini yürüten yöneticileri arasındaki resmi 
bağı temsil etmektedir ve yönetim faaliyetlerinin kontrolü aracılığıyla hissedarların yatırımlarını maksimize 
edebilecekleri için, yönetim kurulları kurumsal yönetimin en önemli aracı (Zahra ve Stanton, 1988) olarak 
değerlendirilmektedir. Yönetim kurulu yapısı, otorite ve sorumluluğun yönetim kurulu üyeleri arasındaki 
dağılımı ile ilgili olup ayrıca yönetim kurulunun oluşumu ve çeşitli yönetim kurulu komitelerini de 
yansıtmaktadır. Yönetim kurullarında komitelerin oluşumu, sorumlulukların sistematik olarak dağılımı ile 
ilgilidir, bu nedenle yönetim kurulu komitelerinin performans ile doğrudan ilişkisinin olduğu 
varsayılmaktadır (Kula, 2005). Kesner (1988) ve Daily (1994, 1996) tarafından yapılan çalışmalarda, en 
önemli süreç ve kararların yönetim kurulu üyelerinin tamamı tarafından değil, denetim, ücret ve aday 
gösterme gibi komiteler tarafından alındığı açıklanmaktadır. Davis’e (2002) göre, yönetim kurullarında 
önemli sorumlulukların ele alındığı komitelerin bulunması ve bu komitelerin yatırımcılara duyurulması, 
hissedarların yönetim kurullarına daha fazla güven duymalarına neden olmaktadır. Dalton ve diğerlerine 
(1998) göre, bu komiteler, yönetim kurullarının sınırlı zaman ve incelenmesi gereken karmaşık bilgiler ile 
başa çıkmasını sağlamaktadır. Diğer taraftan, örgütlerin büyük yatırımcıları, yatırımlarından bekledikleri 
gelirlerin gerçekleşmesini amaçladıkları için örgütlerin önemli kararlarını kontrol etmek arzusundadırlar, bu 
nedenle bu yatırımcılar iyi işleyen kurumsal yönetim için önem taşımaktadır (Shleifer ve Vishny, 1997). 
 

4. Araştırmanın Yöntemi 
Günümüzde, KSS ‘iyi-niyet’ kavramından öte bir işlev ile örgütün başarısı için önemli olan stratejik 

yönetim bileşeni haline dönüşmekte (Carroll ve Shabana, 2010) ve örgüt stratejisinin zaruri bir parçasını 
oluşturmaktadır (McWilliams ve Siegel, 2011). Bu nedenle, örgütlerin stratejisinin belirleyicisi olan kurumsal 
yönetim mekanizmaları ile ilişkisinin değerlendirilmesi önemlidir. Bu kapsamda, bu araştırmanın amacı, 
örgütlerin kurumsal yönetim iç mekanizmalarından KSS ile ilgili yönetim kurulu komitelerinin mevcudiyeti ve 
sahiplik yapılarına göre KSS faaliyetlerinin farklılıklarının tespit edilmesi olarak belirlenmiştir. 

Araştırmanın örneklemini, 2013 yılı için ‘İstanbul Sanayi Odası’ (İSO) tarafından belirlenen 
‘Türkiye’nin ilk 500 Şirketi’ içerisinde yer alan tesadüfî örnekleme yöntemi ile seçilen 70 şirket 
oluşturmaktadır. Örneklem kapsamındaki şirketlerin kurumsal web-sayfalarında yer alan 2013 yılına ait 
Faaliyet Raporları incelenerek, şirketlerin ortaklık yapıları, yönetim kurulu komiteleri, faaliyette bulundukları 
sektörler, KSS projelerinin içeriği ve uygulama yöntemleri ile ilgili veriler elde edilmiş ve sınıflandırılan veriler 
SPSS programı ile analiz edilmiştir. Araştırma çerçevesinde, şirketlerin KSS faaliyet alanları Carroll’un (1991) 
sosyal sorumluluk piramidine göre belirlenmiştir. Örneklemde yer alan şirketlerin hiçbirinin KSS ile ilgili 
yönetim kurulu komiteleri bulunmamaktadır; ancak yönetim kurulu komitelerinin bazılarının faaliyet esasları 
arasında KSS sorumlulukları da bulunduğu için, bu komiteler KSS ile ilgili komiteler olarak araştırma 
kapsamına dâhil edilmiştir. Tablo-1 de örneklemde yer alan şirketler ile ilgili genel bilgiler yer almaktadır. 

Tablo 1. Örneklemde yer alan Şirketlerin Tanımlayıcı Bilgileri 

  N % 

Faaliyet Sektörü 
İmalat 54 77,1 

Hizmet 16 22.9 

Sermaye Yapısı 
Türk Sermaye 46 65,7 

Yabancı Sermaye ve Ortaklık 24 34,3 

KSS ile ilgili Yönetim 
Kurulu Komitesi 

Komite yok 48 68,6 

Komite var 22 31,4 

 
Örneklem kapsamındaki şirketlerin çoğunluğu (%77,1) imalat, diğerleri ise (%22,9) hizmet 

sektöründe faaliyet göstermektedir. Diğer taraftan, örneklemdeki şirketlerin çoğunluğunu (%65,7) Türk 
sermayeli şirketler oluştururken, geri kalan bölümü (%34,3) yabancı sermayeli (%18,6) ve Türk-yabancı 
ortaklığı (%15,7) olan şirketlerdir. Ayrıca, şirketlerin çoğunluğunda (%68,6) faaliyet esasları arasında KSS 
projeleri olan yönetim kurulu komiteleri bulunmamaktadır. 
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2013 yılında örneklem kapsamındaki 70 şirket, toplam 149 adet KSS projesi yürütmüştür. Bu 
projelerin hangi KSS alanları ile ilgili olduğu incelendiğinde, şirketlerin 2013 yılında en fazla gönüllülük 
alanında (%49) KSS projeleri yürüttükleri görülmektedir. Buna göre şirketler sadece gönüllü ve isteğe bağlı 
olarak toplum yararına olacak şekilde hayırsever olarak KSS projeleri yapmaktadır. KSS alanları dağılımında 
gönüllülük alanından sonra en çok proje gerçekleştirilen alanlar sırasıyla etik (%36), yasal (%10) ve ekonomik 
(%5) alanlardır. 

Araştırma kapsamındaki şirketler, farklı konularda KSS projeleri gerçekleştirmişlerdir. İmalat 
sektöründe faaliyet gösteren şirketler en çok çevre (%31), eğitim (%19) ve diğer alanlarda (%20) KSS 
projeleri yürütmüşlerdir. İmalat sektöründeki şirketlerin diğer alanlarda yer alan KSS projeleri, iş sağlığı ve 
güvenliği, engellilere destek, pek çok kuruma bağış ve çocuklara yönelik yapılan sosyal yardım projeleridir. 
Özellikle demir-çelik, metal sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin çalışma alanında iş kazaları riski 
fazla olduğundan bu şirketlerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili projeler gerçekleştirdikleri görülmektedir. 
Hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketler ise çevre (%27), eğitim (%24), spor (%16) ve diğer (%16) 
alanlarda KSS projeleri yürütmüşlerdir. Diğer projeler, engellilere destek, ekonomiye kadın gücü, aile içi 
şiddet, vakıf ve derneklere bağışlar ile ilgilidir. 

Şirketlerin sermaye yapılarına göre, gerçekleştirdikleri KSS projeleri incelendiğinde, Türk sermayeli, 
yabancı sermayeli ve Türk-Yabancı ortak sermayeli şirketlerin tamamının en çok çevre (%30) alanında KSS 
projeleri gerçekleştirdikleri ortaya çıkmaktadır. Farklı sermaye yapılarına sahip tüm şirketlerin KSS projeleri 
en az sağlık (%7) ile ilgilidir. Şirketler KSS projelerini çeşitli yöntemler ile gerçekleştirmişlerdir. Bu yöntemler, 
bazı şirketlerin kurdukları Vakıflar, Sivil Toplum Kuruluşları ile proje işbirliği, sponsorluk veya bağış 
programları ve kamu kurumları veya tedarikçiler ile işbirliğidir. Tüm şirketler KSS projelerini çoğunlukla 
(%53) sponsorluk faaliyetleri ile gerçekleştirmiştir. 
 

5. Araştırmanın Bulguları 
Şirketlerin sermaye yapıları bakımından, yürüttükleri KSS projelerinin alanları, konuları ve bu 

projeleri yürütmek için kullanılan yöntemlerin farklılığı t-testi ile ölçülmüştür. Analiz sonuçlarına göre, Türk 
sermayeli ve yabancı sermayeli şirketler arasında, KSS projelerinin alanları (ekonomik, yasal, etik, gönüllü) 
bakımından anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). Diğer taraftan, yürütülen KSS projelerinin 
konuları bakımından, Türk ve yabancı sermayeli şirketler arasında anlamlı bir farklılık mevcuttur (p<0,05) 
(Tablo-2). Araştırma bulgularına göre, kültür-sanat ve diğer konularda Türk sermayeli şirketler yabancı 
sermayeli şirketlere göre daha fazla KSS projesi gerçekleştirmiştir. 

Tablo 2. KSS Konularının Sermaye Yapısına göre Farklılığı  

 Değişken N M б T P 

Eğitim Türk Sermaye 46 0,43 0,501 0,143 0,768 

Yabancı Sermaye 24 0,42 0,504 

Sağlık Türk Sermaye 46 0,15 0,363 0,304 0,539 

Yabancı Sermaye 24 0,13 0,338 

Kültür-Sanat Türk Sermaye 46 0,28 0,455 1,493 0,001 

Yabancı Sermaye 24 0,13 0,338 

Spor Türk Sermaye 46 0,28 0,455 -0,078 0,877 

Yabancı Sermaye 24 0,29 0,464 

Çevre Türk Sermaye 46 0,61 0,493 -0,818 0,083 

Yabancı Sermaye 24 0,71 0,464 

Diğer Türk Sermaye 46 0,46 0,504 1,334 0,007 

Yabancı Sermaye 24 0,29 0,464 

 
Ayrıca, Türk ve yabancı sermaye yapısına sahip şirketler arasında, KSS projelerinin yöntemi ile ilgili 

olarak, vakıf yöntemi ve diğer yöntemler bakımından anlamlı bir farklılık mevcuttur (p<0,05) (Tablo-3). 
Araştırma bulgularına göre, Türk sermaye yapısına sahip şirketler, KSS projelerini yabancı sermaye yapısına 
sahip şirketlere göre, daha çok vakıflar aracılığıyla yürütmektedirler. Yabancı sermayeli şirketler ise, KSS 
projeleri için daha fazla diğer yöntemleri kullanmaktadırlar. 
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Tablo 3. KSS Yöntemlerinin Sermaye Yapısına Göre Farklılığı  

 Değişken N M б T P 

Vakıf Türk Sermaye 46 0,20 0,401 1,221 0,010 

Yabancı Sermaye 24 0,08 0,282 

Sponsor Türk Sermaye 46 0,65 0,482 0,559 0,321 

Yabancı Sermaye 24 0,58 0,504 

STK Türk Sermaye 46 0,35 0,482 0,469 0,330 

Yabancı Sermaye 24 0,29 0,464 

Diğer Türk Sermaye 46 0,04 0,206 -1,253 0,014 

Yabancı Sermaye 24 0,13 0,338 

 
KSS ile ilgili yönetim kurulu komitesinin mevcut olması bakımından, şirketlerin yürüttükleri KSS 

projelerinin alanları, konuları ve bu projeleri yürütmek için kullanılan yöntemlerin farklılığı t-testi ile 
ölçülmüştür. Analiz sonuçlarına göre, KSS ile ilgili yönetim kurulu komitesi mevcut olan ve olmayan şirketler 
arasında KSS projelerinin alanları (ekonomik, yasal, etik, gönüllü) bakımından anlamlı bir farklılık 
bulunmamaktadır (p>0,05). Diğer taraftan, KSS ile ilgili yönetim kurulu komitesine sahip olan ve olmayan 
şirketler arasında, KSS projelerinin konuları bakımından anlamlı bir farklılık mevcuttur (p<0,05) (Tablo-4). 
Araştırma bulgularına göre, eğitim ve spor konularında KSS ile ilgili yönetim kurulu komitesine sahip 
şirketler, bu komitelere sahip olmayan şirketlere göre daha fazla KSS projesi gerçekleştirmiştir. Ayrıca, KSS 
ile ilgili yönetim kurulu komitesine sahip olan ve olmayan şirketler arasında, sponsorluk yöntemi 
bakımından anlamlı bir farklılık mevcuttur (p<0,05) (Tablo-5). Araştırma bulgularına göre, KSS ile ilgili 
yönetim kurulu komitesine sahip olan şirketler, KSS projelerini daha çok sponsorluklar ile yürütmektedirler.  

Tablo 4. KSS Konularının Yönetim Kurulu Komitesinin Mevcudiyetine Göre Farklılığı  

 Değişken N M б T P 

Eğitim Komite yok 48 0,39 0,492 1,228 0,046 

Komite var 22 0,56 0,512 

Sağlık Komite yok 48 0,13 0,339 -0,574 0,273 

Komite var 22 0,19 0,403 

Kültür-Sanat Komite yok 48 0,24 0,432 0,440 0,356 

Komite var 22 0,19 0,403 

Spor Komite yok 48 0,26 0,442 0,892 0,036 

Komite var 22 0,38 0,500 

Çevre Komite yok 48 0,65 0,482 0,167 0,750 

Komite var 22 0,63 0,500 

Diğer Komite yok 48 0,41 0,496 0,229 0,622 

Komite var 22 0,38 0,500 

Tablo 5. KSS Yöntemlerinin Yönetim Kurulu Komitesinin Mevcudiyetine Göre Farklılığı  

 Değişken N M б T P 

Vakıf Komite yok 48 0,15 0,359 -0,375 0,469 

Komite var 22 0,19 0,403 

Sponsor Komite yok 48 0,59 0,496 1,139 0,006 

Komite var 22 0,75 0,447 

STK Komite yok 48 0,28 0,452 -1,672 0,055 

Komite var 22 0,50 0,516 

Diğer Komite yok 48 0,06 0,231 -0,940 0,071 

Komite var 22 0,13 0,342 
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Diğer taraftan, şirketlerin yürüttükleri KSS projelerinin alanları, şirketlerin faaliyette bulundukları sektörlere 
göre farklılık göstermektedir (p<0,05) (Tablo-6). Araştırma bulgularına göre, imalat sektöründeki şirketlerin 
ekonomik alanda KSS projeleri mevcutken, hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ekonomik alanda 
KSS projeleri bulunmamaktadır. Hizmet şirketleri ise, etik alanda imalat şirketlerine göre daha fazla KSS 
projesi yürütmüşlerdir. İmalat şirketleri genellikle çevre konusunda KSS projeleri yapmaktadır. Çevre 
projelerinde geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik ile ekonomilerine katkı sağlamaktadır. 

Tablo 6. KSS Alanlarının Sektörlere göre Farklılığı  

 Değişken N M Б T P 

Ekonomik İmalat 54 0,11 0,317 1,394 0,002 

Diğer 16 0,00 0,000 

Yasal İmalat 54 0,17 0,376 0,397 0,413 

Diğer 16 0,13 0,342 

Etik İmalat 54 0,54 0,503 1,061 0,011 

Diğer 16 0,69 0,479 

Gönüllü İmalat 54 0,78 0,420 0,293 0,546 

Diğer 16 0,81 0,403 

 
6. Sonuç 
KSS geniş bir araştırma alanı olmasına rağmen, çoğu araştırmada Avrupa ve ABD’de faaliyet 

gösteren örgütlere odaklanılmıştır (McWilliams ve diğerleri, 2006); ayrıca kurumsal yönetim ile ilgili ABD ve 
Avrupa haricinde uluslararası kapsamda yapılan çalışmalar 1990’lı yılların ortalarından itibaren başlamış (La 
Porta ve diğerleri, 1998, 2000, 2002) olup Türkiye’de bu konuda yapılan araştırmalar sınırlıdır. Bu nedenle, 
bu iki kavramı birlikte ele alan bu araştırmanın bulguları önemlidir. 

Araştırma bulguları, örgütlerin KSS faaliyetleri ve bu faaliyetleri gerçekleştirmede kullandıkları 
yöntemler arasında sahiplik yapılarına göre anlamlı farklılık olduğunu, ancak ekonomik, yasal, etik ve gönüllü 
olarak belirlenen sosyal sorumluluk alanlarında sahiplik yapılarına göre anlamlı farklılık bulunmadığını; 
benzer şekilde örgütlerin KSS faaliyetleri ile bu faaliyetleri gerçekleştirmede kullandıkları yöntemlerin, sosyal 
sorumluluk komitelerinin mevcudiyetine göre de anlamlı farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu 
bulgular neticesinde, KSS faaliyetlerinin sahiplik yapısı ve yönetim kurulu komitelerine göre farklılık 
göstermesinden dolayı, kurumsal yönetim mekanizmalarının KSS için önem taşıdığı ortaya çıkmaktadır. 
Bunun yanı sıra, KSS faaliyet alanlarının, örgütlerin faaliyette bulundukları sektörlere göre farklılık gösterdiği 
tespit edilmiştir.  

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren örgütlerin KSS faaliyetlerini ele alan bu çalışmanın, KSS 
faaliyetlerinin kurumsal yönetim ile ilgili hangi değişkenlere göre farklılaştığı bulguları ile literatüre katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın örneklemi 70 şirket ile sınırlıdır. Her ne kadar, bu şirketlerin 
büyük ölçekli olmaları nedeniyle uzun süredir KSS faaliyetleri yürütmekte olmalarına rağmen, sonuçların 
genelleştirilmesini sağlamak amacıyla örneklem sayısının genişletilerek farklı zamanlarda yürütülen ve diğer 
farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin KSS projelerinin araştırma kapsamına dâhil edilmesi ve 
bulguların karşılaştırılması gereklidir. Ayrıca, KSS ile kurumsal yönetim arasındaki ilişkiye odaklanan 
araştırmaların yapılması önemlidir. 
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ÖZET 

Bir işletmenin bir kez başarıya ulaşması, gelecekte de aynı başarıyı devam ettireceğinin bir 
göstergesi olmamaktadır. Bir başka deyişle bugün başarılı olan ya da rekabette avantajlı konumu yakalayan 
bir işletmenin her zaman aynı başarıyı devam ettirip ettiremeyeceği bilinmez. Başarıyı bir kez yakalamaktan 
ziyade, başarıyı sürekli elde etmek ve avantajlı konumu daima yakalamak daha önemlidir. Burada karşımıza 
işletmeler için günümüzün en önemli hususlarından biri olan sürdürülebilir rekabet ve sürdürülebilir başarı 
gibi kavramlar çıkmaktadır. İşletmelerin sürekliliğinin sağlanmasında hiç şüphesiz en önemli konulardan biri 
“kurumsallaşma” dır Kurumsallaşma ilkelerinden biri olan şeffaflık üzerinde durulan önemli konulardan 
biridir. Yapılan araştırma işletmelerde “şeffaflık” kavramının önemini vurgulamak ve şeffaflık olgusunun 
müşteriler tarafından nasıl algılandığını belirlemek için yapılmıştır. Bu kapsamda kamu kurumlarında 
şeffaflık konusunu ele alıp incelemek için belediyeler tercih edilmiştir. Özellikle 2 veya 2 den fazla aynı 
kadroyla seçilmiş belediye yöneticilerinin bu başarısının arkasında şeffaflıkla ilgili yapmış oldukları 
çalışmaların olup olmadığını tespit etmek, halkın şeffaflıktan ötürü mü bu kişileri başarılı saydığını 
belirlemek için, belediyeler tercih edilmiştir. Seçilen belediyelerde mümkün olduğunca çok fazla kitleye 
ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmada toplam 5 ilçe belediye sınırları içinde yaşayan toplam 450 kişi, 10’ar 
kişilik odak grup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak halkın ulaşabildiği, eşit hizmet aldığını 
düşündüğü, faaliyetlerin sürekli bildirildiği, halka dokunulan bir ortamda bireyler daha şeffaf ortam 
olduğunu düşünmektedirler. Yapılan çalışmanın sonuçları sadece kamu kurumları için değil, özel sektör 
kurumları içinde bir örnektir.  

 
Anahtar Sözcükler: Kurumsallaşma, Şeffaflık, Sürdürülebilirlik, Rekabet 
 
1. Giriş 
Günümüzde yaşanan gelişme ve değişimler sadece özel işletmelerde değil kamu işletmelerinde de 

sürekli başarının sağlanmasında kurumsal yönetim ilkeleri uygulamanın önemini ortaya çıkarmakta, kamu 
işletmelerinin özel sektörde yer alan işletmeler gibi hareket etmelerine neden olmaktadır. Yeni kamu 
yönetimi kapsamında meydana gelen gelişmeler, bütün dünyada olduğu gibi Türk yönetim sistemini de 
yakından etkilemektedir. Yönetimde şeffaflık, hesap verebilirlik, iletişim ve yönetişim gibi prensipler merkezi 
idareleri olduğu kadar yerel yönetimleri de yönlendirmektedir. Bu tür uygulamalar giderek yaygınlaşmasına 
rağmen, özellikle yerel yönetimlerin başarısı üzerindeki etkilerini analiz eden bilimsel araştırma sayısı 
oldukça azdır. Bu kapsamda araştırmanın amacı vatandaşın gözüyle şeffaflık, iletişim ve hesap verebilirlik 
prensiplerinin nasıl algılandığı ve nasıl uygulandığı ile sonuç itibariyle başarıya nasıl bir etkisinin olduğunun 
belirlenmesidir. 
 

2. Kurumsallaşma İlkeleri ve Şeffaflık 
Günümüzde yaşanan gelişmeler sonucunda, rekabet ve rekabette üstün konumu elde etme 

kavramları sürdürülebilir rekabet ve başarının sürekli olarak sağlanması şekline dönüşmüştür. Bir işletmenin 
bir kez başarıya ulaşması, gelecekte de aynı başarıyı devam ettireceğinin bir göstergesi olmamaktadır. Bir 
başka deyişle bugün başarılı olan ya da rekabette avantajlı konumu yakalayan bir işletmenin her zaman aynı 
başarıyı devam ettirip ettiremeyeceği bilinmez. Başarıyı bir kez yakalamaktan ziyade, başarıyı sürekli elde 
etmek ve avantajlı konumu daima yakalamak daha önemlidir. Burada karşımıza işletmeler için günümüzün 
en önemli hususlarından biri olan sürdürülebilir rekabet ve sürdürülebilir başarı gibi kavramlar çıkmaktadır. 
İşletmelerin sürekliliğinin sağlanmasında hiç şüphesiz en önemli konulardan biri “kurumsallaşma” dır 
(Gönençer, 2008). Bir işletmenin kurumsallaşması işletmenin tüm işlerinin profesyonelleşmesi ve içinde 
bulunduğu tüm çevreye karşı sorumluluk hissetmesidir (Jacques, 2011). Kurumsal yönetim anlayışı şirket 
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yönetimi ile hissedarlar ve paydaşlar arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar bütünüdür Kurumsal yönetimi 
uygulamak kurumsal yönetim ilkelerini anlamak ve yapılan faaliyetlere aktarmaktır. Kurumsal yönetim 
konusunda çeşitli çalışmalar yapılmış olmasına rağmen, ülkelerin sahip olduğu farklı çalışma ortamı ve 
kültürleri nedeniyle tüm ülkeler için geçerli tek bir model belirlemek mümkün değildir. Ayrıca belirlenen 
ilkeler de tavsiye niteliğindeki referans noktaları olup uygulanmaları zorunlu kurallar da değildir. Ancak, 
prensiplerin hem şirketler hem de ülke ekonomisi için göz ardı edilemez faydaları vardır. Dünyada çeşitli 
kuruluşlara ait yayınlanmış kurumsal yönetim ilkeleri bulunmaktadır (Kolk, 2008). Türkiye’de ise Sermaye 
Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 2003‘te yayımlanan bir raporla piyasa şartları ve yasal mevzuat dikkate 
alınarak kurumsal yönetim ilkeleri açıklanmıştır. Buna göre prensipler; işletme ile ilgili taraflar, kamuoyunun 
bilgilendirilmesi, hissedarlar, yönetim kurulu ve şeffaflık olmak üzere dört ana başlıkta sıralanmıştır (Pacala, 
2012). 

 
3. Araştırma 
Günümüzde yaşanan gelişme ve değişimler sadece özel işletmelerde değil kamu işletmelerinde de 

sürekli başarının sağlanmasında kurumsal yönetim ilkeleri uygulamanın önemini ortaya çıkarmakta, kamu 

işletmelerinin özel sektörde yer alan işletmeler gibi hareket etmelerine neden olmaktadır. Yeni kamu 

yönetimi kapsamında meydana gelen gelişmeler, bütün dünyada olduğu gibi Türk yönetim sistemini de 

yakından etkilemektedir. Yönetimde şeffaflık, hesap verebilirlik, iletişim ve yönetişim gibi prensipler merkezi 

idareleri olduğu kadar yerel yönetimleri de yönlendirmektedir. Bu tür uygulamalar giderek yaygınlaşmasına 

rağmen, özellikle yerel yönetimlerin başarısı üzerindeki etkilerini analiz eden bilimsel araştırma sayısı 

oldukça azdır.  

 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Bu kapsamda araştırmanın amacı vatandaşın gözüyle şeffaflık, iletişim ve hesap verebilirlik 

prensiplerinin nasıl algılandığı ve nasıl uygulandığı ile sonuç itibariyle başarıya nasıl bir etkisinin olduğunun 

belirlenmesidir. Araştırma hem özel işletmelerde olduğu kadar kamu kurumlarında da konu olan kurumsal 

yönetim ilkelerinin önemine dikkat çekmek, hem de gerek özel gerek kamu kurumlarının gelecek 

stratejilerinin oluşturulmasında örnek ve yol gösterici sonuçlar ortaya koymak açısından önem arz 

etmektedir. Konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmalar olsa da vatandaşın bakış açısını ortaya koymak 

açısından bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Araştırma özellikle kamuda şeffaflık ve katılımcılık ilkelerinin 

uygulamalarının vatandaşların gözünde nasıl bir algı oluşturduğunu ve kamu kurumlarına özellikle 

belediyelerin yeniden seçilmelerinde ve başarılı olmalarındaki etkisini bilimsel yolla ortaya koymak için 

yapılmıştır. Araştırma böylelikle bu bağlamda başta belediye olmak üzere tüm kamu kurumlarına şeffaflık ve 

katılımcılık ilkelerine vurgu yaparak dikkat çekmektedir. Araştırma kapsamındaki belediyelerin şeffaflık ve 

katılımcılık ilkelerine uyduklarında ulaşacakları başarılı sonuçları göstererek diğer kurumlara örnek teşkil 

etmektedir. Bir başka değişle araştırmada başarının sürdürülebilir olmasında bu ilkelerin önemi ortaya 

konmaya çalışılmaktadır.  

 

3.2. Araştırmanın Kısıtları ve Örneklemi 

Araştırma Ağustos 2014 tarihinde başlamıştır. Her araştırmada olduğu gibi bu araştırmanın da 

kısıtları bulunmaktadır. Araştırma da her ne kadar ulaşılabilen tüm  ilçe belediyeleri sınırları içinde yer alan 

bireyler geniş bir kategoriye göre sınıflandırılıp belirlense de, sadece araştırmaya dahil olan örneklem 

gruplarının düşüncelerini yansıtmaktadır. Araştırma İstanbul ili sınırları içindeki ilçe belediyelerinde 

yapılmıştır. Araştırmanın amacına doğru sonuçlarla ulaşılabilmesi için “sürekli başarı” ve sürdürülebilirlik 

ilkeleri gözönünde bulundurularak araştırmaya hangi ilçe belediyelerinin dahil edileceği belirlenmiştir. Bu 

sebepten dolayı özellikle 2 veya 2’den fazla kez yönetime gelmiş ilçe başkanları belirlenmiştir. Araştırmanın 

yapılmasını kabul eden toplam 5 ilçe belediyesi araştırmaya dahil edilmiştir. Ardından bu ilçe belediye 

sınırları içinde araştırmaya dahil edilecek örneklem grupları belirlenmiştir. Örneklem grubu oluşturulurken 

mümkün olduğunca heterojen ve geniş bir kitleyi yansıtacak bireylerin seçilmesine özen gösterilmiştir. 

Araştırmada öncelikle ilçe belediyesi sınırları içindeki bireyler demografik özellikleri (cinsiyet, yaş, eğitim 

durumu, medeni hali) ile kategorilere ayrılmıştır.  Bununla birlikte her bir ilçe belediyesi sınırları içindeki sivil 
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toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, temel sanayi ve ticari işkollarında faaliyet gösteren çeşitli 

işletmeler de dahil edilmiştir. Aynı zamanda ev hanımları ve 18 yaşın üstündeki öğrenciler de örneklem 

grubuna dahil edilmiştir.  Bununla birlikte meslek grupları ayrı bir kategoride sınıflandırılmıştır. Buna göre 

memurlar, öğretmenler, banka çalışanları, hukukla ilgili birimlerde çalışanlar ve sağlık çalışanları da 

örneklem grubuna dahil edilmiştir. Araştırmada belirlenen ilçe belediyelerinde belirlenmiş kriterlere göre 

oluşturulan örneklem grupları 10’ar kişiden oluşan odak gruplar haline getirilmiş ve her bir odak grup ile 

araştırmacılar tarafından derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmada anket 

uygulanmamasının nedeni, ankette yer alan bazı sorulara cevap verilmesinden kaçınılması, bazılarının 

okumadan geçilmesi, bireylerin düşünceleri ile cevaplandırdıkları şıkların birbirini tutmaması gibi bir takım 

olumsuz faktörlerin araştırma sonuçlarını doğru yansıtmayacağı düşüncesindendir. Yüz yüze derinlemesine 

görüşmeler ile bireylerin düşünceleri daha doğru şekilde belirlenmiştir.  Araştırmada kurumsal yönetim 

ilkeleri bağımsız, başarı ve sürdürülebilirlik bağımlı değişken olarak belirlenmiştir. Araştırmada odak grup 

görüşmelerinde kurumsal yönetim ilkelerinden en çok hangisinin sürdürülebilir başarıyı getirdiği 

belirlenmeye çalışılmıştır. Böylelikle kurumsal yönetim ilkelerinden en çok hangisinin vatandaş gözünde 

başarı ve sürdürülebilirlik sonucunu getirdiği ortaya konmuştur. Araştırmaya dahil edilen beş ilçe 

belediyesinde görüşme yapılacak toplam 450 kişi belirlenmiştir. Yukarıda da belirtildiği gibi 450 kişi, 10’ar 

kişilik odak gruplar halinde sınıflandırılmış ve görüşmeler bu gruplar ile yapılmıştır. 450 kişi ile yapılan 

görüşmelerde, 12 kişi toplantılara katılmamıştır.  

 

4. Bulgular 

 Araştırma bulgularında şu ana kadar elde edilen genel sonuç olarak, kurumsal yönetim ilkelerinin 

hepsinin çok önemli olduğu olduğu ancak özellikle “şeffaflık” ilkesinin kamu kuruluşlarında başarıyı getirdiği 

saptanmış ve vatandaş gözünde bir kamu kurumunun uygulaması gereken en önemli ilke olduğu 

belirlenmiştir.  

Yapılan görüşmelerde şeffaflık olarak görülen davranışlar aşağıdaki gibi belirtilmiştir: 

-Belediye başkanının tweeter kullanması 

-Çalışmaların internet sitesi ve sosyal medya aracılığıyla duyurulması 

-Sosyal medya kullanıcılarına anında cevap verilmesi 

Bu üç sonuç artık sosyal medyaya tüm halkın önem verdiğini, sosyal medyanın “şeffaflık” 

göstergelerinden biri olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Bununla birlikte: 

-Belediye personelinin işlemleri yaparken gösterdiği tavır 

-Belediyede yapılan işlemlerin otomasyon sistemine dayalı yapılması 

-Herhangi bir istekte bulunulduğunda yapılamıyorsa neden yapılmadığının açıklanması. 

-Belediye başkanının halka yakın olması, halka karışması 

-Halkın sorunlarına kulak vermesi (halk günleri yapan belediye başkanları daha şeffaf oldukları 
belirtilmiş) 

-Yönettiği tüm alanlarda eşit hizmet sunması 

-İsteyen herkesin faaliyet raporlarına ulaşabilmesi 

- Belediyeyle ve yapılan işlerle ilgili eleştiriye açık olması  

 

5. Sonuç 

Yapılan araştırma işletmelerde “şeffaflık” kavramının önemini vurgulamak ve şeffaflık olgusunun 

müşteriler tarafından nasıl algılandığını belirlemek için yapılmıştır. Bu kapsamda kamu kurumlarında 

şeffaflık konusunu ele alıp incelemek için belediyeler tercih edilmiştir. Özellikle 2 veya 2 den fazla aynı 

kadroyla seçilmiş belediye yöneticilerinin bu başarısının arkasında şeffaflıkla ilgili yapmış oldukları 

çalışmaların olup olmadığını tespit etmek, halkın şeffaflıktan ötürü mü bu kişileri başarılı saydığını 

belirlemek için, belediyeler tercih edilmiştir. Seçilen belediyelerde mümkün olduğunca çok fazla kitleye 

ulaşılmaya çalışılmıştır. 
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Yaklaşık olarak bir yıl süreyle ilçe belediyeleri sınırları içinde denek gruplarıyla toplantılar, yüzyüze 
görüşmeler ve derinlemesine inceleme ve gözlemlere dayalı sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Yapılan 
görüşmelerde özellikle sosyal medya kullanımı üzerinde durulmuştur. Sosyal medyayı kullanan, ordan ne 
yaptığını haber veren ve halkı bilgilendiren yöneticilerin daha şeffaf olduğu düşünülmektedir. Takip 
edilmeseler dahi böyle bir kanı mevcuttur. Bununla birlikte başkanın halka yakın olması, halkın içine 
karışması, onlara dokunması şeffaf olduğunu kabul ettiren bir başka davranış olarak karşımıza çıkmıştır. 
Bireyle ulaşabildikleri kişileri daha şeffaf olarak değerlendirmektedirler. Araştırmada elde edilen bir diğer 
sonuç bireylerin parasal konularla ilgili olan her faaliyetten haberdar olmak istemeleridir. Özellikle faaliyet 
raporlarının, bütçenin, stratejik planın açık ve net olarak ulaşılabilir olması şeffaflık konusunda önemli bir 
yer almaktadır. Bununla birlikte belediyede işlerinin çözülmesi için başvuran bireylerin, işleri çözülmese dahi 
bunun nedeninin mantıksal çerçevede açıklandığı takdirde ikna olabileceklerini belirtmişlerdir. Bu tarz 
işlemlerde otomasyon sisteminin kullanımının daha şeffaf bir kanı yarattığı görülmüştür. Buradan kastedilen 
bireylerin eşit hizmet aldıklarına inanmaları hususudur. Herkese eşit ve adil hizmet alındığını düşünen 
bireyler belediyenin şeffaf olduğunu düşünmektedirler.  

Sonuç olarak halkın ulaşabildiği, eşit hizmet aldığını düşündüğü, faaliyetlerin sürekli bildirildiği, 
halka dokunulan bir ortamda bireyler daha şeffaf ortam olduğunu düşünmektedirler.  

Araştırmamız belediyeleri kapsamakla birlikte, ister kamu ister özel sektör olsun tüm kurumlarda 

bu kavramın önemli olduğunu ve yöneticilerin çalışanların, halkın veya müşterilerin gözünde daha başarılı 

olmalarını ve sürekliliklerini sağlamaları için buna önem vermeleri gerekmektedir.  

Bundan sonraki araştırmalar özellikle sosyal medya kullanımı ve şeffaflık ilişkisi, özel ve kamu 

kurumları arasında karşılaştırma yapılması, araştırmanın sınırlarının geliştirilmesi ve şeffaflığı etkileyen ve 

ilişkili olan diğer kavramların incelenmesiyle daha geniş boyutlarda ele alınabilir.  
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ÖZET 
Yönetim kurulları anonim şirketlerin en önemli organlarından biridir ve yasal açıdan belli sınırlar 

dahilinde teşkil edilmeleri ve belirlenen spesifik amaçları gerçekleştirecek komiteleri kurmaları 
gerekmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’deki şirketlerin yönetim kurulu yapısı ve SPK kurumsal yönetim ilkeleri 
çerçevesinde kurulması zorunlu olan Riskin Erken Teşhisi Komitesi’nin niteliği ve yapısı incelenmiştir.  

Çalışmada, BIST 100 endeksine dahil şirketlerin 2013 VE 2014 yılsonu faaliyet raporları, web 
sayfalarında şirket yönetim kurulu, komiteler ve üyelerine ilişkin bölümler, Kamuyu Aydınlatma 
Platformu’nda (KAP) şirket ile ilgili olarak yer alan özel durum açıklamaları, Bloomberg veri terminali ve 
Borsa İstanbul bünyesinde bulunan şirket bilgileri esas alınmıştır. Çalışmada; 1) 2013 yılsonu itibarıyla BIST 
100 endekse dahil şirketlerin 2013 ve 2014 yılsonu faaliyet sonuçları üzerinden yönetim kurulu yapısı 
(yönetim kurulunda icracı ve icracı olmayan üyelerin dağılımı, bağımsız üye sayısı, CEO ve yönetim kurulu 
başkanı görevlerinin ayrılığı gibi), 2) bu şirketlerin Riskin Erken Teşhisi Komitesi’ni nasıl teşkil ettikleri ve 
komite üyelerinin nitelikleri (deneyimleri, bağımsızlık kriterlerini karşılayıp karşılamadıkları) ile 3) bankaların 
risk yönetimi ve iç kontrol uygulamaları ile kurumsal yönetim ilkelerinin önerdiği riskin erken teşhisi 
komitesinin farkları karşılaştırmalı olarak tartışılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Yönetim Kurulu, Riskin Erken Teşhisi Komitesi, Risk Yönetimi, Kurumsal 

Yönetim, Kurumsal Yönetim İlkeleri 
 
“Kurumsal yönetim konusunda en iyi bir model yoktur. Bu kavramın temeli işletmelerin, 

hissedarlarına ve paydaşlarına (bazen paydaş yerine “yarardaş” terimi de kullanılmaktadır) karşı şeffaf 
olması, işletmenin gerçek durumunu yansıtması, bunların haklarını koruması, bu konuda etik ilkelerine 
uyması ve sorumlu davranması bekleyişine dayanmaktadır. Yani bir anlamda kurumsal yönetim işletmelerin 
“iyi sosyal vatandaş” olmalarını öngörmektedir.” [Koçel, 2005: 469] 

 
1. Giriş 
SPK II.17.1 Tebliği ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince anonim şirketlerin, özellikle de halka 

açık anonim şirketlerin yönetim kurulu yapısı ile yönetim kurulu bünyesinde teşkil edilmesi gerekli olan 
komitelerin nitelikleri belirlenmiştir. Bu çalışmada BIST 100 endekse dahil olan şirketlerin yönetim 
kurullarının yapısı, şirketler bünyesinde kurulması zorunlu olan riskin erken teşhisi komitesinin yapısı ve 
komite üyelerinin nitelikleri ile bu komitelerin bankaların risk yönetim sistemleri ile olan benzerlik ve 
farklılıkları araştırılmıştır. 

Çalışmanın en önemli sorunsalı yönetim kurulu bünyesinde kurulması gereken riskin erken teşhisi 
komitesinin ülkemizde hangi üyelerden oluştuğu ve komitenin mevzuatın beklediği faydayı sağlayacak 
niteliklere haiz olup olmadığıdır. Son olarak riskin erken teşhisi komitesi ile özellikle bankalar başta olmak 
üzere BDDK düzenlemelerine tabi olan finansal kurumların risk yönetim sistemleri arasındaki benzerlik ve 
farklar da araştırmamızda cevap aranan sorulardan biridir. Bu kapsamda bu çalışmanın amacı, 2013 ve 2014 
yıl sonu itibarıyla halka açık Türk şirketlerinin yönetim kurulu yapılarını ortaya koymak, riskin erken teşhisi 
komitesinin nasıl ve kimlerden teşkil edildiğini belirleyip bu komitenin beklenen amaca ne kadar hizmet 
edebileceğini tartışmak ve son olarak finansal kurumların risk yönetimi sistemleri ile riskin erken teşhisi 
komitesi arasındaki benzerlik ve farklıkları ortaya koymaktır. Bu amaçla ikinci bölümde kurumsal yönetim ve 
risk yönetimi ile ilgili temel kavramlar açıklanmış, üçüncü bölümde çalışmanın metodolojisi hakkında bilgi 
verilmiş, dördüncü bölümde toplanan verilerin analiz sonuçları özetlenmiş ve beşinci bölümde kısaca 
araştırmanın sonucu ifade edilmiştir. 
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2. Kavramsal Çerçeve 
 

2.1. Kurumsal Yönetim 
21. yüzyılda küreselleşme ve sermaye hareketlerinin geçmişe kıyasla akıl almaz derecede 

hızlanması, şirket skandallarının ve finansal krizlerin yoğunluğundaki artış ve sadece sermaye değil aynı 
zamanda diğer üretim faktörleri açısından da sınırların ortadan kalması şirketlerin pay sahipleri, devlet ve 
diğer paydaşlar için daha şeffaf ve hesap verebilir olmasını zorunlu kılmıştır. Böylelikle kurumsal yönetim 
kavramı ortaya çıkmış ve şirketlerin daha şeffaf, daha adil, daha hesap verebilir ve sorumluluk sahibi olması 
için kamu tarafından çalışmalar yürütülmeye başlanmıştır. Kurumsal yönetim özetle “bir şirketin hak 
sahipleri ve kamuoyunun menfaatlerine zarar vermeyecek şekilde mali kaynakları ve insan kaynaklarını 
kendine çekmesini, verimli çalışmasını ve bu sayede de hissedarları için uzun dönemde ekonomik kazanç 
yaratarak istikrar sağlamasını mümkün kılan kanun, yönetmelik ve ilgili gönüllü özel sektör uygulamalarının 
bileşimidir”.  

Kurumsal yönetim uygulamaları ve bu bağlamda yönetim kurulu, icra kurulu üyeleri ve üst yönetim 
takımı (top management team) ile ilgili literatürde çok çeşitli çalışmalar yapıldığı görülmektedir (Carmeli ve 
Schaubroeck, 2006; Hambrick ve Mason, 1984; Carmeli et al, 2011; Barron et al, 2011; Balkin ve Swift, 2006; 
Cho, 2006; Glunk et al, 2001; Talaulicar et al, 2005; Van Gils, 2005). Bu çalışmalarda üst yönetim 
kompozisyonu ile firma performansı arasındaki ilişkiden (Barron et al, 2011), üst yönetim yapısının yeni 
girişimlerin geliştirilmesi üzerindeki etkisine kadar birçok konunun incelendiği gözlenmektedir (Balkin ve 
Swift, 2006). Türkçe yazında da özellikle yönetim kurulu yapısı, yönetim kurulunda bağımsız üyelerin sayısı, 
yönetim kurulu başkan veya genel müdürün kadın olmasının performans üzerindeki etkisini araştırmaya 
dönük çeşitli çalışmalar yapılmıştır (Ocak, 2013; Aygün et al, 2011; Yıldız ve Doğan, 2012; Nas et al, 2013). 

Literatürde özellikle yeni Türk Ticaret Kanunun yayımlanmasıyla birlikte kurumsal yönetim 
ilkelerinde meydana gelen değişim ve iki kural seti arasındaki farklılıkları araştırmaya dönük Türkçe yazında 
çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Okay (2014) yeni TTK ile kurumsal yeniden yapılandırma ve mali ortamın 
iyileştirilmesi konusunu incelemiştir. Kaya ve Ergüden (2014) çalışmalarında kurumsal yönetim ve etik kod 
konularına odaklanmış ve Borsa İstanbul şirketleri üzerinde bir araştırma yapmıştır.  

Yenice ve Dölen (2013) çalışmalarında İMKB’de işlem gören şirketlerin performansı üzerinde 
kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasının etkisini araştırmışlar ve şirketlerin kurumsal derece notları ile 
borsa performansları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu bulmuşlardır. 

Özellikle son dönemde mevzuatta gerçekleştirilen değişikliklerin de etkisiyle Türk şirketlerinin 
önemli gündem maddelerinden biri de bağımsız yönetim kurulu üyeleri ve onların fonksiyonlarıdır. Türk 
Ticaret Kanunu ve gerekse kurumsal yönetim ilkeleri başta olmak üzere SPK düzenlemeleri Türkiye’de 
bağımsız yönetim kurulu üyeliği ile ilgili şirketlere çeşitli zorlayıcı hükümler getirmişlerdir. Dolayısıyla 
bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin şirkete etkisi literatürde araştırılan diğer bir popüler konudur. Fernandes 
(2008) çalışmasında şirket performansı, yönetim kurulu yapısı ve icra görevi bulunan üst yöneticilerin 
ücretleri arasındaki ilişkiyi incelemiş ve yönetim kurulu yapısı (özellikle yönetimde icradan sorumlu olmayan 
üyeler ile bağımsız üyelerin bulunması ve bunların yoğunlukları) ile üst yönetim ücretleri arasında ilişki 
olduğunu ve tüm üyeleri veya üyelerinin çoğunluğu icracı olmayan şirketlerde vekalet problemi yaşandığını 
bulmuştur. 
 

2.2. Risk Yönetimi 
Dünyadaki ve Türkiye’deki bankalar yakın geçmişte kredi portföylerindeki bozulmalar, alınan faiz 

oranı pozisyonları veya türev piyasalarda alınan korumasız pozisyonlar nedeniyle ciddi kayıplar 
yaşamışlardır. Özellikle 2001 Türkiye krizi ile bankacılık sektöründeki riskler ve onların tespiti, kontrolü, 
minimize edilmesi ön plana çıkmıştır.  

Bankacılık doğası gereği çok fazla risk içeren bir iştir. Bankacılık açısından risk, en basit tanımıyla 
bankanın zarara uğrama olasılığıdır. Bankalar açısından riskler genel olarak 3 kısma ayrılmaktadır: Kredi riski, 
piyasa riski ve operasyonel risk. 

 
 
 
 
 
 
 
 



23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, MUĞLA 

260 
 

 
 

Şekil 1: Bankalar Açısından Risklerin Sınıflandırılması 

 
 
Kredi riski, temel olarak bankanın alacaklarını zamanında ve tam olarak tahsil edememesi riskidir. 

Kötü niyetli bir müşteri tarafından alınan kredi hiç ödenmeyeceği gibi, kötü niyetli olmamakla birlikte mali 
işleri yolunda gitmeyen müşteriler de aldıkları kredinin tamamını ya da bir kısmını ödeyemeyebilirler veya 
geç öderler. Banka için kredinin ödenmemesi kadar geç ödenmesi de olumsuz bir durumdur. Bankalar VaR 
(Value at Risk – Riske Maruz Değer) yöntemleri ile kredi risklerini de hesaplamakta ve bu risklere göre kredi 
maliyetini belirlemektedirler. Bu yöntem ile kredi bir portföy olarak değerlendirilmekte ve VaR metotları 
kullanılarak risk altındaki sermaye miktarı belirlenmekte, belirlenen miktara göre de kredi fiyatlaması 
yapılmaktadır. Böylelikle banka riskli olduğu düşünülen kredileri önceden tespit ederek ya hiç vermemekte 
ya da daha yüksek fiyatla satmaktadır. 

Sermaye piyasasında, zaman zaman belirli bir neden veya nedenlere bağlanabilen, bazen de hiçbir 
geçerli neden olmadan, finansal varlıkların pazar fiyatlarında büyük düşüşler olabilir. İşte böyle bir fiyat 
düşüşünün yatırımcının verimi üzerindeki olumsuz etkisi piyasa riskini oluşturur. Diğer bir deyişle piyasa 
riski, bir kurumun piyasadaki faiz, kur, hisse senedi ve emtia fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalar 
nedeniyle zarar etme olasılığıdır. Piyasa riski günümüzde hesaplanması diğer risklere kıyasla daha kolay olan 
ve istatistiki analizlerin yoğun kullanılabildiği risk türlerinden biridir. 

Bankaların operasyonları teknolojik gelişmelerden, piyasadaki dalgalanmalardan, bankaların 
sundukları ürün ve hizmetlerdeki değişimlerden önemli ölçüde etkilenmektedir. Son 15 yılda yaşanan 
önemli teknolojik gelişmeler ve yeni yönetim anlayışı bankaların iş süreçlerinde önemli değişmelere neden 
olmuştur. Bankacılık sektöründe yaşanan gelişmelerin iş süreçlerine olan olumsuz etkisinin azaltılması banka 
yöneticilerinin uğraştığı en önemli sorunlardan biridir. Operasyonel risk bankalar açısından piyasa riski ve 
kredi riski dışında kalan riskler olarak tanımlanmakla birlikte bankacılık sektörü için yeni bir kavramdır. 
Operasyonel risk uygun olmayan ya da işlemeyen iş süreçleri, insanlar ve sistemler ya da dış etkenler 
nedeniyle ortaya çıkabilecek zarara uğrama riski olarak tanımlanmaktadır. 

Yukarıda görüldüğü üzere risk bir kurumun zarar etme olasılığıdır. Risk yönetimi ise bu risklerin 
tanımlanması, izlenmesi, ölçülmesi, kontrol edilmesi ve sonuçların raporlanması süreci olarak tanımlanabilir. 
Diğer bir ifadeyle kurumun risklilik seviyesinin sürekli olarak kontrol altında tutulması ve en az zararla 
faaliyetlerin devam ettirilmesidir. Bu anlamda risk yönetimi kendini besleyen sürekli bir süreci ifade 
etmektedir. 
 

2.3. Riskin Erken Teşhisi Komitesi 
Bu bölümde son olarak SPK’nın yönetim kurulu bünyesinde kurulmasını istediği komitelerden biri 

olan riskin erken teşhisi komitesi ile ilgili bilgi verilecektir. Riskin erken teşhisi komitesi bankalar hariç olmak 
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üzere SPK’nın ilgili şartları taşıyan şirketlerde kurulmasını istediği zorunlu komitelerdendir. Komite en az iki 
üyeden oluşur ve komite üyelerinin iki kişi olması halinde ikisinin de, ikiden fazla olması halinde ise 
çoğunluğunun icrada görevi olmayan üyelerden seçilmesi gerekmektedir. Komitelerin başkanları bağımsız 
yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.  

Komitelerde yönetim kurulu üyesi olmayan ancak konusunda uzman olan kişilerin görev yapması 
mümkündür. İcra başkanı / genel müdür komite üyesi olamazlar.  Riskin erken teşhisi komitesi, SPK II-17.1 
nolu tebliğe göre “şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, 
tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla 
sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.” Görüldüğü üzere SPK riskin erken 
saptanması komitesi ile şirketlerde efektif bir risk yönetimi sistemi kurmayı amaçlamaktadır. 

Türkçe ve yabancı yazında kurumsal yönetim uygulamaları ile ilgili olarak yukarıda sayıldığı üzere 
çok sayıda ve çeşitli çalışmalar yapılmış olmakla birlikte; özellikle yerli yazında, SPK II.17.1 Tebliği ile Türk 
Ticaret Kanunu ilgili hükümleri gereğince anonim şirketlerce teşkil edilmesi gereken riskin erken teşhisi 
komitesi ile ilgili olarak yeteri kadar çalışma yapılmadığı görülmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada 2013 ve 
2014 yılsonu verileri esas alınarak BİST 100 endekse dahil şirketlerin riskin erken teşhisi komitesini nasıl 
teşkil ettikleri, komite üyelerinin ve yapısının SPK’nın ilgili tebliğinde belirlenen amaçlara ne derecede 
hizmet edeceği ve reel sektör şirketlerinin riskin erken teşhisi komitelerinin Türkiye’deki bankaların iç 
sistemleri bünyesinde bulunan risk yönetimi yapıları ile karşılaştırılması yapılmıştır. 

 
3. Yöntem 
Çalışmanın evrenini, 2013 ve 2014 yılsonları itibarıyla, yönetim kurulu ve riskin erken teşhisi 

komitesi bulunan halka açık anonim şirketler oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu şirketler bir yandan Türk 
Ticaret Kanunu (6102 sayılı kanun) ve öte yandan SPK kurumsal yönetim ilkelerine tabi olarak faaliyet 
göstermek ve bünyelerinde riskin erken teşhisi komitesi kurmak zorundadırlar. 

Çalışmanın örneklemini ise, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul’da en çok işlem gören 
şirketler arasından özel koşullara göre belirlenen şirketlerin yer aldığı BIST 100 Endeksi’nde yer alan 100 
şirket oluşturmaktadır. BIST 100 Endeksi içerisinde yer alan şirketlerin işlem hacimleri, piyasa değerleri, 
halka açıklık oranları ve faaliyet gösterilen sektörlerin çeşitliliği dikkate alındığında örneklemin araştırma 
evrenini temsil kabiliyetinin yüksek olduğu değerlendirilmektedir.  

Çalışmamıza konu veri; Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve 
analize konu BİST 100 şirketlerinin web sayfalarında yer alan faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları, 
kurumsal yönetim uyum raporları ve kamuya açıklanan finansal ve/veya yönetsel resmi duyurulardan 
toplanmış, özellikle riskin erken teşhisi komitesi üyeleri ile ilgili olarak bu kaynaklardan bilgi alınamaması 
halinde ise doğrudan ilgili şirketlerin yatırımcı ilişkileri bölümleri ile iletişime geçilerek derlenmiştir. BİST 100 
şirketlerinin 2013 yılsonu verileri ilgili kaynaklardan toplanmıştır. Şirketlerin 2014 yılsonu verileri ise, yılsonu 
finansal verilerinin tahminen Şubat - Mart 2015 dönemi içinde açıklanmasını takiben derlenmiş ve riskin 
erken teşhisi komitesinin resmen teşkil edilmesi gereken 2014 yılında 2013 yılsonuna kıyasla ilgili şirketlerde 
bu bağlamda gerçekleşen yönetsel değişiklikler belirlenebilmiştir.  

 
4. Bulgular 
Çalışmanın bu kısmında toplanan verilerin analiz edilmesi sonucunda elde edilen bulgulara yer 

verilecektir. İlk olarak BIST 100 şirketlerinin yönetim kurulu yapılarına ilişkin bilgiler verilecektir. İkinci alt 
başlıkta şirketlerin riskin erken teşhisi komitesini nasıl teşkil ettikleri, komitelerin kimlerden oluştuğu 
(komite üyelerinin nitelikleri, eğitimleri, bağımsızlık durumları), çalışma esasları detaylandırılacaktır. Üçüncü 
alt bölümde bankalardaki riskin erken teşhisi komitelerinin durumu sorgulanacak ve esasen BDDK’nın 
hazırladığı Bankaların İç Sistemleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri esas alınarak teşkil edilen iç sistemler 
yapısı ile ilgili bilgi verilecek ve banka dışındaki BIST 100 şirketlerinin riskin erken teşhisi komitesi ile 
karşılaştırması yapılacaktır.  
 

4.1. Yönetim Kurulu Yapısı 
BIST 100 şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin dağılımı Tablo 1’de yer almaktadır. Tabloda icracı 

üye şirkette genel müdür (veya bazı şirketlerde başkan ya da grup başkanı) veya genel müdür yardımcısı 
olarak görev yapan üst düzey yöneticileri ifade etmektedir. Bu anlamda yönetim kurulunda görev yapan 
genel müdür veya CEO ile mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı ya da CFO bu kategoride 
değerlendirilmiştir. Öte yandan genel müdür (veya CEO) ya da genel müdür yardımcısı dışında kalan, şirkette 
yönetim kurulu üyeliğine ek olarak genel müdür yardımcılığı dışında icrai bir görevi bulunan murahhas 
üyeler ayrıca değerlendirilmiştir. Netice itibariyle murahhas üyeler de icrai görevi bulunan üyeler içerisinde 
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yer almaktadır, ancak CEO ve CFO’nun yönetim kurulu içindeki fonksiyonunu özellikle vurgulamak için CEO 
ve CFO dışındaki murahhas üyeler ayrı bir kategori olarak değerlendirilmiştir. Bunlara ek olarak bir şirkette 
2013 yılında yönetim kurulunda danışman olarak nitelendirilmiş bir çalışan bulunmaktadır. Tabloda icracı 
olmayan üyeler olarak sınıflandırılan üyeler, şirkette icrai görevi bulunmayan, bununla birlikte bağımsız üye 
sınıflandırmasına da girmeyenleri ifade etmektedir. Diğer bir deyişle, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde 
bağımsız üyelik kıstaslarını karşılamayan ancak şirket içinde de herhangi bir icrai görevi bulunmayan üyeler, 
“icracı olmayan üye” olarak sınıflandırılmıştır. Son olarak bağımsız üyeler, SPK kurumsal yönetim ilkeleri 
gereğince bağımsızlık kıstaslarını taşıyan üyeleri ifade etmektedir. 

 

Tablo 1: Yönetim Kurulu Üyelerinin Dağılımı 

 
2013 2014 

Yönetim Kurulu Üyeleri Üye Sayısı Ortalama Üye Sayısı Ortalama 

İcracı Üye 74 0.7 56 0.6 

İcracı Olmayan Üye 517 5.2 517 5.2 

Murahhas Üye 28 0.3 26 0.3 

Danışman 1 0.0 0 0.0 

Bağımsız Üye 253 2.5 259 2.6 

TOPLAM 873 8.7 858 8.6 

 
Tablo 1’de görüldüğü üzere analize konu şirketlerin yönetim kurulları 2013 ve 2014 yılları için 

sırasıyla ortalama 8.7 ve 8.6 kişiden oluşurken bunun önemli bir çoğunluğu icracı olmayan ve fakat bağımsız 
da olmayan üyelerden oluşmaktadır. İcracı üyelerin sayısı 2013 yılında ortalama 0.7 iken 2014 yılında 
ortalama 0.6 olarak gerçekleşmiştir.  
 

4.2. Riskin Erken Teşhisi Komitesi 
Bu alt başlıkta riskin erken teşhisi / saptanması komitesi ile ilgili bulgulara yer verilmiştir. Buna göre 

BIST 100 şirketlerinde riskin erken teşhisi komitesinin durumu Tablo 2’de gösterilmiştir. 
 

Tablo 2: Riskin Erken Teşhisi Komitesi 

 
2013 2014 

Durum Adet % Adet Adet % Adet 

Bilgi Yok 3 3% 3 3% 

Denetim Komitesi 1 1% 0 0% 

Denetleme Komitesi 1 1% 1 1% 

Kurumsal Yönetim Komitesi 5 5% 2 2% 

Risk Komitesi 1 1% 1 1% 

Risk Yönetim Komitesi 4 4% 4 4% 

Üst Düzey Risk Komitesi 1 1% 1 1% 

Riskin Erken Teşhisi / Saptanması Komitesi Var 75 75% 79 79% 

Yok 9 9% 9 9% 

TOPLAM 100 100% 100 100% 

 
Tablo 2’de görüldüğü üzere 3 şirketin (İpek Doğal Enerji: IPEKE, Koza Madencilik: KOZAA, Koza Altın: 

KOZAL) riskin erken teşhisi komitesine ilişkin bilgilerine ulaşılamamıştır. Öte yandan, 2013 yılında BIST 100’e 
dahil 10 bankada, 2014 yılında ise 9 bankada riskin erken teşhisi komitesi yasal olarak zorunluluk olmadığı 
için teşkil edilmemiştir. Bununla birlikte, BIST 100 içerisinde yer alan Akbank’ta BDDK mevzuatı çerçevesinde 
kurulmuş iç sistemler yapısına ilaveten tamamı yönetim kurulu üyesi olan dört üyeden oluşan “üst düzey 
risk komitesi” de kurulduğu görülmektedir. Bu komitenin üyeleri arasında banka yönetim kurulu başkanı ile 
genel müdürü de bulunmaktadır. Analize konu 100 şirket içinde 2013 yılında 75, 2014 yılında ise 79’unda 
Riskin Erken Teşhisi Komitesi adı ile komite kurulduğu ve faaliyet gösterdiği gözlenmektedir. Öte yandan 
bilgi alınamayan 3 şirket ile bankalar dışındaki şirketlerde, Riskin Erken Teşhisi Komitesi’nin faaliyetlerinin 
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Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirildiği veya Risk Komitesi, Risk Yönetimi Komitesi adı 
verilen komitelerde ilgili görevlerin icra edildiği anlaşılmaktadır.  

 

Tablo 3: Riskin Erken Teşhisi Komitesi Üyelerinin Deneyim ve Nitelikleri 

 
 

2013 2014 

Deneyim / Nitelik Üye Sayısı % Üye Sayısı Üye Sayısı % Üye Sayısı 

Bankacılık Deneyimi 13 6% 14 6% 

Baş Hukuk Müşaviri 1 0% 1 0% 

CEO 1 0% 1 0% 

Finans Direktörü 2 1% 2 1% 

Gelirler Kontrolörü 1 0% 1 0% 

Hesap Uzmanı 7 3% 6 3% 

Kamu görevi 9 4% 8 3% 

Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza 1 0% 1 0% 

Öğretim Üyesi 22 10% 25 11% 

Üst Düzey Yöneticilik 168 73% 169 73% 

Yönetim Kurulu Başkanı 6 3% 5 2% 

TOPLAM 231 100% 233 100% 

 
Tablo 3’e göre riskin erken teşhisi komitelerinde 2013 yılında 231, 2014 yılında ise 233 üye görev 

yapmaktadır. Üyelerin her iki yıl için de yaklaşık %73’ü şirket içinde veya başka şirketlerde üst düzey 
yöneticilik deneyimine sahiptir. Üst düzey yöneticilik şirket faaliyetlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi ve 
bu anlamda risklerin yönetilmesi açısından önemli bir kıstastır. Özellikle şirket veya bağlı kuruluşlarında ya 
da başka şirketlerde fakat aynı sektörde deneyim kazanmış üst düzey yöneticilerin şirketin esas faaliyet alanı 
ile ilgili stratejilerin sağlıklı şekilde oluşturulmasında ve gelecekte karşılaşabileceği risklerin doğru şekilde 
tespit edilip en uygun önlemlerin alınmasında pozitif katkı sağlayacağı muhakkaktır. Üst düzey yöneticileri 
sırasıyla bankacılık deneyimi olan üyeler, öğretim üyeleri, kamuda çeşitli kademelerde görev yapmış üyeler 
takip etmektedir. 1 CEO ve 2 Finans Direktörünün her iki yılda da komitelerde görev aldığı görülmektedir. 
Öte yandan 2013 yılında 6, 2014 yılında ise 5 yönetim kurulu başkanı riskin erken teşhisi komitesinde görev 
almaktadır.  
 

4.3. Bankaların İç Sistemleri 
Finansal sistemin en önemli oyuncularından olan bankalar Türkiye’de 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 

çerçevesinde faaliyet göstermektedirler. Ülkemizde bankacılık ile ilgili faaliyetleri düzenlemek ve bankaları 
denetlemekle görevli kurum Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’dur (BDDK). BDDK bankaların 
kurulması, faaliyetlerinin yasalara uygun olarak devam edip etmediğinin belirlenmesi ve gerektiğinde 
müdahale edilmesi ve son olarak faaliyetlerin sonlandırılması yetkisine sahip Türkiye’deki tek kamu 
kurumudur. Bağımsız ve mali açıdan özerk bir yapıya sahip olan BDDK 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile 
kendisine verilen görevleri yerine getirmek, bankaların faaliyetlerini düzenlemek üzere yönetmelikler 
hazırlamak yetkisine sahiptir ve tüm bankalar bu yönetmelik hükümlerine uymak zorundadırlar. Bu 
yönetmeliklerden birisi de özellikle bankaların risk yönetimi ve sermaye yeterlilikleri ile ilgili konuları 
düzenleyen Bankaların İç Sistemleri Hakkındaki Yönetmelik’tir. Bankaların İç Sistemleri Hakkındaki 
Yönetmelik birinci maddede, yönetmeliğin amacı “bankaların kuracakları iç kontrol, iç denetim ve risk 
yönetimi sistemlerine ve bunların işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir” şeklinde tanımlanmıştır. 
Yönetmeliğin üçüncü maddesinde temel tanımlara yer verilmiş olup risk, “bir işleme ya da faaliyete ilişkin bir 
parasal kaybın ortaya çıkması veya bir giderin ya da zararın oluşması halinde ekonomik faydanın azalması 
ihtimalini” ifade etmek üzere kullanılmıştır. 

 Yönetmeliğin dördüncü maddesinde “Bankalar, maruz maruz kaldıkları risklerin izlenmesi ve 
kontrolünün sağlanması amacıyla, faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve değişen koşullara uygun, 
tüm şube ve birimleri ile Kanuna istinaden yürürlüğe konulan düzenlemelere göre konsolidasyona tâbi 
tutulan ortaklıklarını kapsayan, bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde yeterli ve etkin iç 
sistemler kurmak ve işletmekle yükümlüdürler” ifadesiyle iç sistemlerin görev ve sorumlulukları 
tanımlanmıştır. Dolayısıyla iç sistemlerin amacı bankaların maruz kaldıkları risklerin izlenmesi ve 
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kontrolünün sağlanmasıdır. Aynı maddenin ikinci fıkrasında “İç sistemler kapsamındaki birimler banka 
organizasyon yapısı içerisinde yönetim kuruluna bağlı olarak kurulur” ifadesiyle de iç sistemlerin doğrudan 
yönetim kuruluna bağlı olarak kurulacağı ve böylelikle icracı üst düzey yönetimden ayrı olarak faaliyet 
göstereceği ifade edilmektedir. 

İç sistemler esas itibariyle bankalarda iç kontrol, iç denetim (yaygın kullanımıyla teftiş) ve risk 
yönetimi bölümlerinden (yapılarından) oluşmaktadır. Risk yönetimi sisteminin amacı yönetmeliğin otuz 
beşinci maddesinde “bankanın gelecekteki nakit akımlarının ihtiva ettiği risk-getiri yapısını, buna bağlı olarak 
faaliyetlerin niteliğini ve düzeyini izlemeye, kontrol altında tutmaya ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik 
olarak belirlenen politikalar, uygulama usulleri ve limitler vasıtasıyla, maruz kalınan risklerin konsolide ve 
konsolide olmayan bazda tanımlanmasını, ölçülmesini, raporlanmasını, izlenmesini, kontrol edilmesini ve 
risk profilleriyle uyumlu içsel sermaye gereksiniminin belirlenmesini sağlamaktır” şeklinde tanımlanmıştır. 
Görüldüğü üzere iç sistemler bünyesindeki risk yönetimi sistemi ile kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında 
teşkil edilmesi gereken riskin erken teşhisi komitesi aynı amaçlarla kurulmuşlardır. Diğer bir ifadeyle her iki 
yapıdan bankanın veya şirketin varlığını devam ettirmesini engelleyecek riskleri tespit etmek ve yönetmek 
görevini icra etmesi beklenmekte ve bunun yönetim kurulu güvencesinde yapılması istenmektedir.  

Yukarıdaki bilgiler ışığında bankalarda risk yönetimi sistemlerinin icracı üst düzey yöneticilere karşı 
sorumlu olmaması ve denetim komitesi vasıtasıyla yönetim kuruluna raporlama yapması, risk yönetimi 
çalışmalarının sağlıklı şekilde işlemesini tesis etmek amacıyla geliştirilmiştir. 

Kavramsal çerçevede riskin erken teşhisi komitesi ve risk yönetimi ile ilgili olarak verilen bilgi ve bu 
bölümde bankaların iç sistemleri kapsamında kurulan risk yönetimi sistemleri ile ilgili açıklamalar birlikte 
değerlendirildiğinde, kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında yönetim kurulu bünyesinde tesis edilen riskin 
erken teşhisi komitesi ile bankaların risk yönetimi sistemleri arasındaki karşılaştırma aşağıdaki tabloda 
olduğu gibidir: 
 

Tablo 4: Riskin Erken Teşhisi Komitesi ile Risk Yönetimi Sistemlerinin Karşılaştırması 
Kategori Riskin Erken Teşhisi Komitesi Risk Yönetimi Sistemleri 

Amaç Şirketin karşılaşacağı riskleri tespit 
etmek ve yönetmek 

Bankanın karşılaşacağı riskleri tespit 
etmek ve yönetmek 

Sorumluluk Doğrudan yönetim kuruluna Denetim komitesi vasıtasıyla yönetim 
kuruluna 

Üyeler İcrai görevi bulunabilirler ve icracı 
yöneticilere bağlı olabilirler 

İcrai görevi bulunamaz ve icracı 
yöneticilere bağlı olamazlar 

Raporlama Yönetim kuruluna raporlama yaparlar Denetim komitesi kanalıyla yönetim 
kuruluna raporlama yaparlar 

 
5. Sonuç 
Kurumsal yönetim, özellikle 2000’li yılların başından itibaren önemi giderek artan ve düzenleyici ve 

denetleyici otoritelerin tüm dünyada uygulanmasını giderek zorunu hale getirdiği güncel uygulamalardan 
biridir. Düzenleyici ve denetleyici otoriteler ve ilgili mevzuat sayesinde kurumsal yönetim ile şirketlerin daha 
şeffaf, adil, hesap verebilir ve sorumluluklarının bilincinden olması ve bu çerçevede tüm faaliyetleri ile ilgili 
doğru bilgileri doğru zamanda kamuoyu ile paylaşmaları amaçlanmaktadır.  

Ülkemizde de Sermaye Piyasası Kurumu düzenlemeleri ile uygulamada daha çok önem kazanan 
kurumsal yönetim ilkeleri yönetim kurulu bünyesinde şirketlerin risklerini doğru yönetebilmeleri için riskin 
erken teşhisi / saptanması komitesinin kurulmasını zorunlu kılmıştır. Böylelikle SPK şirketlerin maruz 
kalabileceği riskleri önceden görerek gerekli önlemleri almalarına dönük olarak en üst düzeyde şirket 
bünyesinde bir yapının tesisini ve işlerliğini sağlamaya çalışmaktadır. Bu çalışmada 2013 ve 2014 yılsonu 
itibariyle BIST 100 endekse dahil şirketlerin yönetim kurulu yapıları ve riskin erken teşhisi komiteleri 
incelenmiştir. Özetle şirketlerin riskin erken teşhisi komitelerini çok büyük oranda tesis ettikleri ve gerekli 
dokümantasyonu hazırladıklarını görülmektedir. Komite üyelerinin yaklaşık yarısının bağımsız yönetim 
kurulu üyelerinden oluşturulması komitenin bağımsızlığını sağlarken, diğer yarısında hem icracı yöneticilerin 
ve hem de yönetim kurulu başkanlarının bile görev alması alınacak kararların icracılara hızlı şekilde 
iletilebilmesi ve kararların etkin şekilde hayata geçirildiğinin garanti olması açısından önem taşımaktadır.  

Bankaların iç sistemleri ve risk yönetimi sistemleri ile kıyaslandığında, bağımsız üyelerin komitede 
başkan olarak görev yapmaları risk yönetimi sistemlerindeki bağımsızlığa paralel bir bağımsızlığın tesisini 
sağlamaktadır. Böylelikle icracı görevi olmayan kişilerin komite üyesi olması risk yönetimi açısından alınacak 
kararların objektifliğini artırmaktadır. Ancak komitede halen icracı üyelerin bulunması alınacak kararlın 
objektifliği açısından ciddi bir zafiyet yaratmaktadır. Komitede icracı üyelerin bulunmasının avantajı ise, 
iletişimin bankalardaki risk yönetimi sistemleri ile üst yöneticileri arasındakinden daha güçlü bir iletişimi 
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beraberinde getirmesidir. Diğer bir deyişle icracı üyeler teşhis edilen risklerin çok çabuk ve etkili şekilde üst 
yönetime iletilmesini sağlamaktadırlar. Bu bağlamda icracı üyelerin komitede bulunmasının avantaj ve 
dezavantajları bulunmakta olup, burada önemli olan avantajlarından faydalanılması ve dezavantajının 
farkında olunarak, komitenin bağımsızlığından ödün verilmemesidir. İcracı üyelerin sayısı ve etkisi dikkate 
alındığında icracı üyelerin komite kararlarını yönlendirmesi komiteden beklenen faydanın elde 
edilememesine neden olabilecektir. Bu nedenle her ne kadar komitede icracı üyelerin bulunması iletişim 
açısından önemli olsa da, komitenin beklenen faydayı verebilmesi için bağımsızlığının tesisi çok önemlidir ve 
şirketlerde komitenin teşkili ve faaliyetleri bağlamında bu konuya özellikle dikkat edilmelidir.  
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ÖZET 
Son yıllarda inşaat ve gayrimenkul sektöründe yaşanan gelişmeler, hem ulusal hem de uluslararası 

işletmelerin, rekabet avantajı yaratmak için farklılık yaratmalarını gerektirmektedir. Kurum yapıları takım 
çalışmalarına adapte edilirken, kurum hizmet kalitesine yönelik beklenti de müşteri nezdinde artmaktadır. 
Tüm bu değişimler neticesinde kurumsallaşma kavramı ile müşteri değeri kavramı ön plana çıkmaktadır. Bu 
çalışma kapsamında, kurumsallaşma unsurları olarak belirlenen değişkenlerin müşteri değerine olan etkileri 
incelenmektedir. Bahsi geçen ilişkilere yönelik hipotez, inşaat sektörünün en önemli aktörlerinden biri 
olarak görülen toplu konut ve gayrimenkul üretimi yapan inşaat işletmeleri açısından ele alınmıştır.  
 

Anahtar Kelimeler: Kurumsallaşma, Kurumsallaşma Süreci, Müşteri Değeri,  İnşaat Sektörü, 
Gayrimenkul Sektörü.  

 
1.Araştırmanın Sorunsalı 
Bu çalışmanın amacı inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin kurumsallaşma ile müşteri 

değeri arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Değişen ve gittikçe zorlaşan ortam koşulları, işlerin yapılma şekil 
ve sürelerini değiştirmektedir. Kurumsallaşmış organizasyonlar, çevresel değişimle birlikte değişmekte, bu 
değişimi öğrenmekte ve yeni duruma uygun standartları geliştirmektedirler. (Karpuzoğlu, 2000, 40). Müşteri 
değeri ise toplam fayda ve toplam maliyetlerin müşteri tarafından oransal algılanmasıdır. Müşteri değeri 
fayda, kalite ve fiyat gibi unsurların tek başına dikkate alınmasının değil, ürün ve hizmetle ilgili fayda ve 
maliyetlerin birlikte değerlendirilmesinin bir sonucu olarak ifade edilmektedir (Zeithaml, 1988, 4). Bu 
çalışmada söz konusu bu iki kavram ele alınmış ve kavramlar arasındaki ilişkiler inşaat sektörü açısından 
değerlendirilmiştir. 

 
2.Kavramsal Çerçeve 
Kurumsallaşma; örgütsel istikrar, meşruluk kazanma, tahmin edilebilirlik, kaynak sağlama ve 

uyumluluk elde etmek için, tam organize olamamış yapılardan, düzenli, kararlı ve sosyal olarak kurumsal 
çevreye entegre olmuş yapı olmaya geçiş sürecidir. Kurumsallaşmanın tanımının değişik araştırmacılarca 
yapılmasına rağmen unsurlarının açıkça ortaya konmaması, bu alanda bir açık oluşturmaktadır. Bu araştırma 
ile bu açığın doldurulması hedeflenmektedir. İş yaşamının bugünkü koşulları, kurum kavramında değişiklikler 
yapmış, yenilikler getirmiştir. Kurumsallaşma deyince artık, üretilen mal ya da hizmetlerin kalitesi, işletme 
içinde çalışan insanların iş üretiminde ve ilişkilerinde kalite, müşteriye, insana, çevreye ve itibara yatırım 
yapmak gibi kavramlardan bahsedilmektedir. Bu nedenle merkeziyetçi, bol kademeli organizasyon yapısının 
katı yönetim kurallarını ve klişeleşmiş yöntemleri bırakıp, koşulların gerektirdiği kadar yalın, her zaman 
değiştirilebilecek kadar esnek bir organizasyon içinde herkesin insiyatif kullanabildiği yönetim biliminin 
ilkelerine uygun kurulmuş olma ve faaliyette bulunup bulunmama kurumsallaşmayla doğrudan ilişkili 
olacaktır (Zehir ve Keskin, 2003, 68). 

Modern yaşamda, sanayileşme ve kentleşme insanların bireysellikten sıyrılıp kurumsallaşmaya 
doğru gitmelerini zorunlu kılmaktadır. Kurumların bazı hizmetleri daha uyumlu ve seri biçimde yapacağı 
düşüncesi ile kurumsallaşma kavramını oluşturdukları söylenebilir. Kurumsallaşmanın artması hizmetlerin 
uzmanlaşmasını sağlamaktadır. Demokratik düzende kamu ve özel kesim işletmeleri yanı sıra üniversiteler, 
sendikalar, yardım kurumları, vakıflar, dernekler, profesyonel kuruluşlar sosyal ve ekonomik değişimde 
önemli güçleri temsil etmektedir. Toplumsal gelişme düzeyine bağlı olarak kurumsallaşmanın arttığı 
bilinmektedir. Küreselleşmenin artması ile rekabet; işletmeleri daha da fazla zorlar hale getirmiştir. Artık 
pazarda sadece ülke içinde faaliyet gösteren yerli işletmeler değil uluslararası büyük işletmeler de rakip 
olarak işletmeleri zorlamaktadır.  
Kurumsallaşmayı oluşturan kavramlar formalleşme, profesyonellik, kültürel güç, hesap verebilirlilik ve 
tutarlılıktır. (Kimberly, 1979, 447; Selznick, 1996, 273; DiMaggio ve Powell, 1983, 63-82; Meyer ve Rowan, 

mailto:uetemelli@gmail.com
mailto:ipinar@istanbul.edu.tr


23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, MUĞLA 

267 
 

1977, 42; Zucker, 1977, 64; Scott, 1987, 494; 268; Lawrence v.d., 2001, 625). Kurumsallaşma temellerini 
kurumsal teoriden alan, örgütsel değişimin anlaşılmasına katkıda bulunan temel yaklaşımlardan biridir 
(Boons ve Strannegard, 2000, 8; Selznick, 1996, 273).  

Müşteri değeri, işletme tarafından ürün veya hizmetle ilgili olarak müşteriye sunulan değerlerin 
toplamıyla değil, müşteri tarafından kendisine sunulan bu değerlerin algılanması ile ortaya çıkmaktadır 
(Huber v.d., 2001, 23). Dolayısıyla müşteri değerinin seviyesinin belirlenmesinde, işletme tarafından 
sunulanların, müşteri tarafından nasıl algılandığı etkili olacaktır. Müşteri değeri konusunda kararlı olan 
işletmeler açısından ise bu durum, onları daha fazla müşteri odaklı olmaya, müşterilerin beklenti ve 
taleplerini etkin bir şekilde belirlemeye yöneltmektedir. Çünkü müşterinin algıladığı değerin düzeyi önemli 
ölçüde satın alma öncesi sahip olduğu beklentilere bağlı olacak ve dolayısıyla müşterinin kendisine 
sunulanları değerlemesinde önceki beklentileri önemli rol oynayacaktır (Zeithaml, 1988, 4; Woodruff, 1997, 
13). 

 
3.Araştırmanın Yöntemi 

 
3.1. Araştırmanın Kapsamı ve Veri Toplama Aracı 
Araştırmada kurumsallaşmayı oluşturan unsurların müşteri değerini etkileyip etkilemediği söz 

konusu olduğundan araştırma örgüt düzeyinde ele alınıştır. Araştırma kapsamında ilk olarak inşaat ve 
gayrimenkul işletmelerinin üst düzey yöneticilerinden anket formunu cevaplamaları istenmiştir. Araştırmada 
veri toplama aracı olarak soru formlarından yararlanılmıştır. Araştırmanın anket formu, İstanbul'daki (TOKİ) 
ve Emlak Konut projelerinde gayrimenkul üreten inşaat işletmeleri bilgilerine ulaşılarak, ilgili kişiler ile 
telefonla ve yüz yüze görüşmelerle ayrıca e-posta ve link aracılığıyla gönderilmiştir.  

Araştırmada kullanılan veri toplama araçları yapılan literatür taraması sonucu bir çok farklı 
kaynaktan yararlanılarak hazırlanmıştır. Bu doğrultuda kurumsallaşma değişkenine ilişkin formalleşme 
boyutunun ifadeleri Wallace (1995), Tavşancı (2009), Miller (2003) ve Apaydın (2007), profesyonelleşme 
boyutunun ifadeleri Karpuzoğlu (2000) ve Apaydın (2007), kültürel güç boyutunun ifadeleri Tavşancı (2009) 
ve Apaydın (2007), tutarlılık boyutu ifadeleri Şanal (2011) ve şeffaflık-hesap verilebilirlik boyutunun ifadeleri 
de Apaydın (2007)’nin çalışmalarından elde edilmiştir. Araştırmanın diğer değişkeni olan müşteri değeri 
ifadeleri ise Nasution ve Mavondo’nun (2007) çalışmasında kullandığı ölçek temel alınarak oluşturulmuştur. 
Söz konusu ölçeğe göre müşteri değeri, kalite değeri, para değeri ve prestij boyutlarından oluşmaktadır. 
Ayrıca ankete katılan yöneticiler hakkında bilgi edinebilmek amacıyla demografik sorulara yer verilmiştir.  
 

3.2. Veri Analizi 
Anketteki tüm ölçekler, “1: Kesinlikle katılmıyorum, 5: Tamamen Katılıyorum” şeklinde 

değerlendirilmiştir. Veriler SPSS for Windows 20.0 paket programıyla analiz edilmiştir. Anketi oluşturan 
ölçeklerin iç tutarlılığı Cronbach Alpha Güvenilirlik Analizi ile test edilmiş, daha sonra faktör analizi 
yapılmıştır. Değişkenler arası ilişkiler ve etkilerin belirlenebilmesi için ise korelasyon ve regresyon 
analizlerinden yararlanılmıştır. Demografik değişkenlere ait analizler için ise bağımsız iki örnek t-testi ve tek 
yönlü varyans analizi kullanılmıştır.  

Ölçeklere ait içsel tutarlılıklar Cronbach Alpha güvenilirlik analiziyle test edilmiştir. Kurumsallaşma 
Unsurları ölçeğinin güvenilirlik katsayısı 0,978, Müşteri Değeri ölçeğinin güvenilirlik katsayısı 0,967’dir. 
Cronbach Alpha değerinin 0,80 ve 0,100 arasında olduğu durumlarda ölçeğin yüksek güvenilir olduğu kabul 
edilmekte, güvenilirlik katsayısı 1’e yaklaştıkça ölçeklerin güvenilirlik değerleri artmaktadır (Sipahi, Yurtkoru 
ve Çinko, 2008: 89, Kalaycı, 2008: 405). Buna göre tüm ölçekler oldukça güvenilir kabul edilebilir.  

İnşaat ve gayrimenkul sektöründe yönetici olarak çalışan kişilerin demografik bulguları incelenmiş 
ve katılım yapan kişilerin %65’i erkek,  %35’i kadın olduğu görülmüştür. Çalışmaya katılan yöneticilerin 
%26’sı 20-30 yaş aralığında, %52’si 31-40 yaş aralığında, %13’ü 41-50 yaş aralığında, %9’u da 51 yaş ve üstü 
olduğu görülmüştür. Ayrıca katılımcıların %2’si lise, %17’si ön lisans, %37’si lisans, %44’ünün de lisansüstü 
öğrenim seviyesine sahip oldukları gözlemlenmiştir.  

Kurumsallaşma Unsurları ölçeğinin ortalama değerleri 3,62 (std. sapma 0,78), Müşteri Değeri 
ölçeğinin ortalama değeri ise 3,72 (std. sapma 0,88) olarak bulunmuştur. Kurumsallaşma Unsurları ile 
Müşteri Değeri arasındaki ilişkinin şiddetinin 0,71 (p<0,05) olarak çıkması, kurumsallaşma unsurları ile 
müşteri değeri arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir.  

Araştırma sonuçlarına göre kurumsallaşma unsurlarının müşteri değeri üzerindeki etkisini ortaya 
koyan regresyon modelinin açıklayıcı olduğu görülmektedir (F=93,7861; p<0,05). Araştırma kapsamında 
kurumsallaşma unsurları ile müşteri değeri arasında ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kurumsallaşma 
unsurlarının müşteri değeri üzerinde etkisi olduğu belirlenmiştir. (Beta= 0,68, R Kare=0,51 p<0,05; Bkz. 
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Tablo 1). Kurumsallaşma unsurlarının müşteri değeri üzerindeki etkisini ortaya koyan regresyon modelinin 
açıklayıcı olduğu görülmektedir (F=93,7861; p<0,05). 

 
Tablo 1: Kurumsallaşma Unsurlarının Müşteri Değeri Üzerindeki Etkisine İlişkin Analiz Sonuçları 

Bağımlı Değişken:  Müşteri Değeri 

Model Özeti 

  R Düzeltilmiş 

R-Kare 

F p 

  0,7144 0,5103 93,7861 0,0000 

  Etki Oranı (β)   SH t p 

Sabit 1,2452 0,2636 4,7240 0,0000 

Kurumsallaşma 0,6824 0,0705 9,6843 0,0000 

 
 

4. Araştırmanın Katkısı 
Türkiye’deki inşaat ve gayrimenkul sektörü yeniden yapılanma sürecinden geçmektedir, ancak 

sektör bu dönüşümün başındadır. Geleneksel inşaat işletmeleri ise bu dönüşümün olası etkilerini önceden 
değerlendirerek stratejiler geliştirmek, yatırımlarını planlamak, eğitim faaliyetlerini hazırlamak ve bilişim 
teknolojilerinin sağladığı imkânları temel yeteneklerini kullanmalarını kolaylaştıracak şekilde içselleştirmek 
durumundadırlar (Uslu, Kaygısız, Rodoplu ve Şahin, 2012, 16). Yapılan çalışmada elde edilen sonuçların 
inşaat ve gayrimenkul sektöründe bulunan yöneticiler açısından kurumsallaşmanın öneminin anlaşılması ve 
müşterilerin gözünde işletmenin değerine olan katkısının belirlenmesi açısından yol gösterici nitelikte 
olacağı düşünülmektedir. Araştırmadan elde edilen bulguların ileride konu ile ilgili yapılacak olan akademik 
çalışmalar açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. 

 
5. Sonuç 
Bu çalışmada, kurumsallaşmanın müşteri değerine olan etkileri araştırılmıştır. İşletmelerin nasıl 

kurumsallaşacağının ortaya konabilmesi için öncelikle literatür çalışması yoluyla kurumsallaşma kavramının 
unsurları belirlenmiştir. Bu unsurlar formalleşme, profesyonelleşme, kültürel güç, şeffaflık- hesap verebilirlik 
ve tutarlılık olarak değerlendirilmektedir.  

Yapılan literatür taraması doğrultusunda algılanan kurumsallaşma unsurları ve müşteri değeri 
kavramlarına ilişkin bazı temel noktalar tespit edilmiştir. Bu doğrultuda özellikle kurumsallaşmayı 
gerçekleştirebilmek için işletmelerin yapılarını düzenli ve kararlı yapmaya ve kurumsal çevreye 
uyumlaştırmaya çalışmakta oldukları görülmektedir. Bu şekilde kararlı olmayan ya da tam anlamı ile 
organize olamamış ve dar teknik eylemler ve yapılardan uzaklaşmaktadırlar. Bu yapılar ve buna bağlı 
eylemler bütün çalışanlarca ve yöneticilerce içselleştirilip aynı algılama düzeyine ulaştırılmaktadır ve değişik 
şartlarda ve ortamlarda bu yapılanma ile buna bağlı davranış biçimlerinin otomatik olarak uygulanması 
amaçlanmaktadır. Bu şekilde işletmeler, örgütsel istikrar, meşruluk, tahmin edilebilirlik, daha çok kaynak ve 
uygunluk elde etmeyi hedeflemektedirler. İşletmeleri kurumsallaşmaya çevresel baskılar zorlamaktadır. Bu 
baskılar bilinçsel, normatif ve düzenleyici baskılar olarak adlandırılmaktadır. İşletmeler kurumsallaşarak bu 
baskılara cevap vermekte ve çevreye uyum sağlamaya çalışmaktadırlar. Bu nedenle de çoğu araştırmacılar 
tarafından kurumsallaşma, çevreye uyum sağlama aracı olarak görülmektedir. İşletmeler, formalleşme, 
profesyonelleşme, güçlü kültür, hesap verebilirlik ve tutarlılıkla kurumsallaşabilmektedir ve 
kurumsallaşmanın, işletmelerin yapıları ve eylemleri üzerinde son derece olumlu etkileri bulunmaktadır. 

Bu nedenle işletme yöneticilerinin ve sahiplerinin, işletmelerde kurumsallaşmayı gerçekleştirmeleri 
gerekmektedir. Kurumsallaşan işletmeler, meşrulaşmakta ve diğer işletmelerin güvenini kazanarak onlarla 
sağlıklı ve uzun süreli ilişkiler gerçekleştirebilmektedirler. Bu tür işletmeler tahmin edilebilirlik de 
kazanmaktadır. Bunun sonucunda ise işletme ile iş yapan aktörler, işletmenin eylemlerini öngörebilmekte ve 
belirsizlik azaldığından daha çok iş yapma konusunda daha istekli olmaktadırlar. 

Bu tür faaliyetler, işletmelerin meşruluğunu ve kredibilitesini arttırmakta ve işletmenin 
müşterilerdeki değerini olumlu yönde etkilemektedir. Yöneticiler verdikleri sözleri tutmalı, işletme misyonu, 
stratejisi ve eylemleri arasında uyum sağlamalı ve aynı sektördeki benzer işi yapan işletmeleri takip ederek 
uygulamalarını incelemelidirler. Bu doğrultuda yapılan bu çalışmada inşaat ve gayrimenkul işletmelerinin 
sahip oldukları kurumsallaşma unsurlarının, müşteri değerini etkilemekte olduğu tespit edilmiştir.  

Söz konusu çalışma yapılan sektör ve konuya ilişkin bazı metodolojik sınırlamalar içermektedir. 
Öncelikle ekonomik ve zaman sınırı nedeniyle İstanbul'daki Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Emlak Konut 
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projelerinde gayrimenkul üretimi yapan 12 inşaat işletmesinde çalışan katılımcılardan anket cevapları 
alınmıştır. Bu sorulara cevap veren kişilerin yanlı cevap verip vermedikleri test edilememiştir. Ayrıca 
çalışmanın bir sektörde bulunan, belirli standartlara sahip olması gereken ve bir çatı altında bulunan 
işletmeler üzerinde yapılmış olması da çalışmanın bir diğer sınırlılığıdır.  Bunun yanında soruları 
cevaplandıran kişilerin her bir işletmedeki görevi farklı olabileceğinden algılamaları da farklı olabilecektir. 
Her ne kadar araştırılan kavramlar sektöre özel olsa da kültürel farklılıklar, sonuçların farklı olmasına neden 
olmuş olabilir. Bir diğer kısıt ise örneklem sayısının düşük olması nedeniyle araştırma sonuçlarının 
genellenemeyeceğidir. Araştırmanın İstanbul’da proje geliştiren işletmeler üzerinde yapılmış olması 
dolayısıyla sonuçların sadece belirli bir bölgeyi temsil ettiği düşünülmektedir. Bu nedenle şehir kültürü gibi 
bazı özelliklerin değişkenler üzerindeki etkileri görülememektedir. Bu açılardan çalışmanın farklı sektörlerde 
farklı sonuçlar doğurabileceği veya aynı sektörde bulunan farklı bölgelerdeki işletmeler üzerinde 
yapıldığında sonuçların değişkenlik gösterebileceği düşünülmektedir.  

 
Kaynakça 
Apaydın, F. (2007) “Örgütlerde Kurumsallaşma ve Adaptif Yeteneklerin Pazarlama Eylemlerine ve Örgütsel Performansa 

Etkileri” Yayınlanmamıs Doktora Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü SBE. 
Boons, F. ve Strannegard L. (2000), “Organizations Coping with Their Natural Environment”, International Studies of 

Management & Organization, 30(3), 2000, 7-17. 
Dimaggio, P. J., Powell, W. W.  (1991) “The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in 

Organizational Fields”, in W. W. Powell and P.J. DiMaggio (Ed.), The New Institutionalism in Organizational 
Analysis: 1991, 63-82. University of Chicago Press: Chicago. 

Huber, F. Herman A. ve Morgan R.E. (2001) “Gaining Competitive Advantage Through Customer Value Oriented 
Management”, Journal of Consumer Marketing, 18(1), 2001, 41-53. 

Karpuzoğlu, E. (2000) "Aile Şirketlerinin Kurumsallasma Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma" Yayınlanmamış 
Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Kimberly, J. R. (1979) “Issues in the Creation of Organizations: Initiation, Innovation, Institutionalization”, The Academy 
of Management Journal, 22(3), 1979, 437-457. 

Lawrence, T. B. , Winn, M. I. ve Jennings P.D. (2001) “The Temporal Dynamics of Institutionalization”, The Academy of 
Management Review, 26(4), 624-644. 

Meyer, J.W. ve  Rowan B. (1991) “Institutionalized Organizations: Formal Structures as Myth and Ceremony”, in W. W. 
Powelland P.J. DiMaggio (Ed.), The New Institutionalism in OrganizationalAnalysis: 41-62. University of 
Chicago Press: Chicago. 

Miller, D. ve Friesen P.H. “Innovation in Conservative and Entrepreneurial Firms: Two Models of Strategic Momentum”, 
Strategic Management Journal, 3(1), 1-25. 

Nasution, H. N. ve  Mavondo, F.T.(2007) “Organisational Capabilities: Intecedents And Implications For Customer Value” 
Scott, W. R. (1987) “The Adolescence of Institutional Theory”, Administrative Science Quarterly, 32(4), 493-511. 
Selznick, P. (1990) “Institutionalism “Old” and “New”, Administrative Science Quarterly, 41(2), 270-277. 
Şanal M. (2011) “Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma Ve Kurumsal Girişimcilik Üzerine Bir Araştırma” Yayınlanmamış 

Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
Sipahi B., Yurtkoru, E.S., Çinko M. (2008) Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi, Beta Yayınları, İstanbul 
Tavşancı  S.  (2009 ) “Firmalarda Kurumsallaşma Düzeyinin Rekabet Gücüne Etkisi Üzerinde Bir Araştırma” 

Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
Uslu, T., Kaygısız, E.G. ve D. Rodoplu Şahin (2012) “Bilişim Sistemlerinin Gayrimenkul Sektörüne Etkileri”, Uşak 

Üniversitesi Akademik Bilişim 2012 Bildiri Özetleri, Gülermat Matbaa ve Yayıncılık, ISBN: 978-605-60504-4-2, s. 
60, 

Wallace, J.E. (1995) “Organizational and Professional Commitment in Professional and Nonprofessional Organizations”, 
Administrative Science Quarterly, 40(2), 228-255. 

Woodruff, R.B. (1997) “Customer Value: The Next Source for Competitive Advantage”, Journal of the Academy of 
Marketing Science, 25(2), 139-53. 

Zehir, C. ve Keskin H. (2003) “A Field Research on the Effects of MIS on Organizational Restructuring”, The Journal of 
American Academy of Business, Cambridge, 2003,  3(1-2). 

Zeithaml V.A. (1988) “Consumer Perceptions Of Price, Quality and Value a Means- End Model and Synthesis of 
Evidence”, Journal of Marketing, Jull1988:52, 3 ;ABI/INFORM Global pg.2 

Zucker L. G.(1991) The Role Of Institutionalization In Culturel Persistence. The New Institutionalism In Organizational 
Analysis (ss.83-107). 1991, Derleyen Walter W. Powell ve Paul J. Dimaggio. Chicago: The University of Chicago 
Press 

 

 
 
 



23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, MUĞLA 

270 
 

REKABETÇİ ÇEVREDE REKABETÇİ HAMLELERİN ÖZELLİKLERİ VE MİSİLLEMENİN 
BELİRLENEBİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 

            Rukiye SÖNMEZ 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

rukiyesonmez@gmail.com 

 

Umut EROĞLU 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

erogluumut@hotmail.com

ÖZET 
Bu bildiri firma düzeyinde rekabetçi davranışa odaklanarak, rekabetçi hamlelere karşı 

misillemelerin nasıl azaltılabileceğini konusunu tartışmaya açmaktadır. Firmaların rekabetçi bir hamle 
başlattıklarında, rakip tarafından cevap verilmekte zorlanılan ya da cevaplanmayan hamle repertuarı 
oluşturmanın mümkün olup olmadığı sorgulanmaktadır. Çalışmanın örneklemini Türkiye’de faaliyet 
gösteren havayolu firmaları seçilmiştir. Araştırma Türk havayolları sektöründe faaliyet gösteren havayolu 
firmalarının son iki yıl süresince gerçekleştirdikleri rekabetçi hamleleri ve misilleri kategorize ederek,  
rekabetçi hamlelerin sayısını, etkisini, hızını ve ortalama yoğunluğunu belirleyip aralarındaki ilişkiyi 
resmetmeyi amaçlamaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Rekabetçi Etkileşim,  Rekabet Dinamikleri, Rekabetçi Hamle ve Misilleme 
 
1. Giriş   
Son on yılda strateji araştırmaları, firmaların oluşturduğu rekabetçi eylemleri anlamaya yönelik 

giderek daha fazla dikkat çekmektedir (Chen 1996; Bengtsson ve Kock 2000; Ferrier 2001; Grimm ve Smith 
1997, Luo vd. 2007; Zhang 2009; Hassan vd. 2010: Gnyawali ve Park 2011; Albers ve Schweiger 2011, Sören 
vd, 2014). Rekabet dinamikleri çoklu bir düzeye sahip olduğundan, araştırmacılar tarafından firma 
düzeyinde, ikili ilişkiler düzeyinde ve sektörel düzeyde rekabetçi eylem ve misillemeleri araştırılmıştır  (Smith 
et al., 1991; Young vd. 1996; Chen 1996). Ancak stratejik yönetim yazınında rekabet dinamikleri önemli bir 
konu olmasına rağmen Türkiye’deki firmaların giriştikleri karşılıklı rekabetçi davranışı konu alan çalışmalar 
göz ardı edilmiştir. Firmaların rakipleri ile olan rekabetçi davranışlarını anlamaya yönelik çalışmaların sayısı 
yok denilecek kadar azdır.  

Rekabetçi hamleler (Competitive Moves/Strategic Action), firma tarafından başlatılan rakibinin 
pazar payını almaya veya beklenen getirisini azaltmaya öncülük eden yeni ürün tanıtma, yeni bir pazara 
girme gibi spesifik ve saptanabilir rekabetçi eylemler olarak tanımlanabilir (Chen vd. 1992; Chen ve 
MacMillan 1992).  Diğer bir ifadeyle rekabetçi hamleler, firmaların göreceli rekabetçi pozisyonlarını korumak 
ya da iyileştirmek için başlatılan, spesifik ve gözlemlenebilir daha geniş eylem dizileri olarak 
tanımlanmaktadır (Chen ve Hambrick 1995; Ferrier vd., 1999; Grimm ve Smith 1997). Rekabetçi hamleler 
genellikle fiyatlandırma, yeni ürün, kapasite gibi belirli eylemler içerisinde kategorize edilmektedir (Macher 
ve Wade 2014: 3). Dinamik çevre koşullarında rekabetçi hamlelerin doğru karışımı seçmek için firmanın 
yeteneği, rakiplerine üstün olmak için çok güçlü bir araç olabilmektedir (Lee 2008: 7). Doğal olarak, tüm 
hamleler başarılı sonuçlar sağlayacak değildir, bunun yerine firma bir hamleye giriştiğinde potansiyel bir 
karşı eyleme yani misillemeye hazırlıklı olmalıdır (Chen vd. 1992: 441). 

Firmalar rekabetçi çevrelerinden bağımsız değildirler, bir rakip tarafından başlatılan hamlelerden 
etkilenmekte ve genellikle misilleme yapmak zorunda kalmaktadırlar (Grimm vd. 2005: 92). Bu nedenle 
sektördeki tüm firmalar arasındaki rekabetçi hamlelerinin sayısı yüksek olduğunda rekabet yoğun 
olmaktadır (Young vd. 1996: 245). Rekabetçi çeşitliliğin yani firmaların gerçekleştirdiği rekabetçi hamlelerin 
farklılığının (Ferrier vd. 1999; Nayyar ve Bantel 1994) fazla olması ise rakiplerini daha fazla ve daha kompleks 
bir şekilde etkilemesini sağlamaktadır. Ayrıca ilk-hamle avantajını arttırarak ve rakibin misilleme olasılığını 
düşürerek (Gnyawali vd. 2006: 511) firmaya rekabet avantajı kazandırmaktadır.  

 
2. Araştırma Yöntemi 
Araştırmanın örneklemi olarak Türk havayolları sektörü seçilmiştir. Türk havayolları sektörü 

karakteristik özellikler göstermesi ve konu bağlamında rekabetçi hamlelerin yoğun olarak görülmesi, 
rekabetçi bir çevrede faaliyet göstermesi nedeniyle örneklem olarak seçilmiştir. Ayrıca havayolu firmaları 
zengin bir boylamsal veriye sahip olması ve bu verilerin ulaşılabilir olması açısından araştırma sorunsalına 
uygun bir yapı taşımaktadır.  
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Rekabet içerisinde olan firmaların birbirlerinin hamlelerini izleyebilmeleri ve bir eylemin rekabetçi 
hamle niteliğini kazanabilmesi için gözlemlenebilir olması gerekmektedir. Bu amaca daha iyi hizmet etmesi 
için, çoğu firma eylemlerini çeşitli mecralar yoluyla ilan etmektedir. Üç farklı havayolu firmasının kurumsal 
iletişim direktörü/müdürü ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda firmalarının duyuruları, e-bültenleri ve 
sektörel dergilerin (Airnewstimes, AirportHaber) ilgili verilerin elde edilmesinde yeterli olduğu kanısına 
ulaşılmıştır.   

 Bu nedenle Türk havayolu firmalarının 2012 ile 2014 yılları içerisinde gerçekleştirdikleri stratejik 
hamleleri ve misillemeleri ile ilgili veriler, yukarıda belirtilen ikincil kaynaklardan yararlanılmıştır. Rekabet 
dinamikleri araştırmalarında (Miller ve Chen 1996, Ferrier vd. 1999) çoğunlukla kullanılan metot izlenerek 
yapılandırılmış içerik analizi ile ilgili veriler elde edilmiştir. Verilerin kodlanmasında Chen vd. (1992)’nin 
kodlama sistemi esas alınmıştır. Kodlama sonucunda oluşturulan rekabetçi hamlelerin özellikleri (rekabetçi 
etki, hamle yoğunluğu, uygulama süresi, hamle türü) ve misillemelere ait veriler SPSS programında liner 
olmayan en küçük kareler regresyon (ordinary least squares regression) analizine tabi tutularak aşağıdaki 
hipotezler test edilmiştir. 

H1: Bir hamlenin rekabetçi etkisi ne kadar fazla olursa misilleme sayısı artmaktadır. 
H2: Bir hamlenin rekabetçi etkisi ne kadar fazla olursa misilleme daha hızlıdır.  
H3: Rekabetçi hamlelerin ortalama yoğunluğu ne kadar fazla ise misilleme sayısı artmaktadır. 
H4: Rekabetçi hamlelerin ortalama yoğunluğu ne kadar fazla ise misilleme daha hızlıdır.  
H5: Rekabetçi hamlelerin sayısı ne kadar fazlaysa misilleme sayısı artmaktadır.  
 
3. Sonuç 
Bu araştırma ile rekabetçi misillemenin tahmin edilebilir olup olmadığı, hangi tür rekabetçi 

hamlelerin misilleme olasılığının yüksek olduğu, rekabetçi misillemenin cevaplama aralığı ve toplam sayısıyla 
rekabetçi hamleler arasındaki ilişki anlamaya çalışılmıştır. Buna göre bir hamlenin, rekabetçi etkisi ve hamle 
yoğunluğu arttığında misilleme olasılığı artmaktadır. Misillemenin azaltılmasında uygulama süresinin 
uzunluğu önemli bir rol oynamaktadır. Rekabetçi bir hamle başlatıldığında firmanın karşılaşacağı 
misillemenin süresi ve sayısı rekabet avantajının elde edilmesinde ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasında 
belirleyici rol oynamaktadır.  
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ÖZET 
Bu çalışmanın amacı; Türk Üniversitelerinin stratejik planlarında rekabet ve rakip kavramına vurgu 

yapıp yapmadıklarının belirlenmesidir. Bu kapsamda www.sp.gov.tr adresinde üniversitelerin ikinci dönem 
stratejik planları incelenmiştir. 45 üniversitenin ikinci dönem Stratejik planlarındaki vizyon, misyon, amaç ve 
hedefler incelenmiştir. Vizyon, misyon, amaç ve hedeflerde rakip ve rekabete yönelik ifadeler belirlenerek 
temalar oluşturulmuştur. Bu temalara yapılan vurgular belirlenerek hangi üniversitelerin nelere vurgu 
yapıldığı belirlenmiştir. Araştırma sonucunda Vizyon ifadelerinde vurgu yapılsa dahi misyona ve amaçlarda 
az hedeflerde ise neredeyse yoktur. Dolayısı ile rekabet kavramının üniversite stratejik planlarına yeterince 
yansıdığını söylemek zordur.  

 
Anahtar Kelimeler: Rakip, Rekabet, Üniversiteler, Stratejik Planlama  
 
1. Kavramsal Çerçeve  
Stratejik yönetiminin temel inceleme alanını rekabet avantajının temel dayanağının ne olduğu 

sorusu oluşturmaktadır(Barca:2002). Özel sektör odaklı ortaya çıkan stratejik yönetim günümüzde bir 
yönetim disiplini olmadan çok öte bir hale gelmiştir. Dolayısıyla iş yaşamında, siyasette, uluslararası 
ilişkilerde ve spor gibi birçok alanda ve Şehirler, Üniversiteler, STK’lar bir çok birimde stratejik düşünme ve 
yönetim becerisi kullanılır hale gelmiştir. Bu çalışmada ise artan üniversite sayısı ve azalan genç nüfus ile 
bağlantılı bir şekilde giderek daha belirgin olan üniversiteler arası rekabet ele alınacaktır.  

Yabancı yazında özellikle son on yılda üniversitelerin rekabetçiliği üzerine çok sayıda yayın 
yapılmasına karşın yerli yazında bu alanda çok az çalışma mevcuttur. Aşağıda bu çalışmaların bulgularına 
kısaca değinilecektir. 

Hoare (1991) İngiltere’deki üniversiteler arasındaki rekabeti öğrenciler temelinde incelemiştir. 
Araştırmada üniversitelerin rekabetlerine ilişkin bir model geliştirilmiş ve ülkenin Batısında ve Doğusundaki 
üniversiteler karşılaştırılmıştır. Numprasertchai ve Poovarawan (2006) üniversitelerin rekabetçiliklerinin 
geliştirilmesinde bilgi yönetimi ve bilgi ve iletişim temelli teknolojilerin kullanımını konu edinmişlerdir. 
Araştırma Tayland’da bir devlet üniversitesi üzerine yapılmıştır. Araştırma bulguları bilgi yönetimi ve bilgi ve 
iletişim teknolojilerinin kullanımının üniversitelerin kaynak kıtlığı ile baş etmede ve rekabetçi gücü 
geliştirmede katkısının olduğunu ortaya koymaktadır. Rekabetçilik özellikle öğrencinin nitelik ve niceliği, 
araştırma sonuçları ve yenilikçi toplum hizmetleri açısından gelişmektedir.  

Leem ve Lim (2007) Kore’deki 201 devlet üniversitesi ve özel üniversitenin e-öğrenme 
programlarının üniversitelerin rekabetçiliği üzerindeki etkisini incelemişlerdir. 

Song ve Tai (2007) Tayvan’daki üniversitelerin uluslararasılaşma hedefine katkısını konu edindikleri 
çalışmalarında üniversitelerin özellikle uluslararasılaşma ve dünya klasında üniversiteleri araştırma 
konusunda çaba sarf ettiklerini belirtmektedirler. Üniversitelerin rekabetçiliklerini artırmak için izlenebilecek 
dört temel yol ortaya konmaktadır. Bunlar araştırmaya vurgu yapmak, bilimi ve teknolojiyi vurgulamak, 
yükseköğretim sisteminin tabakalaşmasını desteklemek ve akademik mükemmelliğe ulaşarak 
uluslararasılaşmaktır.   

Strâmbu-Dima ve Vegheş (2008) Bologno Süreci ve Lizbon Stratejisinin Romanya’daki 
üniversitelerin stratejik planlamaları üzerine etkisini konu edinmişler ve girişimci üniversite kavramına vurgu 
yapmışlardır. 

Üniversite stratejik planlarındaki misyon, vizyon ve değerlerde belirlenen (Kalite, Performans, 
Strateji, Rekabet, Paydaş, Girişimcilik) anahtar sözcükler üzerinden yapılan analiz sonuçlarına göre Yıldırım 
ve diğerleri (2008) yönetimcilik zihniyetinin henüz tam anlamıyla ortaya çıkıp, yaygınlık kazanmadığının 
söylenebileceğini vurgulamışlardır.  

McPherson, Gobstein ve Keller (2009) çalışmalarında devlete ait araştırma üniversitelerinin 
rekabetçiliklerini ve bu üniversitelerin ülke rekabetçiliğine katkılarını incelemişlerdir. 

Kılınç ve Agras (2010) üniversitelerin birinci dönem stratejik planlarından hareketle rekabet 
konusuna Yönelik yaklaşımlarını belirlemek ve bu yaklaşımları doğrultusunda belirledikleri rekabet 

http://www.sp.gov.tr/
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Stratejileri varsa ortaya koymayı amaçladıkları çalışmada bazı üniversitelerin vizyon ve stratejik açmalarının 
rekabetçi olmaya yönelik olarak geliştirildiğini belirlemişlerdir. Bununla birlikte araştırmanın sonuçları genel 
olarak üniversitelerin stratejik planlarında rakip kavramına hiç yer vermediklerini, rekabet konusunu ise 
oldukça sınırlı düzeyde ele aldıklarını göstermiştir. Ayrıca üniversitelerin stratejik planları üniversitelerin 
rekabet stratejileri geliştirmediklerini ortaya koymaktadır. Sonuç olarak üniversiteler birinci dönem stratejik 
planlarında henüz rekabet üzerinde yoğunlaşmadıklarını ifade etmişlerdir.  

Li ve Xia (2011) üniversitelerin rekabetçiliklerinin değerlendirilmesinde kilit faktörleri belirlemeyi 
amaç edindikleri çalışmalarında karar ağacı tekniğinden faydalanmış ve en önemli olan dört değerlendirme 
kriterini belirlemişlerdir. Bu kriterler yazılım becerisi, akademik yayın düzeyi, kurumun şöhreti ve disiplin 
uygulamalarının düzeyidir.  

Arokiasamy ve Abdullah (2012) Malezya’daki üniversitelerin rekabetçiliğinde öğrenci tatminini bir 
ölçüt olarak almış ve hizmet kalitesi ölçümleri üzerinden üniversitelerin rekabetçiliğini ortaya koymaya 
çalışmışlardır. 

Barca (2012) Türk yükseköğretim sektörünün rekabetçilik düzey ve derinliğini, sektörde yer alan 
üniversitelerin stratejik planlarından hareket ile araştırmıştır.. Bu bağlamda, üniversitelerin (devlet ve vakıf) 
web sitelerinde yayınladıkları stratejik planları çeşitli kriterler açısından analiz edilerek Türk yükseköğretim 
sektöründeki rekabetin yaygınlığı ve rekabetin yoğunlaştığı hususları analitik olarak belirlenmeye 
çalışılmıştır.  

Ragulina ve Zavalko (2013) çalışmalarında üniversite rekabetçiliğinin bir döngüde gerçekleştiğini ve 
dört adımdan oluştuğunu ortaya koymaktadırlar. Birinci adımda üniversite bir öğretim kurumudur, ikinci 
adımda öğretim ve araştırma birlikte gerçekleştirilmektedir. Üçüncü adımda üniversitenin ürettiklerinin 
üretim sektörüyle entegre edilmesi gerçekleşmekte, dördüncü adımda ise üniversitelerarası bir işbirliğine 
gidilmekte ve üniversiteler hem eğitim hem araştırma hem de üretim birimleri haline gelmektedir. 

Avralev ve Efimova (2013) çalışmalarında ülkeler arası rekabetin ekonomik göstergelerden öte 
beşeri sermaye göstergeleriyle değerlendirildiğini belirtmekte ve bu rekabette üniversitelerin 
rekabetçiliklerinin önemli katkısının olduğunu ortaya koymaktadırlar. Söz konusu çalışmada üniversitelerin 
dünya çapındaki derecelendirmelerde bulunduğu sıranın, ülkelerin bu derecelendirmelerdeki sırasıyla 
yakından ilgili olduğu vurgulanmaktadır. 

Skribans, Lektauers ve Merkuryev (2013) üçüncü nesil üniversiteler için bir stratejik planlama 
modeli geliştirmektedir. Üçüncü nesil üniversiteyi innovasyonu yaratan, transfer eden ve uygulayan 
üniversite olarak tanımlamaktadırlar. Bu üniversiteler innovasyon yapan firma sayısını, innovasyonun 
müşteri sayısını ve yenilikçi ürün sayısını artıracaktır. Ülkelerin rekabet ve yenilikçilik yeteneği büyük ölçüde 
üniversitelerinin rekabet ve yenilikçilik yeteneğiyle ilintilidir.  

Li ve Yu (2013) Jiangxi eyaletindeki üniversitelerin rekabetçiliklerinin değerlendirilmesinde üç 
aşamalı bir endeks geliştirmişlerdir. Birinci düzey bütün olarak rekabetçilikle ilgili, ikinci düzey kaynaklar, 
eğitim ve araştırma becerisi ile ilgili; üçüncü düzey ise yazılım becerileri, eğitim fonları, fakültelerin gücü vb. 
alt kriterler ile ilgilidir.  

Guerrero, Urbano ve Fayolle (2014) girişimci üniversitelerin bölgesel rekabetçiliğe olan katkısını 
konu edindikleri çalışmalarında 12 Avrupa ülkesindeki 102 üniversitede veri toplamış ve yapısal eşitlik 
modeli ile test etmişlerdir. Araştırma bulguları üniversitelerde informal unsurların girişimciliği formal 
unsurlardan daha çok geliştirdiğini ve üniversitelerin rekabetçiliğe katkısının ekonomik göstergelerden 
ziyade sosyal göstergelerle ölçülmesi gerektiğini göstermektedir. 

Tüm bu çalışmalar ortaya koymaktadır ki üniversiteler arası rekabet gerek uygulayıcıların, gerek 
akademisyenlerin gerekse politika yapıcıların giderek artan bir şekilde uğraşı alanı olmaya devam edecektir.  
 

2. Araştırmanın Yöntem Bilimi  
 

2.1. Araştırmanın Amacı 
Bu çalışmanın amacı; Türk Üniversitelerinin stratejik planlarında rekabet ve rakip kavramına vurgu 

yapıp yapmadıklarının belirlenmesidir. Devlet ve vakıf üniversitelerinin sayısının artması, üniversiteye 
girecek olan öğrenci sayısının azalması vb sebepler üniversiteler arası rekabeti giderek arttırmaktadır. Bu 
artan rekabette ön plana çıkabilmek için üniversitelerin klasik kamu kurumu düşüncesinden sıyrılıp bir şirket 
gibi düşünmeleri ve rekabeti ve rakip kavramını göz ardı etmemeleri gerekmektedir. Fakat bunu işletme 
düzeyinde rekabet şeklinde de algılanılmamalıdır. Gerek kamu hizmeti, gerek Eğitim boyutu, gerekse de YÖK 
çatısı altında bir kuruluş olduğu gerçeğinden hareketle rekabeti ve rakip kavramının faklı ele alınmalıdır. 
Dolayısıyla Üniversitelerde olması gerektiği ifade edilebilecek bu bakış açısı değişikliğinin olup olmadığının 
(stratejik planlar özelinde) belirlenmesi bu araştırmanın cevap aradığı temel sorudur.  
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2.2. Araştırmanın Kapsamı 
Bu çalışmada tüm üniversitelerin stratejik planlarının incelenmesi planlanmıştır. Fakat bazı 

üniversitelerin birinci dönem stratejik planları bazı üniversitelerin ikinci dönem stratejik planları olması 
üniversiteler arasındaki kıyaslamayı zorlaştırmaktadır. Bu sebepten sadece ikinci dönem stratejik planlar 
üzerinden araştırma yürütülmüştür. Stratejik planlama ile ilgili tüm yürütme, koordinasyon ve kontrol 
görevlerini üstlenmiş olan Kalkınma Bakanlığı Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığının web sitesi 
olan www.sp.gov.tr incelendiğinde ikinci dönem stratejik planları tamamlanmış ve yayınlanmış olan 45 
devlet üniversitesi olduğu görülmüştür. Bu sebepten bu 45 üniversitenin stratejik planları incelenmiştir. 
Hangi üniversitelerin analize dahil edildiği ile ilgili bilgiler ekteki özet tabloda görülmektedir. Stratejik planlar 
üniversitelerin web sitelerinden değil www.sp.gov.tr sitesinden elde edilmiştir. Araştırmada stratejik 
planların tamamı değil sadece Vizyon, Misyon, Amaç ve Hedefler incelenmiştir. Bu çalışma yapısı itibariyle 
keşifsel bir araştırmadır.   

 
2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi 
Araştırma kapsamında ilk olarak www.sp.gov.tr sitesinden üniversitelerin ikinci dönem stratejik 

planlarına ulaşılarak ilgili dokümanlar okunmuş ve Vizyon, Misyon, amaç ve Hedefler belirlenmiştir. 
Üniversitelerin Vizyon, Misyon, amaç ve Hedeflerinde rakip ve rekabete ilişkin vurguları tespit edilmiştir. 
İkinci aşamada; tespit edilen vurgular içerik analizi çerçevesinde analiz edilmiştir. Bu kapsamda; vurgular 
incelenerek tamalar oluşturulmuştur ve bu temalar çerçevesinde kodlamalar yapılmıştır.  

 
2.4. Araştırmanın Sınırlılıkları 
Bu çalışmanın sınırlı yönleri şunlardır; 

 Bu çalışma kapsamında www.sp.gov.tr sitesinde ikinci dönem stratejik planları ilan edilmiş 
olan üniversiteler seçilmiştir.  

 Stratejik planların tamamı değil;  misyon, vizyon, amaç ve hedef ifadeleri 
değerlendirilmiştir. 

 Analiz Stratejik planlar üzerinden yürütülmüştür. Uygulamada üniversiteler daha farklı 
tutum ve davranış sergileyebilirler.  

 Analize Hedefler de dahil edilmesine rağmen 45 üniversitenin yüzlerce hedeflerin içinde 
rakip ve rekabet vurgusu yok denecek az olduğu için analizden hedefler çıkartıldı.  

 
3. Araştırmanın Bulguları 
Stratejik planlarda rakip ve rekabete vurgu olarak değerlendirilebilecek cümleler belirlenmiştir. 

Daha sonra bu cümleler incelenerek temalar belirlenmiştir. Ve her bir üniversitenin vizyonu, misyonu ve 
amaç belirlenen temalar çerçevesinde incelenmiştir. Belirlenen temalar aşağıda gibidir. 

3.1. Rekabetin ölçeği; bu temada kurumun rekabeti hangi ölçekte algıladığı ile ilgili vurgular yer 
almaktadır. Bazı üniversiteler yerel, bazıları ulusal bazıları ise uluslararası algılarken bazı üniversiteler her iki 
veya üç düzeyi de vurgulamışlardır.  

3.2. Rakip ve Rekabet kavramı; üniversitelerin stratejik planlarına rakip ve/veya rekabet kavramına 
yer verilip verilmediğine bakılmıştır. Az sayıda üniversite rekabet kavramına yer verirken rakip kavramına 
yer veren üniversite bulunmamaktadır. 

3.3. Sıralama: üniversitelerin kendilerini ifade ederken farklı ölçeklerde bir sıralama yapıp 
yapmadıkları incelenmiştir. (ilk 500 dünya üniversitesi, Türkiye’de ilk 3’te yer almak gibi). 

3.4. En’li ifadeler: üniversiteler bir önceki temadaki gibi bir sıralama öngöremeyebilir. Bunun yerine 
En’li ifadeler ile rakipler ile yarışa ve yarıştaki konumuna atıf yapacak ifadeler kullanabilir. Bu temada bu 
vurgunun olup olmadığına bakılmıştır. (en iyi eğitim merkezi olmak, en çok tercih edilmek, lider ve öncü 
olmak gibi).  

3.5. Diğer: son olarak bu 4 tema içinde değerlendirilemeyen ama ifadede zimni de olsa rakip, 
rekabet ve yarışa vurgu yapan ifadeler bu tema altında değerlendirilmiştir. (örnek üniversite, Model 
üniversite olmak gibi) Belirlenen temalar çerçevesinde yapılan değerlemelerin özet görünümü aşağıdaki 
gibidir.  

 
 
 
 
 
 

http://www.sp.gov.tr/
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Tablo1. Temalar Özet Görünüm 
 Vurgu Rekabetin 

Ölçeği 
Rakip ve 
Rekabet  

Sıralama En’li 
ifadeler 

Diğer 

 Var  Yok  Var  Yok  Var  Yok  Var  Yok  Var  Yok  Var  Yok  

Vizyon  43 2 31 14 7 38 0 45 16 29 15 30 

Misyon  10 35 6 39 2 43 0 45 3 42 3 42 

Amaçlar  14 31 12 33 1 44 0 45 4 41 0 45 

 
Buna Göre üniversitelerin çoğunluğa yakını vizyonlarında vurgu yaparken 1/3’ünden azı misyon ve 

amaçlarında rakip ve rekabete vurgu yapmışlardır. Dikkat çeken bir nokta ise sıralama vurgusu hiç bir şeklide 
yapılmamıştır. Rekabetin ölçeği hakkında üniversitelerin çoğu bilgi verirken rakip ve rekabet kavramlarına 
çok az yer vermektedirler.  Yukarıda da ifade edildiği üzere sıralama olarak ifade eden üniversite hiç 
bulunmamaktadır. Kılınç ve Agras (2010) birinci dönem stratejik planlar üzerine yaptıkları çalışmada 
sıralama ifadelerine vizyonda 12 Stratejik amaç ve hedefte ise 5 adet olarak bulmuşlardır.  

 Aşağıdaki tabloda ise Üniversitelerin genel görünümü yer almaktadır.  
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Tablo 2.: Üniversiteler ve Vurgulanan Temalar 

Sıra  ÜNİVERSİTELER 
Vizyon  

Topla
m  

Misyon 
Topla

m  

Amaç 
Topla

m  

Genel 
Topla

m  
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Abant İzzet Baysal Ünv.          X 1           0           0 1 

2. Afyon Kocatepe Ünv.  X       X 2           0           0 2 

3. Ahi Evran Ünv.  X     X   2           0           0 2 

4. Amasya Ünv.  X X       2         X 1           0 3 

5. Ankara Ünv.        X   1           0           0 1 

6. Anadolu Ünv.  X         1           0           0 1 

7. Atatürk Ünv.  X     X   2           0           0 2 

8. Bülent Ecevit Ünv.    X   X   2           0       X   1 3 

9. Celal Bayar Ünv.  X     X   2           0           0 2 

10.  Cumhuriyet Ünv.        X   1           0           0 1 

11.  Çukurova Ünv.          X 1           0           0 1 

12.  Dicle Ünv.        X   1 X X       2           0 3 

13.  Dokuz Eylül Ünv.  X     X   2           0           0 2 

14.  Ege Ünv.  X X       2           0 X     X   2 4 

15.  Erzincan Ünv.  X         1           0           0 1 

16.  Eskişehir Osmangazi Ünv.  X       X 2 X X       2 X X       2 6 

17.  Fırat Ünv.  X X   X   3         X 1           0 4 

18.  Galatasaray Ünv.          X 1           0           0 1 

19.  Gazi Ünv.  X     X X 3           0       X   1 4 

20.  Gaziosmanpaşa Ünv.  X     X   2           0           0 2 

21.  Gebze Yüksek Teknoloji Ens.  X X     X 3           0           0 3 

22.  Giresun Ünv.  X         1           0           0 1 

23.  Hacettepe Ünv.  X     X   2           0           0 2 

24.  Hitit Ünv.  X       X 2       X   1           0 3 

25.  İnönü Ünv.          X 1           0           0 1 

26.  İstanbul Ünv.  X X   X   3       X   1 X         1 5 

27.  
Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Ünv.  

        X 1 X         1           0 
2 

28.  Karadeniz Teknik Ünv.   X         1           0 X         1 2 

29.  Kırıkkale Ünv.  X       X 2           0           0 2 

30.  Kocaeli Ünv.            0           0           0 0 

31.  Marmara Ünv.       X   1 X     X   2           0 3 

32.  Mehmet Akif Ersoy Ünv.  X         1           0           0 1 

33.  Mersin Ünv.  X         1           0           0 1 

34.  Muğla Sıtkı Koçman Ünv.  X     X   2           0           0 2 

35.  Mustafa Kemal Ünv.   X       X 2           0 X         1 3 

36.  Niğde Ünv.    X       1           0           0 1 

37.  Ondokuz Mayıs Ünv.          X 1           0 X         1 2 

38.  Pamukkale Ünv.  X         1           0 X         1 2 

39.  Sakarya Ünv.            0 X         1 X         1 2 

40.  Selçuk Ünv.  X         1 X       X 2 X         1 4 

41.  Süleyman Demirel Ünv.  X         1           0 X         1 2 

42.  Trakya Ünv.  X       X 2           0           0 2 

43.  Uludağ Ünv.  X     X   2           0 X     X   2 4 

44.  Uşak Ünv.  X         1           0 X         1 2 

45.  Yıldız Teknik Ünv.  X       X 2           0           0 2 

  TOPLAM 31 7 0 16 15 69 6 2 0 3 3 14 12 1 0 4 0 17 100 

 
Yukarıdaki tablo incelendiğinde 45 üniversitenin 5 tema çerçevesinde vizyon ifadelerinde 69 vurgu; 

misyon ifadelerinde 14 vurgu Amaç ifadelerinde ise 17 vurgu ile toplam 100 vurgu yapıldığı görülmektedir. 
Diğer taraftan toplam 15 tema içerisinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 6, İstanbul üniversitesi 5 vurgu ile 
ön plana çıkmaktadır.  

 
4. Sonuç ve Öneriler  
Üniversitelerin stratejik planları incelendiğinde rakip ve rekabet algısının henüz yerleşmediği 

söylenebilir. Bu sonucun büyük ölçüde üniversitelerin devlet üniversitesi olmasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Stratejik yönetim anlayışının kamu sektöründe yaygınlaşması ile üniversitelerin stratejik 
planlarında da rekabet vurgusunun daha çok yer alacağı beklenmektedir.  
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Bu çalışma doküman analizi ile yapılmıştır. Üniversitelerin rakip ve rekabet kavramına bakış açıları 
diğer nitel veri toplama yöntemleri ile yapılan çalışmalarla da değerlendirilmelidir. Böylelikle planlarda yer 
almayıp uygulamada var olan rekabetçi çabaların tespiti mümkün olacaktır.   
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ÖZET 
Bu çalışmanın amacı işletmenin tüketici tarafından algılanan müşteri odaklılık düzeyinin stratejik 

açıdan değerlendirilmesinde güvenin etkisini müşteri tatmini kapsamında değerlendirmektir. Araştırma 
modeli GSM sektörü müşterilerinden elde edilen verilerle analiz edilmiştir. Bu bağlamda araştırma modeli 
verileri 311 üniversite öğrencisinden elde edilmiş ve öncelikle doğrulayıcı faktör analizi sonrasında path 
analiziyle test edilmiştir. Araştırma sonuçları müşteri odaklılığın güven üzerine olan doğrudan etkisinin yanı 
sıra, güven oluşumunda müşteri tatmini üzerinden de müşteri odaklılığın dolaylı etkisi olduğunu ortaya 
koymaktadır. 
 

Anahtar Kelimeler: Müşteri Tarafından Algılanan Müşteri Odaklılık, Güven, Müşteri Tatmini. 
 

1. Giriş 
Rekabet savaşında oyunda kalabilmek açısından güven, genel olarak firma-müşteri ilişkilerinin 

başarılı olmasında stratejik bir unsur olarak görülmektedir (Morgan ve Hunt, 1994; Garbarino ve Johnson, 
1999; Lau ve Lee, 1999). Doney ve Cannon (1997) işletmeler açısından tedarikçiler, aracılar ve satıcılar 
arasındaki ilişkide önemli bir unsur olan güvenin, işletme ile müşterisi arasındaki etkileşimin sürekliliği ve 
niteliği açısından da stratejik önemine dikkat çekmektedir (Dölarslan ve Özer, 2014). Nitekim güven, 
tüketicilerin beklentileri ile ilişkilidir ve işletmenin vaatlerini yerine getirebilmesi ile doğru orantılıdır 
(Sirdeshmukh vd., 2002). 

Güven kavramı literatürde partner işletmeye duyulan güven, firmaya olan müşteri güveni, hizmet 
sağlayıcı veya markaya duyulan güven, bir firma ya da ilişkili partnere yönelik algılanan güvenilirlik olarak 
geniş bir yelpazede değerlendirilmektedir (La ve Choi, 2012). Genel anlamda güven, birbirleriyle ticari 
ilişkide bulunan tarafların birbirlerine karşılıklı itimatları olarak da açıklanmaktadır (Moorman vd., 1992: 
315). Morgan ve Hunt’a göre (1994: 23) güven, alıcı ve satıcı arasındaki ticari bir ilişkide, bir tarafın diğerinin 
güvenilirliğine ve doğruluğuna inanmasıdır. Anderson ve Narus (1990:45) ise tarafların kendilerine pozitif 
çıktılarla sonuçlanacak faaliyetlerin olacağına karşılıklı olarak inanması güven oluşumu için önemli olduğunu 
belirtmektedir. Üstelik güven, ilişkilerin planlı ve işbirliği içerisinde yürümesini sağlayan stratejik bir 
unsurdur(Dwyer vd., 1987: 18). 

Rekabetçi üstünlüğü elde etme ve sürdürmede stratejik bir eksende yer alan güven kavramı, 
rekabetin şiddetinin yüksek (D’Aveni, 1995: 46) ve müşterinin seçeneklerinin fazla olduğu bir ortamda 
işletmeler adına rekabetçi avantaj sağlamaktadır (Luo vd., 2008: 202). Bu bağlamda işletmelerin rekabetçi 
üstünlük sağlamasında ve sürdürmesinde çalışanlar ile müşteriler arasında yaratılan “güven ağları” stratejik 
bir önem taşımaktadır (Papatya, 2007:15). Dolayısıyla firmaların sunduğu hizmetlerin homojen ve görünür 
olmaması tüketicilerde belirsizlik yaratsa da, firmaya duyulan güven bu durumu aşmada ve firmaların tercih 
edilmesinde stratejik bir role sahip olmaktadır (Garbarino ve Johnson, 1999).  
Mevcut literatürde, güven konusunda yapılan çalışmalar, güvenin oluşumunda müşteri tatmininin etkisini 
ortaya koymaktadır (Lau ve Lee, 1999; Garbarino ve Johnson, 1999; Trif, 2013). Bu nedenle karşılıklı güvenin 
oluşumunda stratejik etkileyicilerden birisi de müşteri tatminidir. Bu kavram temelinde müşterilerin satın 
alma karar sürecindeki bilgi edinme ve buna bağlı olarak alınan kararın riskini azaltma çabası 
düşünüldüğünde (Roselius, 1971) de, güven duygusunun karar alma öncesindeki beklenti düzeyinin ve karar 
sonrası yaşanan tatmin derecesinin oluşumunda belirleyici etkisi bulunduğu görülmektedir (Yi ve La, 2003). 
Dahası, Kim vd. (2003)’ne göre işletmeye olan güvenin tesis edilmesi, sadece tüketicilerin ani satın alma 
kararlarını değil, aynı zamanda müşteri ile uzun dönemli ilişki kurulmasını sağlayan stratejik bir yönelim 
sağlar. 

mailto:eminesenbabaoglu@karatekin.edu.tr
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İşletmelerin müşteri odaklı bir anlayış sergilemeleri, stratejik yönden mevcut müşterilerini elde 
tutma ve/veya yeni müşteriler kazanmaya ilişkin olması nedeniyle, söz konusu kavram ve ilişkili 
uygulamaların literatürde yoğun bir şekilde ele alınması ile sonuçlanmıştır. Literatürde, müşteri odaklı 
organizasyonların stratejik etkisine dikkat çekmek amacıyla müşteri odaklılığın, yönetici/çalışan 
perspektifinden ve dolayısıyla daha çok işletme açısından değerlendirildiği görülmektedir(örn.,Kohli ve 
Jaworski, 1990; Narver ve Slater, 1990). Buna karşın, müşteri odaklılığın temel unsuru olan müşteri temelli 
yapılan çalışmaların da (örn.,Webb vd., 2000; Brady ve Cronin, 2001; Dean, 2007) sınırlı sayıda kaldığını 
söylemek mümkündür. Webb vd. (2000), işletmelerin müşteri odaklı olup olmadıklarının sadece çalışanlar 
üzerinden ölçümünün tek yönlü olması sebebiyle miyopluğa neden olduğunu ve buna ek olarak değeri 
tanımlamada müşterileri görmezden geldiğini vurgulamaktadır. Benzer şekilde Dean (2007)’e göre de 
tüketici perspektifinden müşteri odaklılığın kesin etkisini açıklamaya yönelik sınırlı sayıda çalışma bulunduğu 
belirtilmektedir. Brady ve Cronin(2001) ise müşteri odaklı firmaların müşterilerin ihtiyaçlarını karşılama ve 
ürün/hizmet geliştirme açısından rakiplerini geride bıraktığına dikkat çekmiş ve çalışmalarında, müşteri 
odaklı olmanın müşteri davranışları üzerine olan belirleyici etkisini ortaya koymuştur. 

Tüm bunlar kapsamında, müşteri odaklı bakış açısının ve buna bağlı uygulamaların işletmeye olan 
güvenin oluşumuna etkisinin, müşterilerin tatmin düzeyi dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Ancak, literatür değerlendirilebildiği kadarıyla, söz konusu yapının oluşumunda müşteri tatmin düzeyini de 
dikkate alan bir çalışmaya da rastlanmamıştır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, firmaya duyulan güvenin 
oluşumunda (Moorman vd., 1993), tüketici tarafından algılanan müşteri odaklılık düzeyinin, müşteri tatmini 
(Brady ve Cronin, 2001) kapsamında değerlendirilmesidir. Bununla beraber, bu çalışmada öncelikli olarak 
işletme boyutundan ziyade tüketici boyutunda firmaların müşteri odaklılıkdüzeyiningüven oluşumu 
üzerindeki stratejik etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın müşteri odaklılık, 
güven ve müşteri tatmini arasındaki ilişkiyi incelemek açısından literatüre olduğu kadar uygulamaya da katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. 
 

2. Kavramlar ve Araştırma Modelinin Oluşturulması 
Müşteriler için değer yaratmayı sürekli kılmayı ifade eden müşteri odaklılık, işletmelere stratejik 

açıdan üstünlük sağlayan pazar odaklılığın temel bileşenlerinden birisidir (Kohli ve Jaworski, 1990). Narver 
ve Slater (1990)’a göre müşteri odaklılık, müşteriler için değer yaratmayı sürekli kılmayı ya da genişletilmiş 
ürün sunmayı ifade eder. Diğer yandan müşteri odaklılık, iş birimlerinin/departmanların karları üzerinde, 
başarılı ürün/hizmet sunumunda ve müşteri sadakati üzerinde olumlu bir etkiye neden olan değerin 
yaratılmasında ve tüm organizasyon tarafından benimsenmesinde başat rol oynamaktadır (Desphande vd., 
1993; Narver ve Slater, 1990; Slater ve Narver, 1998; Slater ve Narver, 1995).Bu doğrultuda rekabetin 
şiddetinin yüksek, müşteri ve pazara daha yakın olma gereği, kriz ortamında ortaya çıkan durgunluk, 
talepteki daralma ve müşteri seçeneklerinin fazla olduğu bir ortamda işletmelerin müşteri odaklılığa önem 
vermeleri kaçınılmazdır (Özer, 2006). 

Slater ve Narver (1998), müşteri odaklılığın işletmeler tarafından benimsenen ve daha önce 
literatürde ifade edilmeyen, “müşteri tarafından yönlendirilen anlayış” ve “pazar odaklı anlayış” olmak 
üzere iki biçimi bulunduğunu belirtmektedir. Müşteri tarafından yönlendirilen anlayışı benimseyen 
işletmeler, ifade edilen ihtiyaçları tatmine yönelir, kısa vadeli odaklanmaya sahiptir ve pazarda tepkisel 
cevaplarda bulunur. Diğer yandan pazar odaklı anlayışı benimseyen işletmeler, ifade edilen ihtiyaçları 
tatminin ötesinde ifade edilmeyen ihtiyaçları tatmin etmeye yöneliktir, uzun vadeli odaklanmaya önem 
vermektedir ve proaktif davranışlarda bulunmaktadır. Bu noktadan hareketle, müşteri odaklılığın diğer 
boyutu olan pazar odaklı anlayışı benimseyen işletmeler; müşterilerden farklı bilgiler elde etmeye, pazarda 
öğrenmeye, gizli ihtiyaçları keşfetmeye, yeni pazarlara açılmaya ve kaynakları etkin kullanmaya odaklanarak 
rekabetçi üstünlük elde edebilmektedir. Diğer yandan, müşteri odaklılığın boyutu olan pazar odaklı anlayış 
kavramının pazarlama odaklılık ile karıştırılmaması da gerekmektedir. Pazar odaklılık anlayışı, bütün işletme 
çalışanlarının değerleri benimsemesi ve tüm işletme süreçlerinin öncü müşteri değeri yaratmaya yönelmesi 
nedeniyle pazarlama kavramının ötesinde stratejik bir başarı yaratan işletme felsefesidir (Slater ve Narver, 
1999). 

Gerek müşteriler tarafından yönlendirilen gerekse de işletmenin doğasından kaynaklanan müşteri 
odaklı faaliyetler ve uygulamaların temel amaçlarından biri müşteri güvenin tesis edilmesidir. İşletmeye 
duyulan güven ve müşteri odaklılık arasındaki etkileşimin en önemli çıktılarından biri ise müşteriler ile karlı 
ve uzun dönemli ilişkilerin kurulmasıdır (Morgan ve Hunt, 1994). İlişkisel pazarlamanın temelini oluşturan bu 
bakış açısı dahilinde (Grönroos, 1994), işletmelerin stratejik rekabetçi üstünlüğünün temelinde müşteriler ile 
olduğu kadar diğer tedarikçi ve aracı işletmelerle kurulan ve güven temeline dayanan birliktelikler söz 
konusudur (Eser ve diğerleri, 2011: 61). Bu kapsamda, pazar odaklılığın temel unsuru olan müşterilerin, 
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güven temelinde firmaya sağladığı üstünlükleri değerlendiren çalışmalara literatürde rastlamak 
mümkündür. Örneğin, Swan vd. (1985) müşterilerin müşteri odaklı anlayışı algıladıklarında firmaya olan 
güvenlerinin arttığını belirtmektedir. Benzer şekilde Swan vd. (1999) de,müşteri odaklılığın müşteride güven 
duygusu yarattığını ifade etmektedir. Schwepker Jr. (2003) ise müşteri odaklılık ile güven arasında ilişkinin 
firma ile müşteri arasında uzun vadeli ilişkiler oluşturmak açısından gerekli olduğunu belirtmektedir.Bu 
çalışmalar dikkate alındığında aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur. 

 
H1: İşletmelerin algılanan müşteri odaklılık düzeyi (MOD), işletmeye olan güveni (GÜV) etkiler. 

 
Tüketicilerin algıladığı müşteri odaklılık düzeyi arttıkça firmaya duyulan güven artmakta ve müşteri 

tatmini sağlanarak rekabetçi üstünlüğün sürekliliği sağlanabilmektedir. Müşteri odaklı kültür, müşteri 
odaklılığın tüm organizasyon tarafından benimsenmesi, müşteri değerinin yaratılması ve sürdürülmesiyle 
müşteri tatminini artırmaktadır (Slater ve Narver, 1995; Oliver, 1980; Parasurman vd., 1994). Örneğin, Brady 
ve Cronin (2001), müşteri odaklı firmaların müşterilerin ihtiyaçlarını karşılama ve ürün/hizmet geliştirmeyle 
rakiplerini geride bıraktığını, dahası, müşterinin tatmin düzeyini artırdığını vurgulamaktadır. Benzer şekilde 
Ha ve Park (2012), müşteri odaklılık düzeyi yüksek firmaların müşteri bağlılığını sürdürmede müşteri 
tatmininin pozitif etkisini kullandığını ifade etmektedir. Webb vd. (2000) de bir işletmeyi yüksek düzeyde 
müşteri odaklı olarak algılayan müşterilerin daha fazla tatmin olduklarını belirtmektedir. Bu kapsamda 
müşteri odaklılık ve müşteri tatmini ilişkisini ele alan çalışmalar değerlendirilerek aşağıdaki hipotez 
oluşturmak olanaklı hale gelmektedir. 
 

H2: İşletmelerin algılanan müşteri odaklılık düzeyi (MOD), müşteri tatmin düzeyini (TAT) etkiler. 
 

Oliver (1999)’a göre müşteri tatmini, müşteri bağlılığının sağlamasında temel faktördür ve 
genellikle, müşteri tatmini ürün seçiminden veya ürün kullanım tecrübesinden sonraki tutum olarak 
tanımlanmaktadır (Giese ve Cote, 2000). Örneğin, Lau ve Lee (1999) tarafından yapılan çalışmanın sonuçları 
da müşteri tatmini ile firmaya olan güven arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Benzer 
şekilde Garbarino ve Johnson (1999) ve Trif (2013) tarafından yapılan çalışmalarda da müşteri tatmininin 
işletmeye olan güveni olumlu yönde desteklediği gözlenmektedir. Müşteri tatmininin güven üzerindeki 
etkisini değerlendiren tüm bu çalışmalar dikkate alındığında, aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur. 

 
H3: Müşterilerin tatmin düzeyi (TAT), işletmeye olan güveni (GÜV) etkiler. 
 
Literatür çerçevesinde oluşturulan teorik yapı kapsamında ortaya konulan araştırma modelinin 

gösterimi aşağıda sunulmaktadır (Şekil 1). 
 

Şekil 1. Araştırma Modeli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Uygulama: Araştırma Modelinin Test Edilmesi 
 
3.1. Örneklem ve Verilerin Analiz Yöntemi 
Araştırmanın örneklemi üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. GSM operatörlerinin müşteri 

tarafından algısını ölçümlemeye yönelik yapılan araştırmada tüketici tarafından algılanan müşteri odaklılık 
düzeyi, müşteri tatmini ve güven kavramlarının değerlendirilmesinde söz konusu örneklemin de uygun 
olduğu düşünülmüştür. 

MOD 

TAT 

GÜV 

H1 

H2 
H3 
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Yanıtlayıcıların belirlenmesinde kolayda örneklem yöntemi tercih edilmiştir. Veri toplama sürecinde toplam 
320 anket yanıtlayıcılara sunulmuş, ileri analizlerde kullanılmak üzere 311 anket değerlendirmeye alınmıştır. 
Çalışma kapsamında oluşturulan araştırma modelinin test edilmesinde LISREL 8.51 ve IBM SPSS 21 istatistik 
paket programları kullanılmıştır. 

 
3.2. Ölçekler ve Anket Formunun Oluşturulması 
Anket formunun ilk bölümünde yanıtlayıcılara cinsiyetlerine ilişkin sorular yöneltilmiştir. Çalışmanın 

ana kütlesini öğrenciler oluşturduğu için, gelir düzeyi gibi diğer sosyo-ekonomik durumlara ilişkin sorular 
yöneltilmesine gerek duyulmamıştır. Uygulama kapsamında test edilen değişkenlerin yer aldığı ikinci 
bölümde ise tüketici tarafından algılanan müşteri odaklılık düzeyi, müşteri tatmini ve güven değişkenlerini 
ölçmeye yönelik sorulara yer verilmiştir. Çalışmanın konusu olan değişkenleri test amacıyla kullanılan 
ölçeklerin tamamı, daha önce yapılan çalışmalarda geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş ölçekler 
kapsamında oluşturulmuştur. 
Tüketici tarafından algılanan müşteri odaklılık düzeyini (MOD) ölçmek amacıyla kullanılan dört soruluk ölçek 
Dean (2007) tarafından yapılan çalışmadan alınmıştır. Müşteri tatmininin tek soruluk ölçeği de Cronin ve 
Taylor (1992)’dan elde edilmiştir. Güveni ölçmek için ise Zhang ve Bloomer (2009)’in 5 soruluk ölçeği 
kullanılmıştır. 
Müşteri odaklılık ve güven soruları beşli Likert ölçeği kapsamında yanıtlayıcılara sunulurken, müşteri tatmini 
sorusu kaynak çalışmadaki haliyle beş noktalı semantik farklılık ölçeği ile ankette yer almaktadır. 

 
4. Analiz ve Bulgular 
 
4.1. Örneklem ve Değişken Özellikleri 
Öğrenciler çerçevesinde yapılan bu uygulamada, ankete katılan yanıtlayıcıların cinsiyet açısından 

neredeyse eşit dağılım sergiledikleri görülmüştür [Kadın: 175 (% 56.5); Erkek: 135 (% 43.5)]. Araştırma 
modelinin test edilmesinde YEM tercih edilmesi ve tahmin yöntemi olarak Maksimum Olasılık Tahmin 
Yöntemi (Maximum LikelihoodEstimation) kullanılması sebebiyle örtük değişkenleri oluşturan gözlenen 
değişkenlerde normallik özelliğinin sağlanması açısından, modele dahil olan değişkenlerin çarpıklık ve 
basıklık değerleri de kontrol edilmiştir (Hong vd., 2003: 642; West vd., 1995).  

 
4.2. Ölçüm Modelinin Testi: Doğrulayıcı Faktör Analizi 
DFA kapsamında ise tüm ölçüm modelini oluşturan değişkenler analize alınmıştır. Model 

kapsamındaki 3 örtük değişken ile ilişkili 10 gözlenen değişken ile yapılan analizde, düşük standardize 
edilmiş parametre değerleri gösteren ve yüksek düzeyde hata değerleri veren üç gözlenen değişken (MOD4, 
GÜV4ve GÜV5) elenmiştir (Hau ve Thuy, 2011). Bunun sonucunda, 7 gözlenen değişkene ait DFA sonuçları 
Tablo 1’de sunulmaktadır. 
 

Tablo 1. DFA Sonuçları 

Örtük 
Değişkenler 
(Yapılar) 

Gözlenen 
Değişkenler 

Standardize 
Edilmiş 
Parametre 
Değeri (β) 

t- değeri 
Standart Hata 
Değeri 

Cronbach’s 
Alpha (α) 

MOD 

MOD1 0.77 14.80 0.41 

0.873 
MOD2 0.89 17.90 0.21 

MOD3 0.67 12.45 0.55 

MOD4** - - - 

GÜV 

GÜV1 0.83 17.01 0.32 

0.817 

GÜV2 0.84 17.46 0.29 

GÜV3 0.84 17.43 0.29 

GÜV4** - - - 

GÜV5** - - - 

TAT TAT1*** 1.00 - 0.00 - 
*Uyum iyiliği değerleri: p < 0.05, ×2=33.58, Serbestlik Derecesi (sd)= 12, ×2/sd=2.79,  RMSEA=0.076, NFI= 0.97, NNFI= 0.96, 
CFI= 0.98, IFI= 0.98, GFI= 0.97, AGFI= 0.93, SRMR= 0.048. 
**DFA kapsamında elenen değişken 
*** Tatmin örtük değişkeni tek bir gözlenen değişken ile tanımlanmıştır. 

 
DFA sonuçları, gerek uyum iyiliği değerleri (Schermelleh-Engel vd., 2003)gerekse de ölçüm 

modelinin gözlenen değişkenler ile örtük değişkenler (yapılar) arasındaki standardize edilmiş parametre 
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değerleri incelendiğinde, modeldeki değerlerin 0.01 düzeyinde anlamlı sonuçlar verdiği görülmektedir (t > 
2.576). Ayrıca, yapı güvenilirliğinin sağlanması açısından ölçüm modeli sonuçları değerlendirildiğinde ise 
yapıları betimleyen ilişkilerin 0.59’dan yüksek ve 0.01 düzeyinde anlamlı olması (Hair vd., 1998) yanında yapı 
güvenilirliği değerlerinin de Fornell ve Larcker (1981) tarafından önerilen 0.50 sınır değerinden yüksek 
olduğu Tablo 2’de görülmektedir 

 
Tablo 2. Yapı güvenilirliği, ayrım geçerliliği ve birleşme geçerliliği* 

 Yapı Güvenilirliği (CR) MOD GUV TAT 

MOD 0.889 0.610   
GUV 0.918  0.34 (0.592) 0.700 0.30 (0.552) 
TAT - 0.18 (0.432) - - 
*Diyagonal sütunda yer alan değerler yapıların Ortalama Açıklanan Varyans (AVE) değerleridir. Diğer değerler ise değişkenler 
arasındaki korelasyonların karesinin hesaplanması ile elde edilen paylaşılan varyans değerlerini göstermektedir. 

 
Araştırma modelini oluşturan değişkenler yakınsama ve ayrım geçerliliğinin sağlanması açısından 

değerlendirildiğinde ise her bir yapıyı oluşturan gözlenen değişkenlerin ortalama açıklanan varyans 
değerlerinin(AVE) önerilen sınır değer olan 0.50’den yüksek olması (Bagozzi ve Yi, 1988) ve örtük 
değişkenler arasındaki korelasyonların karelerinin (paylaşılan varyans değerlerinin), her bir yapı için AVE 
değerinden düşük olması (Fornell ve Larcker, 1981) yakınsama ve ayrım geçerliliğinin sağlandığı konusunda 
önemli göstergeler olarak değerlendirilmiştir (Tablo 2). 
 

4.3. Yapısal modelin test edilmesi: Doğrudan, dolaylı ve toplam etkiler (H1, H2 ve H3) 
Araştırma modeli kapsamında önerilen hipotezler, doğrudan etkileri betimlemektedir. Bu 

kapsamda yapısal modelin test edilmesi sonucunda ulaşılan değerler Tablo 3’te sunulmaktadır. Analiz 
sonucunda, model kapsamındaki tüm ilişkilerin en az 0.05 düzeyinde anlamlı ve model uyum iyiliği 
değerlerinin de kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu tespit edilmiştir (Schermelleh-Engel vd., 2003). Bu 
nedenle, model kapsamında sunulan doğrudan etkileri içeren tüm hipotezlerin (H1-H3) desteklendiği 
söylenebilir. 
 

Tablo 3. Yapısal Modelin Hipotez Testi Sonuçları 
Hipotez Testi Sonuçlarıa,b Sonuçlar Açıklanma Değerleri (R2) 

H1: MOD → GÜV 0.43 (6.89) Desteklendi 
Desteklendi 
Desteklendi 

R2
GÜV 

R2
TAT 

= 0.45 
= 0.18 

H2: MOD → TAT 0.43 (7.37) 
H3: TAT → GÜV 0.36 (6.44) 
a Parantez içindeki değerler t değerini göstermektedir ve tüm ilişkiler p < 0.001 düzeyinde anlamlıdır (t > 2.576) 
bUyum iyiliği değerleri: p < 0.05, ×2=33.58, Serbestlik Derecesi (sd)= 12, ×2/sd=2.79,  RMSEA=0.076, NFI= 0.97, NNFI= 0.96, CFI= 
0.98, IFI= 0.98, GFI= 0.97, AGFI= 0.93, SRMR= 0.048. 

 
Araştırma modeli kapsamında yapılar (örtük değişkenler) arasındaki doğrudan ilişkilerin 

desteklenmesinin yanı sıra, model kapsamında sunulan dolaylı ve toplam etkilerin de değerlendirilmesi, 
güveninetkileyicilerini daha kapsamlı değerlendirebilmek açısından önem taşımaktadır (Tablo 4). 
 

Tablo 4. Yapılar Arasındaki İlişkilerin Toplam ve Dolaylı Etkileria 

Toplam Etkiler Dolaylı Etkiler 

 MOD TAT GÜV MOD TAT GÜV 

MOD -- -- -- -- -- -- 
TAT 0.44 (7.37) -- -- -- -- -- 
GÜV 0.59 (9.19) -- -- 0.16(5.05) -- -- 
a Parantez içindeki değerler t değerini göstermektedir ve tüm ilişkiler p < 0.001 düzeyinde anlamlıdır (t > 2.576). 

 
İlgili tablo incelendiğinde, müşteri odaklılık değişkeninin, güven üzerindeki doğrudan etkisinin (β: 

0.43; t: 6.89) yanı sıra, tatmin değişkeni üzerinden dolaylı etkisinin de (β: 0.16; t: 5.05) bulunduğu 
görülmektedir. Bununla beraber müşteri odaklılık değişkeninin model dâhilinde güven değişkeni üzerindeki 
toplam etkisinin de 0.59 (9.19) çıktığı da tespit edilmiştir. Tüm bu etkiler 0.01 düzeyinde anlamlıdır (Tablo 
4). 
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5. Tartışma ve Sonuç 
Rekabetin şiddetinin yüksek olduğu bir ortamda işletmeler için rekabetçi üstünlüğü elde etme ve 

sürdürmede güven kavramı işletmeler tarafından stratejik bir konumda yer almaktadır. İşletmelere 
müşteriler açısından farkındalık yaratan ve gelecek başarılarına temel oluşturan güven kavramının, 
literatürde müşteri odaklılık ve tatmin kavramlarıyla bağlantılı olarak ele alındığı görülmektedir. Bu 
kapsamda, mevcut teorik yapı çerçevesinde, müşteri odaklılığın doğrudan güveni etkilediği ve müşteri 
odaklılığın tatmin üzerinden de güveni etkilediğini varsayan bir araştırma modeli kurulmuştur. Böylece 
güvenin, müşteri odaklılık ve tatmin kapsamında müşteri tercihleri arasında yer alma ve şiddetlenen 
rekabetçi yarışta kalabilmek ekseninde stratejik etkisi ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Schwepker Jr. (2003) 
kavramsal düzeyde değerlendirmede bulunduğu çalışmasında müşteri odaklılık ile güven arasında pozitif 
ilişki bulunduğunu ve güven temelinde uzun vadeli ilişkiler kurmanın önemine vurgu yapmaktadır. Bu 
çalışmanın sonuçları değerlendirildiğinde de müşteri odaklılığın güven üzerinde olumlu bir etkiye sahip 
olduğu görülmektedir. Brady ve Cronin (2001)’e göre müşteri odaklı firmalar müşterilerin ihtiyaçlarını 
karşılama ve ürün/hizmet geliştirmeyle rakiplerini geride bırakmakta, dahası müşterinin tatmin düzeyini 
artırmaktadır. Bu çalışma kapsamında elde edilen sonuçlar da, müşteri odaklılık ve tatmin arasında olumlu 
bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Benzer şekilde Trif (2013) tarafından yapılan çalışmada da müşteri 
tatmininin işletmeye olan güveni olumlu yönde desteklediği vurgulanmakta, çalışma kapsamında elde edilen 
değerler de bu görüşle paralel bir şekilde müşteri tatmini ile güven arasında güçlü bir ilişki bulunduğunu 
göstermektedir. 

Çalışmanın sonuçları etkileşim ve ilişki açısından topluca değerlendirildiğinde, araştırma modeli 
kapsamında kurulan doğrudan ve dolaylı etkiler, güvenin ortaya çıkmasında,  müşteri odaklılık ve müşteri 
tatmininin etkilerini özgün bir şekilde ortaya koymaktadır. Araştırma modeli, müşteri odaklılığın güveni hem 
doğrudan hem de tatmin üzerinden dolaylı bir şekilde etkilediğini göstermektedir. Her ne kadar, önceki 
çalışmalarda (örn.,SchwepkerJr. 2003; Brady ve Cronin, 2001; Trif, 2013) model kapsamında sunulan ilişkiler 
spesifik olarak desteklense de, müşteri odaklılık, müşteri tatmini ve güven arasındaki etkileşimin beraberce 
ele alınmasının hem literatüre hem de uygulamaya katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmanın sonuçları 
ilgili sektör bağlamında değerlendirildiğinde ise müşteri odaklı olma gayretinin organizasyonlara/işletmelere 
sağladığı rekabet üstünlüğünün açık bir şekilde ortaya çıktığı da görülmektedir. Özellikle, müşteri odaklılık 
faaliyetlerine dayalı uygulamaların sonuçlarının müşteriler açısından değerlendirildiği bu çalışma, müşteri 
odaklılığın müşteri tatmini ve güven yaratma açısından stratejik bir etkiye sahip olduğunu ortaya 
koymaktadır. Bu kapsamda GSM sektörü kapsamında yapılan bu uygulamada, sektör yöneticilerinin müşteri 
tatmini için hizmet sunma öncesi ve sonrasındaki çaba ve çalışmaların ötesinde, hizmet sunulduktan sonra 
da müşterilerden geribildirim almak gibi müşteri odaklı faaliyetlerde bulunmalarının, güven yaratma 
açısından stratejik bir öneme sahip olduğu söylenebilir. Bu kapsamda, işletmenin temel faaliyeti dışında 
kalan müşteri odaklı hizmetlerin de, müşterilerin tatmin düzeyini artırmanın yanı sıra işletmeye duyulan 
güvenin arttırılmasıkonusunda stratejik öneme sahiptir. 
Çalışma sonuçlarının farklı bir sektörde ve örneklemde değerlendirilmesi gereği de unutulmamalıdır. Bu 
nedenle, farklı sektörlerde ve örneklemlerde yapılan çalışmaların değişik sonuçlar vermesi de ihtimal 
dâhilindedir. Bu kapsamda, farklı sektörler çerçevesinde yapılacak olan çalışmaların, literatüre olduğu kadar 
uygulama açısından önemli katkılar sunacağı da düşünülmektedir.  
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ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, Ar-ge yoğun sektörlerde faaliyette bulunan Küçük ve Orta Büyüklükteki 

İşletmelerin (KOBİ) uluslararasılaşma sürecinde Araştırmacı Yenilikçilik ile Fırsatçı Yenilikçilik faaliyetleri 
arasındaki dengeyi nasıl kurduklarını ortaya koymaktır. Türkiye’de biyoteknoloji sektöründe faaliyette 
bulunan firmaları birer örnek olay olarak ele alarak 19 KOBİ yöneticisi ile derinlemesine mülakat yapılmıştır. 
Bulgular ışığında KOBİ’ler’in uluslararasılaşma sürecini açıklamak için 6 düzeyde sınıflandırılan bir 
uluslararasılaşma modeli ortaya konulmuştur: Embriyo, başlangıç, seyrek, sıklıkla, planlı ve ileri düzeyde 
uluslarasılaşma faaliyeti. Yapılan analiz sonucunda ileri düzeyde uluslararasılaşanlar, planlı ihracat yapanlar, 
uluslararasılaşmanın embrio seviyesinde olanlar ile henüz başlangıç aşamasında olanların uluslarasılaşma 
sürecine daha çok araştırmacı yenilikçilik faaliyetleri yön verirken, sıklıkla ve arasıra uluslararası işletmecilik 
faaliyeti gerçekleştirenlerin uluslararasılaşma sürecine daha çok fırsatçı yenilikçilik faaliyetleri yön verdiği 
tespit edilmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Yenilikçi KOBİ’ler, Uluslararasılaşma Süreci, Araştırmacı Yenilikçilik, Fırsatçı 

Yenilikçilik, Örgütsel Çiftyönlülük. 
 
1. Giriş 
KOBİ’lerin özellikle kuruluşlarının ilk yıllarında pek çok zorlukla karşı karşıya oldukları bilinen bir 

gerçektir (Jarillo, 1989; Buckley, 1989; Harris ve Weeler, 2005). Bir yandan sermaye, bilgiye erişim, yönetsel 
beceriler gibi içsel kısıtlılıklar (Buckley, 1989) ile karşı karşıya kalırken, öte yandan piyasa değişimleri, büyük 
firmaların pazarlık baskıları, hükümet düzenlemeleri gibi dışsal zorluklarla (Kraatz, 1998) mücadele etmek 
zorundadırlar. Geleneksel uluslararasılaşma teorileri, bu zorlukların KOBİ’lerin uluslararasılaşmasını 
yavaşlattığını ve sürecin uzun bir zamana yayılarak gerçekleştiğini iddia etmektedir (Johanson ve Vahlne, 
1977; Bilkey ve Tesar, 1977). Ancak özellikle gelişmiş ülkelerde bioteknoloji ve yazılım sektörleri gibi Ar-Ge 
yoğun sektörlerde faaliyette bulunan KOBİ’lerin kısa sürede uluslararasılaştığı gözlemlenmektedir (Child, 
2014; Rialp vd., 2005).  

Öte yandan uluslararasılaşmayı açıklayan teoriler genellikle gelişmiş ülkelerin firmalarını birer veri 
olarak ele almakta ve bu firmalar da çoğunlukla büyük işletmeler olmaktadır (Canabala ve White III, 2008, 
Tsui, 2004). Chiao vd. (2006) 1990’dan 2004’e kadar uluslararası işletmecilik alanında önde gelen bilimsel 
dergilerde yayımlanan 42 makalede uluslararasılaşma süreçleri incelenen firmaların çoğunun gelişmiş 
ülkelerdeki büyük işletmeler olduğunu ve gelişmekte olan ülkelerde konu ile ilgili olarak KOBİ’leri analiz 
birimi olarak ele alan hiçbir çalışmanın yer almadığını ortaya koymuşlardır. Bu bağlamda, bir yandan yenilikçi 
KOBİ’lerin geleneksel KOBİ’lere göre daha hızlı uluslararasılaşma diğer yandan KOBİ’lerin uluslararasılaşma 
sürecine ilişkin çalışmaların yetersizliği hem mevcut uluslararsılaşma teorilerinin sorgulanmasını gerekli 
kılmakta hem de yenilikçi KOBİ’lerin uluslararasılaşma sürecini yeni perspektifler ışığında yeniden ele 
alınmasını gerektirmektedir. 

Küresel düşünmek zorunda olan özellikle yenilikçi KOBİ’lerin bir yandan asıl işleri olan Ar-Ge 
faaliyetlerini yürütmeleri, öte yandan Ar-Ge faaliyetleri sonucu yaptıkları yenilikleri ticarileştirmeleri 
gerekmektedir. Bir başka ifadeyle, üretilen bilginin sermayeye dönüşmesi gerekmektedir. March (1991) 
tarafından örgütsel öğrenme yazınına kazandırılan ve daha çok firmanın Ar-Ge faaliyetlerini tanımlayan 
araştırmacı yenilikçilik (exploration) ile firmanın iş geliştirme (İş-Ge) faaliyetlerini tanımlayan fırsatçı 
yenilikçilik (exploitation) konusunda yapılan araştırmalar, araştırmacı yenilikçilik ve fırsatçı yenilikçilik 
davranışlarının dengeli bir şekilde yürütülmesinin işletme performansını olumlu bir şekilde etkilediğini 
ortaya koymaktadır (Jansen vd., 2006; Gibson ve Birkinshaw, 2004). Ancak, özellikle KOBİ’lerin 
uluslararasılaşma sürecinde bu faaliyetlerin hangisinin daha etkili olduğu ve bu faaliyetlerin nasıl dengeli bir 
şekilde yürütüldüğü araştırmalara konu edilmemiştir.  

Bu çalışma, yenilikçi KOBİ’lerin uluslarasılaşma sürecinde hangi yenilikçilik türünün daha etkili 
olduğunu ve bu yenilikçilik davranışlarının hangi mekanizmalarla dengede tutulduğunu ortaya koymayı 
amaçlamaktadır. Bu ana soru ışığında KOBİ’lerin uluslararasılaşmasının farklı düzeylerinde odağa alınan 
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yenilikçilik faaliyetinin değişip değişmediği ve bunun temel sebepleri sorgulanmaktadır. Çalışmanın bundan 
sonraki bölümünde yöntem ele alınmakta ve takiben ilk bulgular tartışılmaktadır. Bu ilk bulgular ışığında 
yenilikçi KOBİ’ler için bir uluslararasılaşma modeli önerilmektedir. Daha sonra bu model ışığında analiz 
bulguları detaylı bir şekilde ele alınmakta ve sonuç kısmında bulgular yorumlanmakta ve yeni araştırmalar 
ile ilgili öneriler sunulmaktadır. 

 
2. Yöntem 
Çalışmada nitel bir yöntem benimsenmiş olup, keşfedici bir tasarımla araştırma sorularına yanıt 

aranmaya çalışılmaktadır. Çalışma esas itibariyle “nasıl” sorusuna yanıt aradığı için örnek olay yöntemi en 
uygun yöntem olarak benimsenmiştir (Yin, 2008). Bu çerçevede,  Türkiye’de biyoteknoloji sektöründe 
faaliyette bulunan firmaları birer örnek olay olarak ele alarak 19 KOBİ yöneticisi ile derinlemesine mülakat 
yapılmıştır. Ayrıca firmaların internet sitelerindeki verilerden ve basın yayın organlarındaki haberlerden 
yararlanılmıştır. Biyoteknoloji sektörünün seçilmiş olmasının nedeni, bu sektörün fazlasıyla arge yoğun olma 
özelliği göstermesidir. Örnek olay olarak incelenmek üzere seçilen firmaların web sitelerinden 
uluslararasılaşma faaliyetlerinden en az birini yerine getirme kriteri aranarak firmalar belirlenmeye 
çalışılmıştır. Web sitelerinde bu bilgi yer almayan firmalarla da telefonla randevu alınırken söz konusu kriter 
sorulmuş ve verilen olumlu cevaba göre örnekleme dahil edilmiştir. Ancak Türkiye’de biyoteknoloji 
sektörünün yeni gelişen bir sektör olmasından dolayı, uluslararasılaşma niyeti içinde olanlar ve bunun için 
ön hazırlıklara başlamış olanlar da örnekleme dâhil edilmiştir. Aşağıdaki tabloda mülakat yapılan firmalara 
dair temel bilgiler yer almaktadır.   

 

Firma Adı 
Çalışan 
Sayıları 

Kuruluş 
Yılı 

Uluslararası 
Faaliyetlere 

Başlangıç Yılı 

Endüstri-Alt Sektör 
Sınıflaması 

İş Modeli 
Bitmiş ürünleri var mı? 

VSY Varlıbaşlar Sağlık  210 1997 2009 Yaşam bilimleri ve sağlık Üretim-satış Evet 

RTA Laboratuvarları. 45 1996 2007 Yaşam bilimleri ve sağlık Üretim Evet 

Maysa Gıda Sanayi  80 1992 2000 Tarım-gıda Üretim Evet 

Aka Biyoteknoloji  3 2006 2007 Yaşam bilimleri ve sağlık,  Hizmet-Üretim Hayır 

Simbiyotek  8 2004 2006 Yeşil biyoteknoloji Hizmet Evet 

Anatolia Biyoteknoloji  12 2010 2011 Yaşam bilimleri ve sağlık Üretim Evet 

Ars Arthro Biyoteknoloji  11 2005 2010 Yaşam bilimleri ve sağlık Üretim-Satış Evet 

Dr. Zeydanlı Hayat  12 2001 2009 Yaşam bilimleri ve sağlık Üretim Evet 

Biotron Biyomedikal  4 1995 2008 sağlık, tarım Üretim Evet 

Diagen Biyoteknolojik. 18 1998 2011 Yaşam bilimleri ve sağlık Üretim Evet 

GBL Sanayi ve Ticaret  16 1990 2003 Yaşam bilimleri ve sağlık Üretim-Satış Evet 

İontek Anonim Şirketi 10 1997 2000 Yaşam bilimleri ve sağlık Üretim--Satış Evet 

Metis Biyoteknoloji  15 1998 2000 Yaşam bilimleri ve sağlık Üretim-Satış Evet 

Bioorient  3 2007  Yeşil biyoteknoloji Üretim-Satış Evet 

BM Laboratuvar  11 2006  Yaşam bilimleri ve sağlık Üretim-Hizmet Hayır 

Demersan Biyoteknoloji. 30 2010  Yaşam bilimleri ve sağlık Üretim-Hizmet Evet 

Hibrigen Biyoteknoloji  4 2010  Yaşam bilimleri ve sağlık Üretim-Satış Evet 

Novagenix Biyoanalitik  30 1999  Yaşam bilimleri ve sağlık Hizmet Hizmet üretimi 

Prizma Arge 7 2012  Yeşil biyoteknoloji Üretim-Hizmet Hayır 

 
3. Bulgular 
Araştırmaya dahil edilen firmalar faaliyette bulundukları sektörde yurtiçi talebin doygunluğa 

ulaşmamış olmasına rağmen uluslararasılaşma çabası içinde olduklarını, bunu bir zorunluluktan ziyade, daha 
büyük pazarlara ulaşmanın avantajlarını şimdiden oluşturmak, prestij kazanmak ve kendi ülkelerine katkı 
sağlamak için yapmaları gerektiğini düşündüklerini ifade etmişlerdir. Temel uluslararasılaşma motivasyonları 
bu bağlamda rekabet baskısı değil küresel bir oyuncu olma arzusudur.  

Yapılan mülakatlardan elde edilen ilk bulgulardan hareketle, uluslarasılaşma mekanizmaları ve 
kapsamı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 
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Yurtdışı 
fuar-
kongre 
katılım 

Yurtdışı 
satış 

Faaliyette 
bulunan 
ülke sayısı 

Yurtdışı 
üretim 

Yurtdışı ortak ar-ge 

VSY Var %100 50 Var İsveç ve Amerikalıların katıldığı ortak bir AB projesi, 

RTA Var %13 15 Yok KOSGEB ve TÜBİTAK aracılığıyla 2 arge projesi teklifi 

Maysa Yok %10 17 Yok.  Yok-Arge projelerinde yurtdışı danışmanlık hizmeti alıyorlar. 

AKA Yok - Yok Var 1 Hollanda ve 1 ABD firmasıyla arge projesi 

Simbiyotek Var %20 8 Yok 

Avrupa Patent Ofisi'nden 1 patent, 1 FP 7 projesi, 
Almanya'da 1 KOBİ'yle ve İngiltere'de 1 Tarım Araştırma 
Merkezi'yle arge ortaklığı, Wageningen Üniversitesi'yle arge 
işbirliği, 1 firmayla yeni başlayan arge işbirliği 

ARS Var %5 8 Yok 
Almanya'da bir firmayla ortak arge projesi, ancak bir daha 
istemiyorlar 

Dr. Zeydanlı Var %30 6 Yok Yok 

Anatolia Var %60 14 Var 1 arge işbirliği teklifi 

Biotron Yok %20 6 Yok 1 arge işbirliği teklifi 

Diagen Yok %5 5 Yok Yok 

Gül Biyoloji Var %3 4 Yok Yok 

İontek  Var %3 3 Yok Fransa'dan FP 7 ortak arge önerisi var 

Metis  Var Yok 
Krizden 
önce 4 
ülke 

Yok Ara verilmiş. 2001 ve 2008 krizinden önce arge işbirlikleri 

Bioorient Yok Yok Yok Yok Yok. 

BM Var Yok Yok Yok 
Fransa'dan 1 arge projesi teklifi, Almanya ve Estonya ile 
görüşmeler var 

Demersan 
1 kez 
fuara 
katılım 

Yok Yok Yok Yok 

Hibrigen Yok Yok Yok Yok 1 tane FP 7 projesi hazırlığı 

Novagenix Var Yok Yok Yok Yok 

Prizma Var Yok Yok Yok Yok 

  
Yukarıdaki ilk bulgulardan hareketle KOBİ’lerin uluslarasılaşma sürecini hem düzey olarak hem 

kapsam olarak açıklamak için aşağıdaki şekilde bir model önerilmektedir.  
 

Uluslararası Faaliyet 
Düzeyi 

Uluslararası Faaliyetlerin Düzeyini Belirleme Kriterleri 

İleri 
Firmalar yurtdışına düzenli satışlar gerçekleştirmektedir veya birden fazla ülkeyle arge bağlantıları 
bulunmaktadır. Uluslararası doğrudan yatırımları vardır veya bu konuda planlamalar yapmaktadır 

Planlı 
Firmalar yurtdışına düzenli satışlar gerçekleştirmektedir veya birden fazla ülkeyle arge bağlantıları 

bulunmaktadır. Yurtdışına düzenli satışlar gerçekleştiren firmalar yerel koşullara ürünlerini 
uyarlamaktadırlar 

Sıklıkla 
Firmalar yurtdışına düzenli satışlar gerçekleştirmektedir veya en azından bir ülkeyle arge bağlantıları 

bulunmaktadır. Yurtdışına düzenli satışlar gerçekleştiren firmalar ürünlerinde küçük değişiklikler 
yapmaktadır 

Seyrek 
Firmalar yurtdışına düzensiz satışlar gerçekleştirmektedir veya yurtdışı satışlara ara vermiştir veya 

zayıf düzeyde arge işbirlikleri bulunmaktadır. Yurtdışına ara sıra satışlar gerçekleştiren firmalar 
ürünlerinde veya hizmetlerinde değişiklik yapmamaktadır 

Başlangıç Aşaması 
Firmalar uluslararasılaşmanın başlangıç düzeyindedir. Firma uluslararasılaşmaya gitmeyi 

planlamaktadır ve bazı uluslararası işbirliği bağlantıları bulunmaktadır. Firmalar arge ve işge işbirliği 
geliştirme sürecindedir. Ancak ihracat veya yurtdışı ortak arge projesi gerçekleştirmemiştir 

Embrio Aşaması 
Firmaların uluslararası faaliyeti yoktur. Firmalar yurtdışı işletmelere karşı daha ciddi tutumlar 

geliştirme sürecindedir ve uluslararasılaşmanın gelecek düzeyine geçmek için çaba harcamaktadır 

 
  
3.1. İleri Düzeyde Uluslararası Faaliyet Gerçekleştiren Firmalar 
İleri düzeyde uluslararasılaşmış diyebileceğimiz tek firma VSY firmasıdır. VSY firmasının İsveç ve 

Amerika’yla arge bağlantıları bulunmaktadır. Almanya’da üretim tesisleri vardır. Yurtdışına düzenli satışlar 
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gerçekleştirmektedir veya birden fazla ülkeyle arge bağlantıları bulunmaktadır. Ayrıca uluslararası doğrudan 
yatırımları vardır. VSY’nin uluslararasılaşma sürecine hem araştırmacı yenilikçilik hem de fırsatçı yenilikçilik 
faaliyetleri birlikte yön vermektedir. Firmanın 4 TÜBİTAK Ar-Ge projesi bulunmaktadır. Uluslarasılaşma 
sürecinde, araştırmacı yenilikçilik faaliyetleri olarak yurtiçi arge işbirliklerini, yurtiçi destek kurumlarından 
sağladıkları hibeleri, uluslararası teknik işbirliklerini ve uluslararası ortak arge projelerini kullanmaktadır. 
Fırsatçı yenilikçilik faaliyetlerini dengeleme mekanizmaları olarak ise bayiler aracılığıyla yerel piyasadan 
topladıkları bilgileri, kongrelere ve fuarlara katılarak müşterilerden ve bilim adamlarından elde ettikleri 
bilgileri kullanmaktadırlar. Uluslararası doğrudan yatırımlar dengeleme mekanizmaları arasında sayılabilir. 

 
3.2. Planlı Düzeyde Uluslararası Faaliyet Gerçekleştiren Firmalar 
RTA 15, Maysa 17, Simbiyotek 8 ülkeye düzenli satışlar gerçekleştirmektedir. AKA firmasının ise 

yurt dışı satışları bulunmamaktadır. RTA firmasının uluslararası 2 arge projesi bağlantısı vardır. Maysa 
firması ise uluslararası arge projesi gerçekleştirmemiştir fakat arge projelerinde yurtdışından danışmanlık 
hizmetlerinden yararlanmaktadır. AKA firması, Hollanda Delf üniversitesiyle ve Amerika Birleşik 
Devletleri’nden (ABD) bir firmayla arge proje ortaklığı yapmıştır. Simbiyotek firması Avrupa’dan bir ülkeyle 
ortak Framework Program 7 (FP 7) arge projesi, Almanya’dan 1 firmayla ve İngiltere’den Tarım Araştırma 
merkeziyle arge proje ortaklıkları, Wageningen Üniversitesi’yle 1 arge projesi ve Avrupa’dan 1 ülkeyle henüz 
başlayan 1 arge proje ortaklığıyla en fazla uluslararası proje ortaklığı gerçekleştiren firma olmuştur. Firmalar 
yurtdışına düzenli satışlar gerçekleştirmektedir veya firmaların birden fazla ülkeyle arge bağlantıları 
bulunmaktadır. Ayrıca firmalar ihracat yaptıkları ülkelerin yerel koşullarına ürünlerini uyarlamaktadır. 
Düzenli ihracat faaliyetleri, birden fazla ülkeyle arge işbirlikleri ve ihracat yaptıkları ülkelerin koşullarına 
ürünlerini uyarlamaları dikkate alınarak firmalar planlı düzeyde uluslararası faaliyet gerçekleştiren firmalar 
olarak belirlenmiştir.  

RTA ve Simbiyotek firmaları hem yurtdışı arge faaliyetleri gerçekleştirmekte hem de düzenli ihracat 
faaliyetlerinde bulunmaktadır. Ayrıca Simbiyotek firması ürünlerini Orba firmasıyla gerçekleştirdiği üretim, 
satış ve pazarlama anlaşmasıyla ticarileştirmektedir. RTA firmasının 7 TÜBİTAK, 1 Sağlık Bakanlığı Kamak 
projesi, Maysa firmasının 2, AKA ve Simbiyotek firmalarının 1 TÜBİTAK projesi bulunmaktadır. Ayrıca 
Simbiyotek firmasının 1 KOSGEB projesi hazırlığı vardır. RTA ve Simbiyotek firmalarının uluslararasılaşma 
süreçlerine araştırmacı yenilikçilik ve fırsatçı yenilikçilik faaliyetleri birlikte yön vermektedir. Yurtdışı arge 
işbirliği bulunmayan Maysa firmasının uluslararasılaşma sürecine fırsatçı yenilikçilik faaliyetleri, yurtdışı 
satışları bulunmayan AKA firmasının uluslararasılaşma süreçlerine araştırmacı yenilikçilik faaliyetleri yön 
vermektedir. Firmalar, araştırmacı yenilikçilik faaliyetlerini dengeleme mekanizmaları olarak yurtiçi arge 
işbirliklerini, yurtiçi destek kurumlarından sağladıkları hibeleri, uluslararası ortak arge projelerini ve yurtdışı 
danışmanlık hizmetlerini kullanmaktadırlar. Fırsatçı yenilikçilik faaliyetlerini dengeleme mekanizmaları 
olarak ise bayiler yardımıyla yerel piyasalara ulaşarak topladıkları bilgileri, kongrelere ve fuarlara katılarak 
bilim adamları ve müşterilerden elde ettikleri bilgileri kullanmaktadırlar. İhraç ürünlerini yerel piyasalara 
uyarlamaları, ürünlerini ticarileştirmek için üretim, satış ve pazarlama anlaşmaları yapmaları da dengeleme 
mekanizmaları arasındadır. 

 
3.3. Sıklıkla Uluslararası Faaliyet Gerçekleştiren Firmalar 
ARS 8, Dr.Zeydanlı 6 ve Anatolia firması 14 ülkeye düzenli satışlar yapmaktadır. ARS firması 

Almanya’dan bir firmayla arge işbirliği gerçekleştirmiştir. Anatolia firmasının 1 ülkeyle arge bağlantısı 
bulunmaktadır. Dr. Zeydanlı firmasının ise uluslararası arge bağlantısı bulunmamaktadır. Firmalar yurtdışına 
düzenli satışlar gerçekleştirmektedir veya firmaların en azından bir ülkeyle arge bağlantıları bulunmaktadır. 
Ayrıca firmalar ihraç ürünlerinde küçük değişiklikler yapmaktadırlar. Düzenli ihracat faaliyetleri, en azından 
bir ülkeyle arge işbirliği yapmaları ve ihracat ürünlerinde küçük değişiklikler yapmaları dikkate alınarak 
firmalar sıklıkla uluslararası faaliyet gerçekleştirenler olarak belirlenmiştir. ARS ve Anatolia firmaları arge 
faaliyetleri sonucunda ortaya koydukları ürünleri ticarileştirmek için Çin’de 1 firmayla üretim sözleşmesi 
imzalamışlardır. Ayrıca Anatolia firması ürünlerini pazarlamak için 1 firmayla satış anlaşması imzalamak 
üzeredir. ARS ve Anatolia firmaları 2 TÜBİTAK, Dr. Zeydanlı firması ise 1 TÜBİTAK ve 1 SANTEZ projesi 
gerçekleştirmiştir. ARS ve Anatolia firmalarının uluslararasılaşma süreçlerine araştırmacı yenilikçilik ve 
fırsatçı yenilikçilik faaliyetleri birlikte yön vermektedir. Firmaların hem uluslararası arge işbirlikleri hem de 
ürünlerini ticarileştirmekte üretim ve satış sözleşmeleri yapmaları bu sonucu ortaya koymaktadır. Dr. 
Zeydanlı firmasının uluslararasılaşma süreçlerine ise sadece fırsatçı yenilikçilik faaliyetleri yön vermektedir. 
Firmalar, araştırmacı yenilikçilik faaliyetlerini dengeleme mekanizmaları olarak yurtiçi arge işbirliklerini, 
yurtiçi destek kurumlarından sağladıkları hibeleri ve uluslararası ortak arge proje bağlantılarını 
kullanmaktadırlar. Fırsatçı yenilikçilik faaliyetlerini dengeleme mekanizmaları olarak ise bayiler yardımıyla 
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yerel piyasalara ulaşarak topladıkları bilgileri, kongrelere ve fuarlara katılarak bilim adamları ve 
müşterilerden elde ettikleri bilgileri kullanmaktadırlar. İhraç ürünlerinde küçük değişiklikler yapmaları, 
ürünlerini ticarileştirmek için üretim ve satış anlaşmaları yapmaları da dengeleme mekanizmaları 
arasındadır. 

 
3.4. Ara Sıra Uluslararası Faaliyet Gerçekleştiren Firmalar 
Biotron 6, Diagen 5, Gül Biyoloji 4 ve İontek 3 ülkeye düzensiz ihracat yapmaktadır. Metis firması 

ise 2001 ve 2008 krizleri sonrası ihracata ara vermiştir. Biotron firmasına Avrupa’dan bir ülkeden, İontek 
firmasına Fransa’dan FP 7 arge projesi teklifi bulunmaktadır. Metis firması 2001 ve 2008 krizlerinden önce 
uluslararası arge bağlantıları yaparken şu an bu bağlantıları durdurmuştur. Diagen ve Gül Biyoloji 
firmalarının ise uluslararası arge bağlantıları bulunmamaktadır. Biotron firmasının yurtdışı anahtar teslimi 
hastane inşa eden firmalarla işbirlikleri vardır. Firmalar yurtdışına düzensiz satışlar gerçekleştirmektedir 
veya yurtdışı satışlara ara vermiştir veya zayıf düzeyde uluslararası arge işbirlikleri bulunmaktadır. İhracat 
yapan firmalar ürünlerinde değişiklik yapmamaktadır. Düzensiz ihracat faaliyetleri, zayıf düzeyde 
uluslararası arge işbirlikleri ve ihraç ürünlerinde değişiklik yapmamaları dikkate alınarak firmalar ara sıra 
uluslararası faaliyet gerçekleştirenler olarak belirlenmiştir.  

Biotron firmasının 1 TÜBİTAK projesi ve yurtiçinden 1 firmayla arge bağlantısı, Diagen firmasının 2 
TÜBİTAK projesi, Gül Biyoloji firmasının 3 TÜBİTAK projesi ve yurtiçinden çeşitli üniversitelerle işbirlikleri ve 
projeleri, İontek firmasının 4 TÜBİTAK, 1 KOSGEB projesi, yurtiçinden 1 üniversiteyle işbirliği ve arge projesi, 
Metis firmasının 1 TÜBİTAK projesi bulunmaktadır. Biotron ve İontek firmalarının yurtdışı arge bağlantıları 
ve yurtdışı satışları uluslararasılaşma süreçlerine araştırmacı yenilikçilik ve fırsatçı yenilikçilik faaliyetlerinin 
birlikte yön verdiğini göstermektedir. Diagen, Gül Biyoloji ve Metis firmalarının uluslararasılama süreçlerine 
yurtdışı arge bağlantılarının olmaması dikkate alınarak fırsatçı yenilikçilik faaliyetleri yön vermektedir. 
Firmalar, araştırmacı yenilikçilik faaliyetlerini dengeleme mekanizmaları olarak yurtiçi arge işbirliklerini, 
yurtiçi destek kurumlarından sağladıkları hibeleri ve uluslararası ortak arge proje bağlantılarını 
kullanmaktadırlar. Fırsatçı yenilikçilik faaliyetlerini dengeleme mekanizmaları olarak ise bayiler yardımıyla 
yerel piyasalara ulaşarak topladıkları bilgileri, kongrelere ve fuarlara katılarak müşterilerden ve bilim 
adamlarından elde ettikleri bilgileri kullanmaktadırlar. Biotron firmasının yurtdışı anahtar teslimi hastane 
inşa eden firmalarla işbirlikleri yapması da dengeleme mekanizmaları arasındadır. 

 
3.5. Uluslararası Faaliyetlerin Başlangıç Aşamasında Olan Firmalar 
Bioorient, BM, Demersan ve Hibrigen firmalarının yurtdışı satışları bulunmamaktadır. Bioorient 

firması ihracat için Irak ve Libya’dan, Demersan firması ise Avusturya, Almanya, Azerbaycan ve Irak’tan 
bayilerle görüşmeler yapmaktadır. BM firmasına, Fransa’dan 1 arge projesi teklifi vardır. Firma Almanya ve 
Estonya ile ortak arge projeleri konusunda görüşmeler yapmaktadır. Hibrigen firmasının FP 7 arge projesi 
hazırlığı bulunurken, Bioorient ve Demersan firmalarının arge bağlantıları bulunmamaktadır fakat bu 
firmalar uluslararası arge işbirliği tekliflerine açık olduklarını belirtmektedirler. Bioorient firmasının Avrupa 
Girişimcilik Ağı üyeliği vardır. Firma bu üyelikle yurtdışı bayilere nasıl ulaşacağını öğrenmektedir. Bioorient 
ve Demersan firmalarının 1 TÜBİTAK projesi vardır. BM firmasının 1 TÜBİTAK ve 1 KOSGEB projesi, Hibrigen 
firmasının ise 1 KOSGEB projesi bulunmaktadır. Firmalar uluslararasılaşmaya gitmeyi planlamaktadır. BM ve 
Hibrigen firmalarının uluslararası arge projeleri konusunda görüşmeler yapmaları, Bioorient ve Demersan 
firmalarının ihracat için yurtdışından bayilerle görüşmeler yapmaları, firmaların uluslararası faaliyetlerin 
başlangıç aşamasında olan firmalar olarak belirlenmesinde etkili olmuştur. Firmalar arge ve işge işbirliği 
geliştirme sürecindedir. Ancak ihracat veya yurtdışı ortak arge projesi gerçekleştirmemişlerdir. BM ve 
Hibrigen firmalarının uluslararası arge bağlantıları için girişimlerde bulunmaları uluslararasılaşma süreçlerine 
araştırmacı yenilikçilik faaliyetlerinin, Bioorient ve Demersan firmalarının ihracat için yurtdışı bayilerle 
görüşmeler yapmaları uluslararasılaşma süreçlerine fırsatçı yenilikçilik faaliyetlerinin yön verdiğini 
göstermektedir. Bioorient firmasının Avrupa Girişimcilik Ağı üyesi olması uluslararasılaşma süreçlerine 
fırsatçı yenilikçilik faaliyetlerinin yön verdiğini desteklemektedir. Firmalar, araştırmacı yenilikçilik 
faaliyetlerini dengeleme mekanizmaları olarak yurtiçi arge işbirliklerini, yurtiçi destek kurumlarından 
sağladıkları hibeleri ve uluslararası ortak arge proje girişimlerini kullanmaktadırlar. Fırsatçı yenilikçilik 
faaliyetlerini dengeleme mekanizmaları olarak ise ihracat için bayilerle ve firmalarla yaptıkları görüşmeleri, 
kongreler ve fuarlar yardımıyla elde ettikleri imkânları ve Avrupa Girişimcilik Ağı Üyeliğini kullanmaktadırlar.  

 
3.6. Embriyo Firmalar 
Novagenix ve Prizma firmalarının uluslararası arge bağlantıları ve yurtdışı satışları yoktur. Prizma 

firmasının 1 KOSGEB projesi bulunmaktadır. Novagenix firmasının ise yurtiçi arge projesi yoktur. Firmalar 
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uluslararasılaşma süreçleriyle ilgili araştırmalar yapmaktadırlar. Firmaların uluslararası faaliyeti 
bulunmaması ve uluslararasılaşmanın gelecek düzeyine geçmek için çaba harcamaları uluslararası faaliyet 
gerçekleştirmeyen firmalar olarak değerlendirilmelerinde etkili olmuştur. Uluslararasılaşma süreçlerine 
yurtiçi arge çalışmaları yön veren firmalar, ticarileştirilecek ürünler ortaya koymaya çalışmaktadırlar. 
Araştırmacı yenilikçilik faaliyetlerini dengeleme mekanizmaları olarak yurtiçi arge işbirliklerini, yurtiçi destek 
kurumlarından sağladıkları hibeleri kullanmaktadırlar ve yeni ürün ortaya koyma çabaları da bu 
mekanizmalar arasında belirtilebilir. Fırsatçı yenilikçilik faaliyetlerini dengeleme mekanizmaları olarak ise 
kongrelere ve fuarlara katılarak bilim adamları ve müşterilerle ilişkiler geliştirmeye çalışmaktadırlar.  
 

4. Sonuç 
Çalışmada, Türkiye’de yenilikçi KOBİ’lerin uluslararasılaşmanın hangi aşamasında bulunduğu, 

geleneksel ve küresel doğan firmaları inceleyen uluslararasılaşma modellerinden (Johanson ve Vahlne, 
1977; Bilkey ve Tesar 1977, Çavuşgil 1980; Andersson, ve Wictor, 2003) farklı bir modelle ortaya 
konulmuştur. Modelimizdeki yaklaşım firmaların arge bağlantıları, düzenli, düzensiz ihracat faaliyetleri veya 
firmaların ihracat yapmamaları üzerine temellenmiştir. Ayrıca firmaların ihraç ürünlerinde yaptıkları 
değişiklikler ve uluslararasılaşma niyetleri de modelin oluşturulmasında dikkate alınmıştır. Yapılan analiz 
sonucunda ileri düzeyde uluslararasılaşanlar, planlı ihracat yapanlar, uluslararasılaşmanın embrio 
seviyesinde olanlar ile henüz başlangıç aşamasında olanların uluslarasılaşma sürecine daha çok araştırmacı 
yenilikçilik faaliyetleri yön verirken, sıklıkla ve arasıra uluslararası işletmecilik faaliyeti gerçekleştirenlerin 
uluslararasılaşma sürecine daha çok fırsatçı yenilikçilik faaliyetleri yön verdiği tespit edilmiştir.   

Maysa firmasının yurtdışından danışmanlık hizmeti alması, Simbiyotek firmasının Orba firmasıyla 
üretim, satış ve pazarlama anlaşması imzalaması, ARS ve Anatolia firmalarının Çin’li firmalarla üretim 
anlaşmaları imzalamaları, ayrıca Anatolia firmasının satışlar için farklı firmalarla görüşmeler yapması ve 
Biotron firmasının yurtdışı anahtar teslimi hastane inşa eden firmalarla işbirlikleri yapması Baden Fuller ve 
Volberda (1997), Rothaermel ve Deeds (2004), Holmqvist (2004), Lavie ve Rosenkopf’un  (2006) 
araştırmalarıyla uyuşmaktadır. Bu çalışmalarda firmaların araştırmacı yenilikçilik ve fırsatçı yenilikçilik 
faaliyetlerini dengelemek için dış kaynaklardan yararlanabileceği belirtilmektedir. 

Bu çalışma, KOBİ’lerin uluslararasılaşma sürecinde araştırmacı yenilikçilik ve fırsatçı yenilikçilik 
faaliyetlerini nasıl dengelediklerini inceleyen ilk çalışmalardan biri olarak hem uluslararasılaşma teorisine 
hem de örgütsel öğrenme teorisine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Yönetsel açıdan ise, içsel ve dışsal 
zorluklar nedeniyle büyük firmalara göre daha zayıf olan KOBİ’lerin uluslararasılaşma sürecinde araştırmacı 
yenilikçilik ve fırsatçı yenilikçilik faaliyetlerini dengelemelerinin, bu sürecin daha etkin yönetilmesine katkıda 
bulunduğunu göstermesi bakımından önemlidir. 

Ayrıca firmalar, araştırmacı yenilikçilik faaliyetlerini desteklemek için kullandıkları yurtiçi ve yurtdışı 
arge işbirliklerini, projeleri ve teknik işbirliklerini, ürün tasarlama ve geliştirme faaliyetlerinde kullanarak 
firma dışındaki kurum, kuruluş ve firmaların bilgilerinden yararlanmaktadırlar. Yani firma içi bilgiyle firma 
dışı bilgiyi birleştirerek yeni bir bilgi öğrenmektedirler. Firmalar, fırsatçı yenilikçilik faaliyetleri için bayiler 
aracılığıyla piyasalardan topladıkları bilgileri, kongreler ve fuarlar aracılığıyla bilim adamları ve müşterilerden 
elde ettikleri bilgileri, ürün tasarlama ve geliştirme faaliyetlerinde kullanarak firma dışındaki kişilerin ve 
firmaların bilgilerinden yararlanmaktadırlar. Yani firma içi bilgiyle firma dışı bilgiyi birleştirerek yeni bir bilgi 
öğrenmektedirler. Bu yeni bilgi öğrenme süreci Kogut ve Zander’in (1992) ve Henderson ve Cockburn’un 
(1994) araştırma bulgularıyla uyuşmaktadır.  

Gelecek araştırmalarda girişimcilerin/yöneticilerin fırsatçı yenilikçilik ve araştırmacı yenilikçilik 
eğilimlerinin öncüllerinin neler olduğu ve bunların uluslarasılaşmaya etkisi konusu araştırılabilir. Ayrıca, 
kurumsal çevrenin firmaların fırsatçı yenilikçilik davranışı ile araştırmacı yenilikçilik davranışını nasıl 
etkilediğine ve bunun uluslarasılaşmaya etkisine yönelik çalışmalar yapılabilir.   
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ÖZET 
Günümüz rekabet koşullarında ulusal ve uluslararası alanda ekonomik, politik, sosyal ve teknolojik 

koşulların hızlı ve belirsiz değişimi işletmeler için dayanıklılığın önemini giderek arttırmaktadır. Örgüt teorisi 
yazınında dayanıklılık kavramı daha çok kriz yönetimi, afet yönetimi ve yüksek-güvenilir örgütler yazınında 
çalışılsa da, son yıllarda kavram değişim yönetimi ve stratejik yönetim alanında kullanılmaya başlamıştır. 
Yazında, örgütsel dayanıklılığın önemi küçük ve orta ölçekli işletmelerin sürdürülebilirliğinin için de sıklıkla 
vurgulanmaktadır. Öte yandan, hem keşifsel hem de sömürücü öğrenme ve yenilik faaliyetlerini içeren çift 
yönlülük kavramı da yazında yeniden önem kazanmıştır. Bu nedenle, bu çalışmada kümelenmiş küçük ve 
orta ölçekli işletmelerde yüksek seviyede görülen bilişsel yakınlık, örgütsel dayanıklılık ve çift yönlülük 
arasındaki ilişkiler incelenmektedir. Bu amaçla, İstanbul Manifaturacılar Çarşısı’nda (İMÇ) faaliyet gösteren 
188 işletmeden anket toplanmıştır. Geliştirilen hipotezleri test etmek amacı ile çoklu regresyon analizi 
yöntemi kullanılmıştır. Analizler sonucunda geliştirilen tüm hipotezler kabul edilmiştir. Bilişsel yakınlık ve 
örgütsel dayanıklılık arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuş ve örgütsel dayanıklılık ve keşifsel ve 
sömürücü yenilik arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca örgütsel dayanıklılığın bilişsel 
yakınlık ve çift yönlülük arasındaki önerilen aracı değişken rolü anlamlı bulunmuştur. Bu çalışma, örgütsel 
değişim yazınına kavramın örgüt içi diğer değişkenlerle olan ilişkilerini nicel olarak araştırarak katkıda 
bulunmayı hedeflemektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Dayanıklılık, Çift Yönlülük, Keşifsel Yenilik, Sömürücü Yenilik, Bilişsel 

Yakınlık, Kümeler 
 
1. Giriş 
Hızla değişen ekonomik koşullar ve gittikçe artan felaket ve saldırılar örgütler için dayanıklılığın 

önemini giderek arttırmaktadır. Bu nedenle, örgütsel dayanıklılık son yıllarda yazında sıklıkla çalışılan bir 
kavram olmuştur (Duchek, 2014; Aleksic vd. 2013; Pal vd., 2014; Richter ve Löfsten, 2014; Teixeira ve 
Werther, 2013; Williams ve Shepherd, 2014). Öte yandan değişime ayak uydurabilmek ve belirsizliklere karşı 
hazırlıklı olabilmek için örgütler hem farklılık ve değişiklik odaklı keşifsel yenilik faaliyetlerine hem de aynı 
anda verimlilik ve etkinlik odaklı sömürücü yenilik faaliyetlerine odaklanmayı hedeflemektedir. Bu nedenle, 
günümüz koşullarında çift yönlülüğün (ambidexterity) de önemi giderek artmaktadır (Birkinshaw and 
Gibson, 2004; Li vd., 2008; Tamayo-Torres vd. 2011). Yazında örgütsel dayanıklılığı tetikleyici faktörler 
üzerine çalışmalar bulunsa da kavramın herkesçe bilinen ve kabul edilen bir ölçeği olmadığından, yazın 
çoğunlukla kavramsal ve nitel çalışmalarla gelişmiş ve kavramın örgüt içi diğer kavramlar ile olan olası 
ilişkileri henüz netlik kazanmamıştır. Bu nedenle, bu çalışma örgütsel dayanıklılığın olası öncül 
değişkenlerinden bilişsel yakınlık üzerine odaklanarak, bilişsel yakınlığın yüksek seviyelerde görüldüğü 
kümelerde örgütsel dayanıklılık ve çift yönlülük arasındaki ilişkiyi anlamlandırmayı hedeflenmektedir. 

 
2. Örgütsel Dayanıklılık 
Örgütsel dayanıklılık kavramı 1990’lı yıllardan itibaren kriz ve afet yönetimi yazınında gelişen bir 

kavram iken günümüzde örgütsel değişim ve stratejik yönetim yazınında sıklıkla incelenmektedir (ör: Pal vd., 
2014; Teixeira ve Werther, 2013). Duchek (2014) örgütsel dayanıklılığı ‘işletmelerin gelişen tehdit ve 
gelişimleri öngörebilme, beklenmeyen olaylarla etkili bir biçimde baş edebilme ve bu olaylardan öğrenmiş 
bir şekilde çıkıp örgütsel değişim için dinamik yetkinlikler geliştirme’ olarak tanımlamıştır. Yazında örgütsel 
dayanıklılığı tetikleyici faktörler üzerinde durulurken (ör: Lengnick-Hall, 2011; Pal vd. 2014) kavramın örgüt 
içi farklı değişkenler ile olan ilişkileri üzerine yapılmış nicel çalışmalar henüz gelişim aşamasındadır. Bu 
nedenle bu çalışma farklı yakınlık kavramları arasından yazında önemi giderek artan bilişsel yakınlık (Molina-
Molare, vd. 2011; Wuyts vd. 2005) üzerine odaklanmış ve yakınlığın yüksek seviyelerde görüldüğü 
kümelerde kavramın örgütsel dayanıklılık üzerindeki etkisi üzerine odaklanmıştır. Ayrıca, örgütsel 
dayanıklılığın keşifsel ve sömürücü yenilik faaliyetleri (March, 1991; March 1996) üzerindeki etkisi 
araştırılmıştır. Bu faaliyetlerin bir arada aynı işletmede bulunabileceği görüşünden hareketle (Benner ve 
Tushman, 2002; Miller vd. 2006) örgütsel dayanıklılığın çift yönlülük üzerindeki etkisi de incelenmiştir. 
Yapılan yazın taraması sonucunda araştırmanın hipotezleri aşağıdaki gibi geliştirilmiştir. 

mailto:deniz.kantur@bilgi.edu.tr
mailto:iseria@boun.edu.tr
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H1: Bilişsel yakınlık ve örgütsel dayanıklılık arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 
 
H2: Örgütsel yakınlık ve çift yönlülük arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 
 
H3: Örgütsel dayanıklılık ve (a) keşifsel yenilik ve (b) sömürücü yenilik arasında pozitif ve anlamlı bir 

ilişki bulunmaktadır. 
  
H4: Örgütsel dayanıklılık bilişsel yenilik ve çift yönlülük arasındaki aracı değişken rolü pozitif ve 

anlamlıdır. 
 
H5: Örgütsel dayanıklılık ve (a) keşifsel ve (b) sömürücü yenilik arasındaki aracı değişken rolü pozitif 

ve anlamlıdır. 
 
3. Araştırma Yöntemi 
Bu çalışmada, geliştirilen hipotezleri test etmek amacıyla nicel araştırma yöntemlerinden anket 

tekniği kullanılmıştır. Örgütsel dayanıklılık Kantur ve İseri-Say (2012)’ın geliştirdiği ölçek kullanılarak 12 öğe 
ile, bilişsel yakınlık Molina-Molares vd. (2011)’in kullandığı şekliyle 7 öğe ile, iki yönlülük Tamaya-Tomres vd. 
(2011)’ne dayandırılarak toplam 9 öğe ile ölçülmüştür (keşifsel yenilik 4 öğe, sömürü yenilik 5 öğe ile). Tüm 
ankette sorular Likert ölçeği ile sorulmuş ve katılımcılardan kendi firmalarını düşünerek söylemlere ne 
derece katılıp katılmadıkları sorulmuştur. Örneklem İstanbul Manifaturacılar (İMÇ) çarşısında faaliyet 
gösteren firmalardan oluşturulmuştur. İMÇ çarsısına odaklanılmasındaki en önemli neden çarşının 
1970’lerden bu yana faaliyet gösteren İstanbul’un en eski kümelenmiş çarşılarından biri olarak bilinmesidir.  

2013 Eylül- 2014 Kasım dönemi boyunca yüze yüze görüşülerek toplam 188 adet anket 
toplanmıştır. Örneklem incelendiğinde çalışmaya katılan firmaların %32,3’ünün döşemelik kumaş, perde ve 
ev tekstil, %28,2’sinin dikiş makineleri ve yedek parça, %18,1’inin giyim, %14,4’ünün müzik, %4,3’ünün halı 
ve döşeme ve %2,7’sinin dekorasyon alanlarında faaliyet gösterdiği görülmektedir. Katılımcıların, %43’ü 
firma sahibi, %22’si mağaza müdürü, %32,8’i satış sorumlusu ve son olarak %2,2’si muhasebecidir. Katılan 
firmaların %56,9’u aile firması olduğunu kalan %43,1’i de şahıs firması olduğunu belirtmiştir. Aile 
firmalarının %31,1’i henüz birinci kuşak ailenin, %57,5’i ikinci kuşak ailenin ve %11,3’ü de üçüncü kuşak 
ailenin firmayı şu anda yönettiğini bildirmiştir.  
 

4. Analiz ve Bulgular 
Keşifsel faktör analizinin sonuçlarına göre tüm kavramlar öngörülen faktör yapısına sahip olup 

Cronbach’s Alpha değerleri kabul edilebilir seviyededir. Sadece sömürücü yenilik kavramının güvenilirlik 
değeri .69 olarak bulunmuştur fakat Nunnally ve Bernstein (1978)’e göre kabul edilebilir alt limite olan .70’e 
çok yakın olduğundan analize devam edilmiştir. Araştırma modelindeki tüm kavramların Cronbach Alpha 
değerleri ve kavramları ölçmek için kullanılan öğe sayıları Tablo: 1’de belirtilmiştir. 

 
Tablo 1. Cronbach Alpha Değerleri 

Constructs Cronb
ach Alpha 

Numb
er of items Bilişsel yakınlık .858 7 

Örgütsel dayanıklılık .849 9 

Çift yönlülük .792 8 

Keşifsel yenilik .749 4 

Sömürücü yenilik .685 4 

 
 
Geliştirilen hipotezleri test etmek amacı ile öncelikle değişkenler arası korelasyon kat sayıları 

incelenmiş ve sonrasında çoklu regresyon analizleri yapılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde, öncelikle bilişsel 
sosyal sermaye ve örgütsel dayanıklılık arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır 
(β=0.234, p<0.01). Ayrıca örgütsel dayanıklılık ve sömürücü yenilik arasında (β=0.535, p<0.01) ve örgütsel 
dayanıklılık ve keşifsel yenilik arasında da (β=0.504, p<0.01),  pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca 
örgütsel dayanıklılık ve çift yönlülük arasında da β=0.609 (p<0.01) seviyesinde pozitif bir ilişki bulunmuştur.  
Tanımlayıcı istatistikler Tablo 2’de yer almaktadır. Bu sonuçlar ile H1, H2 ve H3(a) ve H3(b) hipotezleri kabul 
edilmiştir.  
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Tablo 2: Tanımlayıcı İstatistikler 

 Mean S.D. 1 2 3 4 5 

Bilişsel yakınlık 3.5 .74 .86     

Örgütsel dayanıklılık 4.2 .51 .23** .85    

Çift yönlülük 4.1 .46 .25** .61** .79   

Keşifsel yenilik 4.2 .54 .09 .50** .88** .75  

Sömürücü yenilik 4.1 .51 .34** .54** .86** .50** .69 

** p<.01 (tek-kuyruklu testler). 

 
 

  Grafik 1: Araştırmanın Modeli 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Aralı ilişki hipotezleri test edebilmek için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Model 1’de bilişsel 

yakınlık bağımsız değişken ve örgütsel dayanıklılık bağımlı değişkendir (bkz. Tablo 3). Model 2’lerde bağımlı 
değişken sırasıyla keşifsel yakınlık, sömürücü yakınlık ve çift yönlülük bağımlı değişken iken bilişsel yakınlığın 
bağımsız değişken olarak rolü incelenmiştir. Baron ve Kenny (1986)’ye göre gerekli şartlar sömürücü yenilik 
ve çift yönlülük değişkenleri ile olan ilişkilerde sağlanırken keşifsel yenilik için sağlanamamıştır. Bu nedenle 
örgütsel dayanıklılığın aracı rolü sömürücü yenilik ve çift yönlülük bağımlı değişkenleri için incelenmiştir. 
Model 3’lerde hem bilişsel yakınlık hem örgütsel dayanıklılık bağımsız değişken olarak regresyona 
eklenmiştir. F değeri ve R2 deki değişim incelendiğinde ve anlamlı Sobel test sonuçlarına da dayandırılarak, 
örgütsel dayanıklılığın bilişsel yakınlık bağımsız değişkeni ile sömürücü yenilik ve çift yönlülük bağımlı 
değişkenleri arasında kısmi aracı bir etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Analizler sonucunda 
geliştirilen H4 hipotezi ve H5 (b) hipotezleri kabul edilirken H5(a) hipotezi reddedilmiştir. 
 

Tablo 3: Çoklu Regresyon Analiz Sonuçları 

 Bağımlı Değişken 

 Örgütsel Dayanıklılık (OD) Keşifsel Yenilik Sömürücü Yenilik Çift Yönlülük 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 

OD   .509***  .482***  .584*** 

Bilişsel Yakınlık .234*** .096 -.023 .34*** .227** .246*** .110* 

F değeri 10.233*** 1.709 29.823*** 23.730*** 44.016*** 11.761*** 54.239*** 

Ayarlanmış R2 .05 .004 .246 .110 .327 .056 .376 

R2 değişim   .265  .248  .06 

***p<0.01; ** p<0.05; * p<0.10. 

 
 
 
 

Çift Yönlülük 

Bilişsel Yakınlık 
Örgütsel Dayanıklılık Keşifsel Yenilik 

Sömürücü yenilik 
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5. Sonuç ve Değerlendirme 
Özetle, bu çalışma, yazına iki ayrı katkıda bulunmayı hedeflemektedir. İlk olarak, bilişsel yakınlığın 

yüksek seviyede görüldüğü kümelere odaklanılarak, bilişsel sosyal sermayenin örgütsel dayanıklılık 
üzerindeki etkisini anlamlandırmayı hedeflemektedir. İkinci olarak, örgütsel dayanıklılığın çift yönlülük ve çift 
yönlülüğü oluşturan keşifsel ve sömürücü yenilik faaliyetleri üzerindeki etkisini incelemeyi hedeflemektedir. 
Araştırmada örneklem İstanbul Manifaturacılar Çarşısında (İMÇ)  faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli 
işletmelerden seçilmiştir. Sonuçlara göre bilişsel yakınlığın örgütsel dayanıklılık ile arasında pozitif bir ilişki 
olduğu sonucuna varılmıştır. Örgütsel dayanıklılık işletmelerin çift yönlülüğünü, keşifsel ve sömürücü 
yeniliğini etkilerken, aracı rol sadece çift yönlülük ve sömürücü yenilik için bulunmuştur.   
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ÖZET 
Literatürde yer alan girişimcilik araştırmalarında genel olarak girişimcilerin, nasıl ve niçin bu kariyeri 

tercih ettikleri, işletmelerini hangi yol ve yöntemlerle kurdukları, girişimcilerin sahip oldukları bireysel 
özgeçmiş ve kişilik özellikleri araştırılmakla birlikte çok az çalışma işletmenin kapatılmasına odaklanmıştır. Bu 
çalışmalarda ise işletmenin kapatılması ya da iş terki, başarısızlık ya da iflas gibi olusuzluk çağrıştıran 
kavramlarla ifade edilmiş ve analizler, işletme ya da populasyon düzeylerinde gerçekleştirilmiş, iş terki 
makro kavram ve değişkenlerle ilişkilendirilmiştir. Girişimci seviyesinde iş terkinin araştırıldığı ve analiz 
edildiği araştırmalar çok az sayıdadır. Girişimci açısından iş terki mutlaka başarısızlık ya da iflas 
olmamaktadır. Girişimsel çıkış olarak nitelendirilen bu durum, işletmenin kapatılmasını, tasfiyesini ya da 
devren satılmasını içerebileceği gibi girişimcinin kariyerini sonlandırmasını da kapsayabilmektedir. 
Çalışmada başarısızlık ya da iflas etme ile girişimsel çıkış konseptleri arasında ayrıma gidilerek iş terkine 
yönelik analiz ve değerlendirmeler, girişimci seviyesinde gerçekleştirilmiştir. Girişimcilerin, girişimsel çıkış 
performansları, sahip oldukları beşeri sermaye altyapıları dikkate alınarak analiz edilmiştir. Çalışma bu 
kapsamda tasarlanarak girişimcilerin beşeri sermaye birikimleri ile girişimsel çıkış performansları arasındaki 
ilişki incelenmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, İş Terki, Girişimsel Çıkış, Beşeri Sermaye 
 
1. Giriş 
Girişimcilikle ilgili önceki araştırmalar girişimcilerin sahip oldukları davranışsal eğilimler ve kişilik 

özellikleri gibi faktörlerin girişimsel sonuçları nasıl etkilediğini  araştırmışlarsa da aslında beşeri sermayenin 
girişimcilikteki rolü hakkında çok az şey bilinmektedir (Marvel ve Lumpkin 2007: 809).  Chandler ve Hanks 
(1998), Davidsson ve Honig (2003), Rauch ve diğerleri (2005) gibi beşeri sermayeyle ilgilenen araştırmacılar, 
girişimcilik alanında beşeri sermaye konseptini işleyerek bu araştırma konusuna duydukları merakı da 
göstermişlerdir. Beşeri sermayesi yüksek olan bireyler başkalarına göre daha iyi girişimsel kararlar 
alabilmektedir (Colombo ve Grilli 2005: 800). Beşeri sermaye bu kapsamda, fırsatların tespit edilmesi ve 
tespit edilen fırsatların değerlendirilmesi sürecinde etkili ve önemli bir değişken olmaktadır. Girişimciliğe 
özgü beşeri sermaye ise fırsatların tespiti ve takibi söz konusu olduğunda genel beşeri sermayeden daha 
önemli olabilmektedir. Bireyin belirli konudaki beşeri sermayesi, yüksek ekonomik rantlar da sağlayabilir. 
Girişimciliğe özgü beşeri sermaye, genel beşeri sermaye ile birleştiğinde girişimcilere fırsatların 
tanımlanması hususunda daha etkin bir rehber vazifesi görecektir. Bu sermaye girişimcilere fırsatları 
görebilmek için nereye bakmaları gerektiğini söyleyeceği gibi sadece genel beşeri sermayelerine güvenen 
girişimcilerin göremeyecekleri fırsatların tanımlanmasına da yardımcı olmaktadır (Uçbaşaran ve diğerleri 
2008: 158).  

Diğer taraftan işletmenin kurulması kadar kapatılması ve bu iş terki sürecinin anlaşılması da önem 
arzetmektedir. Girişimciler, farklı iş alanlarına yeni yatırımlar yapabilme adına, psikolojik, maddi ve zamansal 
kaynaklarını yeniden organize etmek için mevcut işletmelerini kapatabilmekte, ortaklık paylarını ya da 
işletmelerini satabilmektedirler. Bu noktada kapatılan işletme bir başarısızlık öyküsünden çok yeni 
keşfedilen iş fırsatlarını değerlendirme yolunda bir aracı rol üstlenebilmektedir. Bu kapsamda 
değerlendirildiğinde girişimcilerin sahip oldukları beşeri seraye alt yapısı, işletme kapatma ya da iş terki 
kararlarını da etkileyebilmektedir.   
 

2. Beşeri Sermaye ve Boyutları 
Bilgi ve deneyim beşeri sermaye kavramının merkezinde yer alan özelliklerdir (Becker 1975: 16). 

Beşeri sermaye teorisi, bireyin sahip olduğu bilgi ve beceri stoğunun gelir dağılımını belirleyen önemli bir 
unsur olduğunu varsaymaktadır (Chandler ve Hanks 1998: 360). İki temel demografik karakteristik olarak 
eğitim ve deneyim beşeri sermaye konseptinin tabanını oluşturmaktadır (Becker 1975: 16). Becker (1975), 
Bruderl ve diğerleri (1992) ve Cooper ve diğerleri (1994) beşeri sermayeyi, genel beşeri sermaye ve spesifik 
beşeri sermaye olarak iki yapıya ayırmışlardır. Genel beşeri sermaye belirli bir işi icra edebilmek için gerekli 
olan kabiliyetten çok eğitim ve iş deneyimi ile ilgilidir. Spesifik beşeri sermaye ise belirli bir iş ya da firmaya 
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özgü bilgi, beceri birikimidir (Kriechel ve Pfann 2005: 225). Girişimcinin eğitim ve iş deneyimi aracılığıyla 
edindiği bilgi genel beşeri sermaye kapsamında değerlendirilmektedir (Colombo ve Grilli 2005: 798).  

Girişimcilik araştırmalarında özellikle ilk dönem çalışmalarda bireysel özgeçmiş ve karakteristikleri 
kapsamında değerlendirilen eğitim faktörü, beşeri sermaye konseptinin girişimcilik literatürüne 
uyarlanmasıyla birlikte girişimsel fırsatların tespiti (Arenius ve De Clercq 2005: 249), değerlendirilmesi 
(Uçbaşaran ve diğerleri 2008: 156) işletmeye dış kaynaklı sermaye tedariki (Bates 1990: 551), işletmenin 
büyüme oranı  (Cooper ve diğerleri 1994: 371) ile girişimcinin eğitim seviyesi arasındaki ilişkiye yönelik 
araştırmalar gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Eğitim, fırsatların tanımlanması ve değerlendirilmesi 
süreçlerinde bireyin beşeri sermayesi içerisinde önemli bir bileşenini teşkil etmektedir. Eğitim bireyin bilgi 
ve beceri stoğunu artırırken girişimsel fırsat tanımlaması ve takibi gibi becerileri başarıyla kazandırmaktadır 
(Marvel ve Lumpkin 2007: 811). İyi eğitim görmüş girişimciler karmaşık problemlerin üstesinden daha rahat 
gelebilmekte, bilgi seviyelerini ve eğitim sistemi ile kazandıkları sosyal temaslarını da artırarak iş fırsatlarını 
tanımlama ve onlardan yararlanmak için gerekli kaynakları da kazanabilmektedirler  (Arenius ve De Clercq  
2005: 252). Cooper ve diğerleri (1994) yeni kurulan Amerikan firmalarını inceledikleri araştırmalarında 
büyüme oranı yüksek olan firmaların genellikle eğitim seviyesi yüksek girişimciler tarafından kurulduğunu 
bulgulamıştır.  

İş deneyimi genel beşeri sermayenin anahtar bileşenlerinden biri olarak görülmektedir (Castanias 
ve Helfat 2001: 663).  İş deneyimi yeni bilgiye entegre olmaya ve onu birikimli hale getirmeye yardımcı 
olmaktadır. Dahası, iş deneyimi bireylerin yeni durumlara adapte olmalarını (Davidsson ve Honig 2003: 306) 
ve daha üretken olmalarını da kolaylaştırmakta aynı zamanda kendi işine sahip olma ve yeni firma başlatma 
yeteneği ile de bir bağlantısı bulunmakta ve kurulan işin ayakta kalmasını da etkilemektedir (Gimeno ve 
diğerleri 1997: 756). Genel beşeri sermaye girişimcinin eğitim ve iş deneyimi aracılığıyla edindiği bilgiyi 
içermektedir. Girişimciliğe özgü  beşeri sermaye ise yeni yaratılacak firmada girişimcinin doğrudan 
kullanabileceği kabiliyetleri kapsamaktadır.   

Literatürde girişimsel fırsatların tespitiyle ilgili iki temel yaklaşım bulunmaktadır. İlk yaklaşım 
girişimsel fırsatların zaman içerisinde bilgi ve enformasyon edinilerek geliştirildiğini vurgulamaktadır. Diğer 
yaklaşım ise fırsatların keşfedilmeyi bekler biçimde çevrede bulunduklarını ve teyakkuz donanımına sahip 
bireylerin bu fırsatları tespit ettiklerini iddia etmektedir. Bu bakış açısı fırsatların girişimsel teyakkuz ile 
keşfedilebileceğini savunmaktadır. Akla gelen ani bir fikir  bireyin fırsatları fark etmesine olanak 
sağlayabilmektedir (Westhead ve diğerleri 2005: 396).  

 
3. Girişimsel Çıkış Kavramı 
Girişimcilik alanına yönelik araştırmaların çoğu, bireylerin, girişimcilik kariyerine yönelmelerini 

mercek altına almaktadır. Girişimcilik kariyerine hangi koşullarda, hangi kararlarla başlandığının, 
girişimcilerin kişiliklerinden karar alma yöntemlerine kadar bireysel, örgütsel ve çevresel düzeylerde analiz 
edildiği bu çalışmalara rağmen girişimcilik kariyerinden ayrılmanın ya da kurulan işin terk edilmesinin 
incelendiği çalışmalar çok azdır. Girişimsel çıkış olarak da nitelendirilebilen bu fenomen, strateji ve örgüt 
literatüründe sıklıkla başarısızlık olarak kavramsallaştırılmıştır (Wennberg 2011: 170). Ancak araştırmalar, 
başarısızlık ile girişimsel çıkışın teorik farklılıklarını açıkça ortaya koymaktadır. Örneğin Bates (2005) ve 
Headd (2003), Amerikan işletmeleri üzerine yaptıkları araştırmalarda, kapatılan işletmelerin üçte birinin 
sahipleri tarafından başarılı bulunmalarına rağmen kapatıldıklarını bulgulamıştır. Bu bulgu, Uçbaşaran ve 
diğerleri (2005) tarafından, İngiltere’de gerçekleştirilen araştırma sonuçlarıyla da örtüşmektedir. Girişimsel 
çıkış çok yönlü ve çok aşamalı bir fenomendir ve başarısızlık konseptinden farklıdır.  

Girişimsel çıkış ile ilgili araştırmalar literatürde bireysel, örgütsel ve populasyon seviyesinde 
gerçekleştirilmekle birlikte, bireysel düzeyde yani girişimcinin bakış açısını anlama üzerine analizler, 
Wennberg ve Wiklund (2006) ile Wennberg ve diğerleri (2010) gibi birkaç araştırma dışında az sayıda ve 
yetersizdir. İşletmenin kapatılması başarısızlık olarak görülmekte, çevresel ya da örgütsel düzeydeki 
değişkenler incelenirken girişimcinin işletmesine yüklediği misyon ve girişimcinin işletmesini kapattıktan ya 
da devir ettikten sonraki kariyer aşamaları göz ardı edilmektedir. Örneğin deneyimli girişimciler arasında yer 
alan seri girişimciler, belli bir zaman diliminde tek bir işletmeye sahip ya da ortak olmakta ancak daha karlı iş 
fırsatları tespit ettiklerinde mevcut işletmelerinden çıkış yaparak daha karlı olan iş alanına yönelmektedirler. 
Bu durumda işletmenin daha karlı bir iş fırsatı için kapatılması ya da satılması başarısızlıktan çok girişimsel 
çıkış olarak değerlendirilmelidir. Örneğin Everett ve Watson (1998), 1960-1999 yılları arasında,  
Avusturya’da perakende ve hizmet sektöründe sıfırdan kurulan işletmeleri, girişimsel çıkış ile ilgili çevresel 
ve örgütsel faktörler açısından incelemiştir. Çıkışın kullanılan tanımına göre çevresel ekonomik koşulların, 
küçük işletmelerin %30 ila %50’sinde çıkış ile ilgili olduğunu bulgulamıştır. Makro ekonomik koşullarla 
negatif ilişkili olan iflas haricinde çıkış; satış, kapatma, tasfiye olarak çalışmalarında tanımlanmıştır. Bunlar 
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ekonomik koşullarla pozitif yönde ilişkili olarak bulgulanmıştır. Yani yazarlar bu bulguları, güçlenen 
ekonominin finansal ve beşeri sermayelerinin mümkün kıldığı ölçüde kar maksimizasyonu arayışında olan 
girişimcilerin gönüllü çıkışları olarak yorumlamışlardır.  

Girişimsel çıkış ile ilgili araştırma sonuçları, girişimsel çıkışın yani işin terk edilmesinin ve 
başarısızlığın, farklı iki konsept olduğunu göstermektedir. Gerek örgütsel gerek se de populasyon düzeyinde 
yapılan araştırmalarda, girişimin başarısız olması ile girişimsel çıkış arasında ayrıma gidilmemesi, önemli bir 
sorun yaratmaktadır. Girişimci, işletmesini satış yoluyla devir edebilir ve bu durumda işletme başka bir 
sahiplik yapısıyla hayatına devam ederken kendisi girişimcilik kariyerini sonlandırabilir. Böylece çıkış, 
işletmeden çok bireysel düzeyde gerçekleşmektedir. Veya girişimci işletmesini satmak yerine kapatabilir ve 
yeni bir işletme kurabilir. Bu noktada çıkış bireysel değil işletme düzeyinde gerçekleşmiştir. Başarısızlık ya da 
iflas gibi olumsuz kavramlarla ifade edilen işin terk edilmesi, girişimci açısından potansiyeli yüksek bir 
davranış olarak da algılanabilir. Örneğin Mitchell (1994), Gimeno ve diğerleri (1997), girişimsel çıkışın, 
girişimcinin işletmesine verdiği ekonomik ve psikolojik değerle ilişkili olduğunu bulgulamıştır.  
 

4. Araştırmanın Tasarımı 
Girişimcilik araştırmalarının temel özelliği birey ile organizasyon arasındaki kesişimdir. Girişimcilik 

yaygın olarak girişimsel fırsatlardan yararlanmak üzere bireyin yeni bir organizasyon yaratmasıyla 
tanımlanmaktadır. Bu noktada yeni işletme, kurucusunun bir uzantısı olarak değerlendirilebilir. Girişimcilik 
sürecinin başlangıç koşulları girişimsel sürecin doğasını etkilemektedir. Girişimci için girişimcilik kariyerine 
adım atma nedenleri çıkış için kritik derecede önem arz etmektedir (Wennberg 2011: 175). Girişimsel çıkış 
ile ilgili araştırmalarda, örneğin Brüderl ve diğerleri (1992)’de, girişimcinin yüksek beşeri sermaye birikimine 
sahip olmasının çıkış olasılığını düşürdüğü bulgulanmıştır. Düşük çıkış olasılığı, Delmar ve Shane (2003) ile 
Kalleberg ve Leicht (1991)’de vurgulandığı üzere, aynı zamanda girişimcinin işletmesine spesifik amaç 
yüklemesi ile de ilgilidir. İşletmenin kuruluş anındaki amaç ve motivasyonlar, çıkış olasılığını ve bu çıkış 
sürecinin nasıl şekilleneceğini etkileyecektir. Ek olarak girişimcinin sonraki kariyer adımları ve bu adımları 
atabilmesini etkileyen beşeri sermaye donanımı da önem arz etmektedir. Bu noktadan hareketle çalışmanın 
sorunsalını, girişimsel çıkış ile başarısızlık kavramı arasında bir ayrıma gidilerek girişimsel çıkış fenomeninin 
beşeri sermaye bileşenleri çerçevesinde araştırılması oluşturmaktadır. 

Girişimsel çıkışın, başarısızlık konseptinden farkını ortaya koymak ve girişimcilerin sahip oldukları 
beşeri sermaye altyapısı ile girişimsel çıkış performansları arasındaki ilişkinin araştırılması amacıyla 
literatürdeki çalışmalara dayanılarak soru formu oluşturulmuştur. Girişimsel çıkış ve başarısızlık 
kavramlarının farklılığını araştırmak ve girişimsel çıkış ile beşeri sermaye faktörlerinin arasındaki ilişkinin 
incelenmesi amacıyla tasarlanan araştırma, Çanakkale ve ekonomik potansiyeli yüksek olan Biga bölgelerini 
kapsamaktadır. 

 
4.1. Analiz Birimi 
Girişimcilik araştırmalarının baş aktörü girişimcidir. Bu nedenle sadece işletmelerin gözlem birimi 

olarak ele alınması, girişimcilik sürecinin ve girişimcinin araştırıldığı bir çalışmada eksik olabilir. İşletmeler 
ister sıfırdan kurulmuş, ister miras yoluyla aileden alınmış ya da satın alınmış olsun girişimcilerin 
davranışlarının sonuçları olmaktadır. Bu noktada girişimcinin bir kenara bırakılarak sadece sonucun 
(işletmenin) incelenmesi, çevreye ya da koşullara aşırı vurgunun yapılması karar alıcı ve uygulayıcı olan 
girişimcinin dışlanmasına neden olacaktır. Rosa (1998), girişimcilik araştırmalarında işletme yerine 
girişimcinin analiz birimi olarak alınmasını vurgulamıştır. Uçbaşaran ve diğerleri (2008), Westhead ve 
diğerleri (2005), Wright ve diğerleri (1998) gibi birçok çalışmada girişimci, temel analiz birimi olarak kabul 
edilmektedir. Bu kapsamda gözlem birimi çalışmada, işletmenin sıfırdan kurulmasında, miras yoluyla devir 
alınmasında ya da satın alınmasında rol oynayan girişimci olmaktadır. Çalışmada girişimciler, sıfırdan işletme 
kuran, miras yoluyla devir ya da işletme satın alan bireyler olarak tanımlanmıştır. Bu girişimciler aynı 
zamanda ortaklık yapısı içeren koşullarda  en büyük ortak da olabilirler (Westhead ve diğerleri 2005: 395).  
 

4.2. Örneklemin Tespiti  
Hofer ve Bygrave (1992) örneklem çerçevelerinin seçiminde girişimcilik sürecinin kendine özgü 

niteliklerinden dolayı en çok kullanılması gereken örneklem stratejileri arasında amaca yönelik örneklemeyi, 
tabakalı örneklemeyi ya da istatistiki değişken örneklemesini vurgulamıştır. Yazarlara göre, girişimcilik 
araştırmalarında, basit tesadüfi örneklemeden kaçınılması gerekmektedir. Örneklem birimleri arasında 
küçük ya da büyük farklılıklar varsa populasyondaki alt grupların da temsili için tabakalama iyi bir örnekleme 
stratejisi olmaktadır. Çalışmanın örneklem çerçevesini Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı 
girişimciler oluşturmaktadır ve örneklem miktarı 89’dur. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı 



23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, MUĞLA 

302 
 

girişimciler iki alt kümeye ayrılmıştır: Çanakkale Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ÇASİAD) üyesi olanlar ve 
olmayanlar. Örnekleme dahil olmada iki kriter işletilmiştir: Girişimcilik deneyimine sahip olma ve girişimcilik 
kariyerinin devam etmesi. 

 
4.3. Veri Toplama Süreci ve Ölçümler  
Çalışmanın veri toplama enstrümanının hazırlanmasında Uçbaşaran ve diğerleri (2008)’den 

yararlanılmıştır. Bu kapsamda  girişimcilerin beşeri sermaye altyapısı ile kapatılan ya da çıkış yapılan işletme 
sayısı arasındaki ilişkinin ölçümüne yönelik olarak girişimcilerin genel beşeri sermayeleri ve girişimciliğe özgü 
beşeri sermayeleri ile ilgili veri toplanmıştır. Araştırmada bağımlı değişken, girişimcilerin, girişimcilik 
kariyerleri süresince kapattıkları ya da ortaklık paylarını satış yoluyla devir ederek terk ettikleri işletme 
sayısıdır. Bu veri girişimsel çıkış performansı olarak çalışmada değerlendirilmiştir. Bağımlı değişken kategorik 
olarak gruplandırılmıştır. Kapatılan, satış yoluyla devir edilen ya da ortaklıktan ayrılarak terk edilen işletme 
sayısı sıfır ise 1, bir işletme ise 2, iki ve daha çok işletme ise 3 olarak kodlanmıştır. Beşeri sermaye ile ilgili 
değişkenler genel ve spesifik olarak iki kategoride ele alınmıştır. Girişimcilerin eğitim ve iş deneyimi genel 
beşeri sermaye çatısı altında incelenirken girişimcilik deneyimi, fırsat tespit modu gibi faktörler spesifik 
beşeri sermaye kapsamında değerlendirilmiştir. Verilerin analizi bağımlı değişkenin ordinal yapısından dolayı 
Sıralı logit modele dayalı olan Ordinal Lojistik Regresyon Analizi (OLOGREG)’nden yararlanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Sıralı Lojistik Regresyon yöntemi, cevap değişkeninin üç ve daha fazla kategori içerdiği ve 
değerlerin sıralı ölçekle elde edildiği durumlarda, cevap değişken ile açıklayıcı değişkenler arasındaki neden-
sonuç ilişkilerini ortaya koymaya yönelik bir yöntemdir (Özdamar 2004: 608).  

 
5. Bulgular ve Sonuç 
Araştırmada incelenen girişimcilerin 81’i erkek ve 8’i kadındır ve 41 girişimci ÇASİAD’A üyeyken 48 

girişimci üye değildir. Girişimcilerin ortalama yaşları 42,34, iş deneyimi sayısı 2,40, iş deneyimi süresi 8,49 yıl 
ve girişimsel performansları ise 3,42’dir. Girişimcilerin kariyerleri boyunca girişimsel çıkış performansları 
incelendiğinde 19 girişimci hiç işletme kapatmamış, 43 girişimci 1 işletme kapatmış ve 27 girişimci 2 ve daha 
çok işletme kapatmıştır.   

Beşeri sermaye faktörleri ile girişimsel çıkış performansı arasında bir ilişkinin olup olmadığı, 
OLOGREG çıktıları elde edilerek araştırılmış ve sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir. Ordinal Lojistik Regresyon 
analizi bulgularına göre Girişimsel Çıkış Performansı ile Cinsiyet, Üyelik, Fırsat Tespit ve Teknik Kabiliyet (FT 
ve TK), Girişimsel Kabiliyet (GK), Eğitim, İş Deneyimi Sayısı ve Devir alma arasında istatistiksel açıdan anlamlı 
bir ilişki bulunamamıştır (P>0.05). Girişimsel Çıkış Performansı ile Yaş, Yönetimsel Kabiliyet (YK), Gelişimsel 
Mod, Teyakkuz Modu, İş Deneyim Süresi, Girişimci Türü, Girişimcilik Yaşı ve Toplam Girişimsel Performans 
arasında istatistiki açıdan anlamlı ilişki   tespit edilmiştir. 
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Tablo 1: Ordinal Regresyon Analizi Sonuçları 

Ordinal Lojistik Regresyon   Odds 
Rasyo Predictor Katsayı Std. Sapma Z P 

Const(1) 8,47750 6,80103 1,25 0,213  

Const(2) 12,3301     6,90815    1,78   0,074  

Yaş 0,526270 0,262334   -2,01 0,045    0,59 

Yaş2 0,0041382   0,0026511    1,56   0,119    1,00    

Cinsiyet  Erkek 

Kadın  -0,696357 1,01563   -0,69   0,493    0,50    

Üyelik  Çasiad Üyesi 

Çasiad Üyesi Değil 0,477712     1,50838    0,32   0,751 1,61    

FT ve TK 0,597125    0,426882    1,40   0,162    1,82    

YK -0,917334 0,462601   -1,98   0,047    0,40    

GK -0,253155    0,301166   -0,84   0,401    0,78    

MOD-D (Gelişimsel) -1,53427    0,805261   -1,91   0,057    0,22    

MOD-A (Teyakkuz) 1,04196    0,630788    1,65   0,099    2,83    

Eğitim  Lisans Öncesi 

Lisans  0,505432    0,696114    0,73   0,468    1,66    

Lisansüstü  -0,202782     1,18933   -0,17   0,865    0,82    

İş Deneyimi 
 
 

0-1 Adet  

2 Adet -0,913375    0,698816   -1,31   0,191    0,40        

3 Adet ve üzeri -1,20939    0,799960   -1,51   0,131    0,30       

İş Deneyim 
Süresi 
 

0-3 Yıl 

4-7 Yıl 1,77825    0,826965    2,15   0,032    5,92    

8 Yıl ve üzeri 1,06383    0,837718    1,27   0,204    2,90    

Girişimci Türü 

Seri 

Paralel 3,06698     1,32295    2,32   0,020   21,48    

Devir Alma 
 

Var  

Yok -0,641911    0,608540   -1,05   0,291    0,53    

Girişimcilik Yaşı 0,298225   0,0904858    3,30   0,001    1,35    

Toplam Girişimsel Performans -0,907277    0,219871   -4,13   0,000    0,40    

Log-likelihood = -58,897  
Test that all slopes are zero: G = 67,857, DF = 19, P-Value = 0,000 

Goodness-of-Fit Tests 
Method     Chi-Square   DF      P 
Pearson       175,240    157  0,152 
Deviance     117,793    157  0,992 

 
Tablo 1’e göre: 

 

 Odds rasyo bulgularına göre yaş değişkenindeki artış, girişimcilerin girişimsel çıkış 
performanslarının bir işletme daha çok olma olasılığını 1.69 kat azaltmaktadır (Z=-2.01; P=0.045).  

 

 Girişimcilerin, algılanan yönetimsel kabiliyetlerindeki artış, girişimsel çıkış performanslarının 1 
işletme daha çok olma olasılığını 2.5 kat azaltmaktadır (Z=-1.98; P=0.047).   
 

 Girişimcilerin, fırsat tespitine yönelik Gelişimsel Mod (Mod-D) değerlerindeki bir birimlik artış, 
girişimsel çıkış performanslarının 1 işletme daha çok olma olasılığını 4.54 kat azaltmaktadır (Z=-
1.91; P=0.057).   
 

 Girişimcilerin, fırsat tespitine yönelik Teyakkuz Modu (Mod-A) değerlerindeki bir birimlik artış, 
girişimsel çıkış performanslarının 1 işletme daha çok olma olasılığını 2.83 kat artırmaktadır (Z=1.65; 
P=0.099).   
 

 İş deneyim süresi değişkeni dikkate alındığında, 4-7 yıl arası iş deneyimi süresi olan kategorinin 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. 4-7 yıl arası iş deneyimi süresine sahip olan 
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girişimcilerin girişimsel çıkış  performanslarının 1 işletme daha çok olma olasılığı, 0-3 yıl iş deneyimi 
süresine sahip olan girişimcilere göre 5.92 kat daha fazla olma olasılığına sahiptir (Z=2.15; P=0.032). 
 

 Paralel girişimcilerin seri girişimcilere göre  girişimsel çıkış  performanslarının 1 işletme daha çok 
olma olasılığı 21,48 kat fazla olma olasılığına sahiptir (Z=2.32; P=0.020). 
 

 Girişimcilerin ilk girişimcilik yaşındaki artış girişimsel çıkış performansının 1 işletme daha çok olma 
olasılığını 1.35 kat artırmaktadır (Z=3.30; P=0.001). 
 

 Girişimcilerin, toplam girişimsel performanslarındaki artış, girişimsel çıkış performansının bir 
işletme daha çok olma olasılığını 2.5 kat azaltmaktadır (Z=-4,13; P=0.000).  
 

 Girişimsel çıkış performansı ile girişimcilerin beşeri sermaye altyapıları arasındaki ilişkinin analiz 
edildiği model bulguları dikkate alındığında, eğitim ve iş deneyiminden oluşan genel beşeri sermaye 
faktörlerinin istatistiki olarak anlamlı bulunmadığı görülmektedir. Girişimciliğe özgü beşeri sermaye 
faktörleri ise girişimsel çıkış performansını açıklamada daha anlamlıdır. Ayrıca girişimci türleri de 
girişimsel çıkış performansını etkileyen önemli bir değişken olarak modelde yer aldığı 
görülmektedir. Özellikle fırsat tespit modu, algılanan kabiliyetler iş terkinde etkili değişkenler olarak 
değerlendirilmelidir.  
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ÖZET 
Stratejik planlama sürecinin en önemli basamaklarından biri olan SWOT analizi, işletmelerin iç 

çevreden kaynaklanan güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevre kaynaklı fırsat ve tehditlerinin uyumlaştırılması 
yoluyla uygun stratejinin seçimine katkı sağlamaktadır. Bu önemli planlama aracı strateji yazınında bazı zayıf 
noktalarından dolayı eleştirilmektedir. Bu araştırmanın amacı işletmelerin strateji seçiminde SWOT 
analizinin zayıflıklarıyla baş etmede bulanık analitik hiyerarşi süreci yaklaşımının kullanımının uygun olup 
olmadığını tartışmaktır. Bu bağlamda çok ortaklı bir hizmet işletmesi örnek olarak seçilmiş ve tüm işletme 
ortaklarıyla öncelikle işletmenin SWOT matrisi şekillendirilmiştir. Oluşturulan SWOT matrisinin 
değerlendirilmesinde bulanık analitik hiyerarşi süreci yaklaşımı kullanılmıştır. Bu doğrultuda, söz konusu 
işletmenin en uygun stratejiyi belirlerken nelere öncelik vermesi gerektiği ortaya konmuş ve uygun strateji 
önerileri getirilmiştir. Araştırma bulguları işletme için en uygun stratejilerin yenilikçi müşteriyi cezbedecek 
yeni ürünler geliştirmek, üst gelir grubu müşterilerin sadakatini geliştirecek uygulamalar yapmak, müşteri 
geri bildirimlerinden beslenen performans değerlendirme kriterleri geliştirmek ve personelin hizmet sunum 
becerilerini geliştirecek eğitim/program/uygulamalar yürütmek olduğunu göstermektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: SWOT Analizi, Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci, Strateji 
 
1. Giriş 
Ülkelerarası ticari sınırların ortadan kalktığı, rekabetin ulusal olmaktan çıkıp küresel hale geldiği, 

ürünler ve markalar arasındaki farkların en aza indiği günümüz işletmecilik ortamında ayakta kalmaya 
çalışan işletmelerin, faaliyetlerinde günü kurtarmaktan öte, uzun dönemli kararlar alacak vizyona sahip 
olmaları esastır. Bu gereklilik işletmeleri stratejik düşünme, stratejik karar alma, bu kararları uygulama ve 
çıktılarını kontrol etme zorunluluğunda bırakmaktadır.  

Stratejik yönetimin temel amacı örgütün kaynak ve yetenekleri ile çevre şartlarının arasında uyum 
sağlamaktır. Çünkü işletmenin amaçlarının gerçekleştirilmesi bu uyum sürecine bağlıdır (Dinçer, 2004: 142). 
Bu uyum sürecinde iç çevre kaynaklı güçlü ve zayıf yönlerle, dış çevre kaynaklı fırsat ve tehditlerin 
belirlenmesini kapsayan SWOT analizi önemli bir araç olarak sıklıkla kullanılmaktadır. SWOT analizi 
işletmelere, iç ve dış etkenleri dikkate alarak var olan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde 
yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yönlerin etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirmekte yardımcı 
olmaktadır (Paksoy, 2006: 83).  

SWOT analizinin amacı, işletmenin güçlü ve zayıf yönlerini rekabetle ilişkili olarak belirlemek ve 
pazardaki performansı etkileyen dışsal faktörlerin altını çizmektir (Dibb vd., 1996: 30). Bu sayede nihai 
amaca ulaşılabilecek ve örgüt için stratejiler üretilecektir. Yani sürecin çıktısı stratejilerdir. Bu çıktıyı elde 
etmek için kullanılan başlıca girdiler ise içinde bulunulan çevreye ilişkin verilerdir. Ancak SWOT’un 
yapılabilmesi için bazı ön koşulların sağlanması gerekmektedir. Bunlardan ilki örgütün misyon ve vizyonunun 
belirlenmiş olmasıdır. Böylece üretilecek stratejilerin genel yönü belirlenmiş olacaktır. Sağlanması gereken 
ikinci koşul ise analizin yapılacağı zaman ufkunun ve mekan ölçeğinin belirlenmiş olmasıdır (Erkut, 2009: 
153). Stratejiler gelecek için tasarlanırlar ancak isabetleri hangi zamanı kapsadıklarının net olmasına bağlıdır.  

SWOT organizasyonun hem kendi iç durum değerlendirmesine hem de organizasyon dışındaki 
Pazar yapısının, rakiplerin durumunun analiz edilmesine imkan sağlamaktadır (Aktan, 2008: 11). İşletmeler 
kendi SWOT’larını hazırlarken rakiplerin SWOT’ları üzerine de kafa yormalıdırlar. Bu sayede endüstrideki 
herhangi bir aktörün pazarlama faaliyetlerindeki bir hareketliliğin, endüstrinin bütününde ve pazarın 
tamamında nasıl bir etkiye yol açabileceği kestirilebilecektir (Wood, 2003: 35).  

SWOT analizinin örgütler için başlıca iki yararı bulunmaktadır. İlk olarak güçlü ve zayıf yönler ile 
fırsat ve tehditlerin tespitiyle örgütün mevcut durumunun ortaya konulmasına olanak verir. Bu çerçevede 
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SWOT bir mevcut durum analizidir. Aynı zamanda örgütün gelecekteki durumunun ne olacağını tespit ve 
tahmin etmeye yarayan bir analizdir ve bu yönüyle de bir gelecek durum analizidir (Aktan, 2008: 11). Bu 
faydalarının yanı sıra strateji yazınında bazı yönleriyle de önemli eleştiriler almaktadır.  

SWOT analizinde yetenekler, konu başlıkları, olaylar, durumlar vb. yöneticilerin hükümleri 
doğrultusunda ya bir güçlü veya zayıf yan ya da bir fırsat veya tehdit olarak nitelenmektedir. Oysa bu 
değerlendirmenin her durum, her örgüt ve her yönetici için geçerli bir karşılaştırma ve ölçümünün yapılması 
mümkün değildir. SWOT ve benzeri analizlerin zayıflıkları gerçek örgütler ve Pazarların belirsizliği karşısında 
öğütülüyor olmalarıdır. SWOT analizi bilgiye dayanan hükümler üretmek için yapılmaktadır ancak bizzat 
kendisi Pazar analizleri tarafından bilgilendirilmeye muhtaç bir süreçtir (Brownlie ve Spender, 1995: 45). Bu 
sakıncasının yanı sıra SWOT analizi, analizdeki faktör sayısının çokluğunun analizi güçleştirmesi, faktörler 
arasındaki öncelikleri ağırlıklandırmaması, farklı boyutlardaki çatışmaları çözmemesi, herşeyi tek analiz 
seviyesinde çözmeye çalışması ve uygulama safhasıyla mantıklı bir bağ oluşturmaması noktasında da 
eleştirilmektedir (Dinçer, 2004: 148-149). 

SWOT analizinde nitel verilerin sayısallaştırılmasında yaşanan güçlük bu verilerin 
ağırlıklandırılamaması sonucunu doğurmaktadır. Analizde nesnel sonuçların elde edilmesi faktörlerin 
ölçülebilir olmasına bağlıdır. Bunun yanı sıra faktörlerin göreli önemleri de eş düzeyde değildir. Dolayısıyla 
stratejiler üzerindeki ağırlıkları da farklılaşmalıdır (Yüksel ve Akın, 2006: 255). SWOT analizinin bu 
zayıflıklarıyla baş etmede Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) yaklaşımı etkin bir yöntem olarak 
kullanılabilmektedir. Bu bağlamda bu araştırmada çok ortaklı bir hizmet işletmesinin SWOT analizi 
yapıldıktan sonra tespit edilen faktörlerin göreli önemleri ve stratejiler üzerindeki ağırlıklarını tespit etmek 
amacıyla Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci yaklaşımı kullanılmış ve söz konusu işletme için en uygun 
stratejinin ne olduğu ortaya konmaya çalışılmıştır. 

 
2. Analitik Hiyerarşi Süreci Yaklaşımı ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci 
İşletmelerde stratejik planlama süreci basamakları pek çok karar problemini bünyesinde 

barındırmaktadır. Bunun yanı sıra bu kararlar pek çok karar vericinin kolektif değerlendirmeleri neticesinde 
alınmaktadır. Bu durum stratejik kararların objektifliği ve isabetini sorgulanır hale getirmektedir. Bu sorunla 
başa çıkabilmek için SWOT gibi kalitatif tekniklerin, kantitatif araçlarla desteklenmesi gerekmektedir. Bu 
kantitatif araçların en önemlilerinden birisi de Analitik Hiyerarşi Süreci yaklaşımıdır.  

Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS, Analytic Hierarchy Process - AHP) ; bir aktiviteler ya da ölçütler 
setinin göreli önem derecelerini belirlemede kullanılan çeşitli yöntemlere eklenen yeni bir yöntemdir (Saaty 
ve Vargas, 1994: 1). Karar vermede kullanılan yöntemin farkı; kompleks, çok kişili, çok ölçütlü ve çok 
periyotlu problemleri hiyerarşik olarak yapılandırmasındadır (Wind ve Saaty, 1980: 641). Yöntem 
hiyerarşinin her düzeyinde belirlenen bir ölçüte göre elemanların bir matris yardımıyla ikişer ikişer 
karşılaştırılmasından ve bu sayede ağırlıklarının ölçeklendirilmesinden ibarettir. Bu ağırlıklandırma; geniş bir 
öz vektör problemine dönüştürülmekte ve normalize edilmiş bir ağırlıklar vektörüyle sonuçlanmaktadır. Bu 
göreli ağırlıklar, kaynakların dağıtımında bir önceliğin belirlenmesine yardımcı olmaktadır (Wind ve Saaty, 
1980: 641). AHS’nin bir diğer olumlu yanı da; karar vermede ya da sorun çözümünde grup katılımına olanak 
sağlamasıdır. Zira AHS’nin temeli başkaları tarafından kabul edilen fikirleri, yargıları ve gerçekleri; sorunun 
gerçek görünümü olarak değerlendirmesidir. Grup katılımı kararı geçerli kılmak için önkoşulsa da grup 
büyüklüğünün artması uygulama güçlüğü yaratabilmektedir. Yöntem sayesinde bireyler ortak bir çözüme 
ulaşabilmek için, bilgilerini bilimsel ya da içgüdüsel olarak modele dahil ederler. Ancak bu bilgiler, yöntem 
sayesinde mantıksal bir süreçte işlem görmüş olurlar (Yenginol, 2000: 101; Tüzemen ve Özdağoğlu, 
2007:216).  

Birçok karar verme problemi ve çözümü kantitatif olarak anlaşılmayacak kadar karmaşıktır. Bu 
karmaşıklığın belirli bilgilerden ziyade belirsiz bilgilerin kullanılması ile üstesinden gelinebilir.  Bulanık küme 
teorisi, yaklaşık bilginin kullanılmasında ve kararların verilmesindeki belirsizliği insanın sorgulamasına 
benzetmektedir. Bu özellikle matematiksel olarak belirsizliği ve kesinsizliği belirtmek için tasarlanmış ve 
birçok problemde belirsiz gerçeklerin gösterimi için kullanılmıştır. Birçok probleme belirsiz gerçekler ile ilgili 
şekillendirilmiş araçları sağlamaktadır (Kahraman vd., 2003, akt. Seçme ve Özdemir, 2008: 177). Bulanık 
küme teorisi kesin olarak tanımlanmayan sınırlar ile verinin sınıflandırılmasına ya da gruplandırılmasına 
çalışır. Kesin tanımlamaları olan bir problem genelleştirilerek, ifadeler belirli sınırlar ile bulanık hale getirilir. 
Genişletilmiş kesin teorinin ve bulanık tekniklerle analiz yöntemlerinin avantajı, kendisi bizatihi bulanık olan 
gerçek dünya problemlerini çözme becerilerinin var olmasıdır. Bu beceri ise dilsel ifadelerin kullanılması ile 
sağlanmaktadır. Örneğin az, orta, çok gibi dilsel ifadelerin kantitatif olarak neye karşılık gelebileceği tam 
olarak net değildir, bulanıktır ve net olmayan bu durumu ifade edebilme kabiliyeti bulanık kümeler ile 
kolayca sağlanabilmektedir (Seçme ve Özdemir, 2008: 177). 
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3. Literatür Taraması 
Yabancı yazında strateji geliştirmede analitik hiyerarşi süreci ve bulanık analitik hiyerarşi süreci 

yaklaşımlarını kullanan çok sayıda çalışma olmakla birlikte yerli yazında analitik hiyerarşi süreci yaklaşımını 
kullanan az sayıda çalışma mevcuttur. Bunun yanı sıra yapılan literatür taramasında strateji belirlemede 
bulanık analitik hiyerarşi süreci yaklaşımını kullanan çalışmaya da rastlanmamıştır. Yerli yazındaki 
çalışmaların pek çoğu işletmecilik alanı dışındaki çalışmalardır. Aşağıda bu çalışmaların işletmecilik alanında 
olanlarının bulgularına yer verilecektir. 

Yabancı yazında SWOT ve AHP’yi birlikte kullanan ilk çalışma Kurttila ve arkadaşlarının (2000) 
çalışmasıdır. Bu çalışmada araştırmacılar Finlandiya’da özel bir ormanlık arazinin korunmasına yönelik 
gerçekleştirilen stratejik planlama sürecinde SWOT analizi ile AHP tekniğini bir arada kullanmışlardır. 
Araştırmacılar A’WOT olarak adlandırdıkları bu hibrid yöntemin SWOT analizinin sayısallaştırılamama 
sorununun çözümünde faydalı olduğunu vurgulamaktadır. Yöntemin uygulanmasında dört aşamalı bir 
süreçten yararlanılmıştır. Birinci aşamada SWOT analizi yapılmakta, ikinci aşamada güçlü yönler, zayıf 
yönler, fırsatlar ve tehditler grupları altında yer alan faktörler ikili karşılaştırılarak ağırlıklandırılmaktadır. 
Üçüncü aşamada her bir grupta öne çıkan faktörlere göre dört SWOT grubu karşılaştırılmaktadır. Dördüncü 
aşamada ise elde edilen sonuçlar doğrultusunda strateji geliştirilmektedir.  

Farklı endüstriler ve farklı disiplinlerde söz konusu çalışmayı referans alan çok sayıda çalışma 
mevcuttur.  Gallego-Ayala ve Juízo (2011) Mozambik’teki su kaynaklarının yönetimi; Taleai, Mansourian ve 
Sharifi (2009) İran’da coğrafik bilgi sistemlerinin stratejik planlaması; Yuan ve diğerleri (2012) Çin’de 
hükümetin üstlendiği sosyal konut yapımının kamu-özel sektör işbirliğinde yapılabilirliği; Kahraman, Çetin 
Demirel ve Demirel (2007) Türkiye’de geliştirilecek e-devlet stratejilerinin önceliklerinin belirlenmesi; Arslan 
ve Turan (2009) İstanbul Boğazı’ndaki deniz kazalarını minimize etmeye yarayacak stratejilerin belirlenmesi; 
Podimata ve Yannopoulos (2013) Yunanistan’da bir nehir havzası için uygun stratejinin belirlenmesi üzerine 
yaptıkları çalışmalarda bu yöntemi kullanmışlardır.  

Ayrıca söz konusu yöntem farklı endüstrilerin SWOT analizlerini sayısallaştırmak için de 
kullanılmıştır. Stainback ve diğerleri (2012) Ruanda’daki tarımsal ormancılık sektöründe; Taşcıoğlu Gıran 
(2011) Oymapınar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’nde; Arslan ve Güler (2011) kimyasal tanker 
işletmeciliği sektöründe; Afşar ve Topal (2013) Türk bankacılık sektöründe;  Brudermann, Mitterhuber ve 
Posch (2015) tarımsal biyogaz sektöründe; Okello vd. (2014) biyoenerji teknolojileri sektöründe; KC, 
Stainback ve Chhetri (2014) Nepal orman endüstrisinde; Monavari, Khorasani ve Mirsaeed (2013) İran 
turizm sektöründe; Akbulak ve Cengiz (2014) Çanakkale Truva Milli Parkı ekoturizm stratejilerinde ve 
Tahernejad, Khalokakaie ve Ataei (2013) İran taş ocağı sektöründe SWOT analizi sonrası uygun stratejilerin 
belirlenmesi amacıyla AWOT tekniğini kullanmışlardır. 

Yazında SWOT analizinin zayıflıklarıyla baş etmede sayısallaştırma tekniği olarak AHP’nin yanı sıra 
Analitik Ağ Süreci yaklaşımı, TOPSIS ve bulanık TOPSIS gibi yöntemleri kullanan çalışmalara da rastlanmıştır. 
Çelik, Kandakoğlu ve Er (2009) Denizcilik Eğitimi ve Yetiştirme Enstitüleri’nin akademik personel seçiminde; 
Çelik ve Kandakoğlu (2012) “gemilerin uyrukluluğunun olmaması” problemi konusunda model geliştirmede 
AHP ve bulanık TOPSIS yöntemlerini birlikte kullanmışlardır. Özkök ve Çebi (2014) bir tersane işletmesinin 
gemileri denize indirme yöntemlerinin analizinde AHP, Bulanık Bilgi Aksiyomu, TOPSIS ve SWOT analizlerini 
birlikte kullanmışlardır. Fouladgar, Yazdani-Chamzini ve Zavadskas (2011) İran’da madencilik sektöründe 
strateji önceliklerini belirlemeyi amaçladıkları çalışmalarında SWOT, Balance Scorecard, Bulanık Analitik 
Hiyerarşi Süreci ve Bulanık TOPSIS tekniklerini birlikte kullanmışlardır. 

İşletmecilik alanında ise iki tekniğin bir arada kullanıldığı çalışmaların oldukça sınırlı olduğu 
görülmektedir. Lee ve Walsh (2011) üniversiteler arası spor organizasyonlarındaki pazarlama faaliyetlerinin 
dış kaynaklardan yararlanarak mı yoksa kurum tarafından planlanarak mı yapılmalı? sorusunu cevaplamada 
SWOT analizi ve AHP tekniğini bir arada kullanmışlardır. Buna ek olarak Menga Ebonzo ve Liu (2013) imalat 
sektöründe ve Baş (2013) tedarik zinciri yönetimi üzerine yaptıkları araştırmalar sonucunda SWOT analizinin 
etkinliğini artırmak için AHP tekniği ile TOPSİS tekniğinin birlikte kullanılmasının iyi bir seçenek olduğunu ileri 
sürmüşlerdir. Menga Ebonzo ve Liu (2013)  SWOT analizindeki faktörlerin ağırlıklarını belirlemede AHP 
tekniğini, karar verme sürecindeki önceliklerin niceliksel açıdan belirlenmesinde ise TOPSİS yöntemini 
kullanarak işletme açısından uygun stratejik kararı belirlemişlerdir.  

Doğan ve Sözbilen (2014) çalışmalarında Nevşehir yöresindeki kaya otellerin turizm sektörü 
içerisindeki durumunu SWOT/AHP bütünleşik yöntemi yardımıyla tespit etmeye çalışmışlardır.  Bu 
kapsamda öncelikle kaya otellerin sektördeki diğer konaklama işletmelerine göre üstün veya zayıf yönleri ile 
sektörden kaynaklanan fırsat ve tehditleri SWOT matrisi ile belirlenmiştir. Daha sonra SWOT matrisi ile kaya 
otellere ilişkin elde edilen bilgiler AHP hiyerarşisi içerisine entegre edilerek en uygun strateji bulunmuştur. 
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Oteller için en uygun stratejinin “daha fazla tutundurma faaliyeti ile kaya otellerin eşsiz özelliklerini 
vurgulamak” olduğu tespit edilmiştir. 

Ekmekçioğlu, Kutlu ve Kahraman (2011) SWOT analizinin sıkıntılarıyla başa çıkmada Bulanık TOPSIS 
ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci yaklaşımının bir çözüm olarak kullanılıp kullanılmayacağını ortaya 
koymaya çalışmışlardır. Araştırmada nükleer enerji üretimi sektöründe kuruluş yeri seçim kararı örnek olay 
olarak ele alınmış; Sinop, Mersin, Bursa, Konya ve Van alternatif kuruluş yerleri arasından Sinop’un en uygun 
seçim olduğu sonucuna varılmıştır. 

Rochman vd. (2011) araştırmalarında nano teknolojideki gelişmelerin Endonezya’daki tarım 
işletmelerinin rekabetçilikleri üzerindeki etkisini konu edinmişler ve SWOT ve AHP metodunu birlikte 
kullanmışlardır. Tarım sektöründe faaliyet gösteren dört işletmenin SWOT analizleri 10 uzman tarafından 
yapılmış ve ağırlıklandırma işlemi için AHP’den faydalanılmıştır.  Araştırma sonuçları içsel faktörlerin dışsal 
faktörlerden daha önemli olduğunu ortaya koymaktadır. İçsel faktörlerde en ağırlıklı öneme sahip faktörler 
teknoloji ve hammadde ve enerjinin ulaşılabilirliği iken, en ağırlıklı dışsal faktör katma değerli ürün 
sayısındaki artış ve büyüyen pazar payı gibi ekonomik faktörlerdir.  

Şeker ve Özgürler (2012) Türkiye’de elektronik sektöründeki bir firmanın strateji geliştirmesinde 
SWOT matrisini hiyerarşik bir modele dönüştürebilmek amacıyla AHP’yi kullanmışlardır. Araştırma sonuçları 
firma için en uygun stratejinin hammadde ve yarı mamul tedarik sürecinde maliyet azaltmak için farklı 
tedarikçiler bulmaya odaklanmak olduğunu göstermektedir.  

Görener, Toker ve Uluçay (2012) bir imalat firması üzerine yaptıkları çalışmada SWOT analizinin 
sayısallaştırılamaması sorununun çözümünde AHP’nin önemli bir araç olduğunu ve stratejik planlamayı 
kantitatif hale getirmeyi kolaylaştırdığını vurgulamaktadırlar. 

Eslamipoor ve Sepehriar (2014) işletmelerin çevreyle ilgili konuları dikkate alarak yerleşim yerlerini 
değiştirme ya da değiştirmeme kararlarını konu edindikleri çalışmalarında bir örnek işletme üzerinde AWOT 
tekniğini kullanmışlardır. İlgili firmanın karar vericileri SWOT analizini gerçekleştirmiş ve sonrasında 
faktörlerin önceliklendirilmesi amacıyla AHP kullanılmıştır. Araştırma sonuçları ilgili firmada karar vericilerin 
zayıf yönlerini diğer matris bileşenlerinden daha çok önemsedikleri sonucuna varılmış ve kuruluş yeri 
değiştirilmesi noktasında en önemli zayıf yanın geniş bir pazardan silinme ihtimali olduğu ortaya 
konulmuştur. 

Malik, Al Kahdani ve Naushad (2013) Suudi Arabistan Krallığında bir İşletme Okulu için uygun 
stratejinin seçiminde AWOT tekniğinden faydalanmışlardır. SWOT matrisiyle elde edilen kalitatif verilerin 
AHP yardımıyla kantitatif hale getirilmesi sağlanmış ve sonuçlar Kantitatif Stratejik Planlama Matrisine 
yerleştirilmiştir. Yazarlar bu metodun kararların objektifliği üzerinde olumlu katkı sağladığını ileri 
sürmektedirler. 

 
4. Çok Ortaklı Bir Hizmet İşletmesinde Strateji Sseçiminde SWOT ve AHP Kullanımı Üzerine Bir 

Uygulama 
 
4.1. Araştırmanın Önemi 
Araştırmada SWOT analizi ışığında strateji geliştirmede faktörleri ağırlıklandırmak amacıyla BAHP 

yaklaşımı kullanılmış ve çok ortaklı bir cafe-bistro işletmesinde uygulama gerçekleştirilmiştir. Söz konusu 
firma 1982 yılında kurulmakla birlikte son 11 yıldır Tokat’ta hizmet vermektedir. Kuruluşunda pastacılık 
sektöründe hizmet veren firma Mayıs-2014 tarihinden beri yeni yerinde cafe-bistro konseptinde hizmet 
vermektedir. İşletme biri pastacılık, biri fırın, ötekisi de petrol işletmesi konusunda tecrübeli üç ortak 
tarafından yönetilmektedir.  

Araştırma kapsamında öncelikle işletmenin ortakları, işletme müdürü, işletme danışmanı ve üç 
akademisyenden oluşan sekiz kişilik bir grup tarafından işletmenin SWOT analizi yapılmıştır. İşletme ortakları 
ve işletme müdürü ile derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiş ve görüşmeler kayıt altına alınmıştır. 
Kayıtlar deşifre edilmiş ve veriler ışığında işletmenin SWOT matrisi oluşturulmuştur. İşletmenin danışmanı ve 
üç akademisyenin de görüşlerine başvurularak SWOT matrisine son şekli verilmiştir. Belirlenen SWOT 
matrisinde güçlü yönler 22 maddeden, zayıf yönler 9 maddeden, fırsatlar 10 maddeden ve tehditler dokuz 
maddeden oluşmaktadır. Tüm maddeler AHP uygulamasında ikili karşılaştırmalara tabi tutulmakla birlikte 
matriste madde sayısının artması analizin etkinliğini bozucu etki gösterdiği için (Kurtilla vd., 2000:49)  bu 
maddeler ana başlıklar altında toplanmıştır. Oluşturulan ikili karşılaştırma matrisleri 8 kişilik guruptaki 
herkese yaptırılmıştır. Anket çalışmalarında ana kütleyi yansıtacak büyüklükte bir örneklem oluşturulması 
gerekirken AHS uygulamasının anket gibi çok sayıda kişiye yapılması bir gereklilik değildir (Zultner, 2005; 
Tüzemen ve Özdağoğlu, 2007:221). 
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Tablo 1: Üçlü Bulanık Sayı Değerleri 

Üçlü bulanık sayılar Durum 

7/2 4 9/2 Kesinlikle Daha Önemli 

5/2 3 7/2 Daha Önemli 

3/2 2 5/2 Önemli 

2/3 1 3/2 Az Önemli 

1 1 1 Eşit Öneme Sahip 

2/3 1 3/2 Az Önemli 

2/5 1/2 2/3 Önemli 

2/7 1/3 2/5 Daha Önemli 

2/9 1/4 2/7 Kesinlikle Daha Önemli 

                Kaynak: Özdağoğlu 2011:163 
 

Her cevaplayıcıdan elde edilen ikili karşılaştırma matrisleri, Tablo 1’de verilen üçlü bulanık sayı 
kümelerinde değerlendirme ifadelerine karşılık gelen sayılar kullanılarak bulanık hale getirilmiştir. Daha 
sonra her cevaplayıcıya ait olan değerlendirme matrisleri her ifade için tek bir bulanık matris haline 
getirilmiştir. Matrislerin birleştirilmesinde geometrik ortalamadan yararlanılmıştır.  

 

Şekil 1: SWOT Hiyerarşisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1’de oluşturulan SWOT matrislerinin hiyerarşisi yer almaktadır. Cevaplayıcılar bu hiyerarşiyi ve 
alt başlıkları dikkate alarak değerlendirme matrislerini doldurmuşlardır. Her bir cevaplayıcıya hem matris 
hakkında bilgi verilmiş hem de cevaplama esnasında teknik yardım yapılmıştır. Değerlendirme 
matrislerindeki yanıtlar hiçbir yönlendirme olmadan tamamen cevaplayıcılara aittir. 

 
4.2. Bulgular 
Güçlü yönler olarak belirtilen sektörden gelen deneyimli ortak, güçlü ortaklık kültürü, ortakların 

sosyal çevreleri ve farklı iş tecrübeli ortakların olması faktörleri “ortaklık” başlığı altında toplanmıştır. Yeni 
ürün avcılığı, ürünlerin tamamının kendi imalatları olması, marka bilinirliği ve istikrar faktörleri “ürün” başlığı 
altında; özgüven, gerçekçi pazar payı, profesyonel örgüt yönetimi, üst gelir grubu müşterilere sahip olma 
faktörleri “firma” başlığı altında ifade edilmiştir. Kaliteli ve hijyenik ürünlere sahip olma, müşteri sadakati, 
imalat personelinin tecrübesi, güvenilir mekan algısı, kaliteli canlı müzik ve açık büfe kahvaltı faktörleri 
“hizmet” başlığı altında; geniş bir mekana sahip olma, doğru konum, aileler için uygun mekan, çocuk parkı 
faktörleri “mekan” başlığı altında toplanmıştır. 

Zayıf yönler olarak belirtilen servis personelinin sunduğu hizmetlerin arzu edilen kalitede olmaması, 
işgücü devir hızının yüksek olması ve servis personelinin bu işi meslek olarak görmemesi faktörleri 
“çalışanlar” başlığı altında; rakip odaklı olmamak, marka adının pastacılık sektöründe bilinmesi ve aşırı 
özgüven faktörleri “ortaklar” başlığı altında; yüksek üretim maliyetleri, yüksek fiyat algısı ve yüksek kira 
bedeli faktörleri “finansal unsurlar” başlığı altında toplanmıştır. 
Fırsat olarak belirtilen şehrin sosyokültürel yapısı, bistro konseptine olan yüksek talep, üniversite 
öğrencilerinin şehrin hizmet tüketim alışkanlıklarını değiştirmesi ve yenilikçi müşteri faktörleri “müşteri”, 
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alışveriş trafiğinin şehrin bu bölgesine kayması, çevreye açılacak sektör dışı işletmeler ve çevredeki alışveriş 
merkezi yoğunluğu “çevre” başlığı altında; aynı konseptteki rakiplerin şehir merkezinde kalması, sektör 
tecrübesi olmayan rakipler, franchise işletmelerin yüksek fiyatları faktörleri “rakip” başlığı altında 
toplanmıştır. 

Tehdit olarak belirtilen kalifiye hizmet elemanı yokluğu, servis elemanlarının bilinç düzeyi, çevrede 
açılan yeni işletmelerin kalifiye imalat personeline olan talebi faktörleri “işgücü” başlığı altında; yüzer-gezer 
kafe müşterisi, ekonomik olumsuzlukların hizmet sektörünü çok etkilemesi, sigaraya ilişkin yasal 
düzenlemeler “müşteri” başlığı altında; yeni mekanların açılacak olması, yenilik yapan mekanlar olması, 
çevredeki franchise işletmeler faktörleri “rakip” başlığı altında toplanmıştır. 
SWOT analizinde ana başlıklar altında toplanan ifadeler kendi aralarında ikili karşılaştırmalara tabi tutulmuş 
ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci yaklaşımı ile bu karşılaştırmaların toplam çözümlerine ulaşılmıştır. Bu ikili 
karşılaştırmalar her bir katılımcı tarafından ayrı ayrı yapılmış, toplam çözümlere ulaşabilmek için 
katılımcıların değerlendirmelerinin geometrik ortalamaları alınmıştır. 
BAHP bulguları güçlü yönlerde ortaklık başlığı altında toplanan dört ifadeden en önemlisinin güçlü ortaklık 
kültürü (0,41213) olduğunu, ürün başlığı altında toplanan dört ifadeden en önemlisinin istikrar (0,45846) 
olduğunu, firma başlığı altında toplanan dört ifadeden en önemlisinin profesyonel örgüt yönetimi (0,63976) 
olduğunu, hizmet başlığı altında toplanan altı ifadeden en önemlilerinin kaliteli ve hijyenik ürünlere sahip 
olma (0,36753) ve güvenilir mekan algısı (0,33358) olduğunu, mekan başlığı altında toplanan dört ifadeden 
en önemlisinin aileler için uygun mekan (0,72697) olduğunu göstermektedir.  
Zayıf yönlerde çalışanlar başlığı altında toplanan ifadelerden en önemli görülen zayıf yan servis personelinin 
bu işi meslek olarak görmemesi (0,33637) iken; ortaklar başlığı altındaki en önemli zayıf yan rakip odaklı 
olmamak (0,55333), finansal unsurlar başlığı altındaki en önemli zayıf yan ise yüksek kira bedelidir 
(0,54760). 

SWOT matrisinin fırsatlar kısmında müşteri başlığı altında toplanan ifadelerden en önemli görülen 
fırsat yenilikçi müşteri (0,61333) iken, çevre başlığı altındaki ifadelerden en önemli olan fırsat şehirdeki 
alışveriş trafiğinin işletmenin kuruluş yerine kayması (1,00), rakip başlığı altındaki ifadelerden en önemli olan 
fırsat ise sektör tecrübesi olmayan rakiplerdir (0,62796). 

Tehditler kısmında işgücü başlığı altında toplanan ifadelerden en önemli görülen tehdit kalifiye 
hizmet elemanı yokluğu (0,36121), müşteri başlığı altında toplanan ifadelerden en önemli görülen tehdit 
ekonomik olumsuzlukların hizmet sektörünü çok etkilemesi (0,43623), rakip başlığı altında toplanan 
ifadelerden en önemli görülen tehdit ise yeni mekanların açılacak olmasıdır (0,43053). 

Bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde işletmenin sektördeki en önemli avantajlarının sağlam 
ortaklık kültürü, kaliteli ürünlere sahip olma, istikrarlı bir işletme olma ve profesyonel örgüt yönetimi olduğu 
görülmektedir. Buna karşılık en önemli dezavantajları servis personelinin arzu edilen kalitede olmamasıdır. 
Ayrıca güçlü yönlerde belirtilen özellikler dolayısıyla işletme ortaklarında aşırı özgüvenin hakim olduğu bu 
sebeple de rakipleri analiz etmek için hiçbir çaba sarf etmedikleri gözlenmektedir. Rakip odaklı olmamak 
işletmenin gelecekteki başarısını olumsuz etkileyebilecek ciddi bir zaaftır. Bunun yanı sıra mekanın 
mülkiyetinin kendilerinde olmaması da konum ve büyüklük dolayısıyla yüksek kira bedelini ortaya 
çıkarmaktadır. İşletme için en önemli fırsatlar yenilikçi cafe bistro müşterisi, alışveriş trafiğinin kuruluş 
yerine doğru kayması ve en yakın rakiplerin sektörde tecrübesinin olmamasıdır. Sektördeki tecrübe 
kullanılarak yenilikçi müşterileri cezbedebilecek yeni girişimlerde bulunmak işletmenin fırsatları güçlü yana 
çevirmesini sağlayabilecektir. En önemli tehditler servis elemanlarının arzu edilen kalitede olmaması, 
ekonomik çevrenin işletme üzerindeki etkileri ve potansiyel rakiplerdir. Çalışanlarla ilgili tüm 
değerlendirmeler dikkate alındığında işletmenin imalat personeli ile ilgili herhangi bir sorununun olmadığı 
ancak servis personeli ile ilgili zayıf yönlere ve tehditlere sahip olduğu görülmektedir. Kalifiye hizmet 
elemanı problemi sektördeki tüm işletmelerin ortak sorunudur. İşletmenin bu sorunun üstesinden gelecek 
geliştirme programlarını hayata geçirebilmesi bir rekabet avantajı sağlayabilecektir. Bunun yanı sıra 
ekonomik olumsuzlukların hizmet işletmelerini imalat işletmelerinden daha fazla etkiliyor olması da tüm 
işletmelerin ortak problemidir. Ancak işletmenin güçlü yönlerinden olan üst gelir grubu müşterilere sahip 
olma bu tehdidin üstesinden gelmede etkin bir araç olarak kullanılabilir. İşletmenin bu gelir grubuna hitap 
edecek bir hedefleme stratejisi seçmesi ekonomik olumsuzluklardan rakiplerine nispetle daha az darbe 
almasını sağlayabilecektir.  

Hiyerarşinin ilk seviyesinde yukarıda açıklanan ifadeler arasında ikili karşılaştırmalar yapılmışken, 
ikinci seviyesinde ise belirlenen ana başlıklar arasında ikili karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu karşılaştırmalar 
sonucunda en önemli görülen güçlü yönlerin hizmet (kaliteli ve hijyenik ürünlere sahip olma, müşteri 
sadakati, imalat personelinin tecrübesi, güvenilir mekan algısı, kaliteli canlı müzik, açık büfe kahvaltı) olduğu 
(0,25339); en önemli görülen zayıf yönlerin çalışanlar (servis personelinin arzu edilen düzeyde olmaması, 
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işgücü devir hızının yüksek olması, servis personelinin bu işi meslek olarak görmemesi) olduğu (0,59281); en 
önemli fırsatın müşteri olarak isimlendirilen (şehrin sosyokültürel yapısı, bistro konseptine olan yüksek 
talep, öğrencinin şehrin tüketim alışkanlıklarını değiştirmesi, yenilikçi müşteri) fırsat grubu olduğu (0,64533); 
en önemli tehdidin ise yine müşteri olarak isimlendirilen (yüzer-gezer kafe müşterisi, ekonomik 
olumsuzlukların hizmet sektörünü çok etkilemesi, sigaraya ilişkin yasal düzenlemeler) grubun (0,48630) 
olduğu tespit edilmiştir.  

Hiyerarşinin ilk seviyesi ve ikinci seviyesindeki bulgular birlikte değerlendirildiğinde birincil öneme 
sahip güçlü yan kaliteli ve hijyenik ürünlere sahip olma, zayıf yan servis personelinin bu işi meslek olarak 
görmemesi, fırsat yenilikçi müşteri, tehdit ise ekonomik olumsuzlukların hizmet sektörünü çok etkilemesidir. 
Bu birincil öneme sahip faktörler strateji seçiminde öncelikli kriterler olarak kullanılmalıdır. 
 

5. Sonuç ve Öneriler 
Küresel rekabet çağında işletmelerin uzun dönemde ayakta kalabilmesi stratejik düşünme, stratejik 

planlama ve stratejik yönetim becerilerinin rakiplerden üstün olmasına bağlıdır. Stratejik hareket etme 
çevreyle ilgili kontrol edilemez faktörlerin daha oluşmadan tahmin edilebilmesini ve işletmenin bu şartlara 
ayak uydurabilmesini ifade etmektedir. Bu bağlamda işletmelerin stratejik yönetim faaliyetlerinde 
kullanabilecekleri en önemli araçlardan biri de içsel faktörlerden kaynaklanan güçlü ve zayıf yönlerin; dışsal 
faktörlerin doğurduğu fırsat ve tehditlerle uyumlaştırılmasını ifade eden SWOT analizidir. Bu faydasına 
rağmen SWOT analizi belirlenen faktörlerin sayısallaştırılamaması dolayısıyla objektiflikten uzak olması ve 
çok sayıda karar vericinin değerlendirmelerini kolektif bir karara dönüştürme noktasında kifayetsizliği 
nedeniyle eleştirilmektedir.  

SWOT’un bu zayıflığını ortadan kaldıracak, belirlenen faktörlerin sayısallaştırılması ve dolayısıyla 
önceliklendirilmesi amacıyla kulllanılan bazı kantitatif teknikler mevcuttur. Bu çalışmada bu tekniklerden biri 
olan Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci yaklaşımı SWOT matrisindeki faktörlerin önceliklerini belirlemek 
amacıyla kullanılmıştır. Çok ortaklı bir hizmet işletmesinde uygulanan bu teknik neticesinde işletmenin 
SWOT matrisi oluşturulmuş ve matristeki faktörler BAHP yardımıyla ağırlıklandırılmıştır. 
SWOT matrisi oluşturulan işletme cafe bistro konseptinde hizmet veren bir kuruluştur. 1982 yılından beri 
sektörde olmakla birlikte 11 yıldır Tokat’ta pastacılık sektöründe hizmet vermektedir ve son … yıldır da cafe 
bistro konseptiyle faaliyet göstermektedir. İşletme biri pastacılık diğeri fırın işletmeciliği konusunda 
tecrübeli üç ortak tarafından yönetilmektedir.  

İşletmenin SWOT matrisi işletmenin üç ortağı, müdürü, danışmanı ve üç akademisyenden oluşan 
sekiz kişilik bir grup ile oluşturulmuştur. Belirlenen SWOT matrisinde 22 güçlü yan, 9 zayıf yan, 10 fırsat ve 9 
tehdit listelenmiştir. Belirlenen faktörler BAHP hiyerarşisinde değerlendirmeleri kolaylaştırmak amacıyla 
kendi içlerinde ana başlıklar altında toplanmıştır. Güçlü yönler ortaklık, ürün, firma, hizmet ve mekan; zayıf 
yönler çalışanlar, ortaklar, finansal unsurlar; fırsatlar müşteri, çevre ve rakip; tehditler işgücü, müşteri ve 
rakip başlıkları altında gruplandırılmıştır. Yöntemin gereği olarak yapılan ikili karşılaştırmaların birleştirilmiş 
sonuçları en önemli güçlü yanın hizmet, en önemli zayıf yanın çalışanlar, en önemli fırsatın müşteriler, en 
önemli tehdidin de yine müşteriler olduğunu ortaya koymaktadır. Analizin birinci basamağında yapılan alt 
ifadeler arası ikili karşılaştırmalar ise en önemli güçlü yanın hizmet başlığı altındaki kaliteli, hijyenik ürünlere 
sahip olma; en önemli zayıf yanın çalışanlar başlığı altındaki servis personelinin bu işi meslek olarak 
görmemesi; en önemli fırsatın müşteri başlığı altındaki yenilikçi müşteri ve en önemli tehdidin müşteri 
başlığı altındaki ekonomik olumsuzlukların hizmet sektörünü çok etkilemesi olduğunu göstermektedir. 

Bu faktörler dikkate alındığında işletme için önerilebilecek GF (güçlü yönleri kullanarak fırsatları 
değerlendirme), GT (güçlü yönleri kullanarak tehditlerin üstesinden gelme), ZF (zayıf yönleri dikkate alarak 
fırsatları değerlendirme) ve ZT (zayıf yönlerı dikkate alarak tehditlerden kaçınma) stratejileri aşağıdaki 
gibidir: 

-GF Stratejisi: Yenilikçi müşteriyi cezbedecek yeni ürünler geliştirmek 
-GT Stratejisi: Üst gelir grubu müşterilerin sadakatini geliştirecek uygulamalarda bulunmak 
-ZF Stratejisi: Müşteri geri bildirimleri ile personel için performans değerlendirme kriterleri geliştirmek 
-ZT Stratejisi: Personelin hizmet sunum yeteneklerini geliştirecek eğitimler/programlar/uygulamalar 
geliştirmek 

 
Bu stratejiler işletmenin söz konusu sektördeki tehditlere karşı korunmasını, pazar fırsatlarının 

değerlendirilmesini, zayıf yönlerini güçlendirmesini ve güçlü yönlerini ise rekabetçi avantaj sağlayacak 
şekilde pekiştirmesini kolaylaştıracak öncelikli stratejilerdir. 
Araştırma sonuçları Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci yaklaşımının SWOT analizinin objektifliği konusunda 
önemli katkılar sağladığını ve kolektif kararların alınmasını kolaylaştırdığını ortaya koymaktadır. Bunun yanı 
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sıra karar vericilerin değerlendirmelerinin uyumlaştırılması noktasında da faydalı bir araç olduğu 
görülmektedir.  
Yerli yazında AWOT tekniğini işletmecilik alanında kullanan sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Tekniğin, 
işletmelerin strateji geliştirme süreçleri üzerine yapılmış akademik çalışmalarda kullanımının, uygulayıcıların 
stratejik yönetim faaliyetlerine değerli katkılar üreteceği düşünülmektedir. 
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TÜRKİYE’DE KOBİ’LERİN NETWORK ORGANİZASYONLARA KATILMA NEDENLERİ ÜZERİNE 
BİR ARAŞTIRMA 

 

ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyet göstermekte olan ve diğer işletmeler ile işbirliği içerisinde 

bulunan Kobi’lerin network organizasyonlar içinde yer alma nedenlerini değişik perspektiflerden 
incelemektir. Çalışmanın katkısı; işletmelerde son dönemde oldukça ilgi çeken ancak akademik anlamda 
saha çalışmasını içeren yeterli bir yazın sahibi olmayan bu konuya dikkat çekmek ve diğer stratejik yönetim 
olguları ile ilgisinin araştırılmasını adına farkındalık oluşturabilmektir. 

 
Anahtar Kelimeler: İşbirliği Nedenleri, İşletmeler Arası İşbirlikleri, Network Organizasyonlar  
 
1. Giriş  
Günümüzde küreselleşme ile uluslararası rekabetin yapısı değişmiş ve daha da karmaşık bir hale 

gelmiştir. Yaşanan hızlı değişimler sonucu ticarette sınırlar kalkmış, ulus devlet içerisindeki rekabet ulus 
dışına taşmıştır (Türkoğlu, 2003: 273). Bu durum doğal olarak, işletme yönetiminde de önemli değişiklikler 
meydana getirmiş ve getirmeye de devam etmektedir (Korukoğlu, 1998: 13). Değişikliklere ve farklılıklara 
uyum yeteneği olarak ifade edilen esnek yapılar, işletmelerin yapılarını, teknolojilerini, kaynak kullanımını, 
üretim süreçlerini ve pazarlama stratejilerini değiştirerek daha dinamik bir yapı oluşturmalarına neden 
olmaktadır (Brockbank, 1997: 65). İşletmelerin, pazar faaliyetleri sırasında karşılaştıkları rekabet tehdidini en 
alt düzeye çekebilmek için pazardaki diğer işletmelerle işbirliği yapma düşünceleri de bu çerçevede 
gündeme gelen stratejilerdendir. Bu doğrultudaki arayışlar sonucunda ortaya çıkan yaklaşımlardan biri de 
stratejik işbirliği uygulamalarıdır (Kanıbir ve Eroğlu, 2008: 31-32). Nitekim, son yıllarda hem kamu hem de 
özel sektörün ve gönüllü kuruluşların kendi içlerinde veya aralarında oluşturdukları stratejik işbirliklerinin 
yaygınlık kazanmaya başladığı görülmektedir (İlker, 2010: 192). Bu gelişmeler farklı yetkinliklere sahip 
işletmelerin bir araya gelmesi ile şebeke organizasyon modelinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu yeni 
organizasyon yapısı hem işletme ve hem de sektörel düzeyde kaynak kullanım etkinliğini arttırarak ulusal 
ekonominin kalkınmasına ve rekabetçi özellikler kazanmasına neden olmaktadır (Saylı vd, 2006:32). 
Çalışmada ilk olarak, araştırmanın konusunu oluşturan network organizasyonlar ve Kobi’lerin network 
organizasyonlara katılma nedenleri incelenmiş, daha sonraki bölümlerde ise araştırmanın metodolojisi, 
analiz sonuçlarına yer verilmiştir. Son bölümde ise araştırmanın sonuçları yer almaktadır. 

 
2. Network Organizasyonlar 
 
2.1. Network Organizasyonların Gelişimi 
Şebeke organizasyon kavramı işletmecilik literatüründe yeni olmasına rağmen, uygulamada tek tek 

şirketlerin bir araya gelerek rekabet avantajı elde etmeleri fikri yeni değildir. Şebeke veya Network adı 
altında ele alınan organizasyon yapısı yakından incelendiğinde, bunun bir bakıma dikey ayrışımın bir sonucu, 
bir bakıma ortak girişimin bir şekli ve bir bakıma da dış kaynaklardan yararlanma (outsourcing) 
uygulamalarının bir sonucu olduğu görülebilir. Bu nedenle, şebeke organizasyon yapısı çok da yeni bir 
organizasyon yapısı sayılmaz (Koçel, 2005: 394). Japon şirketleri, Şebeke Organizasyon uygulamalarını, 
keiretsu’lar aracılığı ile uzun zamandan beri yapmaktadır. 1970’lerde moda olan akım; ilgisiz çeşitlendirme 
yada conglamarate dediğimiz şekilde örgütlenmiş dev şirketlerin bir çok iş sahasını bünyelerinde toplayarak 
bir sinerji yaratmaya çalışmalarıydı (Çetin, 1996: 52). Bu işletmeler yapıları gereği idaresi oldukça güç 
olduğundan, küreselleşme sürecinde ihtiyaç duyulan esnek örgüt yapısını sağlama konusu yeterli 
olamamışlardır. Rekabet şartlarının gerektirdiği nitelikleri kazanma çabası, işletmeleri öz yeteneklerine 
odaklanma eğilimine yöneltmiştir Bu durum, esnek örgüt yapıların benimsemiş işletmeler arasında ulusal ve 
uluslararası yeni bağlantıların ortaya çıkmasına neden olmuştur (Manuel, 2005: 218). 1980’li yıllara kadar 
verimliliği temel alan kitle üretimi ve buna uygun hiyerarşik ya da bürokratik organizasyon yapıları 
küreselleşme ve yoğun uluslararası rekabetin etkisiyle yaşanan hızlı değişim sürecinin ülkelerce ve 
geleneksel işletmecilik anlayışı taraftarlarınca tercih edilirken, çağdaş veya post modern işletmeler esnek 
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üretim ve uzmanlaşmaya öncelik veren yeni yapılar aramaya başlamışlardır. 80’lerden itibaren, network 
kavramı stratejik yönetim ve örgüt yönetimi konularında kullanılmaya başlanmış, 90’larda bu kavram 
işletmelerin giderek daha çok dikkatini çekmiştir. 

 
2.2. Network Organizasyonların Tanımı 
Network düzeyi strateji, çoklu şirket düzeyi stratejisi olarak da adlandırılmaktadır (Bakoğlu, 2010: 

51). Network yada Şebeke organizasyonlarla ilgili bir çok tanım yapılmıştır. İşletmelerin şebeke örgütleri 
nasıl algıladıklarından yola çıkarak geliştirilen tanımlarda, kavram küresel birleşmeler ve ortak girişimlerle bir 
dışsal ilişkiler kümesi yada yöneticilerin bilgi paylaşmada kullandıkları biçimsel olmayan ağlar olarak 
tanımlanır. İşletmelerin davranış motiflerinden yola çıkarak tanımlayan yazarlar, şebeke örgütlerin 
birbirinden bağımsız, kar amaçlı en az iki işletmenin rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü elde etme ve 
koruma amacıyla gerçekleştirdikleri ve piyasa mekanizması disiplini içinde girdi-çıktı alışveriş ilişkilerinde 
bulunmak üzere oluşturdukları yapılar tanımlamışlardır (Gül, 1998: 66-67 içinde Ataman, 2002: 393). Eren, 
şebeke organizasyonları; “Birbirinden bağımsız olarak karşılıklı ilişkilerde bulunan, aralarında herhangi bir 
hiyerarşik üstünlük olmayan; ancak belirli anlaşmalarla kendi aralarında işbölümüne giderek mal ve hizmet 
üretimi ve satışı konusunda işbirliği yapan örgütler topluluğu” olarak tanımlamıştır. (Eren, 2009:09). Koçel’e 
(2005) göre, şebeke oluşturacak tarzda işletme faaliyetlerinin düzenlenmesi yeni bir organizasyon yapısı 
oluşturduğu gibi; bu düzenleme outsourcing, çekirdek yetenek ve yalın yönetim gibi diğer uygulamalar ile 
birlikte gelişmektedir. Yani bunlardan ayrı düşünmek mümkün değildir. Network örgütler; joint venture, 
franchising, stratejik işbirlikleri, işletme grupları, konsorsiyumlar, outsourcing anlaşmaları gibi birçok farklı 
anlaşma türünü içermektedir (Davenport vd.,2007: 28).  

 
3. KOBİ’ler ve Rekabet 

 
3.1. Türkiyede KOBİ’lerin Önemi ve Rekabetçi Konumu 
Girişimciliğin bir sonucu olarak ortaya çıkan (Yıldız ve Alp, 2012: 31) KOBİ’ler küreselleşme süreci ile 

birlikte dünyada yaşanan değişimle uyumlu, esnek, krizlere karşı dayanıklı yapıları ile 1980 sonrası 
dünyasında ekonomilerin vazgeçilmez aktörleri haline gelmişlerdir (Özdemir vd, 2011: 173). Doğru ve etkin 
strateji seçimi işletmelerin rekabet gücü açısından son derece önemlidir (Singh vd, 2008: 59). Küreselleşme 
süreciyle birlikte işletmeler dev bir pazarda faaliyet gösterdiklerinden rekabet güçlerini geliştirebilmek için 
ortaya koydukları arayışlar birçok farklı stratejinin geliştirilmesine neden olmaktadır (Kanıbir ve Eroğlu, 
2008:31-32). Ancak küresel rekabet çoğunlukla yerel pazarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin temel rekabet 
stratejilerini ve rekabet gücünü etkilemektedir. Yerel KOBİ’ler büyük ölçekli işletmeler karşısında rekabet 
etmekte ve mevcut pozisyonlarını korumakta zorlanmaktadırlar (Singh vd, 2008: 55). Bu zorluklar 
neticesinde istenilen seviyede girişimsel başarılar elde edilememekte, birçoğu ekonomik süreç içerisinde 
ciddi sıkıntılar çekmektedirler (Yıldız ve Alp, 2012: 40). Stratejik işbirlikleri işletmelerin sahip olduğu farklı 
birikimlerin bir araya getirilmesi ile rekabet gücü açısından bir sinerji yaratabilecektir (Kanıbir ve Eroğlu, 
2008: 42). Bu noktada KOBİ’ler sadece bölgesel ve ulusal değil, aynı zamanda uluslararası rekabet 
üstünlüğüne sahip bir yapılanmaya gitmek zorundadırlar (Türkoğlu, 2003: 273). 

 
3.2. Türkiye’de KOBİ’ler ve Network Organizasyonlar 
1950’lerden beri yaygın olarak kullanılan kooperatifçilik anlayışına rağmen, araştırmalar Türkiye’de 

Kobi’ler arası işbirliği konusunda süregelen inancın işbirliği yapmamak yönünde olduğunu göstermektedir. 
Örneğin, Dulupçu vd (2007) ‘de Batı Akdeniz bölgesinde yer alan üç ilde 400’den fazla işletme ile yaptıkları 
araştırmada işletme ölçeği küçüldükçe işletmeler arası işbirliğine yönelme tutumunun azaldığını 
gözlemlemişlerdir. Benzer şekilde, Durak 2011’de Denizli’de 100 işletme üzerinde yaptıkları araştırmada 
bölgedeki Kobi’lerin işbirliği yapma eğilimlerinin ve ortaklığa güven eğilimlerinin çok düşük olduğunu 
bulmuştur. Müftüoğlu, ülkemizde işletmeler arası işbirliklerinin yaygın olmamasıyla ilgili olarak; başlangıçta 
işbölümünün ve ortaklığın şartlarının belirlenmesi ve prensipleri ortaya koyulmasının yeterince özenli 
yapılmaması ve ortaklığın ortaklara getireceği ekonomik avantajların bireysel girişimciliğin verdiği bağımsız 
olma duygusuyla karıştırılmaması konularına değinmiştir. Ortaklığın sağlayacağı bir takım avantajlar 
yeterince bilinmediğinden ve dikkate alınmadığından, bireysel girişimcilik tercih edilmektedir (Müftüoğlu, 
2004: 173-177). Ayrıca Türkoğlu (2007), ülkemizde girişimcilerin işbirliğine pek de sıcak bakmadıklarını ifade 
etmiştir. Artan küresel rekabet sonucu, gerek mesleki kurum ve kuruluşların gerekse devlet organlarının 
yönlendirmesi ile son yıllarda Türkiye’de Kobiler arası işbirlikleri daha çok konuşulan bir konu halini almıştır. 
Sanayi bakanlığının 2007’den beri yürütmekte olduğu Kümelenme projesinin yanı sıra İstanbul Ticaret 
Odasının İstanbul’da ve Kosgeb’in tüm illerde yürütmekte olduğu” İşbirliği Güç Birliği Programı” bu süreçte 
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Kobi’leri işbirliğine yönlendiren uygulamalardan bazılarıdır. Türkiye’de yukarıda bahsi geçen engellere 
rağmen hangi motivasyon unsurları KOBİ’leri işbirliğine yöneltmektedir konusunu Kanıbir ve Eroğlu (2008) 
çalışmalarını Türk işletmeleri ve yabancı işletmelerden oluşan bir örneklem üzerinde analiz etmişlerdir. Elde 
edilen veriler, her iki gruptaki işletmelerin gerek motivasyonlar gerek beklentiler ve gerekse elde edilen 
sonuçlar bakımından farklılaştıklarını göstermektedir. Türkoğlu (2003) Göller Bölgesi’nde bulunan KOBİ’lere 
yönelik yapılan uygulama çalışması çalışmasında KOBİ’lerin büyük işletmelere göre ne gibi üstünlüklere 
sahip oldukları ve zayıf oldukları konularda stratejik işbirlikleri yaparak rekabet üstünlüğü elde 
edebilecekleri yaklaşımları ele almıştır.  

 
3.3. KOBİ’lerin Network Organizasyonlara Katılma Nedenleri 
KOBİ’ler büyük firmalardan yapısal, sosyal ve işlevsel karakteristikler bakımından ayrılırlar (Spence 

ve Schmidpeter, 2003: 96). Bu bağlamda çeşitli avantaj ve dezavantajlara sahiptirler (Ahmad vd, 2010: 177). 
Büyük ölçekli firmaları etkileyen gelişmeler, küçük ve orta ölçekli firmaları da önemli bir şekilde 
etkilemektedir. Ekonomik küreselleşmenin derecesi arttıkça, gelişmekte olan ekonomilerde yer alan 
KOBİ’ler giderek farklı bir çerçevede rekabet etmeye zorlanmaktadırlar. Büyük ölçekli firmalar nasıl büyük 
olmanın avantajlarını taşırken KOBİ’ler gibi yalın, esnek ve yenilikçi olmaya çalışıyorlarsa, tersi durum da 
KOBİ’ler için geçerlidir (Yıldız ve Alp, 2012: 35; Özgen vd, 2003: 82). KOBİ’ler, büyük işletmelerle rekabet 
etmede girişimciye, müşteri ve işletme personeli ile daha yakın ilişkiler içerisine girebilmek ve pazarlama, 
üretim ve hizmet konularında büyük işletmelere göre daha esnek olabilmek gibi iki temel üstünlüğe sahiptir 
(Çatal, 2007: 346). Hamel ve Prahalad (1994), KOBİ’lerin hızlı ürün geliştirme çevrimleri, üstün becerili ve 
çok-fonksiyonlu takımları, az sayıda temel beceriler üzerinde uzmanlaşmaları, tedarikçiler ile yakın bir 
işbirliği halinde çalışmaları, rakipleri ile bile ittifaklara girebilmeleri, çalışanlarına yüksek düzeyde yönetim ve 
kalite sorumlulukları verebilmelerinin, onlara rekabet ortamlarında yüksek manevra kabiliyeti sağladığına 
değinmektedir. Ancak, KOBİ’lerin ölçek ekonomilerinden faydalanamamaları birim maliyetlerinin büyük 
işletmelere göre yüksek olmasına neden olmaktadır. Ayrıca KOBİ’ler en başta, sermaye yetersizliği, banka ve 
diğer finansal kurumlardan yeterli desteği görememe, sermaye piyasasından yeterince yararlanamama, 
uzman bir finansman ekibi yoksunluk, finansal planlama yetersizliği gibi finansal sorunların yanı sıra, genel 
yönetim yetersizliği sonucu stratejik kararların işletme sahip veya ortaklarınca alınması, kalifiye eleman 
sağlayamamak, ve modern pazarlama etkinlikleri sergileyememe, işyerinin veya yerleşim alanının 
küçüklüğü, ürün geliştirme eksikliği, gibi bir takım dezavantajlara sahiptirler (Akgemci, 2001: 16). KOBİ’ler bu 
sebeplerden dolayı gerekli yatırımları yapamamakta ve rekabetçilik düzeylerini arttıramamaktadır. Dess ve 
Davis’in 1984 yılında, işletmelerin stratejik grupların parçası olması ile performanslarını ilişkilendirmesinden 
sonra konuya olan ilgi zaman içinde oldukça artmıştır. Bu doğrultuda, “işbirliği” faaliyetlerinin, özellikle 
yetersiz kaynaklara sahip olan, küçük bir pazar payı bulunan küçük işletmelere, daha hızlı karar alma, 
faaliyette bulunma ve bölgesel işbirlikleri aracılığıyla büyük işletmeler ile rekabet etme imkânı verdiği 
düşünülmektedir (Butler ve Hansen, 1991: 9). Mundim (2000) “SME’s in Global Markets: Challenges, 
Opportunities and Threats” adlı makalesinde Kobi’lerin ölçek ekonomileri, finans ve insan kaynakları 
yetersizliklerinden ortaya çıkan dezavantajları ortadan kaldırmak için, küresel sanal ağ modellerinin bir 
parçası olmalarını önermiştir. Nadvi ve Barrientos (2004), Kobi’lerin üretken becerileri ve yenilikçiliği teşvik 
eden ağlar içerisinde yer almasının rekabet gücünün arttırılması problemini ortadan kaldırdığını 
savunmuştur. Bretherton ve Chaston (2005), Kobi’lerin işbirlikleri sayesinde büyük işletmelere mal olan 
ölçek ekonomilerinden ve koordinasyondan faydalandığına dikkat çekmektedir. Aynı değer zincirindeki 
işbirliklerinin, Kobi’lerin sahip olmadığı kaynak ve becerilere ulaşmada ve gerekli hüner ve becerilerin 
öğrenilmesinde kritik rol oynadığına dikkat çekmektedirler. 2007 yılında Carpinetti ve diğerlerinin yayınlamış 
olduğu makale ise, İşbirliğinin bilhassa KOBİ’lerin performansı üzerine olumlu etkisi üzerine geniş bir 
literatür çalışmasını içermektedir. Çalışmaya göre işbirliği, KOBİ’lerin ölçeklerinden kaynaklanan kısıtlarını 
ortadan kaldırırken, verimlilikte, uzmanlaşmada ve yenilikçilik de artış, maliyetlerde düşüş sağlayacak, 
böylece global rakipleri ile rekabet edebilir hale gelecektir. Poulis vd., (2012), benzer şekilde işbirliklerinin 
Kobi’lere yabancı müşterilere ait bilgileri elde etme ve bu müşterilere nasıl davranılması gerektiğini 
öğrenme imkânı tanıdığı ve pazarda daha güçlü bir konum elde etmelerini sağladığını belirtmektedir. Sonuç 
olarak, şebeke organizasyonları şeklinde KOBİ’lerin bir araya gelerek oluşturdukları stratejik işbirlikleri 
sayesinde elde edilebilecek faydalar; Yeni finansal kaynaklar sağlama, yeni pazar ve kanallara giriş, maliyet 
paylaşımı ve bunun sonucu olarak maliyetlerde azalma, ürün geliştirme süresinin kısalması, şebeke sınırları 
içerisinden kaynak ve bilgi sağlama (know-how), insan kaynaklarının etkin kullanımı, yüksek kaliteli ürünler, 
pazardan gelen doğru ve hızlı bilgi akışı, süreç yenilikleri ve yeni teknolojiler sağlama, endüstri ürününü 
artırmak, şebeke içinde öğrenme dürtüsünü artırmak, faaliyetlerde sinerji yaratmak (Chapus, Lesca, 
Raymond, 1999: 3-31) gibi sıralanabilir. 
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4. Araştırma Metadolojisi 
 
4.1. Araştırmanın Amacı 
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyet göstermekte olan ve diğer işletmeler ile işbirliği içerisinde 

bulunan Kobi’lerin network organizasyonlar içinde yer alma nedenlerini değişik perspektiflerden incelemek 
ve bu işbirliklerinin rekabet üstünlüğü yaratma potansiyellerini değerlendirmektir.  

 
4.2. Örneklem Seçimi 
Araştırma kapsamında 1000 adet Kobi’ye mail gönderilmiş, 760 tanesinden geri dönüş 

sağlanamamış, 155 tanesi hiçbir şekilde işbirliği yapmadıklarını beyan etmiştir. Sonuç olarak, bu araştırma 
Türkiye’de farklı illerde faaliyet gösteren 85 adet KOBİ üzerinde yapılmıştır. Araştırma soruları şirket sahibi 
yada üst düzey yöneticileri tarafından cevaplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde ise SPSS paket programı 
kullanılmıştır. 

 
4.3. Veri Toplama Araçları 
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmada işletmelerin 

işbirliklerine gidiş nedenleri için Gorynia vd (2005)’ın geliştirdikleri ölçek ile ve işbirliğinin yarattığı rekabetçi 
üstünlükler için Dess ve Davis (1984) tarafından geliştirilen ölçekten uyarlanan anket soruları kullanılmıştır. 

 
4.4. Analiz ve Sonuçlar 
Araştırmaya dahil edilen işletmelerin demografik özelliklerini özetlemek gerekirse; gıda sektöründe 

faaliyet gösteren KOBİ’ler araştırmanın %53’ünü oluşturmakta, geri kalanı ise tekstil sektöründe faaliyet 
göstermektedir. Firmaların sermaye yapısı incelendiğinde ağırlıklı olarak (%80) ticaret şirketi olduğu 
görülmektedir. İşletmelerin %83,6’sı 7 yıl ve daha fazla yıldır faaliyet göstermektedir. Ölçeklerine göre %14’ü 
mikro, %46’sı küçük ve %34’ü orta ölçekli işletmelerdir. Araştırmaya dahil olan anketleri cevaplayan kişilerin 
%49’u işletme sahibi ve %51’i ise genel müdür seviyesindedir. 

 
Tablo 1. Sektörlere Göre İşletmelerin İşbirliği Seviyeleri 

 Gıda ve İçecek Tekstil ve Hazır Giyim 

 % % 

Lisans Anlaşması 4,5 5 

Stratejik İşbirlikleri 66 63 

Ortak Girişim  14 12 

Kısmen Satış 15,5 20 

N 44 41 

** 0.01 seviyesinde anlamlı, * 0.05 seviyesinde anlamlı. 
 
Tablo 1’de sektörlere göre İşletmelerin işbirliği seviyeleri incelendiğinde Gıda İşletmelerinin Tekstil 

İşletmelerine göre daha çok stratejik işbirliklerine yöneldikleri, Tekstil İşletmelerinin ise Gıda İşletmelerine 
göre daha çok kısmen satışa yöneldikleri gözlemlenmektedir. 

 
Tablo 2. Sektörlere Göre İşletmelerin İşbirliği Yaptıkları Diğer İşletmeler ile İlişkileri 

 Gıda ve İçecek Tekstil ve Hazır Giyim 

 % % 

Tedarikçi 37 46 

Rakip 37 15 

Lojistik 18 12 

Müşteri 2 10 

Diğer 7 17 

N 44 41 

** 0.01 seviyesinde anlamlı, * 0.05 seviyesinde anlamlı. 
 
Tablo 2’de sektörlere göre işletmelerin işbirlikleri yaptıkları partnerleri incelenmektedir. Tablo 2’de 

en dikkat çekici sonuçlar, gıda işletmelerinin Tekstil işletmelerine göre daha çok yatay işbirliklerine 
yöneldikleri, Tekstilcilerin ise gıda sektörüne göre daha fazla tedarik zincirlerinde yer alana tedarikçi, lojistik 
partner, müşteri vb. işletmeler ile işbirliklerine yöneldikleri görülmektedir.  
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Gıda ve Tekstil İşletmelerinin işbirliğine girme sebeplerini karşılaştırmak için yapılan bağımsız t-test 
sonucu Tablo 3’de yer almaktadır. 
 

Tablo 3. Sektör için Bağımsız Örneklem T- Testi (Rekabet Alanları) 

 Sektör N Ortalama 

 
Std 
Sapma 

Levene's Test for Equality of 
Variances 

F Sig. 

Maliyetlerin azalması 
Gıda 45 3,6222 1,83760 

4,681 ,033 
Tekstil 40 3,7500 1,49786 

İnovasyonda artış 
Gıda 45 2,8444 1,73147 

4,156 ,045 
Tekstil 40 2,6500 1,51149 

Dağıtım kanallarının 
gelişmesi 

Gıda 45 3,8000 1,58974 
3,745 ,056 

Tekstil 40 3,0750 1,75977 

Kapasite arttırımından 
faydalanma 

Gıda 45 3,0000 1,80907 
3,912 ,051 

Tekstil 40 3,1750 1,61543 

** 0.01 seviyesinde anlamlı, * 0.05 seviyesinde anlamlı. 
 
Tablo 3’e göre; gıda ve tekstil İşletmelerinin işbirliğine girme sebeplerinin karşılaştırılması için 

yapılan t-test sonrasında maliyetlerin azalması, inovasyonda artış, dağıtım kanallarının gelişmesi, kapasite 
artırımından faydalanma değişkenleri için farklı olduğu bulunmuştur (p <0,05). Bulgular incelendiğinde; 
tekstil işletmelerinin işbirliğine girdikleri partnerlerini seçerken gıda işletmelerine göre daha çok maliyetleri 
aşağı çekmek ve kapasite artırımından faydalanmak konusuna odaklandıkları ve gıda işletmelerinin 
işbirliklerine giderken tekstil İşletmelerine göre daha fazla inovasyon ve dağıtım kanallarını geliştirmeye 
odaklandıkları görülmektedir. 

İşbirliğine gidilen işletmelerin menşeine göre işletmelerinin işbirliğine girme sebeplerini 
karşılaştırmak için yapılan bağımsız t test sonucu Tablo 4’de yer almaktadır. 

 

Tablo 4. Firma Menşei için Bağımsız Örneklem T- Testi  

 Firma Menşei N Ortalama 

 
Std Sapma 

Levene's Test for Equality 
of Variances 

F Sig. 

Ürün Çeşitliliğinde 
Artış 

Yerli 50 2,4400 1,56701 
9,586 ,003 

Yabancı 35 3,4194 1,31083 

Dağıtım kanallarının 
gelişmesi 

Yerli 50 3,2400 1,86875 
20,806 ,000 

Yabancı 35 3,7742 1,35916 

Uzmanlaşmadan 
Faydalanma 

Yerli 50 2,8400 1,63333 
9,681 ,003 

Yabancı 35 3,7419 1,31574 

Kapasite 
arttırımından 
faydalanma 

Yerli 50 3,1400 1,88452 
12,388 ,001 Yabancı 35 3,0645 1,43609 

Hayatta Kalma Yerli 50 2,7200 1,59130 
4,302 ,041 

Yabancı 35 3,1290 1,83924 

 
Tablo 4’deki bulgular incelendiğinde; ürün çeşitliğindeki artışa verilen önemin ortalama değeri 

yabancı firmalarla yapılan işbirliklerinde daha yüksektir (3,41>2,44). Dağıtım kanallarının gelişmesine verilen 
önemin ortalama değeri yabancı menşeli firmalar ile yapılan işbirliğinde daha yüksektir (3,77) ve bu farklılık 
anlamlıdır. Uzmanlaşmadan faydalanmaya verilen önemin ortalama değeri yabancı menşeli firmalar ile 
yapılan işbirliklerinde daha yüksektir (3,74). Kapasite arttımından faydalanmaya verilen önem derecesinin 
ortalama değeri ise ise yerli firmalar ile yapılan işbirliklerinde yabancı firmalarla yapılan işbirliklerine göre 
daha yüksek (3,14) saptanmıştır. Diğer bir İşbirliğine gitme nedeni olarak firmaların hayatta kalmalarına 
verdikleri önemin ortalama değeri yabancı firmalar ile yapılan işbirliklerinde daha yüksektir (3,12) . 
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Tablo 5. Yaş için Bağımsız Örneklem T- Testi  

 Firma Yaşı N Ortalama 

 
Std Sapma 

Levene's Test for Equality 
of Variances 

F Sig. 

Maliyetlerin azalması 

Genç 
İşletme(<7) 

14 2,6429 2,23975 
12,664 ,001 

Yaşlı İşletme(>7) 71 3,8873 1,47889 

 
Tablo 5’daki bulgular incelendiğinde; işbirliklerinde maliyetlerin azalmasına verilen önemin 

ortalama değeri yaşlı işletmelerde genç işletmelere kıyasla oldukça yüksektir (3,88) ve bu farklılık anlamlıdır.  
 
5. Sonuç 
Bu araştırma öncelikle literatür çalışması ile uyumlu olarak, yerel işletmelerin partner seçiminde ve 

işbirliği düzeyinde sektöre göre anlamlı farklıları olduğunu göstermektedir. Örneğin, küresel rekabet 
baskısının yoğun olduğu bir sektör olan Tekstil sektöründe, yatay işbirliklerine yönelim ve kısmen satışın 
daha fazladır. Sektörlere göre, işletmelerin işbirliği yapma nedenleri incelendiğinde, küresel rekabet baskısı 
arttıkça işletmelerinin işbirliğine girdikleri partnerlerini seçerken rekabetin daha az hissedildiği sektörlere 
göre daha çok maliyetleri aşağı çekmek ve kapasite artırımından faydalanmak konusuna odaklandıkları ve 
daha az küresel rekabetin olduğu sektörlerde işbirliklerine giderken daha fazla inovasyon ve dağıtım 
kanallarını geliştirmeye odaklandıkları görülmektedir. Bu durum, rekabet yoğunlaştıkça yerel işletmelerin 
fiyat rekabetine yöneldiği, yerel pazarda küresel rekabet baskısı altında olmayan işletmelerin ise yerel 
ürünlerini küresel pazarlara ulaştırma ve geliştirme amaçlı işbirliklerine yöneldikleri şeklinde yorumlanabilir. 
Bu sonuç hem işbirliklerinde kaynak bağımlılığı ilişkisine dikkat çeken Eisenhardt ve Schoonhoven (1996), 
Bretherton ve Chaston (2005) gibi, yazarların çalışmaları ile, hemde küresel rekabet baskısına göre yerel 
işletmelere farklı strateji eylem planı öneren Dawar ve Frost (1999) modeli ile uyumludur. İşbirliği yapılan 
işletmelerin menşeine göre işbirliklerinin sebepleri incelendiğinde yabancı işletmeler ile işbirliği yapan 
işletmeler kapasite artırımı dışında diğer tüm sebepler için (ürün çeşitliliğini arttırmak, dağıtım kanallarını 
geliştirmek, uzmanlaşmadan faydalanmak ve hayatta kalmak) yerel partnerler ile işbirliği yapanlara göre 
daha çok önem vermektedirler. Yerel işletmeler ile işbirliği yapan işletmeler ise yabancı işletmeler ile işbirliği 
yapanlara göre daha çok kapasite artırımı sebebi ile bir araya geldiklerini belirtmişlerdir. Araştırmada elde 
edilen son sonuç ise, uzun süre faaliyet gösteren işletmelerin daha genç işletmelere göre işbirliklerinde daha 
çok maliyet düşürmek amacında olmalarıdır. Ayrıca, araştırmaya katılan işletmeler, Kobi’lerin işbirliği 
ilişkileri kurulabilecek partner bulma, ilişkinin çerçevesi belirleme ve yönetme, işbirliğine gidilen işletmelerin 
zaman içerisinde işbirliğine gidilen konuların dışında diğer işletmenin öz yeteneğini öğrenmeye yönelik 
taleplerde bulunmasını işbirliği uygulamalarının temel problemleri arasında görmektedirler. Stratejik 
işbirliklerini kardeş şirketle gerçekleştirerek dahili şebeke yapıların bir parçası olan işletmeler, başlangıçta 
verimli olan bu ilişkinin zamanla bağımlılık ilişkisine döndüğü ve verimlilikten uzaklaştığını savunmaktadır. 
Son olarak, ortak girişim aracılığıyla kapasite artırımına giden Kobi’ler, gerek yöneticilerin gerekse işletme 
sahiplerinin gerekli yönetimsel kapasitede olmamalarından dolayı, yeni oluşan büyük işletmeyi yönetimsel 
ve finansal anlamda idare etmekte zorluk çekebilmektedirler.  

Sonuç olarak, işbirlikleri küresel arenada kendine yer bulmak isteyen KOBİ’leri uluslararası 
rakiplerinin rekabet üstünlüklerine yaklaşmak adına çok farklı bir noktaya taşıyabilir. Fakat işbirliği kararı 
almadan önce; endüstri yapısı, işletmenin zayıf ve güçlü yanları ve işbirliğine gidilecek işletmenin menşei, 
işletme ile iş ilişkisinin seviyesi etraflıca incelemeli, işbirliğinin sınırları iki taraf için açıkça çizilmeli, sürecin 
yönetimi esnasında profesyonellerden yardım alınmalıdır. Bütün bunlar, yerel Kobi’leri küresel rakipleri 
karşısında güçlü kılacak ve bu işletmeleri de küresel oyuncular haline getirecektir. Bu araştırmanın 
sonuçlarını genelleştirebilmek için araştırmanın kısıtlarını göz önüne almakta fayda bulunmaktadır. 
Araştırma bir ülkede belirli sektörlerde uygulanmış olup, araştırmanın başka ülkelerde ve birçok sektörde 
uygulanması sonuçların genelleştirilmesi için gerekmektedir. 
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ÖZET 
Araştırma, bireylerin kariyer kararı verme öz-yeterliliği ile örgütle bütünleşme arasındaki ilişkide 

kariyer olgunluğunun aracılık etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında, bir devlet 
üniversitesinin tezsiz yüksek lisans programında okuyan ve aynı zamanda iş hayatında yer alan öğrencilere 
yönelik bir anket düzenlenmiştir. Araştırma sonucunda, bireylerin kariyer tercihlerini verirken ki olgunluk 
seviyelerinin, örgütle bütünleşmede ne derecede etkili olup olmadığı belirlenecektir. Ayrıca bireylerin 
demografik özelliklerine (cinsiyet, yaş, medeni durum) göre kariyer kararının farklılık gösterip göstermediği 
de araştırılacaktır. 

 
Anahtar Kelimeler: Kariyer Kararı Verme Öz-Yeterliliği, Kariyer Olgunluğu, Örgütsel Bütünleşme. 

 
1. Giriş 
Bir örgüt içinde o örgütü yönetecek ve yönlendirecek ve başarısını artıracak bireylere ihtiyaç her 

zaman duyulmaktadır. Bu bireylerin, kişilik özellikleri ve bireysel değerleri doğrultusunda, kariyer tercihleri 
yapmalarının sağlanması ve bu konuda örgüt tarafından yönlendirilmeleri günümüzde oldukça önem arz 
etmektedir.  Kariyer kavramı, bireyin tüm yaşamı boyunca edindiği bilgi ve deneyimlerinin toplamı olmakla 
birlikte aynı zamanda deneyimlerine ilişkin algıladığı tutum ve davranışlar, ulaşmak istediği uzmanlık ve iş 
başarısı ve seçilen bir alanında ilerlemek olarak ifade edilen unsurların bir birleşimi olarak görülmektedir 
(Uyargil, 2008; Seymen ve Bolat, 2005). 

Bireyin kariyer tercihi, tüm yaşam süreçlerine etki etmektedir ve doğru yapılmazsa daha sonraki 
süreçlerde hem birey hem de örgüt açısından ortaya çıkaracağı muhtemel sonuçlar, bireyin yaşam kariyerini 
doğrudan etkileyecektir. Bireyin yaşamını doğrudan etkileyecek böylesi bir kararın verilmesi, bireyin ilgi, 
yetenek ve kişisel özellikleri ile örgütsel uyumu içeren son derece zorlu ve karmaşık bir süreçtir 
(Öztemel,2012). Bu nedenle bu tür kararları vermek daha detaylı düşünmeyi, çok uğraş göstermeyi, 
araştırma yapmayı gerektirmektedir. Eğer verilen karar çok risk içeriyor veya geri dönülmez nitelikte ise, 
kararın sonuçlarını önceden tasarlamak ve en uygun seçeneği belirlemek daha çok önem kazanmaktadır 
(Yayla ve Bacanlı,2011). Bu bağlamda çalışmanın ilk değişkeni olan; bireyin kariyer kararı verme öz-
yeterliliği (career decision-making self-efficacy); kendini değerleme (self-appraisal), mesleğe ilişkin bilgi 
toplama (gathering occupational information),  hedefin seçimi (goal selection), problem çözme ve planlama 
boyutlarından oluşmaktadır. Bu boyutlar kısaca şu şekilde açıklanabilir: (Reddan, 2014; Betz & Luzzo, 1996). 

 Kendini değerleme: Kariyer kararlarına ilişkin olarak bireyin kişisel becerilerini, değerlerini ve ilgi 
alanlarını doğru olarak değerlendirme yeteneğidir. 

 Mesleğe ilişkin bilgi toplama: Bu boyut ilgili meslek alanında çalışanlarla görüşmeler yapma da 
dahil olmak üzere,  meslek ile ilgili bilgi kaynaklarını bulma yeteneğidir. 

 Hedefin seçimi: Bireyin kariyer alanını belirlemesi ve bunu sürdürmesi amacıyla; kariyerin 
getireceği ödüller ve bireyin özelliklerini eşleştirme yeteneğidir. 

 Planlama: Eğitim programlarına katılarak, iş arama, özgeçmiş yazma ve iş görüşmeleri yapma da 
dahil olmak üzere kariyer seçiminin nasıl uygulanacağı hakkında öngörü yapmayı ifade eder.  

 Problem çözme: Planların istenildiği gibi gitmemesi halinde bu durumla başa çıkma stratejisi 
oluşturma ve alternatif planlar yapma gücüdür. 

 
Kariyer kararının verilmesini açıklayan teorilerden biri sosyal bilişsel kariyer teorisidir. Lent ve 

arkadaşları (1994) tarafından Bandura’nın (1986) sosyal bilişsel kuramı temel alınarak geliştirilmiş olan 
modern bir kariyer teorisidir ve insanların kendi kariyer davranışlarını yönlendirebilme kapasitelerine (öz-
yeterlilik) atıf yapmaktadır (Işık, 2010).  Bu atıf aslında, bireyin belli bir düzeyde olgunluğa erişmiş olması ile 
desteklenebilir. Bu çerçevede araştırmanın ikinci değişkeni kariyer olgunluğudur. Bu kavram; bireyin 
çocukluktaki ilgisi doğrultusunda seçim yapma evresinden başlayarak yaşlılıkta çalışma yaşamından emekli 
olma kararına kadar süren mesleki gelişim sürecinde ulaştığı yerdir (Gülbahçe, 2009). Birçok çalışmada 
mesleki olgunluk olarak da ifade edilen kariyer olgunluğu kavramı Super (1955) tarafından ortaya atılmıştır. 
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Kariyer olgunluğu; bireyin yerinde ve zamanında kariyer kararları vermesini ve kariyer gelişimine ilişkin 
görevlerle başedebilmesini ifade eder. Kariyer olgunluğu; bilişsel ve duygusal yönü olmak üzere iki temel 
kavramı içermektedir. Kariyer olgunluğunun bilişsel yönü; spesifik kariyer kararı verme, problem çözme 
becerileri ve yetenekleri gibi kariyer tercihi yetkinliklerinden oluşmaktadır. Duygusal yönü ise; kariyer kararı 
verme sürecine yönelik tutumları içermektedir (Bozgeyikli vd. 2009). Savickas ve Porfeli (2011) tarafından 
yapılan çalışmada kariyer olgunluğu dört boyutta incelenmiştir. Bu boyutlar;  

 Önem verme: Kariyer kararı verme sürecinde birey yönelimliliği ön plana almayı ve bireyi sürece 
dahil etmeyi içerir. 

 Merak: Bireyin çalışma dünyasını keşfetmesini,  meslekler ve gereksinimleri hakkında bilgi 
edinmesini ifade eder. 

 Güven: Bireyin, doğru bir şekilde kariyer kararını vermesini ve aynı zamanda gerçekçi mesleki 
tercihler yapmasına yönelik inancını belirtir. 

 Danışma: Bireyin kariyeri ile ilgili olarak destek almasını ifade eder. Diğer bir deyişle;  karar verirken 
diğer bireylerden, bilgi veya öneriler almasını içerir. 

 
Araştırmanın üçüncü değişkeni ise, örgütsel bütünleşmedir.  Örgütsel bütünleşme genel olarak; 

bireyin işi ve aynı zamanda örgütü ile bütünleşmesini ifade eder ve örgüt kültürüne bireyin katkısını yansıtır. 
Örgütsel bütünleşme, bireyin çalışma arkadaşları ile olan etkileşimini içeren sosyal yönü ifade eder. Aynı 
zamanda bu kavram, çalışma arkadaşlarıyla olan sosyal etkileşim fırsatlarını ve örgütün bir parçası olmayı 
tanımlamaktadır  (Peterson,2009).  

Literatürde; kariyer kararı verme öz-yeterliliği ve kariyer kararsızlıkları arasındaki ilişkiler bazı 
çalışmalarda incelenmiştir (Prideaux ve Creed, 2001; Creed,  Patton ve Prideaux, 2006; Bozgeyikli, Eroğlu ve 
Hamurcu,2009). Ayrıca kariyer kararı verme öz-yeterliliği ve örgütsel bütünleşme arasındaki ilişkiyi inceleyen 
çalışma da mevcuttur (Peterson, 2009). 
 

2. Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Kişisel kariyer tercihlerini yapmış çalışanların, bu kararı verirken nasıl bir süreçten etkilendikleri, bu 

durumun da örgütle bütünleşmelerine nasıl yansıyacağı günümüz örgütlerinin en temel sorunlarından 
biridir. Bu noktada örgüt yöneticileri, çalışanlarının kariyerlerinde en üst noktaya varabilmeleri için gerekli 
seçimleri yapmalarına yardımcı olma ve kariyer yollarını açık hale getirme gayretinde iken, diğer yandan da 
en yüksek performansı sağlayabilecek bireylerin örgütle bütünleşmesi için çabalamaktadırlar. Bu 
doğrultuda, örgütlerde bireylerin kariyer kararını etkileyebilecek faktörlerin ortaya konulması, kariyer 
olgunluk düzeyinin tespit edilmesi ve bunun da örgütle bütünleşme sürecine etkilerinin belirlenebilmesi 
önemli hale gelmektedir. 

Bu bağlamda, sigorta sektöründe çalışanların kariyer kararları, kariyer sürecindeki olgunluğu ve 
örgütsel bütünleşmesi arasındaki ilişkinin incelenmesi bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Ayrıca 
demografik değişkenlere bağlı olarak kariyer kararı verme öz-yeterliliğinin farklılık oluşturup oluşturmadığı 
bu çalışmanın diğer bir amacı olarak belirlenmiştir. Literatürde bu değişkenler arasındaki ilişkiyi inceleyen 
araştırmaların sayısı neredeyse yok denecek kadar azdır. Bu çerçevede, araştırmanın, hem teorik 
çerçevesinin hem de sonuçlarının önem taşıyacağı düşünülmektedir. Ayrıca araştırma, örgütlerde 
çalışanların kariyer planlarına yardımcı olabilecek süreçlerin geliştirilebilmesi bakımından insan kaynakları 
yönetimlerine ve örgütle bütünleşmelerini sağlama açısından örgütsel davranış alanına katkı yapabilecek 
disiplinler arası bir çalışma niteliği taşımaktadır. 
  

3. Araştırmanın Kapsamı 
Araştırmanın ana kütlesini, bir devlet üniversitesinin tezsiz yüksek lisans programında okuyan aynı 

zamanda da çalışmakta olan öğrenciler oluşturmaktadır. Programdaki toplam öğrenci sayısı 170 olarak 
belirlenmiştir. Bunlardan 121’inin çalıştığı tespit edilmiş olup, öğrencilerin hepsine anket dağıtılmıştır.  
Araştırma kapsamında, Büyükgöze-Kavas (2014) tarafından hazırlanan kariyer kararı verme özyeterlilik 
ölçeğinin kısaltılmış formu ile ölçümlenmektedir. Ölçek, bireyin kariyer kararlarını gerçekleştirebilmek içini 
gerekli görevleri başarı ile yerine getirmesi düzeyini ve buna olan inancını ölçmektedir (Büyükgöze-Kavas, 
2014). Kariyer olgunluğu kavramı Savickas ve Porfeli (2011) tarafından geliştirilen ölçek ile Peterson (2009) 
tarafından geliştirilen Örgütle Bütünleşme ölçeğindeki ilgili boyut kullanılacaktır.   
 

4. Veri Toplama Aracı 
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılacaktır. Anketin ilk bölümünde kariyer kararı 

verme özyeterlilik (18 ifade), kariyer olgunluğu (24 ifade) ve örgütsel bütünleşme (18 ifade) ölçeklerine 
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yönelik ait ifadeler yer alacaktır. İkinci bölümde ise katılımcıların demografik niteliklerine ilişkin sorular 
sorulacaktır. 

 
5. Veri Analizi 
“Kariyer Kararı Verme Öz-Yeterlik” ölçeğindeki boyutlar için “1:Hiç güvenmem” “5: Tamamıyla 

Güveniyorum” şeklinde; “Kariyer Olgunluğu” ölçeğindeki ifadeler, “, "0:Katılmıyorum 1: Katılıyorum” 
şeklinde dikotomik ölçekle ve “Örgütle Bütünleşme” ölçeğindeki ifadeler ise “1: Kesinlikle katılmıyorum, 5: 
Kesinlikle katılıyorum” şeklindeki 5’li likert ölçeği ile değerlendirilecektir. Veriler, SPSS for Windows18.0 
paket programında analiz edilecektir. Ölçeklerin yapısını değerlemek amacıyla faktör analizi kullanılacaktır. 
Ayrıca değişkenler arası ilişkileri belirlemek amacıyla Hiyerarşik regresyon analizi kullanılacak olup, 
demografik değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koyabilmek için t-testi ve tek yönlü varyans analizinden 
yararlanılacaktır.  

 
6. Sonuç 
Araştırmanın veri toplama süreci halen devam etmekte olup, ilgili literatürdeki değerlendirmeler 

ışığında çalışmanın temel çerçevesi oluşturulmuştur. Bu bağlamda, verilerin toplanmasının ardından, analiz 
kısmı gerçekleştirilerek, neden-sonuç ilişkileri ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmaya çalışılacaktır.   
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ÖZET 

 Bireylerin çalışma yaşamında ortak değerleri paylaştığı ve birlikte hareket ettikleri iş arkadaşları, 
onların moral ve motivasyonunu kimi zaman olumlu kimi zamanda olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 
Özellikle iş yaşamındaki zorlukların üstesinden gelebilme konusunda, gerek arkadaş desteğinin ve gerekse 
arkadaşlarla kurulan güven ilişkisinin önemi büyüktür. Bireylerin birtakım olumsuz durumlar karşısında 
toparlanabilme güçleri onların psikolojik dayanıklılıklarını ifade etmektedir. Çalışmada psikolojik 
dayanıklılığın algılanan sosyal destek bağlamında çalışma arkadaşlarına duyulan güvenden etkilenip 
etkilenmediğini test etmek amaçlanmıştır. Bu amaçla Balıkesir ve çevresindeki 10 ilde bulunan 
üniversitelerde görev yapan ve kariyer gelişimleri devam eden 223 öğretim elemanı ve öğretim üyesi 
üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Yapılan çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda psikolojik 
dayanıklılığın arkadaş desteği ve çalışma arkadaşlarına güvenden etkilendiği görülmektedir. Elde edilen 
sonuçlara göre hem arkadaş desteği hem de çalışma arkadaşlarına duyulan güven psikolojik dayanıklılığı 
arttırmaktadır. Çalışmada ayrıca psikolojik dayanıklılığın aile desteği ile özel kişi desteğinden etkilenmediği 
sonucuna da ulaşılmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Destek, Çalışma Arkadaşlarına Güven, Psikolojik Dayanıklılık. 
 

1.Teorik Çerçeve 
Kariyer, kişinin çalışma yaşamı boyunca sahip olduğu bir dizi iş ve bu işlere katılımı konusundaki 

tavrıdır (Sabuncuoğlu, 2008: 168-169). Kariyer, hem çalışanlar, hem de örgütler açısından önem 
taşımaktadır. Çalışanların ilgi, değer, nitelik güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varmalarına, kariyer hedeflerini 
belirlemelerine, kariyer hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak eylem planlarını oluşturmalarına destek olan 
kariyer geliştirme uygulamaları; örgütlerin de ileride gereksinim duyacakları elemanları, önceden belirli bir 
sistem çerçevesinde geliştirmelerine olanak sağlayacaktır (Dündar, 2013: 269).  

Kariyer geliştirme, iş yaşamında bireyin ve örgütün çok önemli bir karar ve sorumluluk anlayışının 
bir ürünüdür. Kişiler ve örgütler mevcut pozisyonları göz önünde bulundurarak ve eğitim olanaklarından 
yararlanarak, daha fazla gelişmek ve performans düzeyini yükseltmek istemektedirler. Bu yükseliş hedefine 
ulaşmak için belirli bir plan doğrultusunda harekete geçmek gerekmektedir ki bu olgu kariyer gelişiminden 
başka bir şey değildir (Sabuncuoğlu, 2008: 168). Alanyazın incelendiğinde çalışanların örgüt içindeki bireysel 
ihtiyaçları arasında meslekte yükselme (kariyer), iş doyumu ve parasal kazanç sağlamanın önemli bir yer 
tuttuğu görülmektedir. Ayrıca insan kaynakları yönetiminde çalışanların mesleki gelişimi ve eğitiminin 
örgütsel amaçlar bakımından stratejik bir öneme sahip olduğu ileri sürülmektedir (Forster, 1999: 81). 
Çalışanların kariyer gelişimi için fırsatlar oluşturma ve onların kariyer gelişimlerini desteklemenin örgütün 
başarısı açısından son derece önemli olduğu bilinmektedir. Çalışanlar açısından bakıldığında ise, örgütte 
mutlu bir çalışma ortamının oluşmasına ve böylece iş doyumunun artmasına neden olduğu 
söylenebilmektedir. 

Güven, bireylerarası ilişkilerin ve örgütsel yaşamın en önemli unsurlarından birisi olarak görülmekte 
ve örgütlerde ilişkileri bir arada tutan bir bağ işlevi görmektedir (Arı ve Tunçay, 2010: 114) Güven, diğer 
insanların niyet ve davranışlarının, olumlu beklentilerine dayalı olarak açık ve dürüst olacağını kabul etme 
konusundaki psikolojik bir durum olarak tanımlanmaktadır (Rousseau vd., 1998: 393). Örgütler içerisinde 
çalışanların tıpkı özel hayatlarında olduğu gibi, etkileşim ve iletişim içinde oldukları, birlikte hareket ettikleri, 
özel şeyler paylaştıkları, birlikte sosyal aktivitelere katıldıkları ya da belirli bir işi yapmak için bir araya 
geldikleri biçimsel ya da biçimsel olmayan gruplar vardır. Böylelikle çalışanlar “biz ruhuyla” hareket eden bir 
yapı meydana getirmektedirler (Büte, 2011: 177). Bu yapının uzun süre devam etmesinin en önemli koşulu 
ise güvendir. Çalışanların birbirlerine duydukları güven, örgüt içerisinde olumlu bir atmosferin oluşumuna 
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katkı sağlamaktadır. Güvenli bir ortamda faaliyet gösteren ve bu sayede psikolojik olarak da belirli bir 
doyuma ulaşan işgörenlerin veriminin yükselmesi beklenmektedir. 

Örgütler içerisinde güvenin, örgüt açısından birçok faydasından söz etmek mümkündür. Örgütte 
bireylerin birbirlerine yaklaşmasını sağlaması, etkili problem çözme aracı olması, sosyal yalnızlığı önlemesi, 
fikirlerin açıkça paylaşılması ile birlikte zaman geçirmeyi ve başkalarına zaman ayırmayı, yetenekleri 
serbestçe ortaya koymayı, psikolojik rahatlığı, örgütte risk almayı ve dayanışmayı sağlaması bu sonuçlardan 
bazılarıdır (Özdil, 2004: 10). 

Psikolojik dayanıklılık ise; kişinin engel, belirsizlik ve benzeri birçok olumsuz durumla baş etme ve 
başarılı olma yeteneği olarak görülmektedir (Luthans vd., 2006). Sıkıntı, belirsizlik, çatışma, başarısızlık, 
değişim, ilerleme ve artan sorumluluk karşısında harekete geçmeyi ifade eden psikolojik dayanıklılık, risk 
veya zorluklarla yüz yüze gelindiğinde, bunlara pozitif tepki gösterme ve uyum sağlama olarak ifade 
edilmektedir (Erkmen ve Esen, 2013: 24).  

Psikolojik dayanıklılığın açıklanmasında rol oynayan faktörlerin üç genel kategori altında 
toplanabileceği öne sürülmektedir (Haase, 2004). Bu kategoriler; aile uyumu ve desteği, kişisel yapısal 
özellikler ve dışsal destek sistemleri (sosyal çevre, iş arkadaşları vb.) olarak sıralanmaktadır. Bu bakış açısı 
doğrultusunda Fribog ve arkadaşları (2005) psikolojik dayanıklılık yapısının açıklanmasında “kendilik algısı”, 
“gelecek algısı”, “yapısal stil”, “sosyal yeterlilik”, “aile uyumu” ve “sosyal kaynaklar” olmak üzere toplam altı 
faktörlü bir yapı öne sürmektedir. Kendilik algısı kişinin kendi farkındalığına varmasını ve temelde kim 
olduğuna yönelik düşünceleri ifade etmektedir. Gelecek algısı kişinin geleceğe yönelik bakış açısına işaret 
etmekle birlikte, olumlu bakış açısı psikolojik dayanıklılık sürecinde önemli rol oynamaktadır. Yapısal stil 
kişinin bir bakıma kendine güveni, güçlü tarafları ve öz disiplini gibi kişisel özellikleridir. Sosyal yeterlilik 
kişilerin sosyal açıdan destek görüp görmediğiyle ilişkili bir faktör iken; aile uyumu kişinin en yakınlarıyla 
olan uyumunu göstermektedir. Bu bağlamda psikolojik dayanıklılık sürecinde aile uyumunun ve sosyal 
desteğin önemli rolü bulunmaktadır. Son olarak sosyal kaynaklar ise kişinin sahip olduğu sosyal ilişkileri 
göstermektedir (Çetin ve Basım, 20: 83).  

Bireyler çalışma ortamında kendi dayanıklılık düzeylerini geliştirebilmekte ve 
güçlendirebilmektedirler. Herkesin potansiyel bir dayanıklılık düzeyi vardır ancak bu düzeye ulaşma ihtimali; 
yaşanan deneyimlere, niteliklere, çevreye, koruyucu faktörlerle risk faktörlerinin dengesine göre 
değişebilmektedir. Koruyucu faktörler bireylerin risklerden etkilenmeden hedeflerine ulaşmalarını 
sağlamaktadırlar (Tusaie ve Dyer, 2004: 3). Bu koruyucu faktörlerden biri de güvendir (Tümlü ve Recepoğlu, 
2013: 206). Ayrıca başkalarıyla güvenilir ve dayanışmaya dayalı ilişkiler kurabilmek dayanıklılığı doğuran 
faktörlerden biridir (Harland vd., 2005: 11). Bireylerin psikolojik dayanıklılıklarının oluşmasında ve 
korunmasında yüksek güven düzeyinin etkili olduğu bilinmektedir (Tümlü ve Recepoğlu, 2013: 206). Sandra 
ve arkadaşları (2012), çalışmalarında güvenin psikolojik dayanıklılığı arttırdığını ifade etmektedirler. 
Psikolojik dayanıklılığın açıklanmasında rol oynayan faktörlerden biri de sosyal destek sistemleri (sosyal 
çevre ve iş arkadaşları) dir (Haase, 2004). Bu bakış açısı doğrultusunda çalışma arkadaşları ile yaşanan pozitif 
ilişkilerin,  bireyin psikolojik dayanıklılığını etkilediği düşünülmektedir. Nitekim Burke ve Weir (1978) arkadaş 
desteğinden daha fazla doyum sağlayan insanların daha az stres, daha az psikosomatik şikayet ve daha az 
olumsuz duygu gösterdiklerini vurgulamaktadırlar. Chou (1999) öznel iyilik hali üzerinde arkadaş desteğinin 
bağımsız bir etkiye sahip olduğunu ve yakın arkadaş sayısı ile olumlu duygular arasında pozitif bir ilişki 
bulunduğunu ifade etmektedir.  

Sosyal destek, Johnson ve Saranson’a (1979) göre kişinin güvenebileceği ilişkiler yoluyla sosyal 
kaynaklardan yararlanabilme derecesidir (Banaz, 1992). Sosyal destek, bireyin ortak bir yükümlülüğü pay-
laşan bir topluluğa ait olduğuna, bu topluluk tarafından ilgi gördüğüne, sevildiğine ve sayıldığına inanmasına 
neden olan bilgi olarak tanımlanmaktadır (Cobb, 1995: 379). Bir başka tanımda sosyal destek, stresle başa 
çıkma aracı olarak ele alınmakta ve bireyin stresli bir durumda kullandığı “sosyal sermaye” olarak 
tanımlanmaktadır (Thoits, 1995: 64). Bireyin yaşamında önemli bir yere sahip olan arkadaşlar o bireyin 
sosyal destek kaynaklarından birini oluşturmaktadır (Terzi, 2008: 3). İşyerindeki sosyal destek çalışma 
arkadaşlarından, astlardan veya üstlerden gelebilmektedir. İş stresi söz konusu olduğunda en yoğun sosyal 
desteği çalışma arkadaşlarının sağladığı görülmüştür (Lindorff, 2001: 281). Taşdan ve Yalçın (2010), 
çalışmalarında meslektaş desteği ile çalışma arkadaşlarına güven arasında pozitif bir ilişki oluğunu ortaya 
koymuşlardır. Ganellen ve Blaney (1984) sosyal destek ve dayanıklı kişilik arasındaki ilişkiyi inceledikleri 
araştırmalarında, sosyal destek ile psikolojik dayanıklılık arasında önemli ve pozitif bir ilişki olduğunu 
bulmuşlardır. Bu bağlamda, bireylerin çalışma arkadaşları ile olumlu ve güvene dayalı ilişkiler içerisinde 
bulunması onların zorluklar karşısında dayanıklı olmalarını ve stresli durumlarda toparlanma güçlerini 
arttırabilmektedir. 
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Yapılan çalışmalar göstermektedir ki, örgüt içerisinde çalışma arkadaşlarına duyulan güven, sosyal 
desteğin bir boyutu olan arkadaş desteği ile sağlanmaktadır (Taşdan ve Yalçın, 2010; Aykan, 
2007; Stinglhamber vd., 2006). Böylece işgörenler, herhangi bir olumsuz durumla karşılaştıklarında 
kendilerini toparlayabilme, zorlukların üstesinden gelebilme ve pozitif tepki gösterebilme gücüne 
erişebilmekte, psikolojik açıdan dayanıklılık sergileyebilmektedirler. 
 

2. Araştırmaya Yönelik Metodoloji  
Kariyer gelişim sürecindeki işgörenlerin sosyal destek algılarının ve çalışma arkadaşlarına güvenin 

psikolojik dayanıklılık düzeylerine etkisi üzerine yapılandırılmış olan bu araştırmanın amacı,  katkısı, kapsamı 
ve yöntemi ile ilgili genel bilgiler aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır. 

 
2.1. Araştırmanın Amacı  
Çalışmada, kariyer gelişimleri devam eden işgörenlerin sosyal destek algılarının çalışma 

arkadaşlarına olan güven düzeylerine ve psikolojik dayanıklılıklarına etkisini, bununla birlikte işgörenlerin 
çalışma arkadaşlarına olan güven düzeylerinin psikolojik dayanıklılıklarını etkileyip etkilemediğini ortaya 
koymak amaçlanmıştır. Bu bağlamda, çalışma arkadaşlarına güven ile psikolojik dayanıklılık ilişkilendirilmeye 
çalışılırken; sosyal destek de psikolojik dayanıklılık ile ilişkilendirilmeye çalışılmaktadır. 

 
2.2. Araştırmanın Katkısı  
İşgörenlerin hem performanslarındaki artışları hem de iş tatminleri, güven ve bağlılık ile 

sağlanmaktadır. Diğer taraftan işgörenlerin çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkileri, iş ortamında karşılaştıkları 
sorunlara ve zorluklara karşı psikolojik dayanıklılıklarını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu 
etkiyi ortaya koymak amacıyla yapılan mevcut araştırmada, sosyal destek ve çalışma arkadaşlarına güvenin 
özellikle kariyer gelişimi devam eden işgörenlerin dayanıklılık düzeylerine incelenecek ve bu dayanıklılığı 
artırmaya sosyal destek ve çalışma arkadaşlarına güven olmak üzere iki öneri geliştirilecektir. 

Literatüre katkısı olacağı düşünülen bu çalışma ile kariyer gelişimi devam işgörenlerin, diğer 
işgörenler ve yönetim tarafından aldıkları sosyal destek bağlamında, çalışma arkadaşlarına olan güvenin 
psikolojik dayanıklılık düzeylerini artırdığını belirlemek amaçlanmıştır. Daha önce çalışma arkadaşlarına 
duyulan güvenin psikolojik dayanıklılığa etkisi üzerine bir çalışma yapılmamış olmasından dolayı, 
araştırmanın literatüre önemli bir katkısı olacağı ve böylece uygulamada da çalışma arkadaşlarının 
birbirlerini destekleme davranışlarının arttırılacağı, çalışanların yalnızlık, dışlanmışlık gibi olumsuz duygulara 
kapılmalarının engellenebileceği düşünülmektedir. Elde edilecek bulgular psikolojik dayanıklılığın sosyal 
destek ve çalışma arkadaşlarına güvenden etkilenmesinin tespit edilmesi bakımından ve hem araştırmacılara 
hem de yöneticilere yol gösterici, faydalı bilgiler sunması bakımından büyük önem taşımaktadır. 

 
2.3. Araştırmanın Kapsamı 
Araştırmanın teorik çerçevesini, sosyal destek, çalışma arkadaşlarına güven ve psikolojik dayanıklılık 

oluşturmaktadır. Araştırma, zaman ve maliyet gibi değişkenler dikkate alınarak Balıkesir ve çevre illerindeki 
üniversitelerde öğretim elemanı ve öğretim üyesi olarak görev yapan ve örneklemi, tesadüfi örnekleme 
yöntemine göre belirlenen 223 kişi ile gerçekleştirilmiştir.  
 

2.4. Araştırmanın Yöntemi ve Veri Toplama Araçları 
Araştırmada, Balıkesir ve çevre illerindeki üniversitelerde öğretim elemanı ve öğretim üyesi olarak 

görev yapan kişiler arasından tesadüfi olarak seçilen örneklem üzerinde anket uygulanmıştır. İlgili ölçek 
formu dört soru grubundan oluşmaktadır. Birinci grupta, kariyer gelişimi devam eden işgörenlere ilişkin 
demografik özellikler yer almaktadır. İkinci grupta, sosyal destek ile ilgili Zimmet ve arkadaşları tarafından 
geliştirilen Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (Cronbach's Alpha 0,89)  kullanılmıştır. Üçüncü grupta, 
işgörenlerin çalışma arkadaşlarına güveni belirlemeye yönelik Cook ve Wall’ın Çalışma Arkadaşlarına Güven 
Ölçeği (Cronbach's Alpha 0,91) ve dördüncü grupta işgörenlerin psikolojik dayanıklılıklarını ölçmeye yönelik 
Maddi ve Khoshaba tarafından geliştirilen ve Durak (2002) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ölçekten 
(Cronbach's Alpha 0,88)  yararlanılmıştır. Araştırmadan kullanılan algılanan sosyal destek ölçeği 12, 
psikolojik dayanıklılık ölçeği 18 ve çalışma arkadaşlarına güven ölçeği 5 önermeden oluşmaktadır. Bu 
araştırmada algılanan sosyal destek, psikolojik dayanıklılık ve çalışma arkadaşlarına güven arasındaki ilişkiye 
ilişkin hipotezler çoklu doğrusal regresyon analizleri ile test edilmiştir.  

Ölçeklerin yapı geçerliliğini test etmek maksadıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Etki 
testleri için ise regresyon analizlerinden yararlanılmış, Veriler SPSS 17 paket programı kullanılarak analiz 
edilmiştir. Çalışanların sosyal destek algılarını ölçmek amacıyla Zimmet ve arkadaşları tarafından geliştirilen 
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Algılanan sosyal destek ölçeği kullanılmış olup 12 önermeden oluşan ölçeğin 1., 2., 5. ve 10. soruları özel 
kişi desteğini, 3., 4., 8., ve 11. sorular aile desteğini, 6., 7., 9. ve 12. sorular ise arkadaş desteğini 
ölçmektedir. Yapılan doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda, örgütsel destek ölçeğinin üç boyutlu yapıya 
sahip olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Psikolojik dayanıklılık ölçeği ve çalışma arkadaşlarına güven de tek 
boyut olarak ele alınmaktadır (Durak, 2002; Cook ve Wall, 1980). 

 
3. Araştırmanın Bulguları 
Bu kısımda araştırmanın örneklemi ile ilgili demografik değişkenler, araştırmanın modeli, 

hipotezleri ve anketin güvenirlilik tablosu ile araştırmaya katılan çalışanlardan anket yoluyla elde edilen 
veriler, alt problemlerin çözümlenmesi için gerekli istatistiksel işlemler ve yorumlar yer almaktadır.  

 
3.1. Araştırmanın Örneklemi ile İlgili Demografik Değişkenler  
Araştırmanın örneklemini Balıkesir ve çevre illerindeki üniversitelerde öğretim elemanı ve öğretim 

üyesi olarak görev yapan 223 kişi oluşturmaktadır. Çalışmanın demografik değişkenlerini, cinsiyet, yaş, 
medeni durum, kurumda çalışma yılı, sektörde çalışma yılı, akademik unvan ve aylık gelir oluşturmaktadır. 
 

Tablo 1: Demografik Değişkenlere İlişkin Bulgular 

CİNSİYET N % 
AKADEMİK 

UNVAN 
N % KURUM YILI N % 

ERKEK 137 61,4 Öğt. Gör 64 28,7 0-1 41 18,4 

BAYAN 86 38,6 Arş. Gör 78 35 1-3 82 36,8 

TOPLAM 223 100 Okt. 12 5,4 4-6 22 9,9 

MEDENİ DURUM N % Yrd. Doç. 27 12,1 7-9 16 7,2 

EVLİ 110 49,3 Doç. 15 11,2 10-12 14 6,3 

BEKAR 113 50,7 
Prof. 17 7,6 

13+ 48 21,5 

TOPLAM 223 100 TOPLAM 223 100 

SEKTÖR YILI N % TOPLAM 223 100 GELİR N % 

0-1 36 16,1 YAŞ N % 2000-3000 66 29,6 

1-3 86 38,6 20-24 23 10,3 3001-4000 96 43 

4-6 20 9 25-29 98 43,9 4001-5000 14 6,3 

7-9 14 6,3 30-34 27 12,1 5001-6000 15 6,7 

10-12 19 8.5 35-39  21 9,4 6001-7000 15 6,7 

13+ 48 21,5 40+ 54 24,3 7001+ 17 7,6 

TOPLAM 223 100 TOPLAM 223 100 TOPLAM 223 100 

 
Tablo 1’e göre katılımcıların %38,6’sı kadın, %61,4’i erkektir. Ayrıca yaş aralığının 25-29 arasında 

(%43,9), akademik unvanın araştırma görevlisi düzeyinde (%35), medeni durumun bekar kategorisinde 
(%50,7) ve tecrübenin 1-3 yılları arasında yoğunlaştığı gözlenmektedir.  
 

3.2. Araştırmanın Modeli 
 Araştırmanın modelinde algılanan sosyal destek boyutları ve çalışma arkadaşlarına güven olmak 
üzere dört bağımsız değişken ile psikolojik dayanıklılık olmak üzere bir bağımlı değişken bulunmaktadır. 
 

Şekil 1: Araştırmanın Modeli 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3. Araştırmanın Hipotezleri  
Araştırmanın hipotezleri aşağıda sıralanmıştır: 
H1: Kariyer gelişim sürecindeki işgörenlerin çalışma arkadaşlarına olan güven düzeyleri psikolojik 

dayanıklılıklarını anlamlı olarak etkilemektedir. 

AİLE DESTEĞİ 

ARKADAŞ DESTEĞİ 

ÖZEL KİŞİ DESTEĞİ 

PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK 
ÇALIŞMA 

ARKADAŞLARINA 

GÜVEN 
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H2: Kariyer gelişim sürecindeki işgörenlerin sosyal destek algıları psikolojik dayanıklılık düzeylerini 
anlamlı olarak etkilemektedir. 

H2a: Kariyer gelişim sürecindeki işgörenlerin aile desteği algıları psikolojik dayanıklılık düzeylerini 
anlamlı olarak etkilemektedir. 

H2b: Kariyer gelişim sürecindeki işgörenlerin arkadaş desteği algıları psikolojik dayanıklılık 
düzeylerini anlamlı olarak etkilemektedir. 

H2c: Kariyer gelişim sürecindeki işgörenlerin özel kişi desteği algıları psikolojik dayanıklılık 
düzeylerini anlamlı olarak etkilemektedir. 
  

3.4. Anketin Güvenirliliği 
Hazırlanan anketin güvenirliğini ölçmek için yapılan güvenilirlik analizi sonuçları Tablo-2’de 

verilmiştir. 
Tablo 2: Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

FAKTÖR ADI 
FAKTÖRLERİN CRONCBACH ALFA 

KATSAYILARI 
TOPLAM CRONCBACH ALFA 

KATSAYILARI 

Aile Desteği  .804 

.862 
Arkadaş Desteği  .900 

Özel Kişi Desteği   .906 

Çalışma Arakdaşlarına Güven  .909 

Psikolojik Dayanıklılık  .814 

  
Tablo 2’deki sonuçlara göre algılanan sosyal desteğin genel güvenirliliği 0.876 ve anketin genel 

güvenilirliği 0.862 olarak bulunmuştur. Psikolojik dayanıklılık güvenirliği test edilirken genel olarak 
düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayısı 0.20’nin altında olan maddeler (2, 5, 13, 16) anketten 
çıkarılmıştır (Büyüköztürk, 2005: 171). 
 

3.5. Analiz Sonuçları 
Yapılan çoklu regresyon analizi sonucu elde edilen R², Beta ve p değerleri psikolojik dayanıklılık 

bağımlı değişkeni için Tablo 3’de gösterilmektedir. 
 

Tablo 3: Psikolojik Dayanıklılık ile Algılanan Sosyal Destek Boyutları ve Çalışma Arkadaşlarına Güven Arasında 
Yapılan Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 

 R² 
Düzeltilmiş 

R² 
F (Değeri) 

Anova 
Beta t Değeri p Değeri 

Aile Desteği 

,359 ,329 12,029 

,101 0,905 ,368 

Arkadaş Desteği ,291 2,461 ,016 

Özel Kişi Desteği  ,058 0,606 ,546 

Çalışma Arkadaşlarına Güven    ,303 3,024 ,003 

      Bağımlı Değişken: Psikolojik Dayanıklılık  

 
Tablo 3’de yer alan çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçlarına göre kurulan regresyon denklemi 

anlamlıdır (F= 12,029, p=0,0001<0,05).  Ayrıca kurulan modelde psikolojik dayanıklılık bağımlı değişkendeki 
değişimin % 35,9'unu modeldeki bağımsız değişkenler tarafından açıklamaktadır. Ancak bağımsız 
değişkenlerden aile desteği modele anlamlı katkı yapmamaktadır (p=0,368>0,05). Buna göre, “Kariyer 
gelişim sürecindeki işgörenlerin aile desteği algıları, psikolojik dayanıklılık düzeylerini anlamlı olarak 
etkilemektedir.” şeklinde ifade edilen H2a alt hipotezi desteklenmemiştir. Aynı şekilde bağımsız 
değişkenlerden özel kişi desteği modele anlamlı katkı yapmamaktadır (p=0,546>0,05). Buna göre, “Kariyer 
gelişim sürecindeki işgörenlerin özel kişi desteği algıları, psikolojik dayanıklılık düzeylerini anlamlı olarak 
etkilemektedir.” şeklinde ifade edilen H2c alt hipotezi de desteklenmemiştir. Diğer taraftan, arkadaş desteği 
değişkeninin psikolojik dayanıklılık değişkeni üzerinde istatistiksel olarak anlamlı (p=0,016<0,05) ve pozitif 
yönde (β=0,291) etkisi bulunmaktadır. Buna göre, “Kariyer gelişim sürecindeki işgörenlerin arkadaş desteği 
algıları, psikolojik dayanıklılık düzeylerini anlamlı olarak etkilemektedir.” şeklinde ifade edilen H2b alt 
hipotezi desteklenmiştir.  Diğer bir bağımsız değişken olan çalışma arkadaşlarına güven değişkeni psikolojik 
dayanıklılık değişkeni üzerinde istatistiksel olarak anlamlı (p=0,003<0,05) ve pozitif yönde (β=0,303) etkisi 
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bulunmaktadır. Buna göre, “Kariyer gelişim sürecindeki işgörenlerin çalışma arkadaşlarına olan güven 
düzeyleri, psikolojik dayanıklılıklarını anlamlı olarak etkilemektedir.” şeklinde ifade edilen H1 hipotezi de 
desteklenmiştir. 

4. Sonuç ve Öneriler 
Araştırmada sosyal destek, aile desteği, arkadaş desteği ve özel kişi desteği olarak üç alt boyuta 

ayrılırken; çalışma arkadaşlarına güven ve psikolojik dayanıklılık tek boyutta incelenmiştir. Psikolojik 
dayanıklılığın arkadaş desteği ve çalışma arkadaşlarına güvenden etkilendiği, diğer taraftan psikolojik 
dayanıklılığın aile ve özel kişi desteğinden etkilenmediği görülmektedir. Elde edilen sonuçlara göre arkadaş 
desteği ve çalışma arkadaşlarına güven, psikolojik dayanıklılığı artırmaktadır. Bu bağlamda, araştırmaya 
katılan bireylerin arkadaşlarından aldıkları destek ve aralarındaki güven ilişkisinin, onların zorluklar 
karşısındaki dayanıklılık düzeylerini arttırdığı söylenebilmektedir. Çalışmaya katılan öğretim elemanları ve 
öğretim üyelerinin, hafta sonu ve ikinci öğretimlerle ilgili ders planları, yayın hazırlama süreçleri, kongre, 
konferans seyahatleri gibi durumlarını kapsayan yoğun çalışma tempoları nedeniyle aile ve özel kişilere 
yeterli düzeyde vakit ayıramadıklarını düşündürmektedir. Bu durumu, aile ve özel kişi desteğinin psikolojik 
dayanıklılığı etkilememe nedeni olarak göstermek mümkündür.  Bunun yanında kariyer gelişimi devam eden 
akademisyenlerin, uzun süren akademik kariyer gelişimlerine katkı sağlayacak aşamalar gerçekleşirken 
zaman zaman zorluklar yaşamalarına ve bu zorlukları aynı süreçleri birlikte yaşadığı arkadaşlarından destek 
alarak aştıkları düşünülmektedir. Bu durumun psikolojik dayanıklılık düzeylerini olumlu yönde etkilemesine 
neden olduğunu söylemek mümkündür.   

Bundan sonra yapılacak araştırmalarda psikolojik dayanıklılığın sosyal destek bağlamında çalışma 
arkadaşlarına güvenden ne düzeyde etkilendiği sektörel ya da akademik unvan karşılaştırmasına göre 
yapılabilir. Aynı zamanda çalışma arkadaşlarına duyulan güvenin umut, iyimserlik ve özyeterlilik kavramları 
ile olan ilişkisi de ayrı ayrı incelenebileceği gibi ankete katılım sayısı artırılarak daha büyük bir örneklem 
üzerinde çalışılmasının ve hem kamu hem özel sektörde araştırma yapılarak karşılaştırmalı bir analiz 
yapılmasının literatüre katkı sağlama açısından anlamlı olacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, bireylerin mükemmeliyetçilik eğilimlerinin kariyer arzularına etkisinin olup 

olmadığını araştırmaktır. Araştırmanın evrenini, kariyer tercihlerinin çok şıklı olarak düşünüldüğü İşletme 
bölümünde okuyan son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Nicel araştırma yönteminin tercih edildiği 
çalışmada, veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, mükemmeliyetçiliğin 
kariyer ilerleme arzusu üzerinde anlamlı etkisi tespit edilmiştir. Mükemmeliyetçiliğin kariyer ilerleme arzusu 
üzerindeki etkisinin, özsaygı modele eklendiğinde istatistiksel açıdan anlamsız olduğu görülmüştür. 
Mükemmeliyetçiliğin kariyer ilerleme arzusu üzerindeki etkisinde özsaygının aracılık rolünün bulunmadığı 
tespit edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Mükemmeliyetçilik, Kariyer, Kariyer İlerleme Arzusu, Özsaygı, Ara Değişken 

 
1.Giriş 
Mükemmeliyetçilik; her zaman en iyisine ‘mükemmele’ ulaşma çabası veya yüksek standartlar 

belirleme ve onları yakalamaya çalışma olarak tanımlanırken (Flett vd., 1994: 477-478), kariyer ilerleme 
arzusu bireylerin alanları ile ilgili akademik anlamda yükselme ve başarılı olma isteği ya da alanında 
lider/yönetici olma isteğini ifade etmektedir (Gray, 2001: 2-3). Diğer bir deyişle kariyer ilerleme arzusu, 
bireylerin kariyerleri için ‘mükemmel’ olan duruma/pozisyona duyulan istektir. Dolayısıyla mükemmele 
ulaşma çabası beraberinde kariyer sahibi olma ve kariyerinde ilerleme arzusunu da getirmektedir. Nitekim 
alan yazın incelemesi mükemmeliyetçiliğin kariyer ve kariyer ile ilgili kavramlar ‘kariyer kararı, kariyer 
kararsızlığı, kariyer çapaları’ üzerinde etkiye sahip olduğunu göstermektedir (Emmett ve Minor, 1993: 350-
366; Fredericksen, 2009: 61-64; Park vd., 2011; 27-36; Slaney vd., 1995: 279-297). Söz konusu çalışmalar 
daha çok öğrenciler üzerine yoğunlaşmışsa da yöneticiler, hemşireler ve bayan çalışanlar ile yapılan 
çalışmalar da bu alanda yerini almaktadır (Burgess, 1976: 7-13; Cochran, 1983: 1-10; Musch, 2013: 89). 
Bireyin kendine duyduğu saygıyı ve kendini değerli hissetmesini açıklayan kavram olan özsaygıya ilişkin geniş 
bir literatür bulunmaktadır (Wigfield vd. 2002: 101-102). Özsaygı ile kariyer ilişkisi inceleyen çalışmalar 
kariyer ilerleme arzusu ve kariyer bağlılığı ile özsaygı arasında pozitif yönde bir ilişkinin varlığından 
bahsetmektedir (Hardesty, 1981: 3-10). Alan yazında yer alan mükemmeliyetçilik-kariyer; özsaygı-
mükemmeliyetçilik, özsaygı-kariyer ilişkilerinin varlığı; “Mükemmeliyetçiliğin kariyer ilerleme arzusuna 
etkisinde özsaygının aracılık rolünün olup olmadığı” sorusunu akla getirmektedir. Söz konusu kavramların 
birbiri ile ilişkisine dair çalışmaların yanı sıra bu sorunun cevabını daha önce arayan bir çalışmaya 
rastlanmaması bu çalışmanın özgünlüğünü vurgulamaktadır. 

 
2.Kavramsal Çerçeve 
Günümüzde birçok insanın karşı karşıya kaldığı performanslarını sürekli iyileştirme talebi, aslında 

insanların doğumuyla başlamakta ve gelişimiyle paralel olarak devam etmektedir. Bu gelişim süreci içinde 
insanlar etkileşim halinde oldukları çevrenin koşullarına uygun standartlar belirlemeyi öğrenmektedirler. Bu 
öğrenmeleri ve deneyimleri insanlara performanslarını iyileştirmeleri yönünde bir tecrübe kazanmalarını 
sağlamaktadır. Yalnız bireylerin etkileşim içinde oldukları çevre aşırı yönde talepkar ve mükemmeliyetçi ise 
bu bireylerde olumsuz yönde bir mükemmeliyetçi kişiliğin ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir (Salı, 2010: 
32). Mükemmeliyetçilik, bireylerin çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ürünleri değerlendirdiklerinde 
yeterince iyi olmadığı düşüncesine sahip olması, ortaya çıkan performansı beğenmeme, bunun sonucunda 
ortaya çıkan memnuniyetsizlik algısını ifade etmektedir. Mükemmeliyetçi birey; aşırı titiz davranan kimse, 
mükemmeli arayan, sürekli daha iyisi olmalı düşüncesini taşıyan kimsedir (Slaney ve Ashby, 1996: 393; Akt: 
Başol, 2014: 65). Mükemmeliyetçilik temelinde, kişinin performanslarında çok yüksek standartlar 
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belirlemesi olarak ifade edilebilir. Ulaşılması imkânsız, aşırı derecede yüksek standartlar belirlemek, 
başarılarından memnun olamamak, başaramama korkusu ile erteleme davranışında bulunmak 
mükemmeliyetçiliğin olumsuz yönünü ifade ederken, ulaşılabilecek derecede yüksek standartlar belirlemek, 
esnek davranabilmek, başarılarından tatmin olmak ve başarısızlık ortaya çıktığında tekrar denemek 
mükemmeliyetçiliğin olumlu yönünü ifade etmektedir (Altun ve Yazıcı, 2010: 534). Kariyer ilerleme arzusu, 
özel bir kariyer alanında bireyin etkin olma niyetinin gücünü yansıtır. Kariyer ilerleme arzusu ihtiyaçların, 
bireylerin farklı kariyer alanlarıyla ilgili düşüncelerini saygıyla ve kolayca ifade edebildiği motiflerin ve 
davranışsal niyetlerin kümesinden oluşur (Mayrhofer vd., 2005: 40). Çalışan her birey kim olursan olsun ya 
da ne iş yaparsa yapsın çalıştığı için otomatik olarak bir kariyere sahip olur. Önemli olan bireyin sahip olduğu 
kariyerin kendisi için olumlu yönde yorumlayabilmesidir (Walton, 1999: 216). Birey doğası gereği kendi 
özelliklerine en uygun mesleği seçmek ve bu meslekte kendine en uygun gördüğü işleri başarılı bir grafikte 
yaparak mesleğinde kariyer yapmak ve sürekli olarak kariyer zirvesine doğru yol alma arzusu duyar. Bu 
nedenle bireye kendini geliştirme ve kariyeri doğrultusunda ilerleme fırsatı sağlanması bireyin bir örgüte 
katılması ve örgüt içinde başarılı olabilmesi için en kritik anahtardır. Bu nedenle örgütler yönlendirme ve 
geliştirme sistemleri tasarlayarak çalışanlarının örgüt içerisinde başarılı ve mutlu birer birey olmasını 
hedeflerler. Bu kariyer geliştirme tasarımları sayesinde örgütün nitelikle çalışan ihtiyacı karşılanırken, 
bireylere de gelişme ve ilerleme fırsatları sunulmuş olur. Bireyler iş tercihi yaparken sadece iş sahibi olmayı 
değil aynı zamanda iyi bir kariyer sahibi olmayı arzulayarak tercihte bulunurlar  (Black ve Porter, 2000: 349; 
Aktaran Bingöl, 2006;284). Özsaygı, tam anlamıyla insanların kendilerine ne kadar değer atfettikleri ile 
tanımlanmaktadır. Kişinin kendisini tanımasının bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Özsaygıdaki 
yükseliş ve düşüşler genellikle güçlü duygusal tepkiler doğurur. Yüksek özsaygı kişinin kendisini yüksek 
derecede olumlu olarak değerlendirmesidir. Düşük özsaygı ise kişinin kendisini olumsuz olarak 
değerlendirmesi şeklinde tarif edilmektedir. Öz saygı bir çıktı, güdü ve tampon olarak tanımlanmıştır, ancak 
özsaygıyla alakalı genel bir teori yoktur (Baumeister vd. 2003:1-2). Bilim adamlarına göre örgütsel 
deneyimler özsaygı düzeylerini belirlemede önemli rol oynamaktadır.  İnsanların büyük oranda kendilerini 
ifade etme deneyimi ve kişisel kontrolü, bireyin pozitif olayları kendi kendine değerlendirmesi neticesinde 
örgüt temelli özsaygı düzeyi belirlenir (Pierce ve Gardner, 2004:593). Özsaygı alanıyla ilgili en dikkat çekici 
şeylerinden birisi de hem klinikçiler hem de sosyal bilimciler için bir konu olarak onun canlılığı ve 
esnekliğidir. Örneğin tarih bir olgunun öneminin göstergesiyse özsaygı da önemli bir konu olarak dikkat 
çekmektedir (Mruk, 2006:1). 

 
3.Araştırmanın Sorunsalı ve Yöntemi 
Bu çalışmanın amacı, bireylerin mükemmeliyetçilik eğilimlerinin kariyer arzularına etkisinin olup 

olmadığını araştırmaktır. Araştırmanın evrenini, kariyer tercihlerinin çok şıklı olarak düşünüldüğü İşletme 
bölümünde okuyan son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Nicel araştırma yönteminin tercih edildiği 
çalışmada, veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anket sorularının hazırlanmasında; 
Mükemmeliyetçiliği ölçen sorular için “Almost Perfect Scale” (Slaney vd., 2001), Kariyer ilerleme arzusunu 
ölçen sorular için “Career Aspiration Scale” (O’Brien, 1996) ve bireylerin Özsaygı düzeyini ölçen sorular 
içinse “Self-Esteem Inventory” (Rosenberg, 1965) ölçekleri kullanılmıştır. Evreni 215 öğrencinin oluşturduğu 
araştırmada 214 anketin geri dönmesi ile neredeyse evrenin tamamına ulaşılmıştır. Elde edilen verilerin 
öncelikle normal dağılıma uygunluğu, güvenirliliği ve faktör yapısı test edilmiştir. 

 
Grafik 1: Araştırma Modeli 

 
 
Hipotez 1: Mükemmeliyetçilik, Kariyer İlerleme Arzusu üzerinde pozitif ve anlamlı düzeyde etkilidir. 
Hipotez 2: Mükemmeliyetçilik, Özsaygı üzerinde pozitif ve anlamlı düzeyde etkilidir. 
Hipotez 3: Özsaygı, Kariyer İlerleme Arzusu üzerinde pozitif ve anlamlı düzeyde etkilidir. 
Hipotez 4: Mükemmeliyetçilik, Kariyer İlerleme Arzusu üzerinde Özsaygının aracılık rolü vardır. 
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 4.Bulgular 
214 anketin geri dönmesine rağmen kullanılabilir 203 anket üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir. 

Öncelikli olarak verilerin normal dağılıma uyup uymadığına bakılmıştır. Mükemmeliyetçilik ölçeğine ait 
verilerin normal dağılıma uyup uymadığının test edilmesi için kullanılan ve Shapiro-Wilk yöntemine göre 
verilerin normal dağılıma uyduğu görülmüştür (p=0,228, basıklık: 0.201, çarpıklık: -0.20). Kariyer ilerleme 
arzusu ölçeğine ait verilerin normal dağılıma uyup uymadığını test edildiğinde verilerin normal dağılıma 
uyduğu görülmüştür. Sig. Değerinin 0.05’e eşit olmasına rağmen basıklık ve çarpıklık değerlerinin +1,5 ila -
1,5 arasında olması nedeniyle normal dağılıma uyduğu (Tabachnick & Fidell, 2013) görülmektedir (basıklık: 
0.083, çarpıklık: 0.809). Özsaygı ölçeğine ait verilerin normal dağılıma uyup uymadığını test edildiğinde 
verilerin normal dağılıma uyduğu görülmüştür. Sig. Değerinin 0.05’e eşit olmasına rağmen basıklık ve 
çarpıklık değerlerinin +1,5 ila -1,5 arasında olması nedeniyle normal dağılıma uyduğu (Tabachnick & Fidell, 
2013) görülmektedir (basıklık: 0.069, çarpıklık: -0,925). Ayrıca normal dağılımı test etmek için kullanılan 
yöntemlerden biri olan grafik metoduna göre de verilerin normal dağılıma uyduğu görülmektedir (Razali ve 
Wah, 2011: 21). Ölçeğin yapı geçerliliğini test etmeden önce faktör analizi için uygunuluğuna Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO) testi ile bakılmış veri setinin KMO değeri 0,805 olarak ölçülmüştür. Bunun yanı sıra, faktör 
analizi için sağlanması gereken, dağılımın normallik düzeyi Barlett testine göre (X2:2648,503; Sig.: ,000) 
anlamlı çıkmaktadır. Dolayısıyla veri seti faktör analizi için uygundur. Veri setinin yapı geçerliliğini 
doğrulamak için Lisrel programı ile Doğrulayıcı Faktör Analizi uygulanmıştır. Bunun için Lisrel programı 
kullanılmıştır. DFA uygulanmasında en çok tercih edilen tahmin yöntemi olarak en yüksek olabilirlilik 
yöntemi (maximum likelihood) kullanılmıştır. Test edilen yapıda, modelin uyumunun iyileştirilmesi için 
önerilen bazı modifikasyon indislerine göre faktör yükü 0,30’un altında olan maddeler modelden 
çıkarılmıştır (Şeker, 2013: 67; Yazıcı ve Yazıcı, 2010: 910). Yine, modifikasyon indisleri kullanılarak önerilen 
madde çiftlerinin, aynı faktörde yer alması ve aralarında kuramsal ilişki olması nedeniyle, hata varyansları 
birbiri ile ilişkilendirilmiştir (Dural vd., 2010: 105; Şimşek, 2007: 109). Örneğin özsaygı ölçeğinde yer alan bu 
madde çifti gibi; 08:Bazen işe yaramaz olduğumu hissederim. ve 010: Bazen iyi olmadığımı düşünürüm. 
Yapılan faktör analizi sonucunda; Mükemmeliyetçilik ölçeğinde yer alan Yüksek standartlar, Düzen ve 
Tereddüt boyutlarına ait ifadelerin faktör yüklerinin 0,30’dan büyük olduğu ve t değerleri 0,05 düzeyinde 
anlamlı olduğu belirlenmiştir. Kariyer İlerleme Arzusu ölçeğinde yer alan Liderlik ve Eğitim ait ifadelerin 
faktör yüklerinin 0,30’dan büyük olduğu 0,30’dan büyük olduğu ve t değerleri 0,05 düzeyinde anlamlı 
olduğu belirlenmiştir. Özsaygı ölçeğinde yer alan ifadelerin faktör yüklerinin 0,30’dan büyük olduğu 0,30’dan 
büyük olduğu ve t değerleri 0,05 düzeyinde anlamlı olduğu belirlenmiştir. 

Uyum iyiliği değerlerinin hangisinin kullanılacağı konusunda tam bir görüş birliği olmamakla birlikte 
yapılan bir meta analiz çalışmasında SRMR ve RMSEA’nın kullanılması önerilmektedir (Öztürk, 2012: 414). 
Bunun yansıra, SRMR uyum iyiliğinin daha hassas olması nedeniyle daha iyi sonuçlar verdiği bu nedenle bu 
değerin raporlanması gerektiği ifade edilmektedir (Iacobucci, 2010: 96 akt. Kahya, 2013: 39). Aşağıdaki 
tabloda, Lisrel tarafından raporlanan ve en çok yer verilen uyum indeksleri ve modelde elde ettiğimiz 
sonuçlara yer verilmektedir. Farklı uyum indekslerine göre, modelin iyi uyum ve kabul edilebilir uyum 
aralığında olduğu görülmektedir. 

 
Tablo 1: Doğrulayıcı Faktör Analizi Uyum İyiliği Kriterleri 

Kaynak: Schermelleh-Engel, Karin, Helfried Moosbrugger, Hans Müller, Evaluating the Fit of Structural Equation Models: 
Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures, Methods of Psychological Research Online, Vol 8, No 2, 

2003, p.52 

Uyum 
Kriteri 

İyi Uyum 
Kabul 
Edilebilir Sınır 

Mükemmeliyetçilik ölçeği 
için Uyum İyiliği sonuçları 

Kariyer İlerleme Arzusu 
için Uyum İyiliği Sonuçları 

Özsaygı Ölçeği 
için Uyum 
İyiliği Sonuçları 

Ki-kare 
0≤Ki-
kare≤2sd 

2sd<Ki-kare 
≤3sd 

0≤304.15≤360 0≤3.62≤6 
0≤18.72≤24 

p değeri 0.05<p≤1.00 0.01 ≤ p ≤0.05 0,000 0,30596 0,09549 

Ki-
kare/sd 

0≤Ki-
kare/sd≤2 

2<Ki-kare/sd<5 
Ki-kare/sd = 304.15/180 
=1.689 

Ki-kare/sd = 3.62/3 =1.206 
Ki-kare/sd = 
18.72/12 =1.56 

RMSEA 
0≤RMSEA≤0
.05 

0.05<RMSEA≤
0.08 

0,058 (%90 CI= 0.062; 
0.072) 

0,058 (%90 CI= 0.062; 
0.072) 

0,053 (%90 CI= 
0.062; 0.072) 

SRMR 
0 ≤SRMR 
≤0.05 

0.05 <SRMR 
≤0.10 

0,083 0,031 
 
0,041 

RFI 
0.90 ≤AGFI 
≤1.00 

0.85≤AGFI 
<0.90 

0,85 0,96 
0,96 
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Doğrulayıcı faktör analizi sonucu tespit edilen faktörler arasındaki ilişkileri analiz etmek amacıyla 
Pearson Korelasyon analizi uygulanmıştır. Korelasyon analizine ilişkin araştırma bulguları Tablo 5’de yer 
almaktadır. Yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre; mükemmeliyetçilik ve kariyerde ilerleme arzusu 
(r=0,305; p=0,000<0.05) arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Kariyerde ilerleme arzusu ve 
özsaygı (r=-0,055; p=0,432>0.05) ve özsaygı ve mükemmeliyetçilik (r=0,113; p=0,108>0.05) değişkenleri 
arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. 

 
Tablo 2: Mükemmeliyetçilik, Özsaygı ve Kariyerde İlerleme Arzusu Arasındaki İlişkiler 

  Mükemmeliyetçilik Kariyer İlerleme 
Arzusu 

Özsaygı 

Mükemmeliyetçilik r 1,000 ,305** ,113 
 

p  ,000 ,108 
 

Kariyerde İlerleme Arzusu r 0,305** 1,000 -,055 
 

p 0,000  ,432 
 

Özsaygı r 0,113 -,055 1,000 
 

p 0,108 ,432  
 

       ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

Çoklu regresyon modelinde birden fazla bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini 
analiz etmek amacıyla Baron ve Kenny (1986) tarafından kullanılan metot ve analizlerden faydalanılmıştır. 
Baron ve Kenny’e göre, bir değişkenin ara değişken olabilmesi için aşağıdaki şartlar test edilmektedir: 

 Bağımsız değişkenin ara değişken üzerinde bir etkiye sahip olması, 

 Bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerinde bir etkiye sahip olması, 

 Ara değişkenin bağımlı değişken üzerinde bir etkiye sahip olması, 

 Ara değişken modele eklendiğinde, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisini 
kaybetmesi (tam ara değişken) veya etkisinin azalması (kısmi ara değişken) test edilir. 
Çoklu regresyon tablosu Tablo 3’de yer almaktadır. İlk olarak, mükemmeliyetçilik ile özsaygı 

arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan regresyon analizi istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 
(F=2,611; p=0,108>0.05). İkinci aşamada özsaygı ile kariyerde ilerleme arzusu arasındaki ilişkiyi belirlemek 
üzere yapılan regresyon analizi istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur (F=0,619; p=0,432>0.05)  Üçüncü 
aşamada, mükemmeliyetçiliğin kariyer ilerleme arzusu üzerinde anlamlı etkisi tespit edilmiştir. (F=20,550; 
p=0,000<0.05) Öğrencilerin mükemmeliyetçilik düzeyi kariyerde ilerleme arzusu düzeylerini arttırmaktadır. 
Son olarak, mükemmeliyetçiliğin kariyer ilerleme arzusu üzerindeki etkisinin özsaygı modele eklendiğinde 
istatistiksel açıdan anlamsız olduğu görülmüştür (F=11,228; p=0,179>0.05)  

 
Tablo 3: Mükemmeliyetçiliğin Kariyer ilerleme Arzusu Üzerindeki Etkisinde Özsaygının Aracılık Rolü 

 Özsaygı Kariyerde İlerleme Arzusu 

Bağımsız Değişken ß  p ß  P ß  p ß  p 

Sabit 23,228  ,000 17,318  ,000 11,492  ,000 12,423  ,000 

Mükemmeliyetçilik ,057  ,108 -  - ,068  ,000 ,070  ,000 

Özsaygı -  - -,024  ,432 -  - -,040  ,179 

F 2,611 ,619 20,550 11,228 

Model (p) ,108 ,432 ,000 ,000 

R2 ,013 ,003 ,093 ,101 
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Tablo 4: Hipotez Testi Sonuçları 
Hipotezler ß p Sonuç 

Hipotez 1; Mükemmeliyetçilik, Kariyer İlerleme Arzusu üzerinde pozitif ve anlamlı 
düzeyde etkilidir. 

0,068 0,000 Kabul 

Hipotez 2; Mükemmeliyetçilik, Özsaygı üzerinde pozitif ve anlamlı düzeyde etkilidir. 0,,057 0,108 Red 

Hipotez 3; Özsaygı, Kariyer İlerleme Arzusu üzerinde pozitif ve anlamlı düzeyde 
etkilidir. 

-0,024 0,432 Red 

Hipotez 4; Mükemmeliyetçilik, Kariyer İlerleme Arzusu üzerinde Özsaygının aracılık 
rolü vardır. 

-0,040 0,179 Red 

 
Tablo 3’te yer alan regresyon analizi ile değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerindeki etkileri ortaya 

konulmuş olmasına rağmen değişkenlerin hangi model kapsamında daha uyumlu olduğu sorusuna yanıt 
bulabilmek için yapısal eşitlik modeli uygulanmıştır. Gizil değişkenlerle yapılan yol analizi Grafik 2’de 
gösterilmektedir. Yapısal modelin, sd değeri: 1, ki-kare değeri: 0,00; p değeri: 1.00; RMSEA değeri: 0,00 
olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla model, doygun (mükemmel) bir model olarak ifade edilmektedir. 

 
Grafik 2: Yapısal Model 

 
 

Tablo 5: Değişkenler Arası İlişkiler 
Değişkenler Arası İlişkiler ß t Hata 

Mükemmeliyetçilik Özsaygı 0,11 1,62 10.02 

Özsaygı  Kariyer İlerleme Arzusu -0,09 -1,35 10.02 

Mükemmeliyetçilik  Kariyer İlerleme Arzusu 0,31 4,68 10.02 

 
Tablo 5’e göre; Mükemmeliyetçilik ile özsaygı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır. 

Mükemmeliyetçilik, özsaygıdaki değişimin % 11’lik kısmını açıklamaktadır. Özsaygı ile kariyer ilerleme arzusu 
arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Mükemmeliyetçilik ve kariyer ilerleme arzusu arasında pozitif yönde 
anlamlı bir ilişki vardır. Mükemmeliyetçilik, kariyer ilerleme arzusundaki değişimin %31’lik kısmını 
açıklamaktadır. Mükemmeliyetçiliğin kariyer ilerleme arzusuna etkisinde özsaygının aracılık rolünü 
belirlenmesi için kurulan (aracılık etkisi modelden arındırıldığında) yapısal eşitlik modelinin analiz 
sonuçlarına göre model-veri uyumu sağlanamadığı görülmüştür. Modele ait değerler incelendiğinde; sd 
değeri: 1, ki-kare değeri: 19,83; p değeri: 0,00001; RMSEA değeri; SRMR değeri: 0,13; AGFI değeri: 0,63 
olarak bulunmuştur. Dolayısıyla model uyumunun sağlanamadığı ve modelde özsaygının aracılık rolünün 
olmadığı sonucuna varılmıştır. 

 
5.Sonuç 
Yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre; mükemmeliyetçilik ve kariyerde ilerleme arzusu 

arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Kariyerde ilerleme arzusu ve özsaygı değişkenleri 
arasında & mükemmeliyetçilik ve özsaygı değişkenleri arasında anlamlı ilişki tespit edilmemiştir. Çoklu 
regresyon modelinde birden fazla bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini analiz etmek 
amacıyla Baron ve Kenny (1986) tarafından kullanılan metot ve analizlerden faydalanılmıştır. İlk olarak, 
mükemmeliyetçilik ile özsaygı arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan regresyon analizi istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmamıştır. İkinci aşamada özsaygı ile kariyerde ilerleme arzusu arasındaki ilişkiyi belirlemek 
üzere yapılan regresyon analizi istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur. Üçüncü aşamada, 
mükemmeliyetçiliğin kariyer ilerleme arzusu üzerinde anlamlı etkisi tespit edilmiştir. Öğrencilerin 
mükemmeliyetçilik düzeyi kariyerde ilerleme arzusu düzeylerini arttırmaktadır. Son olarak, 
mükemmeliyetçiliğin kariyer ilerleme arzusu üzerindeki etkisinin özsaygı modele eklendiğinde istatistiksel 
açıdan anlamsız olduğu görülmüştür. Yapısal eşitlik modeli ile model uyumu test edildiğinde elde edilen 
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sonuçların regresyon analizi ile paralel sonuçlar olduğu ortaya çıkmıştır. Böylelikle araştırma modeli ve 
modele ait hipotezler her iki yöntemde de test edilerek bulguların güçlendirilmesi sağlanmıştır. 
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ÖZET 
Araştırmada lise ve üniversite öğrencilerinin kariyer belirlemeye ilişkin özyeterlilik düzeyleri 

belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca araştırma kapsamında lise öğrencileri ile üniversite öğrencileri arasında 
kariyer belirlemeye ilişkin özyeterlilik düzeyleri açısından farklılık olup olmadığı incelenmiş; bunun yanında 
tüm öğrencilerin sosyo-demografik niteliklerine göre (yaş, cinsiyet, bölüm vb.) kariyer belirlemeye ilişkin 
özyeterlilik düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Araştırmaya farklı lise ve üniversitelerde 
öğrenim gören toplam 982 öğrenci katılmıştır. Veriler IBM SPSS Statistics 21 programında analiz edilmiştir. 
Araştırma sonucunda, öğrencilerin kariyerlerini belirlemeye yönelik özyeterliliklerinin; eğitim düzeyi, 
cinsiyet ve yapacakları işi belirleme değişkenlerine göre farklılaştığı bulunmuştur. Öğrencilerin kariyerlerini 
belirlemeye yönelik özyeterlilikleri ise çalışma durumlarına göre farklılaşmamaktadır. Yine üniversite 
öğrencilerinin kariyerlerini belirlemeye yönelik özyeterlilikleri, bölümlerine göre farklılaşmamaktadır. 
Öğrencilerin yaşları ile kariyerlerini belirlemeye yönelik özyeterlilikleri arasında da negatif yönlü anlamlı bir 
ilişki bulunmuştur. 

 
Anahtar Kelimeler: Kariyer Belirlemeye İlişkin Özyeterlilik (Career Decision Self-Efficacy), Üniversite 

Öğrencileri, Lise Öğrencileri 
 

1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Araştırmacının amacı, kariyer belirlemeye yönelik özyeterlilik konusunu irdelemek ve lise ile 

üniversite öğrencilerinin kariyer belirlemeye yönelik özyeterliliklerinin farklı olup olmadığını incelemektir. 
Kariyer belirlemeye ilişkin özyeterlilik konusunda ülkemizde çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Bu 
araştırma ile literatüre az da olsa katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Çünkü konu ile en azından kariyer 
seçimi konusunun önemine değinilecektir. Ülkemizde kişilerin kariyer tercihleri, kariyer seçimleri genelde 
kendi tercihlerine bırakılmış durumdadır. Halbuki kariyer tercihi, ilkokul-ortaokuldan, liseden başlayıp, 
üniversite döneminde de devam eden bir süreçtir. Bu süreçte kişilerin aileleri, öğretmenleri kadar, okulların 
rehberlik bölümlerinin ile kariyer bölümlerinin de kişilere destekte bulunması gerekir. Küçük yaşlarda 
kariyerlerine yönelik karar vermeleri istenen öğrencilerin mevcut görgüleri, bilgileri doğrultusunda doğru 
kararlar verememeleri kadar doğal bir durum yoktur. Bu çalışma ile de kariyerleri hakkında karar verme 
durumunda olan öğrencilerin, verecekleri bu karar hakkında kendilerini ne kadar yeterli hissettikleri konusu 
üzerinde durulacaktır. Öğrencilerin kariyerlerini belirlemeye yönelik özyeterlilikleri; lise öğrencileri ile 
üniversite öğrencileri temel ayrımı doğrultusunda incelenecektir. Üniversite ve bölüm tercihleri ile 
kariyerleri nispeten şekillenen üniversite öğrencilerinin kariyerlerini belirlemeye yönelik özyeterliliklerinin, 
lise öğrencilerinin özyeterliliklerinden daha yüksek olup olmadığı sorusu da araştırmanın ana sorusunu 
oluşturmaktadır. İşletme, mühendislik, sağlık bilimleri ve beden eğitimi (spor yöneticiliği ve antrenörlük) 
alanlarında okuyan üniversite öğrencilerinin; kariyerlerini belirlemeye ilişkin özyeterliliklerinin farklı olup 
olmadığı da yine araştırmanın sorularından bir tanesidir. 
 

2. Teorik Çerçeve 
 
2.1.Kariyer Belirlemeye İlişkin Özyeterlilik (Career Decision Self-Efficacy) 
Örgütlerin başarısı için uygun nitelik ve nicelikte bireylerin örgüte kazandırılması ve 

devamlılıklarının sağlanması önemli görülmektedir. Bu süreçte, diğer insan kaynakları yönetimi işlevleri ile 
birlikte kariyer geliştirme sistemi de önemli rol oynamaktadır. Kariyer geliştirme, örgütte ilerlenmesi 
mümkün fırsatlar doğrultusunda, bireylerin isteklerinin ve yeteneklerinin değerlendirildiği ve kişisel 
gelişimlerinin planlandığı bir süreç olarak ifade edilebilir (Heery ve Noon, 2008: 46). Örgütlere yönelik olarak 
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“kariyer yönetimi” ve bireylere yönelik olarak “kariyer planlama” başlıkları altında incelenen kariyer 
geliştirmeyle ilgili konulardan biri de, kişilerin kendi kendilerini değerlendirmesi, bilgi, beceri, değer, güçlü ve 
geliştirilmesi gereken yönlerini belirlenmesi ve kariyer planlarını hazırlayarak bunları uygulamaya 
çalışmasıdır. “Kariyer planması” olarak ifade edilen ve kişisel olan bu süreçte kişinin kariyerindeki meslekleri, 
işyerlerini ve ilerleyeceği iş yollarını seçmesi söz konusudur (Dündar, 2009: 273). Bu süreçte bireyin 
kendisine sorması ve samimiyetle yanıtlaması gereken üç temel soru vardır (Temi, 2008: 38): Ben kimim? 
Nereye gidiyorum? Oraya nasıl varabilirim? Ne olmak ve nereye gitmek istediğini ve oraya nasıl gideceğini 
bilen bir bireyin işe olan katkısı çok daha fazla olacaktır.  

Kariyer planlaması konusunda üzerinde durulan konulardan biri de kişilerin kariyerlerine yönelik 
karar alma sürecidir. Kabiliyet, yetenek, ihtiyaçlar, kişilik ve değerler gibi unsurların söz konusu olduğu 
süreçte bireyler kendilerine en uygun kariyer yolunu tercih etmeye çalışmaktadır (Brown ve Lent, 2004, 
126). Kişinin bu seçimleri yapabilmesi içinse geleceğe yönelik planlama yapması, amaç ve hedeflerini 
belirlemesi, kendini değerlendirmesi, mesleki bilgi toplaması ve karşılaştığı sorunları çözebilmesi 
gerekmektedir. Bireylerin ilgili konulara ilişkin kararlarını alma sürecini etkileyen olgulardan biri de 
kariyerlerine yönelik özyeterlilikleridir. Kariyer seçiminde, genellikle bireyin tercihlerindeki gelişimsel 
değişmelerin, özyeterlilik algısının ve karar becerilerinin etkili olduğu; özellikle de kariyer ya da meslek 
seçiminde özyeterlilik algısının, kararsızlık ve çıkabilecek güçlükler ile mücadelede son derece etkin rol 
oynadığı düşünülmektedir (Akın, Sarıçam ve Kaya, 2014). Özellikle bireylerin kendilerini iyi tanımaları ve 
kariyer kararı sürecinde farkındalıklarını artırmaları, sorunlarının üstesinden gelebilmeleri açısından önemli 
görülmektedir. Bireylerin geleceğe yönelik planlama yapması, amaç ve hedeflerini belirlemesi, kendini 
değerlendirmesi, mesleki bilgi toplaması, karşılaştığı sorunları çözebilmesi vb. konularda kendilerine olan 
güvenleri kariyer belirlemeye ilişkin özyeterlilik olarak ifade edilebilir. Bu güven, kişinin kariyeriyle ilgili belirli 
sonuçlara ulaşmak için gerekli olan davranışları başarılı bir biçimde yapıp yapmayacağına ilişkin inançlarıdır. 
Bu kavram, kariyer araştırmacıları tarafından bireyin kariyerleriyle ilgili karar verme süreci boyunca bilgi 
toplama, algılama ve yorumlama gücü olarak ifade edilmiştir (Sarı ve Şahin, 2014: 239). Günümüzde özellikle 
üniversitelerde, öğrencilerin kariyerleriyle ilgili sorularını cevaplandırmak, onların kariyer farkındalığını 
artırmak ve kariyer planlamasına yardımcı olmak amacıyla, kariyer merkezi/ofisi kurma, rehberlik ve 
danışmanlık hizmetleri verme, müfredatlarda kariyerle ilgili derslere yer verme, seminerler düzenleme gibi 
destek çalışmaları her geçen gün önem kazanmaktadır (Akoğlan Kozak ve Dalkıranoğlu, 2013: 41). Bu 
bağlamda, öğrencilerin genellikle mezun olmalarının ardından kariyerleri ile ilgilenmeye başlamaları, 
öğrencilik sürecinde yeterli bir farkındalık oluşturulmadığına bağlanabilir.  

Kişinin kariyerine ilişkin daha iyi kararlar alabilmesinde kariyerine yönelik özyeterliliğin önemli bir 
belirleyici olduğu düşünülmektedir (Eliason ve Patrick, 2008: 57; Lerner ve Steinberg, 2009: 292). Keza 
kariyere yönelik özyeterliliğin, öğrenci başarısının tahmin edilmesinde önemli bir belirleyici olduğu 
düşünülmektedir (Dunn, Halonen ve Smith, 2009: 225). Yapılan araştırmalarda özellikle ırk, cinsiyet, kültür 
gibi değişkenlere bağlı olarak kariyere yönelik özyeterliliğin farklılık gösterdiği; kadınların kariyer tercihleri 
hakkında daha derinlemesine düşündükleri ve farklı boyutları hesaba kattıkları için kariyer konusundaki 
özyeterliliklerinin erkeklerden yüksek olduğu belirlenmiştir (Belgrave ve Allison, 2009, 458; Brown ve Lent, 
2004, 243; Strauser, 2013: 120; Sarı ve Şahin, 2013: 104). Ayrıca bireylerin kariyerleri konusunda karar 
verme özyeterliliği ile kısaca “umut” olarak ifade edilen “bireyin gelecekte sahip olmak istediği mesleği 
düşlemesi, ona ulaşmak için çeşitli kariyer planları yapması” arasında; ve yine kariyer konusunda karar 
verme özyeterliliği ile kontrol odağı arasında pozitif ilişki olduğu tespit edilmiştir (Sarı ve Şahin, 2013: 105). 
Bunun yanında özyeterlililik ile kariyer arasında yapılan çalışmalara bakıldığında, özyeterliliğin karar verme 
davranışını yönlendirdiği, karar verme görevini yerine getirebilme derecesini yansıttığı, çeşitli alternatifler 
arasından uygun mesleği seçebilmeyi kolaylaştırdığı ve mesleki gelişim görevlerinin yerine getirilmesini 
sağladığı ifade edilmektedir (Sarı ve Şahin, 2014: 239).   

Konuyla ilgili yurtdışında ve Türkiye’de yapılan çalışmalara bakıldığında; yurtdışında özellikle kariyer 
kararsızlığı ve kariyer karar verme güçlükleri ile ilişkili değişkenlerin incelendiği (son yıllarda kariyer karar 
verme güçlükleri üzerinde daha fazla durulduğu) görülmektedir (Doğan, 2010: 68). Ülkemizde ise kariyer 
kararsızlığı ve karar verme güçlükleri ile ilgili betimsel çalışmaların oldukça az olduğu söylenebilir. Gerek 
Türkiye’de gerekse yurtdışında kariyer kararsızlığını ve kariyer konusunda karar verme güçlüklerini azaltmayı 
amaçlayan araştırmalarda kullanılan özellikle bilgisayar yardımlı kariyer rehberlik sistemlerinin ve kariyer 
grup rehberliği programlarının etkili olduğu düşünülmektedir. Ancak gerek yurtdışında gerekse Türkiye’deki 
bu araştırmalarda daha çok genç yetişkinlerin ve üniversite öğrencilerinin kariyer konusundaki karar verme 
güçlüklerinin azaltılmasının amaçlandığı, lise öğrencilerinin kariyer konusundaki karar verme güçlükleri ile 
başa çıkmalarını amaçlayan çalışmaların ise oldukça az olduğu söylenebilir (Doğan, 2010: 69). Dolayısıyla lise 
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ve üniversite öğrencilerinin kariyer belirlemeye ilişkin özyeterliliklerinin belirlenmeye çalışıldığı bu 
araştırmanın önemli olduğu ve ilgili yazına katkı sağlayacağı söylenebilir. 
 

3. Araştırmanın Yöntemi 
 
3.1. Örneklem 
Araştırmanın örneklemini lise ve üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme yoluyla 

öğrencilerden oluşturulan bir örneklemde değişkenler arasındaki ilişkiler ve farklılıklar incelenmiştir. 
Araştırmaya toplam 982 öğrenci katılmıştır. Bu öğrencilerden 416’sı (%42,4) lise öğrencisi, 566’sı (%57,6) da 
üniversite öğrencisidir. Öğrencilerin 463’ü kız (%47,1), 514’ü (%52,3) de erkektir, 5 (%0,05) kişi ise bu soruya 
yanıt vermemiştir. Yaşı, 17’den az olan 393 (%40,0), yaşı 18-20 olan 206 (%21,0), 21-23 olan 282 (%28,7), 24 
ve üzerinde olan da (%9,4) öğrenci bulunmaktadır. İşletme bölümünde bulunan 331 (%33,7), Beden Eğitimi 
bölümünde bulunan 48 (%4,9), Mühendislik bölümünde bulunan 138 (%14,1) ve Sağlık Bilimleri bölümünde 
bulunan da 48 (%4,9) öğrenci araştırmaya katılmıştır. Öğrencilerden 754’ü (%76,8) daha önce çalıştıklarını 
söylerken, 207’si (%21,1) ise daha önce çalışmadıklarını belirtmiştir. Yapacağı işi net bir biçimde belirleyen 
280 (%28,5) öğrenci bulunurken, yapacağı işi belirleyen ama karasız olan 553 (56,3) öğrenci bulunmaktadır. 
140 öğrenci (%14,3) ise yapacağı işi henüz belirlememiştir.  
 

Tablo 1: Araştırma Katılımcılarının Demografik Özellikleri 
Değişken adı   Frekans (%) 

Eğitim Düzeyi  Lise 416 42,4 

 Üniversite 566 57,6 

Cinsiyet  Kız  463 47,1 
 Erkek 514 52,3 
 Yanıtlamayan 5 0,05 

Yaş Grupları 17’den az 393 40,0 
 18-20 206 21,0 
 21-23 282 28,7 
 24 ve üzeri 92 9,4 
 Yanıtlamayan  9 0,09 

Üniversite Bölüm  İşletme 331 33,7 
 Beden Eğitimi 48 4,9 
 Mühendislik 138 14,1 
 Sağlık Bilimleri 48 4,9 

Çalışma Durumu Çalıştı 754 76,8 
 Çalışmadı 207 21,1 
 Yanıtlamayan  21 2,1 

Yapmayı planladığı işi 
belirlemiş mi? 

Evet, net biçimde  280 28,5 
Evet, ama kararsız 553 56,3 
Hayır 140 14,3 
Yanıtlamayan  9 0,09 

  
 3.2. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anket formunun ilk bölümünde, 
örneklemin sosyo-demografik niteliklerine ait (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, bölüm gibi) sorular 
bulunmaktadır. Anketin ikinci bölümünde ise; kariyer belirlemeye ilişkin özyeterlilikleri ölçmek için; Taylor 
ve Betz tarafından 1983 yılında geliştirilen ve elli ifadeden oluşan “Kariyer Belirlemeye İlişkin Özyeterlilik 
Ölçeği’nin”, Betz, Klein ve Taylor tarafından 1996 yılında kısaltılan ve beş boyut altında yirmibeş ifadeden 
oluşan “Kariyer Belirlemeye İlişkin Özyeterlilik Ölçeği’nin Kısa Versiyonu” kullanılmıştır. Kariyer belirlemeye 
ilişkin özyeterliliğe ait beş boyut; “meslekler konusunda bilgi”, “amaç belirleme”, “plan yapma”, “kişisel 
değerlendirme” ve “problem çözmedir”. Bu çalışmada da bu boyutlar dikkate alınarak ölçme aracı 
düzenlenmiştir. Her bir alt boyut 5 ifadeden oluşmaktadır. “Amaç belirleme” alt boyutundaki bir ifade, lise 
öğrencileri için uygun olmadığından anketten çıkarılmıştır.  

Kariyer Belirlemeye İlişkin Özyeterlilik Ölçeği’ni oluşturan maddeler her bir araştırmacı tarafından 
ayrı ayrı Türkçe’ye çevrilmiş, ardından aynı araştırmacılar bir araya gelerek, yapmış oldukları madde 
çevirileri üzerinde tartışarak anlam ve dilbilgisi açısından gerekli düzeltmeleri yapmışlardır. Bu sırada 
maddelerden bir tanesi, lise öğrencileri için uygun olmaması nedeniyle ölçekten çıkarılmıştır. Anketi 
dolduranların ifadelere katılımları; 1: Kesinlikle Katılmıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum şeklindeki Likert tipi 
ölçeklerle değerlendirilmiştir. 
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Anket formu, araştırmacılar tarafından elden dağıtılıp yine aynı şekilde toplanmıştır. Aynı zamanda 
anket formunun bulunduğu bir web sayfası hazırlanarak, anketin internet üzerinden doldurulması da 
sağlanmıştır. 
 

3.3. Veri Analiz Süreci 
Veriler, IBM SPSS Statistics 21 paket programında analiz edilmiştir. Öncelikle veri analizinde 

kullanılacak testleri belirlemek için Kolmogorov-Smirnov testi yapılmıştır. Bu test sonucunda verilerin 
normal dağıldığı ve parametrik testlerin kullanılmasının gerekli olduğu belirlenmiştir. Veri analizinde 
tanımlayıcı istatistiki teknikler olarak; aritmetik ortalama ve standart sapmadan yararlanılmıştır. Bunun yanı 
sıra araştırmadaki ölçeğin güvenilirlik değeri (Cronbach alpha) hesaplanmıştır. Yine ölçeğin yapı geçerliliğinin 
tespiti için faktör analizinden yararlanılmıştır. Hipotez testleri içinse korelasyon analizinden, t-testinden ve 
tek yönlü varyans analizinden yararlanılmıştır. 
 

4. Bulgular  
Kariyer Belirlemeye İlişkin Özyeterlilik ölçeğindeki ifadeler için faktör analizi yapılmıştır. Faktör 

analizi için örneklem büyüklüğü önemlidir. Vaka sayısı, değişken sayısından fazla olmalıdır. Her değişkende 
en az 10 vakanın olması arzu edilir. Genel olarak 100-200 denek arası analiz için yeterlidir (Akgül, Çevik, 
2005: 419). 200-300 arası bir örneklem büyüklüğü doğru bir analiz için yeterli iken, 500 üzeri örneklem 
büyüklüğü mükemmel düzeydedir (Gaur ve Gaur, 2009: 134). Bu çalışma da 982 öğrenci üzerinde 
gerçekleştirildiğinden yeterli sayıya ulaşılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla yapılan faktör 
analizinde Varimaks Rotasyonu kullanılmıştır. Faktör sayısına her hangi bir sınır getirilmemiştir. Faktör yük 
değerinin, 0.45 ya da daha yüksek olması seçim için iyi bir ölçüdür (Büyüköztürk, 2007: 124). Fakat 
araştırmacılar genellikle 0.40’ı alt kesim noktası olarak kullanmaktadırlar (Gaur ve Gaur, 2009: 143). Diğer 
bazı araştırmacılar da 0.30’un alt kesim noktası için önemli olduğunu kabul etmektedirler (Field, 2005: 637). 
Hair vd.’ye (1998: 111) göre de 0,30 faktör yükü minimum olarak kabul edilmektedir. 0,40 ise daha iyi bir 
ölçüdür. Bu araştırmada da faktör yükleri için alt kesim noktası 0.40 olarak kabul edilmiştir.   

Sosyal bilimlerdeki araştırmalarda faktör analizi için yapılan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ölçümüne 
ait değerin 0.50’nin üzerinde olması gerekir. Temel Bileşenler Analizi (Principal Component Analysis) 
sonucunda, KMO değeri 0,946 olarak bulunmuştur ve bu değer mükemmel olarak değerlendirilmektedir 
(Sipahi, Yurtkoru, Çinko, 2008: 80). Barlett Küresellik Testi sonucu, 9232,983 (p:0,000 <0,001) olarak 
hesaplanmıştır. Bartlett küresellik testi değerinin yüksek istatistiksel anlamlılık (p<0.001) taşıması, araştırma 
verilerinin farklı istatistiksel analizler için elverişlilik derecesinin yüksek olduğunu göstermektedir. Aynı 
zamanda bu test, elde edilen verilerin faktör analizi için uygun olduğunu gösterir (Kalaycı, vd., 2005: 322).  
Yapılan analiz sonucu beş faktör elde edilmiş ve orijinal ölçekte yer alan beş faktöre benzer bir yapı ortaya 
çıkmıştır. Orijinal ölçekte yer alan “Meslekler Konusunda Bilgi” ve “Amaç Belirleme” boyutları bu 
araştırmada da aynı şekilde bulunmuştur. “Plan Yapma” boyutundaki bir ifade ve “Problem Çözme” 
boyutundaki iki ifade, bu araştırmada “Kişisel Değerlendirme Boyutunun” altında bulunmuştur. “Kişisel 
Değerlendirme Boyutu” böylelikle, orijinal ölçekteki beş maddeye ilave olan 3 ifade ile toplamda 8 madde 
olmuştur. 

Kariyer Belirlemeye İlişkin Özyeterlilik ölçeğinin boyutlarına ilişkin ifadelerin faktör yüklerine ait 
aralık değerleri; Meslekler Konusunda Bilgi (0,544-0,703), Amaç Belirleme (0,448-0,689), Plan Yapma (0,462-
0,737), Kişisel Değerlendirme (0,443-0,712), Problem Çözme (0,620-0,807) olarak hesaplanmıştır. Bu 
faktörlerin toplam varyansı açıklama oranı %56,76 olarak bulunmuştur. Araştırmaya dahil edilen faktörlerin 
toplam değişkenliği açıklama oranının, istatistiki olarak anlamlı bir düzeyde olduğu görülmektedir. Kişisel 
Değerlendirme faktörü, değişkenliğin % 15,91’ini; Meslekler Konusunda Bilgi faktörü, değişkenliğin % 
11,96’sını; Plan Yapma faktörü, değişkenliğin % 10,87’sini; Amaç Belirleme faktörü, değişkenliğin % 9,92’sini 
ve Problem Çözme faktörü, değişkenliğin % 8,10’unu açıklamaktadır (Tablo 2). 
 

Tablo 2: Faktör Analizi Sonuçları   
Faktör Özdeğer Varyans %si Varyans kümülatif %si 

Kişisel Değerlendirme 8,894 37,058 37,058 

Meslekler Konusunda Bilgi 1,483 6,181 43,239 

Plan Yapma 1,138 4,743 47,983 

Amaç Belirleme 1,095 4,562 52,545 

Problem Çözme 1,092 4,218 56,763 
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Kariyer Belirlemeye İlişkin Özyeterlilik ölçeğine ve ölçeğin alt boyutlarına ilişkin güvenilirlik analizleri 
de yapılmıştır. Cronbach alpha değeri; ölçeğin tümü için 0,916; ölçeğin alt boyutlarından kişisel 
değerlendirme boyutu için 0,862; meslekler konusunda bilgi boyutu için 0,778; plan yapma boyutu için 
0,770; amaç belirleme boyutu için 0,640; problem çözme boyutu için 0,702 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğe ve 
alt boyutlarına ait Cronbach alpha değerleri sosyal bilimlerde gerçekleştirilen araştırmalar açısından 
güvenilir olarak değerlendirilebilir (Kalaycı vd., 2005: 405). 
 

Tablo 3. Ölçek ve Boyutlarına İlişkin Güvenilirlik Değerleri 
Faktörler  Cronbach Alpha değerleri 

Kişisel Değerlendirme 0,862 

Meslekler Konusunda Bilgi 0,778 

Plan Yapma 0,770 

Amaç Belirleme 0,640 

Problem Çözme 0,702 

Ölçeğin Tümü 0,916 

 
Kariyer Belirlemeye İlişkin Özyeterlilik ölçeğine ait tanımlayıcı istatistiki analizler (aritmetik 

ortalama ve standart sapma) incelendiğinde; öğrencilerin, kariyerlerini belirlemeye ilişkin özyeterliliklerinin 
aritmetik ortalaması 3,78 (std. sapma 0,62) şeklinde hesaplanmıştır. Kariyer Belirlemeye İlişkin Özyeterlilik 
ölçeğinin alt boyutlarından kişisel değerlendirme boyutunun aritmetik ortalaması 3,88 (std. sapma 0,71); 
meslekler konusunda bilgi boyutunun aritmetik ortalaması 3,78 (std. sapma 0,73); plan yapma boyutunun 
aritmetik ortalaması 3,70 (std. sapma 0,77); amaç belirleme boyutunun aritmetik ortalaması 3,85 (std. 
sapma 0,88) ve problem çözme boyutunun aritmetik ortalaması 3,54 (std. sapma 0,91) olarak bulunmuştur. 
Bu skorlar, katılımcıların genellikle ölçekteki ifadelerden “katılıyorum” şeklindeki cevaba yakın 
değerlendirme yaptıklarını göstermektedir. Kariyer Belirlemeye İlişkin Özyeterlilik ölçeğine ait boyutlara 
ilişkin ortalama değerler incelendiğinde; en yüksek ortalama değerin “kişisel değerlendirme” boyutunda 
(3,88), en düşük değerin de “problem çözme” boyutunda (3,54) olduğu görülmektedir. Kariyer Belirlemeye 
İlişkin Özyeterlilik ölçeği ve boyutlarına ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapmalar Tablo 4’te yer 
almaktadır.  
 

Tablo 4: Kariyer Belirlemeye Yönelik Özyeterlilik Ölçeğine İlişkin Tanımlayıcı İstatistiki Sonuçlar 

 Ortalama Std. sapma N 

Ölçek Genel  3,78 0,62 982 

Kişisel Değerlendirme 3,88 0,71 982 

Meslekler Konusunda Bilgi 3,78 0,73 982 

Plan Yapma 3,70 0,77 982 

Amaç Belirleme 3,85 0,88 982 

Problem Çözme 3,54 0,91 982 

 

4.1. Araştırma Hipotezleri ve Sonuçları 
H1: Öğrencilerin kariyerlerini belirlemeye yönelik özyeterlilikleri eğitim düzeylerine göre farklılaşmaktadır. 

Yapılan t-testi sonucunda; H1 hipotezinin, kariyer belirlemeye yönelik özyeterlilik ölçeğinin tümü (p: 
0,000 < 0,05) ve alt faktörlerin tamamı için doğrulanmış olduğu bulunmuştur. Bu nedenle H1 hipotezi kabul 
edilmiştir. Yapılan t-testi sonucu elde edilen farklılığın yönünün ise, lise öğrencileri açısından daha olumlu 
olduğu görülmektedir. Lise öğrencilerinin kariyer belirlemeye yönelik özyeterliliği  ( �̅�: 3,91), ölçeğin 
bütününde üniversite öğrencilerine (�̅�: 3,69) göre daha fazladır. Yine ölçeğin tüm alt boyutlarında da lise 
öğrencilerinin kariyer belirlemeye yönelik özyeterlilikleri, üniversite öğrencilerine göre yüksek bulunmuştur. 
 
H2: Öğrencilerin kariyerlerini belirlemeye yönelik özyeterlilikleri cinsiyetlerine göre farklılaşmaktadır. 

Yapılan t-testi sonucunda; H2 hipotezinin, kariyer belirlemeye yönelik özyeterlilik ölçeğinin tümü (p: 
0,004 < 0,05), kişisel değerlendirme faktörü (p: 0,000 < 0,05), meslekler konusunda bilgi faktörü (p: 0,020 < 
0,05) ve amaç belirleme faktörü (p: 0,009 < 0,05) için doğrulanmış olduğu, diğer faktörler için ise 
doğrulanamadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle H2 hipotezi kısmi olarak kabul edilmiştir. Kısmi olarak kabul 
edilen hipotez için yapılan t-testi sonucu elde edilen farklılığın yönünün ise, kız öğrenciler açısından daha 
olumlu olduğu görülmektedir. Kız öğrencilerin kariyer belirlemeye yönelik özyeterliliği (�̅�: 3,84), ölçeğinin 
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bütününde, erkeklere (�̅�: 3,73) göre daha fazladır. Yine ölçeğin; kişisel değerlendirme, meslekler konusunda 
bilgi ve amaç belirleme boyutlarında da kızların özyeterlilikleri daha yüksektir. 
 
H3: Öğrencilerin kariyerlerini belirlemeye yönelik özyeterlilikleri ile yaşları arasında ilişki vardır. 

Yapılan Pearson korelasyon analizi sonucuna göre, kariyer belirlemeye yönelik özyeterlilik ölçeğinin 
tümü (r: -0,159; p: 0,000 < 0,01) ve alt faktörlerin tamamı ile yaş değişkeni arasında istatistiki olarak anlamlı 
ve negatif yönde bir ilişki olduğu görülmüştür. H3 hipotezi kabul edilmiştir. 
H4: Üniversite öğrencilerinin kariyerlerini belirlemeye yönelik özyeterlilikleri bölümlerine göre 
farklılaşmaktadır. 
Tek yönlü varyans analizi (One-way ANOVA testi) sonucuna göre üniversite öğrencilerinin kariyerlerini 
belirlemeye yönelik özyeterlilikleri, bölümlerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (p: 0,48 > 0,05). 
H4 hipotezi reddedilmiştir. 
 
H5: Öğrencilerin kariyerlerini belirlemeye yönelik özyeterlilikleri çalışma durumlarına göre farklılaşmaktadır. 

Yapılan t-testi sonucuna göre, öğrencilerin kariyerlerini belirlemeye yönelik özyeterlilikleri, çalışma 
durumu değişkenine göre, 0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak anlamlı farklılık göstermemektedir (p: 
0,32 > 0,05). H5 hipotezi reddedilmiştir. 
 
H6: Öğrencilerin kariyerlerini belirlemeye yönelik özyeterlilikleri yapacakları işi belirleme durumuna göre 
farklılaşmaktadır.  

Tek yönlü varyans analizi (One-way ANOVA testi) sonucuna göre öğrencilerin kariyerlerini 
belirlemeye yönelik özyeterlilikleri, yapacakları işi belirleme durumuna göre anlamlı bir farklılık 
göstermektedir (p: 0,00 < 0,05 ). H6 hipotezi kabul edilmiştir. Çalışacakları işi net bir şekilde belirleyen 
öğrenciler (�̅�: 3,97), çalışacakları işi belirleyen fakat kararsız olan öğrenciler (�̅�: 3,75) ve çalışacakları işi 
belirlememiş olan öğrenciler ( �̅�: 3,55)  olmak üzere tüm gruplar birbiriyle anlamlı şekilde farklılık 
göstermektedir. 
 

5. Sonuç 
 Kariyer belirlemeye yönelik özyeterlilik konusunu irdelemek ve lise ile üniversite öğrencilerinin 
kariyer belirlemeye yönelik özyeterliliklerinin farklı olup olmadığını incelemek amacıyla yapılan bu 
araştırmanın sonucunda, öğrencilerin kariyer belirlemeye ilişkin özyeterlilik düzeylerinin ortalamanın 
üzerinde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin özellikle yeteneklerini doğru tespit edebilme, kendileri için ideal 
işin ne olacağını belirleyebilme gibi kendilerine yönelik değerlendirmeler konusunda daha başarılı; 
kariyerlerine yönelik sorunları çözebilme konusunda ise daha zayıf oldukları söylenebilir. İlgili sonucun; 
kendine yönelik değerlendirmenin öğrenciye bağlı ve kolay olmasına karşın, eğitim bölümünü/mesleği 
değiştirme gibi sorun çözmeye yönelik uygulamaların çevresel faktörlere bağlı ve genellikle maliyetli 
olmasından kaynaklandığı düşünülebilir.  

Lise ve üniversite öğrencileri arasında ilgili konular açısından farklılık olup olmadığı incelendiğinde; 
lise öğrencilerinin genel ve alt boyutlar itibariyle kariyer belirlemeye ilişkin özyeterlilik düzeylerinin 
üniversite öğrencilerinden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Üniversite öğrencileri için, geleceğe yönelik 
kaygıların ve iş bulma telaşının artması, sorumlulukların ve beklentilerin yükselmesi, belirlenen amaç ve 
hedeflere ulaşmanın zorluğunun anlaşılması ve yapılan planlardan sapmaların artması daha fazla söz konusu 
olduğundan ilgili sonucun anlamlı olduğu söylenebilir. Bunun yanında çevresel belirsizliğin söz konusu 
olduğu bir ortamda ve alternatiflerin oldukça fazla olduğu bir durumda, kendilerinin ve ailelerinin tüm 
yaşamlarını etkileyecek bir iş/meslek seçimi aşamasında olan üniversite öğrencilerinin kariyer belirlemeye 
yönelik özyeterliliklerinin düşük olmasının anlamlı olduğu düşünülebilir.  

Kız öğrencilerin kariyer belirlemeye yönelik genel ve bazı alt boyutlar için özyeterliliklerinin erkek 
öğrencilere göre yüksek olması da daha önce yapılan araştırmaların sonuçlarına benzerlik göstermektedir. 
İlgili sonucun, kız öğrencilerin kariyer tercihleri hakkında daha hassas olmalarından, daha derinlemesine 
düşünmelerinden ve farklı boyutları hesaba katmalarından kaynaklandığı söylenebilir.  

Kariyer belirlemeye yönelik özyeterliliğin yaş ile negatif yönde ilişki olmasının da yukarıda 
bahsedilen nedenlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Yaşın artması ile birlikte, geleceğe yönelik 
kaygıların, iş bulma telaşının, sorumlulukların ve beklentilerin artması, kariyer konusunda verilecek 
kararların bireylerin yaşamlarını daha çok etkileyeceğinin düşünülmesi ve bu nedenle kariyere yönelik karar 
vermenin zorlaşması, öğrencilerin kariyer belirlemeye yönelik özyeterliliklerini azaltan faktörler olarak 
belirtilebilir.  
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Öğrencilerin yapacakları işi belirleme durumlarına göre kariyerlerine yönelik özyeterliliklerinin 
farklılaşması da anlamlı görülmektedir. Keza yapacağı işi kafasında net bir şekilde belirleyen öğrenciler, 
genellikle meslekler hakkında bilgi toplamakta, kendilerini değerlendirmekte ve geleceğe yönelik planlama 
yaparak kariyerleri konusunda amaç ve hedeflerini belirlemektedir. Bu durum da öğrencilerin kariyerlerine 
yönelik özyeterliliklerini yükseltecektir. 

Öğrencilerin kariyerlerine yönelik özyeterlilikleri konusunda yapılan çalışmaların oldukça sınırlı 
olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu araştırmanın önemli olduğu, ortaya koyduğu bulgu ve sonuçlarla 
ilgili yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Gelecek çalışmalarda anket yöntemi yanında mülakat, odak 
grup vb. yöntemler kullanılarak daha ayrıntılı bilgilerin toplanabileceği araştırmalar yapılabilir. Özellikle 
üniversite öğrencilerinin kariyerlerini belirlemeye yönelik özyeterliliklerinin, lise öğrencilerinden düşük olma 
nedenlerini araştıracak ve bu amaçla öğrencilerle derinlemesine mülakat yapacak araştırmalar literatüre 
oldukça katkı yapabilecek ve öğrenciler için faydalı sonuçlar sunabilecektir. 
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ÖZET 
Çalışmanın amacı, insan kaynağı seçiminde X ve Y kuşakları arasındak algı farklılıkları olup 

olmadığını araştırmaktır. “X ve Y kuşağı yöneticilerinin insan kaynağı seçiminde algı farklılıkları var mıdır” 
araştırma sorusu ile şekillenen çalışmanın evrenini LinkedIn sosyal ağına üye olan ve İstanbul ilinde özel 
sektörde faaliyet gösteren firmalarda çalışan insan kaynakları yöneticileri ve insan kaynakları uzmanları 
oluşturmaktadır. Çalışmanın evrenini, LinkedIn’in sosyal ağının İnsan kaynakları platformunda yer alan 
yaklaşık 2000 kişi oluşturmaktadır. Araştırma sorusunun çözümü için katılımcılara ilgili sosyal ağdan ulaşarak 
hazırlanan soru formunu cevaplamaları istenmiştir. katılımın gönüllülük esasına dayandığı araştırma için 
anket formunu 288 kişi cevaplamıştır. Geri dönen anket sayısı içerisinde 283 tanesi değerli bulunarak 
araştırmada kullanılmıştır. Araştırmada verilerin geçerliliği ve güvenirliliği test edilerek X ve Y kuşağına 
mensup insan kaynakları yöneticilerinin, insan kaynağı seçiminde dikkat ettikleri kriterlerlerin farklılaşıp 
farklılaşmadığı analiz edilmiştir. Bulgulara göre; X ve Y kuşağı yöneticileri arasında insan kaynakları 
seçiminde herhangi bir algılama farklılığı istatistiksel anlamda bulunmamaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynağı Seçimi, X Ve Y Kuşağı Yöneticileri, İK Seçim Kriterleri  
 
1. Giriş 
Örgütler için insan kaynağı seçimi kritik bir fonksiyondur. İnsan kaynağı seçiminde ve insan 

kaynağının örgütte kalmalarını sağlamak önem arz eden bir durumdur (Bingöl, 2013: 228). Çalışan seçme 
sürecinin amacı iş ve kişi uyumunun sağlanabilmesidir. Diğer bir ifadeyle işin nitelik ve gereklerine uygun 
şekilde bilgi, beceri, tutum ve davranıştaki insan kaynağının seçilmesidir (Çetin ve Dinç Özcan, 2014: 59). 
Örgütlerin başarısı, doğru yerde, doğru zamanda, doğru insan kaynağına sahip olmasıdır. Ayrıca bu doğru 
insan kaynağının örgütün stratejik amaçlarına ve örgüt kültürüne uygun kişilerden oluşması önemlidir.  
 İnsan kaynağı seçim kriterleri örgütün stratejik yönü ve kültürüne uygun olmalıdır. İnsan kaynağı 
seçim kriterleri örgüt kültürleri nasıl örgütten örgüte farklılık gösteriyorsa seçim kriterleri de örgüt kültürüne 
göre farklılık göstermektedir. İnsan kaynağı seçim kriterleri yöneticiden yöneticiye göre de önem sırasında 
farklılık gösterecektir. İnsan Kaynakları Bölümü yöneticileri insan kaynağı seçerken göz önünde 
bulundurduğu etkenler sektör, örgüt kültürü, örgüt stratejileri vb. özellikler açısından da değişiklik arz 
etmektedir.  
 

2. Kavramsal Çerçeve   
Dünya genelinde aynı tarihsel zamanda ve aralıklarda doğan veya ekonomik ve sosyal hareketlerle 

oluşmuş zaman aralıklarına, ya da belli bir sosyal gruba mensup olanlar için yapılan tanımlamalara 
jenerasyon denir (Adıgüzel vd. 2014: 3). Yetişme şekilleri ve yaşadıkları ortam değişiklikleri nedeniyle 
“kuşak” olarak da adlandırılmaktadırlar. Farklı yaş gruplarının bir arada bulunmasından kaynaklanan 
günümüzde yaşanan sorunların önemli bir kısmı kuşaklararası algı, yöntem, uygulama ve iletişim 
farklılıklarından kaynaklanmaktadır (Akdemir vd. 2013: 20). Bireyler arası farklılıklardan dolayı ortaya çıkan 
jenerasyon tarihsel açıdan, sosyolojik açıdan, psikoloji bilimi açısından, yönetim bilimi açısından vb. 
sayabileceğimiz disiplinler açısından önemli araştırma ve çalışma alanlarını ortaya çıkmasına olanak 
sağlamıştır. Böylelikle dünya genelinde yapılan çalışmalardan ülke ve kültürel farklılıklar bazında kuşak 
ayrımları yapılmış ve kültürel olgulara göre sınıflandırmalar yapılmıştır. Bu sınıflandırmalar ve tarihsel 
aralıklar sosyal olaylar ve kültürel etkilere göre farklılık gösterdiği yazınlarda karşımıza çıkmaktadır. 
  Kuşak sınıflandırmaları ülkemizde de gündeme gelmektedir. Bununla ilgili tam olarak tarihsel 
ayrımlar yapılamamakla birlikte ortalama aynı tarihsel dönemlerde doğmuş ve aynı sosyal ve kültürel 
olayları paylaşan şeklinde dönemlere ayırmak mümkün olmaktadır (Lower, 2008: 80-84). Kuşakların 
özellikleri ülkelerin sosyal, kültürel, tarihsel ve ekonomik olaylarına göre farklılık göstermektedir. Bu 
farklılıkta bireylerin genel olarak tüm yaşayış, algılayış, iş görme vb. özelliklerinde de ortaya çıkmaktadır 
(Crampton ve Hodge, 2007: 16-23). Uluslararası yazında kuşakların farklılıklarına ve yönetimlerine ilişkin çok 
sayıda araştırma yapılmıştır (Lester, 2012: 341-354).  
  X kuşağı, 1965 ile 1979 yılları arasında doğanlar olarak sınıflandırılırlar (Alwin, 2002: 42-51). Y 
kuşağı ise; 1980 ile 2000 arasında doğanların oluşturduğu nesil olarak bilinmektedir (Çetin Aydın ve Başol, 
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2014: 1). X ve Y kuşağı üyeleri hem dünyada hem de Türkiye’de iş hayatının önemli bir çoğunluğunu 
oluşturmaktadır. Bu nedenle; birlikte çalışmak zorunda olan bu iki farklı kuşağın benzerlikleri ve farklılıklarını 
bilmek, birlikte çalışabilirliklerini sağlamak ve ortaya çıkabilecek çatışmaları çözmek adına fayda 
sağlayacaktır (Çetin Aydın ve Başol, 2014: 4).  

Günümüzde iş hayatında üç kuşak bir arada çalışmakta ve bunun birlikte iş yaşamında karşılaşılan 
birçok farklılıklar gündeme gelmektedir. Bu nedenle günümüzde özellikle yoğun bir şekilde iş hayatında 
bulunan X ve Y kuşağının algılama farklılıkları incelenmek istenmiştir. 

 
  2. Araştırmanın Yöntemi 
 Araştırmanın evrenini Linkedin sosyal ağına üye olan ve İstanbul ilinde çalışan özel sektör insan 
kaynakları yöneticileri oluşturmaktadır. Evren yaklaşık 2000 kişiden oluşmaktadır. Örneklem büyüklüğü %95 
güven aralığı için 324 olarak hesaplanmıştır. Araştırma için Linkedin sosyal ağı aracılığı ile İnsan kaynakları 
yöneticileri ve insan kaynakları uzmanlarına ulaşılmış ve anketi yanıtlamaları istenmiştir. Geri dönen 288 
anketten 283’ü kullanılabilir olarak kabul edilerek kullanılmıştır.  

Araştırmanın amaç ve kapsamına göre, nicel araştırma yöntemi uygulanmıştır. Yapılan kapsamlı 
alan yazın taraması sonucunda araştırmanın teorik çerçevesi oluşturulmuştur. İnsan kaynağı seçimi ile ilgili 
daha önceki yapılmış çalışmalarda (Blackburn, 2006; Crandel, 1991) yer alan anketlerden yararlanılarak bir 
soru formu oluşturulmuştur. Bu araştırmada uygulanan anketlerin cevaplandırılmasında 5’li likert tipi ölçek 
kullanılmıştır. Analizler için SPSS programı kullanılmıştır. Ankette yer alan soruların güvenirliliği test 
edildiğinde (Cronbach’s Alpha değeri 0,868) yüksek derecede güvenilir olduğu görülmüştür. Verilerin 
geçerliliğini test etmek için faktör analizi yapılmıştır. Demografik özelliklere göre insan kaynakları seçiminde 
dikkat edilen kriterlerin farklılaşıp farklılaşmadığını analiz etmek için ise; Bağımsız Örneklem t testi ve Tek 
yönlü ANOVA testi kullanılmıştır.  
 

3. Bulgular  
Araştırma probleminin çözümü için, katılımcılardan toplanan verilerin analizi sonucunda elde edilen 

bulgular aşağıda yer almaktadır. Öncelikli olarak katılımcılara ait demografik bilgilere yer verilmiştir.  
 

Tablo 1: Katılımcıların çalıştıkları firmadaki pozisyonlarına göre dağılımı 
   Frekans(n) Yüzde (%) 

Pozisyon Yönetici 53 18,7 

İnsan Kaynakları Yön. 204 72,1 

İş sahibi 12 4,2 

İK Uzmanı 14 4,9 

Toplam 283 100 

 
Tablo 2: Katılımcıların cinsiyetlerine göre dağılımı 

   Frekans(n) Yüzde (%) 

Cinsiyet Kadın  171 60,4 

Erkek 112 39,6 

Toplam 283 100 

 
Tablo 3: Katılımcıların yaşlarına göre dağılımı 

   Frekans(n) Yüzde (%) 

Yaş 20-34 (Y Kuşağı) 141 49,8 

35-50 (X Kuşağı) 128 45,2 

51 ve üzeri (BB) 14 4,9 

Toplam 283 100,0 

 
Tablo 4: Katılımcıların eğitim durumlarına göre dağılımı 

   Frekans(n) Yüzde (%) 

Eğitim  Ortaöğretim - - 

Lise 4 1,4 

Önlisans 4 1,4 

Lisans 137 48,4 

Lisansüstü 138 48,4 

Toplam 283 100,0 
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Tablo 5: Katılımcıların firmalarında çalıştıkları süreye göre dağılımı 
   Frekans(n) Yüzde (%) 

Eğitim  1 yıldan az 53 18,7 

1-5 yıl 204 72,1 

6-10 yıl 12 4,2 

11-15 yıl 14 4,9 

16 yıl ve üzeri - - 

Toplam 283 100,0 

 

Tablo 6: Katılımcıların çalıştıkları firmadaki çalışan sayısına göre dağılım 
   Frekans(n) Yüzde (%) 

Çalışan Sayısı 0-12 22 7,8 

13-50 27 9,5 

51-249 73 25,8 

250 ve üzeri 161 56,9 

Toplam 283 100,0 

 

Tablo 7: Katılımcıların çalıştıkları firmada İK departmanının varlığına göre dağılımı 
   Frekans(n) Yüzde (%) 

İK Departmanı Var 270 95,4 

Yok 13 4,6 

Toplam 283 100,0 

 
Katılımcıların çalışmakta oldukları firmalarda İK departmanının bulunmamasının sebebi olarak, 

“Çalışan sayısının az olması, Sürecin farklı bir birim tarafından yürütülmesi, Patron odaklı şirket olmaları” 
gibi nedenler ifade edilmektedir. 

 
Tablo 8: Katılımcıların çalıştıkları sektöre göre dağılımı 

   Frekans(n) Yüzde (%) 

Sektör Madencilik  1 0,4 

Gıda ve tütün 30 10,6 

Dokuma ve hazır giyim 11 3,9 

Kağıt ürünleri ve 
ambalaj 

6 2,1 

Kimya, petrol, plastik 15 5,3 

Makine, metal eşya 8 2,8 

Otomotiv 19 6,7 

Elektronik üretim 7 2,5 

Bilişim, e-ticaret 4 1,4 

Eğitim, danışmanlık, 
medya 

18 6,4 

Turizm, otelcilik 34 12 

Sağlık  39 13,8 

İnşaat, gayrimenkul 7 2,5 

Bankacılık, finans 12 4,2 

Diğer  49 17,3 

Toplam 283 100,0 

 
 
 

Tablo 9: Katılımcıların çalıştıkları firmanın personel seçimi sorumlularına göre dağılımı 
   Frekans(n) Yüzde (%) 

İK Seçimi İK Departmanı 91 32,2 

Üst Yönetim 11 3,9 

Üst Y. Ve İK Birlikte 155 54,8 

İlgili departman 26 9,2 

Toplam 283 100,0 
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Tablo 10: Katılımcıların çalıştıkları firmanın personel seçiminde kullanılan tekniklere göre dağılımı 
   Frekans(n) Yüzde (%) 

İK Seçiminde 
kullanılan 
teknikler 

Görüşme  62 21,9 

Sınav  - - 

Psikoteknik - - 

Referans 2 0,7 

Hepsi 219 77,4 

 283 100,0 

 

Tablo 11: Katılımcıların çalıştıkları firmanın personel ihtiyacını karşılandığı kaynağa göre dağılımı 
   Frekans(n) Yüzde (%) 

İK Temin 
Kaynakları 

İç kaynaklar 9 3,3 

Dış kaynaklar 232 82 

Referans  ve tavsiyeler 9 3,2 

Toplam 283 100,0 

 

Tablo 12: İK seçiminde dikkat edilen kriterlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler 
İfadeler Min- Max değer Ortalama Standart Sapma 

1. İyi giyimli ve temiz 
olması 

1-5 4,1272 ,88209 

2. Fiziksel görünümü 1-5 3,3286 ,97566 

3. Karar verebilme ve 
yönetebilme yeteneği 

1-5 4,1661 ,84885 

4. İşe karşı ilgisi 1-5 4,5124 ,77804 

5. İşle ilgili gelecek 
beklentileri 

1-5 4,4382 ,85814 

6. Mesleki deneyimi 1-5 4,2650 ,85287 

7. Kendini ifade 
edebilmesi 

1-5 4,4452 ,79426 

8. Beden dili 1-5 4,2403 ,84564 

9. Sosyal medya kullanımı 1-5 2,6608 1,21957 

10. Mezun olduğu 
üniversite  

1-5 3,3334 ,99763 

11. Lisansüstü eğitime 
sahip olması 

1-5 2,9646 1,00644 

12. Bilgi teknolojilerini 
kullanabilmesi 

1-5 3,7446 1,01691 

 

Tablo 12’ye göre katılımcıların personel seçiminde en çok adayın “işe karşı ilgisine” önem 
verirlerken en az “sosyal medya kullanımına” önem vermektedirler. Adayların işe karşı ilgisinde sonra en çok 
dikkat edilen faktör adayların “kendilerini ifade edebilmesi”, daha sonra “işle ilgili gelecek beklentileri”dir. 
Adayların “sosyal medya kullanımlarından” sonra en az dikkat edilen faktörün “lisansüstü eğitime sahip 
olmaları” olarak görünmektedir. 

İnsan kaynakları seçiminde dikkat edilen özelliklere ilişkin verilerin faktör analizi için uyguluğunu 
test etmek yapılan KMO ve Bartlett testine göre; KMO değeri:0,839; Bartlett testi (p:0,000) anlamlı olarak 
bulunmuştur. Yapılan faktör analizinde 3 boyutun ortaya çıkmıştır. Bu boyutlar İşe ilişkini eğitim ve 
teknolojik ve fiziksel kriterler olarak isimlendirilmiştir. 3 boyut, toplam varyansın 67,443’ünü açıklamaktadır. 
Aşağıdaki tabloda ifadelere ilişkin faktör yükleri görülmektedir. 
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Tablo 13: Döndürülmüş Faktör Matrisi 
İfadeler 1.Faktör 

(İşe İlişkin kriterler) 
2.Faktör 

(Eğitim ve Teknolojik 
kriterler) 

3. Faktör 
(Fiziksel kriterler) 

1.İyi giyimli ve temiz 
olması 

  ,791 

2. Fiziksel görünümü   ,874 

3. Karar verebilme ve 
yönetebilme yeteneği 

,706   

4. İşe karşı ilgisi ,866   

5. İşle ilgili gelecek 
beklentileri 

,838   

6. Mesleki deneyimi ,726   

7. Kendini ifade 
edebilmesi 

,834   

8. Beden dili ,749   

9. Sosyal medya kullanımı  ,460  

10. Mezun olduğu 
üniversite 

 ,765  

11. Lisansüstü eğitime 
sahip olması 

 ,841  

12. Bilgi teknolojilerini 
kullanabilmesi 

 ,635  

 

Grup karşılaştırmaları için yapılan analizlerde normal dağılım şartını sağlayan faktör skorları 
kullanılmıştır (Kalaycı, 2014: 330). Yine de normal dağılımı test etmek amacıyla yapılan Kolmogorov-Smirnov 
analizine göre veriler normal dağılıma uymaktadır (p:0,019). Dolayısıyla, verilerin analizinde parametrik 
testlerden yararlanılmıştır.  

X ve Y kuşağı yöneticilerinin insan kaynakları seçiminde algılama farklılıklarını ölçmek için 
parametrik testlerden Bağımsız Örneklem t testi tercih edilmiştir. Y kuşağına mensup katılımcı sayısı 141, X 
kuşağına mensup yönetici sayısı 128’tir. Bağımsız Örneklem t testi sonucuna göre; p değerleri 1.faktör için: 
0,258; 2.faktör için; 0,240; 3.faktör için; 0,875 olarak tespit edilmiştir. Buna göre; X ve Y Kuşağına mensup 
yöneticilerin insan kaynakları seçiminde dikkat ettiği faktörler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
bulunmamaktadır. 

Katılımcıların cinsiyetlerine göre insan kaynakları seçiminde dikkat ettikleri faktörler arasında 
farklılık bulunup bulunmadığına dair yapılan Bağımsız Örneklem t testi sonuçlarına göre; istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (p1: 0,264; p2: 0,23; p3:0,30). 

Katılımcıların eğitim durumlarına göre insan kaynakları seçiminde dikkat ettikleri faktörler arasında 
farklılık bulunup bulunmadığına dair yapılan tek yönlü ANOVA testi sonuçlarına göre; istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (p1: 0,186; p2: 427; p3: 0,125). 

Katılımcıların çalıştıkları firmalardaki pozisyonlarına göre insan kaynakları seçiminde dikkat ettikleri 
faktörler arasında farklılık bulunup bulunmadığına dair yapılan ANOVA testi sonuçlarına göre; istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (p1: 0,186; p2: 0,427; p3: 0,125).                                                                                                                      

Katılımcıların çalıştıkları firmalardaki çalışma sürelerine göre insan kaynakları seçiminde dikkat 
ettikleri faktörler arasında farklılık bulunup bulunmadığına dair yapılan ANOVA testi sonuçlarına göre; 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (p1: 0,186; p2: 0,427; p3: 0,125). 

Katılımcıların çalıştıkları firmalardaki çalışan sayılarına göre insan kaynakları seçiminde dikkat 
ettikleri faktörler arasında farklılık bulunup bulunmadığına dair yapılan ANOVA testi sonuçlarına göre; 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (p1: 0,567; p2: 0,301; p3: 0,313).              

 Katılımcıların çalışmakta oldukları sektöre göre insan kaynakları seçiminde dikkat ettikleri faktörler 
arasında farklılık bulunup bulunmadığına dair yapılan ANOVA testi sonuçlarına göre; istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (p1: 0,038; p2: 1,00; p3: 0,006).                                                                                                                                                                                                                         

Katılımcıların personel seçiminde kullanılan tekniklere göre insan kaynakları seçiminde dikkat 
ettikleri faktörler arasında farklılık bulunup bulunmadığına dair yapılan ANOVA testi sonuçlarına göre; 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (p1: 0,900; p2: 0,712; p3: 0,313).                                                                                                                      
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Katılımcıların personel seçiminde yararlanılan kaynaklara göre insan kaynakları seçiminde dikkat 
ettikleri faktörler arasında farklılık bulunup bulunmadığına dair yapılan ANOVA testi sonuçlarına göre; 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (p1: 0,562; p2: 0,520; p3: 0,550).                                                                                                                      
 

4. Sonuç ve Tartışma 
Kuşakların etkisinin yalnızca sosyal hayatta veya aile hayatında değil sosyal birer sistem olan 

örgütlerde de görüldüğü bir gerçektir. Hatta aile işletmelerinin problemlerinden ve hayatlarını devam 
ettirememe nedenlerinden birisi olarak yönetimdeki kuşak farklılıkları ve bu doğrultuda ortaya çıkan 
çatışmalar görülmektedir. Kuşakların birbirlerini anlamaları, birbirleri ile iletişimleri sosyal hayatta olduğu 
gibi iş hayatında da önemli olmaktadır. Öyle ki çalışanların birbirleri ile uyumu ve ast-üst ilişkisi örgütsel 
iletişimin ve örgüt kültürünün bir parçasıdır. Bu nedenle kuşaklarla ilgili çalışmalar genellikle kuşaklar 
arasında farklılıklara odaklanmakta ve yönetim ve örgütsel davranışa ait meseleler bu bakış açısı ile yeniden 
ele alınmaktadır. Kuşakların motivasyon faktörlerine ilişkin farklılıkları (Hall, 2013; Hatkevich, 2008), ücret ve 
ödül sistemine bakış açıları (Shaul, 2007), liderlik tarzları ve iş tatminleri (Chan, 2005), iş değerline ilişkin 
farklılıkları (Fernandez, 2010; Ware, 2013), çalışan-yönetici ilişkileri (Franz, 2005) gibi birçok çalışmaya 
alanyazında rastlanmaktadır. Dolayısıyla, günümüzde iş hayatında yer alan X ve Y kuşağına mensup 
yöneticilerin insan kaynakları seçiminde algılama farklılıkları olup olmadığı sorusu akla gelmektedir.  

X ve Y Kuşağı yöneticilerinin insan kaynakları seçiminde dikkat ettikleri kriterler ekseninde 
gerçekleştirilen çalışmada, farklı dönemlerde doğmuş, farklı sosyo-ekonomik olaylar yaşamış bireylerin 
bahsedilen eksende algılama farklılığına rastlanmamıştır. 

Çalışmada yalnızca insan kaynakları seçiminde kuşak farklılıklarının etkisi üzerinde durulmamıştır. 
Cinsiyet, çalışmakta olunan pozisyon, firmadaki çalışma süresi, eğitim durumu, firmanın çalışan sayısı, İK 
seçiminde kullanılan teknikler, İK seçiminde yararlanılan kaynaklar gibi faktörlerin de insan kaynakları 
seçiminde etkili olup olmadığına bakıldığında ise herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır. 

Bulgularda herhangi bir farklılığa rastlanmamasının nedeni olarak, insan kaynakları seçiminde hala 
genel geçer kriterlerin varlığını sürdürmekte olduğu söylenebilir. Örneğin, işle ilgili kriterlere katılımcılar 
daha fazla dikkat ederlerken sosyal medya kullanımı veya lisansüstü eğitime sahip olma gibi kriterlerde daha 
arka planda kalmaktadır. Alanyazında insan kaynakları seçiminde kuşak farklılıklarını ele alan çalışmalara 
rastlanmaması mevcut araştırma bulgularının kıyaslanmasına imkan vermemektedir. 
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ÖZET 
Farklı kuşakların birarada çalıştığı işyerlerinde günümüzde yaşanan etkinlik ve iletişim sorunlarının 

belli bölümünün kuşaklararası beklenti ve algı farklılıklarından kaynaklandığı bilinmektedir. Gelecekte 
toplam işgücünün ve yönetsel kademelerin çoğunluğunu oluşturması beklenen Y kuşağının değer ve 
davranış özelliklerinin belirlenmesi ve organizasyonel yapı ve süreçlerin bu özellikler gözönünde 
bulundurularak şekilllendirilebilmesine yönelik olarak geliştirilen kuşak teorisinin, farklı örgütsel çevrelerde 
bu çalışanların belli davranış kalıplarını analiz etmek ve anlamlandırmak yönünde geliştirilmesine ihtiyaç 
duyulmaktadır.  Bu bağlamda bu çalışma, vaka analizi niteliğinde, yüksek teknoloji şirketi özelliğindeki bir 
telekomunikasyon firmasında çalışanlar ve yöneticiler arasında yürütülen anket araştırması ile  Y kuşağı 
çalışanları ile yöneticilerinin iş, işyeri, kariyer ve yaşam kalitesine ilişkin iş değerleri arasındaki farklılık ve 
benzerliklerin ortaya konulmasını, literatür araştırması ile belirlenmiş başlıklarda (Y kuşağı ile ilgili 
önyargılar, İş yeri ile ilgili kaygılar, yüksek performansın tanınması, liderlik modelleri, iş hayat dengesi, kısa 
dönemli beklentiler, iş değerleri ve iş çevresi etkileri) hedeflemektedir. 

 
Anahtar kelimeler: Y kuşağı, Kuşaklar Arası Çatışma, İnsan Kaynakları Yönetimi, Telekomünikasyon 
Sektörü 

 
1. Giriş 
Ekonomik ve sosyal hareketlerle oluşmuş zaman aralıklarına jenerasyon veya kuşak denmektedir. 

Kuşaklar, yetişme tarzları, içinde bulundukları ortak değerler ve ortam değişiklikleri nedeniyle karakterleri, 
çalışma yöntemleri ve iş hayatından beklentileri olarak birbirlerinden farklılıklar göstermektedir. Farklı 
kuşakların birarada çalıştığı işyerlerinde günümüzde yaşanan sıkıntıların önemli bir kısmının kuşaklararası 
beklenti, algı ve iletişim farklılıklarından kaynaklandığı bilinmektedir.  
Yeni millenyum nesli veya dijital nesli olarak da adlandırılan Y kuşağının, 2025 yılında küresel işgücünün 
%75’ini oluşturacağı öngörülmekte ve bu kuşağın en hızlı büyüyen iş gücü segmenti olduğu araştırmalar 
sonucunda ortaya çıkmaktadır (Deloitte, 2014). İşgücü kuşakları, genellikle üç genel ayrımda ele 
alınmaktadır: Baby boom nesli (ikinci dünya savaşı doğanlar), X kuşağı ve Milenyum – Y Kuşağı.  Bu kuşak 
farklılıkları, her kuşağın değerlerinin birbirinden farklı olması ve iş ile ilgili konulara yönelik tavır ve 
yaklaşımlarının değişkenlik göstermesi, iş hayatı ve organizasyonel yapı ve sistemleri oldukça belirgin şekilde 
etkilediğinden, insan kaynakları yönetimi açısından önem taşımaktadır. Bu sebeple 1980 sonrası doğan 
bireyleri içeren Y kuşağının ortak özelliklerinin belirlenmesi ve bu özelliklere göre iş hayatının 
şekilllendirilebilmesi için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda anahtar olan kuşak teorisi bireyleri 
etiketlemek, onları kategorilere yerleştirmekten çok, belli davranış kalıplarını analiz etmek ve 
anlamlandırmakta kullanılmaktadır.  Günümüzde işletmeler Y kuşağı çalışanları gündemlerine alarak onları 
kazanmaya çalışmak ve Y kuşağını verimli olarak yönetmek konularına önem vermektedir. Bu sebeple Y 
kuşağı çalışanlarının beklentilerinin ve yöneticilerin algıları arasındaki farkların ortaya konulması 
gerekmektedir. Bu bağlamda bu çalışma, Y kuşağı çalışanları ile yöneticilerinin iş, işyeri, kariyer ve yaşam 
kalitesine ilişkin iş değerleri arasındaki farklılık ve benzerliklerin ortaya konulmasına katkı sağlamak için, 
literatür araştırması ile belirlenmiş faktörlerde (teknoloji kullanımı, Y kuşağı ile ilgili önyargılar, İş yeri ile ilgili 
kaygılar, yüksek performansın tanınması, liderlik modelleri, iş hayat dengesi, kısa dönemli beklentiler, iş 
değerleri ve iş çevresi etkileri), bir teknoloji firmasında yürütülen vaka çalışması ile Y kuşağı çalışanları ve 
yöneticilerinin algılarını araştırmayı hedeflemektedir. 

Çalışmanın ilk bölümünde, literatür araştırmasına yer verilmiştir. İkinci bölüm araştırmada kullanılan 
metodoloji ve analizleri, üçüncü bölüm bulguları, dördüncü bölüm ise sonuç ve tartışmaları içermektedir. 
 

2. 2. Literatür 
 
2.1. Kuşak kavramları  
Kuşak grubu fikri literatürde yeni değildir ve kuşak fikrine çok eski literatürde bile rastlanabilir. 

Özellikle sosyal bilimci Karl Mannheim’ın (Pilcher, 1944) kuşaklar teorisiyle başlayan, ortak tarihsel olayların 
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deneyimini paylaşarak bir araya gelip grup oluşturan insan grupları kavramı,  1920’lerin başlarında 
gelişmiştir. Bu kuşak grupları (kohortlar) bir hayat-döngüsü parçalarını temsil ederler. Karlsson ve Karlsson’a 
göre (1970), bir ku-şak grubu, aynı zaman dilimi içinde doğum, evlilik veya ilk işe başlama gibi benzer olay-
ları yaşayan bir bireyler grubudur. Hayat deneyimleri ve belirli zaman süreçlerinde geli-şen kritik önemdeki 
olaylar bir kuşak grubunu diğerinden ayırır. Bu deneyimler ayrıca, ortak değer sistemleri yaratır (Noble ve 
Schwe, 2003). Bir kuşak grubu, değer yargıları, deneyimler, davranışlar ve eğilimler gibi ortak özelliklerle 
tanımlanabilir. Toplumda, ku-şak kavramı yaş gruplarını ayırmak için kullanılmaktadır (Pilcher, 1994). Sosyal 
kuşak-lar, aynı tarih aralığında doğup benzer kültürel deneyimleri paylaşan kuşak gruplarıdır. Bu çalışmada, 
bugün gündemde olan ve çalışma alanımıza giren kuşak gruplarına odaklanacağız; Baby boom kuşağına, X ve 
Y kuşaklarına yoğunlaşacağız. O üç kuşağın başlangıç ve sonuç tarihleri bir kaynaktan diğerine değişmektedir 
ve araştırmacılar değişik gruplar için değişik isimler kullanmaktadır. Tablo 2.1’de değişik kaynaklara ve 
yazarlara göre kuşakların süreçleri sunulmuştur. 
 

 Y Kuşağı 
1980-2000 yılları arasında doğmuş ve çalışma alanımızın en genç kuşağı olan Y kuşağı, bir sonraki 

büyük kuşak olarak betimlenmiştir (Howe ve Strauss, 2000). Ayrıca, Milenyaller, Sonrakiler veya 
Patlayanların Yansımaları (Echo Boomers ) diye de adlan-dırılırlar. Bu kuşak, ekonomik büyüme, aşırı aile 
ilgisi (parental excesses), bilgisayar ve teknolojik gelişmelerle şekillenmiştir. Bu kuşağın oluşum süreci, 
küreselleşme, terörde artış ve internetin hızla yayılması gibi teknolojik gelişmelerle şekillenmiştir (Lyons, 
2004a). Belirgin teknolojik gelişmeler ve eğitsel programların artması nedeniyle, Y’ler kuşağı işgücünün en 
eğitimli ve teknolojik olarak en karmaşık olan kuşağıdır (Crampton ve Hodge, 2007). Y kuşağı, teknolojiyi 
kullanmada çok yetenekli ve diğer kuşaklardan daha gönençli, başarılıdır ve etnik olarak daha fazla çeşitlilik 
göstermekte (Howe ve Strauss, 2000) ve kendilerini dünya vatandaşı olarak düşünmektedirler (Lindquist, 
2008). Ebeveynler, çocuklarını sadece hayati tehlikesi olan olaylardan değil, ayrıca akademik başarısızlık gibi 
kişiliği yaralayan gelişmelerden de korumaya çalışmışlardır. Y kuşağı, hayatlarını çocuklarına odaklanma 
üzerine kuran ve bu yönde yetişmiş olan aileler tarafından yetiştirilmişti ve Y’ler doğduğunda aile zirvedeydi 
(Lyons, 2004a). Aileleri ve aile yakınlarıyla olan yakın ilişkileri, genç yetişkin olarak yaşamlarına 
taşınmaktadır (Howe ve Strauss, 2007). Genellikle, Y kuşağı bireyleri, X’lerin niteliklerinin birçoğunu 
paylaşmaktadır. Takım çalışmasına ve birlikte harekete değer veren, iyimser ve değişimlere açık olarak 
betimlenirler (Zemke, Raines ve Filipezak, 1999). X kuşağı gibi, güç, hedonizm (zevkçilik, hazcılık) ve 
simülasyonu, Baby Boomers’dan (Patlama Bebekleri) daha fazla önemserler (Lyons, 2004b). 

Y kuşağı, Xler’den daha acelecidir, zevki, başarıyı ertelemeyi veya verileri beklemeyi istemezler 
(Lyons, 2004a). Her nekadar çok çalışmaya ve rüyaları için hedefler koymaya razı olsalar da, Y kuşağı 
“Hepsini ister” ve “Şimdi ister” (Lyons, 2004a, Lindquist, 2008). Hemen bir karşılık ve gelişme olanağının 
arayışı içinde olduklarından, işgücünün üzerinde hemen önemli bir vurgu yapma peşindedirler (Spiro, 2006). 
X kuşağı “kayıp” bir kuşak olarak sayılabilirken, Y kuşağı “bulunmuş” bir kuşak olarak sayılabilir.  Bu kuşağın 
üyeleri, bireyi yüceltmiş olan ve öne onları ve rüyalarını koyan bir dünyaya doğdular (Lindquist, 2008). Kendi 
seçimlerini yapmaları için desteklenmiş ve otoriteyi sorgulamaları öğretilmiştir (Lyons, 2004a). Otorite için 
emrivaki bir saygı besleyemeyezler, saygının konumla verilemeyeceğini belirterek, kazanılmasını isterler 
(Lindquist, 2008).  

X kuşağıyla kıyaslandığında, Y kuşağının dinleme, iletişim, bağımsız düşünme, zaman yönetimi, 
takım çalışması, işe adanma ve iyi iş ahlakı gibi anahtar becerilerden yoksun olduğu bazı araştırmalarda iddia 
edilmektedir (Pekala, 2001). Bu kuşak bir tüketim ekonomisi içinde yetişmiştir ve kısa bir dikkat süresi 
olması olasıdır. Y kuşağı bireyleri, eşzamanlı olarak internette gezinirken arkadaşlarıyla yazışır, iPodlarını 
dinler ve aynı zamanda TV seyreder (Shaw ve Fairhust, 2008). 

Bilgisayarlarla büyüyen ilk kuşak grubu Y kuşağı olduğundan, internet hayatlarının belirgin bir 
parçasıdır. Bu özgüvenli kuşak, geleneğe bağlıların ve Baby Boom (Bebek Patlaması) kuşağının hayal bile 
edemeyeceği network çalışmaları, çoklu-işlemler ve küresel-düşünce becerileriyle, şimdi çalışma alanındadır 
(Lindquist, 2008). Y kuşağı teknolojiyi iyi kavramıştır ve diğerleriyle kolaylıkla iletişime girebilir ve bilgiye çok 
çabuk ve anında ulaşabilir. Bu, Y kuşağının işiyle kişisel hayatı arasındaki çizgiyi silikleştirir (Cruz, 2007). 
Ancak, Trunk’ın (2007) söylediği gibi, “Gerçekte iş ile ev arasındaki çizgi yoktur… nerede olurlarsa olsunlar, 
onlar sadece zamanlarını anlamlı ve işlevsel bir yolla harcamak istemektedirler”. Y kuşağı, teknolojiyi bilmesi 
nedeniyle, diğerlerinden daha verimli çalıştığına inanır. Çalışma ve kariyer esnekliği isterler. Daha kısa 
çalışma süresiyle, daha fazla iş üretebileceklerine inanırlar, daha az çalışma özgürlüğünü hak ettiklerini 
hissederler. Ayrıca serbest kıyafet günleri, şirketin yiyecek ve içecek sunduğu ikram günleri gibi küçük 
şeylerle işyerini bir haz alma ortamı yapmayı gerekli görürler (Ashgar, 2014). Onların bakış açısı, “Hayat ve 
çalışma dengesidir” (Mengi, 2009).  
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Tablo 1: Literatürde Kuşak Tanımları 
Yazar Kuşak Grubu Adı Doğum yıllarına 

göre Sınıflandırma 

Crampton ve 
Hodge(2007) 

Baby Boom (Bebek Patlaması) Kuşağı (ABD’de 1940-1970’li 
yıllardaki doğum patlaması) 

1947-1967 

X Kuşağı 1970-1980 

Y Kuşağı (Ayrıca Milenyal veya Sonrakiler diye de anılır) 
(Millenial  or Nexters) 

1980-1999 

Zemke et al. (2000) Boomers (Patlayanlar) Kuşağı 1943-1960 

Xler (Xers), Yirmi-bazı şeyler (twenty-somethings), Onüç-yaş 
(Thirteener), Baby Buster (Bebek Patlaması) Kuşağı, Patlama-
Sonrası (Post-Boomer) Kuşağı 

1960-1980 

Milenyaller, Y Kuşağı, Sonrakiler (Nexters), Nintendo Kuşağı 1980-2000 

Jenkins(2008) Baby Boomers (Patlama Bebekleri) 1946-1964 

Xler Kuşağı (Generation X-ers) 1965-1980 

Milenyaller (Millenials) After 1980 

Lindquist(2008) Baby Boom (Bebek Patlaması) 1943-1960 

X Kuşağı 1960-1982 

Milenyum Kuşağı (ayrıca, Y Kuşağı veya Sonrakiler de denir) 1982-2000 

 
2.2.  Çalışma Ortamında Kuşak Farkları 
Kuruluşların yaşamlarında işgüçlerindeki kuşak farkları bir olgudur.  Kuşaklardaki yer değiştirmeler, 

kuruluşlarda genç işgücünün yer almasına neden olacaktır ve bu genç kuşağın olasılıkla ayrı bir karakter 
yapısı, bakış açısı olacak ve onları yönetenlerden değişik beklentileri olacaktır. Baby Boomerlar (Bebek 
Patlaması) ve X’ler kuşaklarının gençken sahip oldukları çalışma değerleri ve beklentileri, Y’lerin çalışma 
ortamlarında önemsediklerinden farklıdır (Twenge et al., 2010). Bu, bir doğum grubunun, “aynı grubun 
insanları, aynı tarihi ortamı ve zevkler ve seçimleri dahil, hayat deneyimlerinin birçoğunu paylaşır” tanımıyla 
uyuşmaktadır (Noble ve Schewe, 2003). X kuşağıyla Y kuşağı, yetkilendirme, hayat dengesi ve çevre sorunları 
gibi birçok değerle-ri paylaşmaktadır. Fakat, iş seçimlerini yapmak için, istenilen değişik iş nitelikleri vardır 
(Crampton ve Hodge, 2007). İş ahlakı ve değerleri, işe karşı tavır, liderlik tarzı, iletişim, geri besleme ve 
ödüllendirme, motive edici mesajlar ve iş ve hayat dengesi gibi iş ortamı nitelikleri kuşağa göre değişir. Şekil 
2.1’de gösterildiği gibi, Ernst ve Young’ın her bir yaş grubunun her bir kuşakla ilgili düşünceleriyle ilgili 
yaptığı araştırmada belirgin farklılıklar bulunmuştur. 

 
Şekil 1: Kuşaklararası Çalışan/Meslektaş Değerlendirme Sonuçları 

 

 

Baby Boom Kuşağı (1946’dan 1960 ortalarına kadar) 
X Kuşağı  (1960 ortalarından 1980 başlarına kadar) 
Y Kuşağı  (1980 başlarından 1990 ortalarına kadar)   

                         

 
Kaynak: http//www.economist.com/news/business/21586831-businesses-are-worrying-about-how-manage-different-

age-groups-widely-different 
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2.3.  İş Ortamı ve İş ile ilgili Algılar 

Çalışma alanında, Y kuşağıyla daha yaşlı kuşak arasındaki çatışma belirgin hale gelmektedir. Y kuşağı 
üyelerinin çalışma gücünde olmasıyla Y’ler işleri yeniden düzenlemekte ve bu düzenlemeler her zaman daha 
iyi olmamaktadır. Onların değerleri, bakış açıları ve ahlak anlayışları daha yaşlı işçileri şaşkına çevirmiş ve çok 
fazla sıkıntıya neden olmuştur. Kuşaklar arasındaki çalışmanın kökleri hayat deneyimleri arasındaki farklara 
ve çatışan değer sistemlerine dek uzanabilir (Reed, 2013). 
Çalışma alanına gözleme göre, kuşaklarla ilgili farkları ve çatışmaları incelemek için, Hiltrop (1999) 
tarafından tanımlanmış olan niteliklere ve HR (İnsan Kaynakları) sonuçlarına göre derinine bir araştırma 
anlamlı olacaktır. 
 

Tablo 2:  İnsan Kaynakları Sonuçları – Çalışan Beklentileri (Hiltrop, 1999) 

Kariyer gelişimi ve rehberlik 
Rekabetçi çalışma 
Sosyal sorumluluk alma 
Rekabetçi ücret düzeyi 
Yüksek performans için ek ödül 
İş güvenliği 
Sosyalleşme olanakları 
Beceri geliştirme ve uzmanlaşma olanakları 
Takım çalışması ve katılma olanakları 
Eğitim ve gelişme olanakları 
Seyahat olanakları 
Çalışma-hayat dengesi 

 

 Kariyer Gelişimi ve Rehberlik, Eğitim ve Gelişme Olanakları ve Beceri Geliştirme ve Uzmanlaşma 
Olanakları 

Y çalışanlarını çekmek için kariyer gelişiminin anahtar olduğu görüşü, işverenlerin uluslararası 
platformda paylaştığı bir görüştür. Y kuşağını çekmeye çalışan kuruluşlarının ima ettiği kariyer önerisinin 
temel olduğudur. Araştırmalar, Y kuşağının bir kuruluşta kalmasını etkileyen bir numaralı unsurun 
kariyerlerini geliştirme olanakları olduğunu göstermektedir (Acca ve Mercer, 2010).  X kuşağı için iş 
güvenliğinin anlamı, onları işverenler için çekici yapan, gereken beceriye sahip olmaktır; işler ve kariyerler 
için takındıkları tavır bir “sürekli ilerleme” tavrıdır. Hep talep edilir olarak kalmak ve iş seçeneklerini açık 
tutmak için, elde edebilecekleri her yerde gelişme olanakları ararlar (Lyons, 2004a). 

 Meydan Okuyan (Zorlayan) İş 
Y kuşağı, daha meydan okuyucu nitelik arar ve kendilerini zorlayacak işleri iş seçimi kararlarını vermede 

istenilen iş niteliklerinde orta sıralara koyar (Lindquist, 2008). Dahası, daha çabuk desteklenmek için, daha 
genç kuşağın daha yaşlı paydaşlarından daha arzulu olduğu görülmüştür, bu da zor işlerdeki yüksek 
beklentilerini göstermiştir.    

 İş Güvenliği, Rekabetçi Ücret Seviyesi, Yüksek Performans İçin Ödüller 
Araştırmalar, iş seçimi kararlarını vermede istenilen iş nitelikleri olarak, mileniyallerin (millennials) 

ücret, işin yararları ve iş güvenliğini ortalarda sıraladıklarını göstermiştir (Deloitte, 2014). 

 Yüksek Performansın Takdir Edilmesi 
Mileniyaller yöneticilerin katkıları takdir ettiği ve ödüllendirdiği şirketlerde çalışmak istemektedir. 

Bebek Patlama kuşağı bireyleri ve X kuşağı bireyleri, gelişmeyi sembolize etmesi nedeniyle, halkın takdirini 
anahtar ödül olarak görme eğilimindedir (Lyons, 2004a). 

 Seyahat Olanakları 
Mileniyaller kendilerini dünya vatandaşları olarak değerlendirir ve deniz aşırı seyahatlere diğer 

kuşaklardan daha fazla değer verir (Acca ve Mercer, 2010). 

 İş-Hayat Dengesi 
Y kuşağı, serbest zamanlarına, iş zamanları kadar değer vermeleriyle bilinmektedirler (Reed, 2013). Y 

kuşağı çalışanları için iş-hayat dengesi iş ve kurum seçimlerinde belirgin bir etkendir. Bu kuşak, iş 
hayatından, verilenden çok daha geniş bir yarar yelpazesi arayan bir kuşaktır ve aktif olarak bunu sağlayacak 
kuruluşları ararlar (Acca ve Mercer, 2010). Mileniyaller iş/hayat dengesine değer verir ve ileride doyurucu 
bir karşılık sözü almış olsalar bile, çoğunluğu iş hayatına adanmaya isteksizdir (PWC, 2013).   

 Sosyal Sorumluluğa ve Sosyal Etkiye Adanmışlık 
Mileniyaller fark yaratmak için heveslidir. Mileniyaller bir işin başarısının değerlendirmesinin sadece 

finansal performansıyla değil, daha başka etkilerinin de ölçülmesiyle hesaplanmasının gerekliliğine ve bunu 
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yaparken de toplumu geliştirmeye odaklanılması gereğine de inanırlar. Mileniyallerin çoğu, iş hayatının, iş 
olanakları yaratarak ve refahı artırarak, bir yandan toplumun üzerinde olumlu bir etki yarattığına inanırken, 
toplumun karşı karşıya olduğu sıkıntılara hitap edebilecek çok daha fazla şey yapabileceğini düşünmektedir. 
Buna ek olarak, araştırılan mileniyallerin yüzde 50’sinin etik değerleri olumlu bir işyeriyle çalışmak istediği 
ortaya çıkmıştır (Deloitte, 2014). 

 Takım Çalışması ve Katılma Olanakları 
Onlara farklılıkları değerlendirmeleri ve hevesle işbirliği yapmaları öğretilmiştir, bu nedenle bir takımın 

parçası olarak işlev görme eğilimindedirler (Reed, 2013). Mileniyaller işyeri kültürüne yüksek bir öncelik 
tanır ve takım çalışmasını ve toplum hissini vurgula-yan bir iş ortamı arzu ederler (PWC, 2013). 
 

 3. Metodoloji 
Araştırma sorusu: “Y Kuşağı çalışanlarının işten ve işyerinden ücret, finansal ödül, esnek çalışma 

seçenekleri, işgücü geliştirme ve çalışma ortamı konusunda beklentileri ile, yöneticilerin bu kuşak 
çalışanlarının beklentilerine dair algıları arasında farklılık var mıdır, varsa nelerdir?” olarak ortaya 
konmuştur. 
Araştırma, nicel araştırma teknikleri ile anket yöntemi kullanılarak ilişkili bazı hipotezler ortaya konarak 130 
katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Büyük bir telekomunikasyon firması çalışanları arasında yapılan anket 
araştırması sonucu elde edilen veriler analiz edilerek, Y kuşağı çalışanların beklentileri ve yöneticilerin algısı 
arasındaki farklar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada aşağıdaki hipotezler sınanmıştır: 
 

H01: Y kuşağı çalışanlarının iş değerleri ve iş çevresi ile ilgili beklentilerini içeren çalışacakları 
işletmeyi seçerken dikkate aldıkları faktörler ile yöneticilerinin onların beklentileri konusundaki algıları 
arasında belirgin bir fark yoktur.  

H02: Y kuşağı çalışanlarının Çalışılan işyerinden kısa dönemde beklentileri ile, yöneticilerinin onların 
beklentileri konusundaki algıları arasında belirgin bir fark yoktur. 

H03: Y kuşağı çalışanlarının iş yaşam dengesi beklentileri ile, yöneticilerinin onların iş yaşam dengesi 
beklentilerine ilişkin algıları arasında belirgin bir fark yoktur. 

H04: Y kuşağı çalışanlarının Yöneticilerinden Liderlik beklentileri ile, yöneticilerinin onların 
beklentileri konusundaki algıları arasında belirgin bir fark yoktur. 

H05 Y kuşağı çalışanlarının yüksek Performansın tanınması ve takdir edilmesi ile ilgili düşünceleri ile, 
yöneticilerinin onların esnek çalışmaya yaklaşımları konusundaki algıları arasında belirgin bir fark yoktur. 

H06: Y kuşağı çalışanlarının İş yaşamı ile ilgili kaygıları ile, yöneticilerinin onların kaygılarına ilişkin 
algıları arasında belirgin bir fark yoktur. 

H07: Y kuşağı çalışanlarının yöneticilerinin kendilerine ilişkin Önyargıları ile, Y nesli çalışanların bu 
önyargılara ilişkin algıları arasında belirgin bir fark yoktur. 
Bu hipotezlerle, Y kuşağı Çalışan ve yöneticilerden alınan yanıtlar, anlamlı farklılıklarına göre 

sınanmıştır. Bu amaçla, belirlenen hipotezlerin sınanması için anket soruları, Tablo 2.2’de verilmiş olan 
Hiltrop (1999) tarafından listelenen  İnsan Kaynakları Sonuçları – Çalışan Beklentileri başlıkları ve bu 
başlıkların altındaki kriterler ise Deloitte Millenials (2014) araştırması, Dale Carnegie Türkiye tarafından 
Türkiye'de çalışan bağlılığını ölçmek amacıyla 2010’da yapılan Çalışan Bağlılığı anketi sorularından ve 
Castleberry ve Stephen (1990) çalışmasında kullandıkları motivasyon faktörlerinden derlenmiştir. Bu 
başlıklar arasında nedensellikten çok algı farklılıkları araştırıldığından faktör analizi teknikleri, çalışmanın 
sonraki aşamalarında ele alınmak üzere planlanmakla birlikte, bu çalışmada kullanılmamıştır.  
 

3.1.Örneklem seçimi 
Bu çalışmanın analiz birimi, Y kuşağı çalışanlarının iş değerleri ile beklentileri ve algılarıdır.  Anket 

formları Telekomünikasyon şirketinde çalışanlara ve yöneticilere gönderilmiştir. Gözlem birimi ise, Y kuşağı 
çalışanları ve X kuşağından yöneticileridir. Anket aynı sorularla ancak farklı soru cümleleriyle çalışanlar ve 
yöneticiler olarak iki ayrı formda hazırlanmıştır Anket 24-29 Nisan 2014 tarihleri arasında yürütülmüştür. 
Araştırmanın evreni, şirkette 2013 yılında çalışmakta olan yaklaşık 22000 (%22’si 22-29, %45’i 30-44, %27’si 
ise 45 ve üzeri yaşta) kişidir. Örneklem büyüklüğü 130 kişi olup bunların 82’si 24-34 yaş arasındaki Y kuşağı 
çalışanları, kalan 48 katılımcı ise onların yöneticisi konumundaki X kuşağı üyeleridir. Y kuşağı anketi 
katılımcılarından %26’sı, şu anda çalışmakta olan şirketin (araştırmanın evreninin) ilk işyerleri olduğunu 
bildirmişlerdir. Tablo 3, katılımcıların cinsiyetlerine göre dağılımlarını göstermektedir.  

Tablodan görülebileceği üzere, dağılım oranları benzerlik göstermekle birlikte, Y kuşağı 
çalışanlarının arasında kadın oranı daha yüksektir. Tablo 4’den görüldüğü üzere Y kuşağı çalışanların ve 
yöneticilerinin eğitimleri benzer düzeydedir. 
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       Tablo 3: Katılımcıların cinsiyetlerine 
                          göre dağılımları 

Cinsiyet dağılımı Sayı % 

 Çalışanlar 

Erkek 44 53,7 

Kadın 38 46,3 

Toplam 82 100 

Yöneticiler 

Erkek 33 68,8 

Kadın 15 31,3 

Toplam 48 100 
 

     Tablo 4 : Katılımcıların Eğitim düzeyleri 
 

Eğitim Düzeyi Sayı % 

Çalışanlar 

Lisans 48 58,5 

Lisans üstü 34 41,5 

Toplam 82 100 

Yöneticiler 

Lisans 26 54,2 

Lisans üstü 22 45,8 

Toplam 48 100 

 
 

Şekil 2 ise, ankete katılanların yöneticileri veya çalışanları ile kuşak farklılıkları oranını 
göstermektedir. Görüldüğü üzere, yöneticilerin çoğunluğu çalışanlarından bir önceki kuşaktan olan 
bireylerdir. Kuşaklararası iletişim veya çatışmanın araştırılması gerektiğine yönelik bir sınıflama olarak 
değerlendirilebilir. 

 

 
 
 

 
Çalışmada esas alınan ankette, “1- Önemli değil, 2- Az önemli, 3-Önemli, 4- Çok önemli” ve “1- 

Kesinlikle katılmıyorum, 2- katılmıyorum, 3-katılıyorum, 4- Kesinlikle katılıyorum”   seçeneklerini içeren bir 
4’lü ölçek kullanılmıştır.   

 
3.2. Veri Analizi 
Toplanan verilerin tutarlılığının tespiti için her iki anket için ayrı ayrı güvenilirlik analizi (Crombach 

alpha) yapılmıştır. Yönetici anketinin, Cronbach’s Alpha değeri, 0,737, Y kuşağı çalışanlar anketi için ise bu 
değer 0,769 olarak bulunmuştur. Literatüre göre (Field, 2005, Cronbach, 1951 ve Tavakol ve Dennick, 2011) 
bu değer, örneklemin güvenilir sonuçlar verdiğini göstermektedir. Çalışmanın geçerliliğinin sağlanması için 
ise, bunu takiben, iki grubun (Yöneticiler ve Y kuşağı çalışanları) ortalama değerlerini karşılaştırmak için 
bağımsız örneklem-T testi hipotez testlerinde kullanılmış, varyans homojenliği sınanmıştır. Burada bağımsız 
değişken olarak katılımcının konumu alınmıştır. %95 güven aralığına göre, literatürden alınan her bir iş 
değeri için Varyansların Eşitliği için Levene’s testi ile F ve belirginlik (Sig.) bulunmuş. Sig. değeri 0,05’den 
küçük olan değişkenler için t ve 2 kuyruklu sigma testi uygulanmıştır.ve ortalamaların eşitliği için t-testi ile t 
değeri, df serbestlik derecesi, çift kuyruklu testin sigma değeri, ortalama ve standart hata farkı SPSS 
programı ile hesaplanmıştır. 
 

4. Bulgular 
4.1. İş Değerleri Ve İş Çevresi Ile Ilgili Beklentiler- Çalışılacak Işletmenin Seçiminde Kullanılan 
Faktörler 
Araştırmada bu faktörle ilgili aşağıdaki değişkenler araştırılmıştır.  Y kuşağının beklentisinin, 

Yöneticilerinin aynı konudaki algılarından daha farklı çıktığı iş özellikleri ise şunlardır. T-testi sonuçlarına göre 
Y kuşağı çalışanları,  “uluslararası bir firmada çalışmak, “işverenin ünü” özelliklerine, yöneticilerinin 
sandığından daha az önem verirken, “sağlık sigortası sağlanması” ve “birlikte çalıştığı yönetici ve takım” 
özelliklerini daha yüksek önemde görmektedir. Bu nedenle H01 hipotezi reddedilmiştir. Yöneticilerin algısı ile, 
Y kuşağı çalışanların fikirleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmayan diğer iş özellikleri ise şu şekildedir:   

 Gelişim fırsatları 

 Maaş - Yıllık ücret artışları 

 Eğitim harcamaları, Mentorluk / Rehberlik programları 

Bir önceki
Kuşak
65%

Aynı kuşak
35%

Yönetici-Çalışan Kuşak farklılığı
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 Ulaşım kolaylığı / merkezi lokasyon 

 Sosyal sorumluluk projelerine katılım 

 Yan haklar  

 Kapsamlı emeklilik planı 

 Yıllık izin süreleri 

 Esnek çalışma saatleri, Evden çalışma fırsatları 

  
4.2 Çalışılan işyerinden kısa dönemde beklentiler 
Araştırmada bu faktörle ilgili “terfi etmek”, “Yetki sahibi olmak” ve “Maaş artışı” beklentileri 

araştırılmıştır.t-testi sonuçlarına göre bu konulara verilen önem konusunda, Y kuşağının düşünceleri ve 
Yöneticilerinin algıları arasında belirgin bir farklılık bulunmamıştır. H02 hipotezi Kabul edilmiştir. 

 
4.3. İş-Hayat Dengesi 
T-test sonuçlarında göre, Y kuşağı çalışanları, yöneticilerinin beklediklerinden daha yüksek bir 

oranda işi “Hayatlarının önemli bir parçası, bir amaç” olarak görmekteyken, yöneticilerinin algıladığından 
daha düşük düzeyde “İşin daha iyi bir sosyal Statü kazandırdığına” inanmaktadırlar. H03 hipotezi 
reddedilmiştir. İşi “sadece geçinmek için bir araç” görmek ve işi  “gelişmek ve kariyer yapmak” için gerekli 
görmeye ilişkin görüşlerde ise yöneticiler ve Y kuşağı çalışanları arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir.  
 

4.4. Yöneticiden beklentiler – Liderlik  
Y Nesli çalışanlarının liderlik becerilerine verdikleri önem incelendiğinde ise, T-testi sonuçları, 

yöneticilerinin algıları ile Y neslinin düşünceleri arasında aşağıdaki konularda farklılıklar olduğunu 
göstermektedir. Bu faktörlerde, Y Neslinin beklentisi, yöneticilerinin algıladığından daha yüksektir.  

 Ekibine gelişim fırsatı vermesi ve gelişim için teşvik etmesi. 

 Sorunları çözme yeteneği 

 Ekibine etkin ve zamanında geri bildirim verme 
Bu nedenle H04 hipotezi reddedilmiştir. Liderin tecrübe sahibi olması ve Yaratıcı ve yenilikçi fikirlere 

açıklığı konusunda ise, incelenen yönetici ve çalışan grubu arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır.  
 
4.5. Yüksek Performansın Tanınması ve takdir edilmesi   
T-testi sonuçlarına göre, Y Nesli çalışanları için, yöneticilerinin aşağıdaki takdire ilişkin davranışları 

yöneticilerinin algıladığından farklı düzeyde önem taşımaktadır. 
“Takdirin diğerlerinin de duyacağı şekilde ifade edilmesi gerektiği” ve “E-posta ile teşekkür mesajı yazması” 
konularına yöneticiler, Y Neslinin gerçekte olduğundan daha çok önem verdiğini sanmaktadırlar.  Diğer 
taraftan Y NEslinin “Teke tek, yüz yüze geri bildirim verme”ye ilişkin beklentileri, yöneticilerinin 
algıladığından daha yüksektir.  H05 hipotezi reddedilmiştir. Takdirin terfi olanağına ve gelire yansıtılması 
konusunda ise, yöneticiler ile çalışanlar arasında belirgin farklılık görünmemektedir. 
 

 4.6.  İş yaşamı ile ilgili kaygılar   
Y Nesli çalışanlar,  iş yaşamı ile ilgili özellikle, “Etik olmayan bir ortamda çalışmak” konusunda 

yöneticilerinin sandığından daha yüksek bir kaygı duymaktadır. Böylelikle, H06 hipotezi reddedilmiştir. 
“Adaletsiz bir ortamda çalışmak”, “Kötü bir yönetici ile çalışmak” ve “Anlaşamadığım bir ekiple çalışmak” 
gibi kaygılar konusunda ise yöneticilerin algıları ile çalışanların gerçek düşünceleri aynı düzeydedir. 
 

4.7.  Y Nesli ile ilgili Önyargılar  
Araştırmada, Y Neslinin, kendileri ile ilgili yöneticilerinin önyargılarına ilişkin düşünceleri de 

araştırılmıştır. Yöneticilere Y nesli ile ilgili aşağıdaki konulara ne derecede katıldıkları sorulurken,  Y nesli 
çalışanlardan yöneticilerinin bu konularda kendileri ile ilgili algılarını değerlendirmeleri istenmiştir.  

 Her şeyi hemen istiyor 

 Saygısız 

 Çok kolay eleştiriyor 

 Her şeyden şikayet ediyor 
Bu olumsuz yargıların hepsi için, Y nesli ile ilgili yönetici düşünceleri, Y neslinin algıladığından daha 

yoğun ve puanlamaları yüksektir. H07 hipotezi reddedilmiştir. 
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5. Sonuç ve Tartışma 
Çalışma sonuçları, Y kuşağı çalışanların beklenti ve değerleri ile yöneticilerinin, onlar hakkındaki 

algıları arasında, bir çok konuda anlamlı farklılıklar olduğunu göstermiştir. Yöneticiler, kurum özelliklerinin Y 
kuşağı çalışanlar için gerçekte olduğundan daha yüksek sanmaktadırlar. Oysa Y kuşağı çalışanları, kurum 
ününden çok sağlık sigortası gibi yan olanaklara ve liderlik ve takım çalışmasına, yöneticilerinin 
algıladığından daha fazla önem vermektedirler. Bu bulgular Y kuşağının takım çalışması gelişime yatkınlığına 
ilişkin literatürü desteklemektedir (Zemke vd., 1999). Y Nesli çalışanları iş yaşam dengesini önemsemektedir 
ve işin kendileri için içeriği ve anlamı, başkalarının gözündeki imajından, getireceği statüden daha önemlidir. 
Literatürde sözü edilen, Y neslinin iş yaşam dengesi arayışı (Mengi, 2009) ile özdeş olan bu bulgu, yönetim 
teorileri anlamında, Maslow’un ihtiyaç hiyerarşisinde “kendini gerçekleştirme” düzeyiyle yeni neslin daha 
çok ilgilendiğini düşündürmekedir. Lindquist (2008) tarafından ifade edilen, statü konusunda Y kuşağı algıları 
ile aynı doğrultudadır. Liderlik beklentileri konusunda ise, Y Nesli , gelişime yönlendiren, sorunları çözen ve 
hızlı geri bildirim veren “dönüştürücü liderlik” özelliklerine yöneticilerinin sandığından daha çok önem 
vermektedir.  Performansın takdir biçimleri içinde ise, iletişim tekniklerinin önceliği konusunda yöneticiler 
ile Y Nesli çalışanları arasında farklılıklar belirgindir. Yöneticiler, yoğun teknoloji kullandıklarını düşündükleri 
Y nesli çalışanların e-posta gibi teknolojik yöntemlerle takdir edilmekten hoşlandıklarını düşünmekteyken, 
yada literatürde sözü edildiği gibi toplum önünde öne çıkma eğiliminde olmaları nedeniyle topluluk içinde 
takdir edilmek istediklerini gerçekte olduğundan daha yüksek olarak algılamakta iken, Y Nesli çalışanlar, teke 
tek, yüz yüze geri bildirimi beklenildiğinden daha çok tercih etmekte ve önemsemektedirler. Sosyal 
sorumluluk konusunda hassas olduğu literatürde daha önce tartışılmış olan Y nesli çalışanlarının etik konuda 
da sanıldığından daha hassas oldukları, etik olmayan bir ortamda çalışmaktan yüksek kaygı duydukları 
görülmektedir. Öte yandan, Y Nesli, yöneticilerinin kendilerinin davranış ve tavırları hakkındaki önyargılarını 
gerçekte olduğundan daha az algıladıkları da bulgular arasındadır. Yani yöneticilerin kendi nesilleri ile ilgili 
olumsuz önyargılarının seviyesi, sandıklarından daha yüksektir. Y Nesli çalışanların yönetiminde, etik çalışma 
ortamı, doğrudan iletişim ve takdir, sürekli geri bildirim ve gelişim için destekleme, kendilerini 
gerçekleştirme ve işlerini anlamlı bulmalarını sağlama, yan haklardan yararlandırma ve etkin takım 
çalışmasına yönelik düzenlemelerin, bu nesil çalışanların etkinlik ve iş tatminini sağlamak konusunda 
öncelikli önemde olduğu görülmektedir. 

Bu çalışma, bir telekomünikasyon şirketi vaka analizini içerdiğinden, bu bulgular benzer teknoloji 
şirketleri için bir kıyaslama aracı sağlayabilecektir. Ancak araştırma sonuçlarının benzer şirketler arasında 
yaygınlaştırılması ile sektörel bir sonuca varılması, ileri araştırma hedefi olarak tartışılacaktır. Ayrıca bu ve 
benzeri araştırmaların sonuçlarının, özellikle insan kaynakları yönetimi konusunda strateji geliştiricilere, 
insan kaynakları yönetimi dahilinde sistem ve süreç tasarlayıcılara, proje yöneticilerine, nesil çatışması, 
iletişim eksikliği, güç mesafesi vb. nedenlerle oluşabilecek etkinlik ve performans kayıplarının önlenmesine 
yönelik strateji, aksiyon planı, proje ve süreç tasarımları yapmalarında yardımcı olması umulmaktadır. 
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ÖZET 
Günümüzde farklı yaş grubunda kişiler aynı işyerinde çalışmaktadır. Yazında iş yerinde çalışanlar 

“bebek patlaması”, “X kuşağı” ve “Y Kuşağı” olarak sınıflandırılmaktadır. Bu çalışmada aynı iş yerinde çalışan 
X ve Y kuşağı mensubu çalışanların, şirketlerin İKY uygulamalarını yeterli olarak algılamaları ve iş tatminleri 
açısından aralarında bir farklılık bulunup bulunmadığı ve İKY uygulamalarının yeterliliği algısının çalışanların 
iş tatminlerini yordayıp yordamadığı Ankara İl Sosyal Güvenlik Müdürlüğü’nde memur olarak çalışan 116 kişi 
üzerinde incelenmiştir. Araştırmada gruplar arası farklılıklar t-testi ile, İKY uygulamalarının yeterliliği algısı ile 
iş tatmini arasındaki ilişki ise korelasyon ve regresyon analizi ile test edilmiştir. Araştırmada X ve Y kuşağı 
mensubu çalışanların İKY uygulamalarının yeterliliği algısı bakımından sadece ücret ve faydalar boyutunda 
anlamlı olarak farklılaştıkları, iş tatminleri açısından ise aralarında anlamlı farklılık bulunmadığı tespit 
edilmiştir. Ayrıca, İKY uygulamalarının yeterliliği algısının (eğitim, performans ve kariyer yönetimi, ücret ve 
faydalar boyutlarıyla) iş tatmini yordadığı görülmüştür. 

 
  Anahtar Kelimeler: X Kuşağı, Y Kuşağı, İKY Uygulamalarının Yeterliliği Algısı, İş Tatmini 
 

1.Araştırma Sorusu ve Sorunsalı 
Çalışanların İKY uygulamalarının yeterliliği algıları ve iş tatminleri, mensup oldukları kuşaklara (X ve 

Y) göre farklılaşmakta mıdır?” sorusu araştırmamızın ana sorusudur. Günümüzde X kuşağı mensupları 
genellikle yönetici konumunda iken, Y kuşağı mensupları çoğunlukla ilk hat çalışanı ya da bir üst düzeydeki 
amir konumundadır. Dolayısıyla işyerinde hem X kuşağı yöneticiler hem de Y kuşağı çalışanların bulunması, 
işyerindeki İKY uygulamalarının yeterliliği algısı ve iş tatminlerinde farklılıklara ve kuşaklar arası çatışmaya 
sebep olabilir. Bunu önlemeye yönelik İKY uygulamalarının doğru tasarlanıp uygulanması önem arz 
etmektedir. Yazında, İKY uygulamaları ile örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti (Aray, 2008), örgütsel 
kariyer planlama (Eryiğit, 2007), örgüt kültürü (Kula, 2006), örgütsel vatandaşlık davranışı (Huselid, 1995), 
örgüt performansı (Arthur, 1994; Becker ve Huselid,1998) arasındaki ilişki incelenmiş; tüm İKY uygulamaları 
ile iş tatmini arasındaki ilişki kuşaklar açısından incelenmemiştir. Bu çalışma ile kuşaklar arası farklılığı ortaya 
koymak maksadıyla, bir kamu kurumundaki çalışanların İKY uygulamalarının yeterliliği algısı ve iş tatmin 
düzeyleri incelenmiştir. 
 

2.Yazın Taraması 
Kuşak, “Aynı zaman döngüsünde doğan, bakış açılarını ve karakteristiklerini biçimlendiren, anlamlı 

tarih ve/veya sosyal yaşam deneyimini paylaşan insanlar” (Kupperschmidt, 2000) olarak tanımlanmakta ve 
yazında üç farklı kuşak (bebek patlaması, X ve Y) bulunduğu belirtilmektedir. Katılımcılık ve saygınlığı 
artırmaya odaklanan, toplulukçuluk yerine bireyselciliğin ön plana çıktığı X Kuşağı 1960 ortaları ile 1970li 
yıllarda doğanlara verilen isimdir (Benson ve Brown, 2011:1845). Şirketlerin kıdemli çalışanları ya da üst 
yöneticileri konumunda olan X kuşağı mensupları, özerkliğe, bağımsızlığa değer veren, işi eylem odaklı 
yaklaşımdan gören, şirkete uzun dönemli bağlı olmayan, iş-yaşam amacını dengelemeye inanan bireylerdir 
(Jorgensen, 2003: 42). X kuşağı mensupları “yaşamak için çalışırlar” (Chao, 2005; Mengi, 2009). 1981-2000 
arası doğanlar için kullanılan Y kuşağına mensup olanlar ise yüz-yüze iletişimden e-mail gibi elektronik 
uzaktan iletişim yöntemlerine kadar farklı iletişim yöntemlerini (Zemke vd., 2000) ve sosyal medyayı daha 
aktif kullanmakta (Young vd., 2013: 154), iş-yaşam dengesini sağlamaya (Mengi, 2009) çalışmaktadırlar. 
Çatalkaya (2008,[web]) Y kuşağı çalışanların özelliklerini kısaca; “kendilerinden ve işverenlerinden yüksek 
beklentiye sahip,  sorumluluk almaya daha hevesli, daha girişimci, direkt emir almaktan hoşlanmayan, 
kendilerini rahatça ifade edebilen, yüksek otoriteden rahatsız olan, kendi fikirlerine oldukça önem veren, 
eski kuşaklara nazaran daha hırslı ve çabuk yükselmek isteyen çalışanlar” olarak belirtmektedir. 
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İnsan Kaynakları Uygulamaları, “İş yerinde insan kaynaklarını yönetmek için kullanılan araçlar” 
(Yılmaz ve Karahan, 2011: 99) olarak tanımlanmaktadır. Bu faaliyetler çoğunlukla işe alma, eğitim ve 
geliştirme, performans değerlendirme, ücretlendirme, kariyer planlaması ve ödüllendirme olarak 
sınıflandırılmaktadır (Yılmaz ve Karahan, 2011; Bingöl, 2013; Yaşar, 2009).  

İş tatmini; “birinin işine karşı pozitif duygusal cevabı, bir bireyin iş değerleriyle işinin uyuşması” 
(Locke, 1976:1308) olarak tanımlanabilir. Aksu ve arkadaşları (2002:272) örgütteki çalışanların iş 
tatminlerinin yüksek olması durumunda verimliliklerini ve işe bağlılıklarını artırdıklarını, devamsızlıklarını 
azalttıklarını, iş gücü devir oranının düştüğünü, bunun da örgütün arzu ettiği sonuçlara ulaşmayı 
kolaylaştırdığını vurgulamıştır. İKY uygulamaları düzgün bir şekilde planlanıp uygulanırsa, çalışanlar, 
örgütlerinin kendilerini önemsediğini algılayarak, iş tatmini gibi pozitif tutum ve davranışta bulunurlar 
(Yaşar, 2009:29). İşe alma ve yerleştirme uygulamasından, performans değerlendirmeye kadar tüm 
uygulamalarda düzgün bir planlama ve uygulama çalışanların iş tatmininde etkili olmaktadır. Brown ve 
arkadaşları (2007:46) bazı yazarların İKY uygulamalarının iş tatminini artırarak, çalışan bağlılığını artıracağını, 
bazı yazarların da takım çalışması ya da performansa dayalı ücretin üst düzey iş yoğunluğu ile 
sonuçlanacağını ve bunun da iş tatminini azaltacağını belirtmekte olduklarını ifade etmektedirler. Yazında 
İKY uygulamaları ile çalışanların iş tatminleri arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar (Abugre,2014; Kultalahti 
ve Viitala,2014; Brown vd.,2007:46; Gürbüz, 2011; Gürbüz ve Bekmezci, 2012) bulunmaktadır. 
 

3. Araştırmanın Hipotezleri ve Modeli:  
Hipotez-1: Çalışanların İKY uygulamalarının yeterliliği algıları kuşaklara göre (X ve Y) anlamlı olarak 

farklılaşmaktadır. 
Hipotez-2: Çalışanların iş tatmin düzeyleri kuşaklara göre (X ve Y) anlamlı olarak farklılaşmaktadır. 
Hipotez-3: Çalışanların İKY uygulamalarının yeterliliği algıları, iş tatminlerini pozitif yönde 

yordamaktadır. 
 

Şekil 1: Araştırmanın Modeli 
 

 
 
 
 
                H1        H2 
        H3(+) 
           

 
 

4.Yöntem 
4.1.Araştırmada Kullanılan Ölçekler 

  İKY Uygulamalarının Algılanan Yeterliği Ölçeği: Çalışanların İKY uygulamalarının yeterliliği algıları 
Aray (2008) tarafından geliştirilen 5 boyutlu (performans yönetimi, kariyer yönetimi, eğitim, ücret ve 
faydalar, iş güvenliği) ve 22 maddeli ölçekle ölçülmüştür. 6’lı Likert tipi (1= tamamen yetersiz, 6= tamamen 
yeterli) olan ölçeğin maddelerinde “Çalışanları performans sonuçlarıyla ilgili bilgilendirme uygulamaları” gibi 
ifadeler yer almaktadır. Araştırmada yapılan faktör analizi sonucu çapraz yük alan 8 madde ölçekten 
çıkarılmış ve ölçeğin güvenilirlik katsayısı (α= .864) bulunmuş, özdeğeri 1’den yüksek 4 boyut bulunduğu 
(eğitim (6 madde), performans ve kariyer yönetimi (3 madde), iş güvenliği (3 madde), ücret (2 madde)), 
güvenilirlik katsayılarının (α) sırasıyla ( .849, .792, .757, .712) olduğu görülmüştür.  
     Minnesota İş Tatmin Ölçeği: Çalışanların iş tatmini Weiss ve arkadaşları (1967) tarafından 
geliştirilen ve Oran Başkaya (1989) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 2 boyutlu (içsel tatmin ve dışsal tatmin) 
ve 20 maddeli Minnesota İş Tatmin Ölçeği kısa formu kullanılarak ölçülmüştür. 6’lı Likert Tipi (1= Hiç 
memnun değilim, 6= Çok memnunum) olan ölçek 2 boyutlu (içsel tatmin ve dışsal tatmin) ve 20 maddelidir. 
Maddelerinde “Genel olarak işimden memnunum” ya da “Burada çalışmayı seviyorum” gibi maddeler yer 
almaktadır. Araştırmada yapılan faktör analizi sonucu çapraz yük alan 5 madde ölçekten çıkarılmış ve ölçeğin 
güvenilirlik katsayısı (α= .913) bulunmuş, ölçeğin içsel tatmin (8 madde) ve dışsal tatmin (7 madde) olmak 
üzere boyuttan oluştuğu ve alt boyutların güvenilirlik katsayılarının (α) sırasıyla ( .889 ve .851) olduğu tespit 
edilmiştir.  
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 4.2. Evren ve Örneklem  
Araştırmanın evrenini bir kamu kuruluşu olan Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları oluşturmaktadır. 

Kurumun Merkez Teşkilatında 2432, Taşra Teşkilatında 21317 çalışanı bulunmaktadır (SGK, 2011[web]). 
Araştırmanın örneklemini, örneklem seçim tekniği olarak olasılıksız örneklem tekniklerinden kolayda 
örnekleme tekniği kullanılarak seçilen, Ankara İl Sosyal Güvenlik Müdürlüğü’ndeki 116 çalışan 
oluşturmaktadır.  
    

 4.3. İşlem ve Analiz 
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak tarama araştırması (anket uygulaması) yapılmıştır. 

Yazarlar tarafından hazırlanan anket, katılımcılara araştırma hakkında kısa bilgi verilmesini müteakip elden 
dağıtılmış ve tekrar aynı yöntemle geri toplanmıştır. Analizler, SPSS 21.0 istatistik programı kullanılarak 
yapılmıştır. Araştırmada öncelikle katılımcılar hakkındaki demografik veriler açıklanmış, müteakiben gruplar 
arası farklılıklar bağımsız örneklem t-testi ile, İKY uygulamalarının yeterliliği algısı ile iş tatmini arasındaki 
ilişki ise korelasyon ve regresyon analizi ile tespit edilmiştir. 
 

5. Araştırmanın Katkısı 
Yapılan çalışma ile Türkiye’deki bir kamu sektöründe çalışan işgörenlerin X ve Y kuşağına mensup 

olmalarına göre, işyerindeki İKY uygulamalarının yeterliliği algıları ve iş tatminleri düzeyinin farklılaşıp 
farklılaşmadığı tespit edilmiş ve İKY uygulamaları ile iş tatmini arasındaki ilişki ortaya konularak yazına katkı 
sağlanmıştır. 
 

6. Bulgular 
Araştırmaya katılan kamu görevlilerinin %42,2’si (n=49) kadın, %57,8’i (n=67) erkektir. Katılımcıların 

%77,6’sı (n=90) evli, %18,1’i (n=21) bekar ve %4.3’ü (n=5) dul/boşanmıştır. Katılımcıların %21,6’sı (n=25) 
“bebek patlaması”, %47,4’ü (n=55) “X Kuşağı”, %6’sı (n=7) “geçiş dönemi” ve %24.1’i (n=28) “Y Kuşağı” 
mensubudur. Katılımcıların %12.9’u (n=15) ilköğretim, %23.3’ü (n=27) lise, %14.7’si (n=17) önlisans, %40.5’i 
(n=47) üniversite mezunudur. Katılımcıların yarısından fazlası (%57.8) 2000-2500 TL arası maaş almaktadır. 
Çalışanların ortalama çalışma süresi 17.64 yıl (s.s.=9.895), bulundukları kurumdaki ortalama çalışma süreleri 
ise 15.07 yıldır (s.s.=10.555). Katılımcıların İKY uygulamalarının yeterliliği algısı ortalaması 2.48 (s.s.= .82), iş 
tatmini ortalaması 3.65 (s.s.=1.03)’dir. Katılımcıların X ve Y kuşağına göre iş tatmini ortalaması ve İKY 
uygulamalarının yeterliliği algısı ortalaması Tablo 1’de gösterilmiştir.  
 

Tablo 1: X ve Y Kuşağının İş Tatmini ve İKY Uygulamalarının Yeterliliği Algısı Ortalaması 
 KUŞAK N Ort. Std. Sapma Std. hata ort. 

Tatmin 
X Kuşağı 55 3,6939 ,98991 ,13348 

Y Kuşağı 28 3,4943 ,93562 ,17682 

İKY Uyg. 
X Kuşağı 55 2,5825 ,81238 ,10954 

Y Kuşağı 28 2,2157 ,78449 ,14825 

 
Tablo 1’de görüldüğü gibi X kuşağının iş tatmini ortalaması 3.694 (s.s.= .99), İKY uygulamalarının 

yeterliliği algısı ortalaması 2.58’dir (s.s.= .81). Y Kuşağının iş tatmini ortalaması 3.494 (s.s.= .94), İKY 
uygulamalarının yeterliliği algısı ortalaması ise 2.216’dır (s.s.= .784). Araştırmamızın 1. ve 2. hipotezlerini 
test etmek maksadıyla bağımsız örneklem t-testi uygulanmıştır. T-testi sonucu Tablo 2’de gösterilmiştir.  

 
Tablo 2: Bağımsız Örneklem T-Testi 

Değişkenler 

t-test for Equality of Means 

t 
df 
(Ser.Der.) 

Anlamlılık 
(2-yönlü) 

Ortalama 
farklılığı 

Standart 
hata farklılık 

%95 güven aralığı 

En düş. En yük. 

İş Tatmini ,885 81 ,379 ,200 ,22569 -,249 ,649 

İKY Uyg. 1,97 81 ,053 ,367 ,18646 -,004 ,738 

 
Tablo 2’de görüldüğü gibi, X ve Y kuşağının İKY Uygulamalarının yeterliliği algıları ortalamaları 

arasındaki fark anlamsız bulunmakla birlikte (t= 1.97, p= .53), anlamlılık değerinin eşik değer olan p< .05’e 
çok yakın olması nedeni ile 1. hipotezin kabul edilebileceği değerlendirilmektedir. X ve Y kuşağının iş tatmini 
ortalaması arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır (t= .885, p= .379). Dolayısıyla 2. hipotezimiz 
reddedilmiştir.  X ve Y kuşağının en fazla ve en az tatmin oldukları; İKY uygulamalarının en yeterli ve en 
yetersiz olduğunu algıladıkları maddeler Tablo 3’te gösterilmiştir.  
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Tablo 3: X ve Y Kuşağının İş Tatmini ve İKY Uygulamalarının Yeterliliği Algısı Bakımından En Yüksek ve En 

Düşük Değerlerinin Karşılaştırılması 
Değişken Yüksek 

/ Düşük 
X Kuşağı Y Kuşağı 

Madde Ort. Madde Ort. 
İş

 T
at

m
in

i Yüksek 
İlk amirimin yönetim tarzı 
bakımından 

4.58 Çalışma arkadaşlarım ile 
aramdaki uyum bakımından  

4.39 

Düşük 
Kendi kararlarımı uygulama 
serbestliğini bana vermesi 
bakımından 

3.05 Sahip olduğum yetenekleri 
kullanabilme olanağı açısından 

2.87 

İKY 
Uygulam
aları 

Yüksek İş güvencesi 3.62 İşe personel alma usulü 4.39 

Düşük 
İşini iyi yapanların maaş artışı, prim, 
vb. ek kazanç olanaklarıyla 
ödüllendirilmesi 

1.76 İşini iyi yapanların parasal 
olmayan fırsatlarla 
ödüllendirilmesi 

1.46 

 
Tablo 3’te görüldüğü gibi X ve Y kuşağının ölçeklerdeki en yüksek ve en düşük ortalamalarla ilgili 

maddeleri birbirinden farklıdır. Ayrıca, X kuşağının iş tatmin ortalaması 17 maddede Y kuşağından yüksek 
iken, sadece 3 maddede düşük; X Kuşağının İKY Uygulamalarının Yeterliliği algısı ortalaması 20 maddede Y 
kuşağından yüksek iken, sadece 2 maddede düşüktür. X kuşağı ile Y kuşağının iş tatmini ve İKY 
uygulamalarının yeterliliği algıları maddeleri açısından anlamlı farklılık bulunan maddeleri tespit etmek 
maksadıyla yapılan t-testi sonuçları Tablo 4 ve Tablo 5’te gösterilmiştir. 

 
Tablo 4: X ve Y kuşağına Göre Anlamlı Farklılık Bulunan Maddeler 

Maddeler 
X Kuşağı (n=55) Y Kuşağı (n=28) 

Ort. s.s. Ort. s.s. 

Tatmin-9 4.513 1.385 3.857 1.458 

Tatmin-10 4.032 1.414 3.375 1.308 

Tatmin-11 3.773 1.802 2.876 1.331 

İKY-3 3.136 1.368 2.458 1.199 

İKY-11 2.636 1.253 1.786 1.287 

İKY-16 2.644 1.350 1.929 1.086 

İKY-17 2.403 1.408 1.321 0.723 

 
Tablo 4 ve Tablo 5’te görüldüğü gibi X ve Y kuşağının iş tatmini 9,10 ve 11. maddeler (“başkaları için 

önemli şeyler yapabilme fırsatına sahip olmam açısından”, “başkalarını yönetebilme veya yönlendirebilme 
imkanı bakımından” ve “sahip olduğum yetenekleri kullanabilme olanağı açısından”); İKY uygulamalarının 
yeterliliği algıları ise 3,11,16,17. maddeler (“işe yeni başlayanlar için işe alıştırma uygulamaları”, “çalışanların 
işle ilgili alanlarda ve uzmanlık konularında çeşitli kurslara gönderilmesi uygulamaları”, “işin gerekliliklerine 
ve yoğunluğuna göre yeni kadrolar açılması veya fazla olanların kapatılması” ve “maaşların belirlenmesinde 
kullanılan kriterlerin uygunluğu”) bakımından anlamlı olarak farklılaşmaktadır. Belirtilen 7 maddenin 
tamamında X kuşağı çalışanların ortalaması Y kuşağından daha yüksektir. 

 
Tablo 5: X ve Y Kuşağına Göre Anlamlı Farklılık Bulunan Maddelerin T-testi 

Maddeler 
t-test for Equality of Means 

t 
df 
(ser.der.) 

Anlamlılık 
(2-yönlü) 

Ortalama 
farklılığı 

Standart hata 
farklılığı 

%95 güven aralığı 

En düş. En yük. 

Tatmin-9 2,004 81 ,048 ,656 ,327 ,005 1,307 

Tatmin-10 2,050 81 ,044 ,657 ,320 ,019 1,294 

Tatmin-11 2,329 81 ,022 ,898 ,385 ,131 1,664 

İKY-3 2,223 81 ,029 ,678 ,305 ,071 1,285 

İKY-11 2,899 81 ,005 ,851 ,293 ,267 1,435 

İKY-16 2,429 81 ,017 ,715 ,294 ,129 1,301 

İKY-17 3,810 81 ,000 1,082 ,284 ,517 1,647 

 
X ve Y kuşağının İKY uygulamalarının yeterliliği açısından hangi boyutlarının anlamlı olarak 

farklılaştığını tespit etmek maksadıyla yapılan bağımsız örneklem t-testi sonuçları Tablo 6 ve Tablo 7’de 
gösterilmiştir.  
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Tablo 6: X ve Y Kuşağının İKY Uygulamalarının Yeterliliğinin Boyutları Ortalamaları 

Boyutlar 
X Kuşağı (n=55) Y Kuşağı (n=28) 

Ort. s.s. Ort. s.s. 

İKY-Eğitim 3.408 1.246 2.874 1.165 

İKY-Kariyer ve 
Performans Yönetimi 

4.076 1.092 3.901 1.171 

İKY-İş güvenliği 3.140 1.369 2.966 1.221 

İKY-Ücret ve faydalar 2.059 1.152 1.339 0.746 

 
Tablo 7: X ve Y Kuşağının İKY Uygulamalarının Yeterliliği Boyutları t-testi 

Boyutlar 
t-test for Equality of Means 

t 
df 
(ser.der.) 

Anlamlılık 
(2_yönlü) 

Ortalama 
farklılığı 

Standart 
hata farklılığı 

%95 güven aralığı 
En düş. En yük. 

IKY-Eğitim 1,887 81 ,063 ,534 ,283 -,029 1,097 

IKY-Kariyer ve 
Perf. Yönetimi 

,670 81 ,504 ,174 ,260 -,343 ,691 

IKY-İş güvenliği ,565 81 ,574 ,173 ,307 -,437 ,784 

IKY-Ücret ve 
faydalar 

2,998 81 ,004 ,720 ,240 ,242 1,197 

 
Tablo 6 ve Tablo 7’de görüldüğü gibi, X kuşağının ücret boyutunun yeterliliği algısı, Y kuşağından 

anlamlı olarak farklılaşmaktadır. X kuşağı ücret’i Y kuşağına nazaran daha fazla yeterli olarak 
algılamaktadırlar  (ort.=2.06, s.s.=1.15). Katılımcıların iş tatmini ve alt boyutları ile İKY uygulamalarının 
yeterliliği algısı ve alt boyutları arasındaki korelasyon Tablo 8’de gösterilmiştir.  

 
Tablo 8: Korelasyon Tablosu 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.İş Tatmini 
Toplam 

Korelasyon 1        

Anlamlılık         

2.Dışsal 
Tatmin 

Korelasyon ,879** 1       

Anlamlılık ,000        

3.İçsel 
Tatmin 

Korelasyon ,931** ,644** 1      

Anlamlılık ,000 ,000       

4.İKY 
Toplam 

Korelasyon ,571** ,414** ,598** 1     

Anlamlılık ,000 ,000 ,000      

5.İKY-Eğitim 
Korelasyon ,522** ,382** ,544** ,871** 1    

Anlamlılık ,000 ,000 ,000 ,000     

6.İKY-Kariyer 
ve Perf. Yön. 

Korelasyon ,789** ,865** ,604** ,439** ,383** 1   

Anlamlılık ,000 ,000 ,000 ,000 ,000    

7.İKY-İş 
Güvenliği 

Korelasyon ,344** ,334** ,296** ,636** ,336** ,347** 1  

Anlamlılık ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000   

8.İKY-Ücret 
ve faydalar 

Korelasyon ,345** ,162 ,430** ,654** ,459** ,197* ,202* 1 

Anlamlılık ,000 ,083 ,000 ,000 ,000 ,034 ,029  

 
Tablo 8’de görüldüğü gibi, İKY uygulamalarının yeterliliği algısı ve alt boyutları ile iş tatmini ve alt 

boyutlarının tamamı arasında (ücret ile içsel tatmin arası hariç) pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmaktadır.  
Araştırmamızın 3. hipotezini (İKY uygulamalarının yeterliliği algısı iş tatmini pozitif yönde yordar) 

test etmek maksadıyla yapılan doğrusal regresyon analizi sonucu Tablo 9’da gösterilmiştir. Tablo 9’da 
görüldüğü gibi İKY uygulamalarının yeterliliği algısı çalışanların iş tatminini yordamakta ve iş tatmini üzerinde 
%32’lik bir varyans açıklamaktadır. 
 

Tablo 9: Regresyon Analizi Tablosu 
Bağımsız Değişken R2 Düz.R2 β t p 

İKY Toplam .326 .320 0,571 7,418** 0,000 
                  ** .01 düzeyinde anlamlı 

 
Araştırma hipotezimizde yer almamakla birlikte, İKY uygulamalarının yeterliliği algısının alt 

boyutlarından hangilerinin iş tatminini yordadığını tespit etmek maksadıyla yapılan aşamalı regresyon analizi 
sonucu Tablo 10’da gösterilmiştir.  
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Tablo 10: Aşamalı Regresyon Analizi Tablosu 
Değişkenler/Boyutlar R2 Düz.R2 Δ R2 β t p 

İKY-Eğitim .272 .266 .272 .202 3.141** 0,002 

İKY-Kariyer ve 
Performans Yönetimi 

.680 .674 .407 .684 11.585** 0,000 

İKY-İş güvenliği .680 .672 .000 .016 0.273 0,786 

İKY-Ücret ve faydalar .681 .679 .010 .115 1.930 0,056 
** .01 düzeyinde anlamlı 

 
Tablo 10’da görüldüğü gibi, alt boyutlar iş tatmini üzerinde %68 varyans açıklamakta; kariyer ve 

performans yönetimi boyutu ile eğitim boyutu çalışanların iş tatminini pozitif yönde yordamaktadır. 
 

7. Tartışma ve Sonuç 
 Yazında 1979-1981 yılları arası doğanlar bazı çalışmalarda X, bazı çalışmalarda ise Y kuşağı 

içerisinde gösterildiğinden, bu çalışmada “geçiş dönemi” olarak adlandırılmış, 1 ve 2. hipotezlerin testine 
dâhil edilmemiştir. Ayrıca 1964 yılı ve öncesinde doğanlar (bebek patlaması kuşağı) da 1 ve 2. hipotezlerin 
testinde kapsam dışı bırakılmıştır. Araştırmaya katılan kamu çalışanlarının yarısından fazlası (%57.8) erkek ve 
çoğunluğu (%77.6) evlidir. Araştırmamızın 1. ve 2. hipotezlerini test etmede kullanılan X ve Y kuşağı 
mensubu çalışanların oranı ise sırasıyla %47.4 ve %24.1’dir. Katılımcıların çoğunluğu (%40) üniversite 
mezunu olup, %57.8’i 2000-2500 TL arası maaş almaktadır. Katılımcıların bulundukları kurumdaki çalışma 

süreleri ortalamasının ( x =15.07 yıl, s.s.=10.555) yüksek olması, örneklemin çoğunluğunun X Kuşağı 

mensubu olması ile tutarlıdır. Katılımcılar orta düzeyde ( x =3.65, s.s.= 1.03) iş tatmini yaşamakta, iş 

yerlerindeki İKY uygulamalarını ise yetersiz ( x =2.48, s.s.= .82) görmektedirler. 

Araştırmamızın 1 ve 2. hipotezlerini test etmek maksadıyla yapılan bağımsız örneklem t-testine 
göre, Tablo 1’de görüldüğü gibi X kuşağı mensubu çalışanların iş tatmini ve İKY uygulamalarının yeterliliği 
algısı Y kuşağına nazaran daha yüksek olup; Tablo 2’de görüldüğü gibi X ve Y kuşağı arasında iş tatmini ve İKY 
uygulamalarının yeterliliği algısı açısından anlamlı bir farklılık bulunmamakla birlikte, İKY uygulamalarının 
yeterliliği algısının anlamlılık düzeyinin eşik değerin çok az üzerinde olması (p= .053) nedeniyle, aralarında 
anlamlı farklılık olduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca ölçeklerin maddeleri bazında yapılan frekans analizinde 
ortalamalar sonucunda da X ve Y kuşağının iş tatmini ve İKY uygulamalarının en yüksek ve en düşük 

maddeleri açısından birbirinden farklı olduğu (Tablo 3) tespit edilmiştir. X kuşağının iş tatmin 

ortalamasının 17 maddede Y kuşağından yüksek iken, sadece 3 maddede düşük olması; ayrıca X Kuşağının 
İKY Uygulamalarının Yeterliliği algısı ortalamasının 20 maddede Y kuşağından yüksek iken, sadece 2 

maddede düşük olması ve iş tatmini ölçeğindeki 3 maddenin (9,10,11) ve İKY uygulamalarının yeterliliği 
algısı ölçeğindeki 4 maddenin (3,11,16,17) X ve Y kuşağı açısından anlamlı olarak farklılaşması 
(Tablo 4 ve Tablo 5) nedeniyle, her ne kadar arada anlamlı farklılık tespit edilemese de, yazınla tutarlı 

olarak (Kultalahti ve Viitala, 2014; Young vd., 2013; Stier vd., 2010) X kuşağının iş tatmini ve İKY 
uygulamalarının yeterliliği algılarının Y kuşağına kıyasla daha yüksek olduğu ifade edilebilir.  

X ve Y kuşağının İKY uygulamalarının yeterliliği algısı açısından hangi boyutlarda farklılaştığını tespit 
etmek maksadıyla yapılan bağımsız örneklem t-testi sonucunda görüldüğü gibi (Tablo 6 ve Tablo 7) ücret ve 
faydalar boyutu açısından anlamlı farklılık bulunmaktadır. X kuşağı ücret uygulamalarını Y kuşağına nazaran 
daha yeterli görmektedir. Y Kuşağının aldıkları ücretin yaptıkları işin karşılığı olması ve daha çok içsel 
motivasyona önem vermeleri nedeniyle, sonucun yazınla tutarlı olduğu ifade edilebilir. Bu nedenle 
işletmelere, İKY uygulamaları, iş ilanları ve işletme tanıtım faaliyetleri gibi uygulamalarda Y kuşağının ücret 
konusunda daha hassas olduğunu bilerek hareket etmeleri önerilebilir. 

Araştırmamızın 3. hipotezini test etmek maksadıyla yapılan korelasyon ve regresyon analizi 
sonucunda (Tablo 8 ve Tablo 9) görüldüğü gibi, İKY uygulamalarının yeterliliği algısı iş tatminini 
yordamaktadır. Ayrıca İKY uygulamalarından eğitim ve kariyer yönetimi boyutları (Tablo 10) iş tatminini 
yordamaktadır. Bu sonuç yazınla (Yılmaz ve Karahan, 211; Abugre, 2014; Şengül, 2009; Brown vd., 2007) 
tutarlıdır. İş yerinde İKY uygulamalarına önem verilmesi ve çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda 
uygulamalar yapılması durumunda, çalışanların iş tatminleri de yüksek olmaktadır. Çalışanların iş 
tatminlerinin yüksek olması, performanslarını artırarak örgütün amacına katkıda bulunmalarını 
sağlayacaktır.  

Sonuç olarak; aynı işyerinde bir arada çalışan X ve Y kuşağının İKY uygulamalarının yeterliliği algısı 
ve iş tatminlerinin, birbirinden farklı olduğu ifade edilebilir. Y kuşağı çalışanların teknolojiyle daha fazla aşina 
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olması, iş-yaşam dengesine önem vermeleri nedeni ile yöneticiler işleri tamamlamada çalışanlara laptop, I-
pad ya da akıllı telefon gibi mobil aletler temin ederek ya da kullanma fırsatı sağlayarak olumlu sonuçlar 
elde edebilirler (Young vd., 2013:165). Y kuşağı çalışanlar daha meydan okuyucu görevler yapmak istemekte 
ve iş görev çeşitliliği az olduğunda, daha düşük iş tatmini yaşamaktadırlar (Young vd., 2013:166). Yöneticiler, 
Y kuşağı genç çalışanlara daha fazla esneklik ve serbestlik sağlar, karmaşık fakat anlamlı görevler verir ve 
onlara rehberlik ve düzenli geribildirim de sunarlarsa daha çok olumlu sonuçlar elde edebilirler (Young vd., 
2013:166). Downing (2006) çalışanların günlük işlerinin örgüt amacına nasıl katkı sağladığını açıklamanın 
önemli olduğunu; bunu yapmanın yolunun da yöneticilerin yeni çalışanların oryantasyon eğitimlerine daha 
fazla zaman ayırmaları olduğunu belirtmektedir.  

Günümüzde artık işyerlerinde farklı kuşak çalışanların bulunduğunun kabul edilmesi ve buna göre 
tedbirler alınması gerekmektedir. Lancaster ve Stillman (2002)’ın belirttiği gibi, kuşak farklılıklarında tüm-
yaklaşımlara-uyan-tek-bir-yapı işe yaramamaktadır. Olumlu sonuçlar alabilmek için yöneticiler, her bir 
kuşağı neyin cezbettiğini bilmeli; yeteneklerin, farklılıkların ve ihtiyaçların nasıl tek bir yapıda etkin şekilde 
birleştireceğini tasarlamalıdır (Chester, 2005). Beklentileri açık bir şekilde iletmek, sık geribildirim sağlamak, 
anlamlı ve meydan okuyucu görevler vermek, mesleki danışman programları uygulamak, farklı kuşakların bir 
arada çalıştığı işyerlerinde yüksek performans ve daha iyi sonuçlar almak isteyen yöneticiler için bazı 
çıkarımlar olabilir (Young vd., 2013:167). Lider ve yönetici eğitimlerine kuşaklararası farklılıkları anlamayı 
amaçlayan farklılık yönetimi programlarının eklenmesi, yöneticilerin, genç nesillerin beklentileri konusunda 
farkındalık kazanmasını sağlayabilir (Cogin, 2012:2289).  

Günümüzde hemen her işletmede X ve Y kuşağı çalışanlar birlikte çalışmaktadır. X’ler çoğunlukla 
yönetici, amir ve üst konumlarında yer alırken, Y’ler geleceğin yönetici adayları olarak görevlerini 
sürdürmektedir. Özellikle Y kuşağının hayata ve çalışmaya bakışı, ücrete, hızlı kariyere, iş-yaşam dengesi vb. 
konulara verdiği önem işyerlerinde çoğunlukla X kuşağı çalışanlara göre tasarlanmış İKY uygulamalarında 
bazı revizyonlar gerektirmektedir. Bu süreçte yöneticiler ve stratejik ortak olarak İKY uzmanları öncelikle Y 
kuşağını tanıyarak isteklerini anlamalı ve onları desteklemelidir. Z kuşağının yavaş yavaş işletmelerde 
yerlerini almaya başladığı günümüzde zenginleşen ve çeşitlenen iş çevreleri belki de artık herkes için tek tip 
İKY uygulamalarından vazgeçmelidir. Hizmet sektöründen imalat sektörüne kadar pek çok alanda 
müşterilere sunulan kişiselleştirilebilir ürün ve hizmetlerin artık İKY uygulamalarına da yansıtılması 
gerekmektedir. Ancak bu sayede her geçen gün daha da çeşitlenen ve renklenen iş dünyasında zenginliğin 
meyveleri toplanabilir. 

Araştırmamızda bazı önemli kısıtlar bulunmaktadır. Öncelikle araştırma yalnızca Ankara’daki İl 
Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları üzerinde ve çalışanların kendi özbildirimleri çerçevesinde yürütülmüş ve 
tüm veriler tek bir ölçek üzerinden tek seferde toplanmıştır. Dolayısıyla katılımcıların verdiği cevaplarda 
sosyal beğenirlik ve ortak yöntem varyansı meydana gelmiş olabilir. Araştırma bu nitelikleri ile kesitsel bir 
çalışmadır. Dolayısıyla bulgular uygulandığı yer, zaman ve örneklem ile sınırlıdır. Analize dâhil edilen 
örneklem sayısının düşük olması nedeni ile istatistiksel analizler için yeterli sayıya tam olarak 
ulaşılamamıştır. İleride yapılacak araştırmalarda bu kısıtları gidermeye yönelik tedbir alınması durumunda 
daha objektif sonuçlara ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 
 
Kaynakça 
Abugre, J. B. (2014), “Job Satisfaction of Public Sector Employees in Sub-Saharan Africa: Testing the Minnesota 

Satisfaction Questionnaire in Ghana”, International Journal of Public Administration, 37(10), pp.655-665. 
Aksu, G., Acuner, A.M. ve Tabak, R.S. (2002). “Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin İş Tatminine 

Yönelik Bir Araştırma (Ankara Örneği)”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 55(4), pp.271-282. 
Aray, S. T. (2008), “Effects of Perceived Sufficiency of HRM Practices on Organizational Commitment and Intent to Quit”, 

Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. 
Arthur, J. (1994), “Effects of Human Resource Systems on Manufacturing Performance and Turnover”, Academy of 

Management Journal, 37, pp.670–687. 
Becker, B. ve Huselid, M. (1998). “High Performance Work Systems and Firm Performance: A Synthesis of Research and 

Managerial Implications”, Research in Personnel and Human Resource Management, 16, pp.53–101. 
Benson, John ve Brown, Michelle. (2011), “Generations at Work: Are There Differences and Do They Matter?”, The 

International Journal of Human Resources Management, 22(9), pp.1843-1865. 
Bingöl, Dursun. (2013), İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları, 8’nci Baskı, İstanbul. 
Brown, A., Forde, C., Spencer, D. ve Charlwood, A. (2007), “HRM Practices May Have Only A Limited Impact on 

Employees’ Job Satisfaction”, People Management, 13(18), pp.46.  
Chao, L. (2005), “For Gen Xers, It’s Work to Live: Allowing Employees to Strike a Balance Between Job and Life can Lead 

to Better Retention Rates”, Wall Street Journal, 29 November. 
Chester, E. (2005). Getting Them to Give a Damn,  Kaplan Publishing, New York. 



23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, MUĞLA 

372 
 

Cogin, Julie. (2012), “Are Generational Differences in Work Values Fact or Fiction? Multi-country Evidence and 
Implications”, The International Journal of Human Resource Management, 23(11), pp.2268-2294. 

Çatalkaya, C. (2008), “Y Kuşağı ve İnsan Kaynakları” <http://www.yetenekvekariyer.com/y-kusagi-ve-insan-kaynaklari/> 
Erişim Tarihi: 04.01.2015. 

Downing, K. (2006), “Next Generation: What Leaders Need to Know About the Millennials”, LIA, 26(3), pp.3–6. 
Eryiğit, N. (2007), “Örgütsel Kariyer Planlama Sürecinde İnsan Kaynakları Yönetiminin Etkinliği”, Yayımlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya. 
Gürbüz, Sait. (2011), “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Örgütsel Bağlılığa ve İş Tatminine Etkisi: İnsan Kaynakları 

Yöneticileri Üzerinde Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), pp.397-418. 
Gürbüz, Sait ve Bekmezci, M. (2012), “İnsan Kaynakları Uygulamalarının Bilgi İşçilerinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde 

Duygusal Bağlılığın Aracılık ve Düzenleyicilik Rolü”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 41(2), 
pp.189-213. 

Huselid, M. A. (1995). “The Impact of Human Resources Management Practices on Turnover, Productivity, and 
Corporate Financial Performance”, Academy of Management Journal, 38(3), pp.635-872. 

Jorgensen, B. (2003), “Baby Boomers, Generation X and Generation Y: Policy Implications for Defence Forces in the 
Modern Era”, Foresight, 5(4), pp.41–49. 

Kula, S. (2006). “Farklı Sektörler Bazında İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütsel Kültür İlişkisi”, Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın. 

Kultalahti, S. ve Viitala, R.L. (2014). “Sufficient Challenges and a Weekend Ahead: Generation Y Describing Motivation at 
Work”, Journal of Organizational Change Management, 27(4), pp.569-582. 

Kupperschmidt, B. R. (2000), “Multigeneration Employees: Strategies for Effective Management”, Health Care Manager, 
19(1), pp.65–76. 

Lancaster, L. C. ve Stillman, D. (2002). When Generations Collide: Who They Are. Why the Clash. How to Solve the 
Generational Puzzle at Work, HarperCollins, New York. 

Lipkin, N. A. ve Perrymore, A. J. (2009), Y in the Workplace: Managing the ‘Me First’ Generation, Franklin Lakes, NJ, 
Career Press, Inc. 

Locke, E. A. (1976), “The Nature and Causes of Job Satisfaction”, Handbook of Industrial and Organizational Psychology 
içinde, D. Dunnette (Der.), New York, Wiley & Sons, 1297–1349. 

Mengi, Z. (2009), “İş Başarısında Kuşak Farkı”. <http://www.kigem.com/is-basarisinda-kusak-farki.html>, Erişim Tarihi: 
04.01.2015. 

Oran Başkaya, N. (1989), “Job Satisfaction of a Group of Academic Staff in Marmara University”, Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

SGK. (2011). “Aylık İstatistik Bülteni”, SGK Yayın No:6, Şubat 2011, < http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/ 
       fcf4afff-1f02-4510-3385edee18c83e6/2011_02_bulten.pdf?MOD=AJPERES>, (erişim tarihi. 09.01.2015). 
Stier, W. F., Schneider, R. C., Kampf, S. ve Gaskins, B. P. (2010). “Job Satisfaction for Campus Recreation Professionals 

within NIRSA Institutions”, Recreational Sports Journal, 34(2), pp.78–94. 
Şengül, A. (2009). “Kamu ve Özel Sektör Sağlık Hizmetlerinde Görev Yapan Klinisyen Hekimlerin İş Doyumları Arasındaki 

Farklılıkların Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakış, 9(4), ss.1127-1148. 
Weiss, D.J.R., Davis, R.V., England, G.E. ve Lofquist, L.H. (1967). Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire, 

Minnesota Studies Vocational Rehabilitation 22, Work Adjustment Project Industrial Relations Center 
University of Minnesota.  

Yaşar, N. (2009), “The Relationship between Perceived Sufficiency of HRM Practices, Person-Organization Fit, Person-
Job Fit and Anxiety”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
İstanbul. 

Yılmaz, H. ve Karahan, A. (2011). “İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgütsel Güven ve İş Tatmini Üzerindeki 
Etkilerinin Araştırılması: Afyonkarahisar’da Bir Araştırma”, “İş, Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları 
Dergisi, 13(3), pp.95-118. 

Young, S. J., Sturts, J. R., Ross, Craig M. ve Kim, K. T. (2013), “Generational Differences and Job Satisfaction in Leisure 
Services”, Managing Leisure, 18(2), pp.152-170. 

Zemke, R., Raines, C. ve Filipczak, B. (2000). Generations at Work: Managing the Clash of Veterans, Boomers, Xers, and 
Nexters in Your Workplace, New York. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, MUĞLA 

373 
 

ÖRGÜTSEL SİNİZMİN KUŞAKLAR BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: KUŞAKLARA GÖRE 
ÖRGÜTSEL SİNİZMİN HEDEFİNDE NE VAR? 

 
Yasemin TORUN 

Süleyman Sah Üniversitesi 
ytorun@ssu.edu.tr 

 

Canan ÇETİN 
Marmara Üniversitesi 

canancetineylul@gmail.com 
 

 
Özet 
Bugün iş gücüne bakıldığına bir iş yerinde aynı anda üç farklı kuşağın bulunduğunu görebilmekteyiz. 

Pek çok çalışan kendi çocuklarıyla aynı yaşlarda olan iş arkadaşlarına sahip ve pek çoğu da kendi 
ebeveynleriyle yaşıt çalışanlarla birlikte örgütsel hayatın içinde var olmaktadır. Birbirinden farklı tecrübe, 
beklenti ve değerlere sahip olan kuşakların örgüte yönelik tutumlarının da farklı olması şaşırtıcı 
olmayacaktır. Bu çalışmada bir vakıf üniversitesinin İ.B.B.F’ de görev yapan 20 akademisyenle mülakatlar 
yapılmıştır. Araştırma sonucunda X ve Y kuşaklarının farklı sinizm düzeylerine sahip olduğu ve sinik 
tutumlarının hedefindeki örgütsel unsurların farklılık gösterdiği ve olumsuz duygu düşünce ve davranışların 
farklı olduğu ortaya çıkmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Sinizm, Kuşak, Kuşak Teorisi, X Kuşağı, Y Kuşağı 

 
1.Giriş 
Daha çok sosyoloji ve psikoloji alanlarında incelenen kuşaklar ve kuşaklararası farklar işletme 

yönetimi alanı için çok eski bir konu değildir.  1900’ lü yıllarda pazarlama alanında yoğunlaşan araştırmalar 
2000’ li yıllarda yönetim alanında artmıştır. Yapılan çalışmalara bakıldığında özellikle tüketim tercihleri ve 
işyeri tutum ve davranışları alanlarında ilgi çeken (Parry ve Urwin, 2010) kuşaklar arası farklılıklar konusu işe 
alım (Charrier, 2000), kariyer geliştirme (McDonald ve Hite, 2008) iş yeri çatışmaları (Karp ve Sirias, 2001), 
ödül ve iş düzeni (Carlson, 2004) ve eğitim ve geliştirme (Berl, 2006), ücret yönetimi ve etkili iletişim 
(O’Bannon, 2001) gibi insan kaynakları uygulamalarında önemli etkilerde bulunabilmektedir. İş dünyası 
gerçekleştiren zirvelerde konuyu tartışmış (Bloomberg Businessweek Türkiye, 2012; Turkishtime, 2012; 
ARELSEM Y Jenerasyonu Zirvesi 6 eylül 2012, İstanbul; PERYÖN EGE, 3 Kuşak 1 Zirve, 21-22 Eylül, 2012, 
İzmir) ancak bu zirvelerde de akademik katılım ve tartışma sınırlı kalmış, dolayısıyla bilimsel bulgularla 
uygulama arasında üretilebilecek sinerji kısıtlı kalmıştır (Özer vd. 2014;3). Görüldüğü gibi gerek örgütlerdeki 
insan kaynağını daha iyi anlamak gerekse onları daha iyi yönetmek açısından kuşaklar üzerinde yapılacak 
daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 

Aynı kuşağın üyeleri duyguların, tutumların, tercihlerin ve kişisel özelliklerin oluşturduğu toplu bir 
kültürel alanı paylaşmaktadırlar (Parry ve Urwin, 2010: 81). Aynı kuşak çalışanları benzer normlara sahip 
olduklarından iş değerleri ve işe yönelik tutumları da bulundukları kuşaktan etkilenebilir (Gursoy vd. 
2008:450). Benzer şartlarda ve ortamlarda yetişip hayat tecrübesi edinen insanların benzer normlar 
oluşturmaları, benzer beklenti ve çalışma değerlerine sahip olmaları şaşırtıcı olmayacaktır ve çalışma 
değerleri de çalışanların işe yönelik genel tutumlarını etkileyen önemli bir etkendir. Buradan hareketle 
kuşakların sahip oldukları farklılıklar çalıştıkları örgüte yönelik tutumlarının da farklı olmasına neden olabilir. 
İşte, bu tutumlardan biri de çalışanların çalıştıkları örgüte yönelik olumsuz tutumlarını ifade eden ve 
örgütsel alanda giderek daha fazla ilgi çekmeye devam eden örgütsel sinizmdir. 
Farklı kuşakların örgütsel sinizm düzeyini ve onlarda ortaya çıkan sinizme hedef olan unsurları belirlemek 
çalışanların iş yaşam kalitesini ve örgütün performansını arttırmak adına önemli bir adım olacaktır. Ayrıca 
literatürde farklı çalışmalarda tezat sonuçların bulunması ve farklı deneysel çalışmalarda birbirini 
desteklemeyen tezat sonuçların tespit edilmesi nedeniyle hala tartışmalı ve problematik bir konu olan 
kuşaklar arası farklılıkların (Parry ve Urwin, 2010: 79) belirlenmesi açısından önemli bir bulgu olacaktır. 
Gordon’ un (2010: 397) da ifade ettiği gibi işgücündeki farklı kuşakların sahip olduğu farklılıkları anlamak 
kuşaklar arasındaki çatışmaları yönetmek, işyerinde pozitif tutum ve davranışları desteklemek ve negatif 
tutum ve davranışları engellemek açısından yöneticilere uygulamada yarar sağlayacaktır.  
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2.Kuramsal Çerçeve 
 
2.1. Örgütsel Sinizm 

Sinizm, aslında kavramsal olarak tarihi M.Ö. 4.yy. da Antik Yunan’ a dayanan köklü bir kavramdır. 
Erdemli ve tüm bağımlılıklardan kurtulup özgür kalarak kendi kendine yeter bir insan olmayı savunan sinizm 
felsefesi, bugün başka bir anlamda kendisini göstermektedir. Günümüzde sinizm, “bireyleri zor beğenen, 
memnuniyetsiz, olaylara sürekli eleştirel yaklaşan, menfaat düşkünü ve olumsuz düşüncelerle dolu varlıklar” 
olarak nitelendiren bir düşünce akımı olarak değerlendirilebilir (Yangil vd. 2014:101). Sinizm toplumsal 
hayatın her alanında görülebileceği gibi örgütlerde ve iş yaşamında da görülebilmektedir. Sinizmin iş 
hayatındaki varlığı örgütsel sinizm olarak adlandırılmaktadır. Üzerinde uzlaşma sağlanmış bir tanıma sahip 
olmayan örgütsel sinizmi en çok atıf alan tanımlardan biri Dean vd.’ ne (1989) aittir. Bu tanıma göre örgütsel 
sinizm bireylerin çalıştıkları örgüte yönelik olumsuz inanç, duygu ve davranışlarını içeren bir tutumdur. 

Örgütsel sinizmin bilişsel (inanç) boyutunu örgütün dürüstlükten yoksun olduğuna dair inanç 
oluşturmaktadır. Bu açıdan sinizm, eylemlerin ve insan güdülerinin iyiliği ve samimiyeti ile ilgili inançsızlığa 
olan eğilimdir. Bu nedenle sinikler; adalet, dürüstlük ve samimiyet gibi prensiplerin eksikliğine inanırlar 
(Özler vd., 2010: 49). Yöneticilerin yöneticilik kabiliyetlerine sahip olmadıklarına inanırlar ve örgütle ilgili 
karamsar düşünceleri vardır (Brandes, 1997: 28). Duygusal boyutu ise örgüte yönelik kızgınlık, öfke, utanç, 
sıkıntı ve hatta tiksinti (Dean vd. 1998:346), hayal kırıklığı ve şüphe (Abraham, 2000:269) gibi olumsuz duygu 
ve hisler oluşturmaktadır. Davranış boyutu açısından bakıldığında ise örgütsel sinikler örgütü ya da 
çalışanları küçük dürücü davranışlar, karamsar tahminlerde bulunma, eleştirici söylemlerde bulunma, alaycı 
bakışma ve gülüşme, şikâyet gibi olumsuz davranışlarda bulunurlar (Dean vd. 1998: 346). 

İşveren ve iş gören arasındaki ilişkileri vurgulayan yeni bir paradigma (Feldman, 2013:1286)  olan 
sinizmle ilgili çalışmalar 80 lerin sonunda, 90 ların ise başında gelişmeye başlamıştır. Literatürün çoğu 
yönetim odaklı bir görüşle sinizmi, eğer başarılı olmak isteniyorsa düzeltilmesi gereken psikolojik bir kusur 
olarak görmektedir. Literatürde bazı önemli çalışmalar “çalışan sinizmini kültür, takımlar ve insan kaynakları 
yönetiminin diğer soft öncüllerinin kusursuz işlemelerinde bir engel olarak” ele almaktadır (Fleming ve 
Spicer, 2003:160). Çalışmalar, sinizmin örgütlerde, örgütsel vatandaşlık davranışını (Andersson ve Bateman, 
1997), örgütsel bağlılığı (Chiaburu vd. 2013), çalışan performansını (Bryne ve Hochwarter, 2008) azaltıcı 
etkilerde bulunduğunu göstermektedir. 

 
2.2. Kuşaklar 
Schaie (1965) tarafından ortaya konan kuşak teorisine göre aynı zamanda doğmuş ve şekillendirici 

ve kritik gelişim dönemlerinde meydana gelen aynı olaylara muhatap olmuş birey toplulukları hayatları 
boyunca istikrar sağlayacak belirli değer, kişilik özellikleri ve inanç sistemleri geliştireceklerdir. İlaveten, bu 
kuşaklar arasında mutlak olmamakla beraber bir takım ayırt edici farklılıklar vardır(Queiri vd. 2014: 200). 
Yani kuşaklar arasında belirgin farklılıklar olmakla beraber benzer ya da ortak yönler de bulunabilmektedir. 
Kupperschmidt (2000; 66) tarafından kuşak, “aynı doğum yılını, yaşı, lokasyonu ve kritik gelişme 
dönemlerindeki önemli hayat olaylarını paylaşan belirli bir grup” olarak tanımlanmaktadır. Aynı kuşağa ait 
olan insanların önemli hayat tecrübeleri, tarihi, ekonomik, sosyal ve kültürel deneyimleri onların özel kişisel 
özelliklerini, iştiyak ve beklentilerini, tutum, davranış ve çalışma değerlerini etkileyip şekillendirebilir 
(Cennemo ve Gardner, 2008; Angeline, 2011; Smola ve Sutton, 2002). 

Literatürde şuana kadar iş gücüne katılmış olan gelenekselciler olarak da bilinen sessiz kuşak, Baby 
Boomers, Gen X ya da X kuşağı ve Milenyum kuşağı olmak üzere dört farklı kuşak görülmektedir. Bunlardan 
Baby Boomers, X ve Y kuşakları bugün aktif olarak iş hayatında bulunsa da bu çalışma kapsamında X ve Y 
kuşakları ele alınmaktadır. Genel olarak 1965 ile 1979 arasında doğduğu kabul edilen X kuşağı çalışanları 
yaşamak için çalışırlar, akıllı çalışmaya eğilimlidirler aile ve iş yaşamlarını dengelemeyi tercih ederler. Etkin 
problem çözücüdürler ama mümkünse ilave iş almak istemezler. Gelecek için endişelilerdir. Sabırsızdırlar ve 
onlar için kıdem önemli değildir. Sıranın kendilerine gelmesini beklemezler, iyi iş yaptıklarında fark edilmek 
ve ödüllendirilmek isterler. Onları mutlu etmek kolay değildir her şeyden şikâyetçi olurlar. Eğlenceli, yoğun 
ama çok yoğun olmayan iş ortamlarını severler. İş yaparken eğlenmelilerdir. Üstlerinin kendileriyle direk 
muhatap olmasını isterler. Bürokrasiyi tolere etme seviyeleri düşüktür. Çalıştıkları yerden, işyeri dışında 
ücretsiz aktiviteler, ücretsiz çocuk bakımı ve ücretsiz yemek gibi uygulamalardan daha fazlasını beklerler. 
İzole olduklarında daha iyi çalışırlar. Öğrenme fırsatları beklerler, böylece terfi için ya da daha iyi bir bulmak 
için kendilerini geliştirmek isterler. Değişimi bekler ve isterler. Yönetimin tutumlarına karşı siniktirler 
(Gursoy, 2008: 452). Büyük kurumlara pek güvenmezler ve her işin geçici olduğuna inanırlar. Eğitimli 
olmalarına rağmen pesimistik, şüpheci ve neredeyse her konuda hayal kırıklığına uğramış kişilerdir (Moore 



23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, MUĞLA 

375 
 

ve Carpenter, 2008). Bu kuşaktakiler yüksek seviyede bağımsız, konuşkan, uyumlu ve risk almayı severler 
(www.valueoptions.com). X kuşağı iş hayatına dair çok az beklentiye sahiptir (O’Bannon, 2001: 95). 

1980 ile 2000 yılları arasında doğan ve diğerlerine göre daha neşeli olan Y kuşağı, gelecekle ilgili 
daha optimistlik ve merkezi otoriteye karşı daha güvenlidir. Toplulukçu ve grup çalışmasına önem veren 
kişilerdir. Kendilerini ifade etmeyi seven bağımsız Y’ ler işlerine kendilerini çok fazla verdiklerinden saygıyı 
hak ettiklerine inanırlar. En azından üstlerinin isimlerini bilmelerini ve yaptıklarını hakkında bilgi sahibi 
olmalarını beklerler. Yöneticilerin her bir çalışana bireysel önem vermeleri gerektiğini düşünürler. Kuralları 
sorgularlar çünkü kuralların yıkılmak için olduğuna inanırlar. Birden fazla iş yapma konusunda X’ lerden daha 
kabiliyetlidirler. Onlar için aile ve arkadaşlar işten daha önceliklidir. Çok çalışkan ve hırslılardır ancak işkolik 
değillerdir. Diğerlerine göre daha genç oldukları için saygı görmediklerini ve takdir edilmediklerini 
düşünmeleri onları üzer. Güçlü bir liderlik ve yönlendirmenin olduğu, kişisel iletişimin olduğu ortamda en iyi 
çalışma standardına sahiptirler (Gursoy, 2008: 453). Y kuşağı, pozitif desteği önemser, daha fazla otonomi 
isterler (TNOAAOD, 2006). Kendilerini ifade etmelerini kendilerini kontrol etmelerinden daha fazla 
önemserler, şiddet onlar için makul bir iletişim aracıdır, eğlenceye önem verdikleri için fakir yaşamaktan 
korkarlar ve onlara göre saygı yaş, etiket gibi nedenlerle garanti edilmiş değildir kişiler saygınlıklarını 
kazanmalıdırlar. Değişime etki etmek isterler ve etki yaratmayı severler, işlerinde aktif olmayı ve takım 
halinde çalışarak esnek çalışma saatlerini tercih ederler. Y’ ler ahlaki açıdan en hassas kuşaktır 
(www.valueoptions.com). 
 
 3. Araştırmanın Önemi Ve Metodolojisi 
 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Araştırmanın amacı, örgütsel sinizmin çalışma hayatında farklı özelliklere ve değerlere sahip olan X 

ve Y kuşaklarında görülme düzeylerini ortaya koymak, bu düzeyler arasındaki farkları tespit etmek ve 
örgütsel sinizme hedef olan örgütsel unsurların kuşaklar arasında farklılık arz edip etmediğini araştırmaktır. 
Araştırma, örgütlerde giderek yaygın hale gelen örgütsel sinizmin ilk kez kuşaklar bazında incelenmesi ve 
toplanan verilerin gelecek araştırmalara katkıda bulunması açısından önem taşımaktadır. Ayrıca, örgütler 
için bir tehdit oluşturan örgütsel sinizmin başarıyla yönetilmesinde yöneticilere işgücü profiline göre dikkate 
almaları gereken unsurlar hakkında bilgi vermesi de çalışmanın bir diğer önemli katkısı olacaktır. 

 
3.2. Araştırma Örneklemi ve Yöntemi 

Araştırma örneklemini İstanbul’ da bulunan bir vakıf üniversitesinin İ.B.F.F’ de görev yapan X ve Y kuşak 
akademik personel oluşturmaktadır. 10’u X ve 10’u Y kuşak olan 20 akademisyen ile görüşülmüştür. 
Araştırma verilerini toplamak için yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi kullanılmıştır. Görüşülen 
akademisyenlerden toplanan veriler içerik analizine tabi tutularak değerlendirilmiştir.  
 

4.Bulgular Ve Değerlendirme 
Araştırmaya konu olan İ.B.B.F’ de toplam akademik personel sayısı 69’ dur. Akademisyenlerin 8’i 

Profesör, 18’ i Doçent, 14’ ü Araştırma görevlisi ve 7’ si de öğretim görevlisidir. Araştırmaya dahil olan 
akademisyenlerle ilgili demografik özellikler Tablo 1’ de gösterilmektedir.  

http://www.valueoptions.com/
http://www.valueoptions.com/
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Tablo 2: Demografik Özelliklerin Frekans Dağılım Tablosu 

 
Araştırma kapsamında iki kuşağın sahip olduğu iş ve çalışma değerleri sorulduğunda 

akademisyenlerin verdikleri cevaplar Tablo 2’de özetlenmiştir. Örgütle ilgili belirli tutumların oluşmuş olması 
açısından görüşme yapılan akademisyenlerin bir yıldan uzun bir süredir kurumda çalışıyor olmalarına dikkat 
edilmiştir.  

 
Tablo 3: Akademisyenlerin İş ve Çalışma Değerleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tablo 2’ de görüldüğü gibi tüm akademisyenler tarafından adalet ve eşitlik birlikte zikredilmiş olup 

kuşaklar bazında bakıldığında her iki kuşak tarafından en fazla ifade edilen değerler olmuştur. X kuşağı 
toplam kaliteyi aynı derecede belirtirken, Y kuşağında iş arkadaşlığı ve fiziksel çalışma şartlarının öne çıktığı 

ÇALIŞMA DEĞERİ X Y 

Uyumlu çalışanlar 2 0 

Belirsizlik- Kaostan uzaklık 3 1 

Takdir edilme 3 0 

Saygı  4 0 

Adalet ve eşitlik 6 6 

Profesyonellik  4 0 

Dürüstlük  3 5 

Samimiyet 2 5 

İş arkadaşlığı 3 6 

Sosyal imkanlar 1 5 

Özgürlük  1 5 

Esneklik 2 5 

Kurumsallık 2 1 

Güven 2 1 

Ast üst ilişkisinin yumuşaklığı 0 5 

İş yaşam dengesi 0 2 

Fiziksel çalışma şartları 1 6 

Akademik gelişme imkanı 0 5 

Toplam kalite 6 5 
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görülmektedir. Akademik gelişme imkânları ve ast-üst ilişkisinin yumuşak olması iki kuşak arasında 
zikredilme sayısı açısından fark yaratan en belirgin iki değerdir. X’ lerin hiç zikretmediği bu değer Y’ ler 
tarafından göreceli olarak sıkça dile getirilmiştir. 

Yapılan mülakatların içerik analizleri sonucunda akademisyenlerin örgüte yönelik sinik tutumları 
davranışsal, duygusal ve bilişsel boyutlar açısından ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Örgütsel sinizmin bilişsel 
boyutu ile ilişkilendirilen ifadeler Tablo 3’ de gösterilmektedir 
 
 

Tablo 4: Örgütsel Sinizmin Bilişsel Boyutu 

 
 

Tablo 3’e göre; genel olarak akademisyenlerin örgütle ilgili olumsuz inanç ve düşünceleri yönetim 
faaliyetleri ile ilgilidir ve “kararlar” alt kategorisi her ikisinde de en çok olumsuz tutuma hedef olan 
unsurdur. Akademisyenlerin neredeyse tamamı kararların akademik bakış açısıyla verilmediği, idari bakış 
açısı ile akademik bakış açısının uyuşmadığı ve kararlara katılımlarının az olması konusunda olumsuz 
ifadelerde bulunmuşlardır.  Olumsuz inanç ve düşüncelere hedef olan ikinci en önemli unsur,  yöneticilerin 
gerekli bilgi, beceri ve akademik bakış açısına sahip olmadığını düşünen X’ ler için” yönetici becerileri”  iken 
Y’ler çalışan mutluluğu olarak ifade edilmiştir. Bu kategoride Y kuşak akademisyenler, çalışan mutluluğunun 
örgüt tarafından önemsenmediğini, çıkarlarının kurum tarafından öğrencilerin çıkarları kadar düşünülmediği 
üzerinde durmaktadır. Örgütsel bütünlükle ilgili iki kuşağın da göreceli olarak oldukça olumsuz tutuma sahip 
olduğu görülmektedir. Örgütsel bütünlük; örgütsel sinizm literatüründeki kapsamıyla doğru ve eşit olmayan 
muamele, hakkaniyetsizlik, samimiyetsizlik ve dürüst olmama ifadelerinin oluşturduğu bir kategoridir. Dikkat 
çekici nokta ise, iki kuşağında tüm bu olumsuzluklara rağmen örgütte kalma isteği kurumun diğer kurumlara 
nazaran daha iyi olarak algılanması ve akademisyenlerin “işlerini sevdikleri” gibi “iş ortamını sevmeleri” 
olarak ortaya çıkmaktadır. Çalışma iklimi yönetim faaliyetlerinden sonra en fazla ifade edilen olumsuz 
düşünce ve inançlar kategorisi olmuştur. Bu durum Tablo 2’ de Y ler tarafından en çok üzerinde durulan 
değerlerden olan fiziksel çalışma koşulları ve iş arkadaşlarıyla da ilişkilendirilebilir. Bu konuda Y’ler son 
dönemdeki teşvik kısıtlamalarının, ders ve idari iş yükünün fazla olması, iş yerinde farklılıkların 
desteklenmemesi ve tecrübesiz akademisyenlerin tecrübeli olanlardan faydalanması anlamına gelen usta- 
çırak ilişkisinin bulunmadığını belirtmişlerdir Onlardan farklı olarak X’ ler, akranlarıyla takım çalışması 
yapamadıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca takdir edilmeyi önemseyen Y’ ler tarafından genel olarak kurum 

TOPLAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Toplam 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Toplam

Merkezi Kurumsal Yapı 2 2 4 8 1 3 3 4 1 2 14 22

Yönetim Faaliyetleri 78 103 181

Amaçlar 1 3 1 3 2 1 3 1 15 1 1 1 2 1 3 2 11 26

Kararlar 4 3 3 3 2 2 17 2 4 5 3 3 4 1 4 4 30 47

Yönetici  Beceri leri 2 3 1 4 2 1 3 16 2 5 2 7 1 2 2 21 37

Bi lgi  Yönetimi 1 2 2 1 6 1 2 1 2 1 1 8 14

Toplantı etkinl iği 2 1 1 2 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 14

Tutarl ıl ık 1 2 2 2 1 3 11 1 2 1 5 2 1 1 3 1 17 28

Strateji 1 1 1 2 1 6 1 1 3 2 2 9 15

İK Süreçleri 10 13 23

İşe Al ım 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 10 13

Performans  Değerleme 2 1 1 1 2 7 1 1 1 3 10

Çalışma İklimi 33 67 100

Destek 1 2 1 2 1 7 3 3 3 2 1 1 1 13 20

Çal ışan Mutluluğu 2 1 2 4 4 1 1 2 14 3 1 2 4 1 2 8 2 3 26 40

Güç ve Pol i tika 1 1 1 1 4 2 3 1 1 4 2 13 17

İş Bi rl iği 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 7 9

Özgürlük 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 6 10

Motivasyon 1 1 1 1 4 1 1 1 2 6

Örgütsel Bütünlük 2 1 2 3 2 1 3 14 5 3 4 2 2 16 30

Kalite 3 2 2 1 8 1 2 1 1 1 6 14

İtibar Görme 1 1 2 1 1 5 4 3 1 1 2 1 12 17

Kuruma Yönelik Karamsarlık 2 1 1 1 1 2 8 1 2 2 1 2 2 1 2 13 21

TOPLAM 166 244 410

Olumsuz İnanç & Düşünce

X Y
Yrd. Doç. Doç. Dr. Prof. Dr Ar. Gör. Ör. Gör. Yrd. Doç.
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içerisinde hak ettikleri itibarı görmedikleri ve hak edenin de etmeyenin de benzer saygıyı gördükleri dile 
sıkça getirilmiştir. 

Tablo 5: Örgütsel Sinizmin Duygusal Boyutu 

 
 

İçerik analizi sonucunda sinizmin duyuşsal boyutuyla ilgili olarak Tablo 4’ teki sonuçlar ortaya 
çıkmıştır. Buna göre görüşülen akademisyenler tarafından çoğunluğu olumsuz olmak üzere pek çok duygu 
ifade edilmiştir. Olumsuz duygular incelendiğinde,  genelde en fazla zikredilen duygu “güvensizlik” ardından 
sırasıyla “hayal kırıklığı” ve “engellenme” olmuştur ve bu duygular açık bir farkla daha çok Y kuşak 
tarafından dile getirilmiştir. Güvensizlik nedeni olarak iki kuşak da kısa dönemli iş sözleşmelerini ve ülkenin 
genel durumunu göstermektedir. Engellenme duygusuna neden olan faktörler X’ ler tarafından idari iş yükü 
ve ders yükü olarak gösterilirken Y’ ler bu duyguyu üniversite yönetiminin bürokratik yapısına ve maddi-
manevi teşviklerin yetersizliğine dayandırmaktadırlar. Bunların dışında X kuşak üyelerinin en çok dile 
getirdiği duygular sırasıyla “rahatsızlık” ve “öfke” (sinir ve kızgınlık) olmuştur. Y’ ler için ise bu sıra 
“güçsüzlük”, “gerginlik” (stres) ve “öfke” şeklinde görülmektedir. Y’ lerin güçsüzlük hissini yaşamalarına 
neden olan etkenlerin başında sorumluluklarının çok olmasına karşın yetkilerinin az olması ve kararlar 
üzerinde yeterince etkileri olmaması gelmektedir. Bu kuşağın yaşları ile orantılı olarak örgüt içindeki 
pozisyonları ve unvan dereceleri güçsüzlük hissinin daha fazla zikredilmesinde önemli bir etken olabileceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda sözü geçen inanç, düşünce ve duygular sonucu oluşan olumsuz davranışlar belirlenmiştir. 
Buna göre içerik analizi sonucunda akademisyenlerin ifade ettikleri olumsuz davranışlar Tablo 5’ teki gibidir. 
Tablo 5 incelendiğinde X ve Y kuşak akademisyenlerin olumsuz davranışları arasında önemli farklılıklar 
olduğu görülmektedir. Akademisyenlerin tamamında en çok görülen davranış “alaycı mizah” kullanımıdır ve 
iki kuşak da bu mizahı yönetsel kararlar ve yöneticilerle ilgili içerini dökmek, ciddiyetle konuştuklarında 
sonuç elde edemeyeceklerini düşündükleri konularda rahatlamak için kullandıklarını ifade etmişlerdir.  X’ 
lerin mizahtan daha çok “yakınma”; kendilerini ifade etmeyi oldukça önemseyen Y’ lerin ise mizah kadar 
“eleştiri” davranışlarını dile getirdikleri görülmektedir. Birbirinden farklı olarak X’ ler örgüt içinde “izole 
olmayı” Y’ ler ise diğerlerini “ciddiye almamayı” ifade etmişlerdir. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOPLAM

Moral  Bozukluğu 1 2 1 4 1 1 5

Hayal  kırıkl ığı 1 1 1 1 2 6 3 1 2 2 1 1 10 16

Yabancılaşma 1 1 1 3 1 1 2 5

İ lgis izleşme 1 1 2 1 1 3

Öfke 2 2 1 1 6 2 1 5 1 9 15

Üzüntü 2 2 4 1 1 1 1 4 8

Gerginl ik 1 3 1 4 7 1 1 9 13

Endişe ve Kaygı 2 2 4 2 2 1 2 7 11

Güvens izl ik 2 1 3 3 2 3 3 1 2 14 17

Bağl ıl ığın aza lmas ı 1 1 2 1 1 1 3 5

Aidiyetin aza lmas ı 1 1 2 1 1 3

Rahats ızl ık 1 1 3 1 2 8 1 1 1 1 4 12

Umutsuzluk 1 1 1 1 1 5 2 2 1 1 6 11

Heyecanı kaybetme 1 1 1 3 1 1 4

Engel lenme 1 1 1 1 1 1 6 1 1 2 1 1 1 2 9 15

Güçsüzlük 1 1 2 1 2 1 4 2 10 12

TOPLAM 64 91 155

Bağl ıl ığın artmas ı 1 1 1 1 2

Aidiyetin artmas ı 1 1 2 0 2

Rahatl ık 2 1 1 1 1 6 1 1 2 8

Umutlu olmak 1 2 3 1 1 2 5

Güven 1 1 1 1 1 5 1 1 6

Huzur 2 1 1 1 5 0 5

Mutluluk 1 1 2 1 1 1 1 4 6

İşi  sevmek 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12

İş ortamını sevmek 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 10

Toplam
Toplam

Yrd. Doç.Yrd. Doç . Doç.Dr. Prof. Dr.

X Y

Ar. Gör. Ör. Gör.
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Tablo 6: Örgütsel Sinizmin Davranışsal Boyutu 

 
 

5. Sonuç 
Bir vakıf üniversitesinin İ.B.B.F.’ sinde görev yapan ve bulundukları yaşlara göre X ve Y kuşaklarına 

ayrılan 20 akademisyenle yapılan görüşmeler içerik analizinde tabi tutulmuştur. Bu analizler sonucunda 
ortaya çıkan en önemli sonuç örgüte karşı olumsuz inanç, duygu, düşünce ve davranışları ifade eden 
örgütsel sinizm düzeyi kuşaklar bazında farklılık göstermesidir. Buna göre, sinik tutumlar Y kuşağında daha 
yoğun bir şekilde görülmektedir. Detaylıca bakacak olursak Y kuşağı, bilişsel, duygusal ve davranışsal boyutta 
da X ‘lere nazaran daha fazla sinizm içerikli söylemde bulunmuştur. Ayrıca ortaya çıkan bir diğer sonuç da iki 
kuşak için de örgütsel sinizmin en fazla bilişsel boyutta, en az ise davranışsal boyutta kendisini gösterdiğidir. 
İki kuşak, sinizm boyutlarıyla ilgili olarak ortak ya da benzer ifadelerde bulundukları gibi birbirinden farklı 
ifadelerde de bulunmuşlardır. Araştırma sonucunda ortaya çıkan ikinci önemli sonuç ise kuşakların olumsuz 
tutumlarına hedef olan unsurların özellikle alt kategorilerde farklılaştığı ve sergilenen olumsuz davranış 
biçimlerinin kuşaklara göre değiştiğidir. 

Bu farklılıkların büyük ölçüde kuşakların sahip olduğu iş ve çalışma değerleri, hayat ve dünya 
görüşü, algı, kültür, bilgi ve tecrübe birikimi ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Yani farklı kuşaklar için 
örgütteki farklı unsurlar farklı şekillerde değerlendirilmektedir. Bu farklılıkların ve benzerliklerin anlaşılması, 
kuşakların örgütlerdeki olumsuz tutumların nedenlerinin de anlaşılmasını kolaylaştıracak ve iki farklı kuşağa 
mensup insan kaynağının daha etkin yönetilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışma ile, 
örgütsel başarının en büyük mimarı olan çalışanların sahip olduğu olumsuz tutumların olumluya 
dönüştürülmesi ve insan kaynağının daha etkin bir şekilde yönetilmesi açısından örgütsel sinizmin daha iyi 
anlaşılması adına katkı sağlamaya çalışılmıştır. 
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ÖZET 
Günümüz koşullarında işletmeleri birbirinden ayıran ve işletmeler arasındaki farklılığı ortaya koyan 

faktörlerin başında işletmenin çalışanları ve onların sürdürülebilir verimliliğe katkı veren performans 
düzeyleri gelmektedir. Sürdürülebilirlik, var olan sınırlı kaynaklarımızı gelecek nesillere yetecek biçimde ve 
çevreye zarar vermeden kullanmayı ifade etmektedir. Bu nedenle, işletmeler ellerindeki kaynakları israf 
etmeden, akılcı biçimde kullanarak iş teknikleri ve performans yönetim sistemleri tasarlamak ve uygulamak 
suretiyle verimlilik artırma projeleri yürütmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, bir süt ürünleri 
işletmesinin Performans ve Kariyer Yönetim Sistemi (PKYS) kapsamında gerçekleştirdiği bireysel performans 
değerlendirme ve öneri sistemi ile sürdürülebilir verimlilik arasındaki ilişki ve etkileşimlerin incelenmesidir. 
Bu nedenle çalışma, açıklayıcı ve keşfedici nitel bir çalışma olup, veriler üç bölümden oluşan anket formu ile 
yüz-yüze planlı görüşmelerle, gözlem ve doküman incelemesiyle sağlanmıştır. Çalışma, analiz bulgularından 
elde edilen sonuç ve ileriye dönük önerilerle sona ermektedir.   

 
Anahtar Kelimeler: Bireysel Performans Değerlendirme, Sürdürülebilir Verimlilik, Öneri Sistemleri. 

 
1.Giriş 
2000’li yılların başında işletmelerin benimsedikleri Toplam Kalite Yönetimi (TKY) uygulamaları ve 

diğer global yönetim sistem standartları sayesinde daha da önem kazanan performans ölçme ve 
değerlendirme çalışmaları, öncelikle insan kaynakları yönetiminde zorunlu faaliyetlerdendir (Marangoz ve 
Biber, 2007: 206; Dessler, 2011: 358). Diğer taraftan küresel rekabet ortamında verimlilik ve kar odaklı 
çalışmak durumunda olan işletmeler için performans değerlendirme ve öneri sistemleri, aynı zamanda 
stratejik yönetim uygulamalarından biri haline gelmiştir. Performans ölçme ve değerlendirme neden 
gereklidir? Nasıl bir performans yönetim sistemi çerçevesinde ölçme-değerleme faaliyetleri yürütülmelidir? 
İşletmenin odaklanması gereken temel performans alanları ve boyutları nelerdir? Her bir performans alanı 
için performans amaçları ve bu amaçların ölçüm kriterleri neler olmalıdır? Performans sisteminin sürekliliği 
nasıl sağlanmalıdır? Bu ve benzeri birçok soru rekabetçi kalmayı ve gelişmeyi hedefleyen bütün yöneticilerin 
stratejik sorunudur. Bu soruların cevabı işletmenin performans sistemini oluşturmakta ve çağın rekabet 
kuralı olan sürdürülebilir verimliliğe atıf yapmaktadır (Mathis ve Jackson, 2000; Atılgan, 2002; Sarıaltın ve 
Yılmazer, 2011; Prokopenko ve North, 2011). 

Sürdürülebilir verimlilik, başta insan kaynakları ve doğal kaynaklar olmak üzere hammaddenin, 
sermayenin, yarı mamulün, enerjinin ve bilginin yüksek bir toplumsal sorumluluk ve çevre bilinciyle 
kullanılarak kaliteli, güvenilir ve çevreye duyarlı ürün ve hizmet üretmeye devam etmektir. Bir işletmede 
verimlilik bilinci oluşturan Verimlilik Artırma Projelerini (VAP’ları) hayata geçiren kilit yönetim uygulaması 
ise, o işletmenin performans ölçme ve değerlendirme sistemi ve öneri sistemi gibi destekleyici sistemleridir 
(Dorgan v.d, 2006; Sarıaltın ve Yılmazer, 2011). Bu bağlamda çalışmada; Örnek işletme için sürdürülebilir 
verimlilik ne anlama gelmektedir?  İşletmenin mevcut performans yönetim sistemi, performans 
değerlendirme ve öneri sistemlerinin sürdürülebilir verimlilik ile ilişkisi nedir? Örnek işletmenin performans 
yönetim sistemi kapsamında gerçekleştirdiği bireysel performans değerlendirme ve öneri sistemleri 
aşamaları, ilişkilendirmeleri ve sonuçları itibarıyla nasıl uygulanmaktadır? şeklindeki sorulara örnek olay 
yöntemiyle cevap aramaktadır. 
 

2. İşletmelerde Performans Yönetim Sistemi Ve Bireysel Performansın Değerlendirilmesi 
Kalite-verimlilik yaklaşımlarıyla yeniden şekillenen ve bu çerçevede uygulanan performans 

değerlendirme, çalışanın örgüt hedeflerini hayata geçiren görevleri ne düzeyde başardığını ortaya koyan ve 
işletmenin çalışana sağlayacağı eğitim, ödül, geliştirme ve motivasyonun ne olması gerektiğine vurgu yapan 
planlı bir yönetim uygulamasıdır (Mitchell ve Gamlem, 2012: 190). Değerlendirme sürecinde dikkate alınan 
bireysel performans bileşenleri; işin gerektirdiği bireysel hedefler ve pozisyonun yüklediği sorumluluklar; işin 
etkili bir biçimde yapılması için gereken yetkinlikler, bireyin bilgisi, becerisi ve yetkinlik düzeyine göre daha 
yüksek sorumluluk alma potansiyelidir (Sahu, 2007: 2). Bu perspektiften performans değerlendirme, 
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çalışanın işinde ne ölçüde başarılı olduğunun belirlenmesi ve örgütün başarısına katkılarının 
değerlendirilmesi yoluyla ona uygun bir gelişme planı hazırlanıp iletilmesi süreci ve çalışanın bizzat işin 
içinde olduğu bir yönetim uygulamasıdır.                                  

Bireysel performans değerlendirme, çalışanın işe ait önceden saptanan standartlarla gösterdiği 
performansın karşılaştırılması, standartlara yaklaştırılması veya gelişme potansiyelinin değerlendirilmesi için 
gerekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerinin sistematik bir yaklaşım içinde gerçekleştirilmesidir (Dorgan, 
vd. 2006; Spiden, 2011). Yapılan bu tanımlara bakıldığında, performans değerlendirmeyi statik anlamda bir 
değerlendirme faaliyeti olarak değil de, dinamik bir süreç olarak ele almak gerektiği açıktır. Bu süreçte 
çalışanların performanslarını planlama, değerlendirme, geri bildirim sağlama ve performans geliştirmeyi 
amaçlayan ve konuya daha geniş bir açıdan yaklaşan bu örgütsel sistem, günümüzde performans yönetim 
sistemi olarak adlandırılmaktadır (Uyargil, 2009: 210).                                                                            

Litaretürde farklı şekillerde ifade edilse de, (performance assessment, performanc evaluation, 
performance appraisal, performance review gibi), günümüzde performans değerlendirme denince, bütüncül 
bir sistem yaklaşımıyla örgüt/süreç/bölüm/ ve bireysel performansın tek bir performans sistemi içinde 
ölçülüp değerlendirilmesini ima eden performans yönetim sistemi anlaşılmaktadır (Prasetya ve Masanori, 
2010: 84; Dessler, 2011:357; Mitchell ve Gamlem, 2012: 185). Bu bağlamda sistem, sadece çalışan bireylerin 
değil, bütün bir organizasyonun stratejiye dayalı olarak nasıl çalıştığını tanımlamaktadır.  Performans 
yönetim sistemi, bireysel performansın örgütün vizyonu, amaçları ve hedefleriyle uyumlu bir şekilde 
planlanması (goal setting); takibi ve yönlendirilmesi (monitoring and coaching); geribildirim sağlanması 
(feedback); performans sonuçlarına göre ödüllendirme (rewarding) ve gelişim planlamasını (improvement 
planning) içeren bir yönetim çevrimidir (Sahu, 2007:1; Mitchell ve Gamlem, 2012: 189). Buna göre birey, 
departman ve örgüt performansını kapsayıcı bir şekilde yapılandırılmış entegre bir performans yönetim 
sisteminin aşamaları şöyledir (Duchon, 2007; Sahu, 2007; Sabuncuoğlu, 2008; Uyargil, 2010; Spiden, 2011; 
Dessler, 2011; Vardar, 2012): 

 Dönem başında örgütün vizyonu ve stratejileri doğrultusunda çalışanların ve yöneticilerin 
ulaşmaları gereken hedeflerinin belirlenmesi, 

 Yönetici ve çalışan arasında gerçekleştirilen hedef belirleme görüşmeleriyle bireysel hedeflerin 
belirlenmesi, 

 Dönem ortasında performansın gözden geçirilmesi amacıyla yönetici ile çalışan arasında ara 
değerlendirmenin yapılması, 

 Dönem sonunda değerlendirme formlarının önceden belirlenen prosedür ve ilkeler doğrultusunda 
doldurulması ve performansın değerlendirilmesi, 

 Değerlendirilen bireye performansına ilişkin geribesleme sağlanması amacıyla değerlendirme 
mülakatlarının yapılması, 

 Bireye sağlanan geribesleme doğrultusunda ve yöneticinin rehberliğinde performansın 
geliştirilmesi için yönlendirilmesi, 

  Performans sonuçlarının bireye ilişkin kararların alınmasında temel oluşturcak şekilde kullanılması 
(ödüllendirme, takdir, tanıma, terfi, eğitim, iş zenginleştirme, prim, ücretlendirme), 

 Yeni dönem için kurumun hedeflerini ve eylem setini kapsayan stratejik planlamaya gerekli verileri 
aktararak sistemin sürekliliğinin sağlanmasıdır. 

 
3. Bireysel Performans Değerlendirmenin Sürdürülebilir Verimliliğe Etkisi 
Dünya Verimlilik Bilimleri Konfederasyonunun  (WCPS, 2009) verimlilik tanımı (V=Çıktı/Girdi), tüm 

dünyada kullanılan bir tanım olmakla birlikte, verimlilik tanımı zaman içinde sosyal yönü ağır basan nitel 
tanımlarla genişlemiştir (Prokopenko, 1992; http://mpm.org.tr/sozluk/default.asp?dict=v/). Verimlilik 
denince artık (MPM, 2004; MPM, 2006); elde edilen ürün ve hizmetin kalitesini yükseltme, çevreyi ve doğal 
yapıyı koruma, çalışanlara en iyi yaşam ve çalışma koşullarını sağlama ve bu arada birim girdi başına üretim 
miktarını artırma çabaları birlikte düşünülmelidir. Bu anlamda verimlilik, eldeki kaynakların daha tutumlu bir 
biçimde kullanıldığı ve daha insancıl çalışma ortamları içinde doğal çevreyi koruyarak daha çok ve daha 
kaliteli ürün elde etmektir (Açık, 2010). 

1990’lı yıllardan itibaren dünyayı etkileyen kalite hareketine paralel olarak verimlilik artırma ve 
kalite yönetimi birlikte ele alınmaya başlanmış ve daha geniş ve nitel verimlilik yaklaşımıyla verimlilik 
artırma program ve teknikleriyle faktör verimliliğinin artırılmasının önemi vurgulanmıştır (MPM VAT Dizisi, 
1999; Koç, 2009; Forfas, 2009). Araştırmacıların tespiti de kalite performansı ile verimlilik arasında önemli 
ölçüde pozitif bir ilişki olduğu yönündedir (Kontoghiorghes ve Gudgel, 2004; Prokopenko ve North, 2011). 
Ayrıca, kaynakları etkin kullanarak sağlanan verimlilik artışının uzun vadede karlılığı da olumlu yönde 
etkilediği açıklanmaktadır (Tangen, 2005: 40). Diğer taraftan, günümüzde tüketimin ve buna koşut olarak 
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üretimin hızla artması sonucu ortaya çıkan küresel ısınma, iklim değişiklikleri vb çevresel sorunlar 
“sürdürülebilirlik” ve “verimlilik” kavramlarının birlikte düşünülmesini gündeme getirmiştir. Verimlilik 
kavramının çıktılarla girdiler arasındaki oransal ilişkiyi açıklayan bir kavram olmaktan çok; insana ve çevreye 
saygı ve sürdürülebilirlik esaslarını da içermesi gerekmektedir. Bu çerçevede gelinen noktada kural, koşul ve 
sınır tanımadan bilinçsizce yapılan tüketimi karşılayabilmek için yapılan üretimin eko sistemin yeniden 
üretme ve özümseme kapasiteleri dahilinde yapılması, yani sürdürülebilir olması zorunludur (Prokopenko, 
2006: 13; Aktaran, Hekimci, 2012). Sürdürülebilir verimlilik, kaliteli, güvenilir ve çevreye duyarlı ürünleri 
kaynakları israf etmeden üretmeye devam ederken; müşterilerle sürekli işbirliği içinde olma, yenilikçi ürün 
ve hizmetler geliştirme, çalışanların performansını artıran ve bireysel gelişimlerini destekleyen bir çalışma 
ortamı sunma, hammadde ve enerji verimliliğini artıran projeler uygulama ve topluma yönelik sosyal 
sorumluluk çabalarının tümüdür (Atlas Copco, 2009; Borusan, 2011). 

Literatürde açıklandığı üzere, bir işletme sisteminin genel yönetim sürecinde kullandığı politikalar, 
prosedürler, taktik planlar ve yönetim uygulamalarının anlam bulduğu kilit yönetim uygulaması, performans 
yönetim sistemidir. Konuyla ilgili çalışmalarda da bireysel performans değerlendirmesini, ödüllendirme ve 
kariyer gelişimini içeren bir performans sisteminin verimliliği, müşteri tatminini ve pazar payını artırdığı 
açıklanmaktadır (Dorgan vd, 2006; Duchon, 2007; Budhwani ve Jalbani, 2009; Prasetya ve Masanori, 2010; 
Zaman, 2011). Tümer’e göre ise (2007: 24); bir üst amaç olan sürdürülebilirliğin sağlanmasında verimlilik 
ilkelerine göre yönetimi öngören performans yönetimi, yalnızca kaynakların doğru kullanılmasını değil, 
doğru işin yapılmasını sağlayan ölçümlerle de kuruluşta gelecekte olmak istenen yer ve bu yere ulaşmak için 
gereken stratejilerin benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamaktadır.  

 
4. Sürdürülebilir Verimlilik Açısından İşgücü Öneri Sistemi 
Günümüzde rekabetçi performans kalite, maliyet ve zaman (hız/termin) üstünlüğüne 

dayanmaktadır. Çalışanların iç motivasyonunu, takım çalışmasını, katılımı esas alan, otokontrol, ölçme ve 
önleyici yaklaşıma dayalı kalite yönetimi her zaman birim maliyetlerin ve çevrim sürelerinin düşürülmesine 
odaklanır. Bir diğer ifadeyle TKY; “ilk defada her defada doğru yap”; “hataları ortaya çıkmadan önle”, “PUKO 
döngüsü”,öneri sistemi vd. ilke ve uygulamalarıyla aynı zamanda verimliliğe odaklanmaktadır 
(Kontoghiorghes ve Gudgel, 2004). Öneri Sistemi, işi direkt yapan kişilerin söz konusu işin daha iyi nasıl 
yapılabileceği veya işi yaparken karşılaşılan problemler hakkında fikirlerinin alındığı; çalışanları çözüm 
ve/veya iyileştirme üzerinde düşünmeye ve bu düşüncelerini söylemeye teşvik edici bir sistemdir (Bassford 
ve Martin, 1996). Sistemin etkinliği için örgütsel iletişim kanalları açık ve haberleşme sistemi tanımlı olmak 
zorundadır. Formlar aracılığı ile işleyen bu sistem, çoğu işletmede bir performans değerlendirme aracı olarak 
kullanılmakta, toplanan her bir önerinin değerlendirilmesi yolu ile verimlilik artışı sağlanması 
hedeflenmektedir. Öneri sistemi, artık bazı kamu kurum ve kuruluşlarının da performans yönetim 
sistemlerinde yürürlükte olan bir sistemdir ( http://strateji.sau.edu.tr). Amaç, çalışanların yönetim sürecine 
pozitif katkı sağlamasını temin etmek üzere tüm süreçlere ilişkin kalite ve zaman iyileştirici, müşteri 
memnuniyeti ve verimliliği artırıcı, maliyetleri azaltıcı nitelikteki fikirlerin değerlendirilmesini, uygulanmasını 
ve ödüllendirilmesini sağlamaktır. 

 
5. Performans Değerlendirme Ve Öneri Sistemine İlişkin İşletme Analizi 
5.1. Araştırmanın Amacı ve önemi 
Çalışmanın amacı, bir süt ve süt ürünleri işletmesinin Performans ve Kariyer Yönetim Sistemi (PKYS) 

kapsamında gerçekleştirdiği bireysel performans ölçme ve değerlendirme uygulaması ve öneri sisteminin 
sürdürülebilir verimlilik ve verimlilik artırma projelerini ne düzeyde etkilediğinin konuyla ilgili 
ilişkilendirmeler çerçevesinde incelenmesidir. Buradan hareketle araştırmada aşağıdaki soruların cevabı 
aranmaktadır: 

 İşletme için verimlilik, sürdürülebilir verimlilik ve VAP’lar ne anlama gelmektedir? Performans 
yönetim sistemi ve öneri sisteminin verimlilik ile ilişkisi nedir?  Performans yönetim sisteminin 
sürdürülebilir verimliliğe etkisi ne düzeydedir? 

  İşlem adımları, ilişkilendirmeleri, prosedürleri, değerleme yöntemleri ve sonuçları bakımından 
verimlilik temelli bir performans yönetim anlayışı, bireysel performans değerlendirme ve öneri 
sistemi nasıl uygulanmaktadır? 

 İncelenen performans yönetimi ve öneri sistemleri; sürdürülebilir verimliliği gündemine alan diğer 
işletmeler için bir model olabilir mi?  
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5.2.Metodoloji ve Yöntem 
Araştırma, büyük ölçekli bir gıda imalat işletmesinin performans ve kariyer yönetim sistemi ve öneri 

sisteminin sürdürülebilir verimliliğe etkisini ilişki bağlantıları içinde derinlemesine anlamaya çalışan (holistik 
perspektif), nitel bir araştırmadır (Batı, 2004; Ergün, 2007).      

Araştırmanın Örneklemi: Yazarın önceki bilgi, deneyim ve gözlemlerinden hareketle performans ve 
öneri sistemi uygulamaları ve verimlilik projeleri olduğu bilinen; araştırma sorularına cevap verebileceği ve 
araştırma amacına yönelik uygulamaların yerinde incelenebileceği varsayılan örnek işletme, bilinçli olarak 
seçilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2011).  

Yöntem: Çalışmada, performans yönetimi ve öneri sistemlerinin sürdürülebilir verimliliğe etkisini 
işletme düzeyinde derinlemesine incelemek ve konuların birbiriyle bağlantılarını aydınlatmak amacıyla 
“örnek olay yöntemi” kullanılmıştır. Çalışma, tek bir işletme incelendiği için genelleme kaygısı 
taşımamaktadır. 

Veri Toplama: Veri toplamada bireysel görüşme ve doküman inceleme yöntemlerinden 
yararlanılmıştır. Üç ayrı işletme ziyaretinde gerçekleştirilen bireysel görüşmelerde üç bölümden oluşan ve 
29 açık uçlu soru içeren anket uygulanmıştır. Anketin birinci bölümü için bilgi ve görüşlerine başvurulan 
yöneticiler Genel Müdür, Kalite Güvence Müdürü, İK Müdürü, VAP koordinatörü ve Kalite mühendisleri ile 
yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış görüşmeler şeklinde gerçekleştirilmiştir. Anketin ikinci ve üçüncü 
bölümünün uygulandığı İK Müdürü ve Müdür yardımcısı ile yarı yapılandırılmış kişisel görüşme yapılmıştır. 
Veri analizinde; verileri işleyerek somut ve görsel hale getirmek ve sonuç çıkarmak üzere betimsel analiz 
yaklaşımı benimsenmiştir.  

Araştırmada Kullanılan Anket Formu: Araştırmada anket içeriğinin tasarlanması ve soruların 
hazırlanmasında, literatürde performans yönetimi ve performans değerlendirmenin verimliliğe etkilerini 
inceleyen kaynaklardan yararlanılmıştır (Prokopenko, 1992; Grote, 2002; Dorgan, vd, 2006; Sahu, 2007; 
Prasetya ve Masanori, 2010; Subramaniam, 2010).  Anketin 12 sorudan oluşan birinci bölümünde katılımcı 
yöneticilerden sürdürülebilir verimlilik ile performans ve kariyer yönetim sisteminin altyapısını açıklayan 
veriler sağlanmıştır. İkinci bölüm; performans ve kariyer yönetim sisteminin işleyişi ve aşamalarının 
detayları, sürdürülebilir verimlilik ile ilişkisi ve diğer ilişkilendirmeleri, ilgili yönetmelik, değerlendirme 
periyodu, kullanılan yöntem, performans geribildirimleri, performans sonuçlarının kullanımı konularında 
açıklayıcı uygulama verileri sağlayan 14 soruyu içermektedir. Anketin üçüncü bölümünde, öneri sisteminin 
ne anlama geldiği, nasıl işlediği, sürdürülebilir verimlilik ile bağlantısı ve performans yönetim sistemiyle 
ilişkisini sorgulayan 4 soru mevcuttur. 

Araştırmanın Sınırlılığı: Çalışma, örnek işletmenin sürdürülebilir verimliliğe katkı veren 
“Performansını Yönetim Sistemi ve Öneri Sistemi’nin incelenmesiyle sınırlıdır. Her biri ayrı bir araştırma 
konusu olan İK uygulamaları, verimlilik artırma projeleri çalışmanın odaklandığı amacı gereği kapsam dışı 
bırakılmıştır. Ayrıca zaman kısıtı nedeniyle işletmede sürdürülen kişisel görüşmeler, doküman inceleme ve 
analiz sonuçlarını teyitleşme süreci 2 ay içerisinde 3 işletme ziyareti ve e.postalarla tamamlanmıştır. 
 

6. İşletme Analizine Yönelik Araştırma Bulguları 
6.1. İşletmenin ve Veri Kaynağının Tanıtımı 
İşletmenin faaliyet alanı Süt ve Süt Ürünleri Üretimidir. Toplam personel Sayısı; 1355, veri 

kaynaklarının eğitim durumları ise Lisans ve Yüksek Lisans düzeyindedir. Çalışmada kişisel görüşme yapılan 
yöneticiler; Genel Müdür, İnsan Kaynakları Müdürü, Müdür Yardımcıları, Kalite Güvence Müdürü, VAP 
Koordinatörü ve Kalite Mühendisleridir. 
 

6.2. Uygulanan Anketin Birinci Bölümünde Elde Edilen Bilgilerin Analizine Göre İşletmenin 
Performans Yönetim Sisteminin Altyapısı 
6.2.1. İşletmenin Sahip Olduğu Yönetim Sistem Belgeleri: TS EN ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim 

Sistem Standardı, TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistem Standardı,  ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistem 
Standardı, OHSAS 18001 Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği Sistem Standardına sahip olan işletme,  Toplam Kalite 
Yönetimi (TKY) Uygulamalarına 2005 yılında başlamıştır ve yukarıda sözü geçen yönetim sistem 
standartlarını Kalite Yönetim Sistemine 2007 yılında entegre etmiştir. 

 
6.2.2. İşletmenin Genel Yönetim Sistemi: TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Standardı ile TS EN 

ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistem Standardı’nı birbirine entegre eden;  Çevre Yönetim Standardı ve Çalışan 
sağlığı-iş güvenliği standardının gereklerini de hayata geçiren işletmede Entegre bir Yönetim Sistemi (EYS) 
mevcuttur.  İşletme,  EYS’de mevcut bütün süreçlerine ve faaliyetlerine yayılmış olan Verimlilik Artırma 
Projeleriyle (VAP’larıyla) çevreye duyarlı sürdürülebilir verimlilik için çabalayan büyük ölçekli bir gıda imalat 
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işletmesidir.  İşletmenin yazılı Vizyon ve Misyon Bildirimlerinin yanı sıra Kalite, Çevre ve İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Politikaları mevcut olup, işletmede Stratejik Planlama yapılmaktadır.  

 
6.2.3. İşletme İçin Sürdürülebilir Verimliliğin Anlamı: İşletmenin vizyonu ve Kalite ve Gıda Yönetim 

Standartları doğrultusunda faktör verimliliğini artırarak büyümek temel stratejidir. İşletme sürdürülebilir 
verimlilik ve kalite vizyonu gereği 5 yıldır Verimlilik Artırma Projelerini (VAP’lar) hayata geçirmektedir. 
İKM’nün ifadesiyle sürdürülebilir verimliliğin anlamı şudur: “Ulusal, bölgesel ve dünya pazarlarında yüksek kalite 

standartlarında ve rekabetçi fiyatlarla gıda üreterek varlığını sürdürebilmek ve Gıda Güvenliğini sağlamak için (ana 
hammaddemiz olan çiğ sütün sürdürülebilir kullanımı için) ve VAP stratejilerimizin bir gereği olarak sürdürülebilir 
verimlilik anlayışı, genel yönetim sistemimizin operasyonel temel taşıdır. İşletmenin verimlilik anlayışına göre global 

piyasalarda rekabetin ve yüksek kalitenin ön koşulu verimliliktir. Bu nedenle, işletmenin faktör verimliliği ile ilgili 
performans hedefleri doğrudan performans yönetim sisteminin içerisinde Kritik Performans Göstergeleri (KPI’lar) olarak 
yer almaktadır.” 

 
6.2.4. İşletmenin Verimlilik Stratejisi: Çalışmaya konu olan işletme, TS EN ISO 9001 Kalite – TS EN 

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında bütün süreçlerine, bölümlere, takımlara ve bireylere 
yayılmış olan faktör verimliliğini artırma projeleriyle sürdürülebilir verimliliği genel yönetim sisteminin ana 
felsefesi ve operasyonel temel taşı olarak görmektedir. İşletmenin entegre yönetim sistemi kapsamında 
proje takımları ile gerçekleştirdiği Verimlilik Artırma Projelerinden bazıları; Makine ekipman/bakım 
verimliliği ve ilgili işgücünün yetkinlik düzeyini artıran Otonom Bakım Sistemi, Kondens Geri Kazanım Projesi, 
Anaerobik Arıtma Projesi, Hammadde (çiğ süt) tedariğinde sürdürülebilir kaynak verimliliğini esas alan 
Burdur Projesi ve Akıl Küpü Öneri Sistemi ‘dir.  

 
6.2.5.İşletmenin Performans Yönetim Sistemi: TS EN ISO 9001 Kalite ve TS EN ISO 22000 Gıda 

Güvenliği Yönetim Sisteminin bir gereği olarak kurumsal düzeyde 6 yıldır uygulanan Performans Yönetim 
Sisteminin resmi adı: Performans ve Kariyer Yönetim Sistemi (PKYS)’dir. Bu sistemde kullanılan performans 
ölçme-değerlendirme yöntemi; Hedef ve Yetkinlik Bazlı değerlendirme yöntemidir. 
 

6.2.6.Performans ve Kariyer Yönetim Sistemi”nin Amacı ve Kapsamı: PKYS’nin temel amacı, 
yüksek performans kültürü oluşturmaktır. Vizyonu ve ana hedefleri organizasyona taşımak için 
gerçekleştirilen kilit bir yönetim uygulaması ve kariyer planlaması için somut bir göstergedir. Organizasyonu 
oluşturan bireylerin, takımların ve süreçlerin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi açısından da önemli bir 
yönetim sürecidir. Ayrıca, performans-ödül-disiplin dengesi açısından da temel bir insan kaynakları 
uygulamasıdır. PKYS, işletmenin İnsan Kaynakları Yönetiminin temel bir işlevi olmasının ötesinde; şirket 
vizyonunu organizasyonun bütün noktalarına yaymak ve organizasyonda aynı strateji ve hedeflere doğru bir 
“hizalama” sağlayabilmek için olmazsa olmaz bir yönetim aracıdır. 

PKYS’nin kapsama alanı bütün çalışanlar olup, işletmenin bütününe yönelik bir stratejik yönetim 
uygulamasıdır. Bu uygulama, her yıl Ocak ayı başında vizyona ve stratejik amaçlara göre saptanan SMART 
hedefleri bölüm hedeflerine; bölüm hedeflerini de birey hedeflerine indirgeyen ortak hedef sistemine göre 
gerçekleştirilmektedir. İnsan Kaynakları yöneticisi PKYS’ni kapsam açısından şöyle açıklamaktadır: “Her yılın 

başında vizyon doğrultusunda toplamda makrodan mikroya hedefler, görevler, sorumluluklar bazında indirgenen;  
değerlendirme sonucunda da bireyden- birime - birimden- kuruma doğru işleyen bütüncül bir süreçtir. Aralık Ayı 
sonunda performans değerlendirme sonuçları açısından büyük resme bakıldığında; bireyden - birime – ve- birimden- 

kuruma, toplam örgütsel performansı görebilirsiniz”. Özetle; işletmenin uyguladığı bu performans ve kariyer 
sistemi, Genel Müdürden stajyere kadar bütün çalışanları kapsadığı gibi, bütün süreç ve departmanları da 
kapsamaktadır. Sistem, işletmede beyaz yakalı-mavi yakalı ayırımı olmaksızın, kurumsal performans, bölüm 
performansı ve bireysel performans ayırımı yapılmaksızın tek bir sistemde “performans ve kariyer 
yönetimi” şeklindedir.   
 

6.3. Anketin İkinci Bölümünde Sağlanan Verilerin Analizine Göre Performans Yönetim Sisteminin 
İşleyişi, Aşamaları, İlişkilendirmeleri ve Sonuçları ile İlgili Bulgular 
6.3.1.PKYS’nin İlişkili Olduğu Birimler ve Bireyler: İşletmenin İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY), 

performans yönetim sürecinin sahibidir. İK yöneticisi ile birlikte Genel Müdür ve süreç / departman 
müdürleri de sürecin sahibidir. Performans sisteminin düzenliliği ve sürekliliğinden ve İKY ve süreç, 
departman yöneticileri sorumludur. Sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesinden ise bütün organizasyon (Genel 
müdürden – bireylere) sorumludur. İK yöneticisi ve hat / departman yöneticileri performans bilgisini 
toplamaktan sorumludur. Performansla ilgili bilgilerin sistemdeki formlara girilmesinden ise öncelikle 
departman yöneticileri sorumludur. İK yöneticisi bu süreci takip ve kontrol etmektedir.  
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Sistemde Bilgi Akışı: İşletmede bütün sistemleri, süreçleri, bölümleri, takımları ve bireyleri birbirine 
bağlayan entegre bilgi (SAP) sistemi ve bu sistem üzerinden çalışan etkin bir raporlama sistemi mevcuttur. 
PKYS, bu sistem üzerinden işlemekte ve eş zamanlı ve hızlı bir bilgi akışı sağlamaktadır. Yöneticiler ve 
çalışanlar, performans ile ilgili hedef ve yetkinlik, ara değerlendirme ve nihai değerlendirme bilgilerini SAP 
üzerinden ilgili formlar yardımıyla sisteme girmektedir. Performans raporlama, SAP üzerinden ilk amir, İK 
yöneticisi, ilgili süreç/departman yöneticisi ve üst yönetime aynı anda ulaşmaktadır. 
 

6.3.2.PKYS’de Gerçekleştirilen Performans Ölçme ve Değerlendirme Çalışmalarının Sürdürülebilir 
Verimlilik İle İlişkisi: Performans ölçme ve değerlendirme süreci sürdürülebilir verimlilik ile bire-bir ilişkilidir. 
İşletmenin vizyonu doğrultusunda temel stratejilerinden biri de VAP stratejisidir. Bu strateji birime 
indirgendiğinde birimin verimlilik hedefleri aynen ilgili çalışanın da verimlilik hedefleri haline gelmekte ve 
birey günlük görev ve sorumluluklarını yerine getiriyorken aslında verimlilik odaklı çalışmaktadır. Diğer bir 
ifadeyle, performans yönetim sisteminin içerisinde verimlilikle ilgili kritik performans göstergeleri (KPI’lar) 
yer almakta ve izlenmektedir. İşletmenin kaynakları etkin kullanma, sürdürülebilir maliyetler ve kalitenin ön 
koşulu olarak belirlediği verimlilik göstergeleri: “İşçilik maliyetleri, - Müşteri memnuniyetinde yüzde artış,- 
İşgücü kayıpları, - Hatalı ürün yüzdesi,- Eğitim saati,  - Malzeme, makine   -  hat verimliliği hedefleri,- Çalışan 
memnuniyeti,- Enerji verimliliği hedefleri ve öneri sistemi hedefleri”ne yönelik verimlilik göstergeleridir. 
 

6.3.3.PKYS’nin İşleyişi: Aşamaları ve İşlem Adımları: Performans ve Kariyer Yönetimi süreci üç 
aşamada gerçekleştirilmektedir. 1.AŞAMA: Ocak ayında, planlama aşamasıdır. 2.AŞAMA: Temmuz ayında 
gerçekleştirilen ara değerlendirme aşamasıdır. 3.AŞAMA: Aralık ayında yapılan performans değerlendirmesi 
ve geribildirim aşamasıdır.  

Ocak Ayı Planlama Aşaması: Yılın başında üst yönetim misyon ve vizyon doğrultusunda yıllık şirket 
hedeflerini belirler. Bu noktada İKY’nin sahipliğinde tüm birim/süreç yöneticilerinin katıldığı bir “hedef 
çalıştayı” düzenlenir ve birim/süreç yöneticilerinin ortak kararları ile şirket KPI’ları belirlenir. Bu çalıştayda 
tüm KPI’lar vizyonu hayata geçirmek üzere ve birimler arası çatışmaya mahal vermeyecek şekilde 
değerlendirilir. Böylece yeni yıl için şirket ana hedefleri belirlenmiş olur. Şirket ana hedefleri SAP üzerinden 
tüm çalışanlarla paylaşılır. Her bir departman paylaşılan KPI’ları referans alarak kendi departman hedeflerini 
belirler. İşletme bünyesinde faaliyet gösteren her bir departman kendi içinde bir araya gelir ve bu çalışmayı 
yapar. Departman/birim hedeflerinden yola çıkarak her bir çalışan için bireysel hedefler konur. 
Departmanlar, kendi üyelerinin hem fikir olduğu departman hedeflerini ve bireysel hedefleri sistem 
üzerinden üst yönetime sunar. 

Temmuz Ayı Ara Değerleme Aşaması: Çalışanlarla birim/departman yöneticileri arasında hedef 
görüşmeleri gerçekleştirilir. Ara değerlendirmede “mutabakat” esastır. Mutabakata dayalı ara 
değerlendirmede ilk amir ile çalışan hedeflerin gerçekleşme durumunu, hedeflerle ilgili şu anda varılan 
noktayı değerlendirmektedir. Bu nedenle ara değerlendirme, yönetici ile çalışanın karşılıklı olarak smart 
hedeflerde mutabık kalmaya çalıştıkları ciddi bir ara süreçtir. Çalışan, yılın başında koyduğu bireysel 
hedefleri ve diğer hedefler konusunda ya yöneticiyi ikna eder; ya da yönetici onu ikna eder ve mutabakat 
sağlanır. Buna göre;  Her bir çalışan yılın başında belirlenen hedeflerinde geldiği son durumu kendi 
departman yöneticisine sunar. Yönetici, çalışanın belirlenen hedeflerine göre gösterdiği performansa 
yönelik değerlendirmesini sisteme girer. Daha sonra da çalışan kendi değerlendirmesini yapar. SAP sistemi 
üzerinden hedeflerle ilgili neler yaptığını değerlendirir ve sisteme girer.   

Aralık Ayı Yıl Sonu Değerlendirme Aşaması: Aralık ayında her bir departman kendi içinde 
hedeflerle ilgili gelinen son noktayı değerlendirir. Bu aşamada çalışan kendini değerlendirmekte, sonra da 
yöneticisi çalışanı değerlendirmektedir. Sürecin sahibi ve sponsoru İK yöneticisi ise sürece koçluk yapmakta, 
sistem üzerinden akışı takip etmektedir. İK yöneticisinin sorumluluğu, sürecin doğru işlemesini sağlamaktır. 
Her bir çalışan hedeflerle ilgili önce kendini değerlendirir ve gerçekleşen verileri birim/departman 
yöneticisine SAP üzerinden sunar. Sonra da üst yönetime sunmak üzere performans verilerini sistemdeki 
performans formuna işler. Daha sonra departman yöneticisi bölüm çalışanlarının bireysel hedeflerini ve 
diğer hedefleri sistem üzerinden değerlendirir. Bu değerlendirmede yönetici, hedef aşıldıysa 4; 
gerçekleştiyse 3; beklenenin altındaysa 2; hedefle ilgili bir veri yoksa 1 puanı verir. Ayrıca, Aralık ayı 
değerlendirmesinde yetkinlikler de değerlendirilmektedir. Her bir görev düzeyi için benimsenen 
yetkinliklerin altında, spesifik davranışsal göstergeler; açık ve somut yetkinlik ölçütleri olarak tanımlanmıştır. 
Böylece yetkinlikleri ölçen davranışsal göstergeler, adeta sözel standartlar olarak değerlendirilmiş 
olmaktadır. Yetkinlikler de değerlendirildikten sonra, sisteme hedef değerlendirme puanları ve yetkinlik 
puanları girilmekte ve böylece kişinin A’dan D’ ye performans göstergesi oluşmaktadır: A:  Üstün başarı;   B: 
Beklenenin üzerinde;    C: Başarılı;    D: Yetersiz performans anlamına gelmektedir. SAP bilgi sisteminde yer 
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alan PKYS modülüne hedeflerle ilgili performans ve yetkinlik puanları girildikten sonra çalışanın nihai 
performans göstergesi sistemde A, B, C, D şeklinde görülmektedir. Ayrıca, çalışanın performans 
göstergesinin neden A, B, ya da C, D olduğu da sistem üzerinden açıklanmaktadır. 
 

6.3.4.PKYS Yönetmeliği: Yukarıda açıklanan performans ve kariyer yönetim sisteminin aşamaları ve 
her aşamada gerçekleştirilmesi gereken işlemler,  bu sistemin yönetmeliği olarak yazılmıştır. Yine, birbirini 
izleyen ve tamamlayan maddeler halinde sıralanan işlem adımları da PKYS’nin süreç akış şemasını 
oluşturmaktadır.  

Değerlendirme Periyodu: Örnek işletmede performans değerlendirme yılda bir kez yapılmaktadır.  
Süreç, yılın başında, Ocak ayında planlama ile başlamakta; Temmuz ayında ara değerlendirme yapılmakta; 
Aralık ayında ise performans değerlendirmesi gerçekleştirilmekte ve değerlendirme sonuçları ilgili yerlere ve 
yeni yılın iş planına veri aktarmaktadır. Yılın başında vizyon doğrultusunda yapılan planlamayla belirlenen 
ana hedeflere göre süreç, departman, iş/görev, birey hedefleri ortaya konmaktadır. Buna göre her bir birim, 
takım ve birey iş hedeflerini, bireysel ya da takım hedeflerini veya proje hedeflerini ve varsa ortak 
hedeflerini saptamaktadır. Organizasyonda amaçlanan “hizalama” mutabakata dayalı “ortak hedefler 
sistemi” ile PKYS sayesinde bu şekilde gerçekleşmektedir. 
 

6.3.5.Performans ve Kariyer Yönetim Sisteminde kullanılan Yöntem: İşletmede hedef ve yetkinlik 
bazlı değerlendirme yöntemi uygulanmaktadır. Hedefler vizyondan, yetkinlikler ise şirket değerlerinden 
gelmektedir. Şirketi değerli kılan sadece sonuçlar değildir; değerler ve ilkeler de sonuçlar kadar önemlidir. 
Bir başka deyişle, hedefler “ ne yaptığınızı göstermektedir; yetkinlikler ise çalışma şeklinizi, iş yapma tarzınızı 
davranış modeli olarak standardize etmektedir. Neyin yapıldığının yanında nasıl yapıldığı da önemlidir ve 
ölçülmelidir. Bu nedenle performans, % 50 hedef, % 50 yetkinlik olarak değerlendirilmektedir. İşletmenin 
insan kaynakları yöneticisine göre; “etkin ve verimli insan kaynakları sisteminin oluşturulması için 
yetkinliklerin de değerlendirilmesi gerekmektedir”. Belirlenen yetkinlikler, ortalama (temel) davranışlar 
değil, ortalama üstü davranışlardır ve yerine getirilmesi durumunda yüksek performansı ifade etmektedir. 
Örnek işletmede yetkinlikler, genel yetkinlik ifadeleri olarak değil, somut olarak iş davranışını ölçen 
yetkinliklerdir. Örneğin, “takım çalışması yapar” ifadesi yerine; çalışanın iş davranışı için “takım çalışmasına 
katılım yüzdesi” somut ölçü olarak konulup değerlendirilmektedir.  

 
6.3.6. PKYS’de Geri-bildirim: Performans Sonuçlarının Kullanılması: Performans değerlendirme 

tamamlandıktan sonra performans sonuçları öncelikle kariyer planlamaya ve belli bir prosedüre göre işleyen 
ödül sistemine veri ve bilgi aktarmaktadır.  Performansı çok başarılı ve beklenenin üzerinde olan A ve B 
düzeyindeki potansiyeli olan çalışanlara yükselme olanağı, ilave bir pozisyon ve ek sorumluluklar verilmekte 
ve bu sorumlulukları yerine getirebilmesi için gerekirse eğitimle desteklenmektedir. Performans göstergesi 
A, B ve C olanlara, ödül prosedürüne uygun olarak ( maaş x katsayı bazında) prim verilmektedir. Bu 
ödüllendirme sistem üzerinden işletme düzeyinde duyurulup paylaşıldığı için artı bir tanıma ve taktiri de 
beraberinde getirmektedir. Ayrıca, performans göstergesi A ve B olan çalışanlara yönetici tarafından 
teşekkür edilmektedir. Performans göstergesi C olana ise, hedeflerini gerçekleştirdiği için duyulan 
memnuniyet ifade edilirken; hangi konularda iyi olduğu, bunları daha da iyileştirebileceği, daha hangi 
konularda kendisinden başarı beklendiği ve kendisini desteklemek istediği, eğitim kataloğundan istediği 
eğitimi seçmesi yönetici tarafından bildirilmektedir. Performans göstergesi beklenenin altında yetersiz 
performans gösteren D düzeyindeki bir çalışan için ise “destek süreci” devreye girmektedir. Yöneticisi 
çalışanla mülakat yaparak problemin ana kaynağını saptamaya çalışmaktadır: İşletmeye aidiyetinde mi bir 
problem yaşamaktadır? İşe yönelik teknik bir yetersizlik mi yaşamaktadır? Veya işe mi ısınamamıştır? 
Biriminde veya takımında bir uyum, iletişim sorunu mu yaşamaktadır? Yoksa ailevi bir sorunu mu vardır? 
Bireysel (ruhsal veya fiziksel) bir rahatsızlığı mı vardır? Sistematik problem çözme yaklaşımı sergileyen 
yöneticinin bu aşamadaki hedefi çalışanı kazanmaktır. Bu yaklaşımla performans düşüklüğünün kaynağı 
saptanıp, iyileştirme planı hazırlanarak uygulamaya alınmakta ve yönetici tarafından takip edilmektedir. 
İşletmede ücretlendirme sektör ortalamasının altında olmamak kaydıyla görev bazında alt ve üst aralıkta 
saptanmaktadır. Performans sonuçlarına yönelik bu çalışmaların ardından, bölüm bazında, İK Yöneticisinin 
koçluğunda, performans geribildirim paylaşımı yapılmaktadır. 

 
6.3.7. PKYS Çalışanların Ne Derece Gündemindedir? Performans yönetim süreci öncelikle çalışanın 

kariyer gelişimi için önemli bir süreçtir. Çalışanlar, yılın başında, ortasında ve sonunda mutabık kaldıkları 
hedefleri ve kendi bireysel hedeflerini sunmaktadır. Yılın sonunda bu hedefleri gerçekleştirme puanları ve 
yetkinlik puanlarına göre performans düzeyi ortaya çıkmaktadır. Buna göre çalışan; performans düzeyi 
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yüksek olursa yılın sonunda kariyer olanağı olduğunu, ödül-prim, taktir fırsatı bulacağını bilmektedir. 
Performansı düşük olursa taktir-ödül alamayacağının, ücret zammı alamayacağını, mevcut pozisyonda 
kalacağının veya destek programına alınacağının bilincindedir. 
 

6.4.Bireysel Öneri Sisteminin Verimliliğe Etkisinin Analiz Bulguları   
 
6.4.1.Öneri Siteminin İşletme İçin Anlamı ve Verimliliğe Etkisi 
Örnek işletmede uygulanan mevcut öneri sisteminin adı Akıl Küpü Öneri Sistemi”dir (AKÖS). Akös, 

yöneticilerin ifadesiyle; hem Performans ve Kariyer Yönetim Sistemi, hem de Entegre Yönetim Sistemi için 
etkin araçlardan biridir. Bu nedenle, performans değerlendirmede kritik performans göstergesi (KPI) olarak 
yerini almıştır. İşletmede çalışanların iyileştirme ve çözüm önerilerinin alınması, AKÖS olarak 5 yıldır 
yürürlükte olan bir sistemdir. Öncelikle üst yönetim, TKY sistemini oluşturma aşamasında çalışanların 
önerilerini almayı “çalışanların katılımının sağlanması” olarak yüzde yüz benimsemiştir. Bu sistem sayesinde 
çalışanları iyileştirme önerileri, ilgili formlar aracılığı ile sisteme yansıtılmakta ve önerilerden 
yararlanılmaktadır. Öneri sisteminin dayandığı ilke; “işi en iyi bilen o işi yapan kişidir” ilkesidir. İşi yapan 
kişilerin önerileri sayesinde öncelikle süreçlerde hataların ve kayıp sürelerin azaldığı görülmektedir. Kabul 
edilen öneri sayısı çalışanların performans artışı, kariyerleri ve yükselmelerinde önemli bir performans 
göstergesidir. Girdiler, çıktılar, süreç akışları, gıda güvenliği, iş güvenliği, çevre güvenliği, ergonomi, 5 S ve 
tasarruf sağlayan bütün iyileştirme ve yenilik önerilerinin değerlendirilmesiyle verimlilik artışı 
sağlanmaktadır. 

 
6.4.2.Öneri Sisteminin İşleyişi, Aşamaları ve Sorumluları: Öneri Sistemi (AKÖS), İşletmede süreç ve 

bölüm müdürleri dışında bütün çalışanların bireysel ya da takım halinde katılımına açık bir sistemdir. Sistem 
özetle şöyle işlemektedir: İşletmede; insan kaynakları, kalite, üretim ve bakım, bölümlerinden müdür, 
müdür yardımcısı, şef ve mühendis katılımıyla (8 kişilik) bir “öneri değerlendirme kurulu” oluşturulmuştur. 
Öneri sahibi ya da takımı önerilerini sistemdeki ilgili excel tablosuna girerek İnsan Kaynakları Müdürlüğüne 
iletmektedir. Her hafta Cuma günü bu öneri, akıl küpü değerlendirme toplantısında değerlendirilmektedir. 
Öneri hangi konuyla ilgili ise (gıda güvenliği, hijyen, kalite, makine verimliliği, bakım, vd), öneri değerleme 
kurulundaki ilgili kişi öneriyi cevaplandırmakta; uygulanabilir ya da uygulanamaz değerlendirmesi 
yapılmaktadır. Eğer öneri, kurulda üyesi bulunmayan bir uzmanlık alanını ilgilendiriyorsa (örneğin bir arıtma 
önerisi, hemen çevre mühendisliğine iletilmekte), cevabını ve değerlendirmesini öneri değerleme kuruluna 
göndermesi istenmektedir. Öneri değerleme kurulunda “uygulanabilir” bulunan önerinin fayda / maliyet 
analizi yapılmaktadır. Öneri ile ilgili birimin mühendisi veya uzmanı ile maliyet muhasebesi sorumlusu 
öneriyle ilgili bir maliyet raporu hazırlamaktadır. Getireceği ek maliyete değer bulunan öneri maliyet 
skalasına göre ödüllendirilmektedir. Örneğin, 1. basamaktaki 1000-5000 TL maliyet avantajı sağlayan öneri 
altın ile; 5. basamaktaki öneri kişisel bilgisayar ile ödüllendirilmektedir. Yemekhanede yapılan ödül 
töreninde Genel Müdür ve bütün çalışanların katılımıyla öneri sahibi/sahipleri taktir ve ödüllerini 
almaktadır. Sonuç olarak çalışanların bireysel ya da takım halinde verdikleri iyileştirme, çözüm ve yenilik 
önerileri işletmenin PKYS’de yerini almış olup, “kişisel performans hedefleri”ne konulmuştur. 
 

7. Sonuç  
Günümüzde sürdürülebilir işletme olmanın temel gereği sayılan verimlilik artırma projelerinin 

hayata geçirilmesini sağlayan kilit sistemlerden biri de performans yönetim sistemidir. İşgörenlerin işteki 
performansını tanımlayan, motive eden, ölçen, değerlendiren, geliştiren ve ödüllendiren süreçlerden oluşan 
bir performans yönetim sistemi, kurumsal hedefler ile bireysel hedefler arasında eşgüdüm sağlayarak her iki 
tarafında hedeflerine ulaşmasını koordine eden stratejik bir süreçtir.  

Verimlilik hedeflerini ve bireysel performans değerlendirmesini kapsayan bir Performans Yönetim 
Sisteminin başarılı olabilmesi için, TKY ve/veya ISO standartlarına göre kapsamlı ve entegre bir sistem olarak 
yapılandırılması ve öneri sistemi gibi sistemlerle de desteklenmesi gerekmektedir.  Ayrıca, İşletmede bütün 
sistemleri, süreçleri, bölümleri, takımları ve bireyleri birbirine bağlayan ve eşzamanlı bilgi akışını sağlayan 
entegre bir yönetim bilgi sistemi ve bu sistem üzerinden çalışan etkin bir raporlama sistemi performans 
yönetiminin başarısı için kritik öneme sahiptir. Literatür bilgisi (Dorgan vd, 2006; Sahu, 2007; Uyargil, 2009; 
Prasetya ve Masanori, 2010; Zaman, 2011; Spiden, 2011; Dessler, 2011) ve örnek işletmenin uygulama 
bulguları doğrultusunda; bireysel ve örgütsel performansı ve sürdürülebilir verimliliği aynı sistem içerisinde 
değerlendiren etkin bir PYS’nin sağlamlığı ve sürekliliğini sağlayan unsurlar şöyle sıralanabilir:  

 İşletmenin misyon,  ana amaç, ve uzun vadeli stratejik hedeflerini kapsayan kurumsal stratejik 
planlama yapılmalıdır. 
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 İşletmenin VAP (Verimlilik Artırma Program-Proje) stratejisi performans yönetim sistemi 
içerisinde kritik performans göstergeleri olarak yer almalıdır.   

 Stratejik plan doğrultusunda yıllık iş planları yapılarak o yıl odaklanılacak kritik performans 
alanları ve operasyonel hedefler oluşturulmalı ve organizasyonun yıllık bütçesi ile 
ilişkilendirilmelidir. 

 Hedefler bölüm/birim müdürlerine dağıtılarak, bölümlerin/birimlerin hedef dağılımları 
gerçekleştirilmeli, birimlerden de birey hedefleri oluşturulmalıdır.  

 Sistem geliştirilirken aynı zamanda işletmede belirlenen iş ve yönetim süreçleri de dikkate 
alınarak ana veya alt süreçlerin ya da kilit/kritik süreçlerin performans göstergeleriyle 
kurumsal, bölüm ve bireysel hedefler birbirleriyle ilişkilendirilmelidir. 

 PYS yönetmeliği ya da prosedürü hazırlanmalıdır. 

 Performans değerlendirmenin kapsamı ve yöntemi tanımlanmalıdır.  

 Yöneticiler, örgütün yıllık hedeflerini departman ya da birim hedeflerine ve birey hedeflerine 
indirgeme konusunda bilgili ve deneyimli olmalıdır.  

 Değerleyen ile değerlendirilen arasında etkin iletişim ve işbirliği desteklenmelidir. 

 Organizasyonda benimsenen performans değerlendirme yöntemine uygun bir performans 
puanlaması yapılmalıdır. 

 Örgüte özel performans değerleme formları ve raporlama sistemi geliştirilmelidir. 

 Ayrıca formda yöneticilerin astlarını değerlendirmede kullanabilecekleri özel bir etkinlik, kritik 
olay gibi bir konuya da yer verilmelidir. 

 Bireysel başarının tanınması ve ödüllendirme bir prosedüre bağlanmalıdır. 

 Çalışanların motivasyonu, performans iyileştirme, eğitim ve kariyer planlamada çift yönlü (hem 
çalışana hem yönetime) geribesleme sağlanmalıdır. 

 Çalışanların kalite iyileştirici, müşteri memnuniyeti ve verimlilik artırıcı nitelikteki fikirlerinin 
etkin bir şekilde değerlendirilmesini sağlayan bir öneri sistemi kurulmalı ve performans 
yönetim sisteminin tamamlayıcısı olarak sisteme entegre edilmelidir.  

 
Çalışmanın özgün tarafı; örnek işletmenin sınıfında iyi uygulama olan iki sistemi, PKYS ve AKÖS, 

yerinde incelenerek bu sistemleri tanımak ve/veya uygulamak isteyenler için somut bulgular ve öneriler 
getirmeye çalışmasıdır. Sonuç olarak küresel krizler, iklim değişikliği, sınırlı kaynakların tükeniyor olması ve 
işsizlik karşısında sosyal ve ekonomik sorumluluklarımız, verimliliği teknik anlamda hesaplamaların ötesine 
taşımıştır. Bu nedenle, işletmeler artık performans yönetim sistemleri kapsamında verimliliğin nitelik 
bakımından da takibini ve değerlendirmesini yapmak durumundadır.    
                                                                                              
Kaynakça 
Açık, M. (2010), “Verimlilik Yönetimi ve Verimlilik Artırma Teknikleri”, 

http://www.butso.org.tr/belgeler/seminerler/verimlilik/,  Erişim Tarihi: 21.01.2015. 
Atılgan, T. (2002), Konfeksiyon İşletmelerinde Performans Değerlendirme ve Etki Eden Faktörler, Türkiye V. Pamuk, 

Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı-Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, 
Diyarbakır. 

Atlas COPCO, (2009), “Sustainable Productivity”,  
http://www.atlascopco.com/us/AtlasCopcoGroup/Productivity/, Erişim Tarihi: 27.03.2015. 
Batı, A. H, (2004), “Nitel Araştırma Yöntemleri” http://www.halksaglıgı.med.ege.edu.tr/seminerler/2003-

04/NitelAraştırma_HB.pdf/,   Erişim Tarihi: 23.05.2014. 
Bassford, R. L. ve Martin C. L. (1996), Employee Suggestion Systems: Boosting Productivity and Profits, Axzo Press, USA. 
Borusan, (2011), “Borusan Grubu Sürdürülebilirlik Raporu”, http://www.borusan.com.tr/, Erişim Tarihi: 27.03.2015. 
Budhwani, Z. R. ve Jalbani, A. A. (2009), “Impact of Performance Appraisal Systems on Employee Productivity”, Global 

Journal of Strategies and Governance, 2(2), pp.111-129.  
Dessler, G. (2011), Human Resource Management  (12.Baskı), Pearson Education Inc, N.J. 
Dorgan, S, J, Dowdy, J,J. Rippin, T,M. (2006), “The Link Between Management and Productivity”, McKinsey Quarterly 

Publishing, February, 2006, pp.5-13.  
Duchon, M. (2007), “Improve Productivity with Performance Evaluations”, 

http://www.constructionbusinessowners.com/topics/management/construction-
workforce/management/improve-productivity-performance-evaluation/ Erişim Tarihi: 05.12.2014. 

Ergün, M. (2009), “Bilimsel Araştırma Yöntemleri”, http://www.egitim.aku.edu.tr/nitelarastirma.ppt/ e.t.23.05.2014. 
FORFAS, (2009), (Ireland Policy Advisory Board for Enterprise, Trade, Science, Technology and Innovation), “Boost Your 

Company’s Productivity”, http://www.forfas.ie/ Erişim Tarihi:05.12.2014. 
Grote, D., (2002), The Performance Appraisal Question and Answer Book: A Survival Guide for Managers, AMACOM,NY. 

http://www.atlascopco.com/us/AtlasCopcoGroup/Productivity/
http://www.halksaglıgı.med.ege.edu.tr/seminerler/2003-04/NitelAraştırma_HB.pdf/
http://www.halksaglıgı.med.ege.edu.tr/seminerler/2003-04/NitelAraştırma_HB.pdf/
http://www.borusan.com.tr/
http://www.constructionbusinessowners.com/topics/management/construction-workforce/management/improve-productivity-performance-evaluation/
http://www.constructionbusinessowners.com/topics/management/construction-workforce/management/improve-productivity-performance-evaluation/
http://www.egitim.aku.edu.tr/nitelarastirma.ppt/
http://www.forfas.ie/


23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, MUĞLA 

390 
 

Hekimci, F. (2012), “ Sürdürülebilir Yarınlar İçin Sürdürülebilir Tüketim ve Enerji Verimliliği” Anahtar Dergisi, Yıl:24, 
Sayı:277, Ankara, ss.10-15. 

Koç, A. (2009), “Verimliliğe Dayalı Büyüme”, Tisk, İşveren Dergisi, Eylül 2009, Ankara. 
Kontoghiorghes C, Gudgel R., (2004), “Investigating the Association Between Productivity and Quality Performance in 

Two Manufacturing Settings”, Quality Management Journal, Vol:11, No 2, pp.8-20. 
Marangoz, M, Biber, L. (2007), “İşletmelerin Pazar Performansı ile İnsan Kaynakları Uygulamaları Arasındaki İlişkinin 

Araştırılmasına Yönelik Bir Çalışma”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8 (2), ss.202-217. 
Mathis, L, R. Jackson, H, J. (2000), Human Resource Management, 8. Ed, Prentice-Hall, New Jersey, 
Mitchell B, Gamlem C, (2012), The Big Book of Human Resource, Career Press, New Jersey. 
MPM VAT Dizisi, (1999), “Verimliliği Artırıcı Yaklaşım ve Teknikler Dizisi”, MPM, Ankara. 
MPM, (2004), “Sürdürülebilir Büyümenin Anahtarı Verimlilik” http://www.mpm.org.tr/ Erişim Tarihi:02.05.2010 
MPM, (2006), “Verimlilik”, http://www.mpm.org.tr/ Erişim Tarihi:05.05.2010.  
Prasetya, A, Masanori, K., (2010), “Correlation Among Productivity, Performance Assessment System and Salary System 

(A numerical Representation of A Qualitative Survey), Research Journal of International Studies, Issue: 16, pp. 
84-103. 

Prokopenko, J. (1992), Verimlilik Yönetimi: Uygulamalı El Kitabı (Çev: Baykal, O. Atalay, N. Fidan, E), MPM Yayını, 
No:476, Ankara. 

Prokopenko, J. (2006), Verimliliği Teşvik Kuruluşları: Evrim ve Deneyim (ILO Verimlilik ve Yönetim Geliştirme Programı), 
675. Cilt, MPM Yayınları, Ankara. 

Prokopenko, J, North, K. (2011),Verimlilik ve Kalite Yönetimi: Modüler Program, Cilt 1, 2 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Verimlilik Genel Müdürlüğü Yayını, Yayın No:716, Ankara. 

Subramaniam, V. (2010), Productivity İmplications of Performance Appraisal System: Innovative Link Between 
Productivity and Performance Appraisal of Manpower, Lambert Publishing, India. 

Sabuncuoğlu, Z. (2008), İnsan Kaynakları Yönetimi (Uygulamalı), (3. Baskı), Alfa Aktuel Basım Yayım Dağıtım, Bursa. 
Sahu, R.K., (2007), Performance Management System, Excel Books, New Delhi.  
Sarıaltın, H. Yılmazer, A.( 2011), “İşletme Düzeyinde Bir Verimlik Yönetim Sisteminin İncelenmesi: Bir Süt ve Süt Ürünleri 

İşletmesi En İyi Uygulama Örneği”, 16. Dünya Verimlilik Kongresi ve Avrupa Verimlilik Konferansı, Bildiriler, 
1.Cilt-Part.1, Mayıs, 2011, Ankara, ss.72-86. 

Spiden, L. (2011), “How to Increase Productivity with Performance Management Procedures”, 
http://www.smallbusinessforum.com/au/how-to-increase-productivity-with-performance-management-
procedures/ Erişim Tarihi:05.12.2014. 

Tangen, S,( 2005)., “Demystifying Productivity and Performance”, International Journal of Performance Management, 
Emerald Group Publishing, Vol:54, No 1, pp. 34-46. 

Tümer, S. (2007), “Kurumsal Performans Yönetim Sistemi, MPM İK Bölümü Eğitim Programı”, http://www.mpm.org.tr/ 
Uyargil, C. (2009), “Performans Değerlendirme”, İnsan Kaynakları Yönetimi İçinde, İ.Ü, İşletme Fakültesi Yayın No: 2211, 

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.209-259. 
Uyargil, C. (2010), “İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Performans Değerlendirme ve Performans Yönetimi”, 

Performans ve Kariyer Yönetimi içinde (Editörler, Tosun, Z. Kağnıcıoğlu,D), Anadolu Üniversitesi Yayını No: 
2586, AÖF Yayını No: 1555, Eskişehir, ss.3-25. 

Vardar, Y. (2010), “İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, Performans Yönetim Sistemi, Performans Değerlendirme”, 
http://www.tobb.org.tr/EgitimveKaliteMudurlugu/Egitimler/aspx/ Erişim Tarihi:05.02.2015.  

WCSP (World Confederation of Productivity Science), 2009. “Productivity Science”, http://www.wcps.info/ Erişim 
Tarihi:02.07.2010. 

Yıldırım, A. Şimşek, H. (2011), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara. 
Zaman, A. (2011), “A Critical Review of Performance Management and its Impacts on Productivity: A Case of TRM 

Pakistan” http://www.ssrn.com/sol3/papers-cfm?abstract_id=2135338/ Erişim Tarihi:29.03.2015.  
http://mpm.org.tr/sozluk/default.asp?dict=v/ 
http://strateji.sau.edu.tr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mpm.org.tr/
http://www.smallbusinessforum.com/au/how-to-increase-productivity-with-performance-management-procedures/
http://www.smallbusinessforum.com/au/how-to-increase-productivity-with-performance-management-procedures/
http://www.mpm.org.tr/
http://www.tobb.org.tr/EgitimveKaliteMudurlugu/Egitimler/aspx/
http://www.wcps.info/
http://www.ssrn.com/sol3/papers-cfm?abstract_id=2135338/
http://strateji.sau.edu.tr/


23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, MUĞLA 

391 
 

3-D PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ: KÜLTÜR BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYAN 

MELEZ BİR PERFORMANS DEĞERLENDİRME MODELİ ÖNERİSİ 
 

Umut Can ÖZTÜRK 
Süleyman Demirel Üniversitesi 

umutcn.ozturk@gmail.com 
 

Özet 
Günümüzün yüksek tempolu değişim ve rekabet ortamı içerisinde yüksek performans sergilemek 

ve örgüt için katma değer yaratabilmek esastır. Bu nedenle performans kavramı değer kazanmakta ve 
performans değerlendirme sistemleri tekrar ele alınmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, ulusal literatürde 
oldukça sık tartışılmakta olan ve esasen birbirini tamamlayan yetkinlik bazlı ve 360 derece P.D.S.’lerin Türk İş 
Kültürü beklentileri doğrultusunda melezleyerek iki verimli çalışan sistemden daha verimli değerlendirme 
sistemi modeli önermektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: 3600, Performans Değerlendirme, Yetkinlik, 3-D Performans Değerlendirme. 
 
1.Giriş 
Örgüt teorilerine önemli bir katkı sağlayan kültür kavramı, klasik yönetim anlayışındaki “en iyi tek 

yol” paradikmasına karşı yeni bir bakış açısı getirmiştir (Asunakutlu ve Safran, 2004). Çünkü Bir toplumun 
sahip olduğu kültürel özellikler, kurumların genel işleyişi, yönetim ve yönetici kavramlarının algılanışı, 
kurumlardan beklentiler vb. birçok konudaki farklılıkları ortaya koymaktadır (Aydoğan ve Zemestanı, 2014). 
Bu da uyarlama ve yeniden düzenleme zorunluluğunu ortaya koyar. Bu çalışmada, iyi bir P.D.S1’nin özellikleri 
analiz edilerek, hem nicel hem nitel özelliklere sahip yeni bir P.D . modeli önerilmiştir. Bu model Türk Kültür 
Kodları dikkate alınarak yapılandırılmıştır; İş yaşamında Türk Kültürünü özetlemek adına Hoffstade (1980), 
Kluckhohn ve Strodbeck (1961), Trompenaars (1993), Hall (1976), Harris ve Moran (1996) kültür 
modellemeleri ve Boyacıgiller vd.(2003)’in derlemesinden yararlanılmıştır. Bu model, teorik temeller 
itibariyle 360 derece ve yetkinlik bazlı P.D. modellerinin bir melezleme çalışmasıdır. Çağdaş yöntemler 
arasında en sık kullanılan yöntemler 360 Derece ve Yetkinlik Bazlı P.D.S’idir. İkisi de kendi içerisinde 
devrimsel nitelik taşımaktadır. Fakat ikisinin de belirgin avantaj ve dezavantajları vardır. Diğer bir yandan da 
bu iki sistem birbirini tamamlar niteliktedir. Biri uygulama modeli sunarken diğeri içerik sağlamaktadır. Bu 
özellikleri onları melezleme için uygun kılmaktadır. Belirtilen amaç çerçevesinde; klasik ve çağdaş boyutta 
P.D.S’ler incelenmiş model için teorik altyapı çalışması yapılmıştır. Devamında, dezavantaj ve avantajlarıyla 
melezlemeye konu olan 360 derece ve yetkinlik bazlı P.D.S. ele alınmış, modellerinin eksileri ve artıları 
tartışılmış, temel özellikler incelenmiştir. Daha sonra sözü geçen iki modelin birbirini tamamlayan 
özerliklerinin Türk Kültür kodları baz alınarak melezlenmesiyle 3-D performans modeli teorik olarak 
önerilmiştir. Elde edilen bilgiler ışığında 3-D P.D.S. işleyiş ve ilkeleri boyutunda tanıtılmıştır. Son olarak, 3-D 
P.D.S basit bir farazi vaka ile uygulamalı olarak örneklendirilmiştir. 
 

2.Türk Kültür Kodlarının Temel Ölçekte 3-D P.D. Çerçevesinde Yorumlanması 
Kültür üzerine çok çeşitli çalışmalar yapılmış ve bir o kadar farklı boyutlarda sınıflandırmalar 

yapılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda öne çıkan ve dünyaca kabul gören kabul gören Hoffstade (1980), 
Kluckhohn ve Strodbeck (1961), Trompenaars (1993) ,Hall (1976), Harris ve Moran (1996)’in çalışmaları 
incelendiğinde bu sınıflandırmaların genel çerçevesini ve Türkiye’nin konumunu aşağıdaki şekil’de 
görebilmek mümkündür.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 Bu çalışma Umut Can ÖZTÜRK’ün SDÜ BAP 3586-D1-13 nolu proje ile desteklenen “360 Derece Ve Yetkinlik Bazlı Performans 
Değerlendirme Sistemlerinin Türk Kültürü Beklentileri Ekseninde Melezlenmesi : 3-D Performans Değerlendirme Sistemi ve Bir Turizm 
İşletmesinde Uygulama” isimli doktora tezinden türetilmiştir. 
1 P.D.S.: Performans Değerlendirme Sistemi 
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Şekil 1: Kültürel Sınıflandırma Haritası Türkiye’nin Konumu 
 

 
 

Yerli literatür incelendiğinde de defalarca tekrarlanan nitel ve incelemeler ışığında yukarıdaki 
şekil’de yorumlanan durumlar birbirini destekler nitelikte çıkmıştır. Türk İş Kültürü çalışmaların öne çıkanları 
ve bu çalışma derlemesi için kaynak oluşturan çalışmalardan başlıcaları Boyacıgiller vd.(2003), Sargut (2001), 
Baltaş (2001), Öğüt ve Kocabacak (2008), Çağlar(2001), Demir vd. (2011)’dır. Sözü geçen bu çalışmalarda 
Türk Kültürü’ne ait olan ve örgütsel tasarım yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıdaki gibidir; 

 Türk kültürü ortaklaşa davranışı bireyciliğin önünde tutmaktadır (Son dönemde Y kuşağının aktif 
etkisi ile dönüşüm başlamıştır).  

 Türk kültürü sanıldığı gibi, çağdışı sayılabilecek geleneksel erkek değerler sisteminin egemenliği 
altında değildir. Bununla beraber Ödüllendirilmeyi toplum içinde, eleştirilmeyi özelde bekler ve çok 
duygusaldır.  

 Türk kültüründe determinizm egemendir. Bu nedenle de belirsizlikten kaçınma eğilimi yüksektir. 
Normlar ve kurallar beklenenin aksine ne kadar eleştirseler de tamamen demokratik, yüksek 
esneklikte sistemlere kıyasla hoşuna gider  

 Türk kültürü denetim noktası dışarıda olan bireyler üretmektedir. Türk toplumunda örgütsel güç 
mesafesi fazladır.  

 Türk toplumunda bireylerin değişmeye direnci yüksektir. Kabullenmesi için işin parçası olmalıdır. 
Konservatif bir yapıdadır, kendine ait olanı, kendine uyanı ya da öyle olduğunu düşündüğü 
sistemlere hemen bağlanır ve kabullenirse sorgulamaz.  

 Türk kültürü çatışmadan kaçınmayı ya da çatışmayı bastırmayı öngörür. Uzlaşma ve yarışmadan 
kaçınma da Türk kültürü tarafından özendirilir. Bu nedenle inisiyatif, sorumluluk ve açık görüş ifade 
etmekten kaçınılır.  

 Kendini ve düşüncelerini resmi bir ortamda ifade edemez ya da çok zorlanır. Belirli sisteme ve 
modellemeye ihtiyaç duyar. Türk toplumu geniş bağlamlı bir kültürün içinde yaşamaktadır.  

 Türk toplumundaki alışkanlıklar ve değerler sistemi Batı tipi bürokrasiyle uyuşmamaktadır. İnformal 
ilişkiler ve baskın algılar söz konusudur.  

 Türk toplumunda çalışanların liderden beklentileri Batılı toplumlara göre farklılaşmaktadır. Türk 
toplumunda sinerjinin düşük olduğuna ve iç grup üyeliği bulunmayan bireyler arası güven 
ilişkilerinin sorunlu olduğuna ilişkin ipuçları vardır. 

 
3. 3-D Performans Değerlendirme Sistemi ve İşleyişi 
 
3.1. 3-D P.D. Sisteminin İlkeleri ve Melezleme Mantığı 
Önerilen bu modelin “3-D” olarak adlandırılmasının iki nedeni bulunmaktadır. Birincisi kullanıcılara 

3 boyutlu kapsamlı bir değerlendirme imkanı sunması, ikinci nedeni ise ilkelerinin baş harflerinden oluşuyor 
olmasıdır. Model üç ana ilkenin mantığı üzerinde şekillenmiştir. Sözü geçen üç ilkede birbirini destekler 
biçimde oluşturulmuştur. 

 Durumsallık: Her örgüt ve birim kendine has ve biriciktir. P.D. Durumsal dinamiklere göre 
şekillendirilir. 

 Değişim: Örgüt değişim ihtiyacı analizlerle ortaya konulacak ve gerekli olduğunda kullanılacaktır. 
Değişim keyifli, dinamik ve kendiliğinden gelişen bir süreç olacaktır.  
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 Değerlendirmede Ağırlıklı Çeşitlilik: Her pozisyon ve özellik kendi içinde bir değer taşır ve örgütün 
genelinin algısı bu konuda çok önemlidir. Takıntılı olarak kesin ve saf objektifliğe ulaşmak esas amaç 
değildir, önemli olan kabul edilebilir ve benimsenmiş gerçekliğe ulaşmaktır. 

 
3.2. 3-D P.D. Sistemi Değerlendiricileri ve Ağırlık Kavramı 
3-D performans sistemini güçlü kılan ve teorik olarak diğer alternatiflerinden ayıran en önemli 

özelliği “Ağırlıklandırma” yöntemidir. Bu yöntem melezlemenin bağlacı ve birleştiricisi konumundadır. 
Sistem içerisinde iki adet ağırlıklandırma bulunmaktadır. Bunlar; 

 360 derece P.D. için “Değerlendiren Ağırlıklandırması”; 
“Değerlendirici Ağırlıklandırması” ile kast edilen her bir değerlendiriciye ayrı bir ağırlık puanı 

verilmesidir. Bunun nedeni ise; 360 derece performans değerlendirme sisteminde çok yönlü değerlendirme 
yapılır fakat her değerlendirici değerlendirmeye eşit olarak katılır. Son dönemlerde sistemin aldığı en önemli 
eleştirilerden biridir. Çünkü çalışma yaşamı içerisinde tüm değerlendiricilerle olan etkileşin dozajı ve süresi 
aynı değildir. 3D P.D. kullanıcılara ilişki süresi(fiziksel boyut) ve dozajına(algısal boyut) göre bir ağırlık verme 
imkanı sunarak performans puanına etki etmesini sağlayıp daha objektif, tutarlı ve kabul edilebilir bir sonuç 
oluşturmasına yardımcı olur. 

 Yetkinlik Bazlı P.D. için “Yetkinlik Kriter Ağırlıklandırması” dır; 
Sisteme dahi olan ikinci ağırlıklandırma “Yetkinlik Kriter Ağırlıklandırması”dır. Diğer 

ağırlıklandırmada olduğu gibi her değerlendiricinin ağırlığı eşit olmadığı gibi yetkinliklerin ve onları belirleyen 
kriterlerin ağırlıkları yani önemleri eşit değildir. Yetkinlik Kriter Ağırlıklandırması ile örgüt için daha önemli 
olan davranış kalıpları ve yetkinlikler daha yüksek bir puan ve kat sayıla genel değerlendirmeye etki eder.  
 

3.3. 3-D P.D. Sistemi İşleyiş Modeli 
Her örgütün kendine ait özellikleri ve yapısı bulunmakla beraber sistemlerin işlemesi konusunda belirli bir 
yol gösterici kılavuza ihtiyaç duyulur. Modelin işleyişi tahmini bir örnek ve işleyiş planıyla aşağıda 
sunulmuştur. Oluşturulan tahmini örnekte değerlendirmeye tabi tutulacak işgören orta sınıf bir yönetici olan 
bir süpervizördür. Oluşturulan farazi örgütün yapısı aşağıdaki gibidir; 

 

Sekil 2: Örnek İçin 360 derece Görünümü 

 
 
 

Modelin doğru işleyebilmesi için öncelikle iş analizinin doğru olarak yapılandırılmış olması 
gerekmektedir. İş analiziyle beraber ortaya konulacak olan iş tanımlar ve iş gerekleri ile beraber işin ve 
pozisyonun içeriği, görevi, ağırlığı, iletişim halinde olan örgüt üyeleri dikkatlice belirtilmelidir. 3-D P.D. 
modeli uygulamaya konulması için yapılması gereken temel belli aşamalar vardır. Bunlar; 
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Şekil 3: Model İşleyiş Planı 
 

 
 

 

 Sistemin kurulmasından, tasarlanmasından ve alt yapısının oluşturulmasından sorumlu olacak “Sistem 
Yöneticisi/Sorumlusu” atanır. Bu kişinin liderliğinde olacak İ.K. uzmanları, üst yöneticiler, seçilecek bir 
işgören temsilcisinden oluşan “Sistem Kontrol Komisyonu” kurulur.  

 İşe ait yetkinlikler insan kaynakları departmanı ve/veya uzmanlar tarafından titizlikle ortaya 
konulmalıdır. Fakat daha önce iş analizlerinin (İş gerekleri ve iş tanımları kapsamında) kapsamı ve 
yeterliliği sınanmalıdır. Eğer yetersiz bulunur ya da güncelliğini kaybetmiş ise İ.K. uzmanı ve “Sistem 
Kontrol Komisyonu” tarafından yeniden ele alınır ve oluşturulurlar. 

 Yetkinlikler her bir iş/pozisyon için ayrı ayrı ortaya konulmalıdır. Güncel beklentilere göre yetkinlikler 
360 derece geribesleme yöntemi kullanılarak oluşturulmalıdır. 

 
Tablo 1: Basitleştirilmiş Tahmini Yapılı Yetkinlikler 

 
 
I. İkinci önemli adım hangi yetkinliğin sözü geçen pozisyon için daha önemli olduklarının tespit edilerek 

yetkinliklerin ağırlıklandırılmasıdır. 9’lu Likert ölçek üzerinde yapılacak olan 360 derece geri besleme 
yöntemiyle yapılan anket çalışmasıyla bir puantaj elde edilir. 

a) Uygulamanın yapıldığı tarih içerisinde sözü geçen işi yapan tüm personele, hiyerarşik düzeyde 
bulunan 1.cil ve 2.cil amirlerine, İ.K uzmanlarına, örneklemi minimum %10 hata oranı ve %90 
güvenilirlik sağlamak koşulu ile dönem içinde etkileşimde bulunulan müşteri-tedarikçi..vb.(dış 
kaynaklı) paydaşlara uygulatılmalıdır. 

b) Yetkinliklerin 9’lu likert ölçek üzerinden puanlanma yapılır(tüm değerler toplanmıştır) ve daha 
sonra toplam puan her bir boyuttaki kişi sayısına bölünerek bir ortalama elde edilir. Sonra her 
boyuttan gelen değer toplanarak yeniden bir ortalama alınır ve “Yetkinlik ağırlık puanı” elde 
edilir(Örnekte Toplam değerlendirmeye kendi dahil 73 kişi katılıştır; kendisi ve diğer süpervizöre 
bağlı 5 işgören de dahil edilir çünkü pozisyonla birebir ilgilidirler). 
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Tablo 2: Yetkinlik Ağırlık Puanlaması 

 
 

II. İşgörenin en çok kimlerle etkileşim halinde olduğu tespit edilmeli. Bu bağlamda derecelendirme 
yöntemi de kullanım kolaylığı sağlayacaktır. Değerlendirici katsayısını belirlerken değişkenler içine 
algısal boyutları da katmak gerekmektedir. Bu boyutlar paydaşların “iletişim yoğunluğunu nasıl 
algıladığı” ve “ kimin o pozisyondaki çalışanı değerlendirmesinin daha adil ve verimli olacağı algısı”dır. 
Bunu bir örnekle açıklama daha açıklayıcı olacaktır; 
a) 1-4 hafta boyunca çalışan ilişkileri gözlemlenir ve kendilerinden iletişim günlüğü tutmaları istenir. 

Bu günlükte gün içinde değerlendiricilerin hangileriyle kaç dakika etkileşimde/iletişimde 
bulunduklarını yazmaları, 0-10 dakika 1 etkileşim puanı olmak üzere bir iletişim haritası ortaya 
konur(iş ile ilgili ve ya dolaylı ilgili toplantılar, görüşmeler ve informal etkileşimler dahil olmalı).  

b) Böylelikle nicel veriler ortaya konulmuş olmasına rağmen çalışanların algısı da farklılık yaratacak 
düzeyde önemlidir. Bu nedenle çalışanlara iletişim ağırlığını hesaplamak ve ilişki yoğunluklarını 
öğrenmek için ordinal olarak anket uygulaması yapılır. İletişim içinde olduğunu kişilerden gün 
içerisinde en çok ilişki içinde olduğuna “4” en az etkileşim içinde olduğuna “1” yazılması istenir. 
İletişim yoğunluğu ile birlikte algısal anlamda işgöreni kimin ağırlık açısından daha büyük bir katsayı 
ile değerlendirecek olmasının daha adil ve verimli bulunacağı da 3-D P.D.S için önemlidir. Bu 
nedenle sözü geçen algısal durum içinde ordinal değerlendirme uygulanır. Paydaşlardan ilgili 
pozisyonundaki işgörenin adil ve objektif olarak değerlendirilmesinde performans puanını kimin 
daha çok etki etmesi gerektiğini “5 en fazla” 1 en az” olacak şekilde sıralaması istenir. 

 
Tablo 3: İletişim ve Algı Değerlendirmeleri 

 
 

c) Son aşamada çıkan değerler toplanarak ortalaması alınır ve ağırlık puanı elde edilmiş olunur. 
Gerekli durumlarda insan kaynakları uzmanları ya da değerlendirme komisyonu +/-% 5’lik 
değişimler yapabilirler. Elde edilen sonuçları yüzdelik değer olarak algılamamak gerekmektedir. Bu 
sonuçlar değerlendiricilerin ağırlık puanıdır. İşlem kolaylığı için değerler tam sayılara yuvarlanabilir. 
Toplam puan değerlendirmenin sonunda kullanılacağı için mutlaka hesaplanmalıdır. 
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Tablo 4: Değerlendirici Ağırlık Katsayısı Hesabı 

 
 

Elde edilen yetkinlikler ışığında değerlendirilecek kişinin pozisyonu temel alınarak bir 
değerlendirme formu oluşturulmalıdır. Her iş pozisyonuna göre ait farklı form hazırlanması objektiflik 
açısından önemli bir adım olacaktır. Ayrıca her işin kendine ait özelliklerinin olduğu gerçeği göz ardı 
edilmemiş olacaktır. Form 9’lu likert ölçek olarak düzenlenir. 1’den 9’a kadar olan bu derecelendirmede 1 en 
düşük, 5 orta, 9 en yüksek performans değeri, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ise bunlara bağlı olarak ara değerlerdir.  Her 
yetkinliğin ölçülebilmesi için soru olarak düzenlenecek göstergeleri vardır. Bu göstergeler dahilinde 
değerlendirme formu oluşturulmalıdır. Bundan sonraki süreç 3-D P.D. çalışır hale getirilmesi için yapılan ön 
hazırlıkları ve puanlamaları kapsamaktadır. Bu süreç basit bir yapıda aşağıdaki gibidir; 
 

Şekil 4: 3-D P.D. Uygulama Süreci 
 

 
 
 

III. Oluşturulan değerlendirme formu 360 derece P.D. sistemine uygun olarak uygulanır. Küçük ölçekli 
örgütler için 360 derece ilkeleri tam anlamıyla uygulanabilinir; etkileşim içindeki herkes değerlendirme 
sürecine dahil edilebilinir. Fakat bu büyük ölçekli örgütler için oldukça uzun zaman kaybına ve maddi 
kayba neden olabilir. Bu nedenle iş analizi yapılırken ortaya çıkartılacak olan örgüt içi iletişim haritaları 
dikkate alınarak örgütün kendi yapısına göre bir örneklem çıkartılabilinir. Fakat değerlendirici ağırlık 
puanı göz ardı edilmeden örneklem grubu bu ağırlığı göre düzenlenmelidir.     

IV. İnsan kaynakları uzmanları tarafından elde edilen veriler değerlendirilir. Bu değerlendirmede 
değerlendirici ve yetkinlikler ağırlıkları sisteme dahil edilir. 
a) Örnekten yola çıkılırsa çalışanın performans dökümü aşağıda verilmiştir. Her bir yetkinliğin davranış 

göstergesine verilen puanlar toplanıp değerlendirici sayısına bölünerek davranış gösterge puanı 
elde edilir.  
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Tablo 5: Örnekteki Süpervizörün 3D P.D. Tablosu 

 
b) Her yetkinliğe ait davranış göstergelerinin puanları değerlendirici bazında toplanır ve toplam 

gösterge sayısına bölünerek ortalaması alınır. Elde edilen ortalama yetkinliğe ait ağırlık puanı ile 
çarpılır. 

 
Tablo 6: Örnekteki Süpervizörün 3D P.D. Puanının Hesaplanması 

 
 

4. Sonuç 
Önerilen model ile Yetkinlik bazlı ve 3600 P.D.S.’nin avantajlarını taşımakla beraber, açıklarını da 

kapamaktadır. Dahası Kültürel beklentileri doyurmakta ve Kültürel kodlardan kaynaklanan hataları aza 
indirgemektedir. Beklenen potansiyel olumlu etkilerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;  

 Yetkinlik bazlı P.D. sübjektif bulunan yapısını değerlendiricinin çeşitlendirilmesiyle ve kolektif karar 
verme sistemiyle büyük ölçüde azaltmıştır. 

 Sistemsel içeriği net olmayan uygulama odaklı 3600 P.D bir netlik kazandırmıştır. 

 İşgörenin zayıf ve güçlü tarafları belirlenirken, geliştirilmesi gereken yanları tespit edilir. 

 Hem nitel hem nicel özellikleri taşıdığından elde edilecek sonuçlar daha tatmin edici olur. 

 Örgütte pozitif bir iklim oluşur, örgütsel adalet duygusu güçlenir ve güven duygusu artar. 

 Yeni iletişim kanalları oluşur, negatif örgütsel sessizlik düzeyi azalır. 

 Kültürel kodlarda örgütsel işleyişi negatif etkileyen bazı özellikler olumlanmıştır(Determinist yapı ve 
Yüksek Belirsizlikten kaçınma; net olarak ortaya konulmuş davranış göstergeleri, skalalar, sayısal 
ifadeler ve ağırlıklandırma sistemi ile, Dağınık Algı ve Yüksek Bağlamda iletişim; uzman desteğinde 
sistem yürütme, sistematik düzen, uzun planlama-hızlı işlem, net ve açık ifadeli kriterler ile  Güç 
uzaklığı; karşılıklı iletişim ve grup çalışması, karşılıklı değerlendirme, Üstüne atma; Anonim 
davranma ve sorumluluk/riskin tüm paydaşlara paylaştırılmasıyla…vb.) 

 Kültürel kodlarda örgütsel işleyişi pozitif etkileyen bazı özellikler tatmin edilmiş ve kabul edilebilirlik 
için kullanılmıştır(Karşılıklı ilişki, Kolektif yapı ve çoklu iletişim; ortak beyin fırtınaları, karar alama ve 
sistem kurma sürecine katılım, beraber hareket etme ile, Kabul edilirliliği yüksek, benimsenen, 



23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, MUĞLA 

398 
 

kriterleri ve sonuçları örgüt içi anlaşma olarak kabul edilen ulusal bir performans değerlendirme 
sistemi modeli oluşmuştur). 
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ÖZET 
Stratejik insan kaynakları yönetimi uygulamalarının işletmenin sürdürülebilir rekabet üstünlüğü 

elde etmesi, çalışanların ve işletme performansının artması üzerine olumlu etkisi son yılların önemli 
araştırma konularından biri haline gelmiştir. Sürekli değişen, dinamik çevre koşulları ve küreselleşme ile 
birlikte uluslararası rekabet şartlarının gittikçe ağırlaştığı günümüzde; çalışanları makine gibi gören 
Tayloristik bir bakış açısının tersine; çalışanların kabiliyeti, becerisi, bilgisi ve işletme içi ilişkiler 
değerlerinden oluşan beşeri sermayeyi organizasyonun temel kıymetlerinden biri olarak gören yaklaşımlar 
ön plana çıkmıştır (Wood, 1999; Godard ve Delaney 2000; Godard, 2004; Özer A. 2012, Kanıbir 2004).Bu 
bağlamda çalışanların katılımcılığının artırılması, takım çalışmasının teşvik edilmesi, esnek çalışma şartlarının 
uygulanması gibi yönetim uygulamaları temel alınarak organizasyonel performansın arttırılması ile ilgili 
birçok akademik çalışma yapılmış ve kaynak temelli yaklaşalım, yüksek performanslı iş sistemleri (YPİS)vb. 
teori ve kavramlar gelişmiştir.“Kaynak temelli yaklaşım”, işletmenin performansı ve rekabet üstünlüğünün 
kaynağı olarak işletmeye özgü değerli, nadir, ikame ve taklit edilemez yetkinliklerini ileri 
sürmektedir(Barney, 1991; Wernerfelt 1984). YPİS altında toplanan, organizasyonlarda stratejik ve bütüncül 
insan kaynakları uygulamalarının çalışanların verimliliği ve organizasyonel performansı etkilediği yapılan 
birçok araştırmada doğrulanmıştır (Batt, 2002; Appelbaum, 2000; Messersmith ve Guthrie, 2010; Snell ve 
Youndt, 1995, Arthur, 1994; Huselid, 1995; MacDuffie 1995; Bae ve Lawler, 2000; Bartel, 2004; Wright, 
Gardner). 

Türkiye’de YPİS uygulamaları ile ilgili sınırlı sayıdaki araştırmalara bir yenisinin eklenmesini 
sağlayacak olan bu araştırmanın amacı; Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerde YPİS’nin uygulanma 
düzeyini tespit etmek, bu uygulamaların çalışan ve işletme düzeyindeki etkisini incelemektir. Halka arz, 
şirketlerin kurumsallaşması, nitelikli insan kaynağı barındırma, şeffaf yönetim anlayışı ve küresel şirketler 
arasında yer alabilmeleri açısından gösterge niteliği taşıdığı için (Brigham ve Gapenski, 1994; SPK, 2014) bu 
araştırmanın örneklemini Türkiye’de faaliyet gösteren halka arz edilmiş şirketler oluşturmaktadır. 
Çalışmada, Türkiye’deki çok uluslu şirketler üzerinde uygulanmış olan, Demirbag vd. (2014)’nin altı farklı 
çalışmayı temel alarak oluşturdukları ölçek kullanılmıştır. Söz konusu ölçek sayesinde YPİS’de en çok 
kullanılan yedi insan kaynakları uygulamasının (Fey, 2009) -eğitim, yetkinlik tabanlı performans ölçme ve 
kariyer geliştirme, performans tabanlı ücretlendirme, liyakat temelli terfi, etkin iç iletişim, iş zenginleştirme, 
strateji ve insan kaynakları yönetimi uyumu- uygulanma düzeyi araştırılmış, çalışan ve organizasyon 
performansına etkisi incelenmiştir.  

Bu araştırma sonuçları, şirketlerde YPİS’nin uygulanması için motivasyon kaynağı olacak ve bir 
çerçeve sağlayacaktır. Bu sayede işletmeler, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmek amacıyla YPİS’nin 
temelini oluşturan insan kaynakları uygulamalarına önem verip bütçe ayırabilirler. 

 
Anahtar Kelimeler: Yüksek Performanslı İş Sistemleri (YPİS), Çalışan Verimliliği, Organizasyonel 

Performans 
 

1.Giriş 
YPİS, insan kaynakları yönetimi uygulamalarının birbirleri ile ve organizasyonel strateji ile ilişkili 

olarak bütüncül bir bakış açısı temelinde uygulanması sayesinde örgüt performansının arttırılmasına 
dayanmaktadır. İlk olarak 1990’larda Tayloristik olmayan organizasyonlar için“yüksek performanslı yönetim” 
kullanılmış, zamanla ekonomik açıdan performansa pozitif etkisini de işaret eden “yüksek performanslı iş 
sistemleri” terimi yaygınlık kazanmıştır (Wood, 1999). YPİS, çalışanın bilgi birikimini, yeteneğini, 
katılımcılığını ve motivasyonunu maksimize etmeye yarayan süreç ve iş yapılarıyla ilgili belirli insan 
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kaynakları uygulamalarının bütünüdür (Bohlander, Snell, Sherman, 2001; Yalabık 2008). Kling’e (1995) göre 
YPİS uygulayan şirketlerde çalışanlara bilgi paylaşım ortamı ve teşvik sağlanmakta, inovasyon, kaliteyi 
geliştirme ve değişime hızlı yanıt vermek için karar alma sorumluluğu verilmektedir. Esneklik, inovasyon, 
bilgi ve beceri paylaşımı, organizasyonel stratejilere uyumluluk, müşteri odaklılık, işletme ve pazar 
gereksinimlerine hızlı cevap verebilme yetileri YPİS’nin karakterini oluşturmaktadır (Evans ve Lindsay, 2012). 
YPİS organizasyonlarının; kendi kendini yöneten takımlar, çalışanların yüksek katılımcılığı, entegre üretim 
teknolojileri ve öğrenen organizasyondan oluşan beş ortak özelliği vardır (Kirkman, 1999). 

Akademik yazında YPİS uygulamalarının çalışan ve organizasyon üzerindeki çıktılarına ilişkin birçok 
araştırma bulunmaktadır. Arthur, kontrole dayalı yönetim yerine yüksek katılımcılık ve kendi kendini 
yönetmeye dayalı yaklaşımın yüksek verimlilikte etkili olduğunu belirtmektedir.  Bu uygulamalar iş gücü 
devir oranının ve üretimde firenin düşmesini de sağlamaktadır (Arthur, 1994). Huselid ve Delaney’in 
(1996)araştırmasında; çalışanların karar alma süreçlerine katılımı, teşvik esaslı ücretlendirme ve işe alımda 
yüksek derecede elemeci uygulamaların yüksek verimlilik ile arasında pozitif ilişki olduğu belirlenmiştir. 
Messersmith (2010), kaynak temelli yaklaşım ve dinamik yetenek perspektifine dayalı insan kaynakları 
yönetimi uygulamalarının inovasyon ve satış rakamları üzerinde pozitif etkisi olduğunu belirlemiştir. 
Bununla birlikte YPİS’nin Türkiye’deki işletmelerdeki etkilerini konu edinen sınırlı sayıda araştırma 
bulunmaktadır. YPİS ve örgüte bağlılık ilişkisi üzerine yapılan bir araştırmada çalışanların kurumlarındaki YPİS 
uygulamalarına ilişkin algıları ile örgüte bağlılıkları arasında pozitif ilişki olduğu görülmüştür (Elmas vd. 
2013). Demirbag vd. (2014)araştırmalarında Türkiye’deki çokuluslu şirketlerin bağlı ortaklıklarında YPİS 
uygulamalarının çalışan verimliliğini pozitif etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.  Gürbüz’ün (2009), İstanbul’da 
faaliyet gösteren işletmeler üzerinde yaptığı çalışma,YPİS ile çalışanın iş tatmini arasında pozitif korelasyon 
olduğunu göstermektedir. Nevşehir’deturizm işletmelerini kapsayan bir araştırmada YPİS uygulama 
düzeyinin düşük olduğu, diğer bir çalışmada ise YPİS uygulamalarının organizasyonel performansı pozitif 
etkilediği belirlenmiştir (Limon 2012; Kurt, 2008). Sun, Aryee ve Law (2007) tarafından geliştirilen YPİS 
ölçeğinin Türkiye’deki firmalarda geçerliliğini ve güvenilirliğini, Bozkurt vd. (2014), kamu ve özel sektör 
organizasyonları bünyesindeki çalışanlar ile yaptıkları araştırmada test etmişlerdir. 
 

2.Araştırmanın İçeriği ve Geliştirilen Hipotezler 
Yüksek performanslı iş sistemi uygulamalarının neler olduğuna dair akademik yazında çok çeşitli 

teoriler bulunmaktadır. Fakat bu araştırmada Fey (2009) referans alınarak yüksek performanslı iş sistemleri 
bağlamında altı farklı insan kaynakları uygulamasının Borsa İstanbul şirketlerinde uygulanma düzeyinin 
tespiti ve bu uygulamalar ile çalışan verimliliği ve organizasyonun finansal performansı arasındaki ilişki konu 
edinilmiştir. Söz konusu uygulamalar aşağıdaki gibidir: 
Bu uygulamaların Borsa İstanbul şirketlerinde uygulanma düzeyinin yanı sıra organizasyonun finansal 
performansına ve çalışan verimliliğine etkisini ölçmek için hipotezler geliştirilmiştir. YPİS uygulamaları ile 
organizasyonun finansal performansı arasında anlamlı bir ilişki olduğu ana hipotezine dayanarak şu 
hipotezler geliştirilmiştir: 
 

Hipotez 1: Şirket stratejisi ve insan kaynakları stratejisi uyumu ile şirketin finansal 
performansı arasında anlamlı bir ilişki vardır.  

Hipotez 2: Performansa dayalı ücretlendirme uygulamalarıyla şirketin finansal 
performansı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Hipotez 3: Çalışanların genel yetenek ve eğitim düzeyleri ile şirketin finansal performansı 
arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Hipotez 4: Eğitim uygulamaları ile şirketin finansal performansı arasında anlamlı bir ilişki 
vardır. 

Hipotez 5: Yetkinlik bazlı performans değerleme ile şirketin finansal performansı arasında 
anlamlı bir ilişki vardır. 

Hipotez 6:Çalışan güçlendirme uygulamaları ile şirketin finansal performansı arasında 
anlamlı bir ilişki vardır. 

YPİS uygulamaları ile çalışan verimliliği arasında anlamlı bir ilişki olduğu ana hipotezine 
dayanarak şu hipotezler geliştirilmiştir: 

Hipotez 7: Şirket stratejisi ve insan kaynakları stratejisi uyumu ile çalışan verimliliği 
arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
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Hipotez 8: Performansa dayalı ücretlendirme uygulamalarıyla ile çalışan verimliliği 
arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Hipotez 9: Çalışanların genel yetenek ve eğitim düzeyleri ile çalışan verimliliği arasında 
anlamlı bir ilişki vardır. 

Hipotez 10: Eğitim uygulamaları ile çalışan verimliliği arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
Hipotez 11: Yetkinlik bazlı performans değerleme ile çalışan verimliliği arasında anlamlı bir 

ilişki vardır. 
Hipotez 12:Çalışan güçlendirme uygulamaları ile çalışan verimliliği arasında anlamlı bir 

ilişki vardır. 
 

2.Araştırma Metodolojisi ve Örneklemi 
Araştırma için gerekli veriler elektronik ortamda oluşturulan anketin e-mail aracılığı ile hedef kitleye 

ulaştırılması ve elektronik ortamda yanıtların toplanması ile elde edilmiştir. Anketleri şirketlerin insan 
kaynakları yöneticisinin yoksa üst düzey bir yöneticinin yanıtlaması istenmiştir.  
Oluşturulan anketteki 32 soru,  şirketteki YPİS uygulamalara ve organizasyonun finansal performans ile 
çalışan verimliliğine ilişkin 5’li likert cevapları içermektedir. 9 soru ise yanıtlayan kişi ve ilgili şirkete ait 
demografik bilgilerin tespitine yönelik eklenmiştir. Elde edilen sonuçların analizi için SPSS yazılımı 
kullanılarak Korelasyon Analizi yapılmıştır.  
Elde ettiğimiz verilere göre ankete konu olan şirketlerin yaklaşık %50’si 40 yıldan daha uzun süredir faaliyet 
göstermektedir.  Şirketlerin %60’ında 500’den daha fazla çalışan istihdam edilmektedir. İkinci en yüksek 
oranı %18 ila 200-500 arası çalışanın istihdam edildiği şirketleri oluşturmaktadır.  Yanıtlayanların yarıya 
yakını 31-40 yaş aralığında, %25’i 20-30, %20’si ise 41-50 yaş aralığında olduğunu belirtmiştir. 
Yanıtlayanların eğitim düzeyi ile ilgili en çarpıcı sonuç neredeyse tamamının en az lisans seviyesinde eğitime 
sahip olmasıdır (lisans:%49,3 ve lisansüstü %49,3). Bunun yanında anketi yanıtlayanların büyük çoğunluğunu 
söz konusu şirkette 6 ila 15 yıl aralığında çalışanların oluşturduğu gözlemlenmiştir (6-10 yıldır çalışanlar: 
%35,8 ve 11-15 yıldır çalışanlar :%29,9) 
 

2.1.Bağımlı Değişkenler 
Şirketlere ait çalışan verimliliği ve şirketlerin finansal performansları bağımlı değişken olarak 

değerlendirilmiştir. Performans ölçümü olarak sübjektif veya objektif yaklaşımlar kullanılabilir. Bu çalışmada 
sübjektif yaklaşım benimsenerek anketi yanıtlayan şirket yöneticisinin performans değerlendirmeleri 
dikkate alınmıştır. Araştırmadaki iki bağımlı değişkenler şunlardır: 

 Şirketteki çalışanların verimliliği: Katılımcılara bulundukları sektördeki ana rakiplerine kıyasla kendi 
şirketlerindeki çalışanların verimliliklerini 5’li likert tipi ölçeğe dayalı olarak “1=Ortalamanın çok 
altında” ile “5=Ortalamanın çok üstünde” aralığında değerlendirmeleri istenmiştir.    

 Şirketin finansal performansı: Benzer şekilde 5’li likert tipi ölçek baz alınarak katılımcının yöneticisi 
olduğu şirketin finansal performansını rakiplerine kıyasla “1=Ortalamanın çok altında” ile 
“5=Ortalamanın çok üstünde”  aralığında değerlendirmeleri istenmiştir.  

 
2.2.Bağımsız Değişkenler 
Çalışmada yapılan faktör analizi temel alınarak bağımsız değişkenler aşağıdaki gibi ölçülmüştür: 

 İK departmanı ile organizasyonel strateji arasındaki uyum: Katılımcıya şirket stratejisi ile insan 
kaynakları stratejisindeki uyumun varlığı sorularak 5’li likert tipi ölçeği ile değerlendirmesi 
istenmiştir (“1=Asla” ile “5=Büyük oranda arasında”). 

 Çalışanlara performanslarına dayalı ücretlendirme yapılması: Katılımcıya yöneticisi olduğu 
şirketteki çalışanların ücretlendirmesinde çalışan performansının ne kadar etkili olduğu ve 
ilişkisi sorularak 5’li likert tipi ölçeği ile değerlendirmesi istenmiştir (“1=Asla” ile “5=Büyük 
oranda arasında”). 

 Çalışanların yetenek ve eğitim düzeyi: Katılımcıya yöneticisi olduğu şirketteki çalışanların sektördeki 
rakiplerine kıyasla genel yetenek düzeyi, eğitim düzeyi, işle ilgili becerileri sorulmuş ve 5’li likert tipi 
ölçeği ile değerlendirmesi istenmiştir (“1=Ortalamanın çok altında” ile “5=Ortalamanın çok 
üstünde”). 

 Eğitim uygulamaları: Katılımcıya yöneticisi olduğu şirketteki yönetici personel ve yönetici olmayan 
personelin yıllık ortalama eğitim süreleri sorulmuş ve sayı olarak değer girmesi istenmiştir.  
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 Yetkinlik bazlı performans değerleme: Katılımcıya yöneticisi olduğu şirkette mevcut pozisyonların 
ne kadarında pozisyonun gerektirdiği yetenek ve tecrübe ile ilgili analiz yapıldığı, çalışanların ne 
kadarının performans değerleme aldığı ve işe alım kararından önce söz konusu pozisyonların ne 
kadarı için ihtiyaç duyulan personelle ilgili yetkinlik, yetenek analizi yapıldığı sorulmuş ve “%” olarak 
değer girmesi istenmiştir 

 Personel güçlendirme: 5’li likert tipi baz alınarak katılımcının yöneticisi olduğu şirkette çalışanların 
öneri ve tavsiyelerinin teşvik edilme ve dikkate alınma düzeyini değerlendirmesi istenmiştir 
(“1=Asla” ile “5=Büyük oranda arasında”). 

 
2.3.Diğer Değişkenler 
Bağımlı ve bağımsız değişkenler haricinde şirkete ve katılımcıya ait kontrol değişkeni ve demografik 

bilgileri edinme amaçlı olarak: Şirketin adı, şirketin yaşı, şirketteki çalışan sayısı, katılımcının çalıştığı 
pozisyon, katılımcının yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi, şirkette kaç yıldır çalıştığı, meslekteki kaçıncı yılı olduğuna 
dair sorular yöneltilmiştir.  

3.Analiz ve Araştırma Bulguları 
3.1.Faktör Analizi 
Bu araştırmada öncelikle faktör analizi yapabilmek için KMO ve Bartlett’s test uygulanmıştır. Eğer 

KMO katsayısı 0,566 büyük ise veri girdisi olarak kullanacağımız değerler setinin homojenliğinden 
bahsedilebilebilir ve Bartlett Test of Sphericity sonucunda elde edilen anlamlılık düzeyi de 0.05’ten küçükse 
test sonucu anlamlıdır. Böylece korelasyon matrisinde kullanılan değerler, yüksek performanslı iş sistemleri 
veri girdisi olarak kullanılabilir.  
 

Tablo 1: KMO veBartlett's Test 

Kaiser-Meyer-OlkinMeasure of SamplingAdequacy. ,642 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 915,802 

Df 435 

Sig. ,000 

 
Elde edilen verilere faktör analizi yapılmış ve sonuçlar Organizasyonel strateji ve insan kaynakları 

stratejisi uyumu, performansa dayalı ücretlendirme, çalışan verimliliği, çalışanların genel yetenek ve eğitim 
düzeyi, çalışan eğitimi, şirketin finansal performansı, yetkinlik temelli performans değerleme ve çalışan 
güçlendirme uygulamaları olmak üzere sekiz bileşenden oluşmaktadır.  Bu bileşenlerin yüksek performanslı 
iş sistemlerini yansıtma düzeyi yüzdeleri tekil ve kümülatif olarak aşağıdaki tablodadır. 

 
Tablo 2: Bileşenler ve %’lik Dağılımı 

Bileşenler Rotation Sums of Squared Loadings 

   % Kümülâtif Toplam 

Organizasyonel Strateji ve İnsan Kaynakları 
Stratejisi Uyumu, 

4,993 16,644 16,644 

Performansa Dayalı Ücretlendirme 4,733 15,775 32,419 

 Çalışan Verimliliği  2,996 9,986 42,405 

 Çalışanların Yetenekleri ve Eğitim Düzeyi 2,948 9,827 52,232 

 Eğitim 2,354 7,848 60,080 

Şirketin Finansal Performansı 2,078 6,928 67,009 

Yetkinlik Bazlı Performans Değerleme 1,984 6,614 73,623 

Personel Güçlendirme 1,904 6,347 79,969 

 
3.2.Güvenilirlik Analizi 
Bütün boyutların iç tutarlılığını ölçmek amacıyla Cronbach’s Alpha değerlerine bakılmıştır. Bu analiz 

sonucunda güvenilirlik çıkarımı yapabilmek için Cronbach’s Alpha değerlerinin en az 0.70 olması beklenir. Bu 
boyutların Cronbach’s Alpha değerleri; Organizasyonel strateji ve insan kaynakları stratejisi uyumu için 
0,910, performansa dayalı ücretlendirme için 0,816, çalışan verimliliği için 0,772, çalışanların genel yetenek 
ve eğitim düzeyi için 0,817, çalışan eğitimi için 0,732, şirketin finansal performansı için 0,758, yetkinlik 
temelli performans değerleme için 0,781 ve çalışan güçlendirme için 0,861 olarak hesaplanmıştır. 
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3.3.İstatistiksel Analizler 
Geliştirilen hipotezlerin her biri için Correlation analizi yapılmıştır. Bağımlı değişkenlerden şirketin 

finansal performansı ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için yapılan Korelasyon 
analizinden elde edilen sonuçlar tablodaki gibidir;  
 

Tablo 3: Şirketin Finansal Performansı Korelasyon Analizi 
Correlations 

 Çalışanların 
Genel Yetenek 

Ve Eğitim Düzeyi 

Çalışan 
Eğitimi 

Yetkinlik 
Temelli 

Performans 
Değerleme 

Performansa 
Dayalı 

Ücretlendirme 

Çalışan 
Güçlendirme 

Organizasyonel
Strateji ve İnsan 

Kaynakları 
Stratejisi 
Uyumu 

Şirketin Finansal 
Performansı 

0,18 0,044 0,204 0,196 0,133 0,154 

Sig. 0,146 0,723 0,097 0,111 0,283 0,213 

N 67 67 67 67 67 67 

 
Bu sonuçlara göre, çalışanların genel yetenek ve eğitim düzeyi, çalışan eğitimi, yetkinlik temelli 

performans değerleme, performansa dayalı ücretlendirme, çalışan güçlendirme, organizasyonel strateji ve 
insan kaynakları stratejisi uyumu ile anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Korelasyon analizinden elde edilen 
sonuçlara göre H1, H2, H3, H4, H5, H6 hipotezleri desteklenememiştir. Yüksek performanslı iş sistemleri 
uygulamaları ile finansal performans arasında bir ilişki söz konusudur fakat elde edilen bulgular 
doğrultusunda anlamlı değildir.  

Bağımlı değişkenlerden bir diğeri olan çalışan verimliliği ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi 
ortaya çıkarmak için yapılan Korelasyon analizinden elde edilen sonuçlar ise tablodaki gibidir;  
 

Tablo 4: Çalışan Verimliliği Korelasyon Analizi 
Correlations 

 Çalışanların 
Genel Yetenek 

Ve Eğitim 
Düzeyi 

Çalışan 
Eğitimi 

Yetkinlik 
Temelli 

Performans 
Değerleme 

Performansa 
Dayalı 

Ücretlendirme 

Çalışan 
Güçlendirme 

Organizasyonel 
Strateji ve İnsan 

Kaynakları Stratejisi 
Uyumu 

Çalışan 
Verimliliği 

0,490 0,122 0,345 0,397 0,395 0,456 

Sig. 0,000 0,325 0,004 0,001 0,001 0,000 

N 67 67 67 67 67 67 

 
Bu sonuçlara göre çalışanların genel yetenek ve eğitim düzeyi, yetkinlik temelli performans 

değerleme, performansa dayalı ücretlendirme, çalışan güçlendirme, organizasyonel strateji ve insan 
kaynakları stratejisi uyumu ile çalışan verimliliği arasında anlamlılık düzeyi yüksek ve orta derecede pozitif 
yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Çalışan eğitimi ile çalışan verimliliği arasında anlamı bir ilişki bulunamamıştır. 
Bu sonuçlar doğrultusunda geliştirilen hipotezlerden H7, H8, H9, H11 ve H12 desteklenirken, H10 
desteklenememiştir.   
 

4.Sonuç 
Borsa İstanbul şirketlerini kapsayan bu çalışma, insan kaynakları uygulamalarını içeren yüksek 

performanslı iş sistemleri uygulamalarının çalışan verimliliği ve finansal performansa olan etkileri 
araştırılmıştır. Bu araştırmanın örneklemini oluşturan ve Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerden 
67’sinden elde edilen verilere göre verimlilik ile yüksek performanslı iş sistemleri uygulamaları arasında 
genel olarak anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuçtan hareketle diyebiliriz ki şirket stratejisi 
ile insan kaynakları stratejisi arasında uyumun sağlanması, çalışan güçlendirme uygulamaları, çalışanlara 
verilen eğitim, performans temelli ücretlendirme gibi insan kaynakları uygulamalarına önem verip 
gerçekleştiren şirketlerin verimlilikleridiğer şirketlere göre daha yüksek olabilir. Finansal performans ile söz 
konusu uygulamalar arasındaki ilişki bu çalışmadan elde edilen verilere göre anlamlı değildir. Fakat 
verimliliği arttıran uygulamaların dolaylı olarak uzun dönemde şirketlerin finansal performansına da olumlu 
etkisinin olabileceği düşünülebilir.  

Araştırmamızın örneklemindeki şirketlerinanketimize katılım sağlamaları için hem elektronik posta 
aracılığı ile hem de telefon ile ulaşılmasına rağmen dönüşlerinde bir takım zorluklarla karşılaşılmıştır.  Bunun 
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sonucunda şirketlerin yaklaşık 30’u şirket politikaları gereği bu tarz çalışmalara katılamayacağını belirtmesi 
bu araştırmanın kısıtlarından birini oluşturmaktadır.. Ayrıca borsada işlem gören bazı finans kuruluşlarının 
insan kaynakları ve uygulama ile ilgili faaliyetlerinin bulunmaması da bu araştırmanın kısıtları olarak 
görülebilir. 

Bu çalışma, çalışan verimliliği ilişkisinin yanı sıra finansal performansa odaklanarak ve reel finansal 
verilere dayanan göstergelerin öncüllendiği bundan sonra yapılacak olan yüksek performansı iş sistemleri ile 
ilgili akademik çalışmalar için bir çerçeve oluşturmayı hedeflemektedir. Yine yüksek performanslı iş 
sistemleri uygulamalarını konu edinen sektör temelli araştırmalar, uygulanma düzeyleri ile verimlilik ve 
finansal performans arasındaki ilişkiyi konu edinecek çalışmaların yapılmasının bu alandaki yazına önemli 
katkılar sağlayabilir. 
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 ÖZET 

Yeni ekonomide bilgi yönetimi uygulamalarının çalışma ortamı üzerinde doğrudan etkileri 
bulunmaktadır, bunun yanında bu etkilerin başta bilgi işçileri olmak üzere çalışanların tutum ve davranışları 
üzerinde de önemli etkilere sahip olması muhtemeldir. Bu çalışma, ilk aşamada kurumlardaki bilgi yönetimi 
uygulamalarının ve organizasyonel verimliliğin takımlar üzerindeki sonuçlarını değerlendirmekte, ikinci 
basmakta ise bu uygulamaların çalışanların iş doyumunu etkileyip etkilemediğini sorgulamaktadır. Bu 
çerçevede, araştırmamızdaki temel varsayım, kurumdaki bilgi yönetiminin ve organizasyon verimliliği 
öncelikle takım performansı üzerinde etkili olduğu ve bu aracılıkla çalışanların iş doyumunun artmasında rol 
oynayacakları yönündedir. Bulgular, organizasyonel verimliliğin takım performansı aracılığıyla iş doyumunu 
etkilediğini göstermektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Bilgi Yönetimi, Takım Performansı, Organizasyonel Verimlilik, İş Doyumu 
 

1.Giriş 
 Bugünün yenilik kavramı ve paradigması; ürünleri, hizmetleri, pazarlama stratejilerini, süreçleri ve 
iş yapma metotlarını saklı bilginin yer aldığı insan aklının ve yaratıcılığının bir ürünü olarak ele almaktadır. 
Yenilik illa ki Ar-Ge laboratuarlarında yaratılmak zorunda değildir. Yalnızca teknolojik ve bilimsel işler yapan 
çalışanlara ve örgütlere ait bir kavram da değildir (Yeoh ve Rosli, 2013: 15).İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) 
bilgi işçilerinin yaratıcılıklarını destekleyerek örgütlerin yenilik kapasitelerinin güçlenmesinde önemli rol 
oynamaktadır. İKY uygulamaları, birey düzeyinde yaratıcılığı ortaya çıkarmak üzere; yaratıcı yeteneklerin 
seçilmesini ve işe alınmasını, ayrıca yaratıcılıklarının artırılması için eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin 
düzenlenmektedir (Dul vd., 2011: 715; Chang vd., 2010: 570; Gürbüz ve Bekmezci, 2012: 191-192; Harney 
vd., 2014:2221). Bilgi toplumuna geçiş, İKY uygulamaları kadar işgörenlerin algılarını da yeniden 
şekillendirmektedir. 

 

2.Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna 
İnsanlık tarihinin yaşadığı büyük değişimlerden biri, tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiştir. 

18. Yüzyılın ikinci yarısında yaşanan ve Sanayi Devrimi olarak adlandırılan dönem sosyal ve ekonomik 
değişimleri beraberinde getirmiştir. Bu dönemin en büyük çıktıları olarak daha az kas gücüne daha az ihtiyaç 
duyulması ve kuruluş yerini su kaynağı, güçlü rüzgar gibi doğal kaynak unsurlarından bağımsız tespit 
edebilme serbestliği olarak ifade etmek mümkün olacaktır. Söz konusu değişimin başlattığı süreci 20. 
Yüzyılın ikinci yarısında yaşanan Dijital Devrim izlemiştir (Barutçugil, 2002: 21). Bilgisayarların, iletişim 
teknolojilerinin gelişimi, yaşamımıza dahil olan elektronik araçlar ve internet bilgi ekonomisine geçişin 
altyapısını oluşturmuştur. Gelişmeler genel olarak ekonomik ve sosyal boyutta toplumu etkilemiştir. 
Etkilenen grupları işletmeler, müşteriler, devletler ve çalışanlar olarak sınıflandırmak ve açıklamak mümkün 
olacaktır. 

 

2.1.Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna: İşletmeler 
Sanayi Devrimi sonrasında ve 1900’lerin başlarında işletmeler büyük ölçüde Taylor’un Bilimsel 

Yönetim Anlayışı ile şekillenmiş ve iş yapma usulleri yeniden tanımlanmıştır. Taylor’un sisteminde gelişigüzel 
yöntemler yerine bilim; karmaşa yerine uyum; bireycilik yerine işbirliği; sınırlı çıktı yerine maksimum çıktı ve 
her işçinin en üst verimlilik ve refah düzeyine ulaşması anlayışı vardır. (Koçel, 2005). Verimlilik ve 
operasyonel mükemmelliğin odak noktası olduğu dönemde üreticiler en düşük maliyetle üretim yapmaya, 
sonrasında da ürünleri geliştirmeye çalışmışlardır (Ford’un T Model otomobilinde olduğu gibi). 

Bilgi toplumu bağlamında işletmelere bakıldığında, verimlilik ve düşük maliyet kavramlarının 
geçerliliğini koruduğu ancak şekil değiştirdiğini görmek mümkündür. Bilgi toplumu işletmeleri işletme içi ve 
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işletmeler arası süreçlerde etkili ve uyumlu ilişkiler elektronik olarak internet üzerinden yapılmaktadır. 
Günümüz işletmeleri, daha düşük satınalma maliyeti, daha düşük stoklarla çalışma, daha etkili ve verimli 
müşteri hizmetleri ve daha düşük satınalma/pazarlama maliyetleri ile faaliyetlerine devam etmektedir. 
Internet aracılığı ile zaman ve mekandan bağımsız olarak yeni satış fırsatlarına ulaşmak, satış ekibi ile 
ulaşamayacağı yeni pazarlara web üzerinden ulaşmak gibi kolaylıkları yaşamaktadırlar. Ürün niteliği de 
değişimden payını almış olup, fiziki ürünler kadar entelektüel hakları içeren (yazılım, CD, kitap vb) ürünlerin 
üretilmesi, depolanması, taşınması ve dağıtılması boyut değiştirerek internet ortamına aktarılmıştır 
(Barutçugil, 2002: 30). Sözü edilen değişim, sermaye maliyetler için de avantaj sağlamıştır.  

Bilgi toplumunda işletmeler enformasyon teknolojilerinden yoğun şekilde yararlanmakta olup, 
Toplam Kalite Yönetimi, Tam Zamanında (just-in-time) Teslim, Satış Noktası (point-of-sale) Analizi, Otomatik 
Süreç Kontrolü (Perçin, 2005: 174) gibi birçok uygulama ve yaklaşımda (Information Technology) 
enformasyon teknolojilerinin kullanıldığını gözlemlemek mümkündür. 

 

2.2.Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna: Çalışanlar 
Sanayi Devrimi sonrası dönemin çalışanlar tarafında ise, gelişigüzel iş yapma usullerinin yerini 

metotlara bırakmasının etkileri yaşanmıştır. Zira, elde edilebilecek çıktı düzeyinin önceden öngörülebilmesi, 
prim sistemi uygulamalarını desteklemiş, böylece, çok uzun dönemler boyunca çatışan işçi-işveren 
çıkarlarının ortak bir paydaya taşınması mümkün olabilmiştir. Taylor’a göre, iki tarafın çıkarları ters yönde 
değil aslında aynıdır. Hatta işverenin memnuniyeti aslında işçinin memnuniyetidir (Taylor, 2005). Ancak 
klasik yönetim yaklaşımında çalışanlar makinenin parçası olarak görülmüş ve işçileri daha çok çalışmaya 
teşvik etmenin dolayısıyla memnun etmenin yolunun, ekonomik ödüllerin arttırılması olduğu düşüncesi 
kabul görmüştür (Kozlu, 1988: 16). Fayol’da ise, hiyerarşik yapı ve gerektirdiği yetenekler keskin bir şekilde 
ayrılmış olup; hiyerarşik yapıda aşağıdan yukarıya çıkıldıkça yönetsel yetenekler, aşağı doğru inildikçe teknik 
bilgi ve yetenekler ön plana çıkmıştır. (Fayol, 2013). Görüldüğü gibi, Fayol bilgi ihtiyacını ve kullanımını 
hiyerarşik yapıya göre şekillendirme yolunu seçmiştir. Weber’de ise, ilke ve yöntemler, her kademede işlerin 
yapılma usulü ayrıntılı ve somut şekilde tanımlanmıştır. Özellikle bürokratik yönetimin üstünlüğünün ana 
kaynağı teknik bilgidir (Weber, 2005).  Bilgi yönetimi bağlamında bakış açısı, açık ve ayrıntılı tanımlanmış 
kademeler, teknik bilgi ve yeteneğe dayalı yerleştirme ve terfi olarak özetlenebilir (Berber, 2013).Özetle, 
Sanayi Devrimi sonrası işçilik tanımına bakıldığında; işçi verilen görevi yerine getiren, üretilmiş bilgiyi 
operasyonel anlamda kullanan taraf durumundadır. İşler bilimsel yönetim ilkelerine göre parçalara 
ayrılmıştır ve çalışan yalnızca kendi sorumluluk alanına düşen bölümle ilgilidir. Bilginin türü çalışılan 
kademeye göre özelleştirilmiştir ve son olarak, işe yerleştirmede teknik bilgi ön plandadır.  

Bilgi toplumundaki çalışan için ise, gereksinim duyulan beceriler sanayi toplumuna göre büyük 
değişimler göstermiştir. Ürünlerin değişimi gibi çalışan profili de değişmiş, yeni çalışma şartları yeni 
yetkinleri zorunlu kılmış, bir kısım yetkinliğin ise geçerliliğini sonlandırmıştır. Sanayi döneminde yönetici 
kademesinde olmayan bir çalışan için teknik bilgi muteber ve yeterli iken, bilgi toplumunda hangi düzeyde 
olursa olsun iyi bir çalışanın “sert beceriler” ile “daha yumuşak” özellikleri birleştirmiş olması gerekir 
(Davenport ve Prusak, 2001:160). Başka bir ifadeyle, biçimlendirilmiş bilgi, teknik ustalık,deneyim gibi 
özelliklerin bilginin kültürel, politik ve kişisel yönlerini anlayarak bütünleştirilmesi makbuldür. 

Enformasyon teknolojisi endüstrilerinde bilgisayar ve iletişim altyapısının tasarımı, 
programlanması, bakım ve onarımı için çalışanlara talep artmaktadır. Bu konuda beceri kazanan insanlara 
dünyanın her yanında gereksinim duyulması, işgücünün esnekliliğini ve hareketliliğini de beraberinde 
getirmektedir. Şirketlerin organizasyonel yapıları bu esnek yapıya uygun şekilde düzenlenmektedir. 
Bürokratik iş organizasyonlar yerini esnek “hücrelere” ve takımlara bırakmaktadır. Bu durumda evden 
çalışma, ofiste çalışmak kadar kabul gören bir mesai şeklidir. Enformasyon teknolojisinin küresel ticaret için 
yeni fırsatlar yaratması işbirliklerine de yansımakta ve çalışanı etkilemektedir. Çalışanlar yerlerini 
değiştirmeksizin farklı ülkelerden ve kaynaklarını ortak kullanarak aynı proje üzerinde çalışabilmektedir. Yeni 
ürün bilgileri, mali raporlar, satış tahminlerine şirketin büyüklüğünden ve coğrafi dağılımından bağımsız 
olarak eş zamanlı ulaşmak mümkün olmaktadır.  (Fişekçioğlu, 2002: 38) 

Kısaca değineceğimiz müşteriler için ise, sanayi sonrası pazarlama anlayışı “ne üretirsem onu 
satarım”  (Mucuk, 2002) iken, bilgi toplumu müşterileri için seçme özgürlüğü kazanılmış bir haktır. Ürün 
çeşitliliği, daha düşük fiyatlar, kişiye özel tasarımlar diğer kazanımlardır. Müşterilerin internet üzerinden 
yaptıkları alışverişler ile ulaşım, otopark, ödeme kuyrukları gibi birçok sorun kendiliğinden çözülmektedir. 
Önemli avantajlardan bir, daha iyi ve tam enformasyona ulaşımdır. Özellikle internet üzerinden yapılan 
alışverişlerde ayrıntılı olarak ürün bilgilerine ulaşma, ürünü iade etme hakları bulunmaktadır. Devletler ve 
hükümetler için ise, dijital ekonominin gelişmesi birçok yeni alanda  sorumluluk üstlenme gereğini 
içermektedir. Devlet ve hükümetlerden beklenen;  internetin özel yaşamın ve hakların ihlali, şiddet, terör, 
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suça teşvik pornografi, uyuşturucu satışı, gizli bilgilerin ele geçirilmesi gibi suçların kaynağı olmasını 
engelleyecek yasal önlemler almalarıdır. Diğer bir sorumluluk alanı olarak elektronik ticarette, 
telekomünikasyon ve yayın sektörlerinde rekabeti cesaretlendirici, teşvik edici düzenlemelere gidilmesidir.  

 

2.3.Bilgi Yönetimi 
 Bilgi tabanlı ekonominin ilerlemesiyle, yeteneklerin toplanmasını ya da uzaklaşmasını açıklayan 
bölgesel özelliklerin tanımlanması oldukça önemlidir. Bilgi işçilerinin çekilebilmesini sağlamak, bilginin uzak 
kaynaklarına erişimi artırmaktadır. Bilgi işçileri uzak bölgelere girmeleriyle adeta yerel bölgeye sahip 
olduklarını getiren bir hat görevi görmektedirler. İnsan sermayesinin mekansal yayılımı da bölgesel büyüme 
oranlarını etkilemektedir. İnsan sermayesi haritası çalışan göçüyle yeniden şekillenmektedir. Bu yüzden de 
insan sermayesinin coğrafik dağılımını değiştiren ve böylelikle yerel ekonomik büyümede rol alan, kişilerin 
hareketliliğini açıklayan faktörlerin araştırılması önemlidir (Miguélez ve Moreno, 2014: 55). 
 Coğrafik uzaklık gibi fiziksel sınırlılıklar teknik sınırlılıklarla birbirine paralel gitmektedir; çünkü 
doğru insanları yerleştirmek ve onlarla işbirliğine geçmek için gerekli olan araçların eksikliği uzaklıkla birlikte 
artmaktadır (Matsonve Prusak,2013:15).  
 Bilgi; tecrübelerin, değerlerin, ilgili verilerin, uzman içeriğin ve temellendirilmiş sezginin yeni 
tecrübeler ve verileri değerlendirmek ve bütünleştirmek için bir çevre ve yapı oluşturmasını sağlayan 
karışımıdır. Bu değerli kaynak ise bilgi işçileri olarak tanımlanan bireylerin akıllarındadır. Bilgi işçilerinin 
çalıştıkları işletmelere ne kadar katkıda bulunacaklarına karar verme güçleri vardır. Bu yüzden de bu süreç 
oldukça önemlidir. Bireysel bilginin örgütsel bilgiye dönüştürülmesi gerçekleştirilmesinden daha rahat 
söylenmektedir. Bilginin sahibinden ayırt edilemez oluşunun kabulüyle; insan sermayesinin örgüte 
kazandırılması önemlidir (Jayasingam ve Yong, 2013: 3903-3904; Matson ve Prusak, 2013: 15). Bugünün iş 
çevreleri, büyük bir oranda teknolojiyle yönlendirilmektedir ve bilgi işçilerine bağlıdır (Chang vd., 2010: 
567).Bu çerçevede özellikle belirsiz ve örgüte uzakta olan aktörtler büyüme ve gelişme bağlamında 
önemlidir (Anand vd., 2013: 1).      

 

3.Organizasyonel Verimlilik 
Verimlilik kavramı; klasik tanımı ile söylenecek olursa, “mümkün olan en düşük kaynak harcaması ile en 

yüksek sonuca ulaşmaktır”. Japon Verimlilik Merkezi’nin tanımı ise, “Doğru olan işleri, doğru biçimde ve ekonomik 
bir çalışma ile gerçekleştirmeyi hedefleyen akılcı bir yaşam biçimidir” şeklindedir (Kahya ve Polat, 2007: 12).Bilgi 
işçilerinin işletmede tutulması, entelektüel sermayelerinin stratejik değeri ve bu değere sahip çalışanların 
yerinin doldurulmasının yüksek masraflılığından dolayı organizasyonel başarı için son derece önemlidir 
(Hofaidhllaoui ve Chhinzer, 2014: 3). 
 Organizasyonel kimliğin yöneticiler ve Bİ bakımından içsel ve dışsal bilgilerin sağlanması yönünde 
etkilerini araştıran çalışmada (Guerber vd., 2014) kimliğin; çalışanların iş birimlerinde ve organizasyonun 
dışında bilgi edinimini artırdığı gözlenmiştir. Kimliksizliğin dışarıdan bilgi edinimiyle ilişkili olduğu ancak 
içeride bilgi kaynağı oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Kararsız kimlik durumunda ise dış bilgi kaynaklarına 
erişim pozitif ilişkiliyken, iç bilgi kaynaklarına erişim negatif ilişkilidir. Öte yandan yöneticilere göre Bİ; 
dışarıdan bilgi sağlama konusunda organizasyonel kimliklerine bağlı olarak daha yüksek etkiye sahiptirler. 
 Organizasyonel vatandaşlık davranışının Google’da günümüz iş dünyasının Bİ ile nitel araştırma 
yöntemi kullanılarak sorgulandığı çalışmada (Dekas vd., 2013) erdemlilik, konuşma, yardımlaşma ve bireysel 
insiyatif kullanma anlamında mevcut organizasyonel vatandaşlık boyutlarıyla uygunluk gözlemlenirken; 
çalışan sürdürülebilirliği, sosyal paylaşım, bilgi paylaşımı ve yönetsel davranış boyutlarında farklı boyutları da 
içerdiği sonucuna ulaşılmıştır.      
 Bilgi işçilerinin yaratıcılığı üzerinde yaratıcı kişilik ve sosyo-örgütsel iş ortamının etkisine nazaran 
fiziksel iş ortamının etkilerini araştıran çalışmanın (Dul vd., 2011)sonucunda ise, söz konusu 3 değişkenin 
yaratıcı performansı birbirinden bağımsız şekilde etkilediği görülmektedir. Fiziksel iş ortamının sosyo-
örgütsel iş ortamına nazaran etkisi daha azdır ve her ikisinin de etkisi yaratıcı kişilikten düşüktür. Bu durum 
birey, sosyo-örgütsel ortam ve fiziksel iş ortamı üzerine odaklanan insan kaynakları uygulamalarını 
desteklemektedir.    

Yapılan çalışmalara göre, işletmelerin iş yapma süreç ve yöntemlerine standart uygulamalar ve 
kurallar getirilmesi örgütsel verimliliği arttırıcı etkiye sahiptir (Özkalp, 2003:111).  Bilgi yönetimi, standart 
uygulamalara ulaşmayı kolaylaştırıcı bir anlayıştır. Bilgi Yönetimi’nin isim babası olan Wiig, bilgi yönetimi 
tanımına bakılacak olursa; işletmenin bilgi ile ilgili etkinliğini ve işletmenin bilgi varlıklarından getirilerini en 
üst düzeye çıkarmak için, bilginin sistematik ve planlı bir şekilde oluşturulması, sürekli olarak yenilenmesi ve 
kullanılması olarak tanımlamaktadır (Wiig, 1993: 18). Tanımı esas alarak, sistematik ve planlı bir şekilde bilgi 
varlıklarının getirilerini (dolayısıyla verimliliklerini) arttırma amacının bilgi yönetiminin de amaçlarından 
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olduğu görülmektedir. Bu bilgiden yola çıkarak; bilgi yönetimi ile organizasyonel verimlik arasında ilişki 
vardır ve bilgi yönetimi organizasyonel verimliliği pozitif yönde etkilemektedir. 

 

4.Takım Performansı 
Takım, görevin gerçekleştirilmesi için birbirine bağımlı, ikiden fazla bireyin çıktılar ile ilgili 

sorumluluğu paylaşan, organizasyon sınırları içerisinde kendi aralarındaki ilişkileri yöneten üyelerden oluşan, 
organizasyon içerisinde yer alan sosyal bir bütündür (Cohen ve Bailey, 1997). Performans ise, işgörenin 
örgütsel amaçları gerçekleştirmek için görevi ve ilgili eylemlerinin ve işlemlerinin sonucunda elde ettiği 
ürünüdür (Yılmaz ve Ünsar, 2008:8).Örgütlerde performans, örgüt amaçları doğrultusunda kullanılan 
strateji, insan, yapı, teknoloji ve yönetim stilleri gibi faktörlerin kullanımı ile gerçekleşir. Bunlar arasında 
insan faktörü en önemli faktör olarak öne çıkar. Zira insanın amaçlar doğrultusunda gerçekleşen bireysel, 
grup ve örgütsel davranışlar takım performansını da desteklemektedir (Senior, 1997). 

Örgütler; dış çevrede yaşanan hızlı gelişmelerin ışığında ortaya çıkan yeni bilgi alanlarının takım 
bilgi ve becerisini gerektirmesi, takım sinerjisinin takımı tek tek bireylerden daha güçlü yapması, örgütsel 
verimliliğin arttırılması, üretim ve kalite artışının sağlanması, iş tatmininin ve örgütsel bağlılık duygularının 
gelişmesinin sağlanması, esnek ve yalın örgüt yapısının oluşturulması, çalışanların liderlik ve yaratıcılık 
yeteneklerinin ortaya çıkması konusunda teşvik edilmeleri, kararların kalitesinin arttırılması ve örgütsel 
amaç ve hedeflere olan bağlılığın arttırılması gibi nedenlerden dolayı bireysel performanstan çok takım 
çalışması ile takım performansına önem vermeye başlamışlardır (İnce, Bedük ve Aydoğan, 2004). 
 Proje takımlarına mühendislerin katılımı takım performansıyla pozitif ilişkilidir; bu da 
organizasyonel başarıda mühendislerin yüksek seviyede etkili olduğunu göstermektedir (Hofaidhllaoui ve 
Chhinzer, 2014: 3).Yenilikçi örgüt iklimi, lider-üye etkileşimi ve yenilikçi çalışma davranışının Malezya’da bilgi 
yoğun iş hizmetlerinde çalışan bilgi işçileri için ilişkilerini araştıran bu çalışmada; yenilikçi çalışma 
davranışının bu sektörün gelişiminde merkezi bir role sahip olduğu görülmektedir(Yeoh ve Rosli, 2013). 
Ayrıca kullanılan değişkenler arasında da istatistiksel olarak anlamlı pozitif ilişkiler saptanmıştır. 
 

4.1.Bilgi Yönetimi-Takım Performansı İlişkisi 
Günümüz işletmelerinde bilginin yönetilmesinde teknolojik uygulamaların kullanımı yaygınlık 

kazanmıştır. Kişilerden ve bilgi tabanlı sistemlerden ve teknoloji tabanlı şebekelerden (network) elde edilen 
bilgiler elektronik posta gibi sistemler vasıtasıyla şirket içinde dolaşıma geçmektedir (Feigenbaum ve McCorduck, 
1983). Takımların çalışma şekli değişmiş (bkz: evden çalışma, farklı ülkelerden oluşturulan proje grupları) dolayısıyla 
takımların görünümü ve performansları da değişimden payını almıştır. Buna istinaden, bilgi yönetiminin takım 
çalışmaları üzerinde etkisinin olduğunu söylemek mümkün olacaktır. Bilginin yönetimin planlandığı şekilde 
uygulanması zaman ve maliyet başta olmak üzere birçok çıktıyı olumlu etkilediğinden, bilgi yönetimi-takım 
performansı arasındaki ilişki pozitif olacaktır. Ancak söz konusu bilgi yönetimi aşamalarında yaşanacak sorunların 
bilgi yönetimi ve takım performans ilişkisini olumsuz yönde etkilemesi beklenir. 

 

5.Bilgi İşçileri 
 Bilgi işçisi (Bİ) kavramı ilk olarak ünlü işletme gurusu Peter Drucker tarafından 1950’lerde, soyut 
kaynaklarla çalışan ve yaptıkları işin tabiatına bağlı olarak Ar-Ge birimlerindeki bilim adamları ve 
mühendisleri ifade etmek için kullanmıştır. Buna göre Bİ, yeni ürün ya da hizmet geliştirmek üzere resmi 
eğitimini alarak teorik ve analitik bilgisini uygulayan çalışanlardır. Kimi araştırmacılara göre ise bilgi; belirli 
alanlarda tecrübeler ya da örgütsel bilgi gibi resmi olmayan eğitim yollarından da kaynaklanabilmektedir. Bir 
Bİ, bilgiyi kullanma ve geliştirme görevlerini iş olarak yapan kişidir (Ahsan vd., 2013: 905).    
 Yüksek yetenekli çalışanlar yeniliğin motor gücü oldukları kadar bilginin de ana kaynaklarıdır. 
Yetenekli işgücünün herhangi bir yerden diğer bir yere geçişi bilgi ve becerilerinin de taşınıyor olduğu 
anlamına gelir. Bilgi daima ait olduğu kişilerle taşınmaktadır (Miguélez ve Moreno, 2014: 33-34; Gürbüz ve 
Bekmezci, 2012: 190). 
 Bilgi işçileri eğitimlerini, tecrübelerini, bilgi ve yeteneklerini çalıştıkları işletmelere getirirler ve 
örgüt içindeki etkileşimleri arttıkça, bu tecrübelerinin üzerine beceri ve bilgilerini geliştirmek doğrultusunda 
ilerlerler, böylece kendi insan sermayelerine ve işletmelerinin değerine katkı sağlarlar. Bu yüzden de bu 
çalışanlar değerli bilgilerin yenilenmesini önemseyen işletmelerce yüksek oranda aranılmaktadırlar 
(Jayasingam ve Yong, 2013: 3903). Bilgi tabanlı ekonomide Bİ ya da bir başka ifade ile ‘yaratıcı sınıf’ 
işletmelerin temel rekabet avantajlarından olarak değerlendirilmektedir. Bİ; bilginin yaratılması, yayılması ya 
da uygulanması süreçlerinde yer alırlar ve üretimin yollarını yapılandırırlar (Dul vd., 2011: 715; Emanoil ve 

Alexandra,2013: 573). 
  



23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, MUĞLA 

410 
 

5.1.Bilgi İşçilerinin İş Doyumu 
 Miguélez ve Moreno’ nun (2014) çalışmalarında Avrupa’da bilgi işçilerinin hareketliliğini açıklayan 
ilk faktör ailelerine, arkadaşlarına ve önceki iş arkadaşlarına olan yakınlıklarıdır. Diğer nedenler sahip 
oldukları sosyal ya da profesyonel temaslar; kurumsal, teknolojik ya da kültürel benzerliklerdir. 
Sağlanılanimkanlar ve fırsatlar da etkili olmaktadır. Bİ ile yapılan araştırma sonuçları göstermektedir ki Bİ’nin 
örgüte bağlılıklarını ücretlendirme, kariyer fırsatları, eğitim ve geliştirme, görev yetkisi ve iş yaşamı 
politikaları olumlu yönde etkilerken; yönetici desteği ve yetenek çeşitliliğinin anlamlı bir etkisi yoktur (Ahsan 
vd., 2013). Gürbüz ve Bekmezci’nin (2012) sonuçlarına göre; Bİ’nin İKY uygulamalarıyla ilgili 
memnuniyetlerinin duygusal bağlılıklarının artmasında ve işten ayrılma niyetlerinin azalmasında etkili 
olduğu ortaya çıkmıştır.    
 Mühendislerin yetenekleri oldukça taşınabilir özellik göstermektedir; bu yüzden de bu meslek 
grubundaki kişiler, yalnızca belli bir işletmeye özel yeteneklere sahip kişilere göre kariyer yollarını daha 
rahat değiştirebilmektedirler. Özel çalışma fırsatları olan diğer bilgi tabanlı profesyonellerden (doktorlar, 
avukatlar, muhasebeciler, v.b.) farklı olarak mühendisler genellikle yönetsel pozisyonlara yakın rollerde 
çoğunlukla endüstriyel örgütlerde istihdam halindedirler. Diğer profesyonellere göre mühendisler daha az 
aynı işletmede kalmaktadır ve işletme etkililiğindeki eksiklikler onların yıpranmalarına sebep olmaktadır 
(Hofaidhllaoui ve Chhinzer, 2014: 3). Yapılan bu araştırmada iş doyumu ve üstle olan uyum ile işten ayrılma 
niyeti arasında anlamlı negatif korelasyon vardır. Pozitif organizasyonel destek ve diğer iş olanağı fırsatları 
algısı ise üstle olan uyum ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiyi etkilemektedir. Bu da bilgi işçileri için iş 
doyumunun, işten ayrılma modellerinde ayrı ayrı ele alınması gereken çok yönlü bir değişken olduğunu 
göstermektedir. 

Bilgi işçileri işletmelerin rekabet avantajları bakımından yüksek seviyede önemlidir. Ancak bu 
çalışanların işletmelerde tutulması da bir o kadar güçtür. Geleneksel çalışanlara göre farklı olduklarından 
onların işletmelerde tutulmalarını sağlayan sebepler üzerinde araştırmalar yapılmaktadır. Jayasingam ve 
Yong’un (2013) araştırmasında ödemeler tatmini ve kariyer yönetiminin (yetenek geliştirme fırsatları ve 
mentörlerle ilişkiler) bilgi işçilerinin bağlılıklarını etkileyip etkilemediği sorgulanmaktadır. Bulgular 
göstermektedir ki söz konusu değişkenler düşük bilgi işleri kategorisindeki çalışanların bağlılık seviyelerini 
önemli derecede etkilerken, yüksek bilgi işlerinde çalışanlar için ise minimum derecede önemlidir 
(Jayasingam ve Yong, 2013: 3903).     

 

5.2.Bilgi Ekonomisinde Organizasyonel Verimlilik,Takım Performansı ve İş Doyumu İlişkisi 
Bilgi işçilerinin esnek, yetki devredebilen, bağımsız düşünebilen, duruma uygun davranış 

geliştirtebilen kişiler olmaları beklenmektedir. Beklentileri karşılayabilmeleri ise, gerektiğinde analitik, 
gerektiğinde yaratıcı düşünme yollarıyla sorunlara yaklaşmaları ile mümkün olacaktır (Barutçugil, 2002: 
149). Söz konusu yetkinlikleri sağlayabilen ve bilgi toplumunun global yapısı içinde mobilite durumunda olan 
bilgi işçilerinin şirkette tutulmaları, iş doyumunu gerekli kılmaktadır. İş doyumu ile çalışan verimliliği 
arasındaki ilişki de oldukça karmaşıktır. Yapılan araştırmaların bazılarında; iş doyumu ile verimlilik arasında 
ilişkinin çok zayıf, bazılarında ise hiçbir ilişki bulunamamıştır (Deniz, 2005: 326). Bazı araştırmalara göre, 
verimsiz işgörenlerde iş doyumu yüksek dahi olabilmektedir. Bu tür işgörenlerde iş doyumunun yüksek 
olması verimden başka nedenlere bağlanmaktadır. Buna göre verimlilik ve iş doyumu arasında doğrudan bir 
neden sonuç ilişkisi yoktur. Her ikisi de çeşitli faktörlerden etkilenebilmektedir (Çarıkçı, 2000: 159). 

Çalışmamızdaki temel varsayım, kurumdaki bilgi yönetiminin ve verimin öncelikle takım performansı 
üzerinde etkili olduğu ve aracılığıyla çalışan doyumunun artmasında rol oynadığı yönündedir. Varsayımdan 
hareketle, bilgi yönetiminin planlandığı şekilde uygulanması zaman ve maliyet başta olmak üzere birçok çıktıyı 
olumlu etkilediğinden, bilgi yönetimi ile takım performansı arasında pozitif yönlü bir ilişki beklenir. Bu durumda, 
yüksek takım performansının iş doyumuna olumlu yönde etki yapması beklenecektir. 

Organizasyonel verimlilik ve iş doyumu arasında da aynı yönde bir ilişkiden bahsedilmektedir. Bilgi 
yönetimi, sistematik ve planlı bir şekilde bilgi varlıklarının getirilerini (dolayısıyla verimliliklerini) arttırma 
amacı taşır. Bu bilgiden yola çıkarak; bilgi yönetimi ile organizasyonel verimlik arasında ilişki vardır ve bilgi 
yönetimi organizasyonel verimliliği pozitif yönde etkilemektedir. Buna göre, organizasyonel verimliliğin 
yüksek olmasının iş doyumu üzerinde de olumlu etki yapması beklenmektedir, ancak bu etkide 
departmanlar ve takımlar da rol oynamalıdır. 

 
6. Yöntem 
Çalışmada nicel araştırma tekniği olarak anket kullanılmıştır. Araştırma sorularıyla ilgili verilerin 

toplanması için kullanılan soru formu kolayda örneklem yöntemiyle İstanbul’da telekomünikasyon, bilgi ve 
iletişim teknolojileri alanında çalışanlara dağıtılmış, toplamda243 uygun ankete ulaşılmıştır. Bilgi yönetimini 
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ölçmek için JCI Akreditasyon Standartları’nın (JCI, 2010) Organizasyonel Odaklı Standartlar başlığı altında 
bulunan “Bilgi Yönetimi” bölümündeki (JCI, 2010: 229-245) ana maddelerden yola çıkılarak bir ölçek 
hazırlanmış, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır. “Takım Performansı” ise Weimar’ın (2013) 
tezinden alınmıştır. “Organizasyonel Verimlilik” için Staples ve Ratnasingham’ın (1998) önermeleri 
kullanılmıştır. “İş Doyumu” ise Yelboğa (2009) ile ölçülmüş, 5’li Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Araştırmadaki 
hipotezler aşağıda aktarılmıştır. 

H1.Bilgi yönetimi, organizasyonel verimlilik, takım performansı ve iş doyumu arasında yüksek 
derecede pozitif ilişkili bulunmaktadır. 

H2. Bilgi yönetimi ve organizasyonel verimlilik, takım performansı aracılığıyla iş doyumunu pozitif 
yönde etkilemektedir. 

 

7.Bulgular 
Çalışmaya katılan 243 kişilik örneklemin yaş ortalaması 37, yaklaşık çalışma yılları 16, diğer 

demografik özellikleri ise şu şekildedir: 35’i kadın, 65’i erkek, %10.7’si ön lisans, %47.7’si lisans, %27.2’si 
yüksek lisans/doktora ve kalan %14.4’lük kısım da lise mezunlarından oluşmaktadır. Dörtte biri kamuda 
çalışmaktadır. 

 
Tablo 1: Değişkenlerin ortalamaları, standart sapmaları ve aralarındaki ilişkiler 

Değişkenler Ort. SS 1 2 3 

1. Bilgi Yönetimi 3,47 ,77      

2. Organizasyonel Verimlilik 3,30 ,73 ,710**    

3. Takım Performansı 3,49 ,79 ,775** ,723**  

4. İş Doyumu 3,28 ,97 ,803** ,638** ,774** 
tüm korelasyonlar **p< 0.001 değerinde anlamlı 

 
Değişkenlerin ilişkiler Tablo 1’de gösterilmiştir, aralarındaki pozitif ilişkiler nedeniyle birinci 

hipotezimiz destek bulmuştur.Ara değişken testlerin yönelik regresyon analizleri Baron ve Kenny’nin (1986) 
önerdiği üç aşamalı yönteme göre farklı modeller kurularak yapılmıştır (Tablo 2 ve 3). 

 
Tablo 2: Takım performansını etkileyen değişkenlere ilişkin regresyon sonuçları 

Düz. R² F Bağımsız Değişkenler Beta SS T 

,678 134,936(**) 
Bilgi Yönetimi ,520 ,069 7,546(**) 
Organizasyonel Verimlilik ,381 ,075 5,048(**) 

Bağımlı değişken: Takım Performansı (**) 0.001 seviyesinde manidar 

 
İş doyumuna yönelik ara değişken testleri sonucunda, takım performansının organizasyonel 

verimlilik ile iş doyumu arasında ara değişken rolü oynadığı tespit edilmiştir (Tablo 3), ikinci hipotezimiz 
kısmi olarak destek bulmuştur. 

 
Tablo 3: İş doyumunu etkileyen değişkenlere ilişkin regresyon sonuçları 

Düz. R² F Bağımsız Değişkenler Beta SS T 

,632 115,253(**) 
Bilgi Yönetimi ,827 ,095 8,740(**) 
Organizasyonel Verimlilik ,195 ,110 1,776(*) 

,675 84,198(**) 

Bilgi Yönetimi ,600 ,107 5,607(**) 

Organizasyonel Verimlilik -,076 ,118 -,640 
Takım Performansı ,496 ,112 4,435(**) 

Bağımlı değişken: İş Doyumu (**) 0.001 seviyesinde manidar, (*) 0.1 seviyesinde manidar 
 

8.Sonuç 
Örgütsel bilginin yönetilmesinde teknolojik uygulamaların kullanımı yaygınlık kazanmaktadır, ancak 

bilgi yönetimi kavramı altyapı ve teknolojiden öte, çalışanlar açısından endüstri toplumuna göre bir üst algı 
boyutunu ve paradigmayı temsil etmektedir. Bu toplumsal ve psikolojik alandaki en kritik ekonomik aktörler 
ise bilgi işçileridir, bu nedenle ekonomi ve örgütler açısından bu çalışanların psikolojik durumları ve 
mutlulukları da daha fazla önem kazanmaktadır. Tespitlerimize göre, bilgi işçilerinin iş doyumu üzerinde, 
bilgi yönetimin çok güçlü bir etkisi vardır. Diğer taraftan, kurumun verimliliği ise bilgi işçilerini çok az 
etkilemektedir. Onların iş memnuniyetleri ile ilgili temel motivasyonları örgütteki bilgi yönetimi 
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uygulamalarının yeterliliğidir. Organizasyonel verimlilik de takım performansı aracılığıyla iş doyumunu 
etkileyebilmektedir. Ancak bunun temelinde, bilgi işçilerinin takım algılarının iş doyumu üzerinde çok güçlü 
bir etkiye sahip olması bulunmaktadır. 
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Özet 
Sürekli değişen ve belirsiz rekabet koşullarında faaliyet göstermek zorunda olan günümüz 

örgütlerinin sürdürülebilir performansa ulaşabilmelerinde çalışanların işe adanmışlığı örgütler için en 
öncelikli konulardan biri haline gelmiştir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, İKY uygulamalarının çalışanların 
işe adanmışlığı üzerindeki etkisini ve bu etkide pozitif psikolojik sermayenin rolünü incelemektir. Bu 
kapsamda çeşitli sektörlerde çalışmakta olan 590 beyaz yakalı çalışandan veri toplanmıştır. Çalışmanın 
sonucunda, motive edici ve beceri arttırıcı İKY uygulamalarının işe adanmışlık üzerindeki etkisinde pozitif 
psikolojik sermayenin kısmi aracı bir rol oynadığı, buna karşılık, fırsat arttırıcı İK uygulamaları ve çalışma 
koşullarının işe adanmışlık üzerindeki etkisinde ise aynı zamanda hem kısmi aracı hem de düzenleyici bir rol 
oynadığı tespit edilmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Beceri Arttırıcı İK Uygulamaları, Motive Edici İK Uygulamaları, Güçlendirici İK 

Uygulamaları, İşe Adanmışlık, Pozitif Psikolojik Sermaye, Aracılık ve Düzenleyicilik 
 
1. Araştırmanın Sorunsalı 
Örgüt için çalışan performanslarıyla (Macey ve Schneider, 2008; Christian, Garza ve Slaughter, 

2011),  hizmet iklimiyle, müşteri sadakatiyle (Salanova, Agut ve Peiró, 2005), örgüte bağlılıkla (Halberg ve 
Schaufeli, 2006) olumlu yönde olan ilişkisi, işten ayrılma niyetiyle (Schaufeli ve Bakker, 2004) olan olumsuz 
yönlü ilişkisi nedeniyle işe adanmışlık kavramı, son zamanlarda oldukça önemli hale gelmiştir. Kavram, son 
yıllarda akademik ve uygulamacı yazında kendine oldukça fazla yer bulmasına karşılık, herhangi bir tanım 
birliğine ulaşılmamıştır. Akademik yazında ilk olarak Kahn (1990: 692) tarafından “kişilerin kendilerini 
tamamiyle iş rollerine vermeleri” biçiminde tanımlanan adanmışlık kavramı, Schaufeli ve arkadaşları 
(2002:74) tarafından ise pozitif, tatmin edici, işle ilgili dinçlik, kendini adama ve yoğunlaşma ile karakterize 
edilen ruh hali olarak tanımlanmaktadır. Bir başka tanıma göre ise işe adanmışlık, çalışanların işlerine karşı 
tamamen pozitif duygular hissetmeleri, kişisel olarak işlerini anlamlı bulmaları, iş yüklerini yönetilebilir 
olarak düşünmeleri ve işinin geleceği hakkında umut sahibi olmalarıdır (Attridge, 2009:383). İşe adanmışlığın 
öncüllerini inceleyen modellerden biri olan iş talep-kaynakları modelinde (Bakker ve Demerouti, 2008) iş 
kaynakları ve kişisel kaynaklar olarak adlandırılan iki temel öncülü bulunmaktadır. Kaynak koruma teorisi 
(Hobfoll, 2002)  kapsamında kurulan iş talep-kaynakları modelinde (Bakker ve Demerouti, 2008)  işe 
adanmışlığın öncülleri olarak ifade edilen iş kaynakları ve kişisel kaynaklar bu çalışma kapsamında İKY 
uygulamaları ve pozitif psikolojik sermaye bağlamında ele alınarak incelenmeye çalışılmıştır. Çeşitli 
şekillerde açıklanan “işe adanmışlığın”, yazında örgütlerin ellerindeki en büyük araç olan İKY 
uygulamalarından nasıl etkilendiğine dair sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmıştır (Alfes, Shantz, Truss, Soane, 
2013). Bu ilişki kapsamında pozitif psikolojik sermayenin nasıl bir role sahip olduğu konusunda ise bir 
çalışma eksikliği göze çarpmıştır. Buradan yola çıkılarak gerçekleştirilen bu çalışma kapsamında İKY 
uygulamalarının çalışanların işe adanmışlıkları üzerindeki etkisinde pozitif psikolojik sermayenin aracılık ve 
düzenleyicilik açısından ne tür bir rol oynadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Takip eden kısımlarda 
öncelikle konu kuramsal olarak tartışılacak, sonrasında ise tasarlanan araştırma bağlamında test edilen 
araştırma hipotezleri tartışılacaktır. 
 

2. Kuramsal Çerçeve 
 
2.1. İşe Adanmışlık ve İKY Uygulamaları 
Önceki çalışmalarda işe adanmışlık, işle ilişkili kaynaklarla olumlu yönde ilişki bulunduğuna dair 

kanıtlar bulunmaktadır (Salanova, Agut ve Peiro, 2005). Kaynaklar, kaynak koruma teorisi kapsamında 
(Hobfoll, 2002) Halbesleben ve arkadaşları (2014) tarafından bireyin amaçlarına ulaşmasına yardımcı 
olabileceğini algıladığı her şey olarak tanımlanmaktadır. İşle ilgili bu kaynaklar işin fiziksel, psikolojik, sosyal 
ya da örgütsel yönüyle ilgili olabilir. Örneğin örgütsel düzeyde maaş ve kariyer fırsatları birer işle ilgili 
örgütsel kaynaklar olarak görülebilir (Demerouti ve Bakker, 2011). Önceki çalışmalar, çalışanların örgütsel 
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destek, yönetici desteği, adil uygulamalarla gibi etkin yönetim uygulamalarla karşılaştıklarını 
algılandıklarında işlerine daha fazla adandıklarını göstermektedir (Ang vd., 2013; May vd., 2004; Saks, 2006). 
Ang ve arkadaşları (2013) yaptıkları çalışmada yüksek performanslı iş sistemleri ve duygusal bağlılık 
arasındaki ilişkide adanmışlığın aracı bir rol oynadığını tespit etmişlerdir. İşe adanmışlık kavramı, yazında 
sosyal değişim (mübadele) teorisine dayanılarak açıklanmaya çalışılmaktadır (Salanova vd., 2005). Bu 
kapsamda olumlu yönde algılanan İKY uygulamalarına çalışanların daha fazla çaba ile karşılık vererek işlerine 
adanacakları çıkarımı yapılabilir. Alfes vd. (2013) ise çalışanların adanmışlığının İKY uygulamaları ve bireysel 
davranış arasındaki ilişkileri açıklayan çok önemli bir mekanizma olduğunu iddia etmişlerdir. Buna göre İKY 
uygulamalarını pozitif olarak algılayan kişilerin işlerine adanma olasılıkları daha yüksek olacaktır. Bireysel 
performansı açıklayan modellerden biri olan beceri, motivasyon ve fırsat yaklaşımında (Huselid, 1995), 
kişilerin performanslarının arttırılabilmesi için çalışanların bilgi ve becerilerinin arttırılması, çaba 
göstermeleri için motive edilmesi, motive olmuş bu çalışanların yeteneklerini işlerine aktarmaları için aynı 
zamanda fırsatlar oluşturulması vurgulanmaktadır. Kişilerin bilgi, beceri ve yeteneklerini arttırmaya dönük 
bu uygulamalar aynı zamanda birer iş kaynağıdır. Çalışanlar kendilerine yatırım yapıldığına dair işaretler 
aldıklarında daha fazla adanmışlık göstereceklerdir. O halde sosyal değişim teorisi, kaynak koruma teorisi ve 
iş talep-kaynak modeline göre aşağıdaki hipotezler oluşturulabilir. 

H1.1: Beceri arttırıcı İKY uygulamaları ve işe adanmışlık arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 
H1.2: Motivasyon arttırıcı İKY uygulamaları ve işe adanmışlık arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 
H1.3: Fırsat arttırıcı İKY uygulamaları ve işe adanmışlık arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 
H1.4: Çalışma koşulları ve işe adanmışlık arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 
 
2.2. Pozitif Psikolojik Sermayenin Aracı ve Düzenleyici Rolü 
Kişisel kaynaklar, yazında potansiyel motivasyon arttırıcı olarak değerlendirildiği modellerde aracı 

olarak rol oynarken, iş taleplerinin zorlayıcı koşullarını azaltma bağlamında kurulan modellerde ise 
düzenleyici değişken olarak ele alınmaktadır (Xanthopoulo, Bakker, Demerouti ve Schaufeli, 2007). Pozitif 
psikolojik sermaye, bireylerin sahip olduğu güçlü yanlara odaklanarak, belirsiz ve zorlu çalışma koşullarında 
mücadele edebilmesi ve başarısını arttırabilmesini sağlayan kişisel bir kaynak olarak görülebilir (Avey, 
Luthans ve Youssef, 2010). Pozitif psikolojik sermaye bireyin umut, öz yeterlilik, iyimserlik ve dayanıklılıktan 
oluşan pozitif psikolojik gelişim durumu olarak tanımlanmaktadır (Luthans vd., 2007:3). Yapılan çalışmalara 
göre pozitif psikolojik sermaye ile örgüte bağlılık (Luthans vd., 2008), performans (Walumbva vd., 2010), iş 
tatmini (Luthans, Avolio vd., 2007; Özer vd., 2013), iyi olma durumu (Avey, Luthans, Smith vd., 2010) 
arasında olumlu yönde ilişkiler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra yapılan meta analitik inceleme sonuçları da 
pozitif psikolojik sermaye ve çalışan tutum ve davranışları arasında olumlu yönde ilişkiler bulunduğu 
yargısını desteklemektedir (Avey, Reichard vd., 2011). İşe adanmış çalışanlar daha az adanmış çalışanlara 
göre bir takım kişisel kaynaklara sahiptirler. İş talep-kaynak modeline göre işe adanmışlığın diğer temel 
öncülü öz yeterlilik, iyimserlik, dayanıklılıktan oluşan kişisel kaynaklardan oluşmaktadır. Yazında işe 
adanmışlık ve pozitif psikolojik sermaye arasında olumlu yönde ilişki bulunduğuna dair çeşitli çalışmalar 
bulunmaktadır (Avey, Wernsing ve Luthans, 2008; Xanthopoulou vd., 2009; Teo vd., 2014). Psikolojik 
sermaye aynı zamanda iş kaynakları ile de olumlu yönde bir ilişkiye sahiptir.  Kişisel kaynaklar çevresel 
faktörler ve örgütsel sonuçlar arasında aracı veya düzenleyici bir rol oynayabilir. Bir başka değişle kişisel 
kaynaklar kişinin çevreyi anlaması, formüle etmesi ve ona tepki göstermesinde etkilidir (Xanthopoulou vd., 
2009). Gupta (2014), psikolojik sermayenin yüksek performanslı iş sistemleri ve çalışanların yaratıcılıkları 
arasında aracı ve düzenleyici bir rol oynadığını teorik olarak ifade etmiştir. Aynı zamanda Brouze (2014) 
ampirik olarak psikolojik sermayeyi iş talep ve kaynak modeli çerçevesinde aracı ve düzenleyici olarak 
incelemiştir. Bu çalışmalarda psikolojik sermaye stresli çalışma koşullarının etkisini azaltan düzenleyici bir 
değişken rolü oynarken, aynı zamanda motivasyon arttırıcı potansiyeliyle aracı rolü oynamıştır. Buna göre 
aşağıdaki hipotezler ifade edilebilir. 

H2.1: Beceri arttırıcı İKY uygulamaları ve işe adanmışlık arasındaki ilişkide pozitif psikolojik sermaye 
kısmi aracı ve düzenleyicidir. 

H2.2: Motivasyon arttırıcı İKY uygulamaları ve işe adanmışlık arasındaki ilişkide pozitif psikolojik 
sermaye kısmi aracı ve düzenleyicidir. 

H2.3: Fırsat arttırıcı İKY uygulamaları ve işe adanmışlık arasındaki ilişkide pozitif psikolojik sermaye 
kısmi aracı ve düzenleyicidir. 

H2.4: Çalışma koşulları ve işe adanmışlık arasındaki ilişkide pozitif psikolojik sermaye kısmi aracı ve 
düzenleyicidir. 
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3. YÖNTEM/KAPSAM 
 
3.1. Örneklem ve Verilerin Toplanması 
Çalışma kapsamında tam zamanlı, beyaz yakalı, çeşitli özel sektör ve firmalarda halen çalışmakta 

olan 590 kişiden veri toplanmıştır. Katılımcıların kolayda örnekleme yoluyla belirlendiği çalışmada veriler, 
anket tekniğiyle toplanmıştır. Eksik veri ve uygun olmayan yanıtlar elendikten sonra toplam 555 yanıt 
değerlendirmeye alınmıştır. Katılımcıların %46’sı kadın, %54’ü erkeklerden oluşmaktadır. %20’si 18-25, 
%42,9’u 26-32, %24,9’u 33-39, %10’u 40-46 yaş aralığında bulunmaktadır. %47.7 lisans mezunu iken %37,7 
ise yüksek lisans mezunudur. Geri kalan ise lise mezunudur. 

 
3.2. Araştırma Değişkenleri ve Kullanılan Ölçekler 
Bu çalışma kapsamında İKY uygulamaları beceri, motivasyon, fırsat yaklaşımı ve yüksek 

performanslı iş sistemleri temel alınarak beceri arttırıcı, motivasyon arttırıcı, fırsat arttırıcı uygulamalar 
(Lepak vd., 2006; Takeuchi vd., 2007; Bae ve Lawler, 2000; Wu ve Chaturvedi, 2009) ve uygun çalışma 
koşulları olmak üzere 4 boyutta 48 madde ile ölçülmüştür. İKY uygulamalarının ölçümünde, daha önce 
kullanılmış olan geçerli ve güvenilir ölçeklerden yararlanılmıştır. Beceri arttırıcı İKY uygulamaları seçici işe 
alma ve kapsamlı eğitim programları; motivasyon arttırıcı İKY uygulamaları içsel kariyer fırsatları, istihdam 
güvencesi, adil ve teşvik edici ücretlendirme ve sonuç yönelimli performans değerlendirme; fırsat arttırıcı 
İKY uygulamaları açık iş tanımları, katılım, bilgi paylaşımı ve güçlendirme boyutlarından oluşmaktadır. 
Çalışanların işe adanmışlığı, 9 maddeli UWES-9 Ultrech işe adanmışlık ölçeği kullanılarak ölçülmüştür 
(Schaufeli, Bakker ve Salanova, 2006). Pozitif psikolojik sermayenin ölçümünde ise Luthans, Youssef ve 
Avolio’nun (2007) 24 maddeli, öz yeterlilik, umut, dayanıklılık ve iyimserlik olmak üzere 4 boyuttan oluşan 
ölçeği kullanılmıştır. Tüm ölçekler yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına bağlı olarak benzer ve ayrım 
geçerliliği açısından istatistiksel olarak incelenmiş ve bu açılardan ölçeklerin geçerli olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır (Ölçüm modeli uyum değerleri: CMIN/DF=3.661, RMSEA=.06, CFI=.93, TLI=.92, SRMR=.06; AVE 
değerleri üst yapı İKY uygulamaları=.84, Psikolojik sermaye=.58, işe adanmışlık=.69). Bunun yanı sıra 
güvenilirlik analizleri yapılarak, yapı güvenilirliği (ölçeklerin tümü .70 değerinden yüksek) ve içsel tutarlılık 
Cronbach’s α katsayısı (ölçeklerin tümü .70 değerinden yüksek) hesaplanmış, tüm değerler örgütsel 
araştırmalarda kabul edilen değerlerin üzerinde çıktığı için ölçek(ler), güvenilir olarak kabul edilmiştir 
(Nunally ve Bernstein, 1994). Ayrıca ortak yöntem varyansının olup olmadığının istatistiksel kontrolü için 
Harman tek faktör testi uygulanmış ve tek faktörlü model zayıf uyum değerleri gösterdiği için ortak yöntem 
varyansının önemli bir problem oluşturmadığına karar verilmiştir (Χ2 = 1940.823 df=104, GFI .62, CFI .67, 
RMSEA .179, SRMR .13).  
 

3.3. Araştırma Sorunsalının Çözümlenmesi 
Ölçüm modelinin analizinde olduğu gibi yapısal modelin analizinde de SPSS 17 ve AMOS 18 

programlarından yararlanılmıştır. Hipotez testleri için aracılık ve düzenleyiciliğin eş zamanlı incelenebildiği 
bir yol analizinden yararlanılmıştır (Preacher, Rucker ve Hayes, 2007: 195).  

Direk etkiler; yol analizi sonuçlarına göre H1 (1, 2, 3, 4) hipotezi ile tutarlı olarak, tüm İKY uygulama 
boyutları işe adanmışlıkla olumlu yönde ilişkilidir. Test edilen tüm İK uygulamalarından (diğer bir değişle işle 
ilgili kaynaklardan) çalışma koşulları göreli olarak en zayıf ilişkili uygulamadır (β=.18, p<.001). Fırsat arttırıcı-
güçlendirici İK uygulamaları ise en güçlü tahminleyici olarak ortaya çıkmıştır (β=.287, p<.001). Fırsat arttırıcı 
İK uygulamaları modeli %47’lik bir varyans açıklamaktadır. Çalışma koşulları modeli ise buna karşılık %40’lık 
bir varyans açıklamaktadır. Pozitif psikolojik sermaye test edilen tüm modellerde işe adanmışlıkla olumlu 
yönde ilişki göstermiştir. Yine fırsat arttırıcı İKY modelinde pozitif psikolojik sermaye %17’lik bir varyans 
açıklarken, çalışma koşullarında ise %9’luk bir varyans açıklamaktadır. Yol analizi sonuçları Tablo 1’de 
özetlenmeye çalışılmıştır.  

Pozitif psikolojik sermayenin aracı ve düzenleyici etkisi; Tablo 1’de özetlenen tüm aracı ve 
düzenleyici etkileri test eden modellerde yapılan Χ2 fark testleri sonuçlarında pozitif psikolojik sermaye İK 
uygulamaları ve işe adanmışlık arasında kısmi aracı olarak, tam aracılıktan daha yüksek bir uyum değerine 
sahip olduğu görülmüştür. Yine Tablo 1’de görülebileceği gibi fırsat arttırıcı İK uygulamaları ve çalışma 
koşulları modellerinde pozitif psikolojik sermaye kısmi aracılığın yanı sıra sözü geçen İK uygulamalarının işe 
adanmışlık üzerindeki direk etkisi üzerinde istatistiksel anlamlı düzenleyici etki göstermiştir. Buna göre H2 
(1, 2, 3, 4) hiptezleri kısmi olarak desteklenmiştir. 
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Tablo 1: Aracı ve Düzenleyici Yapısal Eşitlik Modeli Sonuçları (N=555) 
 Psikolojik 

sermaye 
İşe adanmışlık    Fit   

Tahmin değişkeni UPC 
(SE)/SPC 

UPC(SE) SPC CMIN/df GFI CFI RMSEA SRMR 

Beceri arttırıcı İK Uygulamaları 
(DE) 

.412 (03) 

.414*** 
.564 (.08) .263***      

Beceri arttırıcı İK Uygulamaları (IE)   .211***      

Beceri arttırıcı İK Uygulamaları 
(TE) 

  .473***      

Pozitif Psikolojik Sermaye  1.096 (.09) .508***      

Beceri arttırıcı İK Uygulamaları X 
Pozitif psikolojik Sermaye 

 .101(.06) .058      

R2 .172 .42  4.085 .98 .93 .07 .02 

Motivasyon arttırıcı İK 
Uygulamaları (DE) 

.327(.04) 

.329*** 
.549 (.08) .255***      

Motivasyon arttırıcı İK 
Uygulamaları (IE) 

  .167***      

Motivasyon arttırıcı İK 
Uygulamaları (TE) 

  .423***      

Psikolojik sermaye  1.101 (.08) .509***      

Motivasyon arttırıcı İK 
Uygulamaları X Psikolojik sermaye 

 -.077 (.07) .04      

R2 .11*** .42***  4.270 .98 .93 .07 .02 

Fırsat arttırıcı İK uygulamaları (DE) .410(.03) 
.412*** 

.617 (.08) .287***      

Fırsat arttırıcı İK uygulamaları (IE)   .193***      

Fırsat arttırıcı İK uygulamaları (TE)   .48***      

Psikolojik sermaye  1.014 (.08) .47***      

Fırsat arttırıcı İK uygulamaları X 
Psikolojik sermaye 

 -.179 (.07) -.094**      

R2 .17*** .47***  4.836 .98 .91 .08 .02 

Çalışma koşulları (DE) .298(.04) 
.301*** 

.393 (.08) .184***      

Çalışma koşulları (IE)   .162***      

Çalışma koşulları (TE)   .346***      

Psikolojik sermaye  1.163 (.08) .539***      

Çalışma koşulları X Psikolojik 
sermaye 

 -.199 (.07) -.10**      

R2 .09*** .403***  3.959 .98 .93 .07 .02 

 
Not: DE= Direk Etki; IE= Dolaylı Etki; TE= Toplam etki; SE= Standart hata; Tüm modelleri için Serbestlik derecesi (df) = 6; 
UPC= Standartlaştırılmamış yol katsayısı; SPC= Standartlaştırılmış yol katsayısı; GFI= Goodness of fit index; CFI= 
Comparative fit index; RMSEA= Root Mean Square Error of Approximation; SRMR= standardized RMR, root mean 
square residual 
*p<.05, ** p<.01, ***p<.001 

 
Etkinin yönü incelendiğinde (Bkz. şekil 1 ve 2) fırsat arttırıcı İK uygulamaları-psikolojik sermaye 

etkileşimi (β=-.09, p<.01) ve çalışma koşulları-psikolojik sermaye etkileşimi (β=-.10, p<.001) negative olarak 
gerçekleşmiştir. Buna göre fırsat arttırıcı İK uygulamaları ve çalışma koşullarının işe adanmışlık üzerindeki 
direk etkileri pozitif psikolojik sermaye düzeyi düşük olduğu zaman daha güçlü gerçekleşmektedir. 
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Şekil 1: Pozitif Psikolojik Sermayenin Fırsat Arttırıcı İK Uygulamaları-İşe Adanmışlık İlişkisindeki Düzenleyici 
Etkisi 

 
 

Şekil 2: Pozitif Psikolojik Sermayenin Çalışma Koşulları-İşe Adanmışlık İlişkisindeki Düzenleyici Etkisi 

 
 
4. Sonuç Ve Değerlendirmeler 
Bu çalışma sonucunda İK uygulamaları-işe adanmışlık ilişkisinde pozitif psikolojik sermayenin aracı 

ve düzenleyici rolüne ilişkin geliştirilen temel hipotezler desteklenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, tüm 
modellerde pozitif psikolojik sermaye İKY uygulamaları ve işe adanmışlık üzerinde kısmi aracılık gösterirken, 
fırsat arttırıcı İKY uygulamaları-işe adanmışlık ilişkisi ve çalışma koşulları-işe adanmışlık ilişkisinde aynı 
zamanda negatif yönlü istatistiksel anlamlı bir düzenleyicilik göstermiştir. Buna göre, pozitif psikolojik 
sermaye fırsat arttırıcı İKY uygulamaları ve çalışma koşullarının işe adanmışlık üzerindeki direk etkisi 
üzerinde etkili olup, İKY uygulamalarının etkisi psikolojik sermayenin etkisi arttıkça azalma göstermiştir. İKY 
uygulamalarının işe adanmışlıkla olumlu yönde ilişkilere sahip olması sosyal değişim teorisini destekler 
niteliktedir. Çalışanlar beceri, motivasyon ve fırsat arttırıcı gibi İKY uygulamalarıyla karşılaştıklarında, işlerine 
adanmışlıkla yanıt vermektedir. Bunun yanı sıra, pozitif psikolojik sermayenin bu ilişkide kısmi aracılık 
göstermesi İKY uygulamaları-işe adanmışlık ilişkisindeki “nasıl” sorusunun yanıtlarından biri olmaktadır. 
Buna göre İK uygulamaları direk etkisinin yanı sıra aynı zamanda pozitif psikolojik sermayeyi de etkileyerek, 
dolaylı bir biçimde işe adanmışlığı etkilemektedir. Çalışma sonucunda dikkat çekici olan husus düzenleyici 
etkinin pozitif yönde olması beklenirken negatif yönlü olarak gerçekleşmesidir. Bu durum kaynak koruma 
teorisine dayandırılarak açıklanabilir (Hobfoll, 2002). Kaynak koruma teorisine göre kayıplar, elde edilen 
kazançlardan çok daha fazla önem taşımaktadır. Kaynakların kaybedilmesi, kazanılmasından daha 
belirgindir. Kaynakların eksilmesi diğer kaynakları koruma konusunda savunmaya yol açar. Ayrıca kaynağın 
değeri bağlamla birlikte değerlendirilebilir. Benzer bir hedef için bir kaynak bir diğerini ikame edebilir. Buna 
göre pozitif psikolojik sermaye bir dereceden sonra İK uygulamalarını ikame eder hale gelmiştir. Çalışmanın 
sonuçları uygulayıcılar açısından değerlendirildiğinde, sözü geçen İK uygulamalarından yararlanılması örgüt 
ve birey düzeyinde çok önemli sonuçları olan çalışanlarının işe adanmışlığı olasılığını arttıracaktır. Bu da 
örgütlere sürdürülebilir performans açısından önemli bir avantaj sağlayacaktır.  

Bu çalışma kesitsel tasarımı, veri toplamada tek kaynağa başvurulması, örneklem seçiminde 
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tesadüfi olmayan yönteme başvurulması nedeniyle sonuçları bu kısıtlar bağlamında ihtiyatla 
değerlendirilmelidir. İleriki çalışmalarda özellikle düzenleyici etki yeni örneklemler bağlamında yeniden test 
edilmeye ihtiyaç bulunmaktadır. Stresli çalışma koşulları ve kişi-örgüt uyumu bu ilişkiler üzerinde etkili 
olabilecek diğer değişkenlerdir. 
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ÖZET 
  Araştırmada toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan sendikalı çalışanların prosedürel adalet algıları, 
örgütsel ve sendikal bağlılık seviyeleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışanların prosedürel adalete ilişkin 
algılarının ilgili işletmede geçerli toplu iş sözleşmesi hükümleri ekseninde şekillendiği varsayımından hareket 
edilmiş, çalışanlara işletmelerinde bağıtlanan en son toplu iş sözleşmesini dikkate alarak cevaplandırmaları 
istenen sorular yöneltilerek prosedürel adalet algıları ölçülmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda metal işkolunda 
faaliyet gösteren bir üretim işletmesinde çalışan toplam 479 sendikalı çalışan araştırmaya katkı sağlamıştır. 
Toplanan veriler IBM SPSS Statistics 21.0 sürümlü programda analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, 
sendikalı çalışanların prosedürel adalet algıları ile örgütsel ve sendikal bağlılıkları arasında pozitif yönlü 
anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Diğer yandan, çalışanların prosedürel adalet algılarının sendikal ve örgütsel 
bağlılıklarını anlamlı bir şekilde etkilediği sonucuna da ulaşılmıştır. 

 
Anahtar kelimeler: Sendikalı Çalışanlar, Prosedür Adaleti, Örgütsel Bağlılık, Sendikal Bağlılık, Toplu 

İş Sözleşmesi 
 

1.Araştırmanın Amacı ve Önemi 
İşgörenlerin, örgütten elde ettikleri kazanımların belirlenmesinde kullanılan yöntemler, araçlar ve 

süreçlere ilişkin adalet algıları, prosedür adaleti algısı olarak ifade edilmektedir (Folger ve Cropanzano, 
1998:26). İşgörenler açısından, örgüte katkıları sonucunda elde ettikleri kazanımların adil olması kadar, bu 
kazanımları elde etmelerini sağlayan süreçte, örgütün uyguladığı prosedürlerin ve işlemlerin adil olması da 
önem taşımaktadır. Prosedür adaleti kavramının ortaya çıkmasında Thibaut ve Walker’ın, 1975 yılında adli 
davalara ilişkin yapmış oldukları araştırma etkili olmuştur. Thibaut ve Walker araştırmalarında davalıların, 
mahkemelerde davaların görülmesi sürecinde işletilen yasal prosedürlere ilişkin tepkilerini incelemişlerdir 
(Colquitt v.d., 2001:426). Araştırma sonucunda davaların, davalıların beklentileri yönünde sonuçlanmasa 
bile karar sürecinde davalılara söz hakkı tanınmış olması ve davalıların karar sürecinde kontrol olanaklarının 
olduğunu düşünmeleri durumunda kararı adaletli olarak değerlendirdikleri saptanmıştır. Araştırmada elde 
edilen bilgiler ışığında Thibaut ve Walker, kararların adil olarak algılanmasını etkileyen unsurları, süreç ve 
karar kontrolü unsurları olarak ikiye ayırmaktadırlar. Süreç kontrolü, bireylere karar sürecinde kendi 
durumlarını ifade edebilmeleri için söz hakkı tanınmasını, karar vericileri ya da bu süreçte kendilerini temsil 
edecek kişileri belirleme olanağının sunulmasını, karar kontrolü ise bireylere alınan kararlar üzerinde kontrol 
hakkı tanınmasını diğer bir deyişle kararları sorgulama veya kararlara itiraz etme olanağı sunulmasını ifade 
etmektedir (Colquitt v.d., 2005:21-23). Thibaut ve Walker’ın araştırmalarıyla ortaya koydukları prosedür 
adaleti kavramını, örgüt bağlamında ilk olarak Folger ve Greenberg ele almış ve prosedür adaletini, 
örgütlerde dağıtım kararları alınırken örgütün kullandığı politika, işlem ve süreçlerin işgörenlerce algılanan 
adilliği olarak tanımlamışlardır(Greenberg, 1990:402). 

İşgörenlerin işe ilişkin tutumlarından biri olan örgütsel bağlılık kavramı ise; “çalışanların örgüt amaç 
ve değerlerine sıkı sıkı bağlılığı, örgüt amaçları için gönüllü ve istekli bir çalışma gayreti içinde olma ve 
örgütte kalmak ve örgüt üyeliğini sürdürmek için duydukları güçlü bir arzu” şeklinde tanımlanmaktadır 
(Mowday, Steers, Porter, 1979: 311). Cohen-Charash ve Spector’ un örgütlerde adaletin rolünü ele aldıkları 
meta analiz çalışmasında, işgörenlerin örgüte dair adalet algılarının örgütsel bağlılık ile ilişkili olduğu 
belirtilmiştir(Cohen-Charash ve Spector, 2001:308). Prosedür adaleti algısı örgütün kullandığı yöntemlere 
ilişkin olduğundan; örgüte bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışı gibi örgüte yönelik tutum ve davranışları 
etkilemektedir(Greenberg, 1990:407). 

Araştırmanın diğer bir değişkeni olan sendikal bağlılık kavramına ilişkin literatür ise büyük ölçüde 
örgüte bağlılık konusundaki kuramsal ve ampirik araştırmalara dayalı olarak gelişmiş, üye işgörenin 
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sendikayı ne derece, nasıl ve hangi koşullar altında desteklemeye hazır olduğunu gösteren bir kavram 
olarak, örgüte bağlılık kavramından doğmuştur (Bilgin, 2003:14).  

Toplu iş sözleşmesi, işçi ve işveren taraflarının bir araya gelerek karşılıklı anlaşmaya varmak yoluyla, 
çalışma koşullarını birlikte belirlemeleri ve bu anlaşmayı hukuki bir belge haline getirmeleridir(Adal 
vd.,2013:591). 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun konuya ilişkin kavramların tanımını 
veren 2. maddesinde Toplu iş sözleşmesi, “İş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesine ilişkin 
hususları düzenlemek üzere işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında 
yapılan sözleşmeyi” ifade eder şeklinde tanımlanmıştır. Sendikalı işgörenlerin kazanımları, toplu pazarlık 
sonucunda bağıtlanan toplu sözleşme çerçevesinde belirlendiğinden, bu işgörenlerin prosedür adaleti 
algılarının şekillenmesinde, toplu sözleşmelerin etkisi önem kazanmaktadır. Toplu pazarlık sürecinde, taraf 
sendika üyesi işgörenler, üye oldukları sendika aracılığıyla temsil edilmekte ve yine bu sayede görüşlerini 
iletmeleri yoluyla kararlara katılımları sağlanmaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında, sendikalı işgörenlerin 
prosedür adaleti algılarının şekillenmesinde hem üye oldukları sendikanın hem de çalışmakta oldukları 
örgütün rol oynadığını söyleyebilmek mümkündür. Algılanan prosedür adaletinin, örgüte yönelik tutum ve 
davranışlar üzerinde etkili olduğu düşüncesinden yola çıkıldığında, sendikalı işgörenlerin toplu pazarlık 
süreciyle şekillenen toplu sözleşmede yer alan prosedürlere ilişkin algılarının, örgütsel bağlılık üzerinde etkili 
olmasının yanı sıra sendikal bağlılık üzerinde de etki göstermesi olasıdır. Dolayısıyla araştırmanın ana 
sorusunu da bahsi geçen olasılık oluşturmaktadır.  
 

2.Araştırmanın Kapsamı 
Araştırmanın anakütlesini İÇTAŞ işletmesinin Çanakkale ilinin Biga ilçesinde kurulu olan fabrikasında 

istihdam edilen Türk Metal İş sendikasına üye çalışanlar oluşturmaktadır. Örnekleme yöntemi olarak 
“kolayda örnekleme tekniği” kullanılmıştır. Kolayda örnekleme yoluyla sendikalı çalışanlardan oluşturulan 
bir örneklemde değişkenler arasındaki ilişkiler ve değişkenlerin birbirlerine etkisi incelenmiştir. Araştırma 
için 479 anket doldurulmuş ve tamamı araştırma kapsamına alınmıştır. 
 
 3.Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anket formunun ilk bölümünde, 
çalışanların örgütsel bağlılıklarına ilişkin sonuçlar elde edilmeye çalışılmış buna bağlı olarak Meyer ve Allen 
(1991) tarafından geliştirilen 3 boyutlu 17 ifadeli “Örgütsel Bağlılık Ölçeği”; çalışanların sendikal bağlılıklarını 
belirlemeye yönelik ise Gordon, Philpot, Burt, Thompson ve Spiller (1980) tarafından geliştirilmiş, Ladd, 
Gordon, Beauvais ve Morgan (1982) tarafından sadeleştirilmiş olan ve Bilgin (2003) tarafından Türkçe 
uyarlaması yapılan 4 boyutlu 23 ifadeli “Sendikaya Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Formun ikinci bölümünde 
ise çalışanların prosedürel adalet algılarını ölçmek amacıyla Colquitt (2001) tarafından geliştirilen 4 boyutlu 
“Örgütsel Adalet Ölçeğinin” “Prosedürel Adalet” boyutunu oluşturan 7 ifade esas alınarak oluşturulan, 
çalışanlara ifadelere ilişkin görüşlerini yansıtırlarken işletmelerinde bağıtlanmış olan en son toplu iş 
sözleşmesini dikkate almaları ikazında bulunularak cevaplandırılması istenen yeniden yapılandırılmış 7 
ifadeli “Prosedürel Adalet” ölçeği kullanılmıştır. Örneklemin sosyo-demografik niteliklerine ait (yaş, cinsiyet, 
kıdem, gelir seviyesi ve sendika üyeliği süresi) sorulara ise anket formunun son bölümünde yer verilmiştir. 
“Örgütsel Bağlılığın Belirlenmesine Yönelik Ölçek”; “Duygusal Bağlılık (6 ifade)”, “Devam Bağlılığı (6 ifade)” 
ve “Normatif Bağlılık (5 ifade)” boyutlarından oluşurken; “Sendikal Bağlılık Ölçeği” ise; “Sendikal Sadakat (11 
ifade)”, “Sendikaya Karşı Sorumluluk (4 ifade)”, “Sendika İçin Çalışmaya İsteklilik (4 ifade)” ve “Sendikalılığın 
Önemine İnanma (4 ifade)” boyutlarından oluşmaktadır. Anket formu, araştırmacılar tarafından ilgili 
işletmenin İnsan Kaynakları departmanı yöneticileri ve sendika temsilcisi aracılığıyla elden dağıtılıp yine aynı 
şekilde toplanmıştır.  
 

4.Veri Analizi 
Anketi dolduranların ifadelere katılımları; her 3 ölçek için (1: Kesinlikle Katılmıyorum, 5: Kesinlikle 

Katılıyorum),  şeklindeki Likert tipi ölçeklerle değerlendirilmiştir. Veriler, SPSS for Windows 21.0 paket 
programında analiz edilmiştir. Veri analizinde faktör analizi ve tanımlayıcı istatistiki analizlerin (aritmetik 
ortalama ve standart sapma) yanı sıra Pearson korelasyon analizinden ve Regresyon analizinden 
yararlanılmıştır. 
 

5.Bulgular  
Araştırmaya toplu iş sözleşmesi kapsamındaki sendikalı çalışanlar katılmıştır. (n=479). Çalışanlara, 

sosyo-demografik bilgilerine yönelik ifadeler yöneltilmiş (yaş, cinsiyet, kıdem, gelir seviyesi ve sendika 
üyeliği süresi) ancak çalışanların 3’te 2’sinden fazlası sosyo-demografik bilgilerinin belirlenmesine yönelik 
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hazırlanan sorulara cevap vermeyi reddetmiş netice olarak katılımcıların sosyo-demografik bilgilerine 
ulaşılamamıştır. 

Colquitt tarafından geliştirilen ve çalışmacılar tarafından yeniden yapılandırılan “Prosedürel Adalet” 
ölçeğine ilişkin ifadelerin yapı geçerliliğini tespit etmek amacıyla öncelikle faktör analizi uygulanmıştır. 
Faktör analizi için örneklem büyüklüğü önemlidir. Vaka sayısı, değişken sayısından fazla olmalıdır. Genel 
olarak 100-200 denek arası analiz için yeterlidir (Akgül ve Çevik, 2005: 419). 500 üzeri örneklem büyüklüğü 
mükemmel iken, 200-300 arası bir örneklem büyüklüğü doğru bir analiz için yeterlidir (Gaur ve Gaur, 2009: 
134). Bu çalışma 479 katılımcı ile gerçekleştirilmiş olup yeterli sayıya ulaşılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliğini 
belirlemek amacıyla yapılan faktör analizinde Varimaks Rotasyonu kullanılmıştır. Faktör sayısına her hangi 
bir sınır getirilmemiş ve öz değeri (eigen value) 1,00’den büyük olan faktörler ölçeklere alınmıştır. Faktör 
analizinde, genel olarak öz değeri 1 ya da 1’den daha büyük olan faktörler önemli olarak dikkate alınır. 
Ancak araştırmacı, analiz sonuçlarına göre bu eşik değeri artırabilir (Büyüköztürk, 2007:125). Literatürde 
faktör yük değerinin oluşturulmasında 0,30 ile 0,40 arasında değişen faktör yüklerinin alt kesme noktası 
olarak alınabileceği belirtilmektedir (Büyüköztürk, 2002: 127). Bu araştırmada faktör yükleri için alt kesim 
noktası 0,50 olarak kabul edilmiştir.  Faktör analizi sonuçlarına göre ölçeğin orijinal ölçekteki gibi bir yapıya 
sahip olduğu bulunmuştur. 

Sosyal bilimlerdeki araştırmalarda faktör analizi için yapılan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ölçümüne 
ait değerin 0,50’nin üzerinde olması gerekir. Temel Bileşenler Analizi (Principal Component Analysis) 
sonucunda, KMO değeri “Prosedürel Adalet Ölçeği” için 0,878 olarak bulunmuştur ve bu değerler 
mükemmel olarak değerlendirilmektedir (Sipahi, Yurtkoru, Çinko, 2008: 80). Barlett Küresellik Testi sonucu; 
1687,322 (p:0,000 <0,001) olarak hesaplanmıştır. Bartlett küresellik testi değerinin yüksek istatistiksel 
anlamlılık (p<0.001) taşıması, araştırma verilerinin farklı istatistiksel analizler için elverişlilik derecesinin 
yüksek olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda bu test, elde edilen verilerin faktör analizi için uygun 
olduğunu gösterir (Kalaycı, vd., 2005: 322).  

Verilerin güvenilirliği için Cronbach alpha güvenilirlik değerleri hesaplanmıştır. Bu değerler; 
“Prosedürel Adalet Ölçeği” için 0,877 olarak bulunmuştur. Ölçeklere ait Cronbach alpha değerleri sosyal 
bilimlerde gerçekleştirilen araştırmalar açısından yüksek derecede güvenilir olarak değerlendirilebilir 
(Kalaycı vd., 2009, 405). Araştırmada kullanılan, ilgili araştırmacılara ait ve daha önce birçok çalışmada 
kullanıldığı bilinen “Örgütsel Bağlılık” ölçeği ile “Sendikal Bağlılık” ölçeği için ise adı geçen analizlerin 
uygulanmasına ihtiyaç duyulmamıştır.  

Araştırmada yer alan ölçeklere ilişkin tanımlayıcı istatistiki analizler (aritmetik ortalama ve standart 
sapma) incelendiğinde; örgütsel bağlılığa ilişkin aritmetik ortalamanın 3,70 (std. sapma 0,76) olduğu; 
duygusal bağlılık için 3,82 (std. sapma 0,91), devam bağlılığı için 3,60 (std. sapma 0,80), normatif bağlılık için 
3,68 (std. sapma 0,91) olduğu  görülmektedir. Yine sendikaya bağlılık için aritmetik ortalamanın 3,27 (std. 
sapma 0,59) olduğu; sendikaya sadakat için 2,93 (std. sapma 0,66), sendikaya karşı sorumluluk için 3,87 (std. 
sapma 0,92), sendika için çalışmaya isteklilik için 3,29 (std. sapma 0,90), sendikalılığın önemine inanma için 
3,60 (std. sapma 0,85) olarak bulunmuştur. Prosedürel adalet algısına ilişkin aritmetik ortalama ise 3,53 (std. 
sapma 0,92) olarak saptanmıştır. Her üç ölçeğe ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapmalar Tablo 2’de 
yer almaktadır.  
 

Tablo 1: Araştırma Değişkenlerinin Ortalamaları 

Ölçekler  N Ortalama Std.Sapma 

Örgütsel Bağlılık  479 3,70 0,76 

Duygusal Bağlılık 479 3,82 0,91 

Devam Bağlılığı 479 3,60 0,80 

Normatif Bağlılık 479 3,68 0,91 

Sendikal Bağlılık 479 3,27 0,59 

    Sendikaya Sadakat 479 2,93 0,66 

    Sendikaya Karşı Sorumluluk 479 3,87 0,92 

    Sendika İçin Çalışmaya     İsteklilik 479 3,29 0,90 

    Sendikalılığın Önemine İnanma 479 3,60 0,85 

 Prosedürel Adalet Algısı 479 3,53 0,92 

 
Araştırma değişkenlerine ilişkin ortalamalar incelendiğinde çalışanların örgütsel bağlılıklarına ilişkin 

ortalamanın yükseğe yakın olduğu (3,70), çalışanların örgütsel bağlılığının alt boyutlarına ilişkin ortalamalar 
incelendiğinde ise en yüksek ortalamanın duygusal bağlılık boyutunda (3,82) , en düşük ortalamanın ise 
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devam bağlılığı boyutunda (3,60) yer aldığı görülmektedir. Çalışanların sendikal bağlılık ortalamalarına 
bakıldığında ise sendikal bağlılık düzeyinin yüksek olmadığı örgütsel bağlılığa kıyasla daha düşük olduğu 
anlaşılmaktadır. Sendikal bağlılığın alt boyutlarına ilişkin ortalamalar incelendiğinde ise, en yüksek 
ortalamanın sendikaya karşı sorumluluk boyutunda (3,87), en düşük ortalamanın ise sendikaya sadakat 
boyutunda (2,93) olduğu görülmektedir. Çalışanların prosedür adaletine ilişkin algı ortalamaları (3,53) ise 
olumluya yakın bir düzeydedir. 
 

Tablo 2: T.İ.S. Memnuniyet Sorusu Bulguları 
İşletmenizde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesinden memnun musunuz? 

Evet: 283 (%60,5)       Hayır: 185 (%39,5)       Toplam: 468 

Prosedür Adaleti Örgütsel Bağlılık Sendikal Bağlılık 

p:0,00<0,05 p:0,00<0,05 p:0,00<0,05 

Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır 

3,97 2,90 3,96 3,35 3,54 2,88 

Kesinlikle Katılmıyorum (1) Katılmıyorum (2) Kararsızım (3) Katılıyorum (4) Kesinlikle Katılıyorum (5) 

 
İşletmede geçerli olan toplu iş sözleşmesinden duyulan memnuniyet seviyesi %60,5 olurken, 

memnun olmadığını ifade eden çalışanların oranı ise %39,5 olarak belirlenmiştir. Sözleşmeden memnun 
olduğunu ifade edenlerle memnun olmadığını ifade eden çalışanlar arasında prosedür adaleti algısı, örgütsel 
ve sendikal bağlılık düzeyi noktasında istatistiki olarak anlamlı derecede farklılaşan sonuçlar ortaya çıktığı 
görülmektedir. Beklendiği gibi, toplu iş sözleşmesinden memnun olan çalışanların prosedür adaleti algıları, 
örgütsel ve sendikal bağlılıkları sözleşmeden memnun olmayan çalışanlara göre daha olumlu ve yüksek 
olarak çıkmıştır. 

 
Tablo 3: T.İ.S. Memnuniyet Kaynağı Sorusu Bulguları 

İşletmemde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesinden duyduğum memnuniyetin kaynağı; 

  İşveren: 41 (%14,7) Sendika: 237 (%85,3)        Toplam: 278 (5 kayıp) 

Prosedür Adaleti Örgütsel Bağlılık Sendikal Bağlılık 

p:0,00<0,05 p:0,001<0,05 p:0,00<0,05 

İşveren Sendika İşveren Sendika İşveren Sendika 

3,11 4,12 3,67 4,02 3,11 3,62 

Kesinlikle Katılmıyorum (1) Katılmıyorum (2) Kararsızım (3) Katılıyorum (4) Kesinlikle Katılıyorum (5) 

 
Tablo 4: T.İ.S. Memnuniyetsizlik Kaynağı Sorusu Bulguları 

İşletmemde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesinden duyduğum memnuniyetsizliğin kaynağı; 

  İşveren: 57 (%32) Sendika: 121 (%68)        Toplam: 178 (7 kayıp) 

Prosedür Adaleti Örgütsel Bağlılık Sendikal Bağlılık 

p:0,00<0,05 p:0,019<0,05 p:0,00<0,005 

İşveren Sendika İşveren Sendika İşveren Sendika 

3,46 2,73 3,59 3,28 3,22 2,77 

Kesinlikle Katılmıyorum (1) Katılmıyorum (2) Kararsızım (3) Katılıyorum (4) Kesinlikle Katılıyorum (5) 

 
Tablo 3 ve Tablo 4’te yer alan bilgiler, çalışanların toplu iş sözleşmesinden duydukları 

memnuniyetin ve memnuniyetsizliğin kaynağına ilişkin verdikleri cevaplara göre prosedür adaleti algılarının, 
örgütsel ve sendikal bağlılıklarının anlamlı derecede farklılaştığını göstermektedir. Buna göre, toplu iş 
sözleşmesinden memnun olan ve duydukları memnuniyetin kaynağını sendikaları olarak gören çalışanların 
(%85,3) prosedür adaleti algıları, sendikal ve örgütsel bağlılık düzeyleri, memnuniyetlerinin kaynağını 
işveren olarak gören çalışanlara (%14,7) nazaran daha yüksektir. Tablo 4’te ise toplu iş sözleşmesinden 
duyulan memnuniyetsizliğin kaynağını işveren olarak gören çalışanların (%32) prosedür adaleti algıları, 
sendikal ve örgütsel bağlılık düzeylerinin sözleşmeden duydukları memnuniyetsizliğin kaynağını sendika 
olarak gören çalışanlara (%68) göre daha yüksek çıktığı görülmektedir. 
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6.Araştırma Hipotezleri ve Sonuçları 
Araştırmada toplu iş sözleşmesi kapsamındaki sendikalı çalışanların prosedürel adalet algılarının 

örgütsel bağlılıklarını ve sendikalarına olan bağlılıklarını etkileyip etkilemediğinin ve aralarındaki ilişkilerin 
belirlenmesine yönelik hipotezler oluşturulmuştur. Aşağıdaki Tablo 3’te hipotezler ve sonuçları (%5 - %10 
istatistiksel hata paylarında değerlendirilmiştir) yer almaktadır. 
 

Tablo 5: Araştırma Hipotezleri 
Hipotezler  p değeri Sonuç 

H1:Sendikalı çalışanların prosedür adaleti algıları ile örgütsel bağlılıkları 
arasında, istatistiksel olarak anlamlı sayılabilecek seviyede bir ilişki 
vardır. 

0,00<0,05 
r: 0,596 

Kabul 

H2:Sendikalı çalışanların prosedür adaleti algıları ile sendikal bağlılıkları 
arasında, istatistiksel olarak anlamlı sayılabilecek seviyede bir ilişki 
vardır. 

0,00<0,05 
r: 0,661 

Kabul 

H3:Sendikalı çalışanların prosedür adaleti algıları, örgütsel bağlılıklarını 
istatistiksel olarak anlamlı sayılabilecek bir seviyede etkilemektedir. 

0,00<0,05 
B: 0,492 

Kabul 

H4: Sendikalı çalışanların prosedür adaleti algıları, sendikal bağlılıklarını 
istatistiksel olarak anlamlı sayılabilecek bir seviyede etkilemektedir. 

0,00<0,05 
B: 0,424 

Kabul 

H5:Sendikalı çalışanların örgütsel bağlılık düzeyleri ile sendikal bağlılık 
düzeyleri arasında, istatistiksel olarak anlamlı sayılabilecek seviyede bir 
ilişki vardır. 

0,00<0,05 
r: 0,488 

Kabul 

H6:Sendikalı çalışanların prosedür adaleti algıları, işletmede 
uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesinden memnun olma 
durumlarına göre istatistiksel açıdan anlamlı sayılabilecek bir farklılık 
göstermektedir. 

0,00<0,05 
 

Kabul 

H7: Sendikalı çalışanların örgütsel bağlılık düzeyleri, işletmede 
uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesinden memnun olma 
durumlarına göre istatistiksel açıdan anlamlı sayılabilecek bir farklılık 
göstermektedir. 

0,001<0,05 
 

Kabul 

H8: Sendikalı çalışanların sendikal bağlılık düzeyleri, işletmede 
uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesinden memnun olma 
durumlarına göre istatistiksel açıdan anlamlı sayılabilecek bir farklılık 
göstermektedir. 

0,00<0,05 
 

Kabul 

 
7. Sonuç  
Araştırmada toplu iş sözleşmesi kapsamındaki sendikalı çalışanların örgütsel bağlılık, sendikal 

bağlılık düzeyleri ve prosedürel adalet algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Diğer 
yandan, çalışanların sosyo-demografik niteliklerine göre (yaş, cinsiyet, gelir seviyesi vb.) örgütsel ve sendikal 
bağlılık düzeyleriyle prosedürel adalet algılarının farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi de araştırmanın 
alt amaçlarını oluşturmaktadır. Ancak gerçekleştirilen çalışmada, katılımcılara ait demografik veriler, 
anketlerin hem insan kaynakları departmanı hem de sendika temsilcisi aracılığı ile dağıtılması nedeniyle, 
çalışanların kimlik bilgilerinin açığa çıkacağı endişesi taşımalarından dolayı sağlıklı bir şekilde toplanamamış 
ve neticede çalışmanın alt amaçlarına ilişkin analizler yapılamamıştır. Araştırmada çalışanların örgütsel 
bağlılık düzeylerinin 3,70 olarak belirlendiği, bu sonucun da nispeten olumlu olduğu yani çalışanların 
örgütsel bağlılık düzeylerinin yükseğe yakın olduğu söylenebilir. Çalışanların sendikal bağlılık düzeylerinin ise 
3,25 olduğu ve örgütsel bağlılık düzeylerinden daha düşük kaldığı görülmektedir. Diğer yandan çalışanların 
prosedürel adalet algılarına ilişkin ortalamanın 3,53 düzeyinde oluştuğu tespit edilmiştir. Bu durum, 
çalışanların prosedürel adalet algılarının çok yüksek olmadığı ancak yükseğe yakın bir noktada oluştuğuna 
ilişkin bir sonuç vermektedir. Analiz sonuçlarına göre çalışanların prosedürel adalet algıları ile sendikal 
bağlılık düzeyleri ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasında istatistiki açıdan güçlü sayılabilecek düzeyde (sırayla 
0,661, 0,596) ve pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Buna göre, işletmede en son imzalanan toplu iş 
sözleşmesini dikkate alarak cevaplanması istenen sorulara verilen cevaplarla şekillenen prosedürel adalet 
algı düzeyi arttıkça sendikal bağlılık ve örgütsel bağlılık düzeyinin de arttığı görülmektedir. Regresyon analizi 
sonuçları da prosedürel adalet algısının, örgütsel bağlılığı ve sendikal bağlılığı etkilediğini göstermektedir. 
Sonraki satırlarda da sunulacak istatistiki bilgiye göre çalışanların yaklaşık %60’lık bir kesiminin toplu iş 
sözleşmesinden memnun olduğu bilindiğine göre, toplu iş sözleşmesinden duyulan memnuniyet prosedürel 
adalet algılarını şekillendirmiş bu durum da toplu iş sözleşmesini imzalayan taraflara (sendika, işveren) olan 
bağlılığı etkilemiştir. Çalışanların örgütsel bağlılıkları ile sendikal bağlılıkları arasında istatistiki açıdan anlamlı 
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pozitif yönlü ve kuvvetliye yakın (0,488) bir ilişki bulunmuştur. Buna göre ilgili yazında ikili bağlılık olarak 
anılan, çalışanların örgütsel bağlılık ve sendikal bağlılıkları arasında güçlü ve olumlu bir ilişkisi olması 
durumunun, araştırmaya katılan çalışanlar açısından da geçerli olduğunu söyleyebilmek mümkündür 
(Demirbilek ve Çakır,2006:129).  Araştırmada aynı zamanda çalışanlara, işletmelerinde en son imzalanan 
toplu iş sözleşmesinden memnun olup olmadıkları sorulmuş, verdikleri cevaba göre memnuniyetlerini veya 
memnuniyetsizliklerini hangi kuruma izafe ettikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Şöyle ki;  toplu iş 
sözleşmesinden memnun musunuz sorusunu cevaplayan toplam 468 çalışandan 283 tanesi toplu iş 
sözleşmesinden memnun olduğunu ifade ederken (%60,5), 185 tanesi (%39,5) memnun olmadığını ifade 
etmiştir. Toplu iş sözleşmesinden memnun olan 283 çalışandan 237 tanesi (%85,3) duyduğu memnuniyetin 
kaynağı olarak sendikayı, 41 tanesi (%14,7) işvereni görürken 5 çalışan ise soruyu yanıtsız bırakmıştır. Yine 
çalışanlardan toplu iş sözleşmesinden duydukları memnuniyetsizliğin kaynağı olarak 121 tanesi sendikayı 
(%68), 57 tanesi (%32) işvereni görürken, 7 çalışan ise soruyu yanıtsız bırakmıştır. Bu rakamlardan hareketle, 
çalışanların toplu iş sözleşmesinden duydukları memnuniyet veya memnuniyetsizlik durumlarının her ikisini 
de sendikanın başarısı ya da başarısızlığı olarak gördükleri sonucu çıkarılabilir. Diğer yandan çalışanlara toplu 
pazarlık süreci esnasında sendikaları ile işverenleri tarafından yeterince bilgilendirilip bilgilendirilmedikleri 
sorusu yöneltilmiş, sendika tarafından yeterince bilgilendirildiğini düşünen çalışanların sayısı 337 (%70,9) 
iken, yeterince bilgilendirilmediğini düşünen çalışanların sayısı ise 138 (%29,1) olarak tespit edilmiştir. 4 
çalışan ise bu soruyu yanıtsız bırakmıştır. İşverenleri tarafından toplu pazarlık sürecinde yeterince 
bilgilendirildiğini düşünen çalışanların sayısı 80 (%16,9) iken, yeterince bilgilendirildiğini düşünmeyenlerin 
sayısı ise 392 (%83,1) olup 7 çalışan ise soruyu yanıtsız bırakmıştır. Toplu pazarlık sürecini aktif olarak takip 
ettiğini belirten çalışan sayısının 312 olduğu (%66) görülürken, aktif olarak takip etmediğini söyleyenlerin 
sayısı ise 161 (%34) olarak tespit edilmiştir. İstatistikler açıkça göstermektedir ki, toplu pazarlık sürecinde 
çalışanlar yüksek bir oranda sendikaları tarafından bilgilendirildiklerini ifade etmektedirler. Ayrıca 
çalışanların büyük bir kısmının toplu pazarlık sürecini aktif olarak takip ettikleri görülmektedir. Çalışmada 
ayrıca çalışanların toplu iş sözleşmesinden memnun olup olmama durumlarına göre prosedürel adalet 
algılarının, sendikal bağlılıklarının ve örgütsel bağlılıklarının farklılaşıp farklılaşmadığına bakılmıştır. Analiz 
sonuçları, toplu iş sözleşmesinden memnun olma durumuna göre çalışanların prosedürel adalet algıları, 
sendikal bağlılık düzeyleri ve örgütsel bağlılık düzeylerinin istatistiki açıdan anlamlı sayılabilecek bir seviyede 
farklılaştığını göstermektedir. Diğer yandan, toplu iş sözleşmesinden memnun olduğunu belirten çalışanların 
prosedürel adalet algıları 3,97 düzeyindeyken, memnun olmayanların ortalamalarının ise 2,90 düzeyiyle 
daha düşük çıktığı görülmüştür. Yine aynı şekilde toplu iş sözleşmesinden memnuniyet duyduğunu ifade 
eden çalışanların örgütsek bağlılık düzeyleri 3,96 olarak gözükürken, memnun olmayanların ortalaması ise 
3,35 seviyesinde oluşmuştur. Sendikal bağlılık boyutunda ise toplu iş sözleşmesinden memnuniyet 
duyanların ortalaması 3,60 olarak gözükürken toplu iş sözleşmesinden memnun olmayanların ortalaması ise 
3,28 olarak çıkmıştır. Araştırmanın bu kısmıyla ilgili sonuçlar beklenildiği gibi çıkmıştır. 
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  ÖZET 
  Bu çalışmanın amacı; sosyal mübadele ve sosyal biliş kuramlarını temel alarak, işgörenlerin 
sergiledikleri örgütsel vatandaşlık davranışı (ÖVD), izlenim yönetimi, duygusal bağlılık ve iş performansı ile 
üste benzerliğin, terfi edebilirlik kararları üzerindeki etkisini tespit etmektir. Araştırmanın hipotezleri, 205 
çalışan ve bunların üstlerinden oluşan bir örneklemden ede edilen boylamsal (dört ay aralıkla) verilerle test 
edilmiştir. Araştırma sonucumda, iş performansı, duygusal bağlılık, bireye yönelik sergilenen ÖVD ve üste 
benzerliğin terfi edebilirlik kararları üzerinde anlamlı etkisinin bulunduğu tespit edilmiştir.   
   
 Anahtar Kelimeler: Terfi Kararları, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, İzlenim Yönetimi, Duygusal Bağlılık, 
İş Performansı,  Asta Benzerlik. 
 

1. Giriş 
İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları kapsamında, işgörenlerin tatmin ve motivasyonları ile 

yakından ilişkili olan değişkenlerden birisi de terfi kararlarına yönelik beklentileridir. Nitekim terfi 
kararlarının sonuçlarını ele alan araştırmalarda, işgörenlerin terfi kararlarına büyük önem atfettikleri ve söz 
konusu kararlara ilişkin yoğun tepkiler verdikleri tespit edilmiştir (örneğin Ford, Truxillo ve Bauer, 2009; 
Ryan ve Ployhart, 2000). Terfi kararlarının örgütler ve işgörenler açısından bu denli önemli olmasına rağmen,  
bu kararları etkileyen işgören tutum ve davranışlarının neler olduğuna yönelik, diğer insan kaynakları 
kararları uygulamalarına kıyasla daha az sayıda araştırma bulunmaktadır.  Böylesine hassas bir karar verme 
sürecine yönelik öncüllerin neler olduğunu ortaya koyan ve görgül kanıtlar içeren açıklayıcı araştırmalar çok 
sınırlıdır. İş performansı,  tarihsel olarak terfi kararlarının öncülü kabul edilmiştir (Wexley ve Klimoski, 1984). 
Ancak bazı araştırmacılar, iş performansı-terfi kararları ilişkisini inceleyen araştırmalarda tutarlı sonuçlar 
elde edilemediğini ve iş performansının; örgütsel politika, bağlamsal performans, kişiler arası ilişkiler gibi 
değişkenlere kıyasla terfi kararları üzerindeki etkisinin daha düşük olduğunu iddia etmişlerdir (Ferris, 
Buckley ve Allen, 1992; Jawahar ve Ferris, 2011). Ayrıca, iş performansı-terfi kararları ilişkisini irdeleyen 
sınırlı sayıdaki araştırmalarda bazı metodolojik kısıtlar bulunmaktadır. Örneğin bu araştırmaların bazılarında 
terfi edebilirlik tek madde ile ölçülürken (Allen ve Rush, 1998; Shore vd., 1995; Van Scotter vd., 2000), diğer 
araştırmalarda ise (Allen ve Rush, 1998; Kiker ve Motowidlo, 1999) terfi edebilirlik doğrudan değil; ödül 
endeksinin bir parçası olarak ölçülmüştür. 
 Bu araştırma, yukarıda belirtilen boşluğu doldurmak ve tutarsız iddialara cevap bulmak amacıyla, 
sosyal mübadele ve sosyal biliş kuramlarını temel alarak, işgörenlerin sergiledikleri örgütsel vatandaşlık 
davranışı, izlenim yönetimi, duygusal bağlılık ve iş performansı ile üste benzerliğin, terfi edebilirlik kararları 
üzerindeki etkisini boylamsal bir araştırma deseni içerisinde test etmeyi amaçlamıştır. Üst-ast ilişkileri 
dolayısıyla da terfi kararları kültürel göreceliğe açık bir konudur. Ancak, terfi kararlarının öncülleri 
konusunda yapılan çalışmalar, ağırlıklı olarak bireyciliğin yüksek, güç mesafesinin düşük olduğu Kuzey 
Amerika’da yapılmıştır. Dolayısıyla, Batı ülkelerinden farklı toplumsal kültürün egemen olduğu Türkiye’de 
terfi kararları üzerinde hangi değişkenlerin etkili olacağına dair bir araştırılmanın ilgili yazına önemli katkısı 
olacağı değerlendirilmektedir. Böylece Batı kültüründe terfi kararları konusunda yapılan araştırmaların 
genellenebilirliği ve Türkiye bağlamında terfi kararlarında etkili olan değişkenlerin neler olduğu tespit 
edilerek ilgili yazın ve uygulamacılara birtakım öneriler getirilebilecektir. Dolayısıyla bu araştırmanın temel 
sorusu: Türk kültüründe terfi kararları üzerinde etkili olan değişken(ler) hangileridir? 
 
  2. Kuramsal Çerçeve ve Hipotezler 

Terfi edebilirlik kararı (Promotability judgments); bir üstün ya da amirin bir üst posizyona 
yükselmeye aday olan işgörenin söz konusu pozisyona veya göreve ne kadar hazır olduğuna dair yaptığı 
değerlendirme olarak tanımlanabilir. Terfi edebilirlik kararı safhasında üstün bilişsel karar süreçlerinin 
anlaşılmasında, Sosyal Biliş Kuramı (SBK, Fiske ve Taylor, 1991) ile Sosyal Mübadelenin Kuramı  (SMK, Blau, 
1964)  teorik alt yapı oluşturmaktadır.  SBK’ya göre, üstler astları hakkında izlenimlerini oluştururken ve 
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onların işteki performanslarını değerlendirirken, belirgin ve farklı davranış sergileyen astlarını, vasat 
olanlardan ayırt etmektedirler (DeNisi vd., 1984). SMK’na göre ise işgören ve üst arasındaki etkileşimler, 
karşılıklı yükümlülük getirmektedir. İşgören olumlu davranış ve tutumlar sergilediğinde, üst buna terfi 
edebilirlik kararı sürecinde yüksek puan vererek mübadelede bulunmaktadır. Her iki kuram temel alınarak, 
işgörenlerin sergiledikleri örgütsel vatandaşlık davranışı (iyi asker), izlenim yönetimi taktikleri (iyi aktör), 
duygusal bağlılık, iş performansı ve üste benzerlikleri üstlerinin vereceği terfi edebilirlik kararları üzerinde 
etkili olabileceği söylenebilir. 
  İşgörenlerin bireysel performanslarının, iş (görev) performansı ve bağlamsal (contexual) 
performans (Borman ve Motowidlo, 1993) olmak üzere iki temel bileşeni bulunmaktadır. Birincisi iş 
tanımlarında belirilen ve çalışanın iş sözleşmesi gereği yerine getirmesi gereken ve örgütün teknik yönüne 
katkı sağlayan biçimsel rol davranışları; ikincisi ise iş tanımlarında yer almayan, gönüllü olarak sergilenen ve 
örgütün sosyal yönüne katkı sağlayan, ÖVD benzeri rol üstü davranışlardır (Gürbüz ve Sığrı, 2012). 
Günümüze kadar yapılan araştırmalara bakıldığında terfi kararlarının temel ve geleneksel öncülü olarak iş 
performansı ele alınmıştır (Wexley ve Klimoski, 1984). Yapılan araştırmalarda iş performansının, performans 
değerlendirmesi (Motowidlo ve Van Scotter, 1994; Podsakoff vd., 2000), ödül teklifleri (Kiker ve Motowidlo, 
1999)  ve terfi edebilirlik kararları (Jawahar ve Ferris, 2011) üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.  Bu 
bulgulardan hareketle, işgörenin ortaya koyduğu iş performansının, terfi edebilirlik kararını etkilemesi 
beklenmektedir. 
  H1: Görev performansı ile terfi edebilirlik arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki vardır. 
   
  Genel olarak örgütsel bağlılık, “çalışanın örgüt ile psikolojik olarak bütünleşmesi, örgütün amaç ve 
hedeflerini özümsemesi ve bu doğrultuda örgütte kalma yolunda duyduğu arzudur” (Gürbüz, 2006:58). 
Allen ve Meyer (1990)’in modeli çerçevesinde, örgütsel bağlılığın bir boyutu olan duygusal bağlılık ise 
işgörenin örgütüne duygusal yakınlık duymasından dolayı örgütte kalma arzusudur. Duygusal bağlılığı güçlü 
olan işgörenler, örgütlerinin değer ve amaçlarını benimser ve örgütte kalma davranışı gösterdikleri 
bilinmektedir (Gürbüz, 2006). Astların yüksek düzeyde duygusal bağlılığı varsa üstleri tarafından bu astların 
diğer astlara nazaran daha fazla yönetici potansiyeline sahip ve terfi edebilir bulundukları ileri sürülmektedir 
(Shore, Barksdale ve Shore, 1995). Allen, Russel ve Rush (1994) da duygusal bağlılık ile üstlerin ödül teklifleri 
arasında olumlu bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Bu nedenle kendisini örgütüne adayan ve onunla 
özdeşleştiren bir işgören diğer çalışanlara nazaran üstün daha çok dikkatini çekeceği ve üstün, duygusal 
bağlılığı yüksek olanları daha terfi edilebilir bulacağı beklenmektedir. 
  H2: Duygusal bağlılık ile terfi edebilirlik arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki vardır. 

 
Yukarıda ifade edildiği gibi bireysel performansın ikinci bileşeni ÖVD’dir. ÖVD, çalışanların iş 

tanımlarının ötesinde, gönüllü olarak sergiledikleri ve örgütün işleyişine olumlu katkı sağlayan fazladan rol 
(extra-role) davranışlarıdır (Organ, 1988). Bu çalışmada ÖVD, Williams ve Anderson (1991)'ın 
boyutlandırması esas alınarak ÖVD-Birey ve ÖVD-Örgüt şeklinde ele alınmıştır. Söz konusu boyutlandırmaya 
göre ÖVD hedeflenen kitle ya da guruba göre adlandırılmakta, bireye yönelik davranışlar ÖVD-bireyi 
(örneğim diğergamlık), örgüte yönelik sergilenen davranışlar (örneğin sivil erdem)  ise ÖVD-Örgüt altındaki 
davranışları oluşturmaktadır (Wiliams ve Anderson, 1991). McKenzie ve ark. (1993) ve Podsakoff ve ark. 
(1993) performans değerlendirmelerinde, üstlerin  ÖVD’yi dikkate aldıklarını ileri sürmektedirler. ÖVD-Örgüt 
boyutundaki davranışları sergileyen astların üstleri tarafından diğer çalışanlara nazaran daha çok terfiye 
layık görüldükleri tespit edilmiştir (Allen ve Rush, 1998). Jawahar ve Ferris (2011) yaptıkları araştırmada ÖVD 
ile benzer bir kavram olan  “işe adanmışlığın (job dedication)” terfi edebilirlik kararları üzerinde etkili olduğu 
saptanmıştır. ÖVD’nin kavramsal olarak özellikle üst-ast ilişkisinde oldukça etkin ve olumlu bir ortam 
yarattığı görülmektedir. İşgörenlerin ÖVD sergilemesi halinde terfi edebilirlik imkânlarının daha da artacağı 
beklenmektedir. 
   H3: Örgütsel vatandaşlık davranışı (H3a ÖVD-Birey; H3b-ÖVD Örgüt) ile terfi edebilirlik kararı 
olumlu yönde anlamlı bir ilişki vardır. 
  
  İzlenim yönetimi genel olarak, bireylerin başkaları üzerinde oluşturdukları izlenimleri etkilemeye 
çalıştıkları bir süreç ya da başkalarına iletilen bilgiler yoluyla onların algılama ve davranışlarını etkilemeye 
yönelik girişimler olarak ifade edilmektedir (Basım vd., 2006). Jones ve Pittman (1982), bu taktikleri beş 
boyutta sınıflandırmıştır: “Göze girme” (ingratiation), “kendi reklamını yapma” (self-promotion),   örnek 
olma” (exemplification), “yardım isteme” (supplication)  ve “gözünü korkutma” (intimidation). Göze girme, 
bireylerin kendilerinin hoşlanır birisi olarak görülmelerini sağlamaya yönelik taktikleridir. Kendi reklamını 
yapma, bireyin çevresindeki insanlara kendi yetenekleri ve üstün taraflarının reklamını yapmasıdır. Örnek 
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olma, adanmış görünmek için görev performansının ötesinde çaba harcıyor izlenimi oluşturmaktır. Yardım 
isteme, işgörenin eksikliklerini ortaya koyarak kendisini acınılacak birisi olarak göstermesidir. Gözünü 
korkutma, kendisinin korkulacak birisi olarak görülmelerini sağlayacak taktiklerdir (Bolino ve Turnley, 1999). 
Gordon (1996) tarafından yapılan bir meta-analizde “göze girme” boyutunun performans değerlendirmeleri 
ile olumlu ilişkisi olduğu bulunmuştur. “Göze girme” boyutunu kullanan işgörenlerin daha yüksek seviyede 
mesleki başarı elde ettiği (Judge ve Bretz, 1994) ileri sürülmüştür. Gardner ve Martinko (1988), izlenim 
yönetimini kavramsal olarak araştırırken örgütte çalışanın davranışının nedenlerinden biri olarak bireysel 
başarı ve terfi edilebilirlikle ilişkili olduğunu ileri sürmektedir. Sergilenen davranış ÖVD olarak algılanırsa 
yüksek performans değerlendirmesine, izlenim yönetimi taktiği olarak algılanırsa düşük seviyede 
performans değerlendirmesine neden olmaktadır (Eastman, 1994). Bolino ve ark.  (2006) ise 122 üst-ast 
arasında yaptığı çalışmada üst odaklı izlenim yönetimi taktiklerinin olumlu olarak ÖVD değerlendirmelerine 
etkisi olduğunu göstermektedir. Başka bir araştırmada ise “İyi asker (ÖVD)” ve “iyi aktörü” (izlenim yönetimi 
taktikleri) birlikte sergileyen işgörenlerin statülerini yükseltmede iyi örgütsel vatandaş olarak ortaya 
çıkacakları ileri sürülmüştür (Grant ve Mayer, 2009).  Bununla birlikte, işgörenlerin sergiledikleri izlenim 
yönetimi taktikleri ile üst tarafından yapılan performans değerlendirmesi arasında anlamlı ilişki tespit 

edemeyen araştırmalar da bulunmaktadır (Wayne ve Ferris, 1990; Wayne ve Liden, 1995). İzlenim 

yönetimini üst odaklı sergileyen ve aynı zamanda iş performansını da üst seviyede gerçekleştiren bir işgören, 
üstü tarafından diğer çalışanlara nazaran işini daha iyi seviyede yapan bir çalışan olarak algılanacaktır. Bu 
algı da terfi edilebilirlik kararını olumlu olarak yansıyabilecektir.  
  H4: İzlenim yönetimi taktikleri (H2a-kendi reklamını yapma, H2b-göze girme, H2c-örnek olma, H2ç-
korkutma, H2d-yardım isteme) ile terfi edebilirlik arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki vardır. 
   
  Terfi edebilirlik kararı üzerinde etkili olabileceği değerlendirilen bir başka değişken ise üste 
benzerliktir. Üste benzerlik, bir üstün astı ile benzer değer, özellik ve bakış açılarına sahip olup olmadığına 
yönelik algılarıdır.  Üstler, astlarını kendilerine benzer bulurlarsa daha az rol çatışması yaşayacaklar ve daha 
fazla güven duyacaklardır. Üste benzerliğin çeşitli karar verme süreçlerinde üstler tarafından dikkate alındığı 
iddia edilmektedir. Örneğin Engle ve Lord (1997), üst ve ast arasında algılanan tutumsal benzerliğin 
performans değerlendirmesiyle güçlü bir ilişkisi olduğunu ileri sürmüşledir. Wayne ve Liden (1995), asta 
benzerlik ile performans değerlendirmelerinin anlamlı ilişkisi olduğunu tespit etmişlerdir. Üstlerin, 
kendilerine benzer buldukları astlara yönelik terfi edebilirlik kanaatlerinin daha yüksek olması 
beklenmektedir. 
  H5: Üste benzerlik ile terfi edebilirlik arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki vardır. 
   
  Türk toplumun kültürel eğilimlerine dair son yıllarda yapılan çalışmalarda Türkiye’nin 
toplulukçudan bireyciliğe doğru yönelmeye başladığı iddia edilse de, ilgili yazında hâkim olan görüş Türk 
toplumunda egemen olan kültürel eğilimlerin yüksek güç mesafesi ve toplulukçuluk olduğu yönündedir 
(Gürbüz ve Bingöl, 2007; Hofstede, 1980; Pasa, Kabasakal ve Bodur, 2001). Bireyci kültürden farklı olarak 
toplulukçu kültürde, terfi etmek veya kariyer basamaklarında ilerlemek için  astın yöneticiyle tam bir uyum 
içinde olması ve üste sadakat göstermesi arzu edilir (Triandis, 1998). Benzer şekilde, toplulukçu kültürde, 
gücü elinde bulunduran yöneticilerin, kendilerine benzeyen astlar ile daha yakın ilişki kurarak sosyal 
statülerini artırma eğiliminde oldukları iddia edilmektedir (Jackson vd., 1991, Tsui ve O’Reilly, 1989). Nitekim 
Schaubroeck ve Lam (2002)’ın yaptıkları araştırmada üste benzerliğin terfi kararlarına etkisinin toplulukçu 
kültürde (Çin), bireyci kültüre (ABD) kıyasla daha yüksek olduğu bulunmuştur. Benzer şekilde toplulukçu 
eğlimlerin egemen olduğu Türkiye’de de üste benzerliğin terfi edebilirlik kararları üzerinde önemli etkisi 
olabileceği beklenmektedir. 
  H6: Tüm bağımsız değişkenlerin etkileri birlikte ele alındığında, Türkiye bağlamında terfi edebilirlik 
kararı üzerinde en fazla etkiye sahip değişken “üste benzerlik”tir. 
  
  3. Yöntem 
 
  3.1. Örneklem 
  Araştırma evrenini, güvenlik sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin İstanbul birimlerinde 
istihdam edilen beyaz yakalı çalışanları ile bunların ilk kademe üstleri oluşturmaktadır. İlgili işletmeden elde 
edilen verilere göre bu ilde istihdam edilen personel sayısı yaklaşık 5000’dir. Çalışma evreninin geniş olması 
ve her bir kişiye ulaşmadaki zorluk sebebiyle kolayda örnekleme (convenience sampling) yöntemi 
kullanılmıştır (Gürbüz ve Şahin, 2015). Araştırmaya dâhil edilecek örneklem miktarını tespit etmek amacıyla, 
Gürbüz ve Şahin (2015) tarafından önerilen formül kullanılmıştır. Bu kapsamda araştırmanın boylamsal bir 
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şekilde gerçekleştirileceğini de dikkate alarak % 90 güven düzeyinde 5000 kişilik bir evren için asgari 166 
kişilik bir örneklemin yeterli olacağı hesaplanmıştır. Deneklerden dönmeyecek ve eksik doldurulacak anket 
miktarı da gözetilerek ihtiyat payı olarak bu sayı 300 olarak belirlenmiştir. Örnekleme dâhil edilecek kişiler 
gönüllük esasına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda birinci zamanda (Zaman-1) toplam 300 çalışan ve 
bunların üstü olan 40 kişiye anket dağıtılmıştır. Gönderilen anketlerden kullanılabilir durumda olan 218 
anket formu dönmüştür. Geri dönüş oranı yaklaşık % 73’tür. İkinci uygulama 4 ay sonra (Zaman-2), birinci 
uygulamaya katılan çalışanların yöneticileri üzerinden uygulanarak boylamsal çalışma tamamlanmıştır. 
Birinci uygulamaya katılan ancak ikinci uygulamaya katıl(a)mayan iki yönetici ve bunlara bağlı astların anket 
formları analizlerden çıkarılmıştır. Buna göre araştırmanın analizleri 205 çalışan ve bunların üstü olan 25 
kişiden oluşan örneklem üzerinden yapılmıştır. Araştırma katılan 205 çalışandan 17’si (% 8.3) kadın, 188’i (% 
91.7) erkektir. Ortalama yaşları 33.94’tür (SS= 6.50). Katılımcıların 11’i (% 10.7) lise, 61’i ön lisans (% 
29.8),102’si (% 49.8) lisans ve 20’si (% 9.8) de yüksek lisans eğitim derecesine sahiptirler. Ortalama iş 
tecrübeleri 12.78 yıldır. (SS = 6.74). Üstlerin örgütteki çalışma sürelerinin ortalaması 15.66 (SD = 7.48) yıldır. 
Her üste bağlı ast sayısı en az üçtür.  
  
  3.2. Veri Toplama Araçları 
  Araştırmada veri toplama tekniği olarak anket tekniği kullanılmıştır. Ankette yer alan ölçekler beşli 
Likert formatında yapılandırılmıştır. Birinci uygulamada, işgörenler duygusal bağlılık (6 madde, Allen ve 
Meyer, 1990), örgütsel vatandaşlık davranışı (iki boyutlu, 14 madde, Williams ve Anderson, 1991), izlenim 
yönetimi taktikleri (beş boyutlu, 21 madde, Bolino ve Turnley, 1999) ölçeklerini içeren anketi 
doldurmuşlardır. Bu işgörenlerin yöneticileri ise astlarına yönelik iş performansı (9 madde, ölçek bu 
araştırmaya özgü olarak yazalar tarafından ilgili literatür ve araştırmanın yapıldığı kurumun iş tanım formları 
dikkate alarak geliştirilmiştir) ve asta benzerlik (üç madde, Turban ve Jones, 1988) ölçeklerinin yer aldığı 
anketi doldurmuşlardır. Dört ay sonra (İkinci uygulama) ise söz konusu işgörenlerin üstleri, birinci 
uygulamaya katılan işgörenlerin terfi edebilirlik (7 madde, Thacker ve Wayne, 1995; Kiker ve Motowidlo, 
1999) potansiyellerini değerlendirmişlerdir. Olası ortak yöntem varyansı etkisini asgariye indirerek 
değişkenler arasındaki ilişkileri daha gerçekçi tespit etmek amacıyla iki ayrı zamanda veriler toplanmıştır. 
  
  3.3. İşlem  
  Araştırmanın verileri, IBM SPSS 21 paket programı ve LISREL 8.8 paket programı ile analiz edilmiştir. 
Çalışmada kullanılan ölçeklerin geçerliliğini tespit etmek amacıyla maximum likelihood hesaplama yöntemi 
kullanılarak doğrulayıcı faktör analizleri (DFA) (Jöreskog ve Sörbom, 2006) yapılmıştır. Ölçeklerin içsel 
tutarlılık katsayısı için Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı tercih edilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkilerin 
test edilmesinde ise korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Araştırmada zaman-1’de öz-
değerlendirme yöntemiyle elde edilen ölçeklerin öngörülen yapılarının, toplanan veri ile desteklenip 
desteklenmediği alternatifli modeller stratejisiyle yapılmıştır (Gürbüz ve Şahin, 2015). Söz konusu strateji 
doğrultusunda, öngörülen kuramsal yapı olan sekiz faktörlü model (ÖVD iki faktörlü, duygusal bağlılık tek 
faktörlü, izlenim yönetimi taktikleri beş faktörlü); dört faktörlü model (ÖVD iki faktörlü, duygusal bağlılık tek 
faktörlü, izlenim yönetimi taktikleri tek faktörlü),  üç faktörlü (tüm değişkenler tek faktörlü) modelle 
karşılaştırılmıştır. Toplanmış olan verilerin,  hangi modele ne derecede uygun olduğuna ilişkin yapılan 
sınamada sekiz faktörlü modelin (χ2 [709, N =205] = 1562.34; p < .05; χ2/df= 2.20; RMSEA = 0,077; CFI= 
0.90; IFI = .90,) en iyi uyum iyiliği istatistiklerine sahip olduğu bulunmuştur. Bu bulgu, zaman-1’de öz-
değerlendirme yöntemiyle değerlendirilen ölçeklerin ayrışım geçerliliğine sahip olduğunu göstermektedir. 
 
  4.Bulgular 
  Araştırmaya dahil edilen değişkenlerin ortalama değerleri, standart sapmaları, Pearson korelasyon 
ve Cronbach alfa güvenilirlik değerleri Tablo 1’de görülmektedir. ÖVD – Örgüt dışında, araştırma kullanılan 
ölçeklerin Cronbach alfa güvenilirlilik katsayılarının sosyal bilimlerde genel kabul gören değer olan .70’in 
(Gürbüz ve Şahin, 2015) üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Değişkenler arasındaki korelasyon değerine 
bakıldığında ise terfi kanaati değişkeni ile iş performansı (r = .712;  p<.01), duygusal bağlılık (r = .175;   p< 
.05),  ÖVD – B (r = .294;   p< .01), üste benzerlik  (r = .684;   p< .01), değişkenleri arasında olumlu yönde  
anlamlı düzeyde ilişkilerin olduğu saptanmıştır. 
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Tablo 1: Değişkenlere Ait Ortalama, Standart Sapma, Korelâsyon ve Güvenilirlik Değerleri 

Değişkenler Ort. SS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1. İş performansı 3,77 ,81 (.95)           

 2. D.Bağlılık 3,36 1,10 .133 (.93)          

 3. ÖVD-B 4,37 ,51 .242** .509** (.81)         

 4. ÖVD-Ö 4,15 ,54 .175* .472** .501** (.54)        

 5. Reklamını yapmak 3,20 1,00 .144* .359** .286** .291** (.84)       

 6. Örnek olmak 1,94 ,98 .163* .188** .137 -.075 .319** (.78)      

 7. Korkutmak 1,34 ,48 .067 .106 -.068 -.080 .155* .426** (.72)     

 8. Yardım istemek 2,46 ,813 .042 .151* .046 -.088 .111 .270** .138* (.83)    

 9. Göze girmek 1,36 ,57 .010 .041 -.136 -.244** .028 .232** .392** .287** (.84)   

10. Üste benzerlik 3,25 1,09 .835** .047 .119 .064 .028 .032 .087 .037 .065 (.95)  

 11. Terfi kanaati 3,69 1,10 .712** .175* .294** .116 .029 .073 -.003 .071 .054 .684** (.95) 

Not: ***p<.001, ** p<.01, * p<.05. n= 205. Parantez içindeki değerler Cronbach alfa güvenilirlik katsayısıdır. 

  
  Araştırmanın hipotezlerini test etmek amacıyla hiyerarşik regresyon analizleri yapılmış ve kurulan 
regresyon modelleri Tablo 2’de sunulmuştur. Kurulan hiyerarşik regresyon modellerinin birinci adımlarında 
yaş ve örgütteki çalışma süresi analize dâhil edilerek kontrol altına alınmış; daha sonra da ikinci adımda 
bağımsız değişkenlerin etkisi incelenmiştir. Birinci aşamadaki kontrol edilen yaş ve örgütteki çalışma süresi 
değişkenlerinin, terfi kanaati üzerinde anlamlı etkisinin bulunmadığı görülmüştür (sırasıyla β= 291, β= -.284; 
p > .05). İkinci aşamada analize dâhil edilen iş performansının, terfi kanaatini yordama gücünün oldukça 
yüksek olduğu saptanmıştır (ΔR2= .501; β= .711; p < .001). Benzer şekilde duygusal bağlılığın terfi kararını 
yordadığı anlaşılmaktadır (ΔR2= .036; β= .205; p < .01). ÖVD’nin terfi kanaati üzerindeki etkisini test etmek 
için kurulan regresyon modeli neticesinde, ÖVD’nin terfi kanaatini % 8.9 oranında yordadığı bulgulanmıştır. 
Buna göre, bireye yönelik sergilenen ÖVD’nin  (ÖVD-Birey), terfi kararı üzerinde anlamlı etkisinin bulunduğu 
(β= .308; p < .001, örgüte yönelik sergilenen ÖVD’nin (ÖVD-Örgüt) anlamlı etkisinin bulunmadığı (β= -.027; p 
> .05) görülmüştür. Tablo 1’de, terfi edebilirlik kararı ile İzlenim yönetimi taktikleri arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmamış olması nedeniyle, ilgili hipotezin regresyon analizi ile test edilmesine gerek duyulmamıştır. Üste 
benzerliğin, terfi edebililik kararını yordadığı gözlenmiştir (ΔR2= .466; β= .690; p < .001). Son olarak, tüm 
bağımsız değişkenlerin terfi edebilirlik kararı üzerindeki göreli etkilerini görmek amacıyla başka bir 
regresyon modeli kurulmuştur. Buna göre,  terfi kararları üzerinde en fazla etkisi olan değişkenler iş 
performansı (β= .404; p < .001), üste benzerlik (β= .332; p < .001), ÖVD-Birey (β= .165; p < .01) değişkenleri 
olmuştur. Duygusal bağlılık değişkeninin ise anlamsız hale geldiği görülmüştür.Bu sonuçlar neticesinde 
araştırmanın H1, H2 H3a  ve H5 hipotezleri desteklenmiş, buna karşın H3b, 4a,4b, 4c, 4ç, 4d ve H6 
reddedilmiştir. 
 

Tablo 2: Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler 
Terfi kanaati 

β R2 ΔR2 

Adım 1 Kontrol  . 008 .018 

Yaş .291 
  

İş tecrübesi -.284 

Hipotez 1    

Adım 2  .512*** .501*** 

İş performansı .711***   

Hipotez 2    

Adım 1 Kontrol (Aynısı) - . 006 .016 

Adım 2  .052** .036** 

Duygusal bağlılık .205**   

Hipotez 3a,3b    

Adım 1 Kontrol (Aynısı) - . 006 .016 

Adım 2   .084*** .086*** 
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ÖVD - B .308***   

ÖVD - Ö -.027   

Hipotez 5    

Adım 1 Kontrol (Aynısı) - . 008 .018 

Adım 2   .476*** .466*** 

Üste benzerlik .690***   

Hipotez 6    

Adım 1 Kontrol (Aynısı) - .008 .018 

Adım 2   .556*** .553*** 

İş performansı .404*** 
  

Üste benzerlik .332*** 

Duygusal bağlılık .043   

ÖVD-Birey .165**   

ÖVD-Örgüt -.087   
Not:  * p< .05; **p< .01; *** p< .001. n= 205. Düzeltilmiş R2 değerleri raporlanmıştır. Beta ve ΔR2 değerleri ikinci adımdan alınmıştır. 

Tüm modellerde, Tolerans  >.2,  VIF  < 10’dur. 

 
  5. Tartışma ve Sonuç  
  Elde edilen bulgular neticesinde; iş performansının, duygusal bağlılığın, bireye yönelik sergilenen 
örgütsel vatandaşlık davranışının (ÖVD-Birey) ve üste benzerliğin terfi edebilirlik kararları üzerinde anlamlı 
etkisinin bulunduğu tespit edilmiştir.  Buna karşın, izlenim yönetimi taktikleri ile örgütün yararına yönelik 
sergilenen örgütsel vatandaşlık davranışının (ÖVD-Örgüt), terfi kararları üzerinde etkili olacağına dair 
hipotezler reddedilmiştir. Bu nedenle yöneticilerin “iyi aktör”leri değil; “iyi asker”, “kendilerine benzeyen”, 
“çok çalışan” ve örgütlerine “yüksek bağlılık” gösterenleri terfi edebilir buldukları söylenebilir. İş 
performansının terfi kanaatti üzerindeki yüksek yordama gücü iş performansının terfi kararlarını 
belirlemede hala temel öncül olduğu savını desteklemektedir (Wexley ve Klimoski, 1984; Jawahar ve Ferris, 
2011). 
  İş performansından sonra terfi kararları üzerinde en fazla etkili olan değişkenin üste benzerlik 
olduğu dikkat çekicidir. Bu bulgu, benzerlik-cazibe kuramını (Similarity/Attraction Theory) desteklemektedir. 
Yani, benzer karakteristik özellikleri ve tutumları olan bireyler birbirlerini benzer kabul eder ve yakın 
görürler (Jamieson, Lydon ve Zanna, 1987). Karar vericiler, kendilerine benzer buldukları astları daha fazla 
terfi ettirme eğiliminde oldukları söylenebilir. İzlenim yönetimi taktiklerinin terfi kanaati üzerinde etkili 
olacağı yönündeki hipotezin desteklenmemesinin muhtemel nedeni, yöneticilerin izlenim yönetimi taktikleri 
sergileyen astların farkında olmaları olarak açıklanabilir. Bu çalışmanın ilgili yazına iki temel katkısı 
bulunmaktadır. İlk olarak, terfi edebilirlik kararlarına ilişkin yazın duygusal bağlılık ve izlenim yönetimi 
taktikleri değişkenlerinin ilave edilmesiyle genişletilmiştir. İkincisi, üst-ast ilişkileri dolayısıyla da terfi 
kararları kültürel göreceliğe açık bir konudur. Ancak, terfi kararlarının öncülleri konusunda yapılan 
çalışmalar, ağırlıklı olarak bireyciliğin yüksek, güç mesafesinin düşük olduğu Kuzey Amerika’da yapılmıştır. 
Bu çalışma ile Batı ülkelerinden farklı toplumsal kültürün egemen olduğu Türkiye’de terfi kararları üzerinde 
hangi değişkenlerin etkili olduğu saptanarak ilgili yazına katkısı sağlanmıştır. Araştırmanın yönetsel ve 
uygulama açısından en önemli yönü ise üste benzerlik değişkeni ile ilgilidir. Üste benzerliğin terfi edebilirlik 
kararı üzerinde yüksek açıklama gücünün bulunduğu görülmüştür. Yöneticilerin terfi kararı sürecinde, astın 
iş performansı ve diğer potansiyellerine bakmaksızın sadece kendilerine benzer olanları terfi ettirme 
yanılgısına düşmemeleri gerekmektedir. 
  Bu çalışmanın bazı kısıtları da bulunmaktadır. İlk kısıtı, araştırmanın örneklemi oluşturmaktadır. 
Örneklemin, yalnızca güvenlik sektöründe istihdam edilen 205 çalışan ve bunların yöneticilerinden oluşması, 
genellenebilirliliğ engellemektedir. İkinci olarak, bu araştırmada, boylamsal (dört ay aralıkla) olarak veriler 
toplanmıştır. Araştırma değişkenlerine ilişkin verilerin bazıları astlardan (öz-değerlendirme), bazıları ise terfi 
kararlarında etkili olan yöneticilerden toplanarak çoklu veri kaynağı kullanılmıştır. Böylelikle önemli bir 
metodolojik kısıt olan ortak yöntem varyansı etkisi (Gürbüz ve Şahin, 2015) asgariye indirilerek değişkenler 
arasındaki ilişkiler daha gerçekçi olarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Ancak iş performansı, üste benzerlik ve 
terfi edebilirlik kanaatine ilişkin verilerin ayanı kaynaktan (yönetici) toplanmış olması, araştırma sonuçlarının 
ihtiyatlı yorumlanmasını gerektirmektedir. Üçüncü olarak, araştırmaya katılanların büyük bir çoğunluğu 
erkektir. Bu nedenle araştırma cinsiyet açısından oldukça yanlıdır. Bundan sonraki araştırmalarda kadın 
çalışanların da araştırmaya dâhil edilmesi faydalı olacaktır. 
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ÖZET 
Dinamik çevre koşullarının yarattığı belirsizlik ortamında, çeşitli krizlerle karşılaşan 

organizasyonların, bu krizlere rağmen faaliyetlerini sürdürmek ve varlıklarını devam ettirebilmek için sahip 
olmaları gereken özellikler vardır. Organizasyonel rezilyans, yıkıcı olaylar karşısında eyleme geçebilme, 
denge durumunu sağlama, eski haline dönebilme ya da eskisinden daha iyi bir hale gelerek tehditleri fırsata 
çevirebilme yeteneğini ifade etmektedir. Organizasyonların ilişkisel ve operasyonel rezilyans kapasiteleri, 
bireysel bilgi, beceri ve yetenekleri esnek ve değişebilen formlarda yaratıp devam ettirebilen organizasyonel 
rutin ve süreçler sayesinde gelişmektedir. Bu çalışmada, insan kaynakları yönetimi uygulamalarının, ilişkisel 
ve operasyonel rezilyans kapasitesine birey, grup ve organizasyon düzeyinde nasıl bir katkı sunduğu 
incelenmiştir. Bu amaçla, krizlerle karşılaşmış bir organizasyonun insan kaynakları yönetimi bölümünden 
alınan verilerin çözümlemesi yapılmış ve temin-seçim, eğitim, performans, ücret ve koruma işlevlerinin 
organizasyonel rezilyans kapasitesine katkılarının neler olduğu sunulmuştur.    

 
Anahtar Kelimeler: İlişkisel Rezilyans, Operasyonel Rezilyans, İnsan Kaynakları Yönetimi 

 
1. Giriş 
Günümüz rekabetçi ve değişken iş ortamında sağkalım ve sürdürülebilirlik için, kurumların ve 

çalışanlarının operasyonlarını ve ilişkilerini etkileyebilen krizlerle başa çıkabilmeleri ve tehditleri fırsatlara 
dönüştürebilmeleri, yani operasyonel ve ilişkisel rezilyans sergilemeleri gerekmektedir (Yılmaz Börekçi, 
2014). Bir organizasyonun rezilyans kapasitesi, hem bireysel bilgi seviyesi, yetenek ve beceri ile hem de 
kurumsal rutinler/ usuller ve işleyişler ile ilişkilidir (Lengnick-Hall ve Beck, 2009). Bu bağlamda da rezilyans 
gösteren organizasyonların ve bireylerin doğru sürdürülebilirlik ya da sağkalım davranışı göstermelerine 
olanak sağlayan ilişkisel ve operasyonel rezilyans kapasitelerinin değerlendirilmesi gerekmektedir.  

Rezilyans kelime anlamı olarak, geri sıçrama ve esneklik gibi tanımları içermektedir. Mekanik 
biliminde ise bir maddenin esnek ve kırılmazlığını ifade eden rezilyans, 1970’lerden başlayarak sistemlerin 
bir özelliği olarak çeşitli araştırmalarda değinilmiştir (Klein vd., 2003). Holling (1973), rezilyans kavramını 
ekosistemler açısından ele almış ve bir sistemin değişim karşısında devamlılığını sürdürmesinin bir ölçütü 
olarak ifade etmiştir. Durağanlığa karşıt olarak rezilyans, sistemin denge durumuna dönüş yeteneğidir. 
Timmerman (1981) ise, rezilyans kavramını, bir sistemin ya da parçasının yıkıcı olayın ardından hayatta 
kalma becerisinin bir ölçütü olarak sosyal bilimlerde kullanmıştır. Bu bağlamda rezilyans kavramının, fiziksel 
sistemler (Bodin ve Wiman, 2004), ekolojik sistemler (Walker vd., 2004), sosyo-ekonomik sistemler 
(Carpenter vd., 2001), psikoloji, (Luthans vd., 2006) ve organizasyonel anlamda (Sutcliffe ve Vogus, 2003) 
çeşitli açılardan tanımlanmış ve incelenmiş olduğu görülmektedir.  

Organizasyonel rezilyans, organizasyonun zorlayıcı koşullara karşı gösterdiği uyumun devamlılığı ve 
bu koşulların üstesinden gelerek daha güçlü bir halde gelebilmesi (Sutcliffe ve Vogus, 2003), çetin 
değişimlere karşı hayatta kalma, uyum gösterme ve büyüme kapasitesi (Fiksel, 2007) olarak 
tanımlanmaktadır. Organizasyonel rezilyans ele alınırken, yazarların sistem yaklaşımını benimsediği 
görülmektedir. Dış çevreyle etkileşim içerisinde olan ve alt sistemlerden oluşan bir sistem olan 
organizasyonun iyileşme, farkındalık, uyum, risk alabilme, esneklik, çeviklik ve hazır oluş gibi özellikleri 
rezilyans kapasitesine işaret etmektedir (Erol vd., 2010). 

Lengnick-Hall ve Beck (2009), organizasyonel rezilyans kapasitesini, bir organizasyonun yıkıcı 
olaylara karşı gelmesini sağlayacak bilgi, beceri ve yetenekler ile organizasyonel rutinlerin bir bileşkesi olarak 
ifade etmektedir. Lengnick-Hall vd. (2011), bilgi, beceri, yetenek ve diğer özelliklerin geliştirilmesinde 
stratejik insan kaynakları yönetimi sistemlerinin önemli bir araç olduğunu vurgulamıştır.  
Rezilyans kavramından bahsedebilmek için, kriz niteliği taşıyan ve organizasyonun işleyişini, süreçlerini ya da 
varlığını tehdit edebilecek düzeyde önemli bir olayın ortaya çıkması önemlidir. Rezilyans, özellikle ani 
değişimlerin yaşandığı çevrelerde faaliyet gösteren organizasyonlar için gerekli bir niteliktir. Kriz olarak ele 
alınabilecek olaylar, deprem, toprak kayması, sel ve benzeri doğal kaynaklı ya da iş kazası, üretim hattındaki 
arızalar, sabotaj veya yöneticilerin ani ölümleri gibi beşer kaynaklı olarak ortaya çıkabilmektedirler. 



23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, MUĞLA 

437 
 

Rezilyans, her türlü zorlayıcı ve normal dışı durumlar için de geçerlidir. Dolayısıyla, rezilyans kavramı 
belirsizlik ile oldukça yakından ilişkilidir.  

Organizasyonel rezilyans, Lengnick-Hall vd. (2011) tarafından bilişsel, davranışsal ve bağlamsal 
öğelere ayrılmıştır. Rezilyansın bilişsel öğeleri, rezilyansın oluşturulmasındaki güçlü amaç duygusu, öz 
değerler, özgün vizyon ve ortak dil gibi bilişsel etmenlerden oluşmaktadır. Davranışsal öğeler, bilişsel 
öğelerin davranışa dönüştürülmesinde öne çıkan etmenlerdir. Bunlar, öğrenilmiş beceriklilik ve kaynakların 
yaratıcı kullanımı gibi özelliklerdir. Bağlamsal öğeler ise, organizasyonun iç ve dış çevresiyle karşılıklı 
ilişkilerindeki esneklik ve uyumu ne derece sağlayabildiğiyle ilgili etmenleri içermektedir.  

Rezilyans kavramı bir sistemin ya da sistemin parçasının özelliği olarak tanımlanmıştır (Timmerman, 
1981). Organizasyonel rezilyans, bir organizasyonun bütün olarak rezilyans kapasitesini ifade etmekte, 
bireysel, grup ve organizasyon düzeyinde incelenmektedir. Rezilyansın bireysel düzeyi, çalışanları; grup 
düzeyi, takımlar ya da birimleri; organizasyon düzeyi ise genel bütünü ifade etmektedir. Lengnick-Hall vd. 
(2011) organizasyonel rezilyans kapasitesinin, bireysel düzeyden başlayarak gelişeceğini ve bu yolda insan 
kaynakları uygulamalarının önemli rolü olduğunun altını çizmişlerdir.  

Organizasyonel rezilyans, ilişkisel ve operasyonel boyutlarda incelenmektedir. İlişkisel rezilyans, 
organizasyonun iç ve dış çevresiyle olan ilişkileriyle ilgilidir. İlişkisel rezilyans, ilişkileri yıkıcı olayların etkisi 
altında düzenleyebilme, yenileyebilme ve dönüştürebilmedir.  

Organizasyonel ve bireysel ilişkilerin sağkalım ve sürdürülebilirliği ilişkisel rezilyansı temsil ederken, 
organizasyonel ve bireysel operasyonların sağkalımı ve sürdürülebilirliği ise operasyonel rezilyansı 
göstermektedir (Yılmaz Börekçi, 2014). İlişkisel rezilyansın sağkalım boyutu güven, sadakat ve çatışma 
yönetimi gibi unsurlar aracılığıyla ilişkilerin devam ettirilmesi, sürdürülebilirlik boyutu ise ilişkilerden 
uyumcu ya da yaratıcı öğrenme yaşayarak ilişkileri gerektiği şekilde değiştirme ile ölçülmektedir.  
Aksaklıklara rağmen ürün ve hizmet sunumunu devam ettirerek operasyonel rezilyansa sahip olabilmek ise; 
kritik organizasyonel aktiviteler ile süreçlerin sürekliliğini ve bunun için gerekli insan, makine, bilgi, teknoloji 
ve fabrika gibi varlıkların devamlılığını gerektirmektedir (Allen, 2011). Operasyonel rezilyans, organizasyon 
bünyesinde gerçekleştirilen işler ve faaliyetlerle ilgilidir. Operasyonel rezilyans, beklenilmeyen durumlara 
hazırlıklı olma, gerektiğinde cevap verme ve devamlılığı sağlayarak eski hale dönebilmeyi ifade etmektedir 
(Ponomarov ve Holcomb, 2009).  

İnsan kaynakları yönetimi (İKY), organizasyonun insan kaynağının temini, seçimi, eğitim ve kariyer 
gelişimi, performans değerlendirmesi, ücretlendirilmesi ve korunması konusundaki bilinçli faaliyetler 
bütününü ifade etmektedir. İKY, organizasyon hedeflerini gerçekleştirmek için işlevleri çerçevesinde çeşitli 
uygulamaların tasarlanması ve diğer departmanların bu uygulamaları yürütmesine danışmanlık etmekten 
sorumludur.  

Organizasyonel rezilyans kapasitesi, bir organizasyonun yıkıcı olay ya da krizlerle karşılaştığında bu 
durumun üstesinden gelmesi, eski haline ya da eskisinden daha iyi bir duruma dönüşmesi yeteneğini ifade 
etmektedir. Bu bakış açısıyla organizasyonel rezilyansın sağkalım ve dönüşüm olmak üzere iki boyutu 
bulunmaktadır. İKY uygulamaları, birey düzeyinde, çalışanlara rezilyant olmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve 
yeteneklerin kazandırması bakımından organizasyonel rezilyans kapasitesine destek olmaktadır. Lengnick-
Hall vd. (2011), İKY uygulamalarının bilişsel, davranışsal ve bağlamsal öğeler bakımından organizasyonel 
rezilyans kapasitesine olan katkılarını gösteren bir model oluşturmuşlardır. Bu modelde, rezilyans 
kapasitesinin oluşumunda İKY sistemi, doğrudan etkili olmaktadır.  
Bu çalışmada, İKY uygulamalarının ilişkisel ve operasyonel rezilyans kapasitesindeki rolü, birey, grup ve 
organizasyon düzeyinde incelenmiştir. Ayrıca, organizasyonel rezilyansın sağkalım ve dönüşüm boyutları ayrı 
ayrı ele alınmıştır.  
 

2. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 
Yapılan çalışmalarda; Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarının organizasyonel rezilyans 

kapasitesi oluşturmaya (Lengnick-Hall ve Beck, 2009), İnsan Kaynakları Yönetimi süreçleri aracılığıyla 
bireysel ve kurumsal rezilyansa (Yılmaz Börekçi ve Yurt, 2014) ve rezilyans arttırıcı İnsan Kaynakları 
uygulamalarının çalışan tutumları üzerindeki (Bardoel vd., 2014) etkisi araştırılmış, ancak ilişkisel ve 
operasyonel rezilyansa etkisine yönelik  bir araştırmaya  rastlanmamıştır. Bu eksikliği gidermek üzere, bu 
çalışmada hangi İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) uygulamalarının bireysel, grup ve kurumsal seviyelerde 
ilişkisel ve operasyonel rezilyansı sağlamaya nasıl hizmet ettiğinin araştırılması hedeflenmiştir. Bu çalışmanın 
amacı, İKY uygulamalarının ilişkisel ve operasyonel rezilyans kapasitesine, birey, grup ve organizasyon 
düzeyinde, sağkalım ve dönüşüm boyutlarında nasıl bir katkıda bulunduğunun belirlenmesidir.  
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2.1. Araştırmanın Önemi ve Katkısı 
Bu çalışma; giderek karmaşık ve belirsiz hal alan iş ortamında kurumların ve çalışanların ilişkisel ve 

operasyonel rezilyanslarını, insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile artırılabileceklerini göstermeyi 
hedeflemektedir. Bu bağlamda, kurumların ve çalışanlarının, ilişkilerini ve operasyonlarını etkileyebilecek 
türbülans durumlarına doğru ayakta kalma ya da değişip dönüşme cevapları vermelerine zemin hazırlayacak 
insan kaynakları yönetimi uygulamalarını belirlemek mümkün olacaktır. Bu çalışma; insan kaynakları 
yönetimine kurumsal ve bireysel operasyonel ve ilişkisel rezilyans perspektifi getirmektedir. 
 

3. Araştırmanın Yöntemi 
Bu araştırmada, nitel yöntemlerden vaka analizi yöntemi kullanılmıştır (Yin, 2003; Eisenhardt ve 

Graebner, 2007). Vaka çalışması, sınırlı bir sistemin derinlemesine betimlenmesi ve incelenmesidir. Vaka 
çalışmalarında, araştırılacak şey bir sistemdir. Bu sistem bir kişi, program, grup, kurum, toplum, veya bir 
işletme olabilir (Merriam, 2013). Bu araştırmada ele alınan vaka Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi kuruluşu 
arasında genel sıralamada ilk 10’da yer alan, ülkemizin önde gelen üretim işletmelerinden birisidir. Söz 
konusu işletme, çelik, enerji, tershane, lojistik ve liman işletmeleri alanlarında faaliyet göstermektedir. 
İşletmenin yaklaşık 5000 çalışanı bulunmaktadır. Bu işletmenin vaka olarak ele alınmasının sebebi, faaliyet 
gösterdiği alanlar bakımından krizlere açık olması, bu krizler karşısında sağ kalmayı başarmış ve dönüşüm 
geçirmiş olmasıdır. 

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak görüşme yönteminden yararlanılmıştır. Yarı 
yapılandırılmış soruların İK yöneticisine yönlendirilmesinden önce, çalışmanın amacını açıklamak ve işletme 
hakkında bilgi almak amacıyla bir ön görüşme yapılmıştır. Bu ön görüşme sonucunda işletme hakkında ve 
işletmede İK bölümünün organizasyonu hakkında genel bilgiler edinilmiştir. Sonra yapılan görüşmede, yarı 
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. İnsan Kaynakları (İK) uygulamalarının, organizasyonel 
rezilyansa katkısını tespit etmek üzere, işletmede 16 yıldır çalışmakta olan insan kaynakları yöneticisi ile 
görüşülmüştür. İK yöneticisinden alınan izin doğrultusunda ses kaydı yapılmış, ardından görüşmenin kaydı 
yazıya geçirilmiştir. İnsan kaynakları yöneticisine yöneltilen yarı yapılandırılmış sorular;   işletmenin başından 
geçmiş krizler, krizlerle mücadelede İK biriminin rolü, yaşanan değişim ve dönüşümlerle ilgilidir.  Bulguların 
yazıya geçirilmiş hali yeniden İK yöneticisine gönderilmiş ve görüşleri doğrultusunda son hali verilmiştir.  
 

4. Bulgular 
İşletmede, insan kaynakları yöneticisi doğrudan genel müdüre rapor vermektedir. Gerektiği zaman 

yönetim kuruluna da katılan insan kaynakları yöneticisiyle birlikte çalışan 20 adet daha çalışan 
bulunmaktadır. Birden fazla yerleşkede faaliyet gösteren işletmenin insan kaynakları bölümü İstanbul’daki 
genel müdürlükte yer almaktadır. Çanakkale’deki üretim tesisinde bulunan personel ve idare şefliği, özlük 
işleri ve idari işler olmak üzere 3 ayrı şeflik bulunmaktadır. Üretim tesisleri ağırlıklı olarak mavi yakalı 
çalışanları bünyesinde barındırdığı için, eğitim bölümü iş güvenliği bölümüne bağlıdır. Ancak, İK tamamen 
eğitimin dışına çıkmış değildir. Yeni bir eğitimin alınması söz konusu olduğunda İK mutlaka karar almada rol 
oynamaktadır. Eğitim fonksiyonel olarak iş güvenliği birimine bağlıdır.  

İşletmenin insan kaynakları yöneticisi ile yapılan görüşmede, en fazla etkisi hissedilen krizin 2008 
yılındaki kriz olduğu belirlenmiştir. İnşaat sektörüne girdi sağlayan bir işletme olarak, krizden etkilenen 
işletme çelik sektöründe büyümeyi durdurarak elektrik sektöründe büyümeye karar vermiştir. İstanbul’daki 
3 fabrikasını kapatmak ve yaklaşık 1700 çalışanını işten çıkarmak zorunda kalan işletmede, krizle 
mücadelede katkısı en fazla olan bölümlerin başında İK bölümü gelmektedir. Muhasebe bölümüyle birlikte 
yoğun olarak çalışan İK, işten çıkarılacak çalışanların belirlenmesi, yıllık izinler, fazla mesailer, zamlar ve ücret 
indirimi konularında çalışmıştır. İstanbul fabrikalarına yönelik fayda maliyet analizi sonucunda faaliyetin 
sonlandırılması gerekliliği ortaya çıktıktan sonra Çanakkale’deki üretim tesisinde büyümeye gidilmesi kararı 
alınmıştır.  
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Tablo 1:  İKY İşlevlerinin Operasyonel Rezilyansa Birey-Grup-Organizasyon Düzeyinde Katkıları 
İKY İşlevleri 
Değişkenler 

İK Planlama ve 
Temin-Seçim 

Eğitim-
Geliştirme 

Kariyer 
Yönetimi 

Performans 
Yönetimi 

Ücret Yönetimi Koruma 
İşlevi 

Operasyonel Rezilyans     

Sağkalım 

Birey Düzeyi -Rotasyon -İşbaşı eğitimi 
-Oryantasyon 
-Rotasyon 
-Öneri 
sistemleri 
 

-Erken 
emeklilik 
-Staj 
-Rotasyon 

  -İş güvenliği 
eğitimleri 
 

Grup Düzeyi 
(İK bölümü) 

-Rotasyon 
 

-Rotasyon 
-Kalite 
çemberleri 

-Rotasyon  -Ücret kesintisi 
 

-Kazasızlık 
günlerinin 
ödüllendiril
mesi 

Organizasyon 
Düzeyi 

-Fazla mesai 
-Yıllık izin kullanımı 
-İç kaynaklara 
başvurma 
-Ücretli izin 
-Kademe azaltma  
 

-Rotasyon 
 

-Ömür boyu 
istihdam 
politikası 
-İç 
kaynaklardan 
terfi 
-Rotasyon 

 -Zamların 
durdurulması 

 

Değişim-Dönüşüm      

Birey Düzeyi -Rotasyon -Öneri 
sistemleri 
-Yükseköğrenim 
bursu 

-Rotasyon 
-Meslek 
edindirme 
programları 
 

   

Grup Düzeyi 
(İK bölümü) 

-Rotasyon 
 

-Kalite 
çemberleri 

    

Organizasyon 
Düzeyi 

-Kademe azaltma 
-Rotasyon 
 

-Eğitimde dış 
kaynaktan 
yararlanma 

    

  
4.1.Operasyonel Rezilyans Kapasitesine Katkılar 
Rezilyansın Sağkalım Boyutu: İşletme, karşılaştığı krizle mücadele sürecinde, sektör değişimi yoluna 

gidilmesi kararı alınmıştır. Bu süreçte hayatta kalmak için, fabrikaların kapanması dolayısıyla büyük çaplı 
işten çıkarmalarla karşı karşıya kalmıştır. İşten çıkarma kararının alınmasından önce, fazla mesailerin 
kesilmesi, yıllık izinlerin kullandırılması, kısa çalışmaların yapılması tercih edilmiştir. Beyaz yakalı çalışanların 
ücretlerinde geçici olarak dörtte bir oranında kesintiye gidilmiştir. Sendikasız beyaz yakalı çalışanlara zam 
yapılması belirli bir dönem durdurulmuştur. Daha sonra yapılan hesaplamalarda fabrikaların kapatılma 
kararı alınmış ve çalışanlar işten çıkarılmıştır. Emekliliği yaklaşanlarla anlaşma yoluna gidilerek, erken 
emekliye ayrılmaları teşvik edilmiştir. İş güvenliği eğitimleri kriz döneminde de devam etmiş, kazasızlık 
günleri ödüllendirilerek güvenlik bilinci yaratılmaya çalışılmıştır. 

Rezilyansın Değişim-Dönüşüm Boyutu: Öneri sistemleri çalışanların karşılaştıkları sorunlara çözüm 
bulmaları için kendi projelerini geliştirmelerine imkan sağlamaktadır. Bazı eğitim konularında dış 
kaynaklardan destek alınmaktadır. İşletme, meslek edindirme programları aracılığıyla gelecekte kendi 
fabrikasında çalışacak işgörenlerin yetişmesine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, yükseköğrenim bursları 
vererek çalışanların gelişimine katkıda bulunmaktadır.  
 

Tablo 2:  İKY İşlevlerinin İlişkisel Rezilyansa Birey-Grup-Organizasyon Düzeyinde Katkıları 
                     İKY  
 
İşlevleri 
Değişkenler 

İK Planlama ve 
Kadrolama 

Eğitim-
Geliştirme 

Kariyer 
Yönetimi 

Performans 
Yönetimi 

Ücret 
Yönetimi 

Koruma 
İşlevi 

İlişkisel Rezilyans       
Sağkalım      

Birey Düzeyi -Nitelik 
katalogları 
-İşten çıkanlara 
iş bulma 

-Rotasyon 
-Öneri 
sistemleri 

-Rotasyon    

Grup Düzeyi 
(İK bölümü) 

-Rotasyon 
 

-Rotasyon -Rotasyon    

Organizasyon 
Düzeyi 

-İşten çıkanlara 
iş bulma 

-Rotasyon -Rotasyon  -Sendikayla 
ilişkiler 

-Sendikayla 
ilişkiler 
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Değişim-Dönüşüm      

Birey Düzeyi  -Rotasyon 
-Öneri 
sistemleri 

-Rotasyon    

Grup Düzeyi 
(İK bölümü) 

-Rotasyon 
-Çapraz nakil 

-Rotasyon 
-Kalite 
çemberleri 

-Rotasyon    

Organizasyon 
Düzeyi 

-İşten çıkanlara 
iş bulma 

-Rotasyon 
-Eğitimde dış 
kaynaktan 
yararlanma 

-Rotasyon    

 
4.2.İlişkisel Rezilyans Kapasitesine Katkılar 
Rezilyansın Sağkalım Boyutu: Kriz dönemine yaklaşık 5000 çalışanla giren işletme, 2000 civarında 

çalışanının işine son vermek zorunda kalmıştır. Bugün ise 4900 çalışan ile kriz öncesindeki sayısına yaklaştığı 
görülmektedir. İşletmenin yaşadığı kriz sonucu fabrikaların kapanması ve Çanakkale fabrikasındaki 
büyümeyle birlikte, bölümlerin kaydırılması ve kademe azaltma yoluyla organizasyon dönüşümü 
gerçekleşmiştir. Çanakkale’deki fabrikaların büyümesiyle birlikte bölgenin en büyük işletmesi haline 
gelmiştir. Bu dönemde işten çıkarılan çalışanlara teknik yöneticiler toplu olarak iş bulmuştur. Beyaz 
yakalılara ise kendi bölüm yöneticileri iş bulmuşlardır. İK yöneticisi, kendi bölümünde işten çıkarılanlara 
bizzat iş bulduğunu belirtmiştir. İşten çıkarılanlara Çanakkale fabrikasında iş teklif edilmiş, kabul 
etmeyenlere farklı alternatifler sunulmuştur. 

Rezilyansın Değişim-Dönüşüm Boyutu: Meslek edindirme programlarında yer alan kursiyerleri 
seçerek teknik bölümlerde kullanmaya başlamıştır. Bu yolla kendisine insan kaynağı oluşturan işletme, 
yükseköğrenimde istedikleri bölümlerde okuyabilmek için çalışanlarına burs da vermektedir.  Teknik eğitici 
personeli görevlendirip, çalışanlarına eğitim veren işletmede aynı zamanda staj programı da bulunmaktadır.  
Teknik ve yönetici pozisyonlarındaki ilerleyiş için rotasyon oldukça gerekli görülmektedir. Sorumlu olacağı 
bölümleri tanıması amacıyla adaylara rotasyon yaptırılmaktadır. İşletmede öneri kutuları ve kalite 
çemberleri problem çözme konusunda etkili olmaktadır.  

 
5. Sonuç ve Öneriler 
Organizasyonel rezilyans kapasitesi, organizasyonun normal işleyişini bozabilecek herhangi bir 

zorlukla mücadele ederek arzu edilen denge durumuna ulaşması için gerekli olan kaynakları, rutinleri ve 
özellikleri ifade etmektedir. Organizasyonel rezilyans kapasitesinin oluşumunda İK’nın rolünün nasıl olduğu 
bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır.  

Bu araştırma, organizasyonel rezilyansın ilişkisel ve operasyonel boyutlarının, birey, grup ve 
organizasyon düzeyinde incelenmesi açısından bir ön çalışma niteliği taşımaktadır. Araştırmada vaka olarak 
ele alınan işletme, faaliyet gösterdiği sektörün özellikleri itibarıyla ekonomik krizin sonuçlarından 
etkilenmiştir. Bu etkilere cevap vermek adına, krizden etkilenen sektörden çekilerek yeni bir alanda büyüme 
kararı almıştır.  

Krizle mücadele sürecinde, genel müdürün kriz liderliğini ele alışı, organizasyonun hızlı karar alma 
kültürü ve İK bölümünün katkılarıyla, işletme varlığını sürdürmekle kalmamış, başka bir sektörde büyümeyi 
başararak kriz öncesi durumuna geri sıçrama yapmış, başka bir deyişle eskisinden daha iyi bir hale 
dönüşmüştür. 
Bu sağkalım ve dönüşüm sürecinde, İK planlama, eğitim, kariyer ve koruma işlevlerinde izlenen bir takım 
uygulamaların katkısı bulunduğu görülmüştür. İK bölümünün, fazla mesai, yıllık izin kullanımı ve erken 
emekliliğe teşvik kararları operasyonların devamlılığını sağlayıcı rol oynamıştır. Beyaz yakalı çalışanların 
ücret kesintisine uğraması ve geçici olarak zamların durdurulması operasyonel rezilyansın sağ kalım 
boyutunu destekleyici niteliktedir.  

İK işlevlerinin organizasyonel rezilyans kapasitesine katkılarının nasıl olduğu fikriyle yola çıkılan bu 
çalışmada, yetkinlik bazlı işe alım, yetkinliklere dayalı performans değerlendirme, yaratıcılık eğitimleri, 
rezilyans eğitimleri, çapraz fonksiyonel eğitimler, yedekleme planları, koçluk ve mentorluk gibi 
uygulamaların katkıları beklenmekteydi. Ancak, vaka olarak ele alınan işletmede bu tür uygulamalara 
rastlanılmamıştır. Sadece İK yöneticisiyle görüşme yapılması, grup düzeyinde sadece İK bölümünün 
incelenmesine neden olmuştur.  

Daha sonra yapılacak çalışmalarda, rezilyans kapasitesine katkıda bulunabilecek diğer 
uygulamaların ortaya çıkabileceği farklı işletmelerin ele alınması hedeflenmektedir. İşletmelerde yer alan 
diğer bölümlerle görüşülmesi, grup düzeyinde rezilyans kapasitesinin daha sağlıklı incelenmesini sağlayacağı 
düşünülmektedir.  
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ÖZET 
Küresel çapta rekabetin hız kazandığı ve ülkeler arası sınırların ortadan kalktığı günümüzde 

örgütlerin hayatta kalabilmelerinde ve sürdürülebilir rekabet avantajı kazanabilmelerinde yetenekli insan 
kaynaklarının cezbedilmesi, geliştirilmesi ve elde tutulması becerileri giderek çok daha önem kazanmaktadır. 
Tüm bu gelişmeler aynı zamanda insan kaynakları yönetim stratejilerinin işletmenin genel strateji ve 
planlarıyla uyum içerisinde olma zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir.  İşletmelerin potansiyel ve 
mevcut çalışanlar tarafından çalışılmak istenen bir yer olarak nitelendirilmesi örgütsel çekicilik kavramı ile 
ifade edilmektedir.  İşletmelerin örgütsel çekiciliklerinin arttırılmasında, güçlü bir İşveren Markasına sahip 
olabilmek, büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, çalışmanın temel amacı günümüzde oldukça önemli bir 
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi aracı olarak ele alınması gerektiği vurgulanan, işletmelerin Örgütsel 
Çekiciliğinin İşveren Markası bağlamında değerlendirilmesidir. Bu değerlendirmeyi yaparken de günümüzde 
iş yaşamına giderek daha çok hakim olan ve iş yaşamının kurallarını değişime zorlayan Y kuşağının (1980-
2000 doğumlular) işveren markası bileşenleri olarak öncelikle hangi faktörler tarafından ve ne ölçüde 
cezbedildiklerini ortaya koyabilmektir. Böylece Y kuşağının potansiyel çalışanlar olarak ideal bir işverenden 
beklentileri ile işletmelere iş başvurularında etkili olan faktörlerin neler olduğunun da ortaya konması 
hedeflenmiştir.  Aynı zamanda Y kuşağının sahip olduğu kişisel ve demografik bazı özelliklerinin (cinsiyet, bir 
işte çalışıp çalışmama, çalışma süresi, sosyo-ekonomik statü, yaş, bölüm, eğitim dönemi, akademik başarı 
vb.)  işveren seçimleri ile ilgili algılamalarında farklılık yaratıp yaratmadığı test edilmektedir. Araştırmaya ait 
olan veriler İstanbul’da bulunan bir Vakıf üniversitesinin İşletme Fakültesinde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf 
öğrencilerinden (potansiyel Y kuşağı çalışanları olarak) elde edilmiştir. Araştırmanın, benzer çalışmaların 
sınırlılığı nedeniyle hem akademik hem de uygulamaya yönelik boşluğu doldurmada katkı sağlayabileceği 
düşünülmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Çekicilik, İşveren Markası, Y 

Kuşağı. 
 
1. Giriş  
Küresel çapta rekabetin hız kazandığı ve ülkeler arası sınırların ortadan kalktığı günümüzde 

örgütlerin hayatta kalabilmelerinde ve sürdürülebilir rekabet avantajı kazanabilmelerinde sahip oldukları 
yetenekli insan kaynakları ile bu kaynakları elde tutabilme becerileri giderek daha çok önem kazanmaktadır. 
Bilgi çağının sermayesi giderek somut sermayeden soyut sermayeye doğru dönüşüme uğrarken, insan 
sermayesi de entelektüel sermayenin en önemli ana unsuru olarak ortaya çıkmaktadır. Artık, yetenekli 
çalışanlara sahip olabilmek ve bu çalışanları elde tutabilmek adeta bir savaşa dönüşmüştür. Öyle ki, bu 
durum İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) yazınında yetenek savaşı (war for talent) terimi ile ifade edilmektedir 
(Beehchler ve Woodward, 2009). Ulrich (1997), “Human Resource Champions” (İnsan Kaynakları 
Şampiyonları) adlı kitabında  yeteneklerin elde edilmesinin ve elde tutulmasının rekabetçi bir alan haline 
geldiğini savunmaktadır. Michaels vd. (2001), “The War for Talent” (Yetenek Savaşı) adlı kitapta yetenek 
savaşı zamanında işletmeler için ideal adayların nasıl çekileceği ile nitelikli ve en iyi adayların işletmenin iş 
tekliflerini kabul etmesinin nasıl sağlanacağının bilinmesinin oldukça önemli olduğunu vurgulamaktadır. Tüm 
bu gelişmeler aynı zamanda İnsan Kaynakları Yönetimi ile Stratejik Yönetimin bütünleşmesini zorunlu hale 
getirmiştir.  

 
2. Kavramsal Çerçeve 
Stratejik İKY, işletme amaçlarına ulaşmada İKY’nin stratejik rolünü vurgulayan bir yaklaşımdır 

(Delery, 1998: 289). İKY’ye stratejik bakış açısıyla yaklaşmak, örgütün amaçlarını başarmaya katkıda bulunan 
insan sermayesini sağlayan proaktif  İK politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını içermektedir (Huselid 
vd., 1997: 171). İşletmelerin, potansiyel ve mevcut çalışanlar tarafından çalışılmak istenecek çekici bir işyeri 
olarak nitelendirilmesi alanyazında çoğunlukla “Örgütsel Çekicilik” kavramı ile ifade edilmektedir. Nitekim 
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örgütsel çekicilik tanımında “…bireyin örgüte karşı pozitif tutumu…” ya da “…örgütün çalışmak için çekici bir 
yer olarak görülmesi…” ifadeleri yer almaktadır (Aiman-Smith vd., 2001: 221). Stratejik İKY aracı olarak 
işletmelerin kendilerini başarıya taşıyacak yetenekli insan kaynağını kendilerine çekmesi ve işletmede 
kalmalarını sağlaması için, mevcut ve potansiyel çalışanlarının gözünde “çekici” olarak nitelendirilmelerini 
sağlayacak faktörleri belirlemeleri ve geliştirmeleri gerekmektedir. İşletmelerin örgütsel çekiciliklerinin 
arttırılmasında, güçlü bir İşveren Markasına sahip olabilmek, büyük önem taşımaktadır. Barrow ve Mosley 
(2005)’e göre işveren markası “işveren tarafından ortaya koyulan ve işe alım ile beraber sağlanacak olan 
fonksiyonel, duygusal ve psikolojik getirilerin birleşimidir. Bir işverenin marka olabilmesi, mevcut çalışanların 
yanında potansiyel çalışanlara “Burası, çalışmak için çok iyi bir yer” mesajı verebilmesidir. İşletmelerin 
çalışmak için iyi bir yer olması ise kısa süreli çabalardan ziyade stratejik, uzun dönemli, bütünsel ve tutarlı 
programları gerekli kılmaktadır. İşveren markası, hem yöneticiler hem de akademisyenler için oldukça 
değerli bir kavram olma potansiyeline sahiptir (Backhaus ve Tikoo, 2004: 513).   Günümüz işletmelerinin 
yetenekli potansiyel ve mevcut çalışanlarının önemli bir kısmını Y kuşağı oluşturmaktadır. Kuşak kavramının 
tarihsel süreci incelendiğinde bazı bilim dallarında Antik Yunana, bazılarında ise Eski Mısır Uygarlığı’na kadar 
uzandığı görülmektedir (Joshi vd., 2011). Kuşak kavramı, Türk Dil Kurumu Felsefe Terimleri Sözlüğüne göre; 
“yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri 
paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişiler topluluğu” olarak tanımlanmaktadır 
(www.tdkterim.gov.tr). Nesil, jenerasyon gibi kavramlar da kuşak kavramı ile eşdeğer olarak 
kullanılmaktadır. Kuşaklar, aynı dönemlerde yaşayan, ortak özelliklere sahip, ortalama yirmibeş – otuz yıllık 
yaş gruplarını oluşturan bireyler kümesidir.  

Kuşakları sınıflandırırken sadece doğdukları zaman dilimleri değil, aynı zamanda kuşakları oluşturan 
bireyler topluluğunun düşünceleri, hissettikleri ve deneyimlerinin de tanımlanması gerekmektedir (Zempke 
vd., 2013). Akademik yazında kuşaklar ile ilgili bazı öncü çalışmalara rastlanmakla birlikte (Gusfield, 1957), 
konuya olan ilgi 2000’li yılların başlangıcından günümüze batıda ve Türkiye’de önemli bir artış göstermiştir 
Bugünün mevcut ve potansiyel işgücü beş kuşağın bireylerinden oluşmaktadır: Sessiz Kuşak (1925-1945), 
Bebek Patlaması (1946-1964), X Kuşağı (1965-1980), Y kuşağı (1980-2000) ve Z Kuşağı (2000 ve sonrası)dır 
(Twenge vd., 2010). Yapılan araştırmalar kişisel özellikler, davranışlar ve tutumlar açısından bir çok kuşaksal 
farklılıklar bulunduğunu göstermiştir. Yaşları 15-35 arası değişen ve giderek iş yaşamına daha çok katılarak 
etkinliği artan Y kuşağı, sahip olduğu karakteristik özellikleri ile iş yaşamının kurallarını da değişime 
zorlamaktadır. Y kuşağı aynı zamanda internet kuşağı, echo-boomers, millenial ve nexters gibi adlarla da 
anılmaktadır.  Nüfus içindeki oranı X kuşağından daha büyüktür.  

Genç nüfus yoğunluğuna sahip bir ülke olarak Türkiye’de Y kuşağı oldukça önemli bir ağırlığa 
sahiptir. 2025 yılında iş yaşamında en çok paya sahip olan kuşak olacağı öngörülmektedir. .Günümüzün hem 
potansiyel hem de mevcut çalışanları olarak Y kuşağını tanımak, yönetebilmek ve onlardan en yüksek verimi 
alabilmek artık işletmelerde stratejik insan kaynakları yönetiminin en önemli gündem maddelerinden birini 
oluşturmaktadır. Önemli karakteristik özellikleri; hırslı, özgüvenleri yüksek, oldukça talepkar, doyumsuz, 
sadakatsiz ve  girişimci ruhuna sahip olmalarıdır (Tolbize, 2008). Sosyal ağlar ve iletişim ile içiçedirler. Aynı 
anda birçok işi yapmayı severler. Benzer ortamları iş yerinden bulma beklentisi içindedirler. Bu bağlamda, 
yapılan çalışmada stratejik insan kaynakları yönetimi aracı olarak işletmelerde örgütsel çekiciliğin işveren 
markası bağlamında değerlendirilmesi potansiyel Y kuşağı üzerinde yapılan bir araştırma ile 
gerçekleştirilmektedir.  

 
3. Araştırmanın Sorunsalı 
Bu çalışmanın temel amacı günümüzde oldukça önemli bir Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi aracı 

olarak ele alınması gerektiği vurgulanan, işletmelerin Örgütsel Çekiciliğinin İşveren Markası bağlamında 
değerlendirilmesidir. Bu değerlendirmeyi yaparken de günümüzün potansiyel yetenekli çalışanları olarak Y 
kuşağının işveren markası bileşenleri olarak öncelikle hangi faktörler tarafından ve ne ölçüde 
cezbedildiklerini ortaya koyabilmektir. Bu araştırmada giderek iş yaşamına daha çok hakim olan ve üst 
pozisyonlara yükselen Y kuşağının  potansiyel çalışanlarının konu ile ilgili algılarının ölçülerek test edilmesi 
amaçlanmıştır. Böylece Y kuşağı potansiyel çalışanlarının ideal bir işverenden beklentilerinin neler olduğu ile 
işletmelere iş başvurularında etkili olan faktörlerin neler olduğunun da ortaya konması hedeflenmiştir.  Aynı 
zamanda Y kuşağının sahip olduğu kişisel ve demografik bazı özelliklerinin (cinsiyet, bir işte çalışıp 
çalışmama, çalışma süresi, sosyo-ekonomik statü, yaş, bölüm, eğitim dönemi, akademik başarı vb.)  işveren 
seçimleri ile ilgili algılamalarında farklılık yaratıp yaratmadığı test edilmektedir. Ayrıca, Y kuşağının 
ülkemizde en fazla çalışmayı düşüneceği ve dolayısıyla güçlü işveren markasına sahip şirketler de öncelik 
sıralamasına göre tespit edilmektedir. 

 

http://www.tdkterim.gov.tr/
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4. Araştırmanın Yöntemi 
Araştırma için gerekli olan veriler, yapılandırılmış anket uygulaması yöntemiyle İstanbul’da bulunan 

bir Vakıf üniversitesinin İşletme Fakültesinde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden (potansiyel Y 
kuşağı çalışanları olarak) elde edilecektir.  Araştırmanın veri toplama süreci devam etmekte olup bugüne 
kadar elde edilen geçerli anket sayısı 258'dir. Araştırmada, Öksüz (2012) tarafından geliştirilen 60 maddelik 
ve her biri 12 maddelik 5 boyuttan oluşan İşveren Markası Bağlamında Örgütsel Çekicilik Ölçeği 
kullanılmıştır. Ölçeğin boyutları; Çalışma Ortamı, Maaş ve Diğer Maddi Faydalar, İş ve Yaşam dengesi, 
Kariyer Fırsatları ve Gelişimi ile İşletme Özellikleri’dir. Deneklerden ölçeğin maddelerini önem sırasına gore 
sıralamaları ve 5’li Likert ölçeği ile önem derecesini belirlemeleri istenmiştir. Ayrıca deneklerin bazı kişisel ve 
demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorulara yer verilmiştir. Araştırmada deneklerden elde edilen 
veriler SPSS istatistiksel veri değerlendirme programı ile test edilecektir. 

 
5. Sonuç ve Değerlendirme 
Son zamanlarda örgütsel çekicilik ve işveren markası kavramlarına olan ilgi, gerek uygulamada, 

gerekse akademik alanda giderek artmaktadır. Konu ile ilgili akademik çalışmaların yanı sıra farklı kuruluşlar 
tarafından “en iyi işveren” araştırmaları yapılmakta ve iş başvurusunda bulunan adayların algıları ve 
tercihleri değerlendirilmektedir. Benzer çalışmaların son zamanlarda ülkemizde de yapılması önemli bir 
gelişme olmakla birlikte henüz konuya ilişkin sektörel ve akademik çalışmaların sınırlı sayıda olduğu 
görülmektedir. Bu çalışmada potansiyel çalışanlar konumundaki Y kuşağının algılamaları doğrultusunda 
işletmelerin örgütsel çekiciliğinin işveren markası bağlamında değerlendirilmesi yapılmaktadır. Böylece, bir 
yandan insan kaynakları yönetimi yazınına kuramsal katkı sağlarken, bir yandan da farklı sektörlerdeki 
işverenlerin Y kuşağına yönelik yürüttükleri tedarik faaliyetlerini doğru alanlara yöneltebilmelerinde ve 
yapmış oldukları çalışmaların etkinliğini değerlendirerek arttırabilmelerinde yol gösterici niteliği ile de 
uygulamaya yönelik katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Aynı zamanda yapılan araştırma sonucunda, Y 
kuşağını istihdam edecek işletmelerin uzun vadeli oldukça önemli insan kaynakları yönetim strateji ve 
politikaları geliştirmelerinde yol gösterici nitelik taşıyıcı öneri ve tartışmalara yer verilmektedir. Yetenekli Y 
kuşağı adaylar, her işletmenin iş ilanına başvuru yapmak istememektedir. Bu kişiler, sadece güçlü işveren 
markasına sahip, örgütsel çekiciliği yüksek olan işletmeleri öncelikli olarak tercih etmektedirler. Bunu 
yaparken de işletmeyi Google'da sorgulayıp, web sitesini ve sosyal medya hesaplarını da detaylı bir şekilde 
incelemektedirler. Y kuşağı, kendisini tercih eden şirketin değil, kendi tercih ettiği şirketin adayı olmak 
istemektedir. Bu nedenle, günümüz işletmelerinin potansiyel Y kuşağı çalışanlarının en iyilerini işletmeye 
çekmede ilk izlenimlerine en az onlardan beklentileri kadar dikkat etmeleri gerektiği konusu önem 
kazanmaktadır. Bu doğrultuda stratejik insan kaynakları yönetimi aracı olarak işletmeler açısından giderek 
etkinliği artan Y kuşağı üzerinde örgütsel çekiciliği arttırarak güçlü bir işveren markası algısı oluşturma 
yönünde bilinçli çaba sarf ederek uzun vadeli politika ve stratejiler üretmek oldukça büyük önem 
taşımaktadır. Böylece, potansiyel Y kuşağını işletmeye çekerken, mevcut çalışan Y kuşağında da işletmeye 
yönelik sadakat duygusunu arttırmak kolaylaşacaktır. İşletmelerin potansiyel Y kuşağı çalışanları üzerinde 
gerçekleştirilen araştırma, elde edilen bulguların genelleştirilebilmesi açısından daha geniş çapta bireyler 
üzerinde uygulanmalıdır. Aynı zamanda şu anda işletmelerde çalışan Y kuşağı bireylerinin de işveren marka 
algısı ölçülerek, potansiyel çalışan Y kuşağı bireyler ile farklılık oluşturup oluşturmadıkları test edilebilir. Y 
kuşağının işveren marka algısının kariyer ve girişimcilik eğilimleri, çalışan bağlılığı, bireysel performans, işte 
kalma niyeti, örgütsel vatandaşlık davranışı gibi ardılı olabilecek bireysel değişkenlerle olan çok yönlü 
ilişkileri araştırılabilir. 
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ÖZET 
Bu çalışmada, Türkiye’deki en büyük 500 şirket üzerinde yapılan bir araştırma ile, stratejik yetenek 

yönetiminin nasıl başarıya ulaşabileceğine dair sistematik bir açıklama ve çerçeve sunmak amaçlanmıştır. 
Seçilen örneklem üzerinde yetenek yönetimi uygulamalarının bir analizi ve değerlendirmesi yapılarak 
başarılı bir stratejik yetenek yönetimi uygulamasının esasları saptanmaya çalışılmıştır. Şirketlerin stratejik 
yetenek yönetimi bakımından hangi aşamada oldukları da araştırma kapsamında incelenmiştir. Araştırmanın 
sonucunda, yetenek yönetiminde başarıya ulaşmak için sadece farkındalığın yeterli olmadığı, asıl başarıya 
ulaştıran unsurların yetenek yönetimi süreç ve sistemlerinin varlığı, ve bunların üst yönetimin de desteği ile 
stratejik ve planlı olarak icra edilmesi olduğu ortaya çıkmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Stratejik Yetenek Yönetimi, Yetenek Yönetimi Başarısı, İnsan Kaynakları 

Uygulamaları 
 

1.Giriş 
Organizasyonel kaynakların stratejik ve etkin olarak kullanılmasının, organizasyonların rekabet gücünü 

arttıracağını öne süren Kaynak Temelli Yaklaşım (“Resource-based View”)’a göre (Örnek: Barney, 2001) en 
önemli stratejik kaynak olan İnsan Kaynaklarının yönetimi, şirketlerin başarısı için son derece önemlidir 
(Örnek: Dunford ve diğerleri, 2001; Wright ve diğerleri, 2001; Kaplan ve Norton, 2004). Son yıllarda, stratejik 
insan kaynakları başlığı altında etkin ve etkili yetenek yönetimi konuları ön plana çıkmaktadır. Vaiman vd. 
(2012), 1990 yılından itibaren akademisyenler ve yöneticiler tarafından yetenek yönetimi konusuna olan 
ilginin arttığını belirtmişlerdir.  

Etkin ve etkili yetenek yönetiminin iş sonuçları üzerinde olumlu etkileri olduğu, yapılan akademik 
çalışmalarla da desteklenmektedir (Örnek: Farley, 2005; Romans ve Lardner, 2005; Ingham, 2006). Yüksek 
performans sonuçlarına ulaşmak için, doğru çalışanları doğru pozisyonlara yerleştirmenin önemi oldukça 
büyüktür (Schuler vd. 2011). İlgili yazında bu doğrultuda yer alan çalışmaların ortaya çıkardığı sonuçlar, 
yetenek yönetiminin stratejik önemini doğrulamaktadır (Paauwe, 2007; Guthridge, Kommand ve Lawson, 
2008; Lawler, 2008). Akademik araştırmaların yanı sıra, bazı danışmanlık şirketlerinin hazırladığı çalışmalar 
da, finansal performans sonuçlarında yetenek yönetimi uygulamalarının etkili olduğunu göstermektedir 
(Örnek: Strack vd. 2012). Bu çalışmalarda, başarılı yetenek yönetimi uygulamaları olan şirketler, çalışan 
odaklı “insan şirketleri” (people companies) olarak adlandırılmış ve bu şirketlerin sektör ortalamalarının 
üstünde performans sergilediği gösterilmiştir. Bu nedenle, organizasyonların doğru ve uygun çalışanları 
seçme, işe yerleştirme ve sonrasında yetenekleri elde tutma amacıyla hareket etmeleri, stratejik bir adım 
olarak nitelendirilmektedir (Örnek: Hughes ve Rog, 2008). Stratejik yetenek yönetimi yapılan 
organizasyonlarda; yeteneği bulma, çekme, seçme, işe başlatma, angaje etme, geliştirme, yönetme/liderlik 
etme, kariyer planlarını yapma ve elde tutma faaliyetlerinin organizasyonun stratejik planına uygun olarak 
kapsamlı programlar çerçevesinde yürütülmekte olduğu bilinmektedir.  
 

2.Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki önde gelen şirketlerin mevcut yetenek yönetimi uygulamalarının 

ne ölçüde etkili olduğunu inceleyerek, yetenek yönetimi konusunda başarılı olan şirketlerin hangi açılardan 
diğer şirketlerden farklılaştığını ortaya çıkartmaktır.  
Günümüze kadar yapılan akademik çalışmaların hemen hepsi temel yetenek yönetimi uygulamalarının 
kapsamı ve organizasyonların başarı için hangi uygulamalara ağırlık verdiği üzerine odaklanmıştır. Lewis ve 
Heckman (2006) ve Collings ve Mellahi (2009), yetenek yönetimi konusundaki ampirik çalışmaların sayısının 
azlığını vurgulamış, Thunnissen ve diğerleri (2013) de yetenek yönetimi konusundaki ampirik çalışmaların 
ancak 2010 yılı sonrasında artmaya başladığını belirtmiştir.  

Bu çalışmada, Türkiye’deki en büyük 500 şirket üzerinde yapılan bir ampirik araştırma ile, başarılı 
stratejik yetenek yönetimine sistematik bir açıklama ve çerçeve sunmak amaçlanmaktadır. Seçilen örneklem 
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üzerinde, yetenek yönetimi uygulamalarının bir analizi ve değerlendirmesi yapılarak başarılı bir stratejik 
yetenek yönetiminin esasları saptanmaya çalışılmıştır. Şirketlerin stratejik yetenek yönetimi bakımından 
başarı düzeyleri de araştırma kapsamında incelenmiştir.  

Bu araştırmanın başlangıcında, tüm yetenek yönetimi konuları ve uygulamaları göz önünde 
bulundurularak, başarılı bir yetenek yönetiminde olması gereken unsurlar; yetenek yönetiminin önemi ile 
ilgili farkındalık, sistem ve süreçlerin yapılandırılması, planlama, ölçme, kontrol, stratejik uygulamalar ile üst 
yönetimin katılım ve desteği olarak öngörülmüştür. Bu noktadan yola çıkarak, başarılı bir yetenek  
yönetiminin temel faktörlerinin saptanması, çalışmanın temel araştırma sorusu olarak belirlenmiştir.  

Bu araştırma ile yanıt bulunması istenen sorular şunlardır: Başarılı bir yetenek yönetiminin başarı 
faktörleri ya da temel unsurları nelerdir? Şirketler, yetenek yönetimi başarı seviyeleri bakımından 
farklılaşmaktalar mıdır? Başarılı yetenek yönetimi uygulamaları olan şirketler, başarı faktörleri açısından 
diğer şirketlerden ayrılmaktalar mıdır? Hangi yetenek yönetimi unsurları, başarılı olan şirketleri diğer 
şirketlerden ayırmaktadır?  

Çalışmada, öncelikle stratejik yetenek yönetimi ve önemi konusunda ilgili literatüre yer verilmiştir. 
Buna dayalı olarak araştırma soruları ve öngörülen model geliştirilmiştir. Sonrasında, araştırma metoduna 
karar verilerek bir anket hazırlanmış, anket uygulanarak sonuçları istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. 
Çalışmanın sonunda ise sonuçlar sunulmuş ve yorumlanmıştır.  
 

3.Araştırmanın Yöntemi ve Bulgular 
Araştırmanın ilk aşamasında düzenlenen mülakatlar ve tartışma toplantıları ile, yetenek yönetimi 

uygulamaları ve liderlik, yürütme, planlama ve kontrol fonksiyonlarına dair tüm uygulamalar konusunda bilgi 
edinilmiştir. Bu kalitatif çalışmalar sonucunda, 6’lı Likert ölçeği kullanılarak 60 soruluk bir anket hazırlanmış 
ve Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin üst düzey yöneticilerine ulaştırılmıştır. Bunların arasından 165 
şirketten geri dönüş alınmıştır. Araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgular, yetenek yönetimine dair bir 
durum tespiti yaparak bu tespite dayalı çıkarımlarda bulunmayı öngörmektedir.  
 

3.1. Araştırma Örneklemine İlişkin Bulgular 
Araştırmaya katılan katılımcıların yüzde 33’ü çalıştıkları kurumda Genel Müdür ya da en üst düzey 

yönetici olarak görev yapmaktadır. Yüzde 37’si ise kurumlarında İnsan Kaynakları direktörü ya da 
koordinatörü olarak çalışmaktadır. Araştırma kapsamında 15 farklı sektörden kurum yer almaktadır; bu 
kurumların yüzde 16’sı finans sektöründen olup, diğer başlıca sektörler ilaç, kimya, hızlı tüketim ve üretim 
sektörleridir. Örneklem içerisindeki kurumların yüzde 63’ü, Türkiye’de 20 seneden fazla bir süredir 
faaliyetlerini sürdürmektedir. Yine kurumların yüzde 45’i halka açık şirketlerdir. 

 
3.2. Faktör Analizi Bulguları 
Çalışmanın analiz kısmında ilk olarak faktör analizi uygulanmıştır. Ankette çeşitli yetenek yönetimi 

uygulamalarını kapsayan sorular 4 faktör altında toplanmış olup, KMO-Bartlett’s Testi .906 olarak çıkmış ve 
.000 anlamlılık sonucu vermiştir. Açıklanan toplam değişkenlik ise yüzde 63.157’dir. Rotated Component 
Matrix tablosunda her faktör altında oluşan anket soruları anlamlı gruplanmış olup, ortaya çıkan faktörler 
“stratejik farkındalık”, “yapısal çerçeve”, “stratejik icra” ve “üst yönetim desteği” olarak adlandırılmıştır. Bu 
faktörler, stratejik yetenek yönetimi esasları olarak kabul edilmiştir 

Bir sonraki aşamada, şirketlerin yetenek yönetimi başarı seviyelerini ölçmek amacıyla tasarlanmış 
sorular üzerinden ayrı bir faktör analizi daha uygulanmış ve tüm sorular bir faktör altında toplanmıştır 
(KMO-Bartlett’s Test: .917; anlamlılık: .000). Açıklanan toplam değişiklik sonucu yüzde 59.031 olan bu faktör 
“yetenek yönetimi başarısı” olarak adlandırılmıştır. Component matrixindeki sonuçlar da .621 ile .823 
arasında oldukça yüksek değerlerdedir.  

Faktör analizi sonucunda ortaya çıkan faktörler yazın taramasında da desteklendiğinden, araştırma 
bu faktörler kullanılarak sürdürülmüştür (örnek: Phillips, 2014; Alpay vd. 2008; Barley ve Tolbert, 1997). 
Stratejik farkındalık faktörü, yöneticilerin, yetenek yönetiminin organizasyonun genel stratejisi içerisinde ne 
kadar önemli olduğu hakkındaki farkındalığını ölçmektedir (Örnek: Baptista vd. 2010). Yapısal çerçeve 
faktörü, yetenek yönetimi konusunda organizasyon içerisinde plan, düzenleme ve süreçlerin ne ölçüde 
bulunduğu ile ilgili maddeleri içermektedir. Stratejik icra faktörü ise, yetenek yönetimi planları ve 
süreçlerinin organizasyon içerisinde ilgili yöneticiler tarafından ne ölçüde uygulandığını değerlendirmektedir 
(Örnek: Hambrick, 1981). Üst yönetim desteği faktörü, organizasyonun yönetim kurulunun yetenek 
yönetimi uygulamalarına ne derece katıldığını ve destek vererek kontrol ettiğini ölçmektedir (Örnek: Hillman 
ve Dalziel, 2003; McGee, 2006). Yetenek Yönetimi başarı faktörleri olarak adlandırdığımız bu dört faktör 
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dışında, yetenek yönetimi başarısı ayrı bir faktör olarak, yöneticilerin uygulanan yetenek yönetimi 
süreçlerini ne ölçüde başarılı bulduklarının değerlendirmesini içermektedir. 
 

3.3. Kümeleme ve Ayırma Analizi Bulguları 
Şirketlerin, yetenek yönetimi başarılarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek amacıyla SPSS 

programı kullanılarak kümeleme analizi yapılmış ve sonucunda; yetenek yönetimi uygulamaları kapsamında 
çok başarılı (50 şirket; başarı ortalaması: 5.12), orta derece başarılı (64 şirket; başarı ortalaması: 4.05) ve az 
başarılı (28 şirket; başarı ortalaması: 2.8) olarak üç farklı başarı grubu ortaya çıkmıştır (Cluster anlamlılık - 
sig.: .000). Tablo 1.’de, bu üç farklı başarı grubunun her bir yetenek yönetimi başarı faktörü için grup 
ortalamaları verilmektedir.  
 

Tablo 1: Yetenek Yönetimi Başarı Faktörlerinin Başarı Gruplarına Göre Ortalama Değerleri 
 

Tabloda görüldüğü üzere, tüm başarı gruplarında stratejik farkındalık faktörü en yüksek ortalama 
değerlerine sahip iken, stratejik icra faktörü ise en düşük ortalama değerlerini göstermektedir. Üç başarı 
grubunun, başarı faktörleri açısından ne ölçüde birbirinden ayrıştığını ölçmek için SPSS programı kullanılarak 
ayırma analizi uygulanmıştır. Ayırma analizi, bu farklılaşmaların istatistiksel olarak da anlamlı olduğunu 
göstermiş, kümeleme analizi sonucunda oluşan üç grubun, dört başarı faktörüne göre önemli ölçüde 
ayrıştığını ortaya çıkarmıştır (Wilks’ Lambda: .353; sig: .000). Ayrıca, ayırma analizi yapı matriksindeki 
fonksiyon katsayılarına bakıldığında ise, stratejik icra faktörünün (fonksiyon katsayısı: .978), yetenek 
yönetimi bakımından bu üç başarı grubunun birbirinden ayrılmasında en fazla rol oynadığını ortaya 
çıkarmıştır. 
 

3.4. Regresyon Analizi Bulguları 
Başarılı bir yetenek yönetiminin temel unsurlarını saptamak amacıyla, yetenek yönetimi başarısı ile 

yetenek yönetimi başarı faktörleri (stratejik farkındalık, yapısal çerçeve, stratejik uygulama, üst yönetim 
desteği) arasında bir regresyon analizi yapılmıştır. Bu analizde, az başarılı grup örneklemden çıkartılarak, 
orta başarılı ve çok başarılı gruplar üzerinden (N=117) regresyon analizi uygulanmıştır. Sonuçlar Tablo 2’de 
gösterilmiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre; yetenek yönetimi başarısı; stratejik icra, yapısal çerçeve 
ve üst yönetim desteği faktörleri ile açıklanmaktadır (Düzeltilmiş R2: .534).  Stratejik farkındalık faktörünün, 
örneklemdeki iki grup için de oldukça yüksek ve birbirine yakın ortalama değerler göstermesi de regresyon 
modelinin dışında kalmasının bir açıklaması olarak kabul edilebilir.  
 
Tablo 2: Yetenek Yönetimi Başarı Faktörleri ve Yetenek Yönetimi Başarısı Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi 

Bağımsız Değişkenler St. olmayan B Katsayısı Sig. Sıfır sıralı Korelasyon Kısmi Korelasyon 

(Sabit Değer) 1,869 ,000   

Stratejik İcra ,408 ,000 ,664 ,461 

Yapısal Çerçeve ,292 ,000 ,650 ,427 

Üst Yönetim Desteği -,086 ,028 ,365 -,205 

    Bağımlı Değişken: Yetenek yönetimi başarısı 

 
Tüm bu sonuçlar, yetenek yönetiminde başarılı olmak isteyen organizasyonların bu konuda yapısal 

çerçeveler ve üst yönetim desteği oluşturmalarının yeterli olmadığını, geliştirdikleri yetenek yönetimi süreç 
ve sistemlerinin stratejik ve planlı olarak icra edilmesinin esas olduğunu açıklamaktadır. 
 

4.Sonuç 
Yeteneğin etkin bir şekilde yönetilmesinin organizasyonların sürdürülebilir başarısı için en önemli 

unsurlardan biri olduğu günümüzde kabul görmektedir. Bunun için, öncelikle doğru bir mevcut durum 
tespitinin, organizasyonların bu yöndeki farkındalıklarını ve uygulamalarındaki iyileştirme çabalarını 
arttıracağı düşünülmüştür. Araştırma başlangıcında katılımcılar ile yapılan toplantılar ve görüşmelerde, 
yöneticilerin yetenek yönetiminin öneminin farkında oldukları gözlemlenmiştir. Çalışmaya katılan şirketlerin 
farkındalıklarının oldukça yüksek olduğu, ampirik bulgularla da desteklenmiştir. Ancak, araştırma 

Başarı 
Grupları 

Stratejik 
Farkındalık 

Üst Yönetim 
Desteği Yapısal Çerçeve Stratejik İcra 

 

1 5.9 5 4.9 4.7  

2 5.4 3.9 3.7 3.7  

3 4.8 3 3.1 2.8  
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sonuçlarına göre, farkındalık kendi başına anlamlı bir başarı faktörü değildir. Bulgular, yetenek yönetiminde 
başarıya ulaşmak için en önemli unsurun, süreçlerin ve programların stratejik olarak icra edilmesi olduğunu 
göstermektedir. Araştırma kapsamındaki şirketler, yetenek yönetimi başarılarına göre üç gruba ayrıldığında 
ise, bu üç grubun en fazla stratejik icra faktörü bakımından birbirinden anlamlı bir şekilde farklılaştığı 
görülmüştür. 

Bu çalışma; yetenek yönetimi başarı unsurlarını belirleyerek, ülkemizin önde gelen şirketlerinde 
yetenek yönetimi uygulamalarının nasıl yürütüldüğüne dair iş dünyasına ışık tutmakta ve şirketlerin yetenek 
yönetimi konusundaki yol haritalarının çıkarılmasına yardımcı olmaktadır. Şirketlerin üst yönetimlerinin 
konu hakkındaki farkındalığı, bu alanda atılacak adımlara açık desteği, ilgili prosedür ve politikaları 
belirlemeleri ve aynı zamanda hedefler, geri bildirimler ve süre takibiyle stratejik olarak hayata geçirmeleri 
kritik önem taşımaktadır.  
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ÖZET 
 İşletmelerin sahip olduğu en önemli varlık örgüt içerisinde farklı kademelerde çalışan işgücüdür. 
İşletme içerisindeki kurmay fonksiyonu ile her departmana eşit mesafede duran İnsan kaynakları 
fonksiyonu, örgüte rekabet avantajı sağlamada , kritik bir role ve öneme  sahiptir (Farazmand, 2004 aktaran 
Sondhi ve Nirmal 2013). İKY (İnsan Kaynakları Yönetimi) aynı zamanda, stratejik  yönetim  sürecinin  
geliştirilmesi ve uygulanması açısından önemli bir fonksiyondur (Ulrich, 1997 aktaran: Sondhi ve Nirmal 
2013). Bazı araştırmacılar, örgütün amaçlarına ulaşmasında başarı sağlamanın yolunun, işletmeyle stratejik 
ortak olmaktan geçtiğini belirtmişlerdir. Bu bağlamda İKY’nin örgüt için değer yaratan bir ortak olduğunu da 
belirtmek isteriz (Sondhi ve Nirmal, 2013). Güçlü bir İK sistemine sahip olabilmek için, İK ilkeleri, politikaları, 
programları ve uygulamalarının iç yapıda tutarlı, ayırıcı ve yaygın olarak kabul edilebilir olması gerekir. Bu 
noktada, çalışanlar mesajları doğru olarak anlar ve yorumlarlar (Haggerty ve Wright, 2010 aktaranLengnick-
Hall, Lengnick-Hall ve Rigsbee, 2013). Darwisha, Singh ve Mohamed (2013)’ün araştırmalarına göre, iyi 
yapılandırılmış İK uygulamaları, organizasyonların genel finansal performanslarını pozitif yönde etkiler. Aynı 
zamanda araştırmacılar, dikkatli işe alma ve seçme, eğitim ve kurum içi kariyer fırsatlarının çalışan devir 
hızının düşmesine pozitif yönde bir etki sağladığını ortaya koymuşlardır.Eğitim, diğer taraftan finansal 
performans üzerinde çok ciddi pozitif yönlü etkiye sahiptir (Darwisha, vd., 2013). Teorik açıdan baktığımız 
zaman Kaynak Tabanlı Görüşün ortaya koyduğu fikir, insanın örgütler için değer yaratan bir varlık olduğu 
yönündedir. İnsanlar, İKY açısından bakıldığı zaman, sermaye varlığı olarak görülür ve İK’nın en önemli 
görevlerinden biri de bu sermaye varlıklarını örgütsel yararlar doğrultusunda yönetmektir. Wright and Snell 
(1998) aktaran: (Rosemary Batt ve Mallika Banerjee, 2012) çalışmalarında farklı bir perspektiften bakarak, 
örgüt içinde bulunan İK fonksiyonunda ki uyum ve esneklik kavramlarını önermişlerdir. Araştırmacılar, 
işletme ve İK stratejisi arasındaki mevcut performansı destekleyen sıkı uyumdan söz etmişler ve dış 
çevredeki değişimlere tepki verebilen esnekliğin önemini de ortaya koymuşlardır.Kuramsal çalışmalar da 
dahil olmak üzere yapılan çalışmalar, İK fonksiyonlarını (işe alım, seçme, yerleştirme, eğitim, performans 
yönetimi ve ücret), endüstrinin bu fonksiyonlar üzerindeki rolünü ortaya koyan ve işleyişi gösteren işletme 
stratejileri ile birleştirilmesi veya bağlanması gerektiğini ortaya koymuştur (Batt ve Banerjee, 2012). Bu 
çalışmanın amacı, uluslararası düzeyde itibarlı markaya sahip bir firmanın içerisindeki İKY (Insan Kaynakları 
Yönetimi)’yi stratejik planlama sürecinde açıklamak vestratejik insan kaynaklarının etkin yönetiminin 
firmanın itibarına yönelik olumlu etkilerini ortaya çıkarmaktır. Literatüre baktığımız zaman insan kaynakları 
yönetiminin stratejik olup olmadığı, İK’nın stratejik katkısı veya stratejik konumlandırılması ile ilgili 
tartışmalara rastlayabiliriz. Stratejik İK veya İK’da stratejik yönetim? Bu kavramlar yazında farklı tanım ve 
bakış açılarıyla kullanılmıştır. Çalışmamız aynı zamanda dayanıklı tüketim malları sektöründe yer alan bu 
firmanın stratejik İK uygulamalarını açıklamanın yanısıra, departmanlar arası koordinasyon, örgütsel 
hedefler ve İK’yı teknik fonksiyonları yerine stratejik perspektifle inceleme gibi konular üzerinde de 
durmuştur. Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerini uygulayan bir vaka çalışmasıdır. Araştırmada mülakat 
teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, İK müdürleri, stratejik planlama direktörleri ve çalışanlar 
oluşturmuştur. Yarı yapılandırılmış ve açık uçlu soru tekniği kullanılmıştır. Çalışmamız orjinalinde, stratejik 
insan kaynaklarını, s-as-p (strategy-as-practice) felsefesiyle tartışmaya yönelmiştir.Strategy-as-practice 
felsefesi, stratejik süreçlerde insana giden ve stratejik uygulamaları klasik bakış açısından farklı olarak insani 
boyutta inceleyen ancak teknik kısmı da göz ardı etmeyen ve birleştiren bir yoldur. Diğer taraftan, Stratejik 
İnsan Kaynaklarının alt yapısını oluşturan kaynak tabanlı yaklaşım yine örgütlerin en değerli veya değer 
yaratan kaynaklarından birisinin insan olduğunu ortaya koymaktadır ve bu noktada strategy-as–practice 
felsefesiyle son derece uyumlu bir çerçeve oluşturur.Araştırmamızda açık uçlu soruların yanında 
literatürden gelen ölçeklere de yer verilmiştir. Stratejik İnsan Kaynakları etkinliği ölçeği kullanılmış olup, 
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boyutları: takım çalışması, çalışan katılımı ve güçlendirme, iş-gücü planlamasında esneklik ve yerleştirme, iş-
gücü verimliliği ve çıktıların kalitesi, yönetim ve yönetici gelişimi, başarı ve gelişim planlaması yöneticiler 
için, ileri sorunu tanımlama-stratejik çalışmalar, çalışan yönetici iletişimi ve İş-aile programlarıdır.Nitel 
araştırma,  sosyal ve psikolojik yaşamın incelenmesi için bizlere çeşitli, zengin stratejiler ve yöntemler sunar. 
Bu zenginliğin içerisinden doğan bir kavram olan Epistemik refleksivite ise günümüzde sosyal araştırma 
stratejisi ve metodolojisinin en temel özelliği olarak tanımlanır. Epistemik refleksivite kavramı literatürde 
farklı isimlerle yerini almıştır. Bunlardan bazıları; araştırmacı refleksivitesi, refleksivite, düşünümsellik, 
dönüşümsellik vb gibidir. Vaka analizinde elde ettiğimiz bulguların yorumlanması refleksivite çerçevesinde 
ele alınmıştır. Refleksivite, araştırmacının inceleme ve bulgularını yorumlama esnasında bilgisi, tecrübeleri 
ve uzmanlığı dahilindekonuyu yönlendirmesi ve araştırmacının tamamen araştırma sürecinin içine dahil 
olarak ve yaşayarak gözlemlerini yansıtması olarak tanımlanabilir. Son olarak araştırmamızın bulguları 
uluslararası düzeyde itibarlı olan bu firmada stratejik insan kaynakları etkinliğinin büyük oranda sağlandığını 
ortaya koymuştur. 
 
 Anahtar Kelimeler: Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Uygulama Olarak Strateji (Strategy-as-
practice), Beyaz Eşya Sektörü, Refleksivite 
 

 
1.Giriş 

 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi (Stratejik İKY),gerçek anlamda stratejik olma adına liberalleşme, 
çok uluslu olma ve rekabet gibi birçok faktörü, kapsamına alır. Küreselleşme, uluslararası rekabet, inovasyon 
ve teknoloji kavramları, örgütleri etkin maliyet düzeyine ulaştırma ve hayatta kalmaları açısından etkiler 
(Sondhi ve Nirmal, 2013).Stratejik İKY, alanında örgütlerin işleyişi üzerine vurgu yapar. İnsan sermayesi, 
örgütler açısından rekabet avantajı sağlamak ve örgütsel performansı sürdürmek açısından son derece kritik 
bir öneme sahiptir. Araştırmacılara göre, eğer örgütler küresel ekonomide hayatta kalma ve rekabet etme 
arzusunda iseler, dünya standartlarında insan kaynakları yetkinliklerine ve uygulamalarına sahip olmak 
zorundadırlar(Pfeffer 1994; 1998; Schuler ve Jackson 1999; Khandekar ve Sharma 2005; Moideenkutty, Al-
Lamki ve Murthy 2011 aktaran: Darwisha vd., 2013). 
 Stratejik İKY bir şirketin İKY ve stratejik yönetim süreçleri arasında bir bağlantıdır. Sürecin stratejik 
özelliği, İK faaliyetlerinin sistematik olarak tasarlanması ve planlı bir şekilde iş analizi ve içeriğine bağlanması 
anlamına gelir(Schuler, Jackson ve Storey, 2001).Stratejik İKY, planlama, işe alım, seçme, yerleştirme, eğitim 
ve geliştirme, ödül ve tazminat gibi İKY uygulamaları arasında koordinasyon ve uyum sağlamanın önemini 
vurgular. Bu fonksiyonlar, örgütün stratejik hedeflerini başarmasında önemli rol oynarlar (Chew ve Chong, 
1999)  
 Seçme, yerleştirme, geliştirme, ödüllendirme ve insanları örgüt içerisinde görevlendirme, Stratejik 
İK fonksiyonu olarak nitelendirilen Yetenek Yönetimi (Talent Management)’nin parçasıdır. Yetenek Yönetimi 
ile ilgilenen şirketler stratejik ve planlı bir şekilde bahsettiğimiz İK fonksiyonlarını koordine ederler. 
Akademisyenler, uygulayıcılar ve danışmanlar, İKY’nin organizasyon için değer yaratmasının ancak onun iş 
hedeflerine ulaşma yolunda, örgüt içerisinde stratejik ortak olmasıyla sağlanabileceğini öne sürmüştür.Son 
on yıldaki gelişmelere baktığımız zaman, İK’nın organizasyonda giderek daha önemli bir rol oynayan, 
benzersiz ve farklı bir varlık haline dönüştüğünü görürüz(Chandra ve Shen, 2009).Günümüzde İK 
uzmanlarının rolü, her zamankinden daha kritik hale gelmiştir, bir yandan teknolojik olarak etkin 
endüstrilerde çalışabilecek son derece vasıflı işgücü oluşturma sorumluluğu diğer taraftan geleneksel 
işgücünün istihdam kaybının önlenmesi ve doğru şekillendirilmesi ve aynı zamanda organizasyonun başarılı 
ve maliyet etkinliğini sağlamak (Sondhi ve Nirmal, 2013).Son yirmi yılda araştırmacılar, insan kaynakları 
yönetiminin kendini başarılı bir şekilde personel yönetiminden stratejik insan kaynaklarına dönüştürdüğü 
konusunda hem fikir olmuşlardır (Ferris vd., 1999). Geleneksel personel yönetimi yaklaşımı, çalışanların 
refahı ve ücretleme, bordrolama gibi çeşitli İK fonksiyonlarınınyürütülmesi üzerine odaklanmışken, Stratejik 
İK, politikalar ve performans arasındaki bağlantıyı göstererek,  örgütün rekabet avantajı sağlamasına katkıda 
bulunur.Stratejik İK yaklaşımı, analiz birimini bireysel çalışandan alıp organizasyonu bir bütün olarak ele alır 
ve araştırmanın odağını bireysel çıkarlar yerine bütünüyle örgütün çıkarları doğrultusunda yönlendirir (Batt 
ve Banerjee,2012).Wright ve McMahan (1992), araştırmalarında Stratejik İK üzerine bir dizi teorik çerçeve 
ortaya koymuştur: Bunlar, evrensel, durumsal, yapısal ve bağlamsal olarak dört kategoride ele alınmıştır 
(Martin-Alcazar, Romero-Fernandez ve Sanchez-Gardey, 2005). Onlar en iyi uygulamaların rolünü 
vurgulamıştır (Pfeffer, 1998): örgütsel strateji (Lengnick-Hall ve Lengnick-Hall, 1988), çevre bağlamında 
organizasyonun fonksiyonları (Jackson  veSchuler, 1995), kültürel bağlam (Brewster ve Bournois, 1991) ve 
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global çevre ile paydaş memnuniyeti (Schuler ve Jackson, 2005). Bu Stratejik İK modellerinden her biri, 
araştırma ve uygulamaya rehberlik için farklı ve değerli bir bakış açısı sunar. 
 
 2.Uygulama Olarak Strateji (Strategy-as-Practice) 
 Strateji Kurma (strategizing) ve strateji oluşturma (strategize)kavramlarını içerisinde barındıran 
uygulama olarak strateji (strategy-as-practice) yaklaşımının odak noktasında stratejinin sosyal bir uygulama 
olduğu ve uygulayıcıların nasıl hareket ettikleri ve etkileşim içerisinde bulundukları yer alır. Uygulama olarak 
strateji perspektifiyle bakıldığı zaman, kilit sorunun etkili bir strateji uygulamacısı olmanın nasıl bir süreçte 
ve ne şekilde oluştuğu üzerine yoğunlaştığıdır.Strateji yaklaşımlarının tarihsel sürecini incelediğimizde 
1960’larda planlama okulu ortaya çıkar. Bu yaklaşımın odağında yöneticiler için teknik ve araçlarla karar 
verme sürecinin etkili olması, portfolyo analizleri, swot ve senaryo gibi stratejik karar verme araçlarının bu 
süreçte kullanılması yer alır.1970’lerde ise politika okulu, çeşitlendirme, inovasyon, stratejik işbirlikleri ve 
küreselleşme gibi kavramlarla gündeme gelmiştir.1980’li yıllara gelindiğinde süreç okulu stratejik değişim 
ihtiyacının gerekliliğini keşfetmek ve bunu başarmaya çalışmak üzere yola çıkmıştır.Son yıllarda ise 
araştırmacılar tarafından öne sürülen uygulama (practice) okulu, süreç okulunun anlayışına hakim ancak 
yönetim seviyesinde odaklanan, stratejistler nasıl strateji oluşturuyor konusunu inceleyen bir bakış açısı 
ortaya koymuştur.Yazında, önceleri sosyal bilimciler, bilim adamları, muhasebeci ve mimarların vb. gibi 
uygulamaları incelenirken günümüz örgüt araştırmaları stratejistler üzerine odaklanmıştır. Uygulama okulu 
yaklaşımı, ilgiyi kurumun öz yeteneklerinden stratejist olarak nitelendirilen yöneticinin uygulamadaki 
yeteneğine yöneltmiştir.  Özetle esas konu yönetici ve danışmanların strateji oluşturma sürecindeki hareket 
ve etkileşimleri üzerine yoğunlaşmıştır.Uygulama (practice) daha çok strateji çalışmalarıyla ilgilenir. 
Toplantılar, görüşmeler, form doldurma, sayısal verileri çözümleme vb. gibi kavramlar da strateji 
formülasyon ve yürütme süreçlerinin kapsamındadır.Uygulama olarak strateji (s-as-p) her koşulda ve her 
kurumda geçerli değildir. Tek bir en iyi yol yoktur. Stratejistin başarısı zaman, yer ve koşullara göre değişiklik 
gösterir (Whittington, 1996).Giddens (1984) aktaran: Jarzabkowski (2002), epistemik refleksivite veya 
dönüşümsellik kavramının stratejistlerin uygulamadaki etkinliklerinin bir sonucu olduğunu ortaya koymuştur 
şöyleki onlar bir hareketin sonuçlarını gözlemler ve daha sonra kendi deneyimleri ve algıları sonucu oluşan 
yönelimleriyle hareketleri yönetirler. Uygulama olarak strateji (strategy-as-practice), aslında örgüt içerisinde 
varolan insan eliyle yapılan veya üretilen nesnelere (artifact)bakmamızı ve stratejistlerin örtük 
bilgilerle(kişisel, biçimlendirilmesi, ifade edilmesi ve iletilmesi güç bilgi türü) sosyalleşme sürecini ve 
kavramları nasıl ortaya çıkardıklarını incelemektedir. İnsan eliyle yapılan veya üretilen nesneler (artifact), 
kültür kavramının buzdağı metaforu bağlamında suyun yüzeyinde kalan tabakası yani davranış 
biçimlerinden, teknolojiye kadar gelenekler (töre, ritüel, seremoniler, vb.), öyküler (efsaneler, destanlar, 
fıkralar, şakalar, vb.), dil (metaforlar, takma adlar, jargonlar, vb.) ve fiziksel semboller (mimari, giyim 
kuralları, dekor, ofis planları, vb.)gibi tüm gözlemlenebilir olgulardır(Schein 1992; Pedersen ve Sorensen 
1989 aktaran: Işık ve Gürsel, 2009). 
 
 3.Kültür 
 Araştırmada, öncelikle uygulamaolarak strateji (s-as-p) yaklaşımı örgüt kültürü bağlamında 
incelendi. Mülakatlar sonucu ortaya çıkan bulgulara göre örgüt içerisinde tek bir kültürün olmadığı, örgütün 
bünyesinde barındırdığı çeşitli alt kültürler olduğu ortaya çıktı. Bu çeşitlilik departmanlar arasındaki süreç, 
ürün gibi farklılıkların örgüt içerisindeki farklı kültürlerin oluşumu ile ilgili çok önemli ipuçlar verdi. Uygulama 
olarak strateji (s-as-p) yaklaşımına göre örtük bilgi ve refleksivite stratejist yöneticiler ile ilgili uygulamada 
ortaya çıkan kavramlardı. Bu bağlamda araştırmamız kapsamında lider ve kurum arasındaki bağ ve yansıma 
incelendive liderin mi kuruma yoksa kurumun mu lidere kültürü empoze ettiği araştırmanın tartışma 
odağındaki konular arasında yer aldı. Bu noktada aşağıdan yukarı ve sonrasında yukarıdan aşağıya bir akış 
gerçekleşti. Diğer türlü ifade etmek gerekirse örgüt çok taze bir CEO değişikliği sürecine girmişti. Yeni gelen 
CEO çok analitik bir bakış açısına sahipti, kendi anlayışını ve kurallarını birlikte kuruma taşımıştı ancak bunun 
öncesinde aşağıdan gelen bilgilerle donanıp veya aydınlanıp, bu bilgileri kendi yorumlarını ekleyerek tekrar 
aşağıya iletmişti. Bu durum bize aslında değişen yöneticinin kurum kültürünü ve alışkanlıklarını benimseyip 
veya içselleştirip daha sonra kendi farklılığını ortaya koyacak şekilde geliştirerek ve yenileyerek geri 
sunduğunu gösterdi. 
  
 4.Dış Çevre 
 Kurumun dış çevre ile ilişkilerini tanımlarken, yöneticiler,teknolojik ve mühendislik başarılarının 
yanı sıra markalaşmayı öğrenmenin gereklerinin de yerine getirildiğini ifade ettiler.Havayı koklamanın ne 
derece önemli olduğu belirtildi ve risk alma düzeyleri ile ilgili bilgiler verildi.  Risk alırken, geçmişten gelen 



23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, MUĞLA 

453 
 

riskleri hesaplayan, geçmiş deneyimlerden ders alan, açıkçası riskleri tanıyan ve hızlarını keseni başarıya 
dönüştürmek için bitmek tükenmeyen bir istek duyan ve asla vazgeçmeyen bir kurum gözlemlendi. 
 
 5.Takım 
 Direktör, kurum içerisinde herkesin çok çalıştığını ve yurtdışında çeşitli şirketlerde çalışmış olmanın 
deneyimiyle, bu derece çalışkan bir insan topluluğunu daha önce görmediğini son derece açık ve net bir 
şekilde ifade etti. Stratejik insan kaynakları etkinliği unsurlarından biri olan ‘‘takım çalışması’’ boyutu süreç 
odaklı bir anlayış sergileyen, hep daha iyisini yapmak isteyen ve yenilgiyi kabul etmeyen bu ekipte 
gözlemlendi. 
 
 6.Stratejik Planlama Departmanı 
 Uygulama olarak strateji (s-as-p) yaklaşımının, Whittington (1996)’daki araştırmasında ortaya 
koyduğu gibi esas olarak strateji çalışmalarına odaklanması sonucu, araştırmamız stratejik planlama 
birimindeki problemleri ve insani boyutunu anlamaya yöneldi. Çalışanlarla yaptığımız mülakatlar sonucu, 
stratejik planlama biriminde çalışmanın zorlukları ile ilgili kayda değer yorumlar geldi. Şöyle ki, bütün 
birimler arasında Genel Müdüre direkt bağlı olan üç birimden biri olan stratejik planlama departmanı çok 
yoğun çalışmaktaydı. Sürekli projeler üretmek, stratejiler geliştirmek vb. gibi süreçler çalışanların üzerine 
ağır bir yük bindirmişti. Günlerce incelenen datalar ve üst yönetime sunmak üzere elekten geçirilen 
projelerin geri dönüşleri hemen olmadığı için sonuç odaklı ve sonucu görerek motive olan bir çalışan 
stratejik planlama biriminde çok da mutlu olamazdı. Diğer yandan stratejik planlama birimi kendi içinde ve 
kapalı bir zihniyetle çalışamayacağı için diğer birimlerle koordinasyon içerisinde ve etkileşim halinde 
çalışmaktaydı. Bu durum kendi işini yapmak isteyen için olumsuz bir koşuldu. Stratejik İK etkinliği 
ölçeğinin,‘‘İleri sorun tanımlama-stratejik çalışmalar’’ boyutunun da bu süreçte ortaya çıktığı görüldü. 
 
 7.Örgütsel Amaçlar 
 Kurumun genel profiline bakıldığı zaman, aşırı vizyoner olmayan, ideallerle ulaşılmaya çalışılan ve 
sistemsel bir yapı ortaya çıktı. Finansal hedeflere önceden tahmin edilen planlarla giden ve gerçekçi 
hedeflerle dolu bir bakış açısı gözlemlendi. Stratejik insan kaynakları etkinliği unsurlarından ‘‘iş-gücü 
planlamasında esneklik ve yerleştirme’’ boyutunu ele alırken yöneticiler, örgüt içerisinde iş yapış 
sürelerinde, iş gücü planlamasında esneklik olduğunu belirtti ve bu durumun bir yılda yapılacak projelerin üç 
ayda tamamlanmasına öncü olabildiği ancak bunun dezavantajı olarak esnekliğin sistemde bazı sıkıntılara 
yol açtığı şeklinde ifade edildi.Yöneticiler tarafından, kuralların farklı olduğu bir rekabet ortamı, farklı 
yerlerde başarılı olma isteği ve tüketici kurallarının farklı olduğu bir çevre algısı vardı. Örgütsel amaçlar 
değerlendirildiğinde ise, Avrupa’da büyümenin ana hedeflerden birisi olduğu, büyüme hedefi ve karlılığın 
paralel giden kalemler olduğu ve stratejik sonuçların holding bünyesinde nihai halini aldığı belirtildi. 
 
 8.Stratejik Planlama Süreci 
 Uygulama olarak strateji (s-as-p) yaklaşımıylaçalışmamız değerlendirildiğinde, strateji kurulurken 
neler oluyor, nasıl oluyor ve kimler tarafından oluşturuluyor soruları gündeme geldi. Kısacası stratejik 
planlama süreci bu kurumda nasıl oluşmaktaydı? Yöneticiler, stratejik planlama sürecinin zaman içerisine 
oturduğunu ifade ettiler.Karar alma süreçlerine baktığımız zaman senede bir defa hedefler yenilenir, 
hedeflerle ilgili odak noktayı tepe yönetimi belirler, kollektif bir karar alma süreciyle, rahat ve katılımcı bir 
yaklaşım vardır ve bunu bağlılık daha da perçinler. Organizasyonda kontrol tek elde bulunmamakta ve 
entegrasyon sağlanmış durumdadır. Stratejik insan kaynakları etkinliği unsurlarından ‘‘çalışan katılımı ve 
güçlendirme’’ boyutunun büyük ölçüde sağlanmış olduğu bu noktadagörülmüştür.Stratejik planlama 
sürecinde gerçekleştirilen projelerde farklı birimlerle koordinasyon halinde çalışılıp, denge kurulmuştur. 
Yöneticilerin aktardıklarına göre aynı anda yürüyen projeler olduğu zaman, kaynaklar, ihtiyaç, büyüklük ve 
önem derecesine göre belirlenmiştir. Finansal olarak belli oranda ve büyük yatırımlarda holding gerçek 
anlamda söz sahibi olmuştur.Stratejik planlama sürecinde birtakım çatışmalar da yaşanmakta ve bu durum 
süreçte bazı engellere yol açmıştır.  Örneğin, stratejik planlama birimi, satış birimiyle çok ciddi boyutta 
çatışır. Bunun sebeplerinden biri stratejik planlama biriminin uzun vadeli düşünmek zorunda olması ve satış 
ekibinin de günü yaşıyor olması şeklinde ifade edilmiştir. Diğer yandan ekiplerin birbirini tanıması zaman 
almakta ve ortak bir dilde konuşmaya başlamak zorunluluğu problemler yaratmıştır. Stratejik planlama 
biriminin kendilerine en yakın gördükleri ve kolayca uzlaşarak, koordineli çalıştıkları ekip ise operasyonel 
birimdir. Stratejik planlama biriminde çalışmak için gerekli kriterler sorulduğunda ise resmi büyük görmenin 
ve çevreye geniş bakmanın çok önemli olduğu ifade edilmiştir. 
 



23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, MUĞLA 

454 
 

 9.Kurumsal İtibar 
 Kurum, tüketici açısından baktığımız zaman sosyal sorumluluk projeleriyle çevreye duyarlı, 
ekonomik, az tüketen ve ihtiyaca yönelik ürünler ve çözümlerle pazarda yerini almıştır. Kurum için ‘İtibar’ 
çok önemlidir. Bu kavramı para kazanmanın da ötesinde gördüklerini ifade etmişlerdir ve ‘İtibar’ ile 
mütevazı olma arasındaki dengeyi, kurucularından gelen anlayış ve kültürle koruduklarını da belirtmişlerdir. 
Uygulama olarak strateji yaklaşımında insan eliyle yapılan (artifact)’ları incelerken, kurumsal itibar 
kavramının, kültürün buzdağı metaforunun üst kısmında yer alan parçalarının bir sonucu olarak ortaya 
çıktığı da ifade edilebilir. 
 

10. Stratejik Planlama Sürecinde Ortaya Çıkan Problemler 
 Stratejik insan kaynakları etkinliği unsurlarından ‘‘çalışan yönetici iletişimi’’ boyutunu 
incelerken,gözlemlerimiz, direktör ve astları arasında fikir ayrılıklarının olduğu yönündeydi ki bunu mülakat 
yaptığımız yönetici de desteklemişti. Şöyle ki, direktör stratejistti, pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi 
(CRM) konusunda uzman bir kişiydi ancak stratejik planlama sürecinde yetersiz ve bilgisizdi. Direktör iç 
müşteriye kesinlikle bakmamış ve sonuç odaklı bir yaklaşım sergilemişti. Kafasına takılan her konunun 
üzerine gidip, gerçekleşmesi için elinden geleni yapmış, proje odaklı bir görüntü verirken, toplantılarda 
stratejik planlama konuşmak yerine farklı beklentiler içerisine girmişti. Diğer ekip arkadaşlarından gelen 
proje önerilerini onaylamış ancak gerçek anlamda kabullenip yürütmemişti. Kurumun yeni lideri holdingin 
CEOsu olma yolunda ilerlerken ve birçok birimin de kendisine bağlandığı göz önünde bulundurulursa, 
stratejik planlama birimi ile ilgili konularda direktörün üzerinden gitmiş yani direktör ne verirse onu almıştı. 
Bu durum direktörün egemen olması ve birimde tek söz sahibi olmasına yol açmıştı. Ancak genel 
düşüncemiz direktörün,astları ve çalışma arkadaşlarıyla eşit mesafede durabilmesi, stratejik planlama ekibi 
için daha motive edici ve stratejik uygulamalarda daha fazla insan odaklı bir süreç ve anlayış başlayabileceği 
üzerine yoğunlaşmıştır. 
 
 11.İnsan Kaynakları Departmanı 
 Stratejik insan kaynakları etkinliğinin diğer bir unsuru olan ‘‘iş-gücü verimliliği ve çıktıların kalitesi’’ 
boyutunu incelediğimizde, işe devam (turnover) oranlarının yüksek olduğu ve yöneticilerin daha çok 
çalışmak ve verimli çıktı almak gibi misyonlarının olduğubir kurum gözlemlenmiştir.Yöneticilerin, hem çok 
yönlü olduğu ama aynı zamanda da alt yapılarının dasağlam olmasının gerekliliği öne sürülmüştür. Kurumun 
yeni CEO’sunu incelediğimizde, toplantılarda tek tek fikir soran, kişi bazında anlama isteği olan, 
tereddütlüyse tekrar tekrar toplanmak isteyen, özel konularda ayrıca çalışmak isteyen, sonuç odaklı ama 
sürece hakim, herkesin fikrini almadan son kararı vermeyen demokratik bir kişi karşımıza çıkmıştır. Stratejik 
planlama birimindeki ekipte, yeni CEO’larından çok memnun ve kuruma yeni bir can geldiği konusunda hem 
fikir olmuşlardır. Kurumun yeni CEO’su, tam da vizyon değişikliğine denk gelmiştir. Bu da onun için büyük bir 
fırsat veya şans olarak görülmüştür. Kurum, mülakat yaptığımız yönetici tarafından, bereketli, rahat 
edilebilir, para harcamadan geçinilebilecek, maaşların tıkır tıkır yattığı, piyasaya göre düşük ücretli, 
yöneticilerin prim aldığı, satışlar ve performansın da prim esaslı olduğu, terfi mekanizmasının olmadığı, 
ödüllendirme sisteminin mevcut olduğu, hafta sonları mavi yakada fazla mesai gerektiren, torpilin, 
mobbing’in ve maaş eşitsizliğinin olmadığı şeklinde tanımlanmıştır. 
 
 12.Stratejik İnsan Kaynakları Süreci 
 Stratejik insan kaynakları yönetimi boyutlarından ‘‘yönetim ve yönetici geliştirme’’, stratejik insan 
kaynakları sürecinde incelenmiştir.Kurum içerisinde her fabrikanın kendi insan kaynakları olduğu ancak 
stratejik insan kaynakları uygulamalarının merkezde yapıldığı belirtilmiştir. Diğer yandan uluslararası insan 
kaynakları yönetimi ve yöneticiliği de kurum içerisinde yerini almış bir kavram olarak ele alınmıştır. Örgüt 
içerisinde, insan, insana değer vermek ve yatırım yapmak önemlidir şeklinde ifade edilmiştir. Kurum 
içerisinde emek verilen ve yetiştirilmiş çalışanlardan vazgeçmek söz konusu olmamakla birlikte, 
memnuniyetsizlik baş gösterdiği zaman mutlaka çalışan farklı departmana yönlendirilmiştir. İşten çıkarma 
kurumun felsefesine son derece aykırı olmanın yanında, kabul edilemezdir. Diğer yandan bir pozisyon 
açıldığında veya işe alım sürecinde öncelikle iç ilana çıkılmaktadır. Bunun anlamı kurumun olabildiğince 
kendi kültürüne adapte olmasıve çalışanlarıyla bir döngü içerisine girmesidir. Uzun vadede bakıldığı zaman 
maliyet açısından da örgüte yarar sağlayacak bir durumdur şöyleki, yeni eleman, yeni bir yatırım demektir. 
Oryantasyon süreci, verilen eğitimler, adaptasyon süreci ve gerekli verimi almak için geçen süre vb. gibi. 
Diğer yandan mevcut eleman zaten deneyimlidir ve örgüt kültürünü içinde barındıran ve pozisyon değiştirse 
bile gerekli verimi kuruma kazandırabilecek bir kişi olacaktır. 
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 Grup yöneticisi, Stratejik Planlama sürecinde iş gücü niteliğinin İnsan Kaynakları direktörleri 
tarafından belirlendiğini ve beyaz yaka, mavi yaka yönetiminin farklı felsefede olduğunu ifade etmiştir. Üst 
düzey toplantılarda herkesin söz sahibi olduğunu, insan kaynaklarından sorumlu yöneticilerin, süreci lokal 
olarak yönettiğini belirtmiştir. Kurum için olmazsa olmaz ve yaklaşık 70-75 civarı ‘expat’tan (farklı ülkelerde 
çalışan özellikle çok uluslu şirketlerin personelinin rotasyona tabi olanı) söz edilmiştir. Stratejik açıdan 
bakıldığı zaman expat’lar çok büyük önem arz etmektedirler. Kurumun expat’lar dışında önem verdiği diğer 
bir konu ise Yetenek Yönetimidir (Talent Management) vestratejik insan kaynakları etkinliği unsurlarından 
‘‘başarı ve gelişim planlaması’’ boyutu bu noktada kendini gösterir.Yetkinlikler bazında bakıldığında, parlak  
ve gelecek vaad eden çalışanı keşfetmek ve onu yetiştirmek kurumunda stratejik uygulamaları açısından son 
derece önem arz eder. Bize aktarılan,yetenek yönetimi (talent management) uygulamalarının sadece 
yetenekleri keşfetmek ve eğitmek değil, pozisyon anlamında da çok fazla bekletmeden yükseltmek olduğu 
yönündedir. Çalışan kendini  ilk başta belli eder ve o kişiyi bekletmek her anlamda kurum için kayıp 
oluştururdu. Bu noktada katı kurallar yerine, esneklik ve açıklık söz konusuydu. Organizasyon şemasında 
İnsan Kaynakları ikiye ayrılmıştır, bir kolu teknik ve mali işler, diğer kolu ise satış, pazarlama ve satın almadır 
ve grup yöneticisinin ifade ettiği üzere satış, pazarlama ve satın alma işin daha stratejik boyutundadır. 
Sektör dilinde operasyon akademik dilde fonksiyonlar olarak belirlediğimiz alt kollar ise, işe alma, seçme, 
yerleştirme, idari işler, özlük ve eğitim vb. gibidir. Stratejik insan kaynakları fonksiyonlarına baktığımız 
zaman ise, ücret ve yan haklar, global süreçler, ücret ve performans, seçme yerleştirme, talent ve eğitim, 
bütçe ve yeni proje, Sap,  iş gücü, endüstri, sendikalarla olan süreç ve global iş güvenliği gibi kavramlar 
ortaya çıkmıştır. Görüşmemiz esnasında yöneticiler, stratejik insan kaynakları açısından bütün bu 
fonksiyonların içerisinde en önemli kalemin seçme ve yerleştirme olduğunu belirtmişlerdir. Bu noktada 
insanın önemini ve gerekli yetkinliklere sahip insan gücünün şirketin uzun vadede hedeflerine ulaşmasında 
temel taşlardan birini oluşturmakta olduğunu çok net görebiliriz. 
 

13.Sonuç ve Değerlendirme 
 Başta da belirttiğimiz üzere araştırmamızda açık uçlu soruların yanında literatürden gelen 
ölçeklerden de faydalandık. Huselid vd., (1997)tarafından geliştirilen Stratejik İnsan Kaynakları etkinliği 
ölçeğinin boyutlarını araştırmamızda inceledik. Stratejik İnsan Kaynakları etkinliği için takım çalışması, 
çalışan katılımı ve güçlendirme, iş-gücü planlamasında esneklik ve yerleştirme, iş-gücü verimliliği ve çıktıların 
kalitesi, yönetim ve yönetici gelişimi, başarı ve gelişim planlaması yöneticiler için, ileri sorunu tanımlama-
stratejik çalışmalar, çalışan yönetici iletişimi ve İş-aile programları gerekliliği öne çıkmıştır. Araştırmamızın 
bulguları uluslararası düzeyde itibarlı olan bu kurumda stratejik insan kaynakları etkinliğinin büyük oranda 
sağlandığını ortaya koymuştur. Stratejik İK yaklaşımını değerlendirdiğimiz zaman, stratejik sürece katkı 
sağlamanın yanında stratejik ortak, karar alan ve örgütün tepesine ulaşabilmiş bir etki ve stratejik perspektif 
görürüz. Stratejik perspektif, içerisinde çok zengin kavramları barındıran bir bakış açısıdır. Müşteri odaklılık, 
inovasyon, problemlerin çözümü ve konuların analiz edilmesi, güçlü ve üretken iletişim, büyüyen hedefler, iş 
zekası, değişen şampiyonlar, motivasyon ve ilham gibi kavramlar bu süreçte bazı başlangıç noktaları olarak 
düşünülebilir (Johnson, 2012).Sonuç olarak geçmişten günümüze kadar gelen bu yaklaşımlar içerisinde 
önemli olan, ortak bir varlık olan insanı ele alır. Çalışan desteği ve bağlılığı olmadan İK stratejilerinin başarıya 
ulaşması mümkün değildir ve her süreçte çalışan katılımının desteklenmesi önerilir. Son yıllarda, 
akademisyenler ve uygulayıcılar, insan kaynaklarının stratejik değerinin giderek artan bir ivmede olduğunu 
önemle vurgulamışlardır. Bunun sebebi, İK’nın satın alma, geliştirme ve muhafaza etme eylemlerinin, 
örgütün eşsiz tarihi ve kültürü içerisinde gömülü olmasıdır ve böylece örgüte özel derecede rekabet avantajı 
kaynağı sağlamıştır(Barney, 1991; Heneman vd., 2000). 
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ÖZET 
İşletmecilik biliminde insan kaynakları yönetimi ve etik değerler; işletmenin misyon, vizyon, strateji, 

politika ve hedefleri ile işletme imajı, algılanan değer, marka bağlılığı, kurumsallaşma ve çalışanların firmaya 
bağlılıkları arasında etkileşimi sağlamaktadır. Bu araştırmanın amacı İnsan Kaynakları Yönetiminde (İKY) etik 
boyutuyla Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerindeki endüstriyel ilişkiler kapsamındaki paydaşların (sendikalar, iş 
konseyleri, işveren ve işçi temsilcileri gibi) ve kuruluşların Avrupa sosyal modeli, sosyal diyalog, toplu 
sözleşme ve sosyal hakların korunmasındaki yaklaşımlar arasında ilişkinin olup olmadığını incelemektir. 
Araştırma farklı taraflara mensup aktörlerin ortak paydada biraraya gelmesi ve işbirliklerine zemin 
hazırlaması için aktif dayanışma ile katılımcılığın önemine dikkat çekmektedir.  

Çalışmada, araştırma metodolojisi kapsamında bibliyometrik analiz kullanılmıştır. Bu çerçevede, 
genel hatlarıyla  i) İKY, ii) Endüstriyel İlişkiler, iii) Sosyal Sorumluluk Bilinci ve iv) Paydaş Yaklaşımı şeklinde 
sınıflandırılmış olup, bu başlıkları içeren bilimsel yayınların içerik analizi, atıf sayıları ve atıf frekansları 
dikkate alınmıştır. Yapılan analizler neticesinde, İKY ile Endüstriyel İlişkiler (İKY-Eİ) ve Paydaş Yaklaşımı ile 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk (PY-KSS) arasında anlamlı yakınsamalar olduğu saptanmıştır. Mikro bazda 
işletmelerin iç ve dış çevreleri bağlamında sosyal sorumluluk bilincinin etkinliği, paydaş yaklaşımına bakış 
açısının önemi ve makro bazda AB perspektifinde bütünleşik ve efektif anlamda İKY ile Endüstriyel İlişkiler 
arasındaki yakınsamayı önemli ölçüde güçlendirdiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca, AB’de egemen olan 
Çokuluslu Şirketlerin çıkarlarının, misyonlarının, vizyonlarının, hedeflerinin ve amaçlarının AB üye 
devletlerde endüstriyel ilişkiler çerçevesinde yer alan taraflar (örneğin; devlet, işçiler, işçilerin temsilcileri ve 
işveren temsilcileri) ile örtüşmediği görülmüştür. Bu soruna çözüm önerisi olarak, AB üye ülkeleri iç piyasada 
KOBİ’lerin Çokuluslu Şirketler karşısında rekabet avantajı kazanması için piyasanın daha fazla 
ahlaksallaşması, etik değerlerin firmaların İnsan Kaynakları Departmanlarında yerleşik bir yapıya kavuşmaları 
için sözleşme ilişkilerini, sendikal hakları, işletmelerin sosyal ve istihdam politikalarını içeren daha etkili 
düzenlemelere ve uygulamalara ihtiyaç duyulduğu şeklindedir. Normatif bazda bu düzenlemerin ve 
uygulamaların Lizbon Anlaşması (TFEU), AB Temel Haklar Şartı (The Charter of Fundamental Rights) ve 
“acquis communautaire” çerçevesinde yapılandırılması önerilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: İKY, Eİ, PY, KSS, AB 

 
1.Giriş 
İnsan kaynakları yönetimi, 1980’li ve 1990’lı yıllarda gösterdiği gelişiminde, uluslararası işletmecilik, 

stratejik yönetim, örgütsel davranış, personel yönetimi ve endüstri ilişkileri gibi çeşitli entellektüel 
kökenlerin etkisinde kalmıştır (Lucio ve Simpson, 1992: 173). Günümüzde ise, işletmelerin iç çevresi ile dış 
çevresi arasında bir bütünlük, uyum ve sağlıklı ilişkiler oluşturması için endüstriyel ilişkiler çerçevesinde 
paydaşların etkin ve demokratik katılımının gerekliliği vurgulanmaktadır. Dolayısıyla, bu kapsamda 
oluşturulan yönetimsel uygulamalar, ortak çıkarlar, normatif hususlar ve ulusalüstü (supranational) 
düzenlemeler işletmelerde bulunan İKY departmanları ile endüstriyel ilişkiler içerisinde yer alan taraflar ve 
paydaşlar arasında anlamlı bir yakınsamaya sebebiyet vermektedir. 

İşletmelerin iç ve dış çevresi arasındaki etkileşim birçok bilim insanı tarafından insan kaynakları 
yönetimi, endüstriyel ilişkiler, sosyal sorumluluk bilinci ve paydaş yaklaşımı kapsamında, entegrasyon, 
işbirliği, uyum ve koordinasyon ana başlıkları ile analiz edilmiştir (Abbott, 2007; Brewster, 1995; Gilson ve 
Weiler, 2008; Guest, 1987; Guest ve Bryson, 2008; Kaufmann, 2001, 2002, 2010; Lucio ve Simpson, 1992; 
McGraw ve Harley, 2003; Miller, 1987; Negrelli ve Treu, 1995; Regini, 1993; Schuler ve Jackson, 1989; de 



23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, MUĞLA 

458 
 

Silva, 1996, 1997; Taira, 1996). Bu kapsamda, endüstriyel ilişkiler ile insan kaynakları yönetimi arasında 
optimal yakınsama ve paydaşlar arasında ortak kazanımlar doğrudan etik ile örtüşmektedir. 

İşletmelerde hissedarlar ve paydaşlar arasındaki işbirliği, kamu sektörü ve sivil toplum 
kuruluşlarının katılımı ile ortak çıkarlar sağlayabilmektedir. Bu bağlamda, Certo (2000: 65) işletmelerin ulusal 
ve uluslararası piyasalarda daha rekabetçi bir anlayışa sahip olabilmesini etiksel anlamda ne kadar etkin 
oluğu ile açıklamıştır. Bir başka ifade ile işletmelerin finansal kârlılıkları, üretkenliği, paydaşlarla ilişkileri ve 
sürdürülebilirliği doğrudan etiksel uygulamalarında sağlıklı bir yapıya sahip olması ile bağlantılıdır. 

Dolayısıyla, işletmelerde paylaşılan ilkeler, değerler, normlar ve fikirlerin ideal anlamda nasıl olması 
gerektiği etik ekseninde belirlenebilmektedir (Morand ve Merriman, 2012). İnsan kaynakları yönetiminde 
etik anlayışının paydaşlar tarafından benimsenmesi bazı araştırmacılar tarafından tartışılmış olup, bu 
bağlamda strateji belirleme, çeşitlilik, aktif katılımcılık, hayırseverlik, adalet ve ahlaksal ilkeler gibi faktörlere 
vurgu yapılmıştır (Dale, 2012; Leisinger, 1997; Meardi vd., 2013; d’Netto vd., 2014; Schumann, 2001; Thite, 
2013; Valentine, 2010; Weaver ve Treviño, 2001; Wilcox, 2012; Winstanley ve Woodall, 2000). 

AB perspektifinden bakıldığında bu çalışmada İKY ile endüstriyel ilişkiler arasında anlamlı bağların 
olduğu görülmüştür. Stratejik ve bütünsel açıdan bu iki disiplin arasında teorik ve uygulamaya yönelik olarak 
paydaş yaklaşımı ile kurumsal sosyal sorumluluğun birbirine daha da yakınlaştığı izlenimi edinilmiştir 
(Alniacik, Alniacik, ve Genc, 2011; Barnett, 2007; Bhattacharya, Korschun ve Sen, 2009; Doh ve Guay, 2006; 
Fransen, 2012; Guest, 1987; Jamali, 2008; Kaufman, 2010; Knox, Maklan ve French, 2005; Léonard, 2001; 
Martín-Alcázar vd., 2012; Miles, Munilla ve Darroch, 2006; Miller, 1987; O'Riordan ve Fairbrass, 2008; 
Peloza ve Shang, 2011; Prado-Lorenzo, Gallego-Alvarez ve Garcia-Sanchez, 2009; Psychogios vd., 2014; 
Roberts, 1992; Schuler, 1989; Schuler ve Jackson, 1989; Sen, Bhattacharya, ve Korschun, 2006; Taira, 1996; 
Welford, Chan ve Man, 2007; Zink, 2005). 

Bu bağlamda, İKY ve endüstriyel ilişkilerin, sosyal sorumluluk ve paydaş yaklaşımı temelinde 
inceleyen çalışmaların işveren odaklı ya da işgören odaklı olması; AB perspektifinde bu iki farklı bakışaçısına 
atıfların durumu ve neticede İKY ile edüstriyel ilişkilerin yakınsamasına katkısı incelenmiştir. 

 
2. Araştırmanın Metodolojisi ve Sınırlılıkları 

Araştırma metodolojisi kapsamında bibliyometrik analiz2 kullanılmıştır. Bu çerçevede, genel hatlarıyla  i) 
İnsan Kaynakları Yönetimi, ii) Endüstriyel İlişkiler, iii) Sosyal Sorumluluk Bilinci ve iv) Paydaş Yaklaşımı 
başlıkları şeklinde sınıflandırılmış olup, bu başlıkları içeren bilimsel yayınların içerik analizi, atıf sayıları ve atıf 
frekansları dikkate alınmıştır. 

Yapılan analizde “Web of Science” veritabanının Social Science Citation Index (SSCI) başlıklı atıf 
endeksi kapsamında yer alan bilimsel çalışmalar ele alınmıştır. Ayrıca, i10 index3, h-index4, g-index5 ve 
CrossRef veritabanı6 kullanılmıştır (Harzing ve van der Wal, 2008). 

Bibliyometrik analiz sözel anlamda da metin içerisinde yer alan önemli kısımların, verilerin, 
bulguların ve sonuçların akademik çevrede ne şekilde yankı bulduğu ve önemsendiği ile bağlantılıdır. 
Dolayısıyla, bu yöntem bilimsel çalışmalarda nerelere daha fazla odaklanılması gerektiği ve hangi konulara 
daha fazla değer atfedildiğinin tespit edilmesine olanak sağlamaktadır. Bu noktada, araştırmada insan 
kaynakları yönetimi, endüstriyel ilişkiler, paydaş yaklaşımı ve kurumsal sosyal sorumluluk gibi araştırma 
alanlarında bilimsel yayınlar üretmiş olan araştırmacıların kendi aralarındaki atıflarına odaklanılmıştır. 

Bu çalışmada bibliyometrik analize dahil edilen kaynaklar İKY ve endüstriyel ilişkiler yakınsamasını, 
ve dış çevre bağlamında kurumsal sosyal sorumluluk ile paydaş yaklaşımını İKY ile ilişkilendiren 
çalışmalardan oluşturulmuştur. Bu başlıklardan yola çıkılarak bu ilişkilendirmelerin yapılması sebebiyle 
çalışma ağırlıklı olarak AB perspektifinin ön planda tutulması bakımından sınırlandırılmıştır. 

                                                           
2 Bibliyometrik kavramı ilk olarak Alan Pritchard tarafından 1960’ların sonlarında türetilmiş bir kavramdır. Bibliyometrik yöntemi; 
kütüphanelerde kitaplar, makaleler, raporlar vb. gibi bilimsel materyalleri istatistiksel olarak ayrıntıları hakkında bilgi depolama tekniği 
şeklinde gelişmiştir (De Bellis, 2009: 3; Üsdiken ve Erden, 2002). Bibliyometrik analiz; bilim insanlarının sayısal olarak bilimsel çalışmalar 
hakkında atıf türlerine, frekanslarına ve endekslerine göre ayrıntılı bilgi toplaması ve sistematik olarak tasnif etmesi neticesinde oluşan 
analiz türüdür. 
3 i10-endeksi; en az 10 alıntı içeren yayınların sayısıdır. 
4 h-endeksi; en az h alıntıya sahip h yayını belirten en büyük h sayısıdır. Bir araştırmacı eğer h (Np) yayınının her biri en az h alıntıya 
sahip ve diğer (Np – h) yayınlarının her biri h alıntıdan fazla olmadığında h endeksine ulaşır (Harzing ve van der Wal, 2008: 42). 
Dolayısıyla, h-endeksi hem çalışma sayısının hem de alıntı sayısının kombinasyonunu sağlar. 
5 g-endeksi; Hirsch’in h-endeksi’nin küresel atıflama performanslarını ölçek maksadıyla geliştirilmiş bir versiyonudur. g-endeksi en çok 
alıntı yapılan makalelerin atıf sayılarını dikkate alan bir endekstir (Egghe, 2006: 131). 
6 Bazı farklı ticari yayınevlerinin konsorsiyumu olan CrossRef, Dijital Nesne Belirleme (DOI-Digital Object Identifier) tekniğini kullanarak 
tam metin, arşivlenmiş taslak metin ve erişime açık metinleri atıflarla birbirine bağlayan bir veritabanıdır. CrossRef bilimsel dergilerde 
yayınlanan makaleleri kapsayan gelişmiş bir elektronik kaynak sistemidir (Cronin, 2001: 3). 
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Yukarıdaki yöntem ve tekniklere dayanarak araştırma soruları genel ve spesifik olmak üzere şu 
şekilde sıralanmaktadır: İKY ile ilgili yapılmış olan bilimsel çalışmalarda, endüstriyel ilişkiler bağlamı ve ikisi 
arasındaki yakınsama araştırılmış mıdır? a) İKY ile ilgili yapılmış olan bilimsel çalışmalarda, AB perspektifinde 
endüstriyel ilişkiler yakınsaması yoluyla işletmelerin iç ve dış çevreleri arasında etkileşim incelenmiş midir? 
b) İKY ile endüstriyel ilişkilerin yakınsaması AB perspektifinde paydaş yaklaşımı ve kurumsal sosyal 
sorumluluk boyutları ile nasıl ele alınmıştır? 
 

3. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Son yıllarda, toplumsal algı nezdinde özel sektörün ve özellikle büyük işletmelerin imajının 

kötüleştiği görülmektedir. İşletmelerin büyük bir bölümü, aynı zamanda hem yüksek ilkelere hem de yüksek 
kazanca sahip olabileceklerini düşünmektedir. Birçok işletmenin etik sorumluluk üstlenmemesinden dolayı 
çoğu işletme çevre ve tüketicilerin sağlığı ve güvenliği pahasına kârlarını çoğaltmaya devam etmektedir 
(Leisinger, 2009: 94). 

İşletmelerin ekonomik etkinlik sağlaması ve kazançlarını arttırması bir kusur olarak algılanmaması 
gerekmektedir. Dünyanın her yerinde işletmeler ekonomik gelişme çabası gösterdiklerinde, zenginlik 
kaynakları her zaman dinamik bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Halbuki, bu kaynaklar içinde 
işletmenin varlığını borçlu olduğu insan faktörü çoğu kez unutulmaktadır (Sabuncuoğlu, 2011: 20).   

Bu bağlamda, işletmeler kendi ilgi gruplarının yeni sosyal taleplerine cevap verirken, sadece 
hissedarlarına değer üretmeye odaklanan geleneksel imaja sahip bir işletme görünümünü kırmışlardır ve 
ekonomik çıkarların ötesinde tüm çevresel ve sosyal aktivitelerini içeren Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) 
hareketini benimsemişlerdir (Fuentes-García, Núñez-Tabales ve Veroz-Herradón, 2008: 27; Vuontisjärvi, 
2006; Waring ve Lewer, 2004). 

Fuentes-García vd. (2008) çalışmalarında kurumlar veya sivil toplum kuruluşları tarafından 
hazırlanan bazı anlaşmalar, uluslararası beyanlar ve standartların firmalar tarafından onaylanması ya da 
gönüllü desteklenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Örneğin; Birleşmiş Milletler’in önderliğinde sunulan 
Küresel İlkeler Sözleşmesi’nde yer alan ilkeler, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Uluslararası Çalışma 
Örgütü’nün hazırladığı Temel Çalışma Hakları ve İlkeleri Deklerasyonu, Rio Çevre ve Kalkınma Deklerasyonu 
ve Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi’nin katkıları ile hazırlanmıştır (Maç ve Çalış, 2012: 
36). Birleşmiş Milletlerin Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında çalışma standartları başlığı içerisinde yer 
verilen maddelerin açıklanması bu çalışma kapsamında uygun görülmektedir. Bu bağlamda, ilgili maddeler 
aşağıdaki gibi özetlenmiştir. 

Üçüncü ilke ile örgütlenme özgürlüğü bütün işçilerin ve işverenlerin bağımsız veya gönüllü olarak 
kendi hür iradeleri ile örgütler kurma ya da örgütlere katılma hakkına saygı duyulması olarak ifade edilmiştir. 
Dolayısıyla, ortak çıkarlar paydasında buluşabilmek maksadıyla paydaşların katılımı ile efektif çözümler 
sağlanabilmekte ve potansiyel sorunlar minimize edilebilmektedir. Dördüncü ve beşinci ilkelerde zorla ve 
zorunlu çalışma kapsamında hizmet veya iş tanımlarına yer verilmektedir. Bu nedenle, hukuk zemininde 
sorunlara çözüm önerileri getirmesi önerilmektedir. Altıncı ilke işletmelerde çalışma ve meslek ile bağlantılı 
olarak ayrımcılığa son verilmesini kapsamaktadır. İşletmeler kurum içerisinde sinerji ve verimlilik sağlamada 
önemli bir faktör olan çeşitliliğin bir zenginlik olduğunun farkına varmalı ve eşitliliğin meşru zeminde 
sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmelidir (United Nations Global Compact, 2015). 

Sosyal sorumluluk bilincine sahip olmak bir işletmenin ya da örgütün sosyal sorumluluğu, paydaşları 
(çalışanları, tedarikçileri, müşterileri, hissedarları, rakipleri, kamuoyunu ve ihtiyaç sahiplerini) ön planda 
tutarak, doğal çevre ve sosyal refahın artışına yönelik anlayışı içermektedir (Torlak ve Dalyan, 2012: 17). 

 
4. İnsan Kaynakları Yönetiminde Paydaşların Etkileşimi 
Freeman tarafından paydaş kavramı; “bir organizasyonun hedeflerine ulaşmasında etkileyen ya da 

etkilenen kişi veya gruplar” olarak tanımlamıştır (Freeman, 1984: 53). Paydaş yaklaşımı, kurumsal sosyal 
sorumluluk bilincinin şekillenmesinde ve İKY politikalarının geliştirilmesinde önemli bir role sahiptir (Jamali, 
2008). 

Guest (1987) çalışmasında İKY politikalarının belirleyicileri ve sonuçlarını ele almıştır. İKY 
politikalarının belirleyicileri arasında: Çalışan etkisinin ölçüsü ile, örnek olarak işgücü özellikleri, sendikalar 
ve yönetim felsefesi gibi durumsal faktörlere bağlı değişme eğilimi gösterdiğini belirtmiştir. Diğer yandan 
insan kaynakları çıktıları bağlamında; bağlılık, uyum ve yetkinlik gibi kavramlar açıklayıcı olmanın yanısıra 
problematik bir içeriğe de sahiptirler. Özellikle paydaş yaklaşımı çerçevesinde bu kavramlar 
değerlendirildiğinde karmaşıklık oluşturan kısım işçi grupları ve sendikaların, bireysel refaha ulaşmasında 
paydaş olarak algılanmalarıdır. Bireysel işçilerin işletme hedefleri ve politikalarına uyum sağlaması için İKY 
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uygulamaları çalışanların örgüte bağlılığını arttırarak pozitif anlamda örgütsel etki oluşturması ve dış çevrede 
paydaşlar ile entegre olarak toplumsal etkiyi artırmaya yönelik olması önemli görülmüştür. 

Paydaş analizi İKY teori ve uygulamalarına araçsal bakılmasının önüne geçmekte ve işçiler ile 
işverenler arasında gerçekleşebilecek potansiyel krizler, çatışmalar ve sorunların çözümüne katkı 
sağlamaktadır. İKY içerisinde paydaş yaklaşımı büyük bir sosyo-politik çevre olarak algılanmalıdır. Bu çevre 
içerisinde rekabetçi firmalar, kamu otoriteleri, tüketiciler, yerel temsilciler / yetkililer ve basın-yayın 
aktörleri gibi taraflar yer almaktadır. Bu kapsamda, uzlaşı, iletişim ve faaliyetler her bir taraf içerisinde değil, 
paydaşların oluşturduğu ilişkiler ağı içerisinde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, paydaş yönetiminin hedefi 
farklı paydaşlar arasında çıkarların yakınsama yolu ile hem mikro ölçekte hem de makro ölçekte örtüşmesi 
ve işbirlikleri neticesinde güçlü bir birliğin oluşturulması yönündedir (Ferrary, 2009). Paydaş yaklaşımı ile 
örgüt ilişkileri içerisinde çıkar çatışmaları olabilmektedir. Bütünleştirici bir yaklaşım ile paydaşların sadece 
örgüt ile etkileşimine odaklanılmaması gerektiği, bunun yanısıra çıkar grupları ve farklı paydaşların da 
oluşturduğu genel çevre içerisinde ilişkiler ağının geliştirilmesine yönelik olmalıdır. 
 

5. Atıf Analizi ve Bulgular 
Araştırmada “Web of Science (WoS) v.5.16.1” veritabanına7 i) İnsan Kaynakları Yönetimi (Human 

Resource Management); ii) Endüstriyel İlişkiler (Industrial Relations); iii) Paydaş Yaklaşımı (Stakeholder 
Approach), ve iv) Kurumsal Sosyal Sorumluluk (Corporate Social Responsibility) anahtar kelimeleri başlık 
kategorisinde taranmıştır. Veritabanında sıralama atıf sayısı büyükten küçüğe doğru tercih edilip i10-
endeksi’ne göre en yüksek atıf alan makaleler dikkate alınmıştır. Bir sonraki aşamada, anahtar kelimelerin 
birbirleri ile olan bağıntılarını incelemek üzere çapraz sorgulama yapılmıştır (Örneğin: İKY ve Endüstriyel 
İlişkiler [İKY-Eİ]; İKY ve Paydaş Yaklaşımı [İKY-PY]; Paydaş Yaklaşımı ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk [PY-KSS]; 
Endüstriyel İlişkiler ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk [Eİ-KSS]; İKY ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk [İKY-KSS]; 
Endüstriyel İlişkiler ve Paydaş Yaklaşımı [Eİ-PY]). 

Yapılan çapraz sorgulama neticesinde; İKY-Eİ arasında birbirleri ile ilişkili çalışmalar şu şekilde 
sıralanabilir: Guest’in (1987) çalışması uluslararası SSCI endeksli (etki faktörü: 3.277) bir dergide basılmış 
olup, toplam 309 atıf almış ve 34 atıf yapmıştır. Schuler’in (1989) çalışması uluslararası SSCI endeksli (etki 
faktörü: 1.867) bir dergide basılmış olup, toplam 65 atıf almış ve 110 atıf yapmıştır. Schuler ve  Jackson’ın 
(1989) çalışması uluslararası SSCI endeksli (etki faktörü: 6.862) bir dergide basılmış olup, toplam 27 atıf 
almış ve 48 atıf yapmıştır. Kaufman’ın (2010) çalışması uluslararası SSCI endeksli (etki faktörü: 1.539) bir 
dergide basılmış olup, toplam 20 atıf almış ve 203 atıf yapmıştır. Taira’nın (1996) çalışması uluslararası SSCI 
endeksli (etki faktörü: 2.098) bir dergide basılmış olup, toplam 13 atıf almış ve 44 atıf yapmıştır.  Miller’ın 
(1987) çalışması uluslararası SSCI endeksli (etki faktörü: 3.277) bir dergide basılmış olup, toplam 12 atıf 
almış ve 26 atıf yapmıştır. 

İKY-PY çerçevesinde sadece Ferrary’nin (2009) çalışmasına yer verilmiştir. Ferrary’nin (2009) 
çalışması uluslararası SSCI endeksli (etki faktörü: 1.552) bir dergide basılmış olup, toplam 11 atıf almış ve 23 
atıf yapmıştır. 

PY-KSS kapsamında birbirleri ile ilişkili olan çalışmalar şu şekilde sıralanabilir: Roberts’in (1992) 

çalışması uluslararası SSCI endeksli (etki faktörü: 2.109) bir dergide basılmış olup, toplam 219 atıf almış ve 
51 atıf yapmıştır. Barnett’in (2007) çalışması uluslararası SSCI endeksli (etki faktörü: 7.817) bir dergide 
basılmış olup, toplam 190 atıf almış ve 114 atıf yapmıştır. Doh ve Guay’in (2006) çalışması uluslararası SSCI 
endeksli (etki faktörü: 3.277) bir dergide basılmış olup, toplam 162 atıf almış ve 77 atıf yapmıştır. Sen, 
Bhattacharya, ve Korschun’un (2006) çalışması uluslararası SSCI endeksli (etki faktörü: 3.410) bir dergide 
basılmış olup, toplam 143 atıf almış ve 23 atıf yapmıştır. Bhattacharya, Korschun ve Sen’in (2009) çalışması 
uluslararası SSCI endeksli (etki faktörü: 1.552) bir dergide basılmış olup, toplam 74 atıf almış ve 81 atıf 
yapmıştır. Jamali’nin (2008) çalışması uluslararası SSCI endeksli (etki faktörü: 1.552) bir dergide basılmış 
olup, toplam 69 atıf almış ve 62 atıf yapmıştır. Knox, Maklan ve French’in (2005) çalışması uluslararası SSCI 
endeksli (etki faktörü: 1.552) bir dergide basılmış olup, toplam 38 atıf almış ve 42 atıf yapmıştır. Peloza ve 
Shang’ın (2011) çalışması uluslararası SSCI endeksli (etki faktörü: 3.410) bir dergide basılmış olup, toplam 36 
atıf almış ve 199 atıf yapmıştır. Prado-Lorenzo, Gallego-Alvarez ve Garcia-Sanchez’in (2009) çalışması 
uluslararası SSCI endeksli (etki faktörü: 2.054) bir dergide basılmış olup, toplam 32 atıf almış ve 77 atıf 
yapmıştır. O'Riordan ve Fairbrass’in (2008) çalışması uluslararası SSCI endeksli (etki faktörü: 1.552) bir 
dergide basılmış olup, toplam 31 atıf almış ve 57 atıf yapmıştır. Miles, Munilla ve Darroch’un (2006) 
çalışması uluslararası SSCI endeksli (etki faktörü: 1.552) bir dergide basılmış olup, toplam 21 atıf almış ve 44 
atıf yapmıştır. Fransen’in (2012) çalışması uluslararası SSCI endeksli (etki faktörü: 1.717) bir dergide basılmış 

                                                           
7 Thomson Reuters – Web of Science (WoS), Erişim Tarihi: 07.04.2015, http://apps.webofknowledge.com/ 
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olup, toplam 17 atıf almış ve 42 atıf yapmıştır. Alniacik, Alniacik, ve Genc’in (2011) çalışması uluslararası SSCI 
endeksli (etki faktörü: 2.054) bir dergide basılmış olup, toplam 16 atıf almış ve 57 atıf yapmıştır. Zink’in 
(2005) çalışması uluslararası SSCI endeksli (etki faktörü: 0.59) bir dergide basılmış olup, toplam 12 atıf almış 
ve 27 atıf yapmıştır. Welford, Chan ve Man’ın (2007) çalışması uluslararası SSCI endeksli (etki faktörü: 2.054) 
bir dergide basılmış olup, toplam 11 atıf almış ve atıf yapmamıştır. 

WoS Veritabanında Eİ-KSS arasında birbirleri ile ilişkili olan çalışmalar bulunmamaktadır. İKY-Eİ-PY-
KSS kapsamında birbirleri ile ilişkili olan çalışmalar WoS Çapraz Sorgulama Matrisi’nde (Şekil 1) 
gösterilmiştir. 

 
Şekil 1: İKY – Eİ – PY – KSS’nin WoS Çapraz Sorgulama Matrisi8 

 

 
 

AB perspektifinden bakıldığında, endüstriyel ilişkiler, paydaşlara yönelik kurulan ilişkiler ve 
geliştirilen yaklaşımlar ile İKY ve kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde ortak bilinçte yakınsaması ve 
yönetilmesi güç eşitsizliklerinin düzeltilmesinde ve çalışanlara daha kaliteli bir hayat düzeyi oluşturmada 
etkili olabilecektir. Ayrıca, işletmeler bu yolla çalışanların sinerjisini ortaya çıkarabilecek ve gönüllü olarak 
yapacakları katkılar işletmeye dolaylı kazançlar getirebilecektir. 

Ayrıca, İşletmeler ile endüstriyel ilişkiler içerisindeki paydaşlar arasında uzlaşının sağlanması, 
sermaye ile emek ilişkisinin adil bir ölçüde olması doğrudan prosedürel olarak devlet düzenlemeleri ve 
uygulamaları ile bağdaşmaktadır (Traxler, 2003). 

AB politikalarının gelişiminin İKY ile AB endüstriyel ilişkileri arasında yakınsama sağlanmasında 
önemli etkileri olmuştur. Vos’a göre yakınsama 4 ana başlıkta incelenebilir: i) Girdi Yakınsaması ile politik 
ekonominin özellikli bazı sınırlılıkların ve baskıların üzerindeki yakınsama kastedilmekte; ii) Politik Yakınsama 
ile devletlerin politikaları arasındaki yakınsama ifade edilmekte; iii) Çıktı Yakınsaması ile spesifik politikaların 
neticeleri ve bu sonuçların etkilerindeki yakınsama açıklanmakta; iv) Süreç Yakınsaması ile devletlerin 
gelişiminin sürdürülmesi sürecinde yakınsama kastedilmektedir (Vos, 2006). Avrupalılaşma 
(Europeanisation) paradigması ile nihai hedeflenen nokta AB endüstriyel ilişkileri genelinde bütünsel bir 
yakınsamadır. Bu şekilde, sendikaların modernleşmesi sürecinde önemli bir dönüşüme sebebiyet verebilir. 
AB ulusalüstü düzenlemeler de Avrupalılaşma yoluyla yakınsamayı yapısal anlamda desteklemektedir. 

                                                           
8 WoS çapraz sorgulama matrisi i10-endeksi ve h-endeksi dikkate alınarak oluşturulmuştur. G-endeksi’ne göre ise en yüksek atıf alan ve 
en fazla atıf yapan yazarlar koyu renkli olarak belirtilmiştir. Matriste yer alan bilimsel çalışmaların hepsi SSCI kapsamında ve DOI 
numaralı çalışmalar da CrossRef veritabanında yer almaktadır. Ayrıca, yazarların sıralaması kendilerine yapılan atıfların büyükten-
küçüğe doğru yapılmıştır. 

İKY 

Eİ PY 

KSS 
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Avrupalılaşma yakınsaması ve AB endüstriyel ilişkileri kapsamında Avrupa İş Konseyleri (EWCs) ve Sendikalar 
(Trade Unions) şirketlerin İKY departmanları ile sıkı etkileşimlerde bulunabilmektedir (Hertwig, Pries ve 
Rampeltshammer, 2009; Olsen, 2002; Wallace, 2000). İş Konseyleri ve Sendikalar AB ekonomisinde 
dayanışma sağlama, sosyal uyum, adalet ve eşit fırsatlar oluşturmada büyük rolleri vardır (Gold, 2009; 
Weiss, 2010). 
 

6. Sonuç ve Öneriler 
İnsan kaynakları yönetimi, “insan” unsurunu merkeze alan, değer atfeden ve stratejik önem 

gösteren kurum ve kuruluşların sayısında artış göstermesi ölçüsüne koşut olarak gelişme göstermiştir. 
İnsanın odak noktası olduğu ortamda etik değerler, değişen ve dönüşen insan ilişkilerinde “düzenleyici” bir 
rol oynamıştır. İKY ile endüstriyel ilişkilerin geçmişten günümüze yaşadığı “gel-git”lerin sonucunda, bu iki 
önemli faktörü yakınsamasına etki eden yine etik değerler olmuştur. 

Endüstriyel ilişkiler genel olarak işveren ile çalışan arasında varolan bütün ekonomik faaliyet 
alanlarını içeren bir disiplindir. Endüstriyel ilişkiler, çalışanın işveren otoritesi çerçevesinde emeğini 
üretmesini ve ürettiği emeğe karşılık bir ücret almasını kapsayan tüm ekonomik faaliyetlere 
odaklanmaktadır. Bu faaliyetler, iş ve istihdam düzenlemeleri ile ilgili olarak gerçekleşen piyasa güçleri, 
devlet müdahaleleri ve toplu sözleşmenin bir kombinasyonu şeklinde gerçekleşmektedir (Edward, 2003; 
Hyman, 2005). 

Uluslararası, ulusalüstü ve ulusaşırı (transnational) düzeylerde Avrupa endüstriyel ilişkileri çok 
sayıda küresel sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Temel olarak uluslararasılaşma ve ulusaşırılaşma ile 
Avrupa Birliği’nin (AB) istihdam ve endüstriyel ilişkiler düzenlemelerinde bir dönüşüm süreci yaşamaktadır. 

İKY ile Endüstriyel İlişkiler arasında anlamlı bir yakınsama olduğu söylenebilir. Mikro bazda 
işletmelerin iç ve dış çevreleri bağlamında sosyal sorumluluk bilincinin etkinliği, paydaş yaklaşımına bakış 
açısının önemi ve makro bazda AB perspektifinde etik değerlerin bütünleşik ve efektif anlamda İKY ile 
Endüstriyel İlişkiler arasındaki yakınsamayı önemli ölçüde güçlendirdiği sonucuna varılabilir. Ayrıca, AB’de 
egemen olan Çokuluslu Şirketlerin çıkarlarının, misyonlarının, vizyonlarının, hedeflerinin ve amaçlarının AB 
üye devletlerde endüstriyel ilişkiler çerçevesinde yer alan taraflar (örneğin; devlet, işçiler, işçilerin 
temsilcileri ve işveren temsilcileri) ile örtüşmediği görülmektedir. 

1990’lı yıllardan itibaren ticaret engellerinin ortadan kalkması uluslararası piyasaların hızla 
gelişmesine sebebiyet vermiştir. Bu genişleme eğilimleri devletlerin çıkarları arasında yakınsamaya neden 
olmuştur. İşletmecilik kapsamında Çokuluslu Şirketlerin (MNCs) liberal ve kapitalist yaklaşımlarla Avrupa’da 
güçlü ticaret ilişkileri kurmaları, piyasalarda egemen bir konum üstlenmeleri küresel bir bakış açısıyla 
bölgesel ve yerel düzeylerde oldukça etkili olmaları AB’nin dünyada hem yönetimsel hem de endüstriyel 
ilişkiler kapsamında merkezi bir öneme sahip olduğu gerçeğini vurgulamaktadır (Aliu, 2012). 

Bu görüşler ışığında, Çokuluslu Şirketler AB üye devletler içerisinde çok katmanlı düzeylerde ve 
farklı sektörlerde serbest piyasaya nüfuz etmektedir (Höpner, 2005). Dolayısıyla, bu şirketler AB üye 
devletlerin iç piyasalarında yer alan Küçük-Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ’ler) ile çok sıkı bir biçimde 
rekabet etmektedir. Aynı zamanda, bu şirketlerin çıkarları ve hedefleri AB üye devletler içerisinde işçileri 
temsil eden kuruluşlar ile çoğu zaman örtüşmemektedir. 

Ekonomik gelişme seviyesi yüksek ülkelerde yaşanan bu gelişmeler dolaylı olarak diğer gelişmekte 
olan ve dünya nüfusunun büyük bir kısmını barındıran ülkeleri de etkilemektedir. Özellikle insan kaynağının 
doğru, etkili ve sürekli bir şekilde yönetilmesi bu zamanlarda daha da önemli görülmektedir. İKY’de etik 
konusunu işleyen bazı çalışmalarda özellikle AB ölçekli araştırmaların eleştirel bir üslup benimsediği 
görülmüştür. Birçok AB ülkesinde son yıllarda artış gösteren küresel rekabet neticesinde sosyo-ekonomik 
dengelerin olumsuz etkilenmesi bu eleştirel üslubun oluşmasına zemin hazırladığı söylenebilir. Diğer 
yandan, Birleşmiş Milletler liderliğinde Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin hem Avrupa’da hem de diğer dünya 
ülkelerinde kurumsal ölçekte sahiplenilmesi sosyal sorumluluk bilincinin ve dolayısıyla paylaşma anlayışının 
artış göstermesi bir ölçüde hassaslaşan dengelere pozitif katkı sağlamıştır. Böylelikle, özel girişimlerin 
çoğunlukla yeşil ışık yaktığı bu gibi küresel hareketlere farklı sivil toplum kuruluşlarının da katılım gösterdiği 
görülmektedir. Endüstriyel ilişkiler alanına yine bir ölçüde etkilediğini söyleyebileceğimiz bu gibi küresel 
hareketlerin bir başka ifade ile İKY ve endüstriyel ilişkilerin yakınsamasını olanaklı hale getirmektedir. İKY ile 
endüstriyel ilişkilerin yakınsamasının daha belirgin olabilmesi için bu çalışma şu önerileri getirmiştir: 

 AB üye ülkeleri 2009 yılında yürürlüğe giren Lizbon Anlaşması (TFEU) kapsamında 
hükümet temsilcileri, işçilerin temsilcileri ve işveren temsilcileri arasında müzakereler, bilgi alışverişi, 
ekonomik ve sosyal politikalarda ortak çıkarların berlirlendiği daha güçlü “sosyal diyalog” sağlamaya yönelik 
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normatif adımlar atılmalıdır. AB Temel Haklar Şartı9 (The Charter of Fundamental Rights) çerçevesinde temel 
sosyal haklar, haksız işten çıkarmanın önlenmesi, adil ve eşit iş koşulları içerisinde çalışma hakkı, toplu 
sözleşme ve toplu eylem hakkı, çalışanların ve temsilcilerinin bilgi ve konsültasyon hakları vb. gibi haklar 
ulusalüstü düzeyde yasal zeminde korunmalıdır (Marginson ve Sisson, 2006; Molina, 2014; Weiss, 2010). 

 AB İş Hukuku kapsamında “acquis communautaire” bünyesinde doğrudan bağlayıcı 
hükümler bulunan yönergeler ve düzenlemelerin kapsamı genişletilmelidir. Bu bağlamda, Avrupa Birliği 
Adalet Divanı – ABAD (European Court of Justice) emsal niteliği taşıyan kararlar ile AB iş hukuku 
kapsamındaki uygulamalar daha fazla dikkate alınmalıdır (Bercusson, 2003). AB’ye aday olan ülkelerin acquis 
communautaire ile bağlantılı yönergeleri ve düzenlemeleri kendi hukuki mekanizmalarda uygulamaları 
gerekmekte, Avrupa Sosyal Modeli kapsamında da sosyal diyalog, ikili ve üçlü bilgi değişimi ve 
konsültasyonu ve sosyal korumayı kendi bünyelerinde harmonize etmeleri gerekmektedir (Cressey ve Jones, 
1995; Keller, 2008; Keller ve Werner, 2008; Leisink, Steijn ve Veersma, 2007: 3). 

 Sektörel sosyal diyalog, Avrupa Sosyal Modeli için önemli bir etken olmakla beraber 
modern endüstriyel politikalar ve ilişkiler için de etkili bir araç olma vasfı taşımaktadır. Avrupa sosyal 
diyalog, Avrupa Sosyal Modeli’nin bir mihenk taşı olarak görülebilir. Ayrıca, çalışanların ve işverenlerin 
temsilcileri arasında sosyal diyalog; yerel, bölgesel, ulusal veya Avrupa düzeyinde olabileceği gibi şirket ile 
sektör düzeyinde de olabilmekte ve bu durum sürdürülebilir kalkınma, istihdam ve gelişim sağlama, iş 
performansı ve uluslararası rekabet artışı, iş kalitesi ve iyi istihdam uygulamaları sağlama, etkin ve üretken 
endüstriyel ilişkiler tesis etme hususunda pozitif anlamda tesir etmektedir (Aliu, 2012; European 
Commission, 2010; 2011; Geppert vd. 2014; Martín ve Visser, 2008). AB üye ülkelerinde bağlayıcı niteliği 
olmayan etik değerlerin ve “insan odaklı yaklaşımın” (Warren, 2000) Çokuluslu Şirketler tarafından 
benimsenmesi için gerekli hukuki birtakım düzenlemeler ya da yaptırımlar getirilmelidir. Merkezileşen veya 
endüstrileşen toplu sözleşmeler, sendikalaşma faaliyetlerini ve sözleşme koordinasyonunu önemli ölçüde 
etkilemektedir. Merkezileşen sendikalar ve AB üyesi devletler daha efektif merkezileşen toplu sözleşmeler 
ve ücret maksimizasyonuna prensip olarak bakılabilmesi için çokuluslu şirketlere bağlayıcı hükmü bulunan 
hukuki yaptırımlar getirmeleri faydalı olabilmektedir (Waddington ve Hoffmann, 2000). 

 AB’de endüstriyel ilişkiler alanında temel sorun; uluslararası piyasa düzenlemeleri ve 
ticaret bloklarının, ulusal düzeydeki sendika düzenlemelerinin etkinliğini ve etkililiğini önemli ölçüde 
zayıflattığıdır. Ayrıca, ulusalüstü düzeyde Brüksel’de AB kurumlarında alınan kararlar da AB genelindeki 
sendikalara ve iş konseylerine yeterince fayda sağlayamamaktadır (Platzer, 2009). Bu nedenle, rekabetin 
küresel ölçekte artması emek ile sermaye arasında adil bir denge oluşması suretiyle ortak çıkarlar, ahlaki 
prensipler ve hukuki yapılar ekseninde AB endüstriyel ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

 Destekleyici devlet uygulamaları ile sendikalar ve işveren birlikleri daha etkin bir şekilde 
temsil edilebilmeleri için ayrıcalıklı haklara sahip olabilmelidir. Buna ilaveten, sendikalardan işveren 
temsilcileri ve hükümet aktörlerine istikrarlı bir uzlaşı sağlanmasına yönelik ciddi manada bir güç 
transferinin olması, hükümet aktörleri ve işveren temsilcilerinin ücret politikaları ve düzenlemelerinin 
merkezileşmesi yönünde anlaşabilmelerini kolaylaştırabilir (Aliu, 2012; Edwards, 2003; Ferner ve Hyman, 
1998; Lecher ve Platzer, 1998; Undy, 2008; Waddington ve Hoffmann, 2000). 

 Avrupa İş Konseyleri’nin Avrupa endüstriyel ilişkiler sisteminin bir parçası olarak Avrupa 
işçi kimliği inşasında bir temel platform olarak görmeli ve ulusaşırı sözleşme ile eylemsel koordinasyon 
alanlarında yetkinliklerinin arttırılması gerekmektedir (Hertwig, Pries ve Rampeltshammer, 2009). 

 Devletler, endüstriyel ilişkiler içerisinde yer alan paydaşlar ile işletmeler arasında iş 
ilişkilerini; çalışma düzenlemeleri, iş hukuku, iş sözleşmeleri mevzuatı, çalışma ve dinlenme süreleri, iş sağlığı 
ve güvenliği, eğitim, sendikalar hukuku gibi normatif uygulamalar aracılığıyla doğrudan etkilemektedir. Bu 
kapsamda, devletler istihdam oranını artırmada ve işsizlere daha fazla iş olanağı sağlamada özel bir role 
sahiptirler. Ayrıca, istihdam sadece basit bir ekonomik sözleşme olarak değil, yanı sıra taraflar arasında 
karşılıklı haklar ve yükümlülükler olarak algılanmasında fayda vardır. İşçiler ve işçi temsilcileri toplu çıkarları 
örgütsel formda ve meşru bir zeminde işverenler ve hükümetler ile yapısal olarak angajman sağlamak 
suretiyle sıkı işbirliği yapmalıdırlar (Hyman, 2005). 
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ÖZET 
 Bu çalışmanın temel amacı, askerî ortamda başarı için gerekli olan yetenekler bütününü oluşturan 
askeri zekâ ölçeği geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda, bu araştırma; madde havuzunun oluşturulması 
(Araştırma-1), ölçeğin yapılandırılması (Araştırma-2) ve ölçeğin değerlendirilmesi (Araştırma-3) olmak üzere 
üç ayrı aşamadan oluşmuştur. Araştırma-1’de, yazın taramasını müteakip hâlen askerî ortamda görevde 
olan 47 ve görevden ayrılmış 13 personel ile mülakat yapılarak madde havuzu oluşturulmuştur. Araştırma-
2’de ise içerik geçerliliği kapsamında uzman görüşüne sunulan ölçek ile daha sonra yapı geçerliliği 
kapsamında pilot uygulama (n=634) yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi ve lojistik regresyon analizleri 
sonucunda askerî ortamda başarıyı yordayan özellikleri içeren 2 boyutlu bir yapı oluştuğu görülmüştür. 
Araştırma-3’de ise esas örneklem (n=1209) ile nihai çalışma yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analiziyleelde 
edilen 2 boyutlu (bilişsel ve davranışsal) yapının toplam varyansın % 69’unu açıkladığı görülmüştür. Ölçeğin 
güvenilirlik katsayısı 0.97 (davranışsal boyut 0.95, bilişsel boyut 0.93) olarak hesaplanmıştır. Yapı geçerliliği 
kapsamında ölçeğin duygusal zekâ ölçeği ile benzeşim geçerliliği sağladığı; kişilik ölçeğinin dışa dönüklük, 
uyumluluk ve öz disiplin boyutları ile kısmen ve zayıf derecede ayrılma geçerliliği sağladığı görülmüştür. 
Yordama geçerliliği kapsamında, askerîzekâ ölçeğinin örgütsel vatandaşlıkve iş performansının güçlü bir 
yordayıcısı olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar, geliştirilen askerîzekâ ölçeğinin güvenilir ve büyük ölçüde geçerli 
bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir. 
 
 Anahtar Kelimeler: Zekâ, Askerî Zekâ, Çoklu Zekâ, Ölçek Geliştirme  

 
1.Giriş 
Zekâ olgusu geçmişten günümüze tüm toplumlarda oldukça ilgi çeken bir konu olagelmiştir. Zekâ 

kavramı salt olarak kendi içinde araştırıldığı gibi performans, kişilik özellikleri, yönetim süreçleri ve diğer 
örgütsel davranış faktörleri ile olan ilişkisi de pek çok araştırmanın konusu olmuştur. Bu anlamda 
çeşitlibireysel ve örgütsel çıktılar ile ilişkilendirilen zekâ konusu pek çok disiplin tarafından ele alınmış, 
doğası, gelişimi, edinimi ve kullanımı çeşitli kuramlarla açıklanmaya çalışılmıştır. Kişilik alanında yapılan 
çalışmalarda zekânın kalıtımsal özellikler taşıyıp taşımadığı sıklıkla çalışılmış ve günümüzde zekâ 
özelliklerinin çoğunlukla kalıtımsal olduğu yönünde fikir birliğine varılmıştır (Bouchard ve McGue, 1981; 
Plomin ve DeFries, 1998). Bununla beraber çevrenin zekâ üzerindeki etkileri de göz ardı edilmemelidir 
(Zernike, 2000'den aktaran: Burger, 2006; Scarr ve Weinberg, 1976). Sosyal bilim araştırmalarında ilgilenilen 
değişkenlerin büyük çoğunluğu gibi (Gürbüz ve Şahin, 2014) zekâ da, kavramsal bir değişkendir ve doğrudan 
ölçülmesi pek mümkün değildir. Modern anlamda zekâyı ölçme girişimlerininsomut olarak 20'nci yüzyılın 
başında Alfred Binet ile başladığı söylenebilir (Gardner, 2006). Binet, bilişsel yetenekleri ölçümleyen bir test 
geliştirmiş ve kısa sürede zekâ bölümü (ZB) veya yaygın kullanımı ile IQ (intelligence quotient) olarak 
adlandırılan bu test popüler hâle gelmiştir. 

Uzun yıllar büyük bir ilgi ile çeşitli alanlarda kullanılan IQ testleri özellikle bu testlerden yüksek skor 
alan herkesin yaşamda başarılı olamadığının gözlemlenmesi ile yeterliliği sorgulanan bir kavram olmaya 
başlamıştır. Gardner (1983; 1993) ve Sternberg (1986)'in yayınlarında zekânın sadece bilişsel yeteneklerle 
açıklanamayacağı, başka faktörlerin de bu hususta önemli olduğu yönünde bulguları ortaya koymaları bu 
alanda zekânın açıklanması için başka faktörlerin araştırılmasında önemli katkılar sağlamıştır. Bu çalışmalar 
neticesinde ortaya çıkan pek çok yeni zekâ türünden (duyusal zekâ, sosyal zekâ, kültürel zekâ, ekolojik zekâ, 
müzikal zekâ vb.) bahsetmek mümkündür.  

Yukarıda ifade edilen zekâ türlerinden birisinin de askerî zekâ olabileceği düşüncesinden yola 
çıkarak tasarlanan bu çalışmada, askerî oratmda görev yapan personelin bu ortamda başarılı olabilmek için 
hangi özelliklere sahip olmaları gerektiği sorusunun cevabı aranmıştır. Bu sebeple araştırmada önce askerî 
zekâ olarak ifade ettiğimiz bu zekâ türü ve bunu oluşturan özelliklerin keşfedilmesini müteakiben askerî 
ortamda başarı için gerekli olarak belirlenen özelliklerin ölçümlenebilmesi için bir ölçek geliştirilmeye gayret 

                                                           
* Bu çalışmada belirtilen görüş ve yorumlar yazana aittir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ya da diğer kamu kuruluşlarının görüşlerini 
yansıtmaz. 
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edilmiştir. Alanda çalışan bilim adamları zekâ üzerinde çevrenin etkisinin önemine vurgu yapmıştır 
(Sternberg, 1988; Gardner, 1983; Goleman, 2007; Ang vd., 2007). Dünya tarihinin pek çok noktasında etkili 
olan askerlerin yetiştikleri ortamın (çevrenin) zekâlarına olan etkilerini veya askerî ortamda nasıl başarılı 
olabildiklerini anlamamızı sağlayabilecek herhangi bir ölçeğin geliştirilmemiş olması bu alanda eksikliği 
hissedilen askerî zekâ ölçeği geliştirme çalışmasında önemli bir motivasyon unsuru olmuştur. Tüm bu 
değerlendirmeler ışığında yapılan araştırmanın temel amacı; çoklu zekâ kuramı altında yeni bir zekâ türü 
olarak askerî zekâ olgusunu kavramlaştırmak ve bu konuda geçerliliği ve güvenilirliği bulunan bir ölçek 
geliştirmektir. Çalışma ile oluşturulan ölçeğin hem ölçek geliştirme yazınına özgün bir katkı sağlayacağı hem 
de askerî alandaki örgütlerin çeşitli İKY uygulamarındakullanabilecekleri bir değerlendirme aracı olabileceği 
kanaatindeyiz. Bununla beraber çoklu zekâ kuramı altında yeni bir tür olarak askerî zekânın 
kavramlaştırılmasıyla da yazına mütevazı da olsa bir katkı sağlanmaya çalışılacaktır. 
 

2. Araştırmanın Dayandığı Temel Kuramlar ve Araştırma Soruları 
Zekâyı tanımlama girişimleri oldukça eski tarihlere kadar uzanmaktadır. Araştırmacılar zekâyı 

tanımlarken zekânın kaynağı ve edinimine yönelik farklı kuramlar geliştirmişlerdir. Örneğin; Plato (Eflatun-
MÖ 427-347) insanların farklı zekâ, güç ve cesaret seviyelerine sahip olarak doğdukları inancını 
benimserken, Konfüçyüs (MÖ 551-479) insanlarda zekâ seviyelerinin doğuştan değil bilginin edinimi ve 
kullanımına göre farklılaştığını ileri sürer (Niu ve Brass, 2011). Detterman (1986)'a göre kesin bir zekâ tanımı 
yoktur, zira bu tanımlama zaman içinde evrilerek gelişmiş ve bundan sonra da gelişmeye ve değişmeye 
devam edecektir. Sternberg (1987)'e göre ise dar anlamda zekânın tanımı onu tanımlamak isteyen 
araştırmacıların sayısı kadar çok olacaktır. Bu noktada geçmişten günümüze çeşitli yazarların tanımlarına 
bakacak olursak zekâ; Plato'ya göre gerçeğe ve öğrenmeye duyulan aşktır (Mackintosh, 2011). Pratik yaşam 
için yokluğunda en çok problem yaşanacak temel bir yetenektir. Bu yetenek muhakeme veya sağduyu, 
pratik duyu, girişim olarak adlandırılabilir ve kişinin kendisini şartlara uydurmasını sağlar (Binet ve Simon, 
1905'den aktaran: Legg ve Hutter, 2007). Zekâ tek ve üniter bir yetenek değildir, daha çok çeşitli 
fonksiyonların birleşiminden meydana gelir. Bu bağlamda belirli bir kültür içinde var olmayı ve gelişmeyi 
sağlayacak yetenekler bileşenidir. Bu bileşen kültüre göre farklılaştığı gibi aynı kültürde bile zamana göre 
farklılık gösterebilir (Anastasi, 1992). Gardner ise zekâyı problem çözme ya da bir veya birden çok kültür için 
değerli bir ürün yaratma yeteneği olarak tanımlamıştır (Gardner, 1983).Zekâ tanımlamaları ilgilenilen alana, 
çağlara ve kültüre göre değişiklikler göstermekle beraber temelinde uyum (adaptasyon), problem çözme ve 
tecrübelerden öğrenme yeteneği olduğu söylenebilir (Sternberg, 1987). Bununla beraber en dikkat çeken 
özelliğin zekânın çevreye uyumu ve bekayı sağlayan bir "yetenek" olduğu yönündeki görüştür. Sayılan tüm 
bu yetenekler kişinin hayatını devam ettirebilmesi ve yaptığı işlerde başarılı olabilmesi için gerekli 
yeteneklerdir. Faktör analizlerini kullanarak zekânın boyutlarını açıklamaya çalışan Guilford (1967)'a göre 
zekâ;(1) içerik, (2) işlemler ve (3) ürünler olmak üzere üç boyutta incelenmelidir. Tüm bu boyutları 
tanımlayan çeşitli yetenekler mevcuttur ve her insanda bu yetenekler farklı oranlarda tezahür eder. 

Yakın zamanda zekâ kuramları arasında oldukça fazla ilgi gören yaklaşım Gardner (1983)'ın çoklu 
zekâ kuramı olmuştur. Gardner araştırmaları neticesinde insan zekâsının çok fazla türden meydana geldiğini 
ifade etmiş ve bu zekâ türlerinden başlangıçta yedi tanesini tanımlamıştır. Sternberg (1996)'in tanımladığı 
başarılı zekâ kuramı veya üçlü zekâ kuramına göre ise; hiç kimse her konuda başarılı olamaz, kişinin kendi 
veya başkalarının standartlarına göre belirlediği önemli hedeflere ulaşması onun başarısını gösterir. Zekâ, 
psikometrik testlerle ölçülen bir olgu olduğu kadar ortama uyum sağlama yeteneği olarak da karşımıza 
çıkmaktadır (Sternberg, 2011). Zekâ ile ilgili yapılan çalışmalarda özellikle bilişsel zekânın insan zekâsını 
ölçümlemede yeterliliğinin sorgulanmasına neden olan ve pek çok tartışmada bilişsel zekâya rakip olarak 
gösterilen (Goleman, 1995, Goleman, 1998) kavramlardan birisi de duygusal zekâ kavramıdır. Örneğin 
Goleman (1995), en iyi IQ testinin hayattaki başarının ancak %20'sini açıklayabildiğini kalan %80'nin büyük 
bölümünü duygusal zekânın açıklayabileceğini iddia etmiştir. Salovey ve Mayer (1990) duygusal zekâyı 
kişinin kendi ve başkalarının duygularını gözlemleyerek birbirinden ayırma ve bu bilgileri düşünce ve 
hareketlerinde kullanma yeteneğinden oluşan sosyal zekânın bir tipi olarak tanımlamışlardır. Bar-Onise, 
kişinin kendisi ve diğerlerini anlama, diğerleriyle ilişki kurabilme ve ani oluşan durumlara karşı çabuk 
reaksiyon göstererek üstesinden gelip çevresel şartlar karşısında başarılı olabilme yeteneği olarak 
tanımlamıştır (Stys ve Brown, 2004). Bir diğer zekâ türü olarak sosyal zekâ kavramı, ilk olarak Dewey (1909) 
tarafından kullanılmış ve sosyal durumları gözlemleme ve idrak etme gücü olarak tanımlanmıştır. Zekâ 
türleri açısından yapılan pek çok çalışmadan birisi de kısaca farklı kültürel değerlere sahip kişilerin olduğu 
ortamda etkin ve verimli çalışabilme yeteneği şeklinde tanımlanan (Earley ve Ang, 2003; Ang ve Van Dyne, 
2008) Kültürel Zekâdır(KZ).  



23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, MUĞLA 

469 
 

Askerî ortamda başarı için gerekli olan özelliklerin belirlenmesine ve ölçümüne yönelik olarak, 
yazında daha önce az çalışılmış bir konu olan askerî zekâ özelliklerini belirlemek maksadıyla araştırma 
keşfedici nitelikte başlamıştır. Bu tür çalışmalarda maksat hipotezlerin testinden ziyade yeni olgulara yönelik 
rafine edilmiş araştırma sorularına doğru yönelmektir (Neuman, 2012). Araştırma sorunsalı ile ilgili henüz 
yeterli bilgi birikimi olmadığından araştırma hipotezler yerine araştırma soruları ile sürdürülmüştür. 
Araştırma soruları şu şekilde sıralanmıştır: Askerî zekâ nedir?Askerî ortamda başarılı olabilmek için bir kişide 
bulunması gerekli olan özellikler nelerdir? Askerî zekâ hangi boyutlardan oluşmaktadır? Askerî zekâyı 
ölçecek bir ölçüm aracında hangi maddeler yer almalıdır? Geliştirilecek askerî zekâ ölçeğinin diğer ölçeklerle 
birleşim ve ayrışım geçerliliği nasıldır? Geliştirilecek askerî zekâ ölçeğinin yordamsal geçerliliği nasıldır? 
 

3.Yöntem ve Bulgular 
Araştırma nitel ve nicel araştırma yöntemleri birlikte kullanılarak yazında sıklıkla önerilen (1) madde 

havuzunun oluşturulması, (2) ölçeğin yapılandırılması ve (3) ölçeğin değerlendirilmesi aşamaları olmak üzere 
üç aşamadan oluşacak şekilde tasarlanmıştır (Schwab, 1980; Hinkin ve Schriesheim, 1989). Tümevarımcı bir 
yöntem ile nitel olarak başlayan araştırmada öncelikle incelenen konu olan zekâ üzerinde durulmuştur. 
Çoklu zekâ kuramı altında geliştirilen zekâ türleri incelenmiş, araştırmamıza en yakın olarak Sternberg (1988; 
1996)'in üçlü zekâ ve başarılı zekâ modeli ile Earley ve Ang (2003)'ın kültürel zekâ modeli temel alınmıştır. 
 

3.1. Araştırma-1: Madde Havuzunun Oluşturulması 
Nitel ve nicel araştırma yöntemleri kullanılarak yürütülen Araştırma-1'in örneklemini; yarı 

yapılandırılmış mülakat ile yüz yüze (n=47) ve internet üzerinden yazışma ile (n=13) ulaşılan yaş ortalaması 
39,04; hizmet yılı ortalaması 16.91 olan katılımcılar oluşturmaktadır. Keşifsel nitelikle başlayan 
araştırmamızda nitel ve nicel araştırma anlayışları kullanılarak öncelikle askerî zekâ kavramlaştırılarak 
madde havuzu oluşturulmaya çalışılmıştır. Uygulanan mülakat ve önem dereceleri belirleme anketinden 
elde edilen veriler ile katılımcılara ait demografik değişkenler nicel analiz yöntemleri ile incelenmiştir. Her iki 
çalışmada elde edilen özellikler birleştirilerek değerlendirilmiş, bazı özellikler yeniden ifade edilerek daha 
anlamlı hâle getirilmiştir. Sonuç olarak askerî ortamda başarı için gerekli olduğu düşünülen 72 
özellik/yetkinlik belirlenmiş, bu özellikleri en uygun ve kapsamlı şekilde ifade edebilecek 113 madde 
yazılarak madde havuzu oluşturulmuştur. 
 

3.2. Araştırma-2: Ölçeğin Yapılandırılması 
Ölçeğin görünüm geçerliliği Araştırma-1 safhasıyla paralel yürütülerek tamamlanmıştır. Bu aşamada 

ölçeğin içerik (kapsam) geçerliliği ve yapı geçerliliği aşamaları incelenmiştir. İçerik geçerliliğinideğerlendirme 
kapsamında hazırlanan 113 maddelik ölçek uzman görüşüne (hem alanda çalışan asker akademisyenler hem 
de üst rütbeli subaylardan oluşan uzman grubu, n=9) sunulmuştur. Uzmanlar arasındaki uyuşum Lawshe’nin 
İçerik Geçerliliği Oranı yöntemine göre hesaplanarak (Şencan, 2005) pilot uygulama için kullanılacak anket 
formunun 106 maddeden oluşmasına karar verilmiştir. 

Oluşturulan askerî zekâ/başarı özellikleri pilot uygulama ölçeği, kurumun kapalı ağı üzerinden iki 
aşamada uygulanmıştır. Birinci aşamada, katılımcıların yüksek performans sergilediklerini düşündükleri 
astlarını değerlendirmeleri istenmiştir. İkinci aşamada ise, katılımcıların diğerlerine nazaran daha düşük 
performans sergilediklerini düşündükleri astlarını değerlendirmeleri istenmiştir. Katılım sayıları sırasıyla 332 
ve 328'dir. Anketlerin incelenmesi neticesinde birinci uygulamadan 329, ikinci uygulamadan 305 olmak 
üzere toplamda 634 anketin çalışmaya dâhil edilmesine karar verilmiştir. Ölçeğin ilk geçerlilik (keşfedici 
faktör analizi, temel bileşenler analizi) ve güvenilirlik analizleri (Cronbach Alfa katsayısı, içsel tutarlılık 
katsayısı) yapılmıştır. Yapılan faktör analizleri sonuçlarına göre faktör sayısı 2 olarak belirlenmiştir. Birinci 
boyutun toplam varyansa katkısı %34.6 ikinci boyutun ise %33.5 olarak gerçekleşmiştir. Gürbüz ve Şahin 
(2014)'e göre bir maddenin belirli bir faktör altında yer almasına karar verebilmek için öncelikle ilgili 
maddenin yük değerinin belirlenen sınırın üstünde olması (bizim çalışma için 0.32) ve bir maddenin farklı 
faktörler altındaki yük değerleri arasında en az 0.1'den büyük fark olması yani maddenin binişik olmaması 
gerekmektedir. Madde eleme işlemi yapılırken araştırmanın temelini oluşturan askerî bağlam dikkate 
alınmış, başlangıçta yapılan mülakat ve anketlerde yüksek oran alan maddelerin çalışma kapsamından 
çıkartılmamasına dikkat edilmiştir. Faktör analizleri sonucunda yapının, birinci faktör altında 40 (α=0.99; 
Açıklanan Varyans= %42.25), ikinci faktör altında 19 (α=0.96; Açıklanan Varyans= %25.7) olmak üzere 
toplam 59 ölçek maddesinden oluşan iki boyuttan meydana geldiği görülmüştür (KMO=0,98; Genel α=0.99; 
Açıklanan Toplam Varyans= %68.2).  

Kategorik bağımlı bir değişkenin değerini tahmin ederek grup üyeliğini belirlemeye yönelik olarak 
yapılan lojistik regresyon (Tabachnick ve Fidell, 2006; Çokluk, 2010) analizleri ile faktör analizinden elde 
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edilen maddelerin hangilerinin başarılı performansı yordadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Analizler SPSS 18.0 
paket programının "ikili lojistik regresyon" modülü kullanılarak yapılmıştır. Yapılan analizlerde doğru 
sınıflandırma oranı, modelin -2LL değeri, başlangıç modelinde yer almayan, araştırmanın yordayıcı 
değişkenlerine ait bilgiler ve Hata Ki-kare istatistiği (Χ2β0=341,313, p< .001) incelenmiş ve analize devam 
edilebileceği bu değerden anlaşılmıştır (Çokluk vd., 2012).Model-veri uyumunun yeterliliğini incelemek için 
yapılan Hosmer ve Lemeshow Testi sonuçları incelendiğinde ise anlamlılık düzeyinin çalışma için belirlenen 
anlamlılık düzeyinden büyük olması (p=.398, p> .01) model-veri uyumunun yeterli düzeyde olduğunu 
göstermiştir (Burns ve Burns, 2008). Amaçlanan modele ilişkin toplam doğru sınıflandırma oranı sırasıyla 
%86,4 ve %83,3'tür. Başlangıç modelinin doğru sınıflandırma oranının %51,9 olduğu dikkate alındığında, 
modele eklenen yordayıcı değişkenlerin sınıflandırma oranını artırdığı görülmektedir. Bu durum model-veri 
uyumunun bir işareti olarak değerlendirilmiştir (Tabachnick ve Fidell, 2006; Çokluk, 2010). Wald istatistiği 
β'nın anlamlılığına ilişkin bir ölçü olup her bir değişkenin modele olan katkısına işaret etmektedir 
(Tabachnick ve Fidell, 2006; Çokluk vd., 2012). Yapılan analiz sonucunda Wald istatistiği anlamlı olan (p< .10) 
birinci boyut için 12, ikinci boyut için 7değişkeninyüksek performansı yordadığı görülmüştür. Boyutları 
oluşturan maddelerin incelenmesi sonucu birinci boyutta daha çok davranışa yönelik maddeler bulunduğu 
için "davranışsal boyut", ikinci boyutta ise daha çok bilgiye yönelik maddeler bulunduğu için "bilişsel boyut" 
isimi verilmiştir. Elde edilen ölçek maddeleri, nihai ölçeği oluşturmadan önce daha anlaşılır hâle getirmek ve 
kavramsal çerçeve ile uyumunu sağlamak maksadıyla iki uzmanla beraber yeniden değerlendirilmiştir. Bu 
değerlendirme sonucunda bazı maddelerin yeniden ifade edilmesine, bazı maddelerin ise önemine binaen 
ölçeğe eklenmesine karar verilmiştir. Sonuç olarak uzman görüşleri de dikkate alınarak faktör analizi ve 
lojistik regresyon sonucunda elde edilen ve son düzenlemeleri yapılarak nihai ölçekte kullanılması 
kararlaştırılan 22 made oluşturulmuştur. 
 

3.3. Araştırma-3: Ölçeğin Değerlendirilmesi 
Bu aşamada pilot çalışma sonrası elde edilen askerîzekânihai uygulama ölçeği, belirlenen 

örneklemüzerinde uygulanmış ve bir önceki aşamada elde edilen ölçeğin yapı geçerliliğine ilişkin 
değerlendirmeler kontrol edilmiştir. Askerî zekâ ölçeğinin kriter geçerliliği kapsamında ayrışım, benzeşim ve 
yordama geçerliliklerini irdelemek için aynı örneklem gurubuna duygusal zekâ ölçeği kısa formu, kişilik 
ölçeğinin 3 boyutu (dışa dönüklük, uyumluluk ve öz disiplin), örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği ve iş 
performansı ölçeği uygulanmıştır. Nihai uygulama anketi gönüllülük esasına göre 1223 katılımcı tarafından 
doldurulmuş, analizlere 1209'u dâhil edilmiştir. Çalışmaya katılanların hizmet yılı ortalaması 18.14, yaş 
ortalaması 39.14'tür. 

Araştırma-3’de veri toplama aracı olarak, Duygusal Zekâ Özelliği Ölçeği-Kısa Formu (DZÖÖ-KF, 
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği(ÖVD, İş Performansı Ölçeği ve Kişilik Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeklerin 
faktör yapıları doğrulanmış ve tüm ölçeklerin uyum iyiliği değerlerinin uygun olduğu görülmüştür. Temel 
bileşenler analizi sonucunda iki boyutlu ve birinci boyutta 11 ikinci boyutta 8 madde olmak üzere toplam 19 
maddeden oluşan ölçeğe ilişkin bulgular Tablo 1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1: Askerî Zekâ Ölçeği Keşfedici Faktör Analizi Bulguları 

Boyut Ölçek Maddesi 
Faktör 
Yükü 

α 
Açıklanan 
Varyans 

D
av

ra
n

ış
sa

l B
o

yu
t 

Astlarının sorunlarıyla ilgilenir. ,788 

0,95 % 36,2 

Başkalarının düşünce ve kanılarını özgürce dile getirmesine müsaade eder. ,762 

Davranışlarının sonuçlarını üstlenir.  ,757 

Tutum ve davranışlarıyla diğerlerine örnek olur. ,749 

Hak ve adalete uygun olarak iş görür. ,744 

Herhangi bir kişisel duygu ve çıkar karıştırmaksızın, olayları olduğu gibi 
kabullenir. 

,720 

Çalıştığı kuruma aidiyet duygusu yüksektir. ,704 

Verilen emirleri yerine getirmede gayretlidir. ,696 

Yetki alanında oluşabilecek çatışmaları çözmede isteklidir.  ,683 

Kendisini karşısındakinin yerine koyarak duygularını anlar. ,659 

Zamanını planlayarak işleri miadında yapar. ,623 

B
ili

şs
e

l B
o

yu
t 

Kendi güçlü taraflarının bilincindedir. ,766 

0,93 % 32,8 

Bir konuda başkalarını inandırmada başarılıdır. ,760 

Topluluk önünde etkili konuşur. ,756 

Sorunlara farklı açılardan bakarak sıra dışı çözümler üretir. ,752 

Olayları ve durumları hatırlar. ,726 

Meslekî konularda yeterli bilgiye sahiptir. ,708 

Bir sorunu çözebilmek için karşılaştırmalı yargılamalar yapar. ,706 

Harita okumada başarılıdır, daha önce kullandığı yolları kolayca hatırlar. ,669 

KMO= 0,98       Açıkalanan Toplam Varyans= % 69          Genel Cronbach Alfa = 0,97 

 
Geliştirilen Askerî  Zekâ Ölçeği’nin yapısını doğrulamak maksadıyla elde edilen iki faktörlü yapı 

Amos 21.0 programı yardımıyla farklı modellerle test edilerek en iyi uyum değerleri belirlenmeye 
çalışılmıştır (Gürbüz ve Şahin, 2014). Yapılan DFA sonucunda birinci düzey çok faktörlü modelin en iyi uyum 
iyiliği değerlerine sahip olduğu görülmüştür (X2[151, N=300]=414,332; p<.001; X2/sd=2,74; RMSEA=0,076; 
CFI=0,94; GFI=0,87). Sonuç olarak askerî zekâ ölçeğinin "davranışsal" ve "bilişsel" olmak üzere iki boyuttan 
ve boyutlarda sırasıyla 11 ve 8 madde olmak üzere toplam 19 maddeden oluştuğu doğrulanmıştır. 

Günümüzde başarıyı yordayan bir özellik olarak IQ ile beraber en çok kullanılan zekâ ölçeğinin 
duygusal zekâ ölçeği olduğu söylenebilir. Goleman (1995)'a göre en iyi IQ testi hayattaki başarıyı %20 
oranında açıklayabiliyor iken kalan %80'lik bölümün büyük bir kısmı duygusal zekâ tarafından 
açıklanmaktadır. Bu yaklaşımla askerî ortamdaki başarıyı ölçümlemek için geliştirilen askerî zekâ ölçeği ile 
duygusal zekâ ölçeğinin benzeştiği söylenebilir. Yapılan analizde askerî zekâ ölçeği ile duygusal zekâ (DZÖÖ-
KF) arasındaki korelasyonkatsayısı, r(1207) = 0,81, p<.001 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuca göre ölçeğin dış 
testlerle yapısal geçerliliği kapsamında benzeşim geçerliliği sağlanmış olmaktadır. Askerî zekâ ölçeğinin 
ayrılma geçerliliğini test etmek maksadıyla Benet-Martinez ve John (1998) tarafından geliştirilen, Sümer, 
Lajunen ve Özkan (2005) tarafından Türkçeye uyarlanan beş faktör kişilik ölçeğinin dışa dönüklük (8 madde), 
uyumluluk (9 madde) ve öz disiplin (9 madde) boyutları kullanılmıştır. Yapılan korelasyon analizi sonucu 
askerîzekâ ölçeği ile kişilik ölçeğinin maddeleri arasında çoğunlukla zayıf ve orta derecede korelasyon 
oluştuğu görülmüştür. Yapılan analizde elde edilen sonuçlarda her iki ölçek maddeleri arasındaki 
korelasyonların çoğunlukla düşük ve orta derecede ilişkisi olması sebebiyle ölçeğin ayrılma geçerliliği kısmen 
sağlanmış olduğu söylenebilir. Ayrıca askerîzekâ ölçeğinin iki boyutu arasındaki korelasyonazaltılmış 
örneklem için r(298)= 0,82 olarak hesaplanmıştır. Askerî zekânın, davranışsal ve bilişsel boyutları ile kişiliğin, 
dışa dönüklük, uyum ve öz disiplin boyutları arasındaki korelasyon incelendiğinde tüm boyutlar arasındaki 
korelasyon değerlerinin 0,85'in altında olduğu, en yüksek korelasyonun 0,82 ile davranışsal askerî zekâ ile öz 
değerlendirme arasında olduğu, en düşük korelasyonun ise 0,70 ile bilişsel askerîzekâ ile uyum boyutu 
arasında gerçekleştiği görülmüştür. Bu değerler Kline (2011)'nın tavsiye ettiği değerlerin altında olduğundan 
ayrılma geçerliliğinin sağlandığı ifade edilebilir. 

Kriter ya da yordama geçerliliği, geliştirilen ölçek ile elde edilen sonuçların bir ölçüm kriterine ait 
değerlerle karşılaştırılması sonucunda yüksek korelasyon değerleri elde edilmesidir (Şencan, 2005: 761). 
Zekâ konusunda yapılan çalışmalar incelendiğinde genel olarak zekânın performans, kişilik, başarı vb. 
değişkenlerle ilişkisinin incelendiği görülmektedir (Sternberg, 1996; Goleman, 1995; Ang, vd., 2007; 
DeYoung, 2011; Şahin, 2011). Askerî zekânın boyutlarının, iş performansı ve ÖVD değişkenlerini yordama 
derecesi demografik değişkenler kontrol altına alınarak regresyon analiziyle belirlenmiş, sonuçları Tablo 2'de 
gösterilmiştir. 
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Tablo 2: Askerî Zekânın, İş Performansı ve ÖVD Özelliğini Yordaması Regresyon Analizi Sonuçları 

Model Yordayıcı 
İş Performansı ÖVD 

β ΔR2 β ΔR2 

1 
Hizmet Yılı  0,005 

,002 
,016 

,000 
Beraber Çalışma Süresi -0,013 -,014 

2 
Hizmet Yılı  -0,002 

,750*** 

,011 

,664*** 
Beraber Çalışma Süresi 0,001 -,005 

Davranışsal AZ ,732*** ,830*** 

  Bilişsel AZ ,154*** -0,018 

*** p <.001 
 

Yapılan analiz sonucu elde edilen bulgular, hizmet yılı ve beraber çalışma süresi ile iş performansı 
arasında anlamlı bir ilişki olmadığını göstermiştir. Bununla beraber askerîzekânın davranışsal ve bilişsel 
boyutlarının, iş performansının güçlü ve anlamlı yordayıcıları olduğu, F (4, 1086) = 820,501; p < 0.001 ve 
toplam varyansın % 75'ini açıkladığı görülmektedir. Bu sonuca göre davranışsal ve bilişsel askerî zekâ 
düzeyinin yüksek olmasının, çalışanların iş performansını artıracağı ifade edilebilir. Birinci boyut olan 
davranışsal askerî zekâ boyutunun iş performansını bilişsel askerî zekâ boyutuna göre daha iyi yordadığı 
görülmüştür. Askerî zekânın, örgütsel vatandaşlık davranışının güçlü ve anlamlı bir yordayıcısı olduğu, F 
(4,1086) = 538,027; p < 0.001 ve toplam varyansın % 66.4’ünü açıkladığı görülmüştür. Tablo 2'nin ikinci 
bölümü incelendiğinde ise askerî zekânın davranışsal boyutunun ÖVD'yi anlamlı şekilde yordadığı ancak 
bilişsel askerîzekâ ile ÖVD arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. Bu durumda davranışa yönelik 
özelliklerden oluşan davranışsal askerî zekâ özelliği seviyesi arttıkça, ÖVD düzeyinin de artacağı, ancak 
bilişsel askerî zekâ düzeyinin değişimi ile ÖVD arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. Yapılan 
analizler incelendiğinde iki boyuttan oluşan askerî zekânın birinci boyutu olan davranışsal askerî zekâ 
boyutunun bilişsel askerîzekâ boyutuna göre daha etkili olduğu görülmektedir. Bu durumun, 
değerlendiriciler tarafından açık olarak görünen davranışlara yönelik yetkinlikleri daha kolaylıkla 
değerlendirebilirken, bilişsel yetkinliklerin objektif olarak değerlendirilmesindeki güçlüklerden kaynaklandığı 
düşünülebilir. 
 

4. Tartışma ve Sonuç 
Amacı, askerî ortamda başarılı olabilmek için ihtiyaç duyulan özellikleri ihtiva eden bir ölçek 

geliştirmek ve bu bağlamda askerîzekâ olgusunu kavramlaştırmak olan bu çalışma hem nitel hem de nicel 
araştırma yöntemlerinden istifade edilerek, yazında kabul görmüş ölçek geliştirme aşamalarına paralel 
olarak üç aşamalı olarak tasarlanmış ve uygulanmıştır. Araştırma ile öncelikle yazında daha önce 
tanımlanmayan askerî zekâ olgusu kavramlaştırılmaya çalışılmış, yapılan analizlerle güvenilirlik ve geçerlilik 
açısından yapısı doğrulanan, "davranışsal" ve "bilişsel" olmak üzere iki boyuttan oluşan toplam 19 maddelik 
"Askerî Zekâ Ölçeği (AZÖ) ©" geliştirilmiştir. Birinci boyutun toplam varyansın %36.2'sini, ikinci boyutun ise 
%32.8'ini açıkladığı görülmüştür. Açıklanan toplam varyans %69 olarak belirlenmiştir. Cronbach alfa 
güvenilirlik kat sayıları birinci boyut için 0.95 ve ikinci boyut için 0.93 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin genel 
Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı 0.97 olarak gerçekleşmiştir. Ölçeğin yapısını doğrulamak maksadıyla 
yapılan DFA sonucunda birinci düzey çok faktörlü modelin en iyi uyum iyiliği değerlerine sahip olduğu 
görülmüştür. AZÖ'nin yapı geçerliliğinin değerlendirilmesi kapsamında, ölçeğin benzeşim geçerliliğini 
sağladığı test edilmiştir. Ayrılma geçerliliğini test etmek için beş faktör kişilik ölçeğinin dışa dönüklük (8 
madde), uyumluluk (9 madde) ve öz disiplin (9 madde) boyutları kullanılmıştır. Korelasyon analizi sonucunda 
ayrışım geçerliliğinin büyük ölçüde sağlandığı tespit edilmiştir. Yordama geçerliliği için askerî zekânın, bu 
alanda sıklıkla incelenen değişkenler olan iş performansı ve ÖVD özelliğini yordama derecesi test edilmiştir. 
Yapılan analiz sonucu elde edilen bulgular askerî zekânın davranışsal ve bilişsel boyutlarının, iş 
performansının güçlü ve anlamlı yordayıcıları olduğu ve toplam varyansın % 75'ini açıkladığı, örgütsel 
vatandaşlık davranışının ise sadece davranışsal askerîzekâ boyutu tarafından güçlü ve anlamlı olarak 
yordandığı ve toplam varyansın % 66.4’ünü açıkladığı görülmüştür.  

Zekânın en önemli özellikleri; çevreye uyum, şekillendirme ve seçme, hayatı devam ettirebilme, 
problem çözebilme ve yapılan işlerde başarıya ulaşabilme yetenekleri olduğu göz önünde bulundurularak 
askerî zekâ tanımlanmıştır. Buna göre; “Askerî Zekâ; askerî ortamda etkin ve verimli çalışarak, başarılı 
olabilmek için ihtiyaç duyulan davranışsal ve bilişsel yetenekler bütünüdür.”  

Çalışma neticesinde güvenilirliği ve geçerliliği yapılan analizlerle büyük ölçüde doğrulanan bu özgün 
çalışmanın ülkemizde yapılan ölçek geliştirme yazınına da katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Askerî 
zekâ ölçeği bilişsel (bilgiye yönelik) ve davranışsal (davranışlara yönelik) olmak üzere iki alt boyuttan 
oluşmuştur. Boyutları itibarıyla kültürel zekânın (Earley ve Ang, 2003) alt boyutlarına (üst bilişsel, bilişsel, 
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davranışsal, motivasyonel) benzediği söylenebilir. Kültürel zekâda bilişsel boyut; farklı kültürlere ait 
değerler, normlar, uygulamalar ve âdetler hakkında kişinin eğitim ve tecrübe yoluyla edindiği bilgileri 
içermektedir. Askerî zekâda ise; mesleğe yönelik bilgi, hafıza ve muhakeme gibi bilişsel yetenekleri 
içermektedir. Kültürel zekâda davranışsal boyut; farklı kültürlerden kişilerle etkileşim hâlindeyken sözlü ya 
da sözlü olmayan davranış biçimlerini uygun şekilde sergileme kapasitesinden oluşmaktadır. Askerî zekâda 
ise; askerî personelin diğerleriyle etkileşim hâlindeyken sergilediği, iletişim, empati, sorumluluk, zamana 
riayet, emirlere uyma, astlarıyla ilgilenme, hoşgörü, örnek olma ve tertip-düzen gibi davranışlarına yansıyan 
yeteneklerden oluşmaktadır. Bu anlamda bakıldığında kültürel zekâ ile benzer özellikler taşıyan ancak 
tamamen farklı bir yapıyı ölçen askerî zekânın da yeni bir zekâ türü olabileceğinden bahsedilebilir. 

Bu çalışmanın kısıtları olarak; geliştirilen ölçeğin geçerlilik analizlerinde karşılaştırma yapılabilecek 
ölçek bulmadaki zorluklar, nicel verilerin toplanması esnasında kurumun kapalı ağındaki yazılımın 
kullanılması sebebiyle ölçümlemede yanlılık hatalarının oluşmasına sebebiyet verilmiş olabileceği ve ayrılma 
geçerliliği kapsamında tüm boyutlar arasında ayrılma geçerliliğinin sağlanamaması sayılabilir. 

Kurum içi eğitim programlarının hazırlanması esnasında, geliştirilen ölçekte yer alan yetkinliklerin 
eğitim planlamacılarına bir fikir verebileceği değerlendirilmektedir. Kurumda çalışan personelin öz 
değerlendirme yaparak kuvvetli ve zayıf taraflarını belirlemeyi müteakip zayıf olarak belirlediği özelliklerde 
kendisini yetiştirebileceği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda özellikle kuvvetli yordayıcı olarak 
değerlendirilen davranışsal bıyut altındaki yetkinlikler ön plana çıkmaktadır.  

Daha önce kavramlaştırılmamış olan askerîzekâ konusunun farklı araştırmacılar tarafından, farklı 
örneklemlerle yeniden ele alınarak değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca güvenilirliğin 
artırılması kapsamında benzer şekilde yapılacak çalışmaların tasarlanmasında test tekrar test yönteminin 
uygulanmasına dikkat edilmesinin önemli olacağı değerlendirilmektedir. 

Yapılan analizlerle yapısal olarak güvenilirliği ve geçerliliği test edilen ölçeğin İKY işlevlerinden olan 
personel temin, yerleştirme, eğitim ve geliştirme ve performans değerlendirmesi alanlarında önceki 
bölümde açıklanan öneriler doğrultusunda kullanılabileceği düşünülmektedir. Netice olarak, geliştirilen 
askerîzekâ ölçeği ile zekâ konusunda yapılan çalışmalar genişletilerek, "askerîzekâ"nın da bir zekâ türü 
olarak ele alınabileceğine dair bulgular elde edilmiştir. 
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ÖZET 
Bu çalışmada, İslam dini açısından çalışma ahlakı ile, üretkenliğe engel teşkil eden davranış türleri 

ele alınmıştır. Abbas Ali’nin IWE (İslamic Work Ethic) ölçeği ile Bennet ve Robinson (2000)’un İşyerinde 
Sapma (Workplace Deviance) ölçeği Türkçe’ye çevrilerek uygulanan anket çalışması sonucu elde edilen 
veriler ışığında, çalışma ahlakı ve üretkenlik karşıtı davranışlar arasındaki ilişki incelenmiştir. Elde dilen 
sonuçlara göre İslam çalışma ahlakı ile üretim karşıtı davranışlar arasında negatif yönlü bir ilişki 
görülmektedir. İslam çalışma ahlakı seviyesi yükseldikçe kuruma, işe ve bireylere yönelik üretim karşıtı 
davranışlar azalmaktadır. 

 
Anahtar kelimeler: Ahlak, İş Ahlakı, Üretim Karşıtı Davranışlar. 
 
1.Giriş 
İnsanların özel ve gündelik hayatlarında, gelişim ve ilerlemenin odak noktası olan “çalışma”, bir 

eylem ve faaliyet olarak antik çağlardan bugüne kadar üzerinde çeşitli araştırma ve incelemeler yapılmış, 
kültürlerarası farklılıklar göstermiş bir olgudur. Modern dünyanın ürünü olan çalışma, özünde maddi ve 
manevi faydayı amaçlayan birey bulunan ve bu birey tarafından tekrarlanan eylemler bütünüdür. Ünal ve 
Çelik (2010:221)’in vurguladığı gibi çalışma sonucunda somut bir ürün elde edilir ve çalışan herkes bir şeyler 
üretmenin verdiği hazzı yaşar, saygınlık ve statü elde eder. Bozkurt (2000:16)’a göre, yapılan eylemlerin 
çalışma sayılıp sayılamaması, söz konusu eylemin meydana getirildiği zamansal, mekânsal ve kültürel 
koşullarla ilgilidir.  

Anlam bakımından yakın olmasına rağmen, çalışma ve iş kavramları birbiriyle karıştırılmamalıdır. 
Kincheloe (1999:64)’nın kaleme aldığı gibi, bireylerin kendi geçimlerini sağlamak ve ortaya çıkan şeyleri 
tüketmek amacıyla yaptıkları eylemler “iş” olarak adlandırılırken; bir şeyi tamamlama, sonuca ulaştırma 
hisleriyle, insanların yaşamlarında kullanacakları mal ve hizmetler ortaya çıkarmaları ve tekrarlanan 
eylemler gerçekleştirmeleri “çalışma” olarak değerlendirilir. Bireylerin yaşamları boyunca sahip oldukları 
amaç ve değerleri çalışmayla ilgili olurken; bunlar iş kavramıyla ifade edilir.  Bir toplumda insan için gerekli 
ve temel faaliyetlerden birisi olan “çalışma” kavramı ve bu kavrama atfedilen değerler olarak tanımlanan 
“çalışma ahlakı” (Ünal ve Çelik, 2010:220), kültürel bir normdur ve çalışmaya karşı olumlu tutumlara sahip 
olmayı ifade eder (Boatwright ve Slate, 2000:509). 

Yunanca ve Latince kelimelerden türeyen “ahlak” kavramı (Özgener, 2009:5), iyi bir yaşamın 
temelini oluşturan, yanlış ve doğruları ortaya koyan ve bireye daima doğruyu, güzeli öğretip, toplumsal ve  
bireysel açıdan iyi ve doğru olana yönlendiren (Hitt, Middlemist ve Mathis, 1986:574) yazısız davranış 
kurallarından oluşan (Kolçak, 2012:8), terbiye ve İslam eğitimiyle kazanılan huylar ve davranış şekilleridir. 
Ahlaki olanın özünü araştıran bilim de “etik” olarak adlandırılır ve etik, ahlak felsefesidir. Ahlaki açıdan 
doğru olduğuna inanılan ve bireye öğütlenen teori,değer, davranış ve eylemlerin temelini araştırır (Shea, 
1988:15). Etik daha soyut bir açıdan “olması gereken”i inceler; ahlak ise, daha somut bir boyutta “var olan”ı 
incelemektedir (Gül ve Gökçe, 2008:379).  

Ahlak, iş hayatında uzun vadeli başarı ve kalitenin temel yapı taşı durumundadır. Bireye –iş gören 
ya da işveren-saygınlık, adalet, dürüstlük, çalışkanlık, güvenilirlik ve inançlı olma gibi yetkinlikler kazandırır. 
Bu açıdan bakıldığında, Brauchle ve Azam (2004:3)’e göre çalışma ahlakı, iş görenlerin sahip olması gereken 
ve kendilerinden beklenen olumlu tutumlar, değerler ve alışkanlıklarla ilgilidir. 

Bireyin yaşamındaki farklı etmenlere yüklediği önem vardır ki bu “değer” olarak adlandırılır ve birey 
için önem arz eden her türlü düşünce yapısı, yaşam tarzı, obje veya faaliyet olabilir. Bireyin topluma 
uyumunda, o toplum için yerleşmiş belirli değer kalıplarının bilinmesi önemlidir. Toplum içerisindeki 
bireylerin ilişkilerini düzenleyen, yol gösteren ve kültürel değerlerden kaynaklanan yazılı ve yazısız kurallar 
bütünü ise “norm”lardır.Etik davranışın toplumsal temelini kültür, değer ve normlar oluşturur. Ünal ve Çelik 
(2010:219)’in vurguladığı gibi; toplumları birbirinden ayıran, öğrenilmiş ve paylaşılan değerlerden oluşan, 
topluma şekil veren ve insanları bir araya getiren, zaman içerisinde değişebilen fakat sürekliliğini koruyan bir 
kavram olan kültür ve toplumların sahip oldukları farklı kültürel özellikler, o topluma üye bireylerin çalışma 
yaşamına ve çalışma kavramına verdikleri önemi, başka bir deyişle çalışma ahlakını etkileyebilmektedir. 
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Tıpkı, Kolçak (2012:46-47)’ın kaleme aldığı ve birbiriyle yakın anlamlı olduğu düşünülen iş etiği ve 
çalışma etiği kavramları gibi iş etiği, meslek ve çalışma etiğini de kapsamı içerisine almaktadır. Genel olarak 
iş dünyasına vurgu yapar ve günlük ahlaki değerlerle yakın ilişkilidir. Öte yandan, çalışma etiği ise bir 
toplumdaki işe yönelik değer ve tutumlarla ilişkili olup, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörlerden birisi 
olan kültürden etkilenerek farklılık gösterebilmektedir. 

Çalışmaya yönelik önemli ve gerekli tutum ve davranışları içeren çalışma ahlakı Miller, Woehr ve 
Hudspeth (2002:454)’e göre çok boyutlu bir yapıda olma, çalışmayla ilgili faaliyetleri içerme, doğuştan gelen 
değil; sonradan öğrenilen özellikte olma, tutum ve inançlarla ilişkili olma, bireye motivasyon sağlama gibi 
birtakım özelliklere sahiptir. 

Dengeli bir düzen içerisinde olan İslâm, insanı iki âlem için hazırlamaktadır. Bunlardan biri ahiret 
hayatı, diğeri ise içinde yaşanılan dünya hayatıdır. İlk olarak insanın kalbini ebedî hayat olan ahirete 
bağlayarak Allah’a kulluğa yönlendirirken; diğer yandan dünya hayatının sunduğu nimetlerden de payını 
almasını engellemez, aksine teşvik eder.İslami inanca göre, hayatın güzellikleri, insanlar faydalansın ve 
yeryüzünde çalışarak onu elde edip hayatın gelişmesini ve ilerlemesini sağlasınlar diye yaratılmıştır. Bu 
nimetleri elde etmek için çalışmak emredilmiştir. Yani hedef sadece dünya için çalışmak değil; dünyada da 
ahiret için çalışmak olmalıdır. İslam’da, gayeye ulaşmak için çalışmak farzdır. Etik ve ahlak kavramlarının 
birbirine en yakın olduğu ifadelerden birisi kişiye özgü ve içsel bir ahlaki yargı aracı olan “vicdan” kavramıdır 
(Kolçak, 2012:11) ve İslam dini de insana vicdanıyla yüzleşmesini ve daima güzel ahlaklı olana yönelmesini 
öğütlemektedir. 

Davranış, bireyin kendi iradesiyle bilinçli olarak sergilediği etkinliktir. Davranışı hareketten ayıran 
özellik de bilinçli olarak verilen tepki olması özelliğidir (George, 1999:532). Psikoloji biliminde davranış; 
insanın çevresi ile olan etkileşiminde uyarıcıya karşı gösterdiği gözlenebilen bilinçli tepkileridir (Tutar, 
2006:86). Bu bilinçli tepkiler olumlu olabildiği gibi, çoğu zaman da olumsuz ve kasıtlı olabilir.  

Demirel (2009:122)’in dediği gibi örgütsel boyutta ve bireylerarası, bilinçli ve planlı olarak, norm ve 
değerlere ters düşecek şekilde, kasıtlı olarak yapılan; hem örgütsel hedefleri hem de çalışanların günlük ve iş 
yaşamlarını olumsuz etkileyen davranışlar, üretkenlik karşıtı davranışlardır. Çalışanların bilinçli ve sistematik 
olarak örgüte ve örgüt üyelerine haksızlık, hırsızlık, istismar, çatışma, dedikodu vb. şekillerde zarar 
vermeleridir (Kesler, 2007:6). 

Anti sosyal davranışlar (Bruk-Lee ve Spector, 2006:147) olarak da nitelendirilebilen iş/üretim karşıtı 
davranışlar, bireysel ve örgütsel düzeyde olmak üzere iki şekilde incelenebilmektedir (Demirel, 2009:122-
123). Mount, Ilies ve Johnson (2006:594)’ın dile getirdiği şekliyle, bireysel ilişkilerden kaynaklanan 
bireylerarası iş karşıtı davranışlar, düşük performans sergileme, işe ilişkin mola sürelerini kötüye kullanma, 
haksızlık ve hırsızlık yapma, küfretme vb. davranışlar şeklinde görülmektedir. Öte yandan, örgütsel boyutta 
üretkenlik karşıtı davranışlar ise; saldırganlık, bilgiyi ve zamanı kötüye kullanma, ayrımcılık, misilleme, işe 
devamsızlık, itaatsizlik vb. davranışlar olup örgütün bütününe hitap eder ve örgütsel amaç ve değerlere 
zarar verir (Seçer ve Seçer, 2007:148). 

Örgütlerde sıklıkla karşılaşılan üretkenlik karşıtı davranışlar arasında kayırma, rüşvet, sömürü 
(istismar), ihmal, bencillik, yolsuzluk, hakaret ve küfür, şiddet ve baskı (bullying), görev ve yetkinin kötüye 
kullanılması, dedikodu, yanlış yönlendirme ve engel olma (Kolçak, 2012:126-137), yıldırma (mobbing), 
ayrımcılık, madde bağımlılığı/kötü alışkanlık (Demirel, 2009:124; Kolçak, 2012:126), itaatsizlik (Seçer ve 
Seçer, 2007:148), bilgiyi kötüye kullanma, kaynakları ve zamanı kötüye kullanma, işe devamsızlık, 
yabancılaşma, güvensizlik, sosyal baskı şeklinde sıralanabilir (Foldes, 2006:231-234; Demirel, 2009:123-126). 

Örgüt içerisindeki düzen ve ilişkiler, üretkenlik karşıtı davranışlar oluşup oluşmamasında etken rol 
oynamaktadır. Çalışanların beklentileri ile örgütün beklentilerinin uyuşması, bireyin işini severek yapması, 
kendini işine adaması ve örgütüne duyduğu güven ve bağlılık, üretimi engelleyen davranışların oluşmasının 
önüne geçebilmektedir. İslam çalışma ahlakında bireye, daima olumlu olan ve diğer bireylere zarar 
vermeyen davranışlar sergilemesi öğütlenmektedir.  

Daha önce de dile getirildiği üzere, İslam’da gayeye ulaşmak için çalışmak ve emek sarf etmenin 
gerekliliği vurgulanmaktadır. Yönetici konumundaki bireylerin, iş ortamında farklı özelliklere sahip kişilerin 
uyum içerisinde bir arada çalışabilmesi için gerekli koşulları sağlaması ve üretkenliği engelleyecek 
davranışların oluşmasına yol açacak faktörleri önceden fark edip, önlem alması bireysel, örgütsel ve 
toplumsal açıdan faydalı olacaktır 

 
2.Yöntem  ve Uygulama 
Bu çalışmada, İslam dini açısından çalışma ahlakı ile üretkenliğe engel teşkil eden davranış türleri 

ele alınmıştır. “İslami çalışma ahlakının, üretkenlik karşıtı davranışlara bakış açısı ve yaklaşımı nasıldır?” 
sorusundan hareketle, bireyin iş ortamına ilişkin bazı durumlara tepkisi ve işine ve işyerine dair yaklaşımını 



23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, MUĞLA 

477 
 

ölçmeye yönelik ifadelere yer verilen Abbas Ali’nin IWE (Islamic Work Ethic) ölçeği ile Bennet ve Robinson 
(2000) İşyerinde Sapma (Workplace Deviance) ölçeği Türkçe’ye çevrilerek uygulama anketi yapılmış, 5’li 
Likert ölçeği kullanılarak değişik illerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve rastgele seçilen 
katılımcıların (N=138) değerlemesine sunulmuştur. Üretim karşıtı davranışlar, kuruma yönelik, bireye 
yönelik ve göreve yönelik davranışlar olmak üzere üç faktörle ele alınmıştır. İstatistik paket programı 
yardımıyla analizleri yapılmıştır.  

Katılımcıların % 48’i (66 kişi) kadın, % 52’si (72 kişi) erkektir. Aynı zamanda tüm bu katılımcıların % 
60’ı (81 kişi), yaşları 29 ile 39 yaş arasında bulunan bireylerden oluşmaktadır. Öte yandan, 22 kişi orta yaş 
grubunda yer alırken; 5 kişi orta yaş üstü ve 30 kişi ise 18-28 yaşları arasındaki genç nüfusu oluşturmaktadır. 
Ayrıca bu bireylerden üniversite düzeyinde eğitim durumuna sahip olanlar, katılımın % 50’sini 
oluşturmaktadır. 

Üretimi engelleyen davranışlar için genel olarak hesaplanan güvenilirlik katsayısı .93 olarak 
bulunmuş olup; faktör analiziyle ortaya çıkan üç faktör için ayrı ayrı bulunan güvenilirlik katsayıları ise 
kuruma yönelik üretim karşıtı davranışlar (OCB) için .78, göreve yönelik üretim karşıtı davranışlar (TCB) için 
.87 ve bireye yönelik üretim karşıtı davranışlar (PCB) için de .84 olarak elde edilmiştir. İslam çalışma ahlakı 
ölçeğinin güvenilirliği .84 olarak bulunmuştur. Hem İslami çalışma ahlakı hem de üretim karşıtı davranışlar 
için yüksek güvenilirlik değerlerine ulaşılmıştır. 

Tablo 1'de ortalama değerler, standart sapma ve korelasyon değerleri görülmektedir. Buna göre 
İslam çalışma ahlakı değeri ortalamanın üzerindedir. Üretim karşıtı davranışlar ise oldukça düşük 
değerlerdedir. Korelasyon analizi İslam çalışma ahlakı ile üretim karşıtı davranışlar arasında negatif ve 
anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir.  

 
Tablo 1: Ortalama, Standart sapma ve korelasyon değerleri 

 Ortalama S.S IWE OCB TCB PCB 

IWE 3,7724 ,51531 1 -,381** -,417** -,305** 

OCB 1,4565 ,46738  1 ,713** ,644** 

TCB 1,3755 ,46947   1 ,703** 

PCB 1,5233 ,51283    1 

 
İslami çalışma ahlakı ile kuruma, göreve ve bireye yönelik üretim karşıtı davranışların her biri için 

ayrı ayrı regresyon analizleri yapılmıştır ve hesaplanan R2 değerleri sırasıyla .145, .174 ve .093 olarak 
bulunmuştur.  Yapılan regresyon analizi sonuçları Tablo2'de görülmektedir. 

 
Tablo 2: Regresyon analizi sonuçları 

 OCB TCB PCB 

Beta Sig Beta Sig Beta Sig 

IWE 
-,381 .000 -.417 .000 -.305 .000 

Adj R2 =.14 Adj R2=.18 Adj R2=.09 

 
İslami çalışma ahlakındaki 1 birimlik artış, kuruma yönelik olarak sergilenen üretim karşıtı 

davranışlarda 0,381 birimlik bir azalışa neden olacaktır. Öte yandan aynı artış, göreve yönelik üretim 
engelleyici davranışlarda 0,417 birimlik ve kişiye yönelik davranışlarda ise 0,305 birimlik azalışlara neden 
olacaktır.  
 

3. Sonuç ve Değerlendirme 
İslam dini, toplumsal hayatın her alanına yönelik çeşitli düzenlemeler içerir. İslami inanca göre 

insan olumlu ve olumsuz davranışlar açısından bilgi sahibidir ve kendisine hep olumlu olanlar tavsiye edilir 
ve sonuçlarına da kendisinin katlanacağı öğretilir. İnsan sadece Allah katında değil, tüm insanlar ve diğer 
varlıklar önünde de davranışlarından sorumludur (Tunç, 2010:60). 

Çalışma ahlakı denildiğinde; bir toplumda ya da kültürde işe ve çalışmaya karşı takınılan tavırlar ve 
sergilenen davranışlar anlaşılmalıdır (Ünal ve Çelik, 2008:41).Bireyler çalışmayla maddi ve manevi getirilere 
sahip olurlar ve yaşamlarını devam ettirirler. Ekonomik getirilerinin yanı sıra; çalışmanın, bireye saygınlık 
kazandırmak, kişisel gelişimine katkıda bulunmak, toplumda yer edinmek, statü sahibi olmak, değer görmek 
ve kişisel doyuma ulaşmak gibi başarı güdüsüyle sağlanan manevi getirileri de mevcuttur. Ünal ve Çelik 
(2010:221)’in kaleme aldığı gibi, maddi ve manevi fayda sağladığı dile getirilen çalışma kavramında, çalışma 
ahlakı bakımından önemli olan ve üzerinde durulan nokta maddi yani parasal getirinin nasıl kazanıldığıdır. 
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Bu da bireyin beslediği inanca dayanmaktadır. Kişinin arzuladığı birtakım getirileri çalışarak elde edeceğine 
olan inancı zayıflamışsa; çalışmanın dışında başka yollar aranması muhtemeldir. 

İslam dini açısından çalışma ahlakı, üretime engel olmayı değil; aksine çalışma ve bireysel çabayla 
üretimi desteklemeyi ve teşvik etmeyi benimsemektedir. Korelasyon analizindeki negatif yönlü ilişki de bunu 
kanıtlar niteliktedir. Çalışma ahlakıyla negatif yönlü olan en yüksek ilişki bireysel üretkenlik karşıtı 
davranışlar arasındadır (-,305) ki analiz öncesindehedeflenen “bireysel çabanın İslam’da üretim için ön 
planda olması gerektiği” önermesi de desteklenmiştir. Birey maddi ve manevi kazanç elde ettiği işine ve 
işyerine karşı özverili olmalı, gerektiğinde fedakârlık yapabilmelidir. Toplumların ayakta kalabilmesi ve 
mensuplarının refahı üretimle mümkün olacağı gerçeğinden hareketle, birey ve kurumlar üretimi 
engelleyecek her türlü davranış, tutum ve işlevden uzak durmalı; başta birey refahı olmak üzere toplum için 
çalışmalı ve üretmelidir. Üretime engel teşkil edebilecek her türlü durumla mücadele edebilmenin yolları 
araştırılmalı ve kurum bünyesinde örgüt/kurum kültürünün önemi vurgulanmalıdır.  

Çalışmamızda, İslami çalışma ahlakıyla ilişkisi bakımından üretim karşıtı davranışlar 3 faktör altında 
ele alınmıştır. İleriki çalışmalarda, aradaki ilişkiye farklı faktörler açısından da bakılabileceği 
düşünülmektedir. 
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ÖZET 
Son yıllarda yönetim alanında yapılan çalışmalara (bildiri, makale ve tezler) bakıldığında, daha çok 

beyaz yakalı dediğimiz ofis çalışanları ve yöneticiler üzerinde çalışmaların kurgulandığı dikkat çekmektedir. 
Mavi yakalıların neden yönetim alanındaki akademisyenlerin dikkatini çekemediği ve neden yeterince 
üzerinde durulmadığı sorunsalına ilk anda verilebilecek cevap; mavi yakalıların yeterince eğitimli olmadığı ve 
dolayısıyla araştırmalara kaliteli veri sağlayamayacağı; üretim sürekliliğini devam ettirmeleri ve araştırmaya 
katılmak için izin alınmasının görece zor olacağı gibi yüzeysel sebepler şeklinde olacaktır. Bu çerçevede, mavi 
yakalıların örneklem olarak tercih edilmemesi sorunsalının varlığının sorgulanması, mevcut durumun 
anlamlandırılması ve olası gerekçeleri ortaya konulması amaçlanmaktadır. Çalışmanın bu amacı 
doğrultusunda, örneklem tercihi konusuna yönetim ve organizasyon kongrelerinde yayınlanan bildiriler ve 
ilgili alanda çalışan akademisyenler çerçevesinde bakılarak, derinliğine analiz yapılmaya çalışılmıştır. 
 
 1.Giriş 
 Son yıllarda yönetim alanında yapılan çalışmalara (bildiri, makale ve tezler) bakıldığında, daha çok 
beyaz yakalı dediğimiz ofis çalışanları ve yöneticiler üzerinde çalışmaların kurgulandığı dikkat çekmektedir. 
Mavi yakalıların neden yönetim alanındaki akademisyenlerin dikkatini çekemediği ve neden yeterince 
üzerinde durulmadığı sorunsalına ilk anda verilebilecek cevap; mavi yakalıların yeterince eğitimli olmadığı ve 
dolayısıyla araştırmalara kaliteli veri sağlayamayacağı; üretim sürekliliğini devam ettirmeleri ve araştırmaya 
katılmak için izin alınmasının görece zor olacağı gibi yüzeysel sebepler şeklinde olacaktır. Bu çerçevede, mavi 
yakalıların örneklem olarak tercih edilmemesi sorunsalının varlığının sorgulanması, mevcut durumun 
anlamlandırılması ve olası gerekçeleri ortaya konulması amaçlanmaktadır. Çalışmanın bu amacı 
doğrultusunda, örneklem tercihi konusuna yönetim ve organizasyon kongrelerinde yayınlanan bildirilerve 
ilgili alanda çalışan akademisyenler çerçevesindebakılarak,derinliğine analiz yapılmaya çalışılmıştır. 
  
 2.Mavi Yakalı-Beyaz Yakalı İşgören Ayrımı 
 Çalışma alanı ve işgören niteliğinin farklılığını sosyal sınıflar çerçevesinde irdelediğimizde; bedensel 
emek-zihinsel emek ayrımı, ücret ve aylık, eğitim ve sermaye gibi kaynaklara ulaşma farklılığı üzerinde 
durulmaktadır. Literatürde sıklıkla kullanılan mavi-beyaz yaka ayrımı dışında Pembe (Fontenot, 2007), Yeşil, 
Gri ve Altın yakalılardan (Kirkegaard veLarsen, 2011) bahsedilmekle birlikte, araştırmaların daha çok beyaz 
yakalı ve yöneticiler üzerinde yapıldığı ve mavi yakalıların ihmal edildiği görülmektedir. Bu çalışmada da iki 
temel işgücü sınıfı olan mavi ve beyaz yakalı çalışanlar üzerinde durulacaktır.  
Mavi yakalılar sınıfı, çoğunlukla beden güçlerini kullandıkları için üniforma benzeri mavi renkli 
kıyafetlerinden dolayı bu şekilde adlandırılmışlardır. Sözlük anlamı olarak bakıldığında işçi sınıfına mensup 
ve manuel emeğinin karşılığını saat ücreti cinsinden alan işgörenleri ifade eden ‘mavi yakalı’ kavramı ilk önce 
Amerika’da üretim bandında çalışanların giydiği mavi renkli (kot kumaşından) iş kıyafetlerinden türetilmiştir 
(Kirkegaard ve Larsen, 2011). Mavi yakalılar bedensel güçlerini kullanan işçi sınıfıyla temsil edilmektedir. 
Mavi yakalılar kalifiye olan ya da olmayan ve üretim, madencilik, inşaat, mekanik,  servis, teknik kurulum ve 
diğer fiziksel çalışma şekillerinden oluşan bir sınıftır. Mavi yakalılar daha çok ayakta ve fiziksel güç kullanmak 
zorunda olmalarına rağmen, beyaz yakalılar ofis ortamında çoğunlukla oturarak ve bilgisayar karşısında 
mesailerini tamamlamaktadırlar. Mavi yakalılar saat ücretli ya da parça başı ücret sistemlerine göre 
ücretlendirilirken; beyaz yakalılar proje-bazlı ya da aylık ücrete tabidirler. Ücretlendirme yöntemleri ve 
skalaları uzmanlaşma ve tecrübeye göre farklılaşmaktadır.  Literatürde, metaforik çözümleme yaklaşımıyla 
ifade edilecek olursak; mavi yakalılar ifadesi fiziksel koşullar, rutin işler ve kalifiye olmayan bireyleri ifade 
eden bir metafor olarak kabul edilebilir (Alpaslan ve Kutanis, 2007:61).  



23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, MUĞLA 

480 
 

 Fontenot, mavi yakalıların ayırt edici özelliklerini şu şekilde listelemiştir: daha az akademik ve 
eğitim ihtiyacı olan, daha çok işbaşında eğitilen, (kart bastıkları süreye göre) günlük ya da haftalık olarak 
ücretlendirilen ve işi dışında başka şeyler beklenmeyen, ücret geliri beyaz yakalılardan genelde az olan sınıf 
(Fontenot, 2007).  
 Buna karşılık yazında ve günlük dilde sıklıkla kullanılan “beyaz yakalılar” teriminin eğitimli, iyi ücret 
alan, yönetimin üst kademelerine yakın, şık giyimli gibi belli özelliklere ilişkin çağrışımlar yaptığı söylenebilir. 
İstihdamın, ağırlıklı olarak 1980’li yıllardan itibaren hizmetler sektörüne kayması ile birlikte mavi yakalıların 
istihdamdaki payı azalırken, beyaz yakalıların istihdamdaki payı artış göstermiştir. Batılı ülkelerin tümünün 
resmi istatistiklerinde, beyaz yakalıların işgücü içerisindeki payı görece fazladır ve artış eğilimi sürmektedir. 
Diğer ülkelerdeki beyaz yakalıların işgücü içerisindeki oranının ise, Batılı ülkeler kadar yüksek olmamakla 
birlikte, onlara benzer bir eğilim göstererek arttığı bilinmektedir (Giddens,2005:55).  
 Beyaz yakalı kavramı, profesyonel, yönetsel ve idari işgörenler için kullanılan bir terimdir. Tipik 
olarak beyaz yakalılar ofis ortamında çalışmaktadırlar. Bu terim 19. ve 20. Yüzyıldaki geleneksel ofis 
personelinin beyaz gömlek giymesinden esinlenerek isimlendirilmiş bir sınıfı ifade eder. Mascull (2002) 
beyaz yakalıları ‘daha az fiziksel güç gerektiren’ işlerde çalışan işgörenler olarak tanımlamıştır ve çoğu 
zaman, beyaz yakalılar mavi yakalılardan daha yüksek ücret almaktadırlar (Saithep, 2008). 
Beyaz yakalılar ofis ya da profesyonel iş ortamlarında çalışan ve geleneksel olarak (kirlenmeyeceği için) 
beyaz giyebilecek kadar beden gücünü az kullanan daha çok zihin gücüne dayanan insanlardır.  Beyaz yakalı 
kavramı ilk defa Amerikalı yazar UptonSinclair tarafından 1930’ların ‘kolay iş ve beyaz yaka’ çalışmalarında 
da referans alınan 1911 yılındaki eserinde kullanılmıştır (Sinclair, 1911; KirkegaardveLarsen, 2011).  
 
 3.(Mavi Yakalı) Endüstri İlişkileri ve (Beyaz Yakalı) İKY 
 Teknolojik gelişmelere bağlı olarak, 1970’li yıllardan itibaren işgücünün yapısında da değişimin ve 
gelişimin yaşandığını söylemek mümkündür. Özellikle “maviyakalı” işgücü olarak nitelendirdiğimiz bedensel 
emeğini kullanan kesimden; daha çok zihinsel emeğini kullanan “beyaz yakalı” bilgi işçisine doğru bir 
dönüşüm yaşanmaktadır. Bu yönüyle, beyaz yakalı çalışanlar farklı özellikleri nedeniyle ayrılmaktadır; hem 
çıktılarının ölçülmesi mavi yakalılar kadar kolay değildir, hem de motive edilebilmeleri ve yönetilmeleri daha 
zordur. Bu yüzden daha farklı ve daha ‘sofistike’ insan kaynakları uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
noktada insan gücünün farklılaşan yapısı, mevcut yönetim modelleri değişen yapıda etkili olamamış ve insan 
odaklı yeni bir yönetim modellerinin gelişmesini sağlamıştır (Keser, 2006). 
 Bunun nedeni ise, insan kaynakları yönetimi uygulamalarının, bireysel teşvikleri ve ödül sistemlerini 
geliştirmek ve eleman seçiminde kontrolü sağlamak üzere iletişim kanallarını geliştirmesi ve sendikaları bu 
sürecin dışında tutmaya çalışması olabilir.  
 1950’lerde tüm gelişmiş ülkelerde çalışan nüfusun en büyük kısmını oluşturan ‘mavi yakalılar’ 
yerlerini giderek ellerini ve kuramsal bilgilerini aynı anda kullanan ‘teknolojist’lere bırakmışlardır (Taylor, R. 
J., 1995). “Bilgi işçileri” olarak tanımlanan bu grup, geçtiğimiz yüzyılın mavi yakalı çalışanlarından çok farklı 
özelliklere sahiptir (Stewart,1997). Çiftçiler, sanayi devrimi ile birlikte hızla ‘sanayi işçisi’ne dönüşürken; 
mavi yakalı çalışanların bilgi toplumu dönüşümü ile ‘bilgi işçisi’ne dönüşümü aynı hız ve başarıyla 
sonuçlanmamıştır. Bunun nedeni bir bilgi işçisinin pekçok mavi yakalının edinmekte çok zorlanacağı beceri 
ve yeteneklere sahip olmasının gerekliliğidir (Süral Özer ve diğ., 2004).  
 Fakat son 20 yılda işgücünün nitelik yapısında meydana gelen değişmeler, işçilerin de nitelikli 
işgücü kapsamına girmesine yol açmıştır. Bunun sonucu olarak, sendikaların geleneksel ilgi alanına giren 
çalışan sayısı, 1970’lerden sonra sürekli azalmıştır. Eskiden mavi yakalılar çoğunlukta iken, günümüzde bu 
durum tersine dönmüştür. Böylece, geleneksel personel yönetiminin ilgi alanı genişlemiştir. Bu yüzden, 
personel yönetiminin gelişmiş bir versiyonu olan insan kaynakları yönetimi bakış açısı ortaya çıkmıştır. İnsan 
kaynakları yönetiminin önemini arttıran diğer bir neden ise, çalışmanın emek yoğun bir yapıdan bilgi yoğun 
bir yapıya geçişidir. Bu da mavi yakalı sayısını ve tanımını etkilemektedir (Erdem, 2005).  
İnsan kaynakları yönetimine eleştirel bakan bazı yazarlar, beyaz yakalıların giderek mavi yakalılara 
benzeşmeye başladığını ifade etmektedirler (Örneğin Grant, Keenoy ve Oswick, 1998; Bora, 2010). Bu 
durum günümüzde plazalarda ve lüks ofislerde yoğun çalışan ‘beyaz yakalı görünümlü mavi yakalı’ bir sınıfı 
ortaya çıkarmıştır. Özellikle bankacılık sektörü ve genel olarak holdinglerde çalışan beyaz yakalıların bu 
gruba dahil olduğu düşünülebilir. Bu ayrı bir araştırma konusu olabilecek bir konu gibi gözükmektedir. 
 
 4.Yönetim Araştırmalarında Örneklem Seçimi Konusu 
 Bilimsel çalışmanın konusunun ne olduğu ile ilgili olarak netleştirilmesi gereken önemli bir husus, 
bu çalışmanın ‘hangi konu’ veya ‘kim’ üzerinde yoğunlaştığı hususudur (Koçel, 2014: 27). Yönetim ve 
organizasyon alanındaki çalışmaların; örgüt, birim ve kişi/grup düzeyinde yapılabileceği bilinmektedir. 
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Yönetim ve organizasyon disiplininde genel kabul gören alt alanlardan (örgüt teorisi, stratejik yönetim, İKY 
ve örgütsel davranış) İKY ve örgütsel davranış araştırmalarının daha çok mikro örneklem düzeyinde yapıldığı 
dikkat çekmektedir.   
 Örneğin İKY gibi yönetim ve organizasyon disiplininin önemli bir dalı olan örgütsel davranış 
alanında 2008-2014 yılları arasında yazılan toplam 115 doktora tezinin %70’nin örneklemini beyaz yakalı 
çalışanların, %5’ini mavi yakalı çalışanların ve %25’ini ise beyaz ve mavi yakalı çalışanların oluşturduğu 
ortaya konmuştur (Duygulu ve Boran Sezgin, 2014: ). Bu bulgu oldukça dikkat çekicidir. Diğer tarafta İKY 
uygulamalarındaki gelişimin gözlenebileceği sektöre yönelik İKY zirvelerinde de “Mavi Yakalılarda İK 
Yönetimi” başlığına yer verilmeye başlanmış olması da bir diğer dikkat çekici değişimdir (www.hrdergi.com, 
2015).Ayrıca bazı şirketlerin mavi yakalılar için özel kariyer geliştirme programları, eğitim programları ve 
farklı İK uygulamaları örneklerine rastlanmaktadır. 
 Örnekleme ve örneklem seçimi, bir çalışma için seçildikleri büyük grubu (araştırma evreni) temsil 
edebilecek şekilde, grup içerisinden belli sayıda elemandan (denek) oluşan, bir alt elemanlar grubu 
oluşturulması sürecidir (Altunışık ve diğerleri, 2010). Örneklemenin amacı, araştırmacıya evren hakkında 
genellemeler yapabileceği (tümevarım) bilgiyi, evrenin bütününü tek tek araştırmasına gerek kalmadan 
sağlamaktır. Örneklemenin, seçildiği evrene ilişkin genellemeler yapılabilecek bilgi/veri sağlayabilmesi için 
uygun bir teknikle oluşturulması gerekir. Yani, evreni temsil gücüne sahip olmalıdır (Gobo, 2004). Bir örnek, 
evreni temsil etmesindeki hassasiyet derecesinde başarılıdır. 
 Mavi yakalılar üzerinde araştırma yapmanın o kadar da kolay olmadığı ve özellikle kaliteli verilere 
ulaşabilmenin daha fazla çabayı gerektirdiği de unutulmamalıdır. Mavi yakalılarla yapılan bir katılımcı 
gözlem ve etnografi araştırmasında; mavi yakalıların örneklem olarak akademik bir çalışmaya katılmaya 
gönüllü olmadıkları; katılıma zorlandıklarında, anketleri evde çocuklarına doldurttukları ve bilimsel 
araştırmalardan kazanç beklentisini sorgulayarak, bu çalışmaların birilerine yarayacağı ve kazanç getireceği 
ama kendi işlerine yaramayacağı gibi bir düşünce yapısı nedeniyle negatif bir tutum geliştirdikleri 
gözlenmiştir (Yücesan-Özdemir, 2001).  
 
 5.Araştırmanın Amacı 
 Bu çalışma ile yönetim ve organizasyon disiplininin ülkemizdeki gelişiminde oldukça önemli bir yeri 
olan “Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi”nde yer alan bildiriler analiz edilerek ve alandaki 
akademisyenlerin görüşleri alınarak, akademisyenlerin örneklem tercihlerinde etkili olan faktörlerin 
belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu konuda bir farkındalık oluşturmak ve alandaki ampirik çalışmaların 
zenginleşmesi ve derinleşmesi bu çalışmanın; alana bir katkısı olarak düşünülebilir. 
 
 6.Araştırmanın Yöntemi 
 Çalışmanın amacı doğrultusunda araştırma sürecinde 2 aşama yer alacaktır. Araştırma sürecinin ilk 
aşamasında 2010 yılı ve sonrasında Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongreleri’nde yer alan bildiriler içerik 
analizine tabi tutularak, yer verilen örneklem içeriği belirlenecektir. İkinci aşamada ise yönetim ve 
organizasyon anabilimdalında akademik çalışmalar yapan ve kongreye bildiri ile katılan akademisyenlere e-
posta aracılığıyla yarı-yapılandırılmış anket formu gönderilerek örneklem tercihlerinde etkili olan faktörler 
belirlenmeye çalışılacaktır. 
 
 7.Araştırmanın Bulguları 
 Yapılan araştırmada hem içerik analizi bulguları, hem de yarı-yapılandırılmış anket bulguları aşağıda 
sunulmuştur. 
 
 7.1.İçerik Analizi Bulguları 
 Araştırma kapsamında 2010-2014 yılları arasında yapılmış ve bildiri kitabında basılan örgütsel 
davranış (ÖD) ve insan kaynakları yönetimi (İKY) ile ilgili bildiriler incelenmiştir. Fakat Yargıtay kararları, web 
sitesi analizleri, kavramsal çalışmalar, derleme çalışmalar, makale incelemeleri, öğrenci örneklemli bildiriler, 
tanım ve tipoloji çalışmaları bildiriler araştırmaya dahil edilmemiştir. Toplamda 320 adet bildiri 
incelenmiştir. 
 
 
 
 
 
 

http://www.hrdergi.com/
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 İncelenen bildirilerin  % 92, 5’i nicel yöntemler ile yapılmıştır.  Bildirilerin %23,4’ünde örnekleme 
yöntemi olarak kolayda örneklem tercih edilmiştir. Ancak bildirilerin % 64,6’sınde örnekleme yöntemi ile 
ilgili bilgi verilmemiştir. Bildirilerdeki örneklem tercihine bakıldığında, bildirilerin %2,1’si sadece mavi yakalı 
örneklem (7 tane bildiri), % 59’u sadece beyaz yakalı örneklem, %19,3’u hem mavi hem de beyaz yakalı 
örneklemdir. Ayrıca bildirilerin %19,3’unde yaka ile ilgili bilgi verilmemiştir. Mavi yakalı çalışmaların ise iş 
kazaları, işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili olduğu görülmüştür. 
 
 7.2.Yarı Yapılandırılmış Anket Bulguları 
 Araştırmalarında mavi yakalı çalışanları tercih eden katılımcılar araştırma konusu ve amacı, alt 
düzey işlerde daha doğru bilgi almak, veriye ulaşabilen sosyal çevre, mavi yakalıların emek sürecini 
incelemek, mavi yakalıların deneyimleri incelemek ve mavi yakalıların ihmal edilmeleri gibi gerekçelerle 
araştırmalarını mavi yakalılar üzerinde yaptıklarını ifade etmektedirler.  
 Araştırmamıza katılan akademisyenler; mavi yakalı çalışanlardan cevap alma zorluğu, zaman kısıtı, 
anket doldurtma zorluğu, mavi yakalı çalışanların iş yoğunlukları ve eğitim düzeylerinin düşük olması, mavi 
yakalıların anketlere gerekli özeni göstermemesi, beyaz yakalı çalışanlara kolay ulaşabilme, verilerin geçerli 
ve güvenilir olmaması kaygısı ve örgüt düzeyinde çıkarsama yapmaya dönük çalışmalarda mavi yakalılardan 
elde edilen bilginin yanıltıcı olacağı düşüncesi ile araştırmalarda mavi yakalıları tercih etmediklerini ifade 
etmektedirler. 
 Bir katılımcı ise mavi yakalılar ile ilgili araştırma yapmak şimdiye kadar aklıma gelmedi demiştir. 
 Araştırmaya katılan akademisyenler; mavi yakalıların endüstri ilişkileri konusu kapsamında 
algılanması, mavi yakalıların araştırmalara katılım konusunda isteksiz olmaları, iletişim kurmanın zorluğu, 
zaman kısıtı, veri elde etme zorluğu, elektronik ortamda ulaşmanın zor olarak görülmesi, akademinin sahaya 
inme pratiğinin olmaması, mavi yakalılar‘örgütte ne olup bittiğini bilmez’ ve ‘onlar eğitimsiz insanlar’ gibi 
önyargılara konu olmakta, masa başı yayın yapma kolaylığından vazgeçememeleri, ana akım bilgi üretme 
araçlarının yöneticilere ve beyaz yakalılara göre kurgulanması ve ana akım araştırmaların etkisinde kalma 
gibi nedenler ile mavi yakalıların tercih edilmediğini ifade etmişlerdir. 
Katılımcılardan biri böyle bir eğilimin farkında olmadığını söylemiştir. 
 Açık uçlu sorulardan elde edilen bulguları kısaca özetlemek gerekirse; “tüm çalışanları kapsayan 
karşılaştırmalı araştırmalar yapılmalı; veri toplama zorluğunun varlığı; araştırma sorusu- örneklem ilişkisi 
kurulmadan araştırmalar yapılıyor olması; veriye kolay ulaşabilme araştırma sorusunun önüne geçiyor 
yargısı; kolayda örneklemeye yönelmenin çoğunlukta olması; örneklem tercihi araştırma amaç ve kapsamına 
göre tercih edilmeli fikri ve örneklemin ana kütleyi temsil etmesi prensibinin tekrar hatırlanması” gibi tespit 
ve öneriler vurgulanmıştır.  
 
 8.Sonuç ve Değerlendirme 
 Mavi yakalıların örneklem olarak seçilmesi, akademisyenlerin birçoğu tarafından, klasik ve görece 
kolay veri toplama yöntemi olan anketlerin güvenilir bir şekilde kullanılamaması gibi gerekçelerle kasıtlı 
olarak tercih edilmeyebilir. Mavi yakalıların üretim sürekliliği ve sorumluluğunun olması, daha alt düzey 
işgören grubu oldukları için yönetimden izin alınmasının zorlukları ve mavi yakalıların akademik 
çalışmalardan bir çıkarları olması gerektiği ve olmadığı düşüncesi de durum tespitinin olası sebeplerini 
oluşturabilir.  
 Mavi yakalıların tanımı ve doğası gereği; akademik ve eğitim şartlarının görece düşük olması ve 
dolayısıyla bu özel örneklem grubundan veri toplayabilmek için katılımcı gözlem ya da derinliğine mülakat 
veri toplama yöntemleri yanında kaliteli ve anlamlı verilere derinliğine ulaşabilmek için belki de etnografi ve 
groundedteori (sistematik karşılaştırma) gibi ileri nitel tekniklere başvurmak gerekebilir. Bu da 
araştırmacıların içinde bulunduğu veya bulunması muhtemel zaman kısıtı ve yükselme baskısı, 
yayınlatabilme kaygısı ve bilim camiasının paradigma ve beklentisine uyma çabası gibi sebeplerle; anketlerin 
en hızlı ve sorunsuz şekilde beyaz yakalı ofis çalışanlarına (örneğin bankacılık sektörü ya da İSO ilk 500 
listesi) uygulanması, yönetim ve organizasyon literatüründe oldukça yüksek bir yüzdeye ulaşmaktadır. Bu da 
üzerinde dikkatle durulması gereken ciddi bir probleme dönüşmüş durumdadır. 

 
 
 

18. UYOK 19. UYOK 20. UYOK 21. UYOK 22. UYOK Toplam 

Bildiri kitabında yayınlanan (ÖD ve İKY) 64 84 92 82 65 387 

Analiz edilen bildiri sayısı (ÖD ve İKY) 48 70 76 70 56 320 
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 Bu çalışma, yönetim ve organizasyon alanının yöntemsel ve özelde örneklem boyutunda, üzerinde 
durulması gereken problemli alanları belirlemeye yönelik olarak kurgulanmıştır. Sonuç olarak, bilimsel 
bilginin derinlikli bir formda üretilebilmesi için örneklem tercihinin bilinçli bir karar olması gerektiği ve aynı 
zamanda, veri toplama ve analiz yöntemlerinin de konunun niteliğine uygun şekilde çoklu perspektiften 
değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmalıdır. 
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ÖZET 
Yenilikçilik günümüzde iş yaşamının önemli bir parçası haline gelmiştir. İşletmelerin orta ve uzun 

vadede yenilik yapmaksızın varlıklarını sürdürmeleri ve rekabet avantajlarını korumaları mümkün değildir. 
Bu bağlamda işletmelerin sürekli yenilik yaparak, mevcut ürünlerini iyileştirmeleri veya mevcut ürünlerinin 
yanına yenilerini eklemeleri beklenmektedir. Bu dinamik beklentinin karşılanması ise ancak işletmelerin 
yenilikçi insan kaynakları (İ.K.) uygulamalarını önemsemeleri, böylelikle de yenilik odaklı bir kültür inşa 
etmeleri ile mümkündür. Ancak literatürde bu ikisi arasındaki ilişkiyi açıklayan ampirik bir çalışma mevcut 
değildir. Bu çalışmada yenilikçi İK uygulamalarının yenilik üretimini besleyen bir kültür inşa etmeye ne yönde 
ve şiddette etki ettiği araştırılmıştır. Bulgular, yenilikçi bir yaklaşım ile gerçekleştirilen İ.K. uygulamalarının 
yenilikçi bir örgüt kültürünün inşası ve devamlılığı açısından taşımakta olduğu öncül rolün altını çizerek, ilgili 
yazına önemli bir katkı sağlamaktadır. 

 
Anahtar kelimeler: Yenilikçilik, Yenilik Kültürü, Yenilikçi İK Uygulamaları 
 
 1.Giriş    
Küreselleşme, şiddetlenen rekabet ve teknolojinin hızlanması günümüz iş dünyasında işletmeleri 

yenilik yapmak ya da yok olmak gibi bir ikilemle karşı karşıya bırakmaktadır (Lemon ve Sahota, 2004). Bu 
ikilem, örgütsel ekoloji kuramının çevredeki değişen koşullara uyum gösteren firmaların gelişip çoğalacağı, 
uyum sağlayamayan diğerlerinin yok olacağı şeklindeki temel varsayımı ile paralellik göstermektedir 
(Hannan ve Freeman, 1977; Önder ve Üsdiken, 2010).  Yenilik ile ilişkili ilk tanımlarda, (Schumpeter, 1934) 
yenilik, yeni bir ürün yaratma ya da var olan üründe değişiklikler yaparak pazara sürme olarak 
kavramsallaştırılmıştır. Yine, işletmenin, bir pazar sorunu ya da ekonomik bir dar boğazı aşmak yahut bir 
rakibin önüne geçmek amacıyla tek seferlik ya da nadiren gerçekleştirilen bir faaliyeti olarak ele alınmıştır. 
Ancak, ürün yaşam sürelerinin kısaldığı, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarının sürekli değiştiği pazar ortamında 
bu anlayış kısır kalmakta; yenilik, işletme tarafından gerçekleştirilen bir faaliyetten öte kültürel bir gelişim ve 
değişimi ifade etmektedir (BTSO, 2007).     Yaratıcı fikir, keşif ve icatların yeni ürünlere dönüştürülme süreci 
(Sucu, 2000) olarak yenilik, ancak ve ancak, işletme tarafından benimsendiğinde (içselleştirildiğinde), dış 
çevredeki değişimlere bir cevap ve çevreden gelebilecek tehditlerin önüne geçebilecek bir rekabet avantajı 
olarak değerlendirilmektedir (Damanpour, 1991). Dolayısıyla, işletmelerin rekabet  ve performans için 
yeniliği bir yaşam biçimi gibi algılamaları ve yeniliğe dayalı bir örgüt kültürü yaratmaları gerekmektedir (Tidd 
vd., 2001; Van der Pannevd, 2003; Khazanchi vd., 2007; Yeşil, 2010; Crossan ve Apaydin, 2010; Valencia vd., 
2010).  

Yönetim yazını incelendiğinde yenilikçi örgüt kültürünün özellikleri ( McLean, 2005; Dobni, 2008; 
Herzog, 2011), ölçümü (Martins ve Martins, 2002; Dobni, 2008) ve bu kültürün işletme performansı 
üzerindeki etkilerine dair (Wang ve Ahmed, 2004; Khazanchi vd., 2007) çok sayıda çalışmanın varlığına 
karşın; özellikle yenilikçi örgüt kültürünün öncüllerine dair  ilgili yazında bir boşluk karşımıza çıkmaktadır. 
İnsan kaynakları yönetimi (İKY) uygulamaları açısından incelendiğinde ise, uluslararası yazında, yenilikçi İK 
uygulamalarına dair çok sayıda araştırmanın olduğu ancak bu uygulamaların yenilikçi örgüt kültürü ile 
ilişkisinin belirlenmediği görülmektedir. Örgüt üyelerinin işlem ve süreçler ile ilgili algılamaları biçimlendiren 
ve üyeler tarafından paylaşılan norm, varsayım ve kabuller bütünü olarak örgüt kültürü (Schein, 1985); 
1980'li yılların başından bu yana popüler olan bir konu olmuştur (Hofstede,1991). Bu güçlü rolü dikkate 
alındığında kültürün, örgütün nasıl yönetildiğini belirleyen temel bir unsur olduğunu söylemek mümkündür 
(Saffold, 1988:547). İKY noktasından bakıldığından da ilgili yazında kültürün İKY üzerindeki şekillendirici 
etkisine dair çalışmaların mevcudiyetine rastlanmaktadır (örn. Kanungo ve Jaeger, 1990; Aycan vd., 1999). 
Burada karşımıza çıkan soru ise, kültürün özünü oluşturan değer, norm, varsayım ve kabullerin pekişmesi; 
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yeni nesil üyelere aktarılması ve devamlılığının sağlanmasında İKY uygulamalarının belirleyici role sahip olup 
olmadıklarıdır. Dolayısıyla yenilikçi İ.K. uygulamalarının yenilikçi örgüt kültürü geliştirme ve sürdürme 
üzerindeki rolü, bu araştırmanın birinci sorunsalı olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 
2. Metodoloji 
 
2.1. Kavramsal Çerçeve 
İK uygulamaları, örgüt kültürünün hem geliştirilmesi hem de içselleştirilmesi açısından büyük önem 

taşımaktadır. Genel olarak, üyelerin seçimi, iş tanımlarına uygun görevlere yerleştirilmesi, performanslarının 
belli ölçütlere göre değerlendirme, ödüllendirme, sürekli eğitim ve mesleki geliştirme etkinliklerini 
sürdürme, terfi işlemleri, yeni üyelerin oryantasyonu; mevcut kültürün pekiştirilerek içselleştirilmesini ve 
devamlılığını sağlamaktadır (Gümüş, 1995).  

Yenilik kültürü perspektifinden bakıldığında ise İK uygulamaları ile yenilikçilik arasındaki ilişkinin 
varlığına dair genel bir kabulün mevcudiyetine rağmen; yazında bu yönde oldukça  az sayıda ampirik 
çalışmanı varlığı görülmektedir (Mcelwee ve Warren, 2000; Jiménez-Jiméns ve Valle, 2005; Shipton, 2006; 
Laursen ve Foss, 2003). Örneğin Jiménez-Jiméns ve Valle (2005)’ye göre eğitim, ödüllendirme, uzmanlaşma, 
performans değerleme ve kişisel kariyer fırsatları, yenilikçi bir çalışma ortamının oluşturulması ile yakından 
ilintilidir. Shipton (2006) yirmi iki Amerikan imalat şirketi üzerinde gerçekleştirdikleri araştırma sonucunda; 
eğitim, oryantasyon, takım çalışması ve performans değerleme ve güçlendirme uygulamalarının çalışma 
ortamında yenilikçiliği teşvik eden önemli dinamikler olduğu sonucuna ulaşmıştır. Yenilik odaklı İKY 
uygulamaları ile yenilik arasındaki pozitif ilişki, “Yenilikçi Firmalarda En İyi Uygulamalar” olarak yapılan 
araştırmanın sonuçlarında da görülmektedir (Mcelwee ve Warren, 2000).   

 Yenilikçi İ.K. uygulamaları ile yenilik odaklı bir kültürün oluşumu arasındaki ilişkileri bu çalışma, 
Agarwala’nın (2003) izinde, yenilikçi İK uygulamalarını a) farkındalık, b) yürütme ve c) sonuçların tatmini 
şeklinde üç boyutta bağımsız değişken olarak ele almakta, yenilikçi uygulamaların yenilikçi bir örgüt 
kültürünün gelişimi ve devamlılığına katkı sağlayacağını ileri sürmektedir. Bu kapsamda, giriş bölümde yer 
verilen literatürden alınan desteklere de dayanarak aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir: 

H1: Yenilikçi İ.K. uygulamaları a) farkındalık, b) yürütme ve c)sonuçların tatmini, yenilik kültürü 
üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahiptir. Bu noktada üzerinde hassasiyetle durulması gereken nokta; 
yenilikçi bir anlayış ile tasarlanan İK uygulamalarının içeriği olacaktır. Örneğin; Agarwala (2003) Hindistan 
kökenli ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren 7 büyük firma üzerinde yaptığı araştırmada işe alım, çalışan 
memnuniyeti çalışmaları, ödüllendirme sistemleri,  gibi on dört adet yenilikçi İ.K.Y. uygulamasından 
bahsetmektedir. Walsworth ve Verma (2007)’nın, Kanada’nın uluslararası şirketleri üzerinde yaptığı 
çalışmada; eğitim, yenilik noktasında önemli bir İ.K.Y. uygulaması olarak değerlendirilmiştir. Som (2008) 
altmış dokuz Hindistan kökenli şirket üzerine gerçekleştirdiği araştırmada güçlendirme, mesleki eğitim ve 
performans değerlendirmeyi yenilikçi İ.K. uygulamaları kategorisinde değerlendirmiştir. Dolayısıyla yenilikçi 
İ.K. uygulamaların yenilik kültürü üzerindeki etkilerini ortaya koyabilmek için, öncelikle ülkemiz koşullarında 
-teknolojik, ekonomik ve kültürel- firmaların hali hazırda kullanmakta oldukları yenilikçi İ.K. uygulamalarını 
belirlemek gerekmektedir. Türkiye’de pratikte kullanımda olan yenilikçi İ.K. uygulamalarını tespit ederek 
bunların yenilik kültürü üzerindeki etkilerini ortaya koymayı hedefleyen bu çalışma eklektik bir yöntemi 
takip etmektedir. “Yenilikçi İ.K. Uygulamalarının Yenilik Kültürü Oluşturmadaki Rolü” nü belirlemek amacı ile 
nicel analize destek olarak yarı yapılandırılmış mülakatlardan elde edilecek veriler üzerinden 
gerçekleştirilecek nitel analizden de faydalanılmaktadır.  
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Tablo 1: Yenilikçi İK Uygulamalarına Dair Kodlamalar 
U İspat (Görüşler)  

 
 
 
U1 
 
 
 
 
 

 

Çalışanlara Hızlı Bilgi Aktarımı 
“…gelecek için en iyiyi tasarlamak adına akademimiz mevcuttur. Eğitim türlerimiz; ürün eğitimleri, teknik eğitimler, davranış ve yaklaşım eğitimleri, satış, servis ve müşteri ilişkilei yönetimi eğitimleridir. Akademi sayesinde bilgi birikimi çalışanlarımıza daha hızlı ve etkili aktarılarak sürdürülebilir gelişim için 
temel oluşturulmaktadır…” 
“…Şirketimiz inovasyonu her aşamada kullanmakta ve değişim için liderlik okulu hizmeti vermektedir. Başarının eğitimle geldiği inancıyla online eğitim yanında tamamen ihtiyaçlara göre belirlenen yetkinlik bazlı gelişime, operasyonel bilgiyi zenginleştirmeye, liderlik becerisini arttırmaya yönelik geniş 
yelpazede eğitim programları düzenlemekteyiz…” 

 
A2 
 
A7 
 

 
 
 
U1 
 
 
 
 
 

 

Farklı Bakış Açıları 
“…Geliştirme programları global olarak tüm ülkelerden farklı seviyede çalışanların katılımıyla farklı kültürlerden öğrenme imkanı sağlamaktadır…” 
“…Chain Reaction programıyla akademisyenlerimizin de desteğiyle birbiriyle ilişkisi olan projeler sayesinde grupların farklı bakış açılarını yansıtmalarına imkân sağlamaktayız…” 
“…Yurtdışı Eğitimleriyle farklı kültürlerden bakış açılarını birleştirmekteyiz…” 
“…her insanı ayrı bir yetenek olarak görerek yeni fikir ve görüşlerinin desteklenmesini ve uygulamaya geçirilmesinden yanayız…” 

 
A1 

A7 

A3 

A10 

 
U2 
 
 

 

Amaca Odaklanma 
“…şirket çalışanlarını ortak paydada birleştirmek ve şirket vizyonu doğrultusundaki hedeflerine ulaştırmak adına takım çalışması uygulamaktayız…” 
“…takım çalışması hem fikirlerin uygulanması aşamasında organize şekilde hareket etmeyi hem de paylaşmayı arttırarak aynı amaca odaklanmayı sağlamaktadır…” 

 
A5 

A11 

 
U2 
 
 

 

Katılımcılık 
“…farklı uzmanlık alanlarından gelen becerilerin birleştirilmesi sonucu oluşan sinerji yaratıcılığı da beraberinde getirerek inovasyonu olumlu şekilde yönlendirmektedir…” 
“…inovatif ürünlerin spesifik ve çeşitlendirilmiş olması, farklı uzmanlık alanlarından gelen çalışanların birbirlerini tamamlayarak bütün oluşturulması sonucu oluşmaktadır…” 
“…başından sonuna kadar tüm üretim döngüsü ile ilgilenerek, çok farklı disiplinlerden gelen bireylerden oluşan bir grup ile çalışacaksınız. Bu kişilerin her biri, ürünün, laboratuar masasından, pazara getirilmesi için gereklidir. Bu deneyim, sürekli olarak zihninizi canlı tutacak ve farklı açılardan düşünmenizi 
teşvik edecektir…” 

 
A6 

A12 

A7 

U3 Çok Yönlü İletişim 
“…expatlık ve uluslararası görevlendirmeler, farklı ülkelerde faaliyet gösteren ve farklı olgunluk modellerine sahip bilgi aktarımı için son derece önemli olup, çalışanlara da kişisel gelişim için imkân sağlar…” 
“…Sürekli öğrenme, iyileştirme ve yenilikçilik anlayışı ile değişimi gerçekleştirmek için öneri ve iletişim kanallarını etkin kullanmaktayız…” 
 

 
A1 

A14 

U3 Değer Yaratma 
“…yenilikleri yakalamak ve çalışanların iyi fikirlerini ortaya çıkarmak, değerlendirmek adına öneri sistemini uygulamaktayız…” 
“…şirketimizin itibarını korumak; ürünler, hedefler ve değerlerimiz konusunda bilgi paylaşmak için öneri ve iletişim kanallarımızı etkin kullanmaktayız…” 
“…Çalışanlarımızı iyileştirme süreçlerine dâhil eder ve bu yöndeki fikirlerine değer veririz. Bu amaçla iş arkadaşlarımızdan gelen iyileştirme önerilerini değerlendirmek üzere komiteler kurulmuş olup, bu komitelerde değerlendirilerek uygulamaya alınan önerilerin sahipleri, şirket genelinde 
düzenlenen genel katılımlı bir törenle ödüllendirmekteyiz…” 

A3 

A7 

A11 

A10 

U3 Öngörü Yeteneği 
“…etkin ve hızlı iletişim soruna anında müdahale sağlamaktadır…” 
“…önleyici ve düzeltici politikalarla etkili iletişime önem vermekteyiz. 

A4 

A2 

U4 
 
 
 

Sosyalleşme 
“…tüm işletmelerimizde çalışanların memnuniyeti, sağlığı, güvenliği ve sosyalleşmesi için imkânlar sağlamaktayız…” 
“…Şirketimiz bünyesi genelinde iletişim, motivasyon, takım ruhu ve dayanışmayı pekiştirmek amaçlı sosyal faaliyet çalışmaları organize edilmektedir…” 
“…yaratıcılık için anahtar olan destek ve motivasyonu arttırmaktadır…” 
İnovatif Kültürün Mimarları İş Görenlere “Birey” Olarak Değer Verme 

 
A1 

A3 

A10 

U4 
 
 
 

“…zirvedekiler bilgi yarışması, çalışanların motivasyonlarını artırmak, iş streslerini azaltmak, aralarındaki iletişimi güçlendirmek ve aidiyet hissi oluşturmak adına çalışanlarımıza yönelik 2002 yılından beri parti ve spor turnuvaları düzenlemekteyiz…” 
“…motivasyon ve işin anlamlılığını arttırdığı inancındayız…” 
“…işimizi büyütmek ve başarılı işlere imza atmak için öncelikle çalışanlarımızı motive etmeliyiz. Lamplighter programıyla doğru beslenme ve sağlıklı yaşam tarzı amacıyla çalışanlarımızın sağlıklı ve zinde olmalarını sağlıyoruz…” 
“…Art’a Kalan Zaman" temasıyla hayata geçirilen proje kapsamında holding çalışanlarımız, fotoğraf ve yelken kulübü etkinlikleriyle ayda bir kez bir araya gelmekte ve kültür-sanat etkinliklerine katılmaktadırlar…” 
“…Çalışanlarımızı şirketi temsil eden en önemli değer olarak görmekteyiz…” 

A15 

A6 

A7 

A12 

A3 

U4 
 
 
 

 
Kariyer Planlaması 
“…Çalışanlarımızın kısa vadeli teknik ve kişisel gelişim eğitimi ihtiyaçları ve uzun vadeli, kariyer gelişim planları içinde, ileride görev alacakları düşünülen pozisyonlara onları hazırlayabilmek için, gelişim programları düzenlemekteyiz…” 
“…sene başında şirket hedeflerinin organizasyon içerisinde, yukarıdan aşağıya yayılımı sağlanır ve çalışanlar, bireysel hedeflerini buna göre belirlerler. Bireysel performans sonuçları, ücret ve yan haklar sürecinde önemli rol oynamaktadır. Sürekli geri bildirimlere dayanır…” 
 

 
 
A8 

A1 
 

U6 
 

Yeteneklerin Çekilmesi 
“…şirkette yeteneklerin çekilmesi ve tutulmasına önem verilmektedir. Bu bakımdan eğitim programlarında farklı kademelere göre yetenek programları yer almaktadır…” 
“…yaratıcılığın, inovasyon için temel yatırım olduğu düşüncesindeyiz…” 
“...Proje liderliği ve case studies ile üniversite öğrencilerinin yaratıcılıklarını keşfetmek için bir platform sunmaktayız…” 
“…bilimsellik temelinde yeni fikirleri istemekte ve uygulamaya geçirmekteyiz…” 
…inovasyon ekipleriyle seçilen fikirler hayata geçirildiğinden inovasyonu çalışmalarımızın kalbine koyarak yaratıcılığı desteklemekteyiz …” 

 
A1 

A5 

A7 

A15 



23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, MUĞLA 

487 
 

 İnovatif Kültürü Benimseme 
“…inovasyon ekipleriyle seçilen fikirler hayata geçirildiğinden inovasyonu çalışmalarımızın kalbine koyarak yaratıcılığı desteklemekteyiz …” 
“…yaratıcılık ve yenilikçilik değerlerimiz arasında olup, süreçlerin sürekli iyileştirilmesi için yaratıcı ve yenilikçi bireylere değer vermekteyiz…” 
“…sürekli yetkinleştirme ve yenileme politikasıyla yenilikçi fikirlerin uygulanmasına değer vermekteyiz...” 
“…çalışanlarımızın heyecanlı, iletişime açık, yaratıcı, pozitif ve kendini geliştiren bireyler olmasını isteriz…” 
“…Ödül yönetim stratejisi, potansiyeli yüksek adayların, şirkete katılımında ve dolayısıyla şirketin hedeflere ulaşmasında kritik rol oynamaktadır. Global gelişim programlarıyla da yaratıcılık desteklenmektedir…” 
“…Yenilikçi, araştırmacı bir şirket olarak, bilimsel ve teknik uzmanlığımızı sürekli olarak geliştirmekteyiz…” 

 
 
A2 

A14 

A11 

A4 

A1 

A8 

U7 
 

Sürekli Öğrenme 
“…Çalışan ve yönetici görüşmeleri karşılıklı geri bildirime açık ortamda yapılmaktadır…” 
“…süreçleri sürekli iyileştirme, ayrıca öğrenme ve yenilikçiliği dikkate alan yönetim anlayışını geliştirmek için koçluk sisteminden yaralanmaktayız…” 
“…devamlı öğrenme ve uygulayarak ilerleme anlayışıyla bilgilerinden faydalandığımız mentörlerimiz sayesinde çalışanlarımız kendilerini geliştirmektedir…” 
“…koçlar ile çalışanların geliştirilmesi gereken yönler belirlenmekte, eğitimlerle geliştirilerek organizasyonun ihtiyaç duyduğu nitelikteki insan kaynağının oluşturulması sağlanmaktadır…” 
“…Geleceğin Liderleri Programı, işi hızlı öğrenmekle; ilk günden itibaren, dünyanın en sevilen multi-milyon Euro’luk, pazar lideri markalarını yönetmekle ilgilidir ve iş konusunda kesintisiz bir koçluk almak, üstün eğitim fırsatları ve gerçek sorumluluklar demektir…” 

 
A1 

A14 

A3 

A9 

A7 

U7 
 

İnovasyon Aktörleri 
“…İşe alım sürecinde temel amaca hizmet etmek üzere; işbirliği sağlayacak, motivasyonu yüksek, çalışmalarımızı hep ileriye taşıyacak etkin insan kaynağı tercih etmekteyiz…” 
“…çalışanlarımızın iletişime açık, gelişmeye önem veren, kültürlerarası çalışabilen, ürün kalitesini ve müşteri tatminini gözeten, katılımcı, girişimci ve yenilikçi bireyler olmasını istediğimizden öneri sistemlerini etkin şekilde kullanmaktayız…” 

 
A14 
A9 

U8 Deneyim 
“…Dünyanın sayılı kuruluşları ile yürütülen uzun soluklu ürün geliştirme faaliyetlerinden elde edilen deneyimler, uluslararası kongre ve sempozyumlarda da makale olarak sunulmakta ve tüm dünya ile paylaşılmaktadır…” 
“…çalışanın farklı görevlerde başarılı olabilmesi ve kendini geliştirmesi dolayısıyla motivasyonunun artması için iş rotasyonuna önem vermekteyiz…” 
“…Hangi iş sürecinde yer alırsanız alın, kültürel değişim, çalışan ilişkileri, liderlik geliştirme ve daha birçok konuda deneyim elde etme fırsatınız olacaktır…” 
“…çalışanlarımız tecrübe edinmek adına benzer fabrikaları ziyaret edip, farklı üreticilerin düzenlediği sempozyumlara, fuarlara ve üniversitelerle işbirliği yapıp, çeşitli dallardaki eğitimlere katılıyorlar. Yenilenmenin kurumsal aşamasından başlayarak, yenilik ürününü de içine alan ve pazarlanabilme 
niteliğine sahip bir süreçte maliyetlerimizi azaltmak adına bize benzer üreticilerin deneyimlerinden yararlanıyoruz…” 
“…çalışanın bilgi birikimini ve deneyimini arttırmak için çalıştığı birimler dışında ancak bağlantılı birimlerde, belirlenmiş sürelerde çalışması sağlanır…” 

 
 
A13 

A3 

A7 

A11 

A14 

U8 Yaratıcılık ve Farkındalık 
“…amaç; çalışanlara, çalışanların ve şirketin beklentileri doğrultusunda küresel seviyede farklı deneyim fırsatları yaratarak her seviyede en iyi profesyonellerin yetişmesini sağlamaktır…” 
“…örgütte çalışanların potansiyellerini yükselterek başka işlere yönelmelerini sağlamaktayız. Özellikle yeni işe girenlerin farklı iş değişikliklerini deneme yoluyla kendilerini test etmelerini ve kişisel değerleri ile iş arasındaki uyum noktalarını karşılaştırarak değerlendirmelerine imkân 
sağlamaktayız…” 
“…artan müşteri taleplerine ihtiyaç verecek şekilde çalışanların yetenek ve bakış açılarının geliştirilmesi için rotasyona önem vermekteyiz…” 
“…farklı iş alanları çalışanların algılarını açmakta ve yaratıcılıklarını bütünü görerek geliştirmektedir…” 
“…büyüme ve inovasyonu gerçekleştiren bir şirket olarak çalışanlarımıza iş rotasyonu uygulayarak hem motivasyonlarını arttırmakta hem de kendilerini geliştirmelerini sağlamaktayız…” 
 

 
 
A1 

A2 

A9 

A5 

U9 Mesleki Gelişim 
“…Çalışanlarımızın profesyonel ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi amaçlamaktayız…” 
“…yeni mühendislerin tecrübe edinerek kendilerini geliştirmelerini sağlayacak projemiz devam etmektedir. performans yönetim sistemi neticesinde elde ettiğimiz verilerle, kişisel gelişim, yönetsel gelişim ve mesleki gelişim alanlarında bir sonraki yılın eğitim planını oluşturmaktayız…” 
“…akademimiz tarafından da gerekli eğitimler sağlanarak iş görenlerimizin gelişimine ve sorumlulukları yüklenebilmelerine imkân tanımaktayız…” 
“…çalışanların performansları değerlendirilerek geliştirilmesi gereken yönler belirlenmekte ve kişisel gelişime  önem verilmektedir…” 

 
A8 

A11 

A2 

A9 

 Sürekli İnsiyatif Kullanarak Hareket Etmek 
“…iş önceliklerini çalışanlarımızın hedefleri doğrultusunda sıralayarak onların yetki paylaşımını geliştirmekte böylece istekli ve azimli iş gücü yaratmaktayız…” 
“…kişilerin karar verme yetkinliklerini arttırarak motive olmaları sağlanmaktadır…” 
“…çalışanlarımız, tüketiciler hakkındaki algılarının sınırlarını zorlayarak, kendilerini geliştirmelerini sağlayacaklardır. Akıllarına gelebilecek her pazarda farklı müşteriler ile karşılaşacak, ilgi çekici kariyer olanaklarına sahip olacaklardır…” 
“…çalışanların kendi insiyatiflerini harekete geçirerek inovasyon için de gerekli yenilikçi fikirler geliştirebilme yeteneklerini arttırabilmekteyiz…” 

 
A3 
A5 
A7 
A13 

                                                                                                                                                                                                                                            Sosyal Duyarlılık ve Topluma Saygı 
“…Genç Bilim Elçileri” projesi ilköğretim çağındaki çocukları gelecekte bilim insanı olma yönünde yüreklendirerek Türkiye’de bilimin gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktayız. Ayrıca bilim tohumları ekibiyle Toplum Gönüllüsü gençler gezici bir eğitim aracı ile yola çıkarak Türkiye’nin dört bir 
köşesine ulaşıp, çocukların bilime ilgi duymalarını ve bilimi sevmelerini sağlamak üzere bir dizi etkinliği hayata geçirmekteyiz…” 
“…WWF –Turkey ile birlikte, çevre koruma faaliyetleri çerçevesinde “Türkiye’deki canlıların korunması” için, şirketimizin desteği olarak yeni yıl tebrik kartları yayınlandı. Lösemili Çocuklar Yardım Vakfına destek olması amacıyla şirketimiz, 8 mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın çalışanlarına, vakfın 
logosunun basılı olduğu hediyeler armağan etti. “  
 

 
A2 

 
A4 

Kısaltmalar: U= Yenilik Odaklı İnsan Kaynakları Uygulamaları İçin Kodlar;  A=  Şirketler 
U1: Eğitim, U2: Takım Çalışması, U3:Öneri Sistemleri, U4: Sosyal Faaliyetler, U5: Performans Bazlı Ücretlendirme, U6: İşe Alım, U7: Mentorluk/Koçluk, U8:İş Rotasyonu, U9: GüçlendirmeU10: Sosyal Sorumluluk-  
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2.2. Ölçekler 
Araştırmamızda kullandığımız bağımsız değişken yenilikçi İK uygulamalarını değerlendirebilmek 

üzere Agarwala’nın (2010) geliştirdiği “farkındalık, yürütme ve sonuçların tatminini” içeren üç bölümlü 
ölçek- nitel araştırma sonuçlarında yer alan İKY uygulamaları adapte edilerek kullanılmıştır. Araştırmamızın 
bağımlı değişkeni yenilik kültürünü ölçmek için Hurley (1998)’in yedi soruluk ölçeğinden faydalanılmıştır.  

 
2.3. Örneklem ve Verilerin Toplanması 
Araştırma evreni, Capital 500 listesinde yer alan ve imalat sektöründe büyük ölçekli işletmeler olup; 

bu işletmelerden Kocaeli`nde yer almakta alan 92 tanesi örneklem olarak hedeflenmiştir. Bu 92 adet 
işletmenin İK yöneticileri ile irtibat kurulmuş ve 80 tanesinden olumlu geri dönüş alınarak yüz yüze görüşme 
yöntemi ile anket toplanmıştır. Nitel analiz açısından, 80 adet işletmeden oluşan bu nihai örneklemde yer 
alan işletmelerden 15’inin insan İK yöneticileri ile literatür destek alınarak hazırlanmış olan yarı 
yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilerek basit kodlama yöntemi ile kodlanmıştır. Bu görüşmelerde 
adaylara öncelikle, yenilik ve yenilik kültürü kavramı hakkında kapsamlı bilgi verilmiş ardından adaylara, 
işletmelerinde yenilikçi bir çizgide kabul edilebilecek hangi İKY uygulamalarından istifade ettiklerine dair açık 
uçlu bir soru sorulmuştur. Tablo 1’de yenilikçi uygulamalar ve kodları verilmiştir: 

 Bu görüşmelerden elde edilen veriler basit kodlama yöntemi ile kodlanarak yenilikçi insan 
kaynakları uygulamaları -eğitim, takım çalışması, öneri sistemleri, sosyal faaliyetler, performans bazlı 
ücretlendirme, işe alımda tercih sebebi olarak yaratıcılık, mentorluk-koçluk, iş rotasyonu, güçlendirme, 
sosyal sorumluluk olmak üzere- kategorik olarak belirlenmiştir.  

 

2.4. Ölçek Geçerliliği ve Güvenilirliği 
Anket formunda yer alan değişkenlerin birçoğunun geçerlilik ve güvenilirlikleri önceki çalışmalarda 

test edilmiş olsa dahi tekrar ölçek güvenilirlik analizlerine tabi tutulmuştur. İKY uygulamalarının ölçülmesi 
için oluşturulan ölçeğin iç tutarlılığının belirlenebilmesi için, her bir boyutun Spearman Brown formülü ile 
SplitHalf testine ve ilaveten de Cronbach α güvenirlik testine tabi tutulmuştur. Spearman Brown ve SplitHalf 
güvenilirlik testinin uygulamada kullanılmasındaki temel etmen, İKY uygulamalarına ilişkin yürütme, 
farkındalık ve tatmin başlıkları altındaki soruların bir faktörü oluşturmak yerine; bir toplamı, yani toplam 
puan skorunu ifade etmektedir (bknz., anket formu Ek B). Anketin orijinalini aldığımız Agarwala’nın (2003) 
çalışması da aynı metodolojiyi izlemektedir.  Yenilikçi İK uygulamalarının farkındalık, yürütme ve sonuçların 
tatminini (memnuniyet) ölçen ölçeğimizin orijinalinden farkı yenilikçi İK uygulamaları başlıklarının firmalarla 
yapılan mülakat sonucu belirlenmiş olmasıdır. Tablo 20’de de görüleceği üzere Spearman- Brown ve 
SplitHalf güvenilirlik katsayıları,  yürütme için 0,855, farkındalık için 0,872 ve sonuçların tatmini için de 0,824 
olarak bulunmuştur. Bununla birlikte Cronbach α değerleri, yürütme için 0,945, farkındalık için 0,947 ve 
sonuçların tatmini için 0,933 olarak hesaplanmıştır.  Yenilikçi kültür ölçeği de geçerliliği test etmek üzere 
keşifsel faktör analizine tabi tutulmuş; sonuçlar ölçekteki tüm soruların 0,6’yı aşan bir değer ile faktöre 
yüklendiğini göstermiştir.  

 
2.5. Araştırma Sorunsalının Çözümlenmesi 
Araştırma sorunsalının çözümlenmesinde öncelikle araştırma modelimizde yer alan faktörler 

arasında Spearman korelasyon analizi yapılmıştır. Sonuçlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre, 
yenilikçilik kültürü ile yürütme, farkındalık ve sonuçlardan tatmin arasında pozitif yönlü, ancak orta seviyede 
bir ilişki tespit edilmiştir (p<0,05). Bununla birlikte yenilikçi İK uygulamalarının kendi aralarındaki 
korelasyonları pozitif yönde ve yüksek oranda çıkmıştır (Bknz tablo 2). 

 
Tablo 2. Yenilikçi İK uygulamaları ile Yenilik Kültürü Arasındaki İlişkiler 

 Yürütme Farkındalık Tatmin YenilikKültürü 

Yürütme r 1 0,747** 0,719** 0,321** 

Farkındalık r 0,747** 1 0,779** 0,359** 

Tatmin r 0,719** 0,779** 1 0,465** 

İnovasyon Kültürü r 0,321** 0,359** 0,465** 1 

**p<0,01 

 
Araştırma modelinde yer alan faktörlerin karşılıklı ilişkilerini incelemeyi müteakip hipotezlerimizde 

öngördüğümüz doğrusal ilişkiler regresyon analizleri ile test edilmiştir. Bağımlı değişken olarak “yenilik 
kültürü”, bağımsız değişkenler olarak da yenilikçi İK uygulamaları (yürütme, farkındalık ve tatmin) 
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kullanılmıştır. Modelin bir bütün olarak anlamlı olduğu görülmektedir (F=28,513, p<0,00). Değişkenler 
açısından birebir bakıldığında ise “yürütme” ve “farkındalık”ın yenilikçilik kültürü üzerinde direk bir etkiye 
sahip olmadığı; “Tatmin”in ise yenilikçilik kültürü (β:0,765; p<0,01)  üzerinde pozitif ve direkt bir etki 
sergilediği görülmektedir.  Model de bir bütün olarak yenilikçilik kültüründeki değişkenliğin %53’ünü 
açıklayabilmektedir. 

 
Tablo 3. Yenilikçi İ.K.Y. Uygulamalarının Yenilik Kültürü Üzerindeki Etkilerini Gösteren Regresyon Analizi 

Sonuçları 
 
 
 
 
 
 

3. Sonuç 
Günümüzde pek çok sektör için yenilik, rekabet edebilmenin ve işletme başarısının en önemli itici 

güçlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Yenilik araştırmacıları işletmelerin yenilikçi olabilmeleri için 
yeniliğin yönetilmesi gereken bir dizi çalışma ve sürecin bir sonucu olduğunu, yeniliğe dayalı bir örgüt 
kültürü yaratmaları gerektiğini ifade etmekte ve bu kültürün özelliklerini, işletme performansı üzerindeki 
etkilerini incelemektedir.  

Yönetim yazını incelendiğinde araştırmaların genel olarak yenilikçi örgüt kültürünün özellikleri 
(Kanter, 1983; Judge vd., 1997; Ahmed, 1998; Martins ve Terblanche, 2003; McLean, 2005; Dobni, 2008; 
Herzog, 2011), ölçümü (Martins ve Martins, 2002; Dobni, 2008) ve bu kültürün firma performansı üzerindeki 
etkileri (Wang ve Ahmed, 2004; Khazanchi vd., 2007) üzerinde yoğunlaştığı; diğer yandan yenilikçi İK 
uygulamalarına dair çok sayıda araştırma olduğu, ancak yenilikçi örgüt kültürünün öncüllerine dair  ilgili 
yazında bir boşluk olduğu ve yenilikçi İK  uygulamaları ile yenilik odaklı bir kültürü arasındaki ilişkilerin 
yeterince incelenmediği görülmektedir.  

Dolayısıyla yenilikçi İK uygulamalarının yenilikçi örgüt kültürü geliştirme ve sürdürme üzerindeki 
rolü bu araştırmanın birinci sorunsalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte gelişmiş batı ülkelerinde 
öne çıkan İK uygulamalarının Türk işletmelerinde ne denli uygulanıp uygulanmadığı da araştırmamızın bir 
diğer sorunsalını teşkil etmektedir. 

 Bu araştırmandın amacı, gelişmiş batı ülkelerinde öne çıkan İK uygulamalarının ülkemizde faaliyet 
göstermekte olan işletmelerinde ne denli uygulanıp uygulanmadığı belirleyerek; belirlenen yenilikçi İK 
uygulamaları ile yenilikçi örgüt kültürü arasındaki ilişkileri incelemektedir. Kocaeli bölgesinde faaliyet 
göstermekte olan 15 büyük işletmenin İK yöneticileri ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler 
sonucunda elde edilen verilerin basit kodlama yöntemi ile kodlanması sonucu; yenilikçi İK uygulamaları,-
eğitim, takım çalışması, öneri sistemleri, sosyal faaliyetler, performans bazlı ücretlendirme, işe alımda tercih 
sebebi olarak yaratıcılık, mentorluk-koçluk, iş rotasyonu, güçlendirme , sosyal sorumluluk olmak üzere-  on 
yenilikçi İK uygulaması; gelişmiş batı ülkelerine paralel olarak ülkemiz işletmelerinde de aktif olarak 
uygulanan uygulamalar Bu sonuç, en azından büyük ölçekli işletmelerde  uluslar arası uygulamaların takip 
edilerek adapte edildiğini gözler önüne sermekte; İKY açısından yenilikçi uygulamalara yönelik bir bilincin 
mevcudiyetini ortaya koymaktadır.    

 Araştırmanın nicel bölümünde ise, bahsi geçen bu on yaygın yenilikçi İK uygulaması açısından, İK 
uygulamalarına yönelik farkındalık, tatmin ve bu uygulamaların sonuçlarından memnuniyetin yenilikçi örgüt 
kültürü inşası ve böylesi bir kültürün sürdürülmesi üzerindeki oluşturmadaki rolü araştırılmaktadır.  

  Araştırma sonuçları sadece yenilikçi bazda tasarlanan bu İK uygulamalarının sonuçlarına dair 
memnuniyet ile yenilikçi örgüt kültürü arasındaki direk ve anlamlı ilişkiye dair kanıt sağlamaktadır. Buna 
göre gerçekte yenilikçi örgüt kültürü oluşturmanın en önemli belirleyicisi işletmelerin yenilikçi İK 
uygulamalarını başarı ile yürütmeleri ve bu uygulamalardan tatmin edici sonuçlar almasının olduğu 
görülmektedir. Bu sonuç oldukça anlamlıdır. Çünkü örgüt kültürü örgüt üyeleri arasındaki paylaşılan algılar,  
değerler, varsayımlar ve inançlardır. Örgüt kültürü örgütün formal yapısının altında yatan işlerin nasıl 
yürüdüğünü ilişkin yazılı olmayan kuralları ve örgüte hakim olan ideolojiyi yansıtır.  Bu anlamda, işletmelerin 
yeni fikirlere açıklık, yaratıcılık, sürekli öğrenme, otonomi, işbirliği, esneklik ve informel iletişime yönelik 
yenilikçi bir örgüt kültürü oluşturmalarında etkili olan esas unsur İK uygulamalarına sahip olmalarından çok 
yenilikçi İK uygulamalarını başarılı bir şekilde uygulamaları, bu uygulamaları yöneticiler ve çalışanların 
sahiplenmesi ve tatmin edici sonuçların alınmasıdır.  Bu noktada yöneticiler yenilikçi İK uygulamaları olarak 
tanımlanan öneri sistemi, güçlendirme, takım çalışması,  eğitim, oryantasyon, performans değerleme, 

Bağımsız değişkenler β p Model Uyumu 

Yürütme -0,055 0,835 
F= 28,513 
p=0,000 

R2=0,530 Farkındalık 0,014 0,964 

Tatmin 0,765** 0,000 
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yönetici geliştirme, kariyer planlaması gibi uygulamalardan kendilerine uygun olan İK uygulamaları 
geliştirmeli ve bu uygulamaların çalışanlarca nasıl algılandığını inceleyerek, yenilikçi İK uygulamalarını canlı 
tutmalıdır. Bununla birlikte bu bulgular, yenilikçi İK uygulamalarına dair farkındalık ve yürütme ve yenilikçi 
bir kültür arasında herhangi bir ilişkinin olmadığı şeklinde de yorumlanmamalı. Yenilikçi İK uygulamalarına 
yönelik farkındalık yürütme ve sonuçlardan tatmin boyutlarının kendi aralarındaki yüksek korelasyon dikkate 
alındığında; farkındalık ve yürütmenin yenilikçi bir kültür inşasını yenilikçi İK uygulamaları sonuçlarından 
alınan tatmin üzerinden etkiliyor olması da gayet mümkündür. Nitekim yenilikçi İK uygulamaları, ilgili 
yazında nispeten çok da detaylı incelenmemiş bir kavram olduğundan, bu uygulamaların kendi içsel 
dinamikleri arasında nasıl bir yapılanmanın mevcut olduğu henüz bilinmemektedir. Bu açıdan, gelecekte İK 
uygulamaları ve yenilik kültürü üzerinde çalışacak araştırmacılara, yenlik kültürüne dair yeni öncüller ve 
yenilikçi İK uygulamalarının kendi iç dinamiklerini de araştırmaları, yenilikçi bir kültürün örgütsel çıktılarını 
(örn. rekabetçilik, örgütsel öğrenme ve performans gibi…) modele eklemeleri önerilmektedir.   
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ÖZET 
Bu çalışmada ilk olarak, Türkiye dahil86 gelişmekte olan ülkede, 2014 yılı için çalışma hayatında 

görülen cinsiyet eşitsizliğine sosyal kurumların etkileri,yatay kesit verilerine bağlı kurulan, çok değişkenli 
doğrusal regresyon modeli tahminiyle analiz edilmektedir. Sonrasında ise, Türkiye’de faaliyet gösteren 
seçilmiş 34 özel işletmeden 92 beyaz yakalı kadın çalışana yöneltilen anket soruları yardımıyla, kadın 

yöneticilerin incelenen kurumsal yapıların etkilerine ilişkin algıları değerlendirilmektedir. İlk kısımda elde 

edilen regresyon tahmin sonuçlarına göre, gelişmekte olan ülkelerde kadınların çalışma hayatına ekonomik 
katılımları ve fırsat eşitliğinde görülen farklılaşmaları, en çok aile içi cinsiyet ayrımcılığındaki değişmeler 
açıklamaktadır. Onu sırasıyla genç doğurganlık oranı, sivil hak ve özgürlükler kısıtlılığı, erkek çocuk yanlılığı, 
fiziksel şiddet ve politik güç ile hizmetler sektörünün gelişimi değişkenleri takip etmektedir. Ayrıca 
modeldeki kukla değişkenler kapsamında, din, bölge, petrol zenginliği ve sosyalist deneyimlerin etkilerinin 
anlamlı olduğu belirlenmiştir. İkinci kısımda elde edilen cevaplar, Türkiye’de kadın çalışanların çoğunun 
halen çalışma hayatında cinsiyet temelli sorunlarla karşılaştıklarını, ancak sosyal kurumların cinsiyet 
eşitsizliğine neden olabilecek olumsuz etkilerinden daha az etkilendiklerini destekleyici yöndedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Katılım Ve Fırsat Eşitliği, Cinsiyet Eşitsizliği, Kurumsal Yapılar, Yatay 

Kesit Analizi, Gelişmekte Olan Ülkeler, Türkiye. 
 
1. Giriş 
Cinsiyet eşitsizliği, fiziki farklılıkların ötesinde kısaca sosyal, ekonomik ve politik bakımlardan 

kadınlarla erkeler arasındaki fark olarak tanımlanabilmektedir. Farlılıkların, problematik kısmı ise ‘erkek 
yanlılığı’ olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yanlılıklara bağlı olarak kadınlar, ekonomik katılım ve fırsat eşitliği, 
hukuk, politik güç ve siyasi haklar, eğitim, sağlık ve refah gibi sayıları artırılabilecek göstergeler bakımından 
erkeklerin gerisinde bulunmaktadır (Lopez-Claros ve Zahidi, 2005). Bu göstergelerde kadınlar, İkinci Dünya 
Savaşı sonrası dönemde belirgin bir ilerleme gösterse de, çalışma hayatında halen ciddi bir eşitsizlik dikkat 
çekmektedir: Emek piyasasında işgücüne katılma oranları düşük olan kadınlar ayrıca çalışma koşulları, ücret, 
üst yönetimlere ulaşma, terfi ve promosyonlar, girişimcilik, iş kurma, liderlik ve finansal koşullar ile karar 
alma mekanizmalarına katılma başta olmak üzere farklı boyutlarda erkeklerin gerisindedir. Cinsiyet 
eşitsizliğinin, gelişmekte olan ülkelerde daha kronik bir sorun olmasının yanında,ayrıca gelişmiş ülkelerle bir 
yakınsama eğilimi de görülmemektedir (Cockburn, 1991; Draulans, 2003; Parcheta vd., 2013; UNDP, 2014; 
UN-WOMEN, 2014;WEF, 2014; WB, 2015a, 2015b).  

Günümüzde genel kabul gören bir görüş olan ‘ülkelerin sürdürülebilir ve dengeli bir gelişme için 
çalışma hayatında cinsiyet eşitliğinin sağlanması gerekliliği’, ampirik bulgularla da desteklenmektedir (örn. 
UN, 2009; UN, 2010; Nallari ve Griffith, 2011; OECD, 2011a; WB, 2012; UNCTAD, 2014). Bu durum, yerli 
literatürde de vurgulanmaktadır(örn. Özcan vd., 2003; Aliefendioğlu ve Özbilgin, 2006; Kara, 2006; Sayın, 
2008;Aktas ve Uysal, 2012; Ince, 2012). Ülke deneyimlerinde, farklı boyutlarında hesaplanan gelişmişlik 
göstergeleri ile cinsiyet eşitliği arasındaki yüksek korelasyon, ülkeleri mevcut eşitsizliklere neden olan 
faktörleri azaltmaya yönelik politika arayışlarına yöneltmektedir. Bu amaç, ülke sıralamalarında oldukça alt 
sıralarda bulunan Türkiye’de (EIGE, 2013; WEF, 2014; UNDP, 2014; WB, 2015a) de hükümet politikalarına 
yön vermektedir (ASPB, 2015; DPT, 2015). Ayrıca özellikle gelişmekte olan ülkelerde cinsiyet eşitsizliği, 
Milenyum Kalkınma Hedefleri’nde küresel olarak mücadele edilmesi gereken bir sorun olarak belirlenmiştir 
(OECD, 2012; UN, 2015). 

Geleneklerin, değerlerin, normların ve rollerin karmaşık etkileşimlerinden oluşan sosyal kurumlar; 
toplumda ve çalışma hayatında kadınların yerini ve rolünü belirleyen önemli dinamiklere sahiptir. Ekonomi, 
siyaset, aile, din, eğitim ve sağlık, sosyal kurumların başında gelmektedir. Etkileri en dar anlamda bireyler; 

                                                           
 Ülkelerin tam listesi ve ülkelere ilişkin tüm veri setleri; inceleme konusuna ilişkin kapsamlı teorik çerçeve ve geniş bir literatür 
incelemesi ile ayrıntılı tüm sonuçlar, istenmesi durumunda yazardan temin edilebilir. 
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en geniş anlamda ise bölgeler arasında değişen bu kurumlar, ülkelerin gelişmişlik göstergelerinin önemli bir 
belirleyicisi durumundadırlar (Browne, 2011; Macionis, 2012).   

Çalışma hayatında kadınların yeri kapsamında gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasında bir 
farklılık var iken; bu farklılık gelişmekte olan ülkelerin kendi içinde de gözlenmektedir. Bunun için özellikle 
gelişmekte olan ülkelerdeki bu farklılıkların kurumsal belirleyicilerinin ülke heterojenlikleri kapsamında ve 
sosyolojik temelli bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu gereklilikten 
yola çıkarak, 86 gelişmekte olan ülke için, kadınların çalışma hayatına katılım ve fırsat eşitliğine sosyal 
kurumların etkilerini 2014 yılı yatay kesit veri analizi ile inceleyen bu çalışmada, giriş bölümünden sonra 
teorik çerçeve ve ilgili literatür gelişimi genel hatlarıyla sunulmaktadır. Devamında, araştırmanın yaklaşımı 
ile model tanıtılmakta ve veri seti ile analiz yöntemi açıklanmaktadır. Sonrasında, ampirik bulgular ortaya 
konulmakta ve elde edilen genel sonuçların Türkiye için yansımalarını netleştirmek amacıyla, Türkiye’de 
faaliyet gösteren34 özel sanayi işletmesinden 92 beyaz yakalı kadın çalışanın verdiği cevaplar üzerinden 
değerlendirmeler yapılmaktadır. Çalışma, sonuçların özetlenmesi ve incelenen ülkeler için genel politik 
inisiyatiflerin sıralanmasıyla tamamlanmaktadır.  

 
2. Teorik Çerçeve ve İlgili Literatür Gelişimi 
Cinsiyet eşitsizliğini Sen (2001), 7 farklı boyutta ele almıştır. Buna göre kadınlar i) doğum, ii) ölüm, 

iii) temel olanaklardan yararlanma,  iv) özel fırsatlardan yararlanma, v) mesleki, vi) sahiplik ve vii) hane halkı 
(aile içi) bakımından eşitsizlikler ile karşılaşmaktadır. Bu çalışmada, iş hayatında görülen cinsiyet eşitsizliğinin 
nedenleri incelenirken, bu 7 boyutu doğrudan ve/veya dolaylı etkileyen kurumsal yapılardan hareket 
edilerek teorik çerçeve oluşturulmuştur. İlgili literatür ise cinsiyet eşitsizliğine farklı yaklaşımlar ile nedenleri 
ve sonuçları kapsamında geniş bir yelpazede gelişmiştir.  

Çalışma hayatında cinsiyet eşitsizliğini inceleyen ve gittikçe sayıları artan çalışmalarla, genel olarak 
görülebilen faktörler üzerinden spesifik ülke, sektör ya da firmalara odaklanıldığı ve kurumsal yapıların 
etkilerinin yeterince incelenmediği görülmektedir. Uygulanan anketlerle ayrı ayrı etkileri incelenen bu 
faktörlerin sinerjik yapısının ihmal edilmesi ve holistik bir yaklaşımda ele alınmaması bir eksiklik olarak 
görülmektedir. Ayrıca genel olarak aktif çalışanlar üzerinde odaklanıldığı ve kadınların işgücüne eksik 
katılımının önündeki yapısal engellerin ihmal edildiği görülmektedir. Dolayısıyla literatürde ancak çalışanlar 
üzerinden ve ülke bazında genellemeler yapılabilmekte, önerilen politik dönüşümleri genellemek ise zor 
olmaktadır. Çok sayıda ülkeyi kapsayan ve doğrudan gözlenemeyen sosyolojik nedenleri de inceleyen bu 
çalışma, özellikle Türkiye üzerine, yönetim ve organizasyon literatüründeki yerli akademik ilgiyi, kurumsal 
faktörlere çekme amacı taşımaktadır. 
 

3. Model ve Veri Seti 
Çalışmada ilk olarak, gelişmekte olan ülkeler arasındaki kurumsal farklılaşmaların, çalışma 

hayatında cinsiyet eşitsizliği farklılaşmalarını açıklama düzeyi analiz edilmektedir. Kurulan modelin tahmin 
gücünü artırmak için, mevcut literatürdeki bulgulardan hareketle, başka değişkenler de eklenerek 
çalışmanın teorik modeli şu şekilde oluşturulmuştur:  

       

 
 
 
 
 

i i i i i i i i

i i i i i i i i i

EGTM ,SGLK ,POLGUC ,AILEAYR , FIZSIDDET , ERKEKYANL , KAYNAKKIS , SIVHAKKIS ,

EKFE = f GDOGOR ,KBG ,NDYSG ,HZMTS , , , ,

i = 1,2,3

ISLDIN K SOSDEN K BOLGE K PETROL K

,..,86

 

Modeldeki değişkenlerve veri kaynakları aşağıda Tablo 1’de sunulmuştur. Modelde, kukla (K)’lar ile 
GDOGOR, KBG, NDYSG ve HZMTS dışındaki ilk 9 değişken endeks biçimindedir. Bazı ülkeler için negatif değer 
alan NDYSG dışındaki tüm değişkenlerin doğal logaritmik dönüşümü (LN) yapılmıştır. Logaritmik dönüşüm, 
serilerin normal dağılımlı olmasına ve değişen varyans sorununun azaltılmasına yardımcı olmaktadır (Sinha, 
2007: 94-95). 

 
Tablo 1: Kullanılan Değişkenler ve Veri Kaynakları 

Yatay Kesit Serisi Değişken Yıl Kaynak 

Bağımlı değişken: Ekonomik katılım ve fırsat 
eşitliği 

EKFE 2014 WEF, 2014 

Eğitim alma EGTM 2014 WEF, 2014 

Sağlık ve yaşam kalitesi SGLK 2014 WEF, 2014 

Politik güç POLGUC 2014 WEF, 2014 

Aile içi cinsiyet ayrımcılığı AILEAYR 2014 OECD, 2015; SIGI, 2015 

Kısıtlı fiziksel bütünlük ve şiddet FIZSIDDET 2014 OECD, 2015; SIGI, 2015 
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Erkek çocuk yanlılığı ERKEKYANL 2014 OECD, 2015; SIGI,2015 

Kısıtlı kaynaklar ve varlıklar KAYNAKKIS 2014 OECD, 2015; SIGI,2015 

Kısıtlı sivil hak ve özgürlükler SIVHAKKIS 2014 OECD, 2015; SIGI,2015 

Genç doğurganlık oranı GDOGOR 2012 WB-WDI (2015) 

Kişi başına gelir KBG 2013 WB-WDI (2015) 

Net doğrudan yabancı sermaye yatırımı girişi NDYSG 2012 WB-WDI (2015) 

Hizmet sektörü payı HZMTS 2012 WB-WDI (2015) 

Din (İslam) etkisi kuklası ISLDIN(K) 2015 Adrerents (2015); 
CIA (2015); 

NationMaster, 2015 

Sosyalist deneyim kuklası SOSDEN(K) --- Kornai, 1992; 2004; 
farklı ulusal ve 

uluslararası kaynaklar 

Bölge kuklası  BOLGE(K) --- WEF, 2014 

Petrol zenginliği kuklası PETROL(K) 2014 US-EIA (2015) 

 
3.1. Bağımlı Değişken: Kadınların Çalışma Hayatına Katılımı ve Fırsat Eşitliği (EKFE) 
Kadınların çalışma hayatına katılım seviyesini temsilen kullanılan ekonomik katılma ve fırsat eşitliği 

endeksi,Dünya Ekonomik Forumu (WEF, 2014: 5) tarafından, işgücüne katılım, ücret ve kariyer olanakları 
bakımından hesaplanmaktadır. Böylece farklı göstergeler üzerinden hesaplanan tek bir değişken olarak ifade 
edilebilmiştir. 0 ile 1 arasında değişebilen bu endeks, 1’e yaklaştıkça eşitsizlik azalırken, 0 a yaklaştıkça 
artmaktadır. 1, kadınlarla erkekler arasında herhangi bir farkın olmadığını,0ise tam bir eşitsizlik durumunu 
göstermektedir. Dikkat çeken bir durum, gelişmiş ülkelerde bile endekslerin 1’e yakın olmamasıdır. Örneğin 
2014 yılı için,142 ülke içinde ilk sıradaki İzlanda’nın endeks değeri yaklaşık 0,82’dir. Son sırada yer alan 
Suriye’nin endeksi 0,30 iken, Türkiye 0,45 ile 132. sıradadır.  

 
3.2. Açıklayıcı Değişkenler: Çalışma Hayatında Cinsiyet Eşitsizliğinin Belirleyicileri 
Çalışmada 4 kukla (dummy) değişkenle birlikte toplam 16 açıklayıcı değişken yer almaktadır. 

Değişkenlerden kurumsal yapıları temsil edenler, Dünya Ekonomik Forumu (WEF, 2014)’nun Küresel Cinsiyet 
Eşitsizliği endeksleri ile OECD (2015; SIGI, 2015)’nin Sosyal Kurumlar ve Cinsiyet Endeksleri’nden 
oluşmaktadır.  
 

3.2.1. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Endeksleri 
Çalışmada açıklayıcı değişkenlere ilişkin olarak ilk 3 veri seti; eğitim alma (EGTM), sağlık ve yaşam 

(SGLK) ile politik güç (POLGUC) endekslerinden oluşmaktadır. Bu endeksler daha çok formal kurumsal 
yapıları göstermektedir. Yine 0 ile 1 arasında değişebilen bu endeksler, 1’e yaklaştıkça kadınlarla erkekler 
arasındaki eşitsizlik azalmakta, 0a yaklaştıkça ise artmaktadır. 2014 yılı için eğitim alma eşitliği endeksinde 
Türkiye 0,95 endeksle 142 ülke içinde 105. sırada yer alırken, Çad 0,57 endeksle en son sırada yer 
almaktadır. Sağlık ve yaşam endekslerinde ise sosyal güvenlik uygulamalarının etkilerine bağlı olarak 
gelişmekte olan ülkelerin yüksek endekslere sahip olduğu görülmektedir. Buna göre, 0,98 olan en yüksek 
endeks değerine sahip 35 ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerden biri de Türkiye’dir. Bu ülkelerin neredeyse 
hepsi gelişmekte olan ülkeler grubundadır. Bu göstergede Ermenistan en son sırada yer almaktadır. Sağlık ve 
yaşam göstergelerindeki durum, politik güç göstergesinde tam tersine dönmekte ve gelişmekte olan 
ülkelerin yeri alt sıralara kaymaktadır. Kadınların politik güç göstergesinde 0,66 endeksle İzlanda ilk sırada 
yer alırken, yaklaşık 0,09 endeks değeriyle Türkiye 113. sıradadır. Kadınların hiçbir politik gücü olmadığı 
Brunei Sultanlığı0,00 endeksle en son sırada bulunmaktadır. 

 
3.2.2. OECD’nin Sosyal Kurumlar ve Cinsiyet Endeksleri 
Çalışmada kullanılan bir diğer açıklayıcı değişken seti, OECD (2015)’in Sosyal Kurumlar Ve Cinsiyet 

Endeksi(SIGI) hesaplamalarındakullandığı5 alt endeksten oluşmaktadır (bkz. SIGI, 2015; OECD, 2015): i)Aile 
içi cinsiyet ayrımcılığı (AILEAYR) endeksi, yasal evlilik yaşı, erken evlenme oranı ve aile otoritesi ile miras 
haklarına göre hesaplanmaktadır. ii) Kısıtlı fiziksel bütünlük ve şiddet (FIZSIDDET) endeksinde, sırasıyla 
kadına karşı şiddet, tecavüz ve cinsel istismara yönelik kanunlar; şiddete karşı genel tutumlar ve hayat 
boyunca bu şiddetin devam etmesi göstergeleri ile kadınların eşleri ve sosyal çevrelerinden bağımsız olarak 
aile planlaması yapma güçleri dikkate alınmaktadır. iii) Erkek çocuk yanlılığı (ERKEKYANL) endeksinde, 
doğumda cinsiyet beklentisi ve tercihi ile doğumdan sonra çocuğa karşı davranışlarda ortaya çıkan kız 
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çocukları aleyhine eşitsizlik hesaplanmaktadır. iv) Kısıtlı kaynaklar (KAYNAKKIS) endeksinde toprak (arazi) ve 
toprak dışı varlıklar ile finansal kaynaklara erişim konusunda görülen cinsiyet farklılıkları belirlenmektedir. 
Son olarak v) kısıtlı sivil hak ve özgürlükler(SIVHAKKIS) kapsamında ise kamusal alanlara erişim, politik güç ve 
politik temsil faaliyetlerinde görülen cinsiyet ayırımcılıkları belirlenmektedir. Bu endeksler 0 ile 1 arasında 
değer alırken, orijinal olarak WEF (2014)’in endekslerinin tersi biçimde 0 tam eşitliği gösterirken 1 tam 
eşitsizliğe işaret etmektedir. Çalışmanın analiz kısmında, verileri aynı formda uyumlaştırmak amacıyla, OECD 
(2015)’nin endeksleri 1’den çıkarılarak tersine çevrilmiştir. 

 
3.2.3. Diğer Faktörler 
Yukarıda açıklanan çok boyutlu ve sosyolojik temelli kurumsal faktörler dışında,modelin tahmin 

gücünü artırmak için,çalışma hayatında kadınların aktif katılımı ve fırsat eşitliğini etkilemesi beklenen başka 
değişkenler de modele eklenmiştir. Bu değişkenlerden spesifik olan bazıları, modelde kukla (K) değişkenler 
ile temsil edilmiştir. Dünya Bankası’nın Küresel Gelişmişlik Göstergeleri (WB-WDI, 2015) kapsamında, genç 
doğurganlık oranı (GDOGOR), genç yaş (15-19)aralığındaki her 1000 kadın başına düşen doğum miktarı 
olarak alınmıştır.Kişi başına gelir (KBG), 2005 sabit fiyatlarıyla gayrisafi yurtiçi hasıla (milli gelir)’nın kişi 
başına düşen değeridir. Net doğrudan yabancı sermaye girişi (NDYSG), net doğrudan yabancı sermaye 
girişinin milli gelir içindeki payı olarak alınmıştır. İlgili ülkedeki hizmet sektörünün büyüklüğünü temsil eden 
Hizmet sektörü (HZMTS)değişkeni toplam istihdamda hizmet sektörünün % payı olarak alınmıştır. 

Kadınların çalışma hayatına katılımı ve fırsat eşitliği bakımından en düşük endekse sahip ülkelerin 
çoğunun Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile Sahra-Altı Afrika bölgesinden olduğu dikkat çekmektedir. Büyük 
ölçüde Müslüman nüfus çoğunluğa sahip bu ülkelerin genelinde ayrıca temel iş çevreleri de petrol 
üretimlerine bağlı olarak biçimlenmektedir. Bu özelliklere sahip ülkeler üzerine cinsiyet eşitsizliğinin yerel 
belirleyicilerini inceleyen çalışmaların sayısı da artmaktadır (örn. Ross, 2008; Norris, 2011; Kucuk, 2013).Söz 
konusu bu göstergelerin etkileri modele eklenen kukla (K) değişkenlerle belirlenmeye çalışılmıştır. Buna 
göre, din (İslam) etkisi (ISLDIN(K)) kapsamında kukla değişken, toplumda en fazla mensubu olunan din 
İslamiyet ise 1, değilse 0biçiminde belirlenmiştir. Sosyalist deneyim(SOSDEN(K)) var ise 1 yok ise 0 olarak 
kukla değişken eklenmiştir. Buna göre tarihsel gelişimlerinde en az 5 yıl boyunca, farklı tanımlarında 
sosyalist yönetim yaşayan ülkeler sosyalist deneyime sahip olarak değerlendirilmiştir. Bölge özelliği 
(BOLGE(K)) değişkeninde ise, eğer ülkeler Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi ile Sahra-Altı Afrika 
bölgelerinden ise 1, başka bölge ülkeleri ise 0 olarak kukla değişken eklenmiştir. Son olarak petrol zenginliği 
(PETROL(K)) kapsamında, petrol zenginliğine dayalı bir iş çevresinin yoğun olduğu ülkelerde modern hizmet 
sanayilerinin gelişmesi engellenebileceği gibi; ülkelerin demokrasi, yolsuzluk ve yozlaşma dahil kurumsal 
niteliği de kötüleşebilecektir. Ayrıca dışa kapanma ve küresel değerlerden uzaklaşma eğilimi de 
artabilecektir. Bu beklentiyi doğrular şekilde, incelenen ülkelerden net petrol ihracatçısı olanların ortalama 
olarak daha kötü durumda olduğu görülmektedir. Bu gözlem, doğal kaynak zenginliğinin, sosyal kurumların 
ve çok sayıda olumsuz mekanizmalar ile modern iş ortamlarının gelişmesini engellediği tezini destekler 
niteliktedir. Bu etkilerin gelişimini yansıtabilmek amacıyla çalışmada ülke, petrol ve türev ürünlerinin net 
ihracatçısı ise 1, aksi takdirde (petrol ithalatçısı ya da net ticaret dengesine sahipse) 0 olarak kodlanarak 
kukla değişken eklenmiştir. 

 
4. Ampirik Yaklaşım ve Yatay Kesit Analiz Süreci 
Yatay kesit verilerine dayalı çalışmalar, kurulan yatay kesit regresyon modelleri kapsamında belirli 

bir zamanda bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi ile bu ilişkinin yönünü ve 
büyüklüğünü araştırmaktadır (Wooldridge, 2010). Bu çalışma kapsamında yatay kesit (ülke boyutu) analizi, 
bağımlı değişkende (EKFE) 86 ülke için görülen farklılıkların, bağımsız değişkenlerdeki değişmeler tarafından 
ne oranda ve hangi yönde açıklandığını belirlemektedir. Verilerin elde edilebilirliğine bağlı olarak seçilen 86 
heterojen ülke, tüm gelişmekte olan ülkelerin genel karakteristiklerini kapsayacak kadar geniş olduğundan 
elde edilen sonuçların güvenirliği de artmaktadır. Bununla birlikte zaman boyutu olmadığından ulaşılan 
regresyon katsayıları, nedensellik ilişkisinden çok, farklılıkları açıklama özelliği üzerinden 
değerlendirilebilmektedir.  

Kurulan doğrusal regresyon modeli, geleneksel En Küçük Kareler yöntemiyle tahmin edilmiş ve 
sonuçlar aşağıda Tablo 2’de sunulmuştur. Bu kapsamda incelenen 86 ülke için 2014 yılındaki kadınların 
çalışma hayatına ekonomik katılımları ve fırsat eşitliğinde (EKFE)görülen farklılaşmaları, istatistiki olarak 
anlamlı bir biçimde en çok AILEAYR (0,66185) değişkenindeki değişmeler açıklamaktadır. Onu sırasıyla 
GDOGOR (0,18112), SIVHAKKIS (0,05751), ERKEKYANL (0,0572), FIZSIDDET (0,04657), POLGUC (0,00187) ve 
HZMTS (0,00118) değişkenleri izlemektedir. Ayrıca, modeldeki tüm kukla değişkenler istatistiki olarak 
anlamlıdır. Diğer değişkenler ve regresyon sabiti katsayıları istatistiki olarak anlamsız elde edilmiştir. 
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Tablo 2: Gelişmekte Olan Ülkelerde Çalışma Hayatında Cinsiyet Farklılaşmalarının Belirleyicileri 

Değişken Katsayı t-ist. Olasılık (p) değeri 

LNEGTM -0,09437 -0,46996 0,6398 

LNSAGLK 0,00924 0,00451 0,9964 

LNPOLGUC 0,00184* 1,818018 0,0736 

LNAILEAYR 0,66185*** 3,50687 0,0008 

LNFIZSIDDET 0,04657* 1,76677 0,0814 

LNERKEKYANL 0,0572* 1,74953 0,0843 

LNKAYNAKKIS -0,00074 -0,03737 0,9703 

LNSIVHAKKIS 0,05751*** 2,94020 0,0044 

LNGDOGOR -0,18112*** -4,71689 0,0000 

LNKBG 0,00648 0,95434 0,3430 

NDYSG -0,00543 -0,69957 0,4864 

LNHZMTS 0,00118* 1,67028 0,0994 

ISLDIN(K) -0,02562** -2,06963 0,0423 

SOSDEN(K) 0,05235*** 2,88423 0,0051 

BOLGE(K) -0,02396*** -3,63304 0,0005 

PETROL(K) -0,03598* -1,69955 0,0938 

C -0,38063 -0,84883 0,3990 

R2 0,612 F-İst. (p olasılık d.) 4,354(0,000) 

Düz. R2 0,579 Durbin-Watson ist. 2,086 
*, ** ve ***, katsayıların sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde anlamlı olduklarını göstermektedir. 

 
Çok değişkenli doğrusal regresyon analizlerinde, tahmin edilen modele ilişkin regresyon 

katsayılarının güvenirliği, en küçük kareler (EKK) tahmincilerinin varsayımlarının geçerliliğine bağlı 
olmaktadır. Bunun için i)çoklu doğrusal bağlantı, ii) değişen varyans, iii) otokorelasyon ve iv) hata 
terimlerinin normal dağılmaması sorunlarının kontrol edilmesi gerekmektedir (Field, 2009: 220-221). 

Çoklu doğrusal bağlantı sorunu kapsamında, sırasıyla korelasyon matrisleri ve varyans şişme 
faktörleri (variance inflation factors) incelenmiştir. Ayrıca incelenen regresyon modeli ve alternatif model 
tahminleri, belirlilik katsayıları (R2) bakımından karşılaştırılmıştır. Her üç yöntemle elde edilen sonuçlara 
göre çoklu doğrusal bağlantı sorununun ve herhangi model spesifikasyon hatasının olmadığı belirlenmiştir. 
Değişen varyans probleminin saptanmasında yaygın kullanılan Breusch-Pagan-Godfrey testine göre, değişen 
varyans sorununun olmadığı belirlenmiştir. Otokorelasyon sorunun tespiti için ise önce kalıntılar 
(residuals)’ın dağılımları kontrol edilmiş ve sistematik olmayan bir dağılım belirlenmiştir. Bu düzensiz dağılım 
otokorelasyon sorunun olmadığının bir belirtisi olmakla birlikte regresyon modelinde otokorelasyon 
sorunun tespiti için Breusch-Godfrey Seri Korelasyon LM Testi uygulanmış ve VAR (vector auto 
regression)’da 2 olarak belirlenen optimum gecikme uzunluğunda otokorelasyon sorununun olmadığı tespit 

edilmiştir. Ayrıca çalışmanın tahmin edilen regresyon modeline ilişkin Durbin-Watson istatistiği 2,086 

olarak elde edilmiştir. Buna göre çalışmada otokorelasyon sorunun olmadığı netleştirilmiştir. Hata 
terimlerinin normal dağılımının belirlenmesinde, regresyon kalıntılarının çarpıklık (-1,149) ve basıklık (5,154) 
değerlerinin kabul edilebilir aralıkta olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, normallik histogramı, kalıntıların normale 
yakın dağıldığını göstermiştir. Yine Jarqua-Bera normallik test istatistiği 35,564 (p=0,000) olarak bulunmuş 
ve sonuç olarak hata terimlerine ilişkin kalıntıların normal dağıldığı ve böylece regresyon tahmincilerinin 
geçerli ve güvenilir olduğu belirlenmiştir.   

 
5. Türkiye Örneği 
Dünya Ekonomik Forumu (WEF, 2014)’nun genel Küresel Cinsiyet Eşitsizliği endekslerinde 

Türkiye’nin oldukça düşük skorlara sahip olduğu ve 142 ülke içinde 125. sırada yer aldığı görülmektedir. Bu 
durum, çalışmanın bağımlı değişkeni olan ekonomik katılım ve fırsat eşitliği (EKFE) endeksinde daha da 
kötüleşmektedir. Kadınlar aleyhine benzer bir eşitsizlik, politik güç (POLGUC) ve eğitim (EGTM) endeksleri 

için de geçerli iken, Türkiye’de devletin sosyal güvenlik uygulamalarına bağlı olarak sağlık (SGLK) 

göstergelerinde bir cinsiyet eşitsizliği görülmemektedir. OECD (2015)’nin Sosyal Kurumlar ve Cinsiyet 
Endeksleri(SIGI) incelendiğinde kaynak kısıtı (KAYNAKKIS) değişkeni dışında diğer kurumsal yapılar 
bakımından kadınlar aleyhine eşitsizlik durumları dikkat çekmektedir. Buna göre, sırasıyla Türkiye’de ciddi 

bir oranda erkek yanlılığının (ERKEKYANL) olduğu, kadınların sivil haklarının engellendiği (SIVHAKKIS), aile içi 
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ayrımcılıkların (AILEAYR) olduğu ve kadınların fiziksel (FIZSIDDET) şiddete maruz kalabildikleri görülmektedir. 

Mevcut yasaların ve onların Avrupa Birliği mevzuatına göre uyumlaştırılma süreçleri sayesinde kadınların 
arazi, arazi dışı ve finansal kaynaklara erişimde(KAYNAKKIS) erkeklerle aynı haklara sahip oldukları 
görülmektedir.  

Gelişmekte olan ülkelere ilişkin elde edilen genel sonuçları, Türkiye bakımından daha 
somutlaştırabilmek için çalışmada son olarak Türkiye’de faaliyet gösteren seçilmiş 34 özel sanayi 
işletmesinden 92 beyaz yakalı kadın çalışana anket temelli ve kısa cevaplı (evet, hayır, kararsızım, görüş 
bildirmek istemiyorum) iki grupta 21 soru yöneltilmiştir. İlk grupta yer alan 6 soruda kadınların çalıştıkları 
işletmede cinsiyet ayırımcılığı algıları ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışmanın genel sonuçları itibariyle bu grup 
sorularda, ayırımcılık algılarının yüksek olması beklenmiştir. İkinci grupta yöneltilen 15 soru ise, çalışmada 
kadınların işgücüne katılımı ve fırsat eşitliğini etkileyen sosyal kurumlara göre belirlenmiştir. Yine çalışmanın 
genel sonuçlarını dikkate alarak, kadın yöneticilerin bu kurumsal yapılara ilişkin olumsuz algılarının düşük 
olması beklenmiştir. 
 

6. Sonuç ve Öneriler 
Birinci kısımdaki regresyon modeli tahmin sonuçlarını şu şekilde özetlemek mümkündür: Kadınların 

çalışma hayatına ekonomik katılımları ve fırsat eşitliğinde görülen farklılaşmaları, en çok ‘aile içi cinsiyet 
ayrımcılığı’ etkilemektedir. Ayrıca yine ‘erkek çocuk yanlılığı’nın da anlamlı olması bu etkileri daha da 
kuvvetlendirmektedir. Diğer anlamlı etkilere sahip kurumsal temelli değişkenler ise ‘sivil hak ve özgürlükler 
kısıtı’, ‘fiziksel şiddet’ ve ‘politik güç’ endeksleridir. Buna göre, zor olmakla birlikte, incelenen ülkeler için kız 
çocukları aleyhine görülen aile içi cinsiyet yanlılığının; sivil hak ve özgürlükler ve politik temsil faaliyetlerinin 
önündeki yapısal engellerin formal yasalarla engellenmesinin kadınların çalışma hayatındaki payını, yerini ve 
önemini birlikte artırabileceği anlaşılmaktadır. Yine, kadına karşı şiddet olaylarının katı yasalarla önüne 
geçilmesi ve bu şiddeti haklı gösterebilecek kültürel ve dini yapıların etkilerinin elimine edilmesi gerekliliği 
ülkelerin ajandasında yer almak durumundadır. Bu yapılarla doğrudan ilgili olarak, genç doğurganlık oranının 
negatif etkileri dikkate alındığında, yasal evlilik yaşı uygulamalarından taviz verilmemesi gerektiği ve çocuk 
yaştaki doğumların engellenmesinin önemi kendini göstermektedir. Kurumsal yapılar kapsamında son olarak 
kadınların politik faaliyetlerinin önündeki kurumsal ve sosyolojik faktörlerin olumsuz etkilerinin giderilmesi 
için siyasi seçim süreçlerinde resmi kadın kontenjanı uygulaması ve/veya bu kontenjanların artırılması 
faydalı görülmektedir. Ayrıca, modeldeki tüm kukla değişkenler istatistiki olarak anlamlıdır. Buna göre, 
cinsiyet eşitsizliğinin azaltılması kapsamında başlangıç koşulları bakımından Müslüman, petrol zengini ve 
spesifik bölgelerde (Orta-Doğu, Kuzey Afrika ve Sahra-Altı Afrika) bulunan ülkelerin bir dezavantaja sahip 
olmasına karşın; sosyalist deneyime sahip ülkelerin daha avantajlı dinamiklere sahip olduğu görülmektedir. 
Bu bölgelerdeki, özellikle petrol zengini Müslüman ülkelerin, belirtilen politik dönüşümlerde daha fazla çaba 
göstermeleri gerekmektedir. Bu durum, petrol yoksunu olmasına rağmen, kısmen de olsa Türkiye için de 
geçerlidir. Diğer değişkenler ve regresyon sabiti katsayıları istatistiki olarak anlamsız elde edilmiştir. Eğitim 
ile sağlıklı yaşam kalitesi değişkenlerinin anlamsız olmasında, incelen ülkelerde genel olarak bu hizmetlerin 
kamu tarafından ve çoğunlukla ücretsiz olarak herkese sağlanmasının etkilerinin görüldüğü tahmin 
edilmektedir. Bununla birlikte nicel ölçümlü bu değişkenlerin nitel olarak değerlendirilmesi gerekliliği, ileriki 
çalışmalara yol gösterici niteliktedir. Kişi başına gelir değişkeni ise zenginleşmenin cinsiyet eşitliği ile birlikte 
gelişmemesinin bir göstergesidir. Buna göre zenginleşen ülkelerin cinsiyet eşitliği kapsamında daha ideal bir 
çalışma çevresine sahip olacağı hipotezi desteklenmemektedir. Bu durum, net doğrudan yabancı sermaye 
girişi değişkeninin anlamsız olması ile birlikte değerlendirildiğinde, çok uluslu firmaların veya daha genel 
ifadeyle doğrudan yabancı yatırımların ülkeye geliş amaçlarının da önemli olduğu görülmektedir. İncelenen 
ülkelerin birçoğunda bu tür yatırımların sadece önemli doğal kaynaklara ve geleneksel sektörlerde erkek 
egemen ucuz işgücüne erişmek için yapıldığı görülmektedir. Dolayısıyla bu tür sektörlerin gelişmesinin, 
modern hizmet sektörlerinin gelişmesiyle destelenmediği sürece, kadın istihdamına bir katkısını beklemek 
rasyonel görülmemektedir. 

Çalışmanın ikinci kısmında verilen cevapların genel ortalama ağırlıklarına göre kadınlar, yönetime 
katılma konusunda erkelerden daha fazla engellerle karşılaşmaktadır. Meslekte yükselme kriterleri ve 
performans değerleme süreçleri erkeklerin lehine belirlenmektedir. Kadınlar genellikle stratejik olmayan üst 
düzey pozisyonlara gelebilmektedir. Karar alma süreçlerinin her aşamasında erkek hakimiyeti 
bulunmaktadır. Kadınlar halen meslek-içi eğitim ve kariyer geliştirme faaliyetlerine erişim konusunda 
dezavantajlı durumdadır. Kadınların işletme dışı en büyük engeli, aile-çocuk ve ev işleri sorumluluklarıdır. 
Halen eş seçimi ve evlilik kararlarında bağımsız olamadıkları görülen kadınların ayrıca, düşük olmakla 
birlikte, cinsel saldırı ve tacize uğrayabildikleri görülmektedir. Aile içinde erkek kardeşleri lehine bir 
ayrımcılık oluğunu düşünen katılımcıların oranı da katılımcıların %30’undan fazladır. Ev işleri ve çocuk bakım 
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sorumluluklarını halen büyük oranda yüklenen kadınların, ayrıca aile dışından dini baskılar da 
hissedebildikleri görülmektedir. Ayrıca bu algılara sahip olan (sorulara evet diyen) katılımcıların çoğu, bu 
gelişmelerin, onların çalışma hayatlarını (iş bulma, meslek seçimi, iş gerekliliklerinin sağlanması, performans, 
kariyer gelişimi vb.) herhangi bir biçimde olumsuz etkilediğini düşündükleri görülmektedir. Özetle, 
Türkiye’de kadın çalışanların çoğunun halen çalışma hayatında cinsiyet temelli sorunlarla 
karşılaşabildiklerini, ancak sosyal kurumların cinsiyet eşitsizliğine neden olabilecek olumsuz etkilerinden 
daha az etkilendiklerini; etkilenenlerin ise çalışma kariyerlerinde bu etkileri bir şekilde hissettiklerini 
destekler bulgular elde edilmiştir.  Bu durum çalışmanın genel sonuçlarıyla örtüşür niteliktedir.  

Tüm gelişmekte olan ülkeler için gerekli olan politik dönüşümlerle birlikte değerlendirildiğinde, 
Türkiye’nin hukuki düzenlemelerinin, sosyo-kültürel değişimle desteklenmediği sürece yetersiz olacağı 
anlaşılmaktadır. Ayrıca, Türkiye’de görüşülen kadın yöneticilerin deneyimleri ve görüşleri kapsamında, kadın 
erkek eşitliğine dayalı bir örgüt kültürünün oluşturulması ve bunun insan kaynakları planlamasında bir 
zorunluluk olması gerekliliği görülmektedir. Ayrıca işletmelerde aile-iş sorumlukları dengesini dikkate alan 
esnek yönetim anlayışının benimsenmesinin, kadın çalışanların ve dolayısıyla işletmelerin genel verimlilik 
düzeyini artırabileceği anlaşılmaktadır.  
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 ÖZET 
 Sosyal kaytarma davranışı, grup içinde ortaya çıkan olumsuz davranış türlerinden biridir. 
Literatürde konuyla ilgili birçok çalışma yapılmış, yapılan araştırmalarda sosyal kaytarmayı etkileyen birçok 
faktör olduğu ortaya konulmuştur. Bu çalışmada bireylerin sosyal kaytarma davranışı göstermeleri ile 
psikolojik iklim algıları arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Bu doğrultuda psikolojik iklimi oluşturan alt 
boyutlar; katkı, tanıma, zorluk, rol açıklığı, destekleyici yönetim, kendini ifade etme ve fiziksel/ psikolojik 
sağlık tek tek ele alınmakta ve sosyal kaytarma davranışı ile ilişkileri incelenmektedir. Ayrıca araştırmada 
belirlenen demografik özelliklere göre yapılan sınıflandırmada, sosyal kaytarma davranışında sınıflar arası 
farklılaşma olup olmadığı da değerlendirilmektedir. 

 
Anahtar Sözcükler: Sosyal Kaytarma, Sosyal Kaytarma Davranışını Etkileyen Faktörler, Psikolojik 

İklim, Psikolojik İklimin Alt Boyutları (katkı, tanıma, rol açıklığı, destekleyici yönetim, kendini ifade etme, 
fiziksel/psikolojik sağlık) 
  
 1.Giriş 
 Son yıllarda, özellikle küresel örgütlerde iş süreçlerinde karmaşıklığın artması, grup çalışmalarının 
karmaşık problemlerde çoklu bakış açısı sağlamasınedeniyle, grup çalışmalarına olan eğilimi arttırmış ve 
grup çalışmalarını daha yaygın hale getirmiştir (Tata, 2002). Grup çalışmaları, bireylerin tek başına 
başaramayacakları birçok görevi kolektif çalışma sayesinde başarma imkanı sağlamakla birlikte, aynı 
zamanda bir takım fonksiyonel olmayan özelliklere de sahiptirler. Bu özelliklerden biri, kişinin yalnızken 
birey olarak gösterdiği performansın aksine, grup içinde kişisel performansını daha az göstermesi, yeterli 
çabayı göstermekten kaçınmasıdır. Bu olay, ilk defa Ringelmann (1913) tarafından tanımlanmış ve akabinde 
Latane, Williams ve Harkins (1979) tarafından “sosyal kaytarma” olarak adlandırılmıştır (Hoffman, 1992). Bu 
davranışın nedenleri incelendiğinde, davranışın ortaya çıkmasında etkili olan faktörler  durumsal özellikler, 
bireysel özellikler, grup özellikleri ve kültür olmak üzere dört başlık altında toplanabilir. Yapılan araştırmalar 
aynı zamanda ahlaki değer, onay yönelimi, dışadönüklük, duygusal denge gibi bazı kişilik özelliklerinin sosyal 
kaytarma ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Literatürde, çalışanın sosyal kaytarma davranışı göstermesinde işi 
ve çevresi ile ilgili çeşitli algılarının da(psikolojik iklimin de) etkili olduğu görülmüştür. Bu bilgilerden yola 
çıkarak, bu çalışmada “sosyal kaytarma davranışı” ile “psikolojik iklim”  arasında ilişki olacağı öngörülmüştür. 
Psikolojik iklim, örgütsel çevrelerin çalışanlar tarafından nasıl algılandığı ve yorumlandığını ifade eder. James 
ve James bireylerin işe ilişkin değerlere bakarak iş çevresini bilişsel olarak değerlendirdiklerini ileri 
sürmüşlerdir. Bu değerlendirme, örgütsel özelliklerin bireyin kişisel ve örgütsel esenliğini ne derece 
sağladığının bir yansımasıdır (Carless,2004). Birey günlük yaşantısını sürdürürken çevresini değerler, fiziksel 
ve sosyal olayları kendince algılar ve algıladıklarından etkilenir. Başka bir deyişle çevreden etkilenir, 
algıladıklarına göre davranışlarını belirleyerek yeni davranışlar üretir (Erdoğan, 1996). Algının davranışlar 
üzerindeki etkisine dair bu açıklamanın, psikolojik iklim algısının sosyal kaytarma davranışı ile ilişkisini 
açıklamada da temel oluşturduğu düşünülmektedir. Bu ilişkinin öngörülmesinde aynı zamanda, sosyal 
kaytarma ve psikolojik iklim konusunda yapılan çalışmalara ilişkin literatürde, sosyal kaytarma davranışının 
ortaya çıkmasında psikolojik iklimin alt boyutları olarak değerlendirilen bazı faktörlerin muhtemel etkisine 
dair görüş ve bulgular da etkili olmuştur.   
 

 2.Araştırmanın Metodu Ve Bulgular 
 
 2.1 Araştırmanın Amacı 

 Bu çalışmanın amacı, sosyal kaytarma davranışı ve psikolojik iklim arasındaki ilişkiyi ortaya 
koyarken; “güçlü bir psikolojik iklim sosyal kaytarma davranışını azaltır veya ortadan kaldırır mı?” sorusuna 
cevap aramaktır. Çalışmada bu iki temel değişken arasındaki ilişkinin incelenmesi yanında, psikolojik iklimin 
alt boyutları olan katkı, tanıma, zorluk, rol açıklığı, destekleyici yönetim, kendini ifade etme ve fiziksel/ 
psikolojik sağlık alt boyutları ile sosyal kaytarma ilişkisi de incelenmektedir. Araştırma aynı zamanda 
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demografik özelliklere göre yapılan sınıflandırmada sosyal kaytarma davranışında sınıflar arası farklılaşmayı 
da incelemektedir. 
  

2.2. Araştırmanın Yöntemi 
 Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada bireylerin sosyal 
kaytarma davranışını ölçebilmek amacıyla George’un Sosyal Kaytarma Ölçeğinden yararlanılmış, orijinal 
ölçekte olduğu gibikullanılan sosyal kaytarma ölçeğinde 10 ifadeye yer verilmiştir.   
 Araştırmada, bireylerin çalıştıkları işletmelere yönelik algılamalarını belirlemek amacıyla Brown ve 
Leigh tarafından geliştirilen 6 alt boyut ve 21 ifadeden oluşan psikolojik iklim ölçeğinden faydalanılmıştır. 
Psikolojik iklim ölçeği, diğer bazı araştırmacılar tarafından bazı ortak boyutlarda buluşmakla birlikte, farklı alt 
boyutlar ile değerlendirildiğinden ve konu üzerine ülkemizde örnek oluşturacak yeterli sayıda çalışma 
yapılmadığından, psikolojik iklimi etkileyen faktörleri doğru ölçebilmek amacıyla bir ön çalışma yapılmıştır. 
Ön çalışma 44 kişiye uygulanmış ve katılımcılara psikolojik iklim açıklanarak, çalıştıkları kurumlarda psikolojik 
iklimlerini etkileyen faktörleri belirlemeleri istenmiştir. Ön çalışma sonucunda Brown ve Leigh’in ölçeğinde 
bulunan 6 boyuta ek olarak “fiziksel ve psikolojik sağlık” olarak yedinci boyut oluşturulmuş; psikolojik iklim, 
destekleyici yönetim alt boyutuna eklenen bir ifade ve yeni oluşturulan yedinci boyuttaki yedi ifade ile 
toplamda 29 ifade ile değerlendirilmiştir. 
 Araştırmada hem sosyal kaytarma ölçeğinde hem de psikolojik iklim ölçeğinde ifadelere katılımla 
ilgili görüşler, 5’li Likert Ölçeği (1= Kesinlikle Katılmıyorum- 5= Kesinlikle Katılıyorum) ile belirlenmiştir. 
Araştırma hem sosyal kaytarma ölçeğini dolduran yöneticiler için, hem de psikolojik iklim ölçeğini dolduran 
çalışanlar için iki bölümden oluşmuş, her iki grup için 2. bölümde demografik özelliklerle (cinsiyet, yaş,eğitim 
durumu, kıdem gibi) ilgili sorulara yer verilmiştir. Elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak 
değerlendirilmiştir.  
  
 2.3. Araştırmanın Örneklemi 
Araştırma İstanbul ilinde faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli işletmelerde gerçekleştirilmiş; çalışma 
evreni kolayda örnekleme yolu ile belirlenmiştir. Araştırmanın başlangıç aşamasında, beyaz yaka çalışana 
sahip orta ve büyük ölçekli belirli firmalarla görüşülmüş, takiben araştırma sürecinde araştırma için gidilen 
her yeni firma, araştırmacıyı uygun özellikleri taşıyan bir başka firmaya yönlendirmiştir. Bu sayede toplamda 
64 firma ve 695 çalışana ulaşılmıştır. 

 
 2.4. Araştırma Bulguları 

 Araştırmanın bulguları ve yorumları iki alt başlıkta toplanmıştır. Öncelikli olarak çalışanların sosyal 
kaytarma davranışı göstermesi ve psikolojik iklim algıları tanımayıcı istatistiklerle değerlendirilmiştir. İkinci 
olarak ise, demografik özelliklere bağlı olarak belirlenen gruplar arasında sosyal kaytarma davranışı 
bakımından anlamlı bir farklılık olup olmadığına ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 
 Araştırmada güvenilirlik analizi yapıldığında, uygulanan sosyal kaytarma ölçeğinin güvenilirlik değeri 
-Cronbach Alpha: 0,920; psikolojik iklim ölçeğinin güvenilirlik değeri ise-Cronbach Alpha: 0,814 olarak 
bulunmuştur. 
 

 2.4.1.Araştırmanın Hipotezlerine İlişkin Sonuçlar ve Değerlendirmeler 
 
 2.4.1.1. Sosyal Kaytarma- Psikolojik İklim İlişkisi 

 Araştırmada ele alınan temel değişkenler; sosyal kaytarma davranışı ile psikolojik iklim algısıdır. 
Çalışmada aynı zamanda sosyal katarma davranışı ile psikolojik iklimin alt boyutlarını oluşturan katkı, 
tanıma, zorluk, rol açıklığı, destekleyici yönetim, kendini ifade etme, fiziksel/psikolojik sağlık boyutları 
arasındaki ilişkiler deincelenmiştir. Bu değişkenler arasındaki ilişkinin sınanması için Spearman korelasyon 
analizinden yararlanılmıştır. 

− H1: Sosyal kaytarma davranışı ile psikolojik iklim arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.  
 Araştırmanın temel hipotezine ilişkin gerçekleştirilen Spearman Korelasyon analizi sonucunda 
çalışanların sosyal kaytarma davranışı göstermeleri ile psikolojik iklim algılamaları arasında anlamlı bir ilişki 
bulunduğuna dair (anlamlılık düzeyi (p): 0,00 < 0,01), H1 hipotezi kabul edilmiştir. Sosyal kaytarma davranışı 
ile psikolojik iklimarasında zayıf ve negatif bir ilişkinin olduğu(korelasyon değeri -,262)  görülmektedir. 

-H1A: Sosyal kaytarma davranışı ile psikolojik iklimin “katkı” alt boyutu arasında anlamlı ilişki 
bulunmaktadır.  
 Spearman korelasyon analizi sonuçları değerlendirildiğinde çalışanların sosyal kaytarma davranışı 
göstermesi ile psikolojik iklimin katkı alt boyutu arasında (anlamlılık düzeyi (p): 0,00<0,01) anlamlı bir ilişki 
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olduğu bulunmuştur. H1A hipotezi kabul edilmiştir. Sosyal kaytarma davranışı ile psikolojik iklimin katkı alt 
boyutu arasında çok zayıf ve negatif bir ilişki vardır(korelasyon değeri: -,165).  

− H1B: Sosyal kaytarma davranışı ile psikolojik iklimin tanıma alt boyutu arasında anlamlı ilişki 
bulunmaktadır.  
 Yapılan araştırma sonuçları değerlendirildiğinde Spearman korelasyon analizi sonucunda sosyal 
kaytarma davranışı ile psikolojik iklimin tanıma alt boyutu arasında (anlamlılık düzeyi (p): 0,00<0,01) anlamlı 
bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bu sonuç doğrultusunda H1B hipotezi kabul edilmiştir. Sosyal kaytarma 
davranışı ile psikolojik iklimin tanıma alt boyutu arasında çok zayıf ve negatif bir ilişki vardır (korelasyon 
değeri -,183).  

− H1C: Sosyal kaytarma davranışı ile psikolojik iklimin zorluk alt boyutu arasında anlamlı ilişki 
bulunmaktadır.  
 Sosyal kaytarma davranışı ile psikolojik iklimin zorluk alt boyutu değerlendirildiğinde yapılan analiz 
sonucunda (anlamlılık düzeyi (p): 0,058> 0,05) değişkenler arasında anlamlı bir ilişki bulunamamış, H1C 
hipotezi reddedilmiştir. 

-H1D: Sosyal kaytarma davranışı ile psikolojik iklimin rol açıklığı alt boyutu arasında anlamlı ilişki 
bulunmaktadır.  
 Sosyal kaytarma davranışı ile psikolojik iklimin rol açıklığı alt boyutu değerlendirildiğinde yapılan 
analiz sonucunda (anlamlılık düzeyi (p): 0,002< 0,01) değişkenler arasında anlamlı bir ilişki bulunmuş, H1D 
hipotezi kabul edilmiştir. Sosyal kaytarma davranışı ile psikolojik iklimin rol açıklığı alt boyutu arasında çok 
zayıf ve negatif ilişki vardır (korelasyon değeri -,120). 

-H1E: Sosyal kaytarma davranışı ile psikolojik iklimin destekleyici yönetim alt boyutu arasında 
anlamlı ilişki bulunmaktadır.  
 Sosyal kaytarma davranışı ile psikolojik iklimin destekleyici yönetim alt boyutu değerlendirildiğinde 
yapılan analiz sonucunda (anlamlılık düzeyi (p): 0,00<0,01) değişkenler arasında anlamlı bir ilişki bulunmuş, 
H1E hipotezi kabul edilmiştir. Sosyal kaytarma davranışı ile psikolojik iklimin destekleyici yönetim alt 
boyutu arasında zayıf ve negatif ilişki vardır (korelasyon değeri -,304).  

-H1F: Sosyal kaytarma davranışı ile psikolojik iklimin kendini ifade etme alt boyutu arasında 
anlamlı ilişki bulunmaktadır.  
 Sosyal kaytarma davranışı ile psikolojik iklimin destekleyici yönetim alt boyutu değerlendirildiğinde 
yapılan analiz sonucunda (anlamlılık düzeyi (p): 0,00<0,01) değişkenler arasında anlamlı bir ilişki bulunmuş, 
H1F hipotezi kabul edilmiştir. Sosyal kaytarma davranışı ile psikolojik iklimin kendini ifade etme alt boyutu 
arasında çok zayıf ve negatif ilişki vardır (korelasyon değeri -,191)  

-H1G: Sosyal kaytarma davranışı ile psikolojik iklimin fiziksel psikolojik sağlık alt boyutu arasında 
anlamlı ilişki bulunmaktadır.  
 Sosyal kaytarma davranışı ile psikolojik iklimin fiziksel psikolojik sağlık alt boyutu 
değerlendirildiğinde yapılan analiz sonucunda (anlamlılık düzeyi (p): 0,017<0,05) değişkenler arasında 
anlamlı bir ilişki bulunmuş, H1G hipotezi kabul edilmiştir. Sosyal kaytarma davranışı ile psikolojik iklimin 
fiziksel psikolojik sağlık alt boyutu arasında çok zayıf ve negatif ilişki vardır (korelasyon değeri -,091)  

  
2.4.1.2. Sosyal Kaytarma Davranışında Demografik Özelliklere Göre Oluşturulan Gruplar Arası 

Farklılıklar  
 Araştırmada sosyal kaytarma davranışının psikolojik iklim algısı ve psikolojik iklimin alt boyutları ile 
ilişkisinin incelenmesinin ardından, bu davranışın araştırmada yer alan demografik özelliklere 
(cinsiyet,yaş,medeni durum,çocuk sahibi olma, eğitim, iş unvanı, sahip olduğu unvanda çalışma süresi, 
bulunduğu işletmede çalışma süresi, bağlı bulunduğu üstüyle çalışma süresi, iş hayatındaki toplam çalışma 
süresi, günde fiili çalışma süresi, bulunduğu ekipteki kişi sayısı, işletmede çalışan sayısı, iş kolu, işletmede 
performans yönetim sisteminin varlığı)göre belirlenen gruplar arasında farklılık gösterip göstermediğinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda araştırmada tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Çalışmada 
öncelikli olarak sosyal kaytarmaya ait her bir ifade ayrı ayrı değerlendirilmiş, akabinde sosyal kaytarma 
ortalama değeri ile demografik özelliklere göre gruplar arasında farklılık olup olmadığı incelenmiştir. 
 Sonuçlar değerlendirildiğinde tüm demografik özellikler arasında sadece bireyin “bağlı bulunduğu 
üstüyle çalışma süresi”ne göre belirlenen gruplar arasında sosyal kaytarma davranışında farklılık olduğu 
ortaya çıkmıştır. 
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H3: Sosyal kaytarma davranışı yaşa göre farklılaşmaktadır. Red 

H4: Sosyal kaytarma davranışı medeni duruma göre farklılaşmaktadır. Red 

H5: Sosyal kaytarma davranışı çalışanın çocuk sahibi olmasına göre farklılaşmaktadır. Red 

H6: Sosyal kaytarma davranışı eğitim durumuna göre farklılaşmaktadır. Red 

H7: Sosyal kaytarma davranışı iş unvanına göre farklılaşmaktadır. Red 

H8: Sosyal kaytarma davranışı unvanda sahip olduğu unvanda çalışma süresine göre 
farklılaşmaktadır. 

Red 

H9: Sosyal kaytarma davranışı mevcut işletmede çalışma süresine  göre farklılaşmaktadır. Red 

H10: Sosyal kaytarma davranışı bağlı bulunduğu üstüyle çalışma süresine  göre 
farklılaşmaktadır. 

Kabul 

H11: Sosyal kaytarma davranışı toplam iş hayatındaki çalışma süresine  göre 
farklılaşmaktadır. 

Red 

H12: Sosyal kaytarma davranışı günde fiili çalışma süresine göre farklılaşmaktadır. Red 

H13: Sosyal kaytarma davranışı ekipteki kişi sayısına göre farklılaşmaktadır. Red 

H14: Sosyal kaytarma davranışı işletmede çalışan sayısına göre farklılaşmaktadır. Red 

H15: Sosyal kaytarma davranışı iş koluna göre farklılaşmaktadır. Red 

H16: Sosyal kaytarma davranışı performans yönetim sisteminin varlığına göre 
farklılaşmaktadır. 

Red 

 
 Sosyal Kaytarma Ölçeği ortalama(toplam) değeri ile bağlı bulunduğu üstüyle çalışma süresine göre 
oluşturulan sınıflandırmada gruplar arası anlamlı bir farklılık incelendiğinde, öncelikle yapılan Levene testi 
sonucu (anlamlılık düzeyi (p: ,025< 0,05) gruplar arasında varyansların eşit olmadığı görülmüştür. ANOVA 
tablosu sonucunda ise şimdiye kadar incelenen demografik özelliklerin aksine (anlamlılık düzeyi (p: ,001 < 
0,05) bağlı bulunduğu üstüyle çalışma süresine göre yapılan sınıflandırmada sosyal kaytarma davranışında 
gruplar arasında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmaktadır. 
 Gruplar arasında varyansların eşit olmaması nedeniyle Post Hoc testleri arasında Tamhane analizi 
kullanılmış, sonuçlar değerlendirildiğinde şu andaki yöneticisi ile çalışma süresi 1 yıldan az ve 5 yıldan fazla 
olan gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Tanımlayıcı istatistikler incelendiğinde ise o anki 
yöneticisiyle 1 yıldan az süredir çalışanların, o anki yöneticisiyle 5 yıldan fazla süredir çalışanlara kıyasla 
sosyal kaytarma ortalama değerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonuçlardan yola çıkarak 
yöneticisiyle 1 yıldan az süredir çalışanların, yöneticisiyle 5 yıldan fazla süredir çalışanlara kıyasla daha fazla 
sosyal kaytarma davranışı gösterdiği söylenebilir. 

 
3.Sonuç 

 İşletmelerde insan kaynakları yönetiminin temel amacı performansı arttırmak ve iş yaşamının 
niteliğini yükseltmektir. Bu amaca ters düşen sosyal kaytarma davranışına karşı gerekli önlemlerin alınması 
gerekmektedir. Araştırmanın başında olumlu psikolojik iklimler yaratmanın sosyal kaytarma davranışını 
önleyebileceği öngörülmüş; 695 kişiyi içeren araştırma bulgularına göre, bu iki değişken arasında zayıf  ama 
anlamlı ve negatif bir ilişki olduğu görülmüştür. Bu sonuca ek olarak, araştırma; sosyal kaytarma ile 
psikolojik iklimin altı alt boyutu arasında anlamlı ve negatif ilişkiler olduğunu ortaya koymuştur. Bu ilişkilerin 
negatif olması, araştırmanın başında öne sürülen olumlu psikolojik iklimin sosyal kaytarma davranışını 
engelleyebileceği ve azaltabileceği savını doğrular niteliktedir. 
 Araştırmada sadece psikolojik iklimin “zorluk” alt boyutu ile sosyal kaytarma davranışı arasında 
anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bu alt boyut, bireyin işinde kendini sürekli geliştirmesi ve çeşitli becerilerini 
kullanması gerekliliği ile ilgili algılarından oluşmaktadır. Çalışanlar işlerinde çeşitli becerileri kullanma fırsatı 
buldukları sürece işlerin bireyler için anlamlılığı artmakta ve bununla doğru orantılı olarak çalışanlar örgüt 
başarısı için daha çok çaba harcamaktadırlar. İşlerin zorluk derecesi arttıkça bireyler yaptıkları işin daha çok 
görüneceğine inanmakta ve bu da performanslarına pozitif yansımaktadır. Bu bilgilere karşın, kişinin işine ne 
kadar hakim olduğu, işini ne kadar iyi bildiği de, sosyal kaytarma davranışının ortaya çıkmasında önemli 
faktörlerden biridir. İşin zorlu olması, bireyi kendini aşmaya zorlaması veya rutin olması gibi iş özellikleri 
psikolojik iklimi de etkilediğinden, ileride yapılacak araştırmalarda iş özelliklerinin sosyal kaytarma ile 
psikolojik iklim ilişkisindeki etkisi incelenebilir. 
 Araştırmada elde edilen sonuçlardan yola çıkarak, sosyal kaytarmanın ortaya çıkmasında psikolojik 
iklimin sadece bir etken olduğu ve sosyal kaytarmayı etkileyen diğer faktörlerin de göz önünde 
bulundurulması gerektiği düşünülmektedir. Bu bilgi ışığında bundan sonraki çalışmalarda bireyin sosyal 
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kaytarma davranışı göstermesi ile psikolojik iklim algısı arasındaki ilişki incelenirken, bireyin çaba 
göstermesinde etkili olan faktörler daha detaylı ele alınarak bu ilişkiye etkisi incelenebilir.  
 Araştırmada aynı zamanda demografik özelliklere göre oluşturulan gruplar arasında sosyal 
kaytarma davranışı farklılıkları incelenmiş, sadece çalışanların mevcut yöneticileriyle çalışma sürelerine göre 
yapılan gruplandırmada (1 yılda az; 1-5 yıl arası; 5 yıldan fazla) gruplar arası anlamlı farklılık olduğu, 1 yıldan 
az süredir mevcut yöneticisiyle çalışanların 5 yıldan fazla süredir çalışanlara kıyasla daha fazla sosyal 
kaytarma davranışı gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu , sosyal kaytarma davranışında yönetici-ast 
etkileşim/beraberlik süresinin önem ve etkisini gösteren önemli bir sonuç olarak değerlendirilebilir.  
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ÖZET 
Bu çalışmanın amacı; örgüt kültürünün, sosyal kaytarma davranışlarında etkili olacağı 

varsayımından hareketle bu ilişkide işyeri nezaketsizliğinin rolünü tespit etmektir. Araştırmanın örneklemini 
İstanbul'daki bankaların çağrı merkezinde çalışan müşteri temsilcileri oluşturmaktadır. "Denison Örgüt 
Kültürü Ölçeği"nin kullanıldığı araştırmanın sonuçlarına göre örgüt kültürünün sosyal kaytarma davranışları 
üzerinde etkili olduğu tespit edilmiş ve bağlılık kültürünün sosyal kaytarma davranışlarına etkisinde işyeri 
nezaketsizliğinin kısmi aracı değişken rolüne sahip olduğu anlaşılmıştır.  

 
Anahtar kelimeler: Örgüt Kültürü, Sosyal Kaytarma, İşyeri Nezaketsizliği  

  
1. Giriş 
Geçmiş ile kıyaslandığında, zamanının ve enerjisinin önemli bir kısmını çalışmakta olduğu işletmede 

ve diğer insanlarla bağımlı bir şekilde geçirmek durumunda olan günümüz insanının içinde bulunduğu ilişki 
yumağı giderek daha karmaşık hale gelmektedir. Bu karmaşadan kaynaklanan problemlerin çözümünde ve 
zamanın yapıcı şekilde kullanılmasında önemli bir rol oynayan nezaket kuralları (Basım ve Şeşen, 2006) 
özellikle işletmelerde ilişkilerin düzenleyicisidir. Ancak günümüz çalışma koşullarında; iletişim ve teknoloji 
alanında yaşanan hızlı değişim çalışanlara aşırı iş yüklenmesine sebep olmuş ve bu durum çalışanları, işlerini 
tamamlamaya çalışırken birbirlerine karşı duyarsız hale getirmiş (Anderson vd., 2000) ve nezaketten uzak 
davranışların sergilenmesine zemin hazırlamıştır. Özellikle son yıllarda işletmelerde nezaketsiz davranışlar o 
kadar yaygınlık kazanmıştır ki, bazı çalışanlar nezaketsizliği işyeri ortamında yaşanan rutin bir olay olarak 
görmeye başlamıştır (Pearson ve Porath, 2005). Ancak işyeri nezaketsizliği ile ilgili yapılan araştırmalar 
incelendiğinde işyeri nezaketsizliğinin örgütlerde pek çok olumsuz sonuçlara neden olduğu anlaşılmıştır. 
İşyeri nezaketsizliğinin saldırganlık ve şiddet içeren üretkenlik karşıtı iş davranışlarının oluşmasına zemin 
hazırladığı (Bibi ve Karim, 2013), bireylerin iş tatmini ve adalet algısını olumsuz yönde etkilediği,  
tükenmişliğe (Balu ve Anderson, 2005), ve sosyal kaytarma davranışlarına neden olduğu (Kanten, 2014) 
anlaşılmıştır.  Nezaketsiz davranışların bireylerin örgütsel bağlılığı ve işten ayrılma niyetinde etkili olduğu 
(Laschinger vd., 2009) ve örgüt kültürünü aşındırdığı anlaşılmış, sonuç olarak nezaketsizliğe maruz kalan 
çalışanların aslında örgüte birer maliyet unsuru olduğu görülmüştür (Pearson ve Porath, 2005). Nezaketsiz 
davranışlar örgüt kültürü üzerinde etkili olduğu gibi örgüt kültüründen de etkilenmektedir. Nezaketsiz 
davranışlara maruz kalan bireylerin işe karşı ilgilerinin azalması örgütlerde sık karşılaşılan bir sorun olan 
sosyal kaytarma davranışlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Lim ve Lee, 2011; Kanten, 2014).  

Bireylerin ortaklaşa çalıştıklarındaki motivasyon ve çabanın, bireysel çalışmalarındakine göre daha 
az olması durumunu niteleyen sosyal kaytarma davranışının (Karau ve Williams, 1997) ortaya çıkmasında 
örgüt kültürünün etkili bir rol oynadığına dair sonuçlara ulaşan sınırlı sayıda çalışma literatürde mevcuttur 
(Sünnetçioğlu vd., 2014). Örgüt kültürü ve sosyal kaytarma davranışlarıyla ilişki içerisinde olduğu anlaşılan 
işyeri nezaketsizliğinin; bu ilişkide aracı değişken etkisinin incelenmemiş olması ise araştırmaya değer bir 
durum olarak değerlendirilmektedir. Bu amaçla yapılan çalışmanın sosyal kaytarma ve işyeri nezaketsizliği 
davranışlarının nedenlerinin anlaşılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
  

2. İşyeri Nezaketsizliği 
İşyeri nezaketsizliği kavramı ilk kez Andersson ve Pearson (1999)'ın araştırmalarına konu olmuştur. 

Araştırmada nezaketsizlik; işyeri normlarının ihlali ile ortaya çıkan (Andersson vd., 2000) zarar verme 
amacının muğlak olduğu, düşük yoğunluktaki antisosyal davranışlar olarak tanımlanmış ve bu tür davranışlar 
kabalık ve saygısızlık olarak nitelendirilmiştir (Andersson ve Pearson, 1999). İşyeri nezaketsizliğinin 
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saldırganlık, şiddet, cinsel taciz, zorbalık, çatışma gibi diğer olumsuz davranışlardan en önemli farkları; 
yapılan davranışın zarar vermek maksadı içerip içermediğinin tam olarak anlaşılamaması (Hershcovis, 2011) 
ve diğer davranışlarla kıyaslandığında daha düşük yoğunluk içeriyor olmasıdır (Lim ve Lee, 2011). Çalışanın 
öğle yemeği, parti gibi etkinliklere davet edilmemesi, toplantıda sözünün kesilmesi, çalışma arkadaşlarının 
yanında küçük düşürücü konuşmaların yapılması, yöneticinin astının çabalarını görmezden gelmesi gibi 
davranışlar işyeri nezaketsizliği kapsamındaki örneklerdir (Pearson vd., 2000). İşyeri nezaketsizliği 
davranışları düşük yoğunlukta olmasına karşın ortamda yarattığı etki sebebiyle saldırganlık ve şiddet içeren 
üretkenlik karşıtı iş davranışlarının oluşmasına neden olur (Bibi ve Karim, 2013). 

İşyeri nezaketsizliğinin en temel nedenlerinden biri örgütlerdeki güç mesafesi algısıdır. Bireylerin 
örgüt hiyerarşisindeki konumu, nezaketsiz davranışlar sergilemelerini tetiklemektedir (Pearson ve Porath, 
2005). Johnson ve Indvik (2001) tarafından yapılan araştırmada ise; iletişim eksiklikleri, aşırı iş yükü, iş 
güvencesi eksikliği, yetersiz çalışma koşulları gibi bireyde stres yaratan durumların nezaketsiz davranışlara 
neden olduğu anlaşılmıştır. Bunun yanı sıra kişilik, çalışanlar arasındaki kıskançlık, rekabet, birbirini 
sevmeme gibi durumlar da nezaketsiz davranışların oluşmasına neden olmaktadır (Doshy ve Wang, 2014).   

İşyeri nezaketsizliğinin bireylerde ve örgütlerde yarattığı etkileri tespit etmek amacıyla yapılan 
araştırmalar neticesinde bu davranışların pek çok olumsuz değişim ve etkiye neden olduğu anlaşılmıştır. 
İşyerinde nezaketsizliğe maruz kalan bireylerin iş-aile yaşamı çatışması yaşadıkları (Lim ve Lee, 2011), 
verimlilik, performans ve motivasyonlarının (Pearson ve Porath, 2005) azaldığı  tespit edilmiştir. Nezaketsiz 
davranışlara maruz kalmanın tükenmişlikle neticelendiği (Blau ve Andersson, 2005), yöneticilerin nezaketsiz 
davranışlarının çalışanın iş tatmini, örgütsel bağlılık, ve işten ayrılma niyeti üzerinde etkili olduğu sonucuna 
varılmıştır (Laschinger vd., 2009; Penney ve Spector, 2005). İşyeri nezaketsizliğinin iş memnuniyetsizliğine, 
performans düşüşüne, personel devir hızında artışlara ve psikolojik rahatsızlıklara neden olduğu anlaşılmıştır 
(Cortina ve Magley, 2009). Nezaketsiz davranışlar maddi boyutları açısından değerlendirildiğinde ise; 
çalışanların %48'inin kasten iş için çabalamayı bıraktığı, %47'sinin işyerinde geçirdiği zamanın azaldığı, 
%38'inin üretimde kaliteyi düşürdüğü, %12'sinin işyerinde nezaketsiz davranışlarla karşılaşması sonucu işten 
ayrıldığı, %25'i yaşadıkları nezaketsiz olayları müşterilere yansıttığını, %75'inin işletmeye bağlılıklarının 
azaldığı ortaya çıkmıştır (Pearson ve Porath, 2013).  

İşyeri nezaketsizliğinin örgütlerde bu denli hasarlara neden olmasına ve giderek büyüyen bir sorun 
haline gelmesine rağmen; işyeri nezaketsizliğini önlemeye ilişkin politika ve kurallara yer verilmemekle 
birlikte; kimi yöneticiler bireylerarası çatışmalara dahil olmamak için nezaketsiz davranışları görmezden 
gelmekte; kimileri ise nezaketsiz davranışları bireyler arasındaki rekabet aracı olarak görerek bu davranışları 
desteklemektedir. Oysa nezaketsiz kelimeler ve ince anlamlar barındıran kaba davranışlar zamanla örgütü, 
müşterileri, çalışanları ve onların çevrelerini etkilemektedir (Pearson ve Porath, 2013).  

İşyeri nezaketsizliği davranışlarını önlemek için örgütsel normlar ve düzenlemeler oluşturarak 
durumla ilgili farkındalık yaratılmalıdır. Öncelikle yöneticiler davranışlarıyla iyi birer örnek olarak, geri 
bildirimlerde bulunarak, nezaket kuralları hakkında eğitimler verip konuyla ilgili farkındalık yaratarak, 
çalışanları ödül aracılığıyla nezaketli davranışlara teşvik edip, nezaketsiz davrananları cezalandırarak, grup 
normları oluşturarak nezaketsiz davranışlara engel olmalıdır (Porath & Pearson, 2013). Ayrıca adayların 
seçme ve işe alma görüşmelerinde nezaketsiz davranış gösterme eğiliminde olan adayların saptanıp ve 
elenmesiyle, eğitim ve geliştirme programlarının düzenlenmesiyle, yöneticilerin etkin geribildirim 
yöntemleri uygulamalarıyla nezaketsiz davranışlar engellenebilir (Pearson vd., 2000). 
  

3. Sosyal Kaytarma 
Sosyal kaytarma; bireylerin grup halinde çalışırken, bireysel olarak çalıştıklarından daha az çaba sarf 

etme eğiliminde olmalarını ifade eder (Karau ve Williams, 1997). Ringelmann etkisi olarak da bilinen sosyal 
kaytarma kavramını ilk kullanan isim Max Ringelmann'dır. Ringelmann hayvanların, makinelerin, insanların 
ve bazı zirai uygulamaların etkinlikleriyle ilgilenen bir ziraat mühendisiydi. Takım büyüklüğü ve iş yaparken 
harcanan çaba arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla, bir grup öğrenci ve tutuklu üzerinde araştırmalar 
yapmıştır. Ringelmann yaptığı halat çekme deneyinde; halat çeken bireylerin ayrı ayrı güçlerinin, grup 
halinde halatı çekmeye çalıştıklarındaki güçlerinin toplamından daha fazla olduğunu fark etmiş ve aradaki bu 
ters ilişkiyi Ringelmann etkisi olarak isimlendirmiştir. (Piezon ve Ferree, 2008).  

Ringelmann etkisi olarak isimlendirilen bu durumla ilgili olarak takip eden yıllarda Steiner'in  yaptığı 
araştırmalarda grup çalışmalarındaki performans düşüklüğünün iki temel nedeni olduğu tespit edilmiştir: 
bireysel motivasyonun azalması ve koordinasyon kaybı. Ringelmann'ın bulgularını test etmek amacıyla 
Latane ve arkadaşları tarafından yapılan araştırmalar sonucunda bireylerin performans düşüklüğünün 
koordinasyon kaybından çok, azalan bireysel çabaya bağlı olduğu tespit edilmiş ve bireylerin motivasyon 
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kaybından kaynaklanan performans düşüklüğü sosyal kaytarma olarak isimlendirilmiştir (Latane vd., 1979; 
Karau ve Williams, 1997).    

Bireylerin sosyal kaytarma davranışı göstermelerinde etkili olan çeşitli faktörler vardır. Konu ile ilgili 
yapılan çalışmalarda; örgütsel vatandaşlık düzeyi düşük olan bireylerin sosyal kaytarma davranışları 
gösterdikleri ve fark edilmediklerini düşünerek rol gereklerini aksattıkları (Ilgın, 2010); işyeri nezaketsizliğine 
maruz kalan bireylerin sosyal kaytarma eğiliminde oldukları (Kanten, 2014); algılanan görev 
görünürlüğündeki ve göreve bağlanma düzeyindeki düşüklüğün bireylerde sosyal kaytarmaya neden olduğu 
anlaşılmıştır (George, 1992). Bunların yanı sıra kültürün sosyal kaytarma davranışlarında belirleyici rol 
üstlendiği tespit edilmiştir (Clark, Baker, 2011; Karau ve Williams, 1997). Charbonnier vd. (1998)'nin sosyal 
kaytarma davranışı göstermeyen bireyler üzerinde yaptıkları araştırmada; sosyal kaytarma davranışında 
kültürün yanı sıra; kendine güven duyma, kendini diğerlerinden üstün, eşsiz ve benzersiz görme gibi kişilikle 
ilgili faktörlerin de etkili olduğu anlaşılmıştır.  

Örgütler açısından "sosyal felaket" olarak tanımlanan sosyal kaytarma ,verimliliği ve karlılığı 
azalttığı gibi toplumun varlığını da tehlikeye sokmaktadır. Günümüzde yaşam koşulları bireyleri, örgütleri ve 
toplumları giderek birbirine daha bağımlı hale getirmiştir. Kolektif yaşamın varlığını tehdit eden sosyal 
kaytarma davranışlarının azaltılması için; insanlara, bireysel olarak yapamadıkları işleri grup halinde 
yaptıklarında ne kadar başarılı olacaklarını göstermek etkili bir yöntem olarak önerilmektedir (Latane vd., 
1979). 
 4. Örgüt Kültürü 

Her örgütün zaman içerisinde kendine has duyguları, değerleri, davranışları, ilkeleri ve normları 
oluşmaktadır. Bu duygu, değer, davranış, ilke ve normların paylaşılmasıyla örgüt kültürü meydana 
gelmektedir (Sığrı ve Gürbüz, 2014). Örgüt kültürü; çalışanların davranışlarını ve örgütün genelini 
şekillendiren, semboller aracılığıyla öğrenilen, diğer çalışanlara aktarılabilen, değişebilen nitelikteki değer, 
düşünce ve normlardan oluşan bütünsel bir sistemdir (Ataman, 2002).  

Kültür her ne kadar soyut bir kavram olsa da bireylerin tutum ve davranışlarıyla somutlaşır, 
bireylerin ve örgütlerin gizli kalmış ve karmaşık yönlerinin anlaşılmasına aracılık eder (Schein, 2004). Örgüt 
içerisinde neler olup bittiğini takip etmek, örgütün işlevlerini nasıl sürdürüp, geliştirdiğini anlamak örgüt 
kültürünün özelliklerinin incelenmesi ile mümkündür. Çalışan davranışları ile yakın ilişki içerisinde olan örgüt 
kültürü (Simmons, 2008); analiz edilmeli ve özellikleri tespit edilmelidir (Erkmen, 2000). Çünkü örgütlerin 
kültürleri; onların faaliyetlerinin etkinliklerinde belirleyicidir (Denison vd., 2014). Bu amaçla yola çıkan 
Denison örgüt kültürlerindeki farklılıkları dört boyutta incelemiştir. Söz konusu boyutlar: bağlılık (katılım), 
tutarlılık, uyum ve misyon şeklindedir (Denison vd., 2014; Denison, 2000). 

Bağlılık (Katılım): Yapılan araştırmalarda; üyelerini güçlendiren ve onları elde tutma çabası harcayan 
örgütlerin daha etkin olukları tespit edilmiştir. Bu tip örgütlerde çalışan üyelerin, işe bağlılıkları ve 
sahiplenme duyguları yüksektir. Kendilerini örgütün bir parçası gibi hissederler ve örgütün amaçlarını kendi 
amaçları olarak benimsemişlerdir. Gönülden bağlılığın ve güvenin hakim olduğu bu tür örgüt kültürlerinde 
bürokratik yapıların gerektirdiği kontrol sistemlerine ihtiyaç duyulmamaktadır. Üyelerini güçlendirmek, 
çalışma takımları oluşturmak, insan kaynağına yatırım yapmak başarının anahtarıdır.  
Tutarlılık: Örgütlerin etkinliğinde tutarlılık, birlik ve bütünlüğün sağlanması önemlidir. Bu tür örgütlerde lider 
ve üyelerinin farklı bakış açılarını uyumlaştırmak ve görüş birliğinin sağlanması önemlidir, böylelikle örgüt 
faaliyetlerinde koordinasyon ve bütünlük sağlanır. Tutarlı bir örgüt sisteminin oluşturulmasında dışsal 
değişkenlerden çok, iç sistemlerdeki düzenlemeler önemlidir. Her üyenin ne yapması ya da ne yapmaması 
gerektiğinin tanımlandığı bu tip örgüt kültürlerinde bağlılığın yüksek düzeylerde olduğu görülmektedir. 
Temel değerlerin vurgulanması, anlaşma, koordinasyon ve uyumun sağlanması bu tip örgütlerde gereklidir. 
Tutarlılık kültür tipine sahip örgütlerin bazı avantajları olmasına rağmen bu tip örgütler dış çevre koşullarına 
uyum sağlama ve değişim noktasında yeterli başarıyı gösterememektedir. 

Uyum: Uyum kültürüne sahip örgütler ise, çevreden gelen taleplere cevap veren ve çevredeki 
değişime uyum sağlama yeteneği güçlü olan örgütlerdir. Bu tip örgütler risk almayı ve hatalarından ders 
çıkarmayı tercih eder, değişim yaratma yeteneği ve deneyimine sahiplerdir. Müşterilere değer yaratmak 
amacıyla hareket eden bu örgütler, çevredeki değişime göre kendi içsel sistemlerini düzenleyerek örgütün 
hayatta kalma ve büyüme şansını arttırırlar. Değişimi yaratmak, müşteri odaklılık, örgütsel öğrenme bu tip 
kültüre sahip örgütlerin özelliklerindendir. 

Misyon: Başarılı örgütlerde amaçları, stratejik hedefleri, örgütün gelecekteki görüntüsü olan vizyon, 
açık ve net bir şekilde bellidir. Bu kültür tipinde belirlenen misyon çerçevesinde örgütün amaç ve hedeflerini 
gerçekleştirmek amaçlanır. Misyon, örgüt ve üyelerine yön verir ve amaçların bildirilmesinde katkı sağlar. 
Örgüt üyelerince içselleştirilmiş bir misyon uzun ve kısa vadede örgüte katkı sağlar. Stratejik yön ve niyetin 
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belirgin olması, amaç ve hedefler doğrultusunda hareket etmek, vizyonun belirlenmesi bu tip örgütlerde 
oldukça önemlidir.   
  

5. İşyeri Nezaketsizliği, Sosyal Kaytarma ve Örgüt Kültürü İlişkisi 
Genelde Hofstede'nin kültürel boyutlarından yola çıkılarak yapılan araştırmalarda ulaşılan sonuçlar; 

bireyselcilik kültürünün hakim olduğu ülkelerde sosyal kaytarma davranışlarının daha sık görüldüğü; 
toplulukçu kültürdeki bireylerin ise daha az sosyal kaytarma davranışlarında bulunduklarını ortaya 
koymuştur  (Clark ve Baker, 2011; Karau ve Williams, 1997). Örneğin, bireyselci kültürden gelen Amerikalı 
yöneticilerin sosyal kaytarma gösterdikleri, toplulukçu kültüre sahip Çinli yöneticilerin ise kaytarmadıkları 
gözlemlenmiştir (Earley, 1989). Erez ve Somech (1996) tarafından yapılan bir başka çalışmada toplulukçu 
kültür ile sosyal kaytarma arasında negatif ilişki olduğu tespit edilmiştir. Örgüt kültürünün sosyal kaytarma 
ile olan ilişkisi ele alındığında; örgütteki dayanışma ve sosyalleşmenin sosyal kaytarmayı azalttığı tespit 
edilmiştir (Sünnetçioğlu vd., 2014). Bu çalışmada ise örgütteki dayanışma ve sosyalleşmenin yanı sıra; farklı 
kültürel özelliklerin de  sosyal kaytarmanın artmasına ya da azalmasına neden olacak zemini hazırlayacağı 
öngörülmektedir. 

Değerler, grup normları ve örgüt üyelerinin tepkileri gibi örgütsel faktörlere bağlı olan örgüt 
kültürü; bireyleri, işyeri nezaketsizliğine teşvik edebildiği gibi aynı zamanda işyeri nezaketsizliğinden 
korumaktadır (Simmons, 2008). Pozitif örgüt ikliminin yaratıldığı ve çalışanın moralinin yüksek tutulduğu 
örgütlerde nezaketsiz davranışların ve etkilerinin azaldığı tespit edilmiştir (Laschinger vd., 2014). Bireysel 
başarının öne çıktığı örgütlerde işyeri nezaketsizliği davranışlarının yer aldığı; toplulukçuğun vurgulandığı 
örgütlerde ise nezaketsiz davranışların daha az sergilendiği gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda 
araştırmada, örgüt kültürünün işyeri nezaketsizliği ve sosyal kaytarma davranışlarında etkili olacağı 
öngörülmekte ve işyeri nezaketsizliğinin; örgüt kültürünün sosyal kaytarmaya etkisinde aracılık rolü 
üstleneceği düşünülmektedir. 
  

6. Araştırmanın Metodolojisi 
 

 6.1. Araştırmanın Yöntemi 
Araştırmaya, İstanbul il sınırlarındaki bankaların çağrı merkezleri birimlerinde çalışmakta olan 238 

müşteri temsilcisi kolayda örneklem yöntemiyle dahil edilmiştir. Katılımcıların %40'ı erkek %60'ı ise bayan, 
yaş ortalaması 38, ortalama çalışma süresi ise 7 yıldır. Öğrenim durumu açısından değerlendirildiğinde, 
katılımcıların yaklaşık %65'i lisans mezunudur. 

Araştırmada kullanılan anket formu 4 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerini içeren sorular, ikinci bölümde örgüt kültürünü ölçmek amacıyla Denison tarafından 
geliştirilen ve Yahyagil (2004) tarafından Türkçeye uyarlanan, geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş örgüt 
kültürü ölçeği yer almaktadır. Üçüncü bölümde Liden, Wayne, Jaworski ve Bennett (2004)'in eklediği 3 soru 
ile son halini alan George’un (1992) geliştirdiği ve Ilgın(2010)'ın Türkçeye çevirdiği 13 soruluk sosyal 
kaytarma ölçeği kullanılmış ve dördüncü bölümde ise Cortina ve Magley (2009) tarafından geliştirilen 10 
soruluk işyeri nezaketsizliği ölçeği kullanılmıştır.  

Kullanılan üç ölçeğe ilişkin yapılan geçerlilik ve güvenilirlik analizleri Tablo 1'de yer almaktadır. 
Toplamda tüm soruların güvenilirlik analizi sonucu Cronbachs’ Alpha değerinin 0,798 olduğu tespit 
edilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda değişkenler bağlılık kültürü, tutarlılık kültürü, uyum kültürü, 
misyon kültürü, sosyal kaytarma ve işyeri nezaketsizliği faktörleri altında toplanmıştır. Katılım boyutuna ait 
dört değişkenin aynı zamanda bağlılık boyutunda da yer alması ve faktör yüklerinin birbirlerine yakın olması 
nedeniyle bu değişkenler analiz kapsamına alınmamıştır.  

 
Tablo 1:  Ölçeklerin Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizleri 

 Örgüt Kültürü Sosyal Kaytarma İşyeri Nezaketsizliği 

Cronbachs' Alfa ,942 ,989 ,995 
KMO(Örneklem yeterlilik) ,686 ,866 ,913 
Df 378 78 45 
Sig. ,000 ,000 ,000 
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6.2. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hipotez 1: Örgüt kültürü işyeri nezaketsizliği üzerinde etkilidir. 
Hipotez 2: İşyeri nezaketsizliği sosyal kaytarma üzerinde etkilidir. 
Hipotez 3: Örgüt kültürü sosyal kaytarma davranışı üzerinde etkilidir. 
Hipotez 4: Örgüt kültürünün sosyal kaytarma davranışına etkisinde işyeri nezaketsizliğinin aracı rolü vardır. 

  
7. Bulgular 
 

 7.1. Korelasyon Analizi 
 

Tablo 2: Korelasyon Analizi Sonuçları 
Değişkenler Ort. Std.S. 1 2 3 4 5 6 

1.Sosyal Kaytarma Dav. 2,80 ,82 1      

2. İşyeri Nezaketsizliği 2,56 1,16 ,699** 1     

3. Bağlılık Kültürü 3,47 1,13 -,593** -,676** 1    

4. Tutarlılık Kültürü 3,42 1,30 -,423** -,551** ,531** 1   

5. Uyum Kültürü 3,30 ,91 -,173** -,131* ,241** ,009 1  

6. Misyon Kültürü 3,14 1,02 -,419** -,495** ,657** ,496** ,265** 1 

**p<0,01, *p<0,05 

 
Değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve şiddetini tespit etmek amacıyla yapılan korelasyon analizi 

sonuçlarına göre; işyeri nezaketsizliği ile sosyal kaytarma davranışı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki 
(r=,699; p<0,01); bağlılık, tutarlılık, uyum ve misyon kültür tipleri ile sosyal kaytarma davranışı arasında ise 
negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. İşyeri nezaketsizliği ile bağlılık ve tutarlılık kültür tipleri 
arasında negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu anlaşılmaktadır.   
  

7.2. Regresyon Analizleri 
 

Tablo 3: Örgüt Kültürü ve İşyeri Nezaketsizliği Arasında Kurulan Regresyon Analizi Sonuçları 
 B Beta T Sig. 

Bağlılık -,534 -,523 -8,069 ,000 
Tutarlılık -,296 -,262 -4,627 ,000 
Uyum ,003 ,003 ,056 ,955 
Misyon -,025 -,023 -,354 ,724 

          Bağımlı Değişken: işyeri nezaketsizliği; R=,713; R2=,509 

 
Örgüt kültürünün (bağlılık, tutarlılık, uyum ve misyon) işyeri nezaketsizliği üzerindeki etkisini tespit 

etmek amacıyla çoklu regresyon analizi yapılmış ve ulaşılan sonuçlar Tablo 3'de sunulmuştur. Bağlılık kültürü 
ile işyeri nezaketsizliği arasındaki regresyon katsayısı (B=-,534; p<0,01), bağlılık kültürünün işyeri 
nezaketsizliğini negatif etkilediğini göstermektedir. Aynı şekilde tutarlılık kültürü işyeri nezaketsizliğini 
negatif ve anlamlı bir şekilde etkilemektedir.  

 

İşyeri 

Nezaketsizliği 

Sosyal 

Kaytarma 

Örgüt Kültürü 
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Tablo 4: İşyeri Nezaketsizliği ve Sosyal Kaytarma Davranışı Arasında Kurulan Regresyon Analizi Sonuçları 
 B Beta T Sig. R R2 

İşyeri Nezaketsizliği ,507 ,699 14,996 ,000 ,699 ,488 

   Bağımlı Değişken: sosyal kaytarma 

 
Tablo 4'te görüldüğü gibi işyeri nezaketsizliği sosyal kaytarma davranışını pozitif yönde 

etkilemektedir (B=,507; p<0,01). Tablodaki R2 değerine bakarak işyeri nezaketsizliğinin sosyal kaytarmadaki 
değişimin %48'ini açıkladığı görülmektedir.  
 

Tablo 5: Örgüt Kültürü ve Sosyal Kaytarma Davranışı Arasında Kurulan Regresyon Analizi Sonuçları 
 B Beta T Sig. 

Bağlılık -,367 -,496 -6,756 ,000 
Tutarlılık -,130 -,159 -2,597 ,010 
Uyum -,046 -,049 -,954 ,341 
Misyon -,000 -,001 -,008 ,994 

       Bağımlı Değişken: sosyal kaytarma; R=,628; R2=,395 

 
Örgüt kültürü ile sosyal kaytarma davranışları arasında yapılan regresyon analizi sonuçları 

değerlendirildiğinde; bağlılık (B=-,367; p<0,01) ve tutarlılık (B=-,130; p<0,05) kültürlerinin sosyal kaytarma 
davranışlarını negatif ve anlamlı bir şekilde etkilediği; uyum ve misyon kültürleri ile sosyal kaytarma 
davranışları arasında ise anlamlı bir ilişkinin olmadığı anlaşılmaktadır.  
 

Tablo 6: Örgüt Kültürü ve İşyeri Nezaketsizliği ile Sosyal Kaytarma Davranışı Arasında  
Yapılan Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

 B Beta T Sig. 

Bağlılık -,155 -,210 -2,882 ,004 
Tutarlılık -,013 -,016 -,273 ,785 
Uyum -,048 -,054 -1,118 ,265 
Misyon -,009 -,012 ,185 ,853 
İşyeri Nezaketsizliği ,396 ,546 8,396 ,000 

       Bağımlı Değişken: sosyal kaytarma; R=,718; R2=,516 

 
Örgüt kültürünün sosyal kaytarma davranışına etkisinde işyeri nezaketsizliğinin aracılık etkisini 

tespit edebilmek amacıyla Baron ve Kenny (1986) tarafından önerilen regresyon analizleri yapılmıştır. Baron 
ve Kenny'e göre aracıllık rolünden bahsedebilmek için şu koşulların sağlanması gerekir: (1) bağımsız 
değişkendeki değişme aracı değişkende de değişmeye neden olmalıdır, (2) aracı değişkendeki değişme, 
bağımlı değişkende değişmeye neden olmalıdır, (3) aracı değişken ve bağımsız değişken birlikte analize dahil 
edildiğinde, bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisi azalmalı ya da tamamen ortadan 
kalkmalıdır (Yürür ve Keser, 2010; Şeşen ve Basım, 2010).  

Bu doğrultuda bağımsız değişken olan örgüt kültürü tipleri ve aracı değişen olan işyeri nezaketsizliği 
ile sosyal kaytarma davranışları birlikte regresyon analizine alındığında tutarlılık, uyum ve misyon 
kültürlerinin sosyal kaytarma davranışına etkisinde işyeri nezaketsizliğinin aracı rolünde söz edilemezken; 
bağlılık kültürüne ilişkin regresyon katsayısında (B=-,367) aracı değişken analize dahil edildiğinde yaşanan 
değişim (B=-,155), bağlılık kültürünün sosyal kaytarmaya etkisinde işyeri nezaketsizliğinin kısmi aracılık 
rolüne sahip olduğunu ifade etmektedir.  
Dolayısıyla Hipotez 1, Hipotez 2, Hipotez 3 kabul edilirken; Hipotez 4 kısmen kabul edilmiştir.  
   

8. Sonuç ve Değerlendirme 
Günümüz örgütlerinin önemli bir sorunu haline gelen sosyal kaytarma davranışlarının 

engellenebilmesi için bu davranışların seyrini etkileyen faktörlerin tespiti gereklidir. Bu amaçla yola çıkılan 
araştırmada sosyal kaytarma davranışlarıyla ilişki içerisinde olduğu düşünülen örgüt kültürü ve işyeri 
nezaketsizliği değerlendirme kapsamına alınmıştır.  

Yapılan araştırmalar doğrultusunda sosyal kaytarma davranışlarına zemin hazırlayan örgüt 
kültürünün; sosyal kaytarma davranışları üzerinde etkili olduğu anlaşılmıştır. Bağlılık ve tutarlılık 
kültürlerinin mevcut olduğu örgütlerde sosyal kaytarma davranışlarının daha az görüldüğü yapılan 
analizlerle desteklenmiştir.  
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Sosyal kaytarma davranışlarının sergilenmesinde etkili olacağı tespit edilen işyeri nezaketsizliğinin 
(Kanten, 2014); örgüt kültürü ile sosyal kaytarma davranışı arasındaki ilişkide aracı etkiye sahip olacağı 
araştırmanın bir başka varsayımıdır. Bu varsayımdan hareketle yapılan analizlerde işyeri nezaketsizliğinin 
sosyal kaytarma davranışını etkileyeceği sonucu literatürle tutarlılık göstermektedir. 
Araştırmanın temel amacı olan; örgüt kültürünün sosyal kaytarma davranışına etkisinde işyeri 
nezaketsizliğinin aracı rolüne ilişkin yapılan araştırmalar, bağlılık kültürünün görüldüğü örgütlerde sosyal 
kaytarma davranışlarının yaşanmasında işyeri nezaketsizliğinin kısmi aracı etkiye sahip olduğunu ortaya 
çıkarmıştır.   

Varlığı kimileri tarafından göz ardı edilen kimileri tarafından ise önlenmesine yönelik tedbirler 
alınan işyeri nezaketsizliği (Pearson ve Porath, 2005) örgütlere maddi ve maddi olmayan pek çok zararı 
beraberinde getirmektedir. Birçok ihtiyacını gidermek için birbirine bağımlı bir şekilde yaşamak zorunda olan 
günümüz insanının karşılaştığı bir başka sorun olan sosyal kaytarma davranışları da örgütlerin devamlılığını 
tehdit eden bir konu olmakla birlikte; işyeri nezaketsizliğinin sosyal kaytarma davranışlarının tetikleyicisi 
olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla örgütlere farklı açılardan zarar veren sosyal kaytarma davranışlarında 
örgüt kültürünün belirleyiciliğinin açıklandığı ve bu ilişkide işyeri nezaketsizliğinin payının vurgulandığı bu 
araştırmayla literatüre katkı sağlandığı düşünülmektedir.   
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ÜCRET ADALETİNİN HİZMET SÜREÇLERİNİ SABOTE ETME VE SOSYAL KAYTARMA 
DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÜCRET EŞİTLİĞİ ALGISININ ROLÜ 

 

ÖZET 

 Hizmet süreçlerini sabote etme ve sosyal kaytarma davranışları örgütsel etkinliği ve verimliliği 
azaltan olumsuz davranışları nitelemektedir. Örgütlerde, işgörenlerin bu davranışları sergilemeleri bazı 
örgütsel politika ve uygulamalarla ilişkilendirilmektedir. Bu çalışmada, örgütlerin ücret politikaları ve ücret 
yapıları kapsamında şekillenen ücret adaleti ve ücret eşitliği algısı ele alınmıştır. Bu doğrultuda, ücret 
adaletinin hizmet süreçlerini sabote etme ve sosyal kaytarma davranışları üzerindeki etkisinin incelenmesi 
ve bu etki üzerinde ücret eşitliği algısının aracılık rolünün açıklanması amaçlanmıştır. Araştırma amacı 
kapsamında İstanbul ve Afyon’da faaliyet gösteren dört adet beş yıldızlı otel işletmesinin 349 çalışanından 
anket tekniği ile veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, 
korelasyon analizi ve yapısal eşitlik modeli vasıtasıyla değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre, ücret 
adaletinin hizmet süreçlerini sabote etme davranışını negatif yönde; ücret eşitliği algısını ise pozitif yönde 
etkilediği belirlenmiştir. Bununla birlikte, ücret eşitliği algısının işgörenlerin sosyal kaytarma davranışı 
sergileme düzeylerini negatif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, ücret adaletinin sosyal kaytarma 
davranışı üzerindeki etkisinde ücret eşitliği algısının tam aracılık etkisine sahip olduğu görülmüştür. 
  

Anahtar kelimeler: Ücret Adaleti, Ücret Eşitliği, Hizmet Süreçlerini Sabote Etme Davranışı, Sosyal 
Kaytarma Davranışı 
 
 1. Giriş 
 Örgütler, temel rekabet kaynağı ve örgütsel performansın en önemli belirleyicisi olarak 
değerlendirilen insan unsurunun etkili bir şekilde yönetilmesine giderek daha fazla odaklanmaktadır. 
Günümüzün hızla değişen ve zorlayıcı çalışma koşullarında örgütlerin uzun dönemli ve sürdürülebilir başarı 
elde etmeleri, üst yönetim tarafından tasarlanan ve yürütülen insan kaynakları yönetimi uygulamalarına 
bağlıdır. İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları insan kaynağının etkili bir şekilde yönetilmesini sağlamakla 
birlikte, işçi-işveren ilişkilerine, örgütün istihdam politikalarına ve işgören davranışlarına ilişkin birçok 
konuya açıklık getirmektedir (Sims, 2002: 1-20). İşgörenlerin olumlu iş tutumlarına sahip olmaları, 
niteliklerini ve becerilerini davranışlarına yansıtmaları örgüt tarafından yapılandırılan insan kaynakları 
politikaları ve uygulamalarıyla ilişkilendirilmektedir (Armstrong ve Taylor, 2014: 1-2). İnsan kaynakları 
yönetimi uygulamaları işgörenlerin rol tanımlı davranışlarını etkilemekte, rol ötesi davranışlar 
sergilemelerini teşvik etmekte aynı zamanda örgütsel süreçleri olumsuz yönde etkilemesi beklenen hırsızlık 
ve sabotaj gibi üretkenlik karşıtı iş davranışlarının azaltılmasını amaçlamaktadır. Örgütlerde performans 
değerlendirme sistemleri, ödül yönetimi, teşvik edici ücret sistemleri gibi temel uygulamalar işgören 
davranışlarının yönetilmesinde kritik bir role sahiptir. Dolayısıyla bu uygulamaların olumsuz davranışların 
engellenerek, olumlu davranışların ortaya çıkarılmasını sağlayacak şekilde inşa edilmesi gerekmektedir 
(Wright ve Snell, 2009: 351).  
 Mevcut çalışma yaşamında, işgörenlerin tutum ve davranışları üzerinde rol oynayan temel 
unsurlardan birisinin insan kaynakları yönetimi uygulamaları olduğu ifade edilebilir. Bu uygulamalar 
içerisinde özellikle doğrudan işgören motivasyonunu etkileyerek, örgütsel ortamda olumlu veya olumsuz 
tutum ve davranışlara yansıması sebebiyle ücret ve ödül yönetimi ayrı bir öneme sahiptir. Örgütlerde 
benimsenen ücret politikalarının, uygulanan ücret sistemlerinin, ücretin adil ve eşit olduğuna dair algıların, 
işgörenlerin tutum ve davranışlarına olumlu veya olumsuz yönde yansıması beklenmektedir. Bu çalışmada, 
temel insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarından birisi olan ücret yönetimi kapsamında ücret adaleti ile 
ücret eşitliği algısının işgörenlerin hizmet süreçlerini sabote etme ve sosyal kaytarma davranışları üzerindeki 
etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ulusal ve uluslararası yazında olumsuz davranışların öncülleri 
kapsamında sıklıkla insan kaynakları yönetimi uygulamalarının ele alındığı görülmektedir. Ancak örgütlerde 
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olumsuz ve zararlı davranışlar olarak nitelendirilen hizmet süreçlerini sabote etme ve sosyal kaytarma 
davranışı ile ücret adaleti ve eşitliği algısı arasındaki ilişki konusunda ilgili yazında bir boşluk olduğu göze 
çarpmaktadır. Bu doğrultuda ücret adaletinin hizmet süreçlerini sabote etme ve sosyal kaytarma davranışı 
üzerindeki etkisinin incelenmesi ve bu etki üzerinde ücret eşitliği algısının rolünün açıklanmasıyla ilgili yazına 
katkı sağlanması beklenmektedir. 
 
 2. Kavramsal Çerçeve 
 Ücret, en geniş anlamıyla işgörenlerin örgütte çalışmaları veya bir iş yapmaları karşılığında elde 
ettiği maddi ve maddi olmayan yararları ve ödülleri kapsamaktadır (Acar, 2009: 8). Ücret, istihdam ilişkisi 
kapsamında işgörenlere sağlanan tüm maddi ve maddi olmayan kazançları/yararları nitelemektedir. İnsan 
kaynakları yönetimi disiplinin ayrılmaz bir parçası olan ücret, örgütsel etkinliğin sağlanmasını ve işgörenlerin 
motive edilmesini kolaylaştırmaktadır. Başka bir ifadeyle, ücret günümüzün yüksek rekabet içeren çalışma 
yaşamında nitelikli işgörenlerin cezbedilmesini ve elde tutulmasını sağlayan anahtar bir unsurdur 
(Bhattacharya ve Sengupta, 2009: 2-3). Bununla birlikte ücret, işgörenlerin örgütsel süreçlere yönelik birçok 
tutum ve davranışını doğrudan etkileyen; böylece örgütsel başarının artmasına veya azalmasına neden olan 
bir özelliğe sahip olması sebebiyle insan kaynakları yönetiminin stratejik ve en önemli fonksiyonlarından 
birisi olarak değerlendirilmektedir (Singh, 2007: 1-2). Örgütsel ve bireysel performansı iyileştirmeyi 
amaçlayan ücret yönetimi, ücretleme sürecinin tasarlanmasını, yapılandırılmasını ve yürütülmesini içeren 
politika ve uygulamaları kapsamaktadır (Armstrong ve Murlis, 2007: 3). Ancak bu politika ve uygulamaların 
örgütsel amaçların başarılmasına ve örgüt paydaşlarının ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlaması; örgütün 
değerlerine uygun olmasına, tutarlı, eşit ve adil olarak algılanmasına bağlıdır (Armstrong, 2007: 4). Bu 
bağlamda örgütlerin ücret yapılarını, yasal gereklere uygun, eşit ve adil davranma ilkesini göz önünde 
bulundurarak yapılandırması gerekmektedir. Aynı zamanda ücret yapısı, işgörenin örgüte olan katkısı 
dikkate alınarak adil bir ücreti ve ödüllendirmeyi mümkün kılan ölçüde oluşturulmalıdır (Griffin ve 
Moorhead, 2013: 161).  Ücret adaleti, işgörenlerin örgütsel çabalarının karşılığı olarak elde ettiği maddi ve 
manevi ödüllere ilişkin algılanan adilliği ve örgütün ücret sisteminin bütünüyle adil olduğuna duyulan inancı 
ifade etmektedir (Hartmann ve Slapnicar, 2012: 4283). Ücret adaleti, ücretin dağıtımsal ve prosedürel adalet 
kurallarına uygun olarak yönetilmesini nitelemektedir (Armstrong, 2007: 5). Dağıtımsal adalet, işgörenin 
örgüte olan katkısı, örgütteki pozisyonu, eğitim düzeyi ve deneyim süresi göz önünde bulundurularak örgüt 
tarafından adil olarak ücretlendirildiğine ilişkin algısını; prosedürel adalet ise, örgütün işgörenlere sağladığı 
maddi ve maddi olmayan tüm yararlara ilişkin yürütülen uygulamaların adilliğini kapsamaktadır. Literatürde 
örgütsel adalet, sosyal değişim ve eşitlik teorileri ücret adaleti algısının işgörenlerin tutum ve davranışları 
üzerinde etkili olduğunu vurgulamaktadır (Shields vd., 2012: 71). Ücret eşitliği, işgörenlerin örgütsel amaçlar 
doğrultusunda harcadığı çaba ile elde ettiği kazancı karşılaştırması sonucunda oluşmaktadır. Eşitlik teorisine 
göre işgörenler çabalarının karşılığında elde ettikleri kazançları diğer çalışanlarla karşılaştırmakta, adil 
olduğuna inanmaları durumunda eşitlik algısı ortaya çıkmaktadır (Singh, 2007: 41). Diğer bir ifadeyle, ücret 
eşitliği işgörenlerin çabalarının karşılığında elde ettiği ödülleri sosyal karşılaştırma süreci sonunda yeterli 
olarak değerlendirmelerine ilişkin oluşan algıyı ifade etmektedir (Tang ve Tang, 2012: 101). Algılanan ücret 
eşitliği iç ve dış eşitlik olmak üzere iki farklı olguyu nitelemektedir. İç eşitlik, örgüt içinde aynı işi yapan veya 
aynı pozisyonda bulunan işgörenlerin harcanan çaba, sahip olunan beceri ve sorumluluk ile çalışma koşulları 
gibi unsurlar açısından kendilerini diğer çalışanlarla karşılaştırmaları sonucunda oluşan algıyı nitelemektedir. 
Dış eşitlik ise, işgörenin elde ettiği faydaları farklı örgütlerde aynı işi yapan veya aynı pozisyonlarda 
çalışanların sahip oldukları ile karşılaştırması sonucu oluşan algıyı kapsamaktadır (Terpstra ve Honoree, 
2003: 68). Eşitlik teorisine göre; ücret eşitsizliği algısının işgörenlerin olumsuz tepkiler vermesi,  olumsuz 
duygulara sahip olması, iş süreçlerine ilgisiz kalması ve örgütten ayrılması gibi sonuçlara yol açması 
beklenmektedir. Literatürde, iç ve dış ücret eşitliği algısının bireysel ve örgütsel performans, işten ayrılma 
niyeti ve işe devamsızlık gibi bir çok olumlu veya olumsuz tutum ve davranışla ilişkili olduğu 
vurgulanmaktadır (Torre vd., 2014: 6). Sosyal kaytarma ve hizmet süreçlerini sabote etme davranışları 
literatürde yaygın olarak olumsuz davranışlar kapsamında değerlendirilen ve örgütsel faktörlerden 
etkilendiği belirtilen işgören davranışlarıdır.  
 Sosyal kaytarma davranışı, işgörenlerin diğer bireylerle birlikte çalışırken, tek başlarına çalıştıkları 
zamana göre daha az çaba sarf etme eğiliminde bulunmasını ifade etmektedir (Lin ve Huang, 2009: 6156; 
Lou vd., 2013: 456). Sosyal kaytarma davranışı, grup halinde çalışan bireylerin işe yönelik motivasyonlarının 
azalmasıyla birlikte aynı zamanda bilinçli veya bilinçsiz olarak sosyal farkındalık düzeylerinin de azalması 
sonucu ortaya çıkmakta ve böylece işgörenler tek başlarına harcayacakları çabadan daha az çaba sarf 
etmektedirler (Kanten, 2014: 13). Sosyal kaytarma davranışı, gruptaki üye sayısının artması, sorumlulukların 
ve görevlerin daha çok kişi arasında paylaştırılması gibi nedenler sebebiyle bireyin kalabalığın arkasına 
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saklanarak, bireysel katkısının fark edilmeyeceğine inanması sonucunda örgütsel çabasını azaltmasıyla 
oluşmaktadır (Weiten, 2014: 423). Araştırmacılar, grubun büyüklüğü, görevin zorluğu, görevin objektif 
kriterlerle değerlendirilebilmesi, görev için çaba harcamanın önemsiz görülmesi, görev çıktılarının değeri, 
görevin anlamı ve önemi, grubun uyumu gibi faktörlerin işgörenlerin sosyal kaytarma davranışı sergilemeleri 
ile ilişkisi olduğunu belirtmektedir (Karadal ve Saygın, 2013: 208). Bununla birlikte örgütlerde, görevin 
görünürlüğü, görevin algılanan katkısı, algılanan adalet, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti gibi örgütsel 
unsurların da işgörenlerin sosyal kaytarma davranışı sergilemeleri üzerinde etkili olabileceği ileri 
sürülmektedir (Lou vd., 2013: 456).  
 Sabotaj, örgütün verimliliğini olumsuz yönde etkileyen sapkın, anti-sosyal, uygunsuz ve zararlı bir 
işgören davranışı olarak tanımlanmaktadır (Ling vd., 2014: 215). Hizmet süreçlerini sabote etme davranışı 
ise, örgüt üyelerinin hizmet süreçlerini olumsuz olarak etkilemeye yönelik kasıtlı olarak sergilediği 
davranışları içermektedir (Harris ve Ogbonna, 2012: 2029). Hizmet süreçlerini sabote etme davranışları 
işgörenlerin bilinçli olarak müşterilerin çıkarlarına zarar vermesi yolu ile, müşteri tatminini ve müşteri 
sadakatini azaltmakta ve böylece uzun dönemde örgütün kârlılığının olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır 
(Chi vd., 2013: 299). İşgörenler tarafından kasıtlı olarak sergilenen; hizmet süreçlerini yavaşlatma, misilleme 
hareketleri, müşterilere muziplik yapma, müşterilere kaba ve öfkeli tutum ve davranışlar sergileme hizmet 
süreçlerini sabote etme davranışları kapsamında değerlendirilmektedir (Lee ve Ok, 2014: 176). Çalışma 
yaşamında özellikle konaklama sektöründe ön hat işgörenlerin karşı karşıya kaldığı çeşitli stres yaratan 
faktörler sebebiyle hizmet süreçlerini sabote etme davranışı sergilediği görülmektedir. İşgörenler, nezaketsiz 
bir çalışma ortamı algılamaları, kişilerarası çatışma yaşamaları, yöneticileri ile zayıf ilişkilere sahip olmaları 
sebebiyle bu davranışları sergileyebilmektedir (Kao vd., 2014: 757). Bununla birlikte, işgörenlerin örgütün 
politika ve prosedürlerine dayalı olarak ve kendi beklentileriyle örtüşecek şekilde ücretlendirildiğini 
algıladıkları bir iklimde görev yapmalarının da hizmet süreçlerini sabote etme davranışlarını azaltıcı yönde 
etkilemesi beklenmektedir (Tung vd., 2013: 623). 
 Ücret, işgörenlerin işlerine ve örgütlerine yönelik tutum ve davranışları üzerinde önemli bir rol 
oynamaktadır. Literatürde, ücret adaletinin örgütsel vatandaşlık davranışları, iş tatmini, örgütsel bağlılık ve 
motivasyon gibi olumlu çıktılarla birlikte işten ayrılma niyeti, işe gelmeme, hırsızlık vb. örgüte zarar veren 
davranışları etkileyeceği belirtilmektedir (Shaw ve Gupta, 2001: 301; Shore vd., 2006: 2578). Diğer taraftan 
ücret eşitliğinin de ücret tatmini, iş tatmini, hırsızlık gibi kritik önem taşıyan birçok olumlu veya olumsuz 
işgören tutum ve davranışlarıyla ilişkili olduğu ileri sürülmektedir (Day, 2012: 464). DeConinck ve Bachmann 
(2007) ücret eşitliğinin ve ücret adaletinin iş tatminini ve örgütsel bağlılığı olumlu yönde etkilediğini; Shields 
vd. (2012) ücret adaletinin örgütsel bağlılığı güçlendirdiğini; işten ayrılma niyetini ise azalttığını 
belirtmektedir. Wu vd. (2013) ücret adaletinin iş performansını ve işgörenlerin işe yönelik çabalarını olumlu 
yönde etkilediğini; Torre vd. (2014) ise çalışmalarında iç ve dış ücret eşitliği algısının olumsuz iş 
davranışlarından birisi olarak değerlendirilen işe gelmeme davranışlarını etkilediğini vurgulamaktadır. Ayrıca 
Ambrose vd. (2002) bireylerin adaletsizlik algılamaları durumunda sabotaj davranışlarının birçok türünü 
sergileme eğilimi içerisinde olacağını, özellikle dağıtımsal adaletin sabotaj davranışlarını arttıracağını ileri 
sürdüğü görülmektedir. Bu doğrultuda araştırmada, ücret adaleti ve ücret eşitliği algısının olumsuz 
davranışlar kapsamında değerlendirilen sosyal kaytarma ve hizmet süreçlerini sabote etme davranışlarını 
etkileyeceği; bu etki üzerinde ücret eşitliği algısının aracılık rolünün olacağı varsayılmaktadır. Bu çerçevede, 
aşağıdaki araştırma hipotezleri geliştirilmiştir: 
 

H1: Ücret adaleti hizmet süreçlerini sabote etme davranışlarını anlamlı düzeyde etkilemektedir. 
H2: Ücret adaleti sosyal kaytarma davranışlarını anlamlı düzeyde etkilemektedir. 
H3: Ücret adaleti ücret eşitliği algısını anlamlı düzeyde etkilemektedir. 
H4: Ücret eşitliği algısı hizmet süreçlerini sabote etme davranışlarını anlamlı düzeyde etkilemektedir. 
H5: Ücret eşitliği algısı sosyal kaytarma davranışlarını anlamlı düzeyde etkilemektedir. 
H6: Ücret adaletinin hizmet süreçlerini sabote etme davranışları üzerindeki etkisinde ücret eşitliği algısının aracılık 
rolü vardır. 
H7: Ücret adaletinin sosyal kaytarma davranışları üzerindeki etkisinde ücret eşitliği algısının aracılık rolü vardır. 

  
 3. Araştırma Metodolojisi 
 
 3.1. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 
 Araştırmanın amacı, işgörenlerin hizmet süreçlerini sabote etme ve sosyal kaytarma davranışı 
sergilemeleri üzerinde algılanan ücret adaletinin ve ücret eşitliğinin rolünün incelenmesidir. Bu doğrultuda, 
ücret adaletinin hizmet süreçlerini sabote etme ve sosyal kaytarma davranışı üzerindeki etkisinde ücret 
eşitliği algısının aracılık rolünün belirlenebilmesi araştırmanın sorunsalını oluşturmaktadır. Araştırmada veri 
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toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmıştır. Anket formunda, işgörenlerin ücret adaleti ve ücret 
eşitliği algıları ile hizmet süreçlerini sabote etme ve sosyal kaytarma davranışı sergileme düzeylerini ölçmek 
amacıyla dört ayrı ölçek kullanılmıştır. Ölçeklerde yer alan ifadelerin yanıtları için beş aralıklı Likert tipi 
metrik ifadeye yer verilmiştir. Araştırma modelinde ücret adaleti bağımsız değişken, ücret eşitliği algısı aracı 
değişken, hizmet süreçlerini sabote etme ve sosyal kaytarma davranışları ise bağımlı değişkenlerdir. İlgili 
örneklemden elde edilen verilere öncelikle keşfedici faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmış, 
sonrasında ise araştırma hipotezlerinin test edilmesi amacıyla yapısal eşitlik modelinden yararlanılmıştır. 
 
 3.2. Araştırmanın Kapsamı ve Örneklemi  
 Araştırmanın konu açısından kapsamı; ücret adaleti, ücret eşitliği algısı, hizmet süreçlerini sabote 
etme ve sosyal kaytarma davranışları arasındaki ilişkilerin açıklanmasıyla sınırlandırılmıştır. Araştırmada 
ücret adaleti, hizmet süreçlerini sabote etme ve sosyal kaytarma davranışları tek boyutta, ücret eşitliği algısı 
ise iki boyutta ele alınmıştır. Araştırmanın uygulama açısından kapsamını, İstanbul ve Afyon illerinde faaliyet 
göstermekte olan dört adet beş yıldızlı otel işletmesinin 349 çalışanı oluşturmaktadır. Bu otellere gönderilen 
470 adet anket formundan geriye dönen 355 adet (%75) anket formunun, 349 adedi (%74)’ü değerlendirme 
kapsamına alınmıştır. 
 
 3.3. Araştırmanın Ölçekleri 
 Anket formlarının oluşturulmasında uluslararası literatürdeki çalışmalardan yararlanılmıştır. Ücret 
adaleti Shields vd. (2012); ücret eşitliği Day (2012), Zheng vd. (2014), Omar (2007); hizmet süreçlerini sabote 
etme davranışları Harris ve Ogbonna (2006); sosyal kaytarma davranışları ise George (1992) çalışmalarından 
elde edilerek, Türkçe’ye uyarlanmıştır. Ölçekler Türkçe’ye çevrildikten sonra, pilot araştırma (n=30) 
vasıtasıyla gözden geçirilmiş ve gerekli düzeltmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan tüm 
ölçeklerinin yapısal geçerlilikleri ve güvenilirlik düzeyleri test edilmiştir. Ücret adaleti, ücret eşitliği, hizmet 
süreçlerini sabote etme ve sosyal kaytarma davranışı değişkenlerine ait verilere uygulanan keşfedici faktör 
ve güvenilirlik analizlerine ilişkin bulgular Tablo 1’de özet olarak verilmektedir: 
 

Tablo 1: Keşfedici Faktör ve Güvenilirlik Analizleri Özet Tablosu 
Ücret Eşitliği  
(kalan 6 
madde)     
KMO: .800 
Varyans: %71 

Cron. 
Alpha 
 

Ücret Adaleti  
(kalan 7 
madde)     
KMO: .901 
Varyans: %68 

Cron. 
Alpha 
 

Hizmet 
Süreçlerini  
Sabote Etme 
Davranışı 
(kalan 6 madde) 
KMO: .845 
Varyans: %58 

Cron. 
Alpha 
 

Sosyal 
Kaytarma 
Davranışı 
(kalan 9 
madde) 
KMO: ,879 
Varyans: %51 

Cron. 
Alpha 
 

1. 1. Faktör: İç 
Eşitlik 

.746 2. 1.Faktör: 
Ücret Adaleti 

.681 1.Faktör: Hizmet 
Süreçlerini 
Sabote Etme 
Davranışı 

.853 1.Faktör: 
Sosyal 
Kaytarma 
Davranışı 

.877 

2. Faktör: Dış 
Eşitlik 

.816  

 

  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                                    χ²           d.f.       χ²/df         GFI         AGFI        CFI         IFI          NNFI        RMSEA 
                                                                                         ≤ 5        ≥ .85      ≥ .80        ≥ .90      ≥ .90      ≥ .90         ≤0.08 

Ücret Adaleti                                     19.44           7         2.77          0.98        0.95        0.99      0.99        0.99         0.071 

Ücret Eşitliği                                      17.74           7         2.53          0.98        0.95        0.99      0.99        0.98         0.066 

Hizmet Süreçlerini                           20.04           7         2.86          0.96        0.91        0.97       0.97       0.95         0.073 
Sabote Etme Davranışı 

Sosyal Kaytarma Davranışı            37.63         13         2.89          0.96       0.91        0.98       0.98       0.97          0.074 
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 4. Araştırma Bulguları 
 
 4.1. Demografik Bulgular 

Araştırmaya katılan 349 çalışanın %58’i erkek, %42’ si kadındır. Çalışanların %50’si 26-34, %25’i 17-
25 yaş aralığında; %25’i ise 35 yaş ve üzerindedir. Çalışanların büyük bir kısmı lise ve ön lisans mezuniyet 
düzeyine sahiptir. Çalışma sürelerine bakıldığında katılımcıların büyük çoğunluğunun (%61)’inin 1-7 yıl arası 
aynı işletmede çalıştıkları sonucuna ulaşılmıştır. 
 

4.2. Korelasyon Analizine İlişkin Bulgular 
Araştırmada ele alınan değişkenlere ait korelasyon, ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 3’deki 
korelasyon matrisinde sunulmaktadır. 

 
Tablo 3: Değişkenlere İlişkin Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Değerleri 

 
 
 
 

 
 

**p<0.01 

 
 Tablo 3’de görüldüğü üzere araştırma kapsamındaki bağımlı, aracı ve bağımsız değişkenler arasında 
anlamlı düzeyde ilişkiler bulunmaktadır. Korelasyon matrisindeki bulgular incelendiğinde, ücret adaletinin 
ücret eşitliği algısı ile (r=.665, p<0.01) pozitif yönde; aynı zamanda ücret adaletinin hizmet süreçlerini sabote 
etme (r=.-306, p<0.01) ve sosyal kaytarma davranışları ile (r=.-303, p<0.01) negatif yönde ilişkisi olduğu 
görülmektedir. Bununla birlikte, ücret eşitliği algısının hizmet süreçlerini sabote etme (r=.-248, p<0.01) ve 
sosyal kaytarma davranışları ile (r=.-305, p<0.01) negatif yönde ilişkili olduğu belirlenmiştir. 
  
 4.3. Ölçüm Modeli 
 Çalışmada Anderson ve Gerbing (1988)’in ikili yaklaşımına uygun olarak önce modelin doğrulanması 
yöntemine başvurulmuştur. Araştırmada model test edilmeden önce doğrulayıcı yaklaşım çerçevesinde 
ölçme aracının iyi uyum değerlerine sahip olup olmadığı incelenmiştir. Ölçüm modelinin sonucunda elde 
edilen değerler; x²: 725.05; df: 259; x²/ df; 2.79; RMSEA: 0.072; GFI: 0.86; IFI: 0.96; CFI: 0.96; NFI: 0.94; NNFI: 
0.95; ölçüm modelinin kabul edilebilir olduğunu göstermektedir (Schermelleh-Engel et. al., 2003: 52; 
Meydan ve Şeşen, 2011: 35). 
 
 4.4. Yapısal Eşitlik Modeli ve Hipotez Testi Sonuçları 
 Araştırma modelinde ileri sürülen hipotezlerin sınanması amacıyla elde edilen verilere yapısal 
eşitlik modeli uygulanmıştır. Yapısal modelin sonuçları; x²: 699.46; df: 221; x²/ df; 3.16; GFI: 0.85; RMSEA: 
0.072; IFI: 0.96; CFI: 0.96; NFI: 0.93; NNFI: 0.94’dir. Bu değerler modelin büyük ölçüde kabul edilebilir 
olduğunu göstermektedir. Yapısal eşitlik modeli sonuçlarına göre yol katsayıları ve anlamlılık düzeyleri; ücret 
adaletinin hizmet süreçlerini sabote etme davranışını (β=-0.24; t= -2.46; p<0.01) negatif yönde etkilediğini 
göstermektedir. H1 hipotezi desteklenmiştir. Aynı zamanda ücret adaletinin ücret eşitliğini (β=0.79; t= 
10.43; p<0.01) pozitif yönde etkilediği görülmektedir. H3 hipotezi desteklenmiştir. Bununla birlikte, ücret 
eşitliği algısının sosyal kaytarma davranışlarını (β=-0.26; t=- 2.30; p<0.01) negatif yönde etkilediği görülmüş; 
H5 hipotezi desteklenmiştir. Aracılık etkileri sorgulandığında; ücret adaletinin sosyal kaytarma davranışı 
üzerindeki etkisinde ücret eşitliği algısının tam aracılık etkisine sahip olduğu belirlenmiş, H7 hipotezi 
desteklenmiştir. Şekil 1, elde edilen bulgulara göre desteklenen modeli göstermektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
                                                                  Ort.          S.S              1                  2                   3                   4                  

Ücret Adaleti                                          3.52         .96              1 
Ücret Eşitliği                                           3.44         .85          .665**            1 
Hizmet Süreçlerini Sabote Etme         1.92         .77         -.306**       -.248**            1 
Sosyal Kaytarma Davranışı                   2.34         .76         -.303**       -.305**        .511**           1 
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Şekil 1. Desteklenen Model 

 
 
                                         H1(t=-2.46) 
 
 
                                          H3(t=10.43) 
 
                                                                                                        H5(t=-2.30) 
                                                                                                    H7 
 
 
 5. Sonuç 
 İnsan kaynakları yönetiminin temel fonksiyonlarından birisi olan ücret yönetimi; örgütlerde nitelikli 
işgörenlerin cezbedilmesi ve elde tutulması üzerinde kritik bir öneme sahiptir. Ücret yönetimi, 
ücretlendirmeye ilişkin politika ve prosedürlerin örgütün maliyetlerini arttırmayacak şekilde, örgütsel 
stratejilerle uyumlu, işverenlerin ve işgörenlerin beklentilerini karşılaması mümkün olan düzeyde 
tasarlanmasını amaçlamaktadır. Başka bir ifadeyle, örgütlerin ücret yönetimi stratejisi ücret yapısının bazı 
ücretlendirme ilkeleri çerçevesinde yapılandırılmasını gerektirmektedir. Adil ve eşit davranma ilkesi, nitelikli 
bireylerin örgütte devamlılığının ve motivasyonun sağlanmasını kolaylaştıran temel ücretlendirme ilkeleri 
içerisinde yer almaktadır. Çünkü örgüte olan katkıları doğrultusunda adil ve eşit olarak ücretlendirildiğini 
algılayan işgörenlerin olumlu tutum ve davranışlar sergilemeleri beklenmektedir. Ücret adaleti ve ücret 
eşitliği algısı işgörenlerin örgütsel süreçlerde harcadığı çabanın karşılığında elde ettiği kazanca ilişkin 
beklentileri doğrultusunda oluşmaktadır. İşgörenlerin ücretin adil olduğuna ve diğer çalışanlarla 
karşılaştırıldığına eşit olduğuna dair bir algıya sahip olmasıyla, beklentilerinin karşılanacağını böylece bu 
beklentilerin bireylerin tutum ve davranışlarına da olumlu olarak yansıyacağını ifade etmek mümkündür. 
Literatürde ücret adaletinin ve ücret eşitliğinin işgörenlerin birçok olumlu/olumsuz tutum ve davranışıyla 
ilişkisi olduğu ileri sürülmektedir. Bu bağlamda, çalışmada ücret adaleti ve ücret eşitliği algısının sonuçları 
olan ve olumsuz davranışlar kapsamında değerlendirilen hizmet süreçlerini sabote etme ve sosyal kaytarma 
davranışları ele alınmış; ücret adaletinin bu davranışlar üzerindeki etkisinde ücret eşitliği algısının aracılık 
rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. 
 Araştırma bulguları, ücret adaletinin hizmet süreçlerini sabote etme davranışlarını olumsuz yönde 
etkilediğini göstermektedir. Araştırma sonucunda, araştırma kapsamındaki otellerde görev yapan 
işgörenlerin adaletli bir ücret politikası algıladıkları böylece hizmet süreçlerini sabote etmeye yönelik 
davranış sergileme düzeylerinin azaldığı görülmektedir. Başka bir ifadeyle, örgütte adaletli bir ücret sistemi 
olduğuna inanan işgörenler hizmet süreçlerini olumsuz yönde etkileyebilecek davranışlar 
sergilememektedirler. Bununla birlikte, ücret adaletinin ücret eşitliği algısını olumlu yönde etkilediği 
belirlenmiştir. Bu sonuç, ücret sisteminin adil olduğunu algılayan işgörenlerin aynı zamanda harcadıkları 
çabaların karşılığında elde ettikleri kazançları örgüt içinde ve dışındaki diğer çalışanlarla karşılaştırdıklarında 
eşit olduğu kanısına sahip olduklarını belirtmektedir. Böylece araştırmanın H1 ve H3 hipotezleri 
desteklenmiştir. Araştırma bulguları ayrıca ücret eşitliği algısının işgörenlerin sosyal kaytarma davranışı 
sergilemelerini olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir. Araştırma kapsamındaki otellerde görev yapan 
işgörenlerin ücret eşitliğine dair bir algıya sahip olmaları sebebiyle çalışma ortamında sosyal kaytarma 
davranışı sergilemekten kaçındıkları görülmektedir. Araştırmanın H5 hipotezi desteklenmiştir. Dolayısıyla 
ücret eşitliği algısının işgörenlerin görev bilincine sahip olma düzeylerini arttırdığını buna karşın grup içinde 
çalışma arkadaşlarına göre daha az çaba sarf etme eğiliminde bulunma düzeylerini ise azalttığını ifade etmek 
mümkündür.  

  Araştırma sonucunda ücret adaletinin hizmet süreçlerini sabote etme davranışı üzerindeki etkisinde 
ücret eşitliği algısının tam aracılık etkisine sahip olduğu bulgusu elde edilmiş ve H7 hipotezi desteklenmiştir. 
Elde edilen bu sonuç, ücret adaletini ve ücret eşitliğini birlikte algılayan işgörenlerin sosyal kaytarma 
davranışı sergileme düzeylerinin azaldığını göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, işgörenlerin örgütün ücret 
sistemlerini adil olarak algılamaları durumunda, sosyal kaytarma davranışı sergileme düzeyleri doğrudan 
azalmamakta ancak ücret politikalarının bir eşitlik algısı oluşturması durumunda, bu davranışı sergileme 
düzeyleri azalmaktadır. Bu sonuç, grup içerisinde görev yapan işgörenlerin harcadıkları çaba karşılığında 
elde ettikleri kazançları, çalışma arkadaşlarıyla ve örgüt dışındakilerin kazanımlarıyla karşılaştırdığında 
oluşan eşitlik algısının sosyal kaytarma davranışını azalttığını göstermektedir. Bu doğrultuda, araştırma 

Ücret eşitliği Ücret adaleti 

Hizmet süreçlerini 

sabote etme davranışı 

Sosyal kaytarma 

davranışı 
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kapsamındaki otellerde işgörenlerin sosyal kaytarma davranışı sergileme düzeylerinin azalması üzerinde 
ücret eşitliği algısının; hizmet süreçlerini sabote etme davranışının azalması üzerinde ise ücret adaletinin 
önemli bir rolü olduğu ifade edilebilir. Araştırma sonucu, olumsuz ve zarar verici bir davranış olan hizmet 
süreçlerini sabote etme davranışının adil ücret politika ve uygulamalarının geliştirilmesiyle azaltılabileceğini 
göstermektedir. Diğer sonuç ise, grup halinde çalışan bireylerin sergilediği bir davranış olan sosyal 
kaytarmanın tamamen grup içinde bir arada görev yapan işgörenlerin çabalarının karşılığını almaları ve 
birbirleriyle karşılaştırıldığında eşit ücret politikaları uygulandığını algılamaları durumunda azalacağını 
göstermektedir. Bu çalışmanın ücret adaleti ve ücret eşitliği algısının olumsuz çıktılar üzerindeki etkisini ele 
alan sınırlı sayıda çalışma olması sebebiyle, ilgili literatüre katkı sağlaması beklenmektedir. İlerideki 
çalışmalarda, performans değerlendirme sisteminin adilliği ile performans değerlendirme sonuçlarının ücret 
ve ödüllendirme sistemlerine yansıtılmasının bu davranışlar üzerindeki etkisinin incelenmesi önerilebilir. 
Ayrıca, ücret adaleti ve ücret eşitliğinin daha geniş kapsamlı olan üretkenlik karşıtı iş davranışları üzerindeki 
etkisi araştırılabilir. 
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ÖZET 
Bu araştırmada, stres yönetim tekniklerinde kullanılan sportif faaliyetler içerisinde yer alan 

geleneksel bir Çin sporu olan TaiChiChuan’in,  çalışanların iş stresi ve psikolojik iyilik hali düzeylerine etkisi 
saptanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla bir alan deneyi çalışması tasarlanmıştır. Deney, özel sektör ve kamu 
sektöründen çalışanlardan oluşan karma iki farklı grup ile ön test-son test kontrol gruplu model şeklinde 
yürütülmüş; 27 kişiden oluşan deney grubu 2 ay boyunca TaiChiChuan eğitimine tabi tutulurken aynı sayıda 
katılımcıdan oluşan kontrol grubu benzer hiçbir aktiviteye katılmamıştır. Deney öncesi ve sonrası 
katılımcılara uygulanan yapılandırılmış soru formları ile iş stresi ve psikolojik iyilik hali düzeyleri ölçülmüş, 
analizler yardımıyla seviyeleri karşılaştırılmıştır. Eğitim sonrasında TaiChiChuan eğitimi alan grubun iş stresi 
seviyelerinde düşüş; psikolojik iyilik hali seviyelerinde eğitim öncesine göre anlamlı bir artış gözlenirken, 
kontrol grubunda ise anlamlı hiçbir değişiklik gözlenmemiştir. Bulgular ışığında; yavaş, yumuşak ve 
koreografik hareketlerden oluşan geleneksel bir uzak doğu sporu olan TaiChiChuan’ın çalışanların iş 
streslerini azaltmayave genel psikolojik iyilik hali düzeylerini arttırmaya yönelik olarak uygulanabileceği 
sonucuna varılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: İş Stresi Yönetimi, Psikolojik İyilik Hali, Geleneksel Spor Egzersizleri, Taichichuan. 

  
 1.Giriş 
 21. yy.’da çalışma hayatı hızın ve rakebetin arttığı, çalışanlar ve yöneticiler için çevresel ve 
psikolojik baskılara daha çok maruz kalındığı bir hal almış durumdadır. Çalışanları etkileyen iş stresi 
mücadele edilmesi ve yönetilmesi gereken bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.  

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, üretim ve müşteri ilişkilerinde yaşanan rekabet; nitelikli iş 
gücüne olan talebin artması, yenilik ve değişimin her alanda var olan sistemlerin yapı ve yönetim biçimlerini 
etkilemesi gibi faktörler, çalışma yaşamını derinden etkilemektedir. Böyle bir ortamda çalışanlar, hızlı 
hareket etme zorunluluğu duymaları, değişime uyum sorunları yaşamaları veya kapasitelerinin üzerinde bir 
iş yükü ile karşı karşıya kalmaları gibi nedenlerden ötürü yoğun bir iş stresine girebilmektedirler. Çalışan 
bireylerde psikolojik bir gerilim durumu yaratarak iş verimi ve etkinliğini önemli ölçüde etkileyen stres, başa 
çıkılması ve yönetilmesi gereken bir süreç olarak görülmektedir (Soysal, 2009: 17). 

İş stresinin düzeyini, kaynaklarını, çözüm yollarını ve mücadele tekniklerini bilimsel olarak ele alan 
ve inceleyen birçok araştırmalar vardır. Araştırmalar sonucu çalışan bireylerin özel yaşamlarından 
kaynaklanan stresin yanı sıra mesleki kimlikleri, rol yükü, kişiler arası ilişkilerden kaynaklanan gerilimi, 
kariyer beklentisi, işyeri sorunları, rol çatışmaları gibi birçok potansiyel stres kaynağının çalışanların sağlığını 
tehdit ettiği anlaşılmaktadır (Aytaç, 2009: 2). 

İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları içinde stres yönetimi programlarının geliştirilmesindeki ilk 
adım ise stresin tanımlanması ve farkındalığı olmaktadır. Birey; istemediği bir durumdan kurtulmak için 
öncelikle, içinde bulunduğu durumun bilincinde olmalıdır. Stres, bireylerle çevresi arasındaki iletişim sonucu 
ortaya çıktığından, stresin olumsuz etkilerini kontrol edebilmek bir anlamda çevreyi kontrol edebilmek ile 
mümkün olabilecektir. Stresin yönetilmesi anlamına gelen bu olgu, çevredeki değişimlerin sürekli izlenerek 
bilinçli olarak denetlenmesini içermektedir. Bu kapsamda öncelikle; stres nedenlerini ortadan kaldırmak ve / 
veya kontrol altına almak, ikinci olarak stresin etkilerini yok etmek ve üçüncü olarak ise bireyleri strese karşı 
daha güçlü kılarak, dirençlerini arttırmak gerekmektedir (Aydın, 2004: 58). 

Stres yönetimi eğitimleri, çalışanların stresle nasıl başa çıkacaklarını öğreten, stresin neden ve 
sonuçları ile fiziksel ve psikolojik etkilerinin nasıl azaltılabileceği hakkında bilgilerin aktarıldığı programlardır 
(Muchinsky, 1997). Bu amaçla çalışanlar için geliştirilen ve ÇDP / EAP ( Çalışan Destek Programları / 
Employee Assistance Programs ) şeklinde adlandırılan çalışanlara yardım programları; gevşeme teknikleri, 
biyolojik geri bildirim yöntemleri ve algılama becerileri eğitimlerini kapsamakta olup bu yöntemler 
sonucunda çalışanlardaki strese ilişkin belirtiler azaltılmaya çalışılmaktadır(Ertekin, 1993). Araştırmamızda, 
iş stresi yönetimi araçlarından, bireysel olarak alınabilecek  önlemlerden biri olan sportif faaliyetler ve 
egzersizler üzerinde durulacaktır.  
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 Psikolojik iyilik hali kavramı ise kişinin, kendi yeteneklerini gerçekleştirebildiği, hayatın olağan stresi 
ile baş edebildiği, verimli ve etkin bir biçimde çalışabildiği, kendisine veya içinde yaşadığı topluma katkı 
yapabilmeye hazır olma durumu olarak tanımlanmaktadır (WHO, 2012). 
 Çalışmanın ikinci bölümünde, konu ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürde yer alan uygulama ve 
araştırmalar, kavramsal çerçeve boyutunda ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise yapılan alan deneyinin 
analitik yöntemi ve tekniği ile bulguları ve özet istatistikleri aktarılmış; sonuç kısmındaise çıktıların önemli 
sonuçları belirtilip konu ile ilgili araştırma verilerine değinilmiştir. 
  
 2. Kavramsal Çerçeve  

Türkiye’de 54 ilde 2974 kişi ile görüşülerek yapılan ulusal bir saha araştırmasında elde edilen veriler 
ışığında, spor yapma sıklığının arttıkça, iyilik halinin her boyutunun anlamlı bir şekilde arttığı görülmüştür 
(Çakır, 2013: 27,28). Düzenli olarak uygun bir şekilde yapılan egzersizin zihinsel sağlık ve ruh halini olumlu 
yönde geliştirdiği, literatürdeki diğer çalışmalarla da desteklenmektedir. Örneğin klinik psikoloji ile ilgili bir 
araştırmada, Salmon’a (2001: 33-61) göre  fiziksel egzersizlerin anksiyete, depresyon ve stres üzerindeki 
etkileri ölçülmüş; egzersiz alışkanlıklarının;antidepresant ve anksiyolitik (kaygı giderici) etkilerinden söz 
edilerek fiziksel ve zihinsel sağlık üzerindeki zararlı etkilerden koruyucu bir rol üstlendiğinden bahsedilmiştir. 

Farklı  düzeylerdeki stres yükleri altındaki çalışanların psikolojik iyilik halleri, sağlıklı bir çalışma ortamı 
ve işletme yaratılmasında kritik bir öneme sahiptir. Günümüzde alternatif insan kaynakları uygulamaları ve 
eğitimlerinin gündeme gelmesi de bu yüzdendir. Bu alternatif yöntemler içinde geleneksel bir Çin sporu olan 
TaiChiChuan egzersizlerinin de hareketli bir meditasyon tekniği olarak insan kaynakları uygulamaları içinde 
kullanıldığı görülmektedir (Soo, C., 1984). Örneğin, Wang vd. (2010: 23)’nin, TaiChiChuan ve psikolojik iyilik 
halinin çıktıları  (stres, anksiyete, depresyon, ruh hali ve öz-saygı) arasındaki nicel ve nitel ilişkilerin 
incelendiği; 1354 İngilizce, 1225 Çince, toplam 2579 makaleyi gözden geçirerek, kırk adet çalışmayı seçerek 
yaptıkları meta-analiz çalışmasının sonuçlarında; TaiChiChuan’in; stresin, anksiyetenin, depresyonun ve ruh 
halindeki oynamaların azalması, öz-saygının artması ile oluşan psikolojik iyilik halindeki düzelmeler ile ilişkili 
olduğu öne sürülmüştür. Böylece TaiChiChuan egzersizlerinin, insan sağlığının gelişimi, yaşam kalitesinin 
arttırılması gibi konularda kullanılabilecek  yeni bir yaklaşım olabileceği savunulmuştur (Chen W.W., W.Y. 
Sun., 1997). Ülkemizde ise bu tür çalışmalar oldukça az ve genellikle tıp literatüründe olmakla birlikte; bu 
alan deneyi, TaiChiChuan, yoga ve benzeri tekniklerinçalışma yaşamındaki etkilerinin araştırıldığı ender 
çalışmalar arasında yer almaktadır.  

 
3.Yöntem  
Araştırmamızda alan deneyi yöntemi tercih edilmiştir. Deney; alanda yapılan TaiChiChuan uygulaması 

ve kontrol grubu karşılaştırması ile gerçekleştirilmiştir. Her deneysel modelde olduğu gibi bu araştırmada da 
bir karşılaştırma söz konusudur.  

Deney, bağımsız değişken olan TaiChiChuan’in, bağımlı değişkenler olan iş stresi ve psikolojik iyilik 
halini etkilemesi, kontrollü koşullarda değişikliklerin sonuçlarının izlenmesi ile gerçekleşmiştir. Araştırmacı 
tarafından “alan” da imkan verilen gruplarla gerçekleştirilen eğitimi alanlar deney grubunu, eğitim 
almayanlar ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Chen ve Sun’un araştırmalarına göre deney ve kontrol 
grupları ile yapılan TaiChiChuanalan deneylerinin süreleri 8 ile 16 hafta arasında değişiklik göstermektedir. 
Bu da 8 hafta süren çalışmamızın deneysel bölümü ile uygun düşmektedir. Araştırmanın kısıtı, TaiChiChuan 
uygulamasına katılan gruplarla sınırlı olmasıdır. 

Karışık desenli bir araştırma modeli olan araştırmada, ön test ve son test kontrol gruplu desen adı 
verilen yöntem kullanılmıştır. Araştırma, daha önceden saptanan gruplar üzerinde yapılmıştır. 

Deneysel uyarıcının (TaiChiChuan) uygulandığı deney grubu denekleri ve deneysel uyarıcının 
uygulanmadığı kontrol grubu denekleri, rastgele atama tekniği ile gruplara atanmıştır. Buradaki rastlantısal 
belirleme, her bireyin deney veya kontrol grubuna girebilmesine eşit şans verilebilmesini sağlamak için 
yapılmıştır. İstek, eğilim gibi etmenler kişinin belirli bir gruba girmesinde etkili olmamıştır. 

Deney süreci başlatılmadan önce katılımcılara demografik soruların yer aldığı anketler uygulanarak 
grupların homojenliğinin sağlanması amacıyla; cinsiyet, yaş, eğitim durumu, medeni durum, sağlık sorunları 
olup olmaması, herhangi başka bir spor ve/veya kişisel gelişim uygulaması ile ilgilenip ilgilenilmemesi, 
çalışma hayatı süreleri, mal varlığı ve gelir durumları değerlendirmeleriile  ilgili sorular sorulmuştur. 
Ardından ilgili değişkenler ile ilgili ölçek sorularının yer aldığı ön-testler uygulanmıştır.  

Böylece hem demografik olarak hem de çalışmada yer alan üç değişken açısından  olabildiğince eşit 
seviyelerde, homojen iki grup; yani, kontrol ( hiçbir uygulamanın uygulanmadığı grup ) ve deney grubu ( 
bağımsız değişkenin,  uyaranın uygulandığı grup ) oluşturulmuştur. 
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Ön-testin ardından deney grubuna 8 hafta boyunca, uyaran, yani bağımsız değişken TaiChiChuan 
uygulanırken, kontrol grubu ise bu süre boyunca benzeri başka bir uyarana maruz kalmamaları konusunda 
bilgi verilerek gözlemlenmiştir.  

Deney ve kontrol gruplarına deneyden önce uygulanan ön-test benzeri, deneyden sonra da, 
çalışmamızda ve literatürde son-test şeklinde adlandırılan testler ( ön-testte uygulananlar ile aynı olmak 
üzere ) uygulanarak, her iki test için de aynı istatistiksel analizler yapılmıştır.  

Ön-testin uygulanmasıyla deney ve kontrol gruplarına ait ilgili değişkenlerin ortalamaları ayrı ayrı 
elde edilmiş, grupların başlangıçtaki düzeyleri belirlenmiştir. Son-test için de aynı istatistiksel işlemler 
uygulanarak grupların başlangıçtaki ortalamaları ve uyaran (TaiChiChuan) verildikten sonraki ortalamaları 
arasında farklar belirlenmeye çalışılmıştır. Her iki grup için ayrı ayrı elde edilen veriler karşılaştırılarak 
(kontrol grubunun ön-test ve son-test arasındaki farkı ile; deney grubunun ön-test ve son-test arasındaki 
farkı ), uygulanan eğitim yönteminin (TaiChiChuan) ölçülen değişkenlerin üzerindeki etkisi incelenmiştir. 
Araştırma modelimizde deney ve kontrol gruplarına ait ön-test puanlarının mümkün olduğunca birbirine 
yakın olmasına dikkat edilmiştir. Bu durum, alan deneyinin tabiatı gereği grupların homojenliğinin 
sağlanması amacı ile; ön-test puanları yakın olan katılımcıların deney ve kontrol gruplarına alınması suretiyle 
sağlanmıştır.  

 
 3.1.Veri Toplama Araçları 

Araştırmamızda iş stresi ölçeği olarak 1996 yılında Aliye Aktaş tarafından Türkçe’ye uyarlanıp 
güvenilirlik çalışması gerçekleşen, Dr. SuzanneHaynes tarafından Amerika Ulusal Sağlık İstatistikleri 
Merkezi’nde çalışanlar üzerinde uygulanmış olan ölçek kullanılmış olup, kullanılan ölçek toplam 10 sorudan 
oluşmaktadır. Ölçekte 12’den düşük puan düşük stresi, 12-30 orta ve 30’dan büyük puan ise stresli ve 
yüksek stresli durumu ifade etmektedir. Ölçeğin güvenilirliği test edilmiş ve Cronbach’s Alfa değerleri ön test 
için 0.709 son test için ise 0.703 bulunmuştur. Psikolojik iyilik hali ölçümlerini yapmak amacıyla ise Türkçe 
geçerliliği 1999 yılında Erhan Eser tarafından yapılan Dünya Sağlık Örgütü İyilik Durumu İndeksi (1998 
sürümü) kullanılmış olup, 5 sorudan oluşan bu anket, kişinin son iki hafta süresince kendini nasıl hissettiğine 
dair sorular içermekte olup; Cronbach’s Alfa değeri ön test için 0.76 son test için ise 0.84 bulunmuştur. 
Araştırmamızda kullanılan tüm ölçeklerin güvenilirlikleri istatistiksel olarak kabul edilebilir düzeylerdedir. 
Cronbach’s Alfa değerleri Tablo 1ile gösterilmiştir. 

 
Tablo 1: Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

  
İş Stresi 
Ön Test 

 
İş Stresi 
Son Test 

Psikolojik 
İyilik Hali 
Ön Test 

Psikolojik 
İyilik Hali 
Son Test 

Soru Sayısı 10 10 5 5 

Cronbach’s Alfa 0.709 0.703 0.76 0.84 
 

4.Bulgular 
4.1.Değişkenler Arasındaki Korelasyon Sonuçları 
 
Araştırmanın değişkenleri arasındaki ilişkileri saptamak için korelasyon analizi yapılmıştır. 
H0: İş stresi ve psikolojik iyilik hali arasında ilişki yoktur. 

H1:  İş stresi ve psikolojik iyilik hali arasında ilişki vardır. 
 

Tablo 2: Değişkenler Arası Korelasyon Tablosu 

Spearman'srho İş Stresi Psikolojik İyilik Hali 

İş Stresi Korelasyon Katsayısı 1.000 -.602** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 27 27 

Psikolojik İyilik Hali Korelasyon Katsayısı -.602** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 27 27 
**. Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır. (2-tailed).  

 
Araştırmada yapılan korelasyon analizleri sonucunda iş stresi ile psikolojik iyilik hali arasında orta 

düzeyde anlamlı bir negatif ilişki söz konusu olduğu görülmüştür.Bu halde; literatürdeki  çalışmaların 
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geneline uygun olarak iş stresi seviyeleri azaldıkça psikolojik iyilik hali seviyelerinin arttığını, iş stresinin 
artması durumunda ise psikolojik iyilik hali düzeylerinin azaldığını söyleyebilmek mümkündür. Bu halde; 
hipotezde H0 reddedilirken H1 kabul edilmiştir. 

 
4.2. TaiChiChuanEğitimi Öncesi ve Sonrası Farkların Özet İstatistikleri 
Deney ve kontrol gruplarının TaiChiChuan eğitimleri öncesi ve sonrası iş stresi ve psikolojik iyilik hali 

düzeyleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. İşstresi ve psikolojik iyilik hali düzeyleri kontrol grubunda anlamlı bir 
değişiklik göstermez iken, deney grubunda TaiChiChuan eğitimi sonrası  anlamlı bir şekilde iş stresi 
seviyesinin düştüğü, psikolojik iyilik hali seviyesinin arttığı gözlenmiştir. 

 
Tablo 3: TaiChiChuan Eğitimi Öncesi ve Sonrası Skorlar Arasındaki FarklarÖzet Tablo 

 DENEY GRUBU  ( n = 27 )  KONTROL GRUBU ( n = 27 ) 

 
 

 
Önceki 
ölçüm 

 
Sonraki 
Ölçüm 

 
P 
değeri* 

 
Z 
Değeri 

 
 

 
Önceki 
ölçüm 

 
Sonraki 
ölçüm 

 
P 
değeri* 

 
Z  
Değeri 

 
İş stresi  

 
25.7407 

 
20.9630 

 
.000* 

 
-3.907 

 
 

26.5185 
 

26.2963 
 

.784 
 

-.212 

Psikolojik 
iyilik hali 

 
13.5185 

 
15.4815 

 
.004* 

 
-1.970  15.9630 

 
15.1852 

 
.171 

 
-1.838 

 
5.Tartışma 
TaiChiChuan’in iş stresinin azalması ile ilişkili olduğu araştırma bulguları ile desteklenmiştir. Bu 

durum mevcut literatür ile de uyum içindedir. Örneğin Wang ve arkadaşları (2010: 23) yaptıkları meta-analiz 
çalışmasında TaiChiChuan’in stresin, anksiyetenin, depresyonun ve ruh halindeki  oynamaların azalması ile 
ilişkili olduğunu öne sürerek TaiChiChuan egzersizlerinin yaşam kalitesinin arttırılmasında kulllanılabilecek 
yeni yaklaşımlardan olabileceğini öne sürmüşlerdir. Aynı konuyu araştıran Esch ve arkadaşları (2007: 488-
496) araştırmamıza benzer bir şekilde 28’er kişiden oluşan deney ve kontrol grupları katılımcıları (n=28) ile 
yaptıkları alan deneyinde TaiChiChuan’in psikolojik stresin azaltılması amacıyla profesyonel stres yönetimi 
teknikleri içinde kullanılabileceğini ve bu amaca hizmet edebileceğini ortaya koymuşlardır. 
TaiChiChuan’inmental rahatlama sağlama bulguları, çalışmamızda da elde edilmiştir. TaiChiChuan gibi 
bedensel ve zihinsel rahatlama sağlayan egzersizlerin, bütüncül stres yönetimi teknikleri içinde 
kullanılabileceğini ve benzer etkin gevşeme tekniklerinin zihinsel  rahatlama sağlayarak stres düzeyini 
düşüreceğini söyleyebilmek mümkündür.  

Sandlund ve Norlander (2000: 1) da TaiChiChuan’in psikolojik iyilik hali üzerine etkilerini araştırmak 
için 4 yıllık bir süreçte uluslararası tanınmış iki tıp dergisinde yayımlanan  makaleleri tarayarak yaptıkları 
literatür taramasında TaiChiChuan egzersizlerinin ruh halini ve psikolojik iyilik halini geliştirdiği ve olumlu 
katkı yaptığı sonucuna varmışlardır. TaiChiChuan eğitimi alan deney grubumuzda da psikolojik iyilik hali 
seviyeleri yukarıdaki çalışmalarda bahsedildiği gibi artış göstermiştir. Bu sonuç TaiChiChuan gibi fiziksel 
rehabilitasyon özelliği olan egzersizlerle insan sağlığı arasındaki ilişkileri saptayan diğer araştırmalarla da 
uyum içindedir. Klein ve Adams (2004: 735-745) da yaptıkları literatür taramasında TaiChiChuan 
egzersizlerinin yaşam kalitesini arttırdığı ve desteklediği sonucuna varmışlardır.  

Spor yapma oranının düşük ve spora verilen değerin gelişmiş ülkelere kıyasla az olduğu ülkemizde 
sporun kısa vadede getireceği fiziksel külfet ve zaman kaybı göz önünde bulundurularak, uzun vadede 
getireceği yararlar göz ardı edilmektedir. Bu nedenle Türk çalışma hayatında insan kaynaklarının 
geliştirilmesi açısından bu tür kişisel gelişim seminerlerine verilen önemin artması gerektiği 
düşünülmektedir. 

Uluslararası literatürdeki çalışmalar genellikle ileri yaşlardaki kişiler ile yapılmıştır. 
Kuramato’nun(2006: 45) da belirttiği gibi TaiChiChuan’in genç ve orta yaş kişiler üzerindeki etkilerini ölçecek 
çalışmalara ihtiyaç vardır. Çalışmamız yaklaşık 35 yaş katılımcı ortalaması ile bu anlamda literatürdeki diğer 
çalışmalardan ayrılmaktadır. Yine Kuramato, çalışmasında zamanın psikolojik ve fiziksel müdahaleler için 
önemli bir faktör olarak ele alınmasından dolayı, araştırma grubunun farklı zaman dilimlerinde tekrar 
incelenmesi anlamına gelen boylamsal araştırmalara daha fazla gerek duyulduğundan bahsetmektedir. Bu 
da çalışmamızın eksiklerinden birisidir, katılımcılar mesai saatleri içersinde bu eğitimi aldıklarından, zaman 
kısıtından dolayı alan deneyi aynı araştırma grubuna farklı zamanlarda tekrar uygulanamamıştır. Gelecekteki 
araştırmalar için aynı deney grubuna farklı zamanlarda tekrarlanan eğitimler önerilmektedir. 
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İleriki araştırmalar için TaiChiChuan’in fonksiyonel etkileri farklı yaş grupları, TaiChiChuan stilleri, 
eğitim teknikleri, ülkenin farklı bölgeleri ve daha uzun eğitim süreleri ile ortaya çıkarılmalıdır. Türk akademik 
literatüründeTaiChiChuan’in iş stresinin ve psikolojik iyilik halinin geliştirilmesinde yararlanılması üzerine 
herhangi bir araştırmaya rastlanılmamıştır. Gelecekte daha iyi dizayn edilmiş deney tasarımları ile daha 
sağlıklı sonuçların elde edilmesi mümkündür. 

 
6.Sonuç 
Çalışma, araştırma sorularını yanıtlamak için ihtiyaç duyulan verilerin gözlem ile toplanmasını 

gerektiren görgül araştırma modellerinden değil de; araştırmacının  kontrolü altında değişkenler arasındaki 
neden-sonuç ilişkilerinin keşfedilmesi için verilerin üretildiği alan deneyi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu 
yönü ile sosyal bilimler içinde az sayıda yapılan çalışmalar arasında girerek özgün bir nitelik kazandığı 
söylenebilir. 

Literatüre bakıldığında araştırmamızın deneysel kısmındaki katılımcı sayısına yakınsak katılımcı 
sayıları ve deneysel kısmındaki eğitim sürelerine yakın eğitim süreleri ile yapılan diğer alan deneyi 
çalışmalarındaki araştırma bulgularının; fiziksel egzersizin, yaşam kalitesini, genel iyilik halini arttırdığı, stres, 
anksiyete gibi olumsuz etkileri  azalttığı ve sağlığı güçlendirici bir etkiye sahip olduğu konusunda paralellikler 
gösterdiği görülmektedir.  

Bir uzakdoğu sporu olan TaiChiChuan; bir sağlık egzersizi olmakla birlikte, bireyin  bedensel, zihinsel 
ve psikolojik yönlerinin bir bütün olarak gelişimi ile ilgili bir uygulamalar sistemidir.   

Bu araştırmada, kullanılan pek çok teknikten farklı olarak, çalışanların, iş stresi yönetimi ve  
psikolojik iyilik halinin geliştirilmesinde sportif faaliyetlerden yararlanılması konusu incelenmiş ve etkisi 
klinik araştırmalar ile kanıtlanmış bir uzakdoğu sporu olan TaiChiChuan’in tıp ve spor bilimlerinde kullanıldığı 
gibi sosyal bilimlerde de etkili bir biçimde kullanılabilirliği ölçülmüştür.  

Araştırma sonucunda, çalışanların, iş stresi ve psikolojik iyilik hali düzeylerinin olumlu yönde 
etkilendiği görülmüştür. Çalışmanın temel değişkeni olan TaiChiChuan’in bu kavramlar üzerindeki etkileri ise 
deney ve kontrol gruplarının katılımcı sayılarının < 30 olması sebebi ile bir non-parametrik test olan 
Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi yardımı ile analiz edilmiştir. Analizler deney (TaiChiChuan) grubunda, 
çalışmaların sonucunda iş stres seviyelerinin anlamlı ( p < 0.05 ) bir şekilde azaldığını, psikolojik iyilik hali  
seviyelerinin anlamlı ( p < 0.05 ) bir şekilde arttığını göstermektedir. Kontrol grubu katılımcılarında ise 
anlamlı hiç bir değişiklik ( p > 0.05 ) tespit edilememiştir. Bu noktadan hareketle TaiChiChuan’in iş stresi 
yönetiminde yardımcı bir etken ve psikolojik iyilik halini arttırmak için de kullanılabilmesi mümkündür. İş 
stresi ile psikolojik iyilik hali arasında negatif korelasyon bulunmaktadır. Dolayısıyla deney grubunda iş stresi 
seviyesinin düştüğünden psikolojik iyilik hali seviyesi de artmıştır. 

Araştırma sonuçları uluslararası araştırma bulguları ile de paralellik göstermektedir. Düzenli olarak 
TaiChiChuan uygulanması zihinsel ve psikolojik bir bütünlük ve iyilik hali hislerine sebep olmakta ve aynı 
zamanda mental bir rahatlama sağlamaktadır, çünkü TaiChiChuan zihnin ve bedenin etkileşimli ve karmaşık 
yapısını canlandırmaktadır. Bu güçlü, ritmik hareketlerin tekrar edilmesi ile bedende “rahatlama ve 
canlandırma”, nefeste “yumuşama ve derinleştirme”, zihinde “sakinleşme ve odaklama” sağlamaktadır. 
Zihin, beden ve psikoloji üzerinde sağlanan sakinlik durumu TaiChiChuan çalışmalarının sonucu olmaktadır.   

Bu gibi çalışmaların örnekleri, uluslararası bazı kuruluşlarda da görülebilmektedir. Sürelerinin ve 
tekniklerinin kurumlara göre uyarlanarak,  mesaiden önce işe daha iyi başlamak ve/veya kişisel verimin 
artmasını sağlamak  amacı ile, öğle arasında, ya da iş çıkışında günün yorgunluk ve stresinden kurtulmak için 
bu tür çalışmaların tasarlanabilmesi mümkündür. 

Bu çalışmanın ülkemizde, çalışma hayatında; deney ve kontrol grupları yöntemini kullanarak, sosyal 
bilimler alanında TaiChiChuan’in etkilerinin araştıran ilk çalışma olması sebebiyle; ilgili alana ve çalışma 
yaşamına farklı perspektifler kazandırması ümit edilmektedir. Buradan elde edilen bulguların genellemeler 
yapmadan kısıtlı bir örnekleme dayandığı da gözden uzak tutulmaması gereken bir konu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Bu araştırmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Araştırmanın yapılabilmesi için oluşturulması 
gereken deney ve kontrol gruplarının homojen olması gerekliliği, mesai saatleri içinde gönüllü olarak eğitim 
almak isteyecek çalışan sayısı, 2 ay kadar gibi bir süre için düzenli olarak etkinliğe katılma gerekliliği gibi 
faktörler katılımcı sayılarını sınırlayan öğelerden bazılarıdır. Bu nedenle daha çok sayıda katılımcı ile daha 
uzun süreli bir eğitim programının uygulanarak yapılacak araştırmalardan daha etkin sonuçların elde 
edilebilmesi mümkündür. 
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ÖZET 
Küçük ve orta ölçekli işletmelerde  (KOBİ) içyapıyı ve işleyişi belirleyen ve dolayısıyla örgütsel 

performansın en önemli belirleyicisi olan işletme sahiplerinin yönetimsel eğimlerinin şirket yönetiminde 
nasıl ortaya çıktığı ve bunların iş ortamı üzerindeki etkileri ne uluslararası ne de yerel yazında yeterli şekilde 
incelenmemiştir. Bu araştırmanın birinci amacı küçük işletmelerde işletmecilerin iç yönetim anlayışlarını 
ortaya koyan kuramsal bir model geliştirmek ve yatırımcıların yönetim felsefelerini sınıflandıran profiller 
oluşturmaktır. İkinci amacı ise belirlenen farklı profillere sahip işletmecilerin yarattıkları iş ortamlarında 
çalışanların işle bütünleşmelerini ve müşteri hizmet kalitesini nasıl etkilediğini anlamaktır. Bu bağlamda 
işletme sahiplerinin iç yönetime yönelik uzun vadeli bakış açıları (1) çalışan bağlılığı sağlama ve (2) müşteri 
sadakati sağlama yönelimleri olmak üzere iki boyutta tanımlanmıştır. Araştırmada karma veri toplama 
yöntemi kullanılmıştır. On dört işletmeciyle yapılan detaylı görüşmelerde elde edilen bilgiler araştırmacılar 
tarafından kodlanarak yatırımcıların uzun vadeli eğilim puanları oluşturulmuştur. İşle bütünleşme ve hizmet 
iklimi bağımlı değişkenleri ise söz konusu işletme sahiplerinin mağazalarındaki çalışanlarla yürütülen anket 
çalışmasıyla ölçülmüştür. Analiz sonuçları beklentileri desteklemektedir. İşletmecilerin iç yönetim 
yaklaşımlarının uzun veya kısa vadeli olmasının mağazalarındaki çalışanların işle bütünleşme ve hizmet iklimi 
algılarıyla anlamlı düzeyde ilişkili olduğu tespit edilmiştir. 

 
Anahtar kelimeler: Küçük İşletmeler, İşletme Sahibinin İç Yönetim Felsefesi, Temsil Kuramı, 

Çalışanın İşle Bütünleşmesi, Müşteri Sadakati, Hizmet Kalitesi 
 

1. Giriş 
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) başarısı ülkelerin iktisadi yapıları ve sürdürülebilir kalkınma 

açısından büyük önem taşır (Ayyagari, Beck ve Demirguc-Kunt, 2007). İstihdam ve ihracata sağladıkları katkı, 
ekonomik canlanma ve teknolojik gelişimde üstlenebilecekleri rol ve bölgeler arası sosyal ve iktisadi 
eşitsizliği azaltmaya yönelik bir araç olarak kullanılabilme ihtimalleri bu önemin temelinde yatan unsurlar 
arasındadır (Özdemir, Ersöz, Sarıoğlu, 2011; Kendirli ve Kendirli, 2014). KOBİ’ler Türkiye’de tüm işletmelerin 
%99,8’ini oluşturmakta ve istihdamın %75,8’ini ve ihracatın %59,2’sini teşkil etmektedir  (TÜİK, 2014). Bu 
nedenle KOBİ’lerin sağlıklı gelişimi Türkiye’de de politika yapıcılar tarafından gözetilmeye başlanmıştır 
(Benzing, Chu ve Kara, 2009).  

KOBİ’ler varlıklarını sürdürebilmek için yaşamsal bir savaş verirler.  KOBİ yatırımcıları bu savaşta bir 
taraftan şirketlerini uzun vadeli sürdürülebilir kılmaya çalışırken diğer taraftan kısa dönemli finansal 
baskılarla boğuşurlar. Dolayısıyla bu tür işletmelerin varlıklarını uzun vadeli olarak sürdürebilme 
becerilerinin temelinde yatan yönetsel unsurların araştırılması önem taşımaktadır. Ancak KOBİ’lerde 
yönetsel işleyişin ana belirleyicisi olan işletme sahiplerinin iç yönetimle ilgili kararlar verirken hangi 
varsayımlar ışığında hareket ettikleri ve bunların şirket ortamının şekillendirilmesindeki etkileri yazında 
yeterince incelenmemiştir (Haugh ve McKee, 2004). Bu çalışmada iç yönetim felsefesi olarak adlandırdığımız 
kavram, işletme sahiplerinin şirketlerini başarıya ulaştırmak için uzun veya kısa vadeli olarak hangi hedeflere 
öncelik verdiğine ışık tutmakta ve hem müşterilere hem de çalışanlara yönelik tutum boyutlarını 
içermektedir.  
 

2. Kuramsal Çerçeve Ve Araştırmanın Sorunsalı 
 
2.1. İşletme Sahiplerinin İç Yönetim Felsefeleri: Uzun Ve Kısa Vadeli Yönelimler  
KOBİ’lerle ilgili yazında işletme sahibinin rolünün KOBİ’nin iş yapış biçiminde ve performansında en 

önemli belirleyici etkenlerinden biri olduğu ortaya konmuştur. Örneğin Jack, Hyman ve Osborne (2006) 
küçük işletmelerin kültürlerini anlamak için işe işletme sahibine bakarak başlamak gerektiğini 
savunmuşlardır; zira bu kişiler işletmenin içinde bulunduğu koşulları yorumlama ve buna göre karşılık verme 

mailto:edaaksoy@sabanciuniv.edu
mailto:afsaryegin@sabanciuniv.edu


23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, MUĞLA 

528 
 

sorumluluğunu taşırlar. Küçük işletme sahiplerinin bireysel ideolojilerinin, değerlerinin ve yönetim 
tarzlarının oluşan örgüt kültürü üzerinde büyük etkisi vardır (Haugh ve McKee, 2004).  

Bu çalışmada işletmecilerin iç yönetim anlayışlarını şirketlerini başarıya ulaştırmak için uzun vadeli 
amaç ve öncelikleri ne kadar benimsedikleri çerçevesinde ele almaktayız. İşletme sahiplerinin ve tepe 
yöneticilerin uzun vadeli yönelimleri daha önce özellikle KOBİ’lerle ilgili yazında tartışılmıştır (Brigham vd., 
2014; Hoffmann, Wulf ve Stubner, 2014; Lumpkin ve Brigham, 2011; Lumpkin, Brigham ve Moss, 2010; 
Miller, Le Breton-Miller ve Scholnick, 2008; Sternad, 2013). Uzun vadeli yaklaşım, “meyvesi uzun bir süre 
sonra alınan karar ve eylemlerin sonuç ve etkilerine öncelik verme eğilimi” olarak tanımlanmıştır (Lumpkin 
vd., 2010: 241).  
Kısa vadeli yönelim ise genellikle işletmenin, içinde bulunulan dönemde belirli bir ekonomik kazanca ve 
performans düzeyine (kârlılık, büyüme, piyasa payı veya diğer göstergeler bazında) ulaşmasıyla daha fazla 
ilgilenmeyi getirir (Sternad, 2013). Buna karşılık uzun vadeli yönelime sahip yöneticiler işletmenin sadece 
ekonomik performansıyla ilgilenmekle kalmaz, kararlarının çeşitli paydaş gruplar (çalışanlar, tedarikçiler, 
bankalar, işletmenin yer aldığı bölgenin halkı vb.) ve hatta toplum ve çevre üzerindeki etkilerinin de 
sorumluluğunu taşıdıklarını hissederler (Sternad, 2013).  
 Uzun vadeli hedeflerin getirileri de genellikle uzun zamanda gerçekleşir ve sabırlı olmayı gerektirir. 
Ancak geçici motivasyonlar genellikle uzun vadeli çıkarlarla çatışır ve bu durum yöneticilerin otokontrol 
uygulamasını zorlaştırır. Böyle durumlarda yöneticilerin nasıl seçimler yapacakları, soruyu nasıl 
“çerçevelediklerine” bağlıdır (Lumpkin ve Brigham, 2011). Geçmiş araştırmalar göstermiştir ki insanlar 
değerin, faydanın veya ödüllerin zamanla artacağını düşündüklerinde ödül için beklemeyi tercih ederler 
(Loewenstein ve Prelec, 1993). Aynı şekilde, geleceği “umutlu, beklemeye değer ve tatmin edici bir dönem” 
olarak gören işletme sahiplerinin uzun vadeli bir yönelime sahip olmaları da daha olasıdır (Lumpkin ve 
Brigham, 2011).  

Küçük aile şirketleriyle yaptıkları araştırmada Miller, Le Breton-Miller ve Scholnick (2008) uzun 
vadeli yönelimin belirli bir tipi olarak temsil (stewardship) yaklaşımını ele almışlardır. Bu yaklaşım işletme 
sahiplerinin şirketin ve şirket misyonunun devamlılığı ve uzun ömürlülüğünü sağlamak konusundaki 
kaygılarına odaklanır. İşletme sahiplerinin bu çabası sonucunda iki temel önceliğin ortaya çıktığı 
belirtilmiştir: İlk olarak işletme sahipleri, işletmelerinin varlığını sürdürmesi için vazgeçilmez olarak 
gördükleri çalışanlarının memnuniyetini ve bağlılıklarını sağlamaya özel bir önem gösterebilirler. Bu tür 
işletmelerde sıklıkla yürütülen İKY uygulamalarının arasında kapsamlı eğitim, iş iyileştirme, zenginleştirme ve 
sorumlulukların arttırılması, esnek çalışma olanakları yer alır. İkinci olarak ise müşterilerle işlemsel 
bağlantılar yerine daha kapsamlı ve kalıcı ilişkiler kurmaya ve onların sadakatini kazanmaya çalışılır. Bu 
amaçla müşterilerle kişisel ve birebir olarak ilgilenirken aynı zamanda onların ihtiyaçlarını tam olarak 
anlamak hedeflenir. Miller ve diğerlerinin araştırmasında elde edilen sonuçlar temsil yaklaşımını 
benimseyen aile şirketlerinin olumlu bir içsel ve dışsal iş ortamı sağlamak konusunda başarılı olduğunu 
ortaya koymuştur. Ayrıca bu temsil önceliklerine sahip olmanın işletmelerin rekabetçiliğine ve varlıklarını 
sürdürme becerilerine olumsuz etkisi görülmemiştir. 
 

2.2. İç Yönetim Felsefesinin Bileşenleri: Çalışan Bağlılığı Ve Müşteri Sadakatini Sağlama 
Yönelimleri 

 İşletme sahiplerinin uzun vadeli eğilimleri iş yapış biçimlerinde ve alınan yönetimsel kararlarda 
kendini gösterir. Bu bakış açısına göre işletme sahipleri sürekli olarak birbiriyle ödünleşim içinde olan iki 
istikamet arasında tercih yapmak suretiyle yönetimsel kararlar alırlar. Bu istikametlerden biri kısa vadeli 
yaklaşım sergileyerek hızlı ve yüksek kazançlı satış faaliyetlerine odaklanmak ve buna bağlı olarak maliyet 
kısıtlamasını da elden bırakmamaktır. Diğer istikamet ise kısa vadeli kazançtan kısmen de olsa feragat 
ederek işletmeye uzun vadeli getirilerinin yüksek olduğu düşünülen insan kaynağına ve hizmet kalitesine 
yatırım yapmaktır.  
Bahsedilen ikilemi yansıtmak üzere bu araştırmada uzun vadeli yönelimler birbiriyle ilişkili iki ana boyutta 
tanımlanmıştır: (1) çalışan bağlılığını sağlama yönelimleri ve (2) müşteri sadakatini sağlama yönelimleri. İlk 
boyutta yönelimi yüksek olan işletme sahipleri çalışanlarını uzun vadede elde tutabilmek için çaba 
göstermeleri gerektiğine inanır ve bu amaca yönelik olarak kısa vadede maruz kalacakları maliyetleri 
üstlenirler. Çalışanlarına rakiplerinden daha cazip çalışma koşulları (çalışma saatleri, ücret ve yan haklar vb.) 
sunarlar. Öte yandan maliyet odaklı bir yaklaşıma sahip yatırımcılar ise kısa vadede çalışan maliyetlerini en 
aza indirmeyi hedefler ve yasal yükümlülüklerin elverdiği en düşük ücreti verirler. Buna bağlı olarak da 
tecrübesiz çalışanların fazla ve çalışan devrinin yüksek olduğu bir istihdam modeli uygularlar. 

Bu araştırmada incelediğimiz çalışan bağlılığını sağlama yönelimleri İK yazınında insan sermayesinin 
geliştirilmesine odaklanan İKY sistemlerinin (örn., yüksek performanslı iş sistemleri veya bağlılık bazlı İKY) 
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özünde yer aldığı belirtilen İK felsefesi kavramına büyük ölçüde benzemektedir. İKY felsefesi “bir işletmenin 
sahip olduğu insan kaynağını nasıl gördüğü, işletmenin genel başarısında bu kaynağın nasıl rol oynadığı ve 
nasıl yönetileceğinin ifadesi” olarak tanımlanmıştır (Schuler, 1992:21). Monks ve diğerleri (2013) bu 
felsefeleri iki başlıkta incelemiştir: Bağlılık bazlı İKY çalışanların becerilerini arttırmaya, verimlilik bazlı İKY ise 
çalışanların üretkenliğini ve etkinliğini arttırmaya odaklanır. Benzer kavramları kullanan Nishii, Lepak ve 
Schneider (2008) ise çalışanların İKY uygulamalarının amaçları hakkındaki içsel atıfları araştırmıştır. Bu atıflar 
esasen çalışanların işletmelerinin İKY felsefesine dair algılarını ortaya koyar. Söz konusu araştırmada çalışan 
refahı ve hizmet kalitesi kavramları bağlılık bazlı atıfları, çalışanların sömürülmesi ve maliyetlerin azaltılması 
ise kontrol odaklı atıfları oluşturmuştur. 

İkinci boyutta yönelimi yüksek olan işletme sahipleri ise işlerinin en önemli başarı kriterlerinden biri 
olarak yüksek kalitede hizmet sunarak müşterilerini en üst seviyede memnun edebilmeyi görürler. Bu 
amaçla kısa vadede en kârlı ürünleri satmak için çabalamak yerine, maliyeti yüksek de olsa müşterilerin 
ihtiyaçlarını anlamaya zaman ayırır ve onların çıkarlarına en uygun ürünlerin sunulmasını hedeflerler. 
Operasyonel mükemmelliğe ve sorun çözme becerilerine ağırlık verirler. Bu sayede müşterilerin uzun 
vadede firmalarına olan güven ve sadakatini sağlamaya çalışırlar. Diğer uçta yer alan yüksek satış odaklı 
felsefeye sahip yatırımcılar ise kısa vadede mümkün olan en fazla miktarda ve en kârlı satış faaliyetlerine 
odaklanırlar. Tekrar gelen müşteriler yerine sadece yeni müşteriler kazanma amacı ön plandadır. 
 
 2.3. İç Yönetim Felsefesine Göre İşletme Sahiplerinin Profilleri 

Yaptığımız kapsamlı nitel saha çalışmasından yola çıkarak yatırımcıların iç yönetim felsefesinin 
yukarıda bahsedilen iki boyutta hangi düzeyde yer aldığına göre dört farklı yatırımcı profili oluşturulmuştur: 
 

Şekil 1: İç yönetim felsefesindeki çalışan ve müşteri bağlılığı boyutlarına göre yatırımcı profilleri 
 

 Müşteri 
sadakati 
sağlama 
yönelimi 

  

Yüksek 
Etkisiz beklenti 
(Ineffective 
expectance) 

Uzun vadeli etkililik 
(Long-term 
effectiveness) 

 Düşük 

Kısa vadeli etkililik 
(Short-term 
effectiveness) 

Etkisiz cömertlik 
(Ineffective 
benevolence) 

 
Bu profillerden sağ üstte yer alan uzun vadeli etkililik grubunda, hem çalışan hem de müşteri 

bağlılığını sağlamayı amaçlayan ve uzun vadeli bir yönetim stratejisi ortaya koyan yatırımcılar yer 
almaktadır. Sol alttaki kısa vadeli etkililik profilindeki yatırımcılar ise kısa vadeli yüksek satış ve kârlılık 
hedeflemekte, dolayısıyla da çalışan ve müşteri devir hızının yüksek olduğu bir yönetim modeli ortaya 
koymaktadır. Bu iki profildeki yatırımcılar zamansal eğilimleriyle uyumlu iç yönetim tercihleri ortaya 
koymaktadırlar. Diğer iki profildeki yatırımcıların çalışan ve müşterilere yönelik yaklaşımları ise stratejik 
açıdan birbirleriyle uyumsuzdur. Sol üst köşedeki etkisiz beklenti profilindeki yatırımcılar bir yandan yüksek 
müşteri memnuniyeti beklentisi ortaya koyarken diğer yandan bunu sağlayacak uzun vadeli insan kaynağı 
yatırımına önem vermemektedirler. Sağ alt köşedeki etkisiz cömertlik profilindeki yatırımcılar ise 
çalışanlarına sağladıkları olanakları, hizmet kalitesini yükseltmek gibi uzun vadeli stratejik bir hedefe hizmet 
edecek şekilde değerlendirememektedirler. Bu tip yatırımcılar söz konusu olanakları stratejik amaçlardan 
ziyade kendi kişilik özellikleri ve değerlerinden dolayı veya çalışanların büyük kısmının kendi aile üyeleri 
olmaları nedeniyle sağlayabilirler. 

Bahsedilen profil dağılımlarının dışında genel ve doğrusal ilişkilere bakıldığında, uzun vadeli 
yönetim felsefesine sahip yatırımcılara ait mağazalarda çalışanların daha güçlü ve tutarlı bir personel 
yönetimi ve müşteri hizmet kalitesi algısına sahip olmaları beklenmektedir. 
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2.4. İşletme Sahibinin Yönetim Felsefesinin Çalışanların İşe Bütünleşmesine Etkileri 
İşle bütünleşme, çalışanların fiziksel, zihinsel ve duygusal enerjilerini iş rollerine aktarmaları olarak 

ifade edilebilir (Kahn,  1990). İş motivasyonu ile yakından ilgili olan bu kavram, bağlılık ve iş tatmini gibi 
olumlu çalışan tutumlarını da kapsar (Harter, Schmidt ve Hayes, 2002).  
Daha önce de belirtildiği üzere, KOBİ’lerde formalizasyonun zayıf olması ve karar verme sorumluluklarının 

büyük çoğunlukla üst yönetim rolünü de üstlenen işletme sahiplerinde olması nedeniyle, işletmecilerin 

değerlerinin ve yönetimsel eğilimlerinin hem şirket kimliğine hem de çeşitli paydaşlara (çalışan ve müşteriler 
gibi) büyük etkileri vardır. Örneğin Hammann, Habisch ve Pechlaner (2009) tarafından Alman KOBİ’lerinde 
yapılan bir araştırmada işletme sahiplerinin sosyal sorumluluk bilincini yansıtan değerlere sahip olmasının 
(dürüstlük, adalet, saygı, güvenilirlik gibi) hem çalışanlar hem de müşteriler üzerinde (çalışan ve müşteri 
tatmini ve iş motivasyonu gibi alanlarda) olumlu etkiler yarattığı görülmüştür.  
Araştırmada öne sürdüğümüz iç yönetim felsefe boyutları ele alındığında, işletmecilerin çalışan bağlılığı 
sağlama yönelimlerinin mağazalardaki çalışanların işleriyle bütünleşme düzeyini arttıracağını beklemekteyiz. 
Çalışan bağlılığı sağlama yönelimi yüksek olan yatırımcılar, çalışanlara yönelik uygulama ve yaklaşımlarında 
onların beceri, bağlılık ve motivasyonlarını arttıran uygulamalara yer verirler (Lepak vd., 2007). Çalışanların 
da işletmecilerin bu çalışan-odaklı yaklaşımlarına duyarlı oldukları gösterilmiştir;  çalışanlar söz konusu 
uygulamaları iyi niyetli olarak algıladıklarında, bu duruma işlerine yönelik yüksek bağlılık ve tatmin 
geliştirerek karşılık verirler (Nishii, Lepak ve Schneider, 2008). 
 
 2.5 İşletme Sahibinin Yönetim Felsefesinin Hizmet İklimine Etkileri 

Müşterilere hizmet vermenin yapılan işin önemli bir kısmını oluşturduğu işletmelerde, verilen 
hizmetin kalitesini sağlamak ve sürekli olarak iyileştirmek işletmenin finansal başarısı için büyük önem taşır 
(Heskett ve Schlesinger, 1994). Üretimden farklı olarak, hizmet fonksiyonu daha soyuttur, çalışanlarla 
müşteriler arasındaki sınırlar belirsizdir ve anında tüketim ve geri bildirim içerir (Schneider ve Bowen, 1993). 
Dolayısıyla hizmet verme sürecinin yöneticiler tarafından sürekli ve etkin şekilde denetlenmesi çok zordur. 
Bu nedenle yöneticiler, çalışanlar arasında bir hizmet iklimi geliştirmek zorundadırlar (Hong vd., 2013).  
İlgili yazını özetledikleri makalelerinde Bowen ve Schneider (2014) hizmet iklimini “bir işletmede politika ve 
prosedürlerin ve beklenen ve ödüllendirilen çalışan davranışlarının hizmette mükemmelliği vurguladığına 
dair çalışanlar arasındaki ortak bir algılama” olarak tanımlamışlardır (s. 6). Yazarlar bu kavramın üç temel 
öncülü olarak şunları sıralamışlardır: (1) liderlik (dönüşümsel liderliğin yanı sıra gündelik sıradan işlerin yakın 
denetimi), (2) İKY uygulamaları ve (3) operasyon, pazarlama, bilgi teknolojileri gibi alanlarda verilen 
sistemsel destek.  
Araştırmamız kapsamındaki mağazalarda hizmet ikliminin oluşmasında işletmecilerin müşterilere yönelik 
yaklaşımlarının çalışanlar tarafından kuvvetle algılandığı ve oluşan hizmet ortamını şekillendirdiği 
düşünülmektedir. Nitekim örgüt liderlerinin hizmet kalite odaklılığının yüksek olmasının perakende 
mağazacılık sektöründe çalışanların servis iklimini algılarını arttırdığı görgül verilerle desteklenmiştir 
(Salvaggio vd., 2007). 
  

3. Araştırma Yöntemi Ve Bulgular 
Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası bir telekomünikasyon şirketinin çatısı altında bayilik 

(franchising) sistemiyle işletilen mağazalar incelenmiştir. İç yönetimleri ana firmadan bağımsız olarak 
tamamen yatırımcıların sorumluluğunda olan mağazalarda sadece söz konusu markanın müşterilerine 
yönelik satış ve hizmet faaliyetleri yürütülmektedir. Ana firmadan alınan veriler kullanılarak İstanbul’daki 
222 mağaza arasından çalışan başına düşen ciro miktarı, mağazanın hitap ettiği müşteri segmenti ve ticari 
potansiyel kriterlerine göre oluşturulmuş kategoriler içerisinden toplam 15 mağaza kademeli rastsal 
örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Bu mağazalara yapılan ziyaretlerde mağazadan sorumlu bölge satış 
yöneticisi, mağaza sahibi, mağaza müdürü ve en az iki çalışan olmak üzere toplam 73 kişiyle ortalama birer 
saatlik, kapsamlı ve yarı yapılı görüşmeler yürütülmüştür.  

Bu çalışma kapsamında nitel bağımsız değişken verilerini oluşturmak amacıyla 14 mağaza sahibiyle 
yapılan görüşmelerde elde edilen nitel verilerden faydalanılmıştır. Bu görüşmelerde yatırımcılardan ticari 
geçmişleri, yönetim felsefeleri, personel yönetimi konusundaki görüş ve deneyimleri ve müşteri hizmet 
anlayışları hakkında kapsamlı bilgiler alınmıştır. Bu bilgiler iki değerlendirmeci tarafından bağımsız olarak 
incelenmiş, araştırma sorunsalında ifade edilen kavramsal çerçeveye uygun olarak yatırımcıların iç yönetim 
anlayışları iki boyutta (çalışan bağlılığı sağlama ve müşteri sadakati sağlama yönelimleri olmak üzere) 
değerlendirilerek puanlanmıştır. İki değerlendirmecinin bağımsız puanlamaları arasındaki korelasyonun 0,72 
olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra değerlendirmeciler farklı puanlar verdikleri görüşmeleri tekrar gözden 
geçirerek mutabakata varmış ve nihai bir puan listesi oluşturulmuştur.  
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Araştırmada kullanılan nicel bağımlı değişken verileri ise ana firma tarafından aynı dönem içerisinde 
yürütülen bir çalışan memnuniyet anketinden temin edilmiştir. Bu veri setinin içerisinden nitel araştırmada 
görüşme yapılan 14 yatırımcının sahip olduğu 63 mağazaya ait veriler kullanılmıştır. Bu mağazalarda görev 
yapan 322 çalışandan 114’ü anket çalışmasına katılmıştır (katılım oranı %35,4’tür). Katılımcılara dair bilgilere 
Tablo 1’de yer verilmiştir.  
 
 

Tablo 1: Ankete Katılanların Demografik Özellikleri 
Değişken N Oran (%) 

Cinsiyet 
Erkek 84 73,7 

Kadın 30 26,3 

Medeni durum 
Bekâr 79 69,3 

Evli 35 30,7 

Şirkette çalışma süresi 

0-6 ay 12 10,5 

7-12 ay 23 20,2 

13-18 ay 9 7,9 

19-24 ay 17 14,9 

25-36 ay 10 8,8 

37 ay ve üzeri 43 37,7 

Eğitim seviyesi 

İlkokul 3 2,6 

Ortaokul 9 7,9 

Lise 67 58,8 

Ön Lisans 17 14,9 

Lisans 15 13,2 

Yüksek Lisans 1 0,9 

Doktora 2 1,8 

 
Söz konusu çalışan memnuniyeti anketine araştırmacılar tarafından eklenen sorular aracılığıyla 

çalışanların işle bütünleşmesi (work engagement) ve mağazadaki hizmet iklimi (service climate) algıları 
ölçülmüştür (bkz. Tablo 2). Bireysel düzeyde yapılan bu ölçümlerin daha sonra yatırımcı düzeyinde 
ortalamaları alınmıştır (bkz. Tablo 3).  

 
Tablo 2: Anket Yoluyla Çalışan Düzeyinde Ölçülen Değişkenler 

Değişken Kaynak 
Madde 
sayısı 

Örnek madde 
Alfa güvenirlik 
katsayısı 

Çalışanların işle 
bütünleşmesi 

Harter, Schmidt ve 
Hayes, 2002 

12 
“Benden işimde nelerin beklendiğini 
biliyorum.” 

0,89 

Hizmet iklimi Bowen ve 
Schneider, 2014 7 

“Mağazanızda müşterilere sağlanan 
hizmetin genel kalitesini nasıl 
değerlendirirsiniz?” 

0,88 

 
Tablo 3: Yatırımcı Düzeyindeki Değişkenlere Ait Tanımlayıcı İstatistikler (N = 14) 

 

Değişken Ölçüm metodu 
Ölçek 
skalası Ortalama 

Standart 
Sapma Min. Maks. 

Yatırımcının çalışan bağlılığını sağlama 
eğilimi 

Nitel görüşme 
verilerinin 
puanlanması 

5 4,38 0,63 3,45 5,83 

Yatırımcının müşteri sadakatini sağlama 
yönelimi 

5 4,68 0,58 3,27 6,00 

Çalışanların işle bütünleşme düzeyi 
Çalışan anketleri 

6 3,57 1,45 1,00 5,00 

Hizmet iklimi 6 3,14 1,41 1,00 5,00 

 
Anket yoluyla elde edilen verilerin yapısal geçerliliğini test etmek üzere ana bileşenler analizi ve 

Varimax rotasyon uygulanarak gerçekleştirilen keşfedici faktör analizi sonucunda, iki bileşenli modelin 
varyansın %53’ünü açıklayabildiği ve maddelerin kuramsal açıdan anlamlı bir şekilde yüklendiği görülmüştür 
(yük değerleri 0,31 ila 0,83 arasındadır). 

Puanlanan uzun vadeli yatırımcı yönelimleri ile çalışanların işle bütünleşme ve hizmet iklimi algıları 
arasındaki ilişkileri test etmek üzere bu değişkenler arasındaki korelasyonlar hesaplanmıştır. Buna göre 
yatırımcının çalışan bağlılığını sağlama eğilimi ile çalışanların işle bütünleşme düzeyi arasındaki Spearman 
rho katsayısı 0,50 (p = 0,07), yatırımcının müşteri sadakatini sağlama yönelimi ile hizmet iklimi arasındaki 
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Spearman rho katsayısı ise 0,53 (p = 0,05) olarak bulunmuştur. Bu değerler istatistiksel olarak anlamlı 
olmaya çok yakın düzeydedir ve araştırmanın örnekleminin küçüklüğü göz önüne alındığında anlamlı 
oldukları düşünülebilir. 
İkinci bir grup analizde ise yatırımcı yönelim puanları düşük veya yüksek olacak şeklinde iki kategoriye 
ayrılarak (1, 2 ve 3 alanlar düşük, 4 ve 5 alanlar yüksek profil kategorisine girecek şekilde) sadeleştirilmiştir. 
Daha sonra her iki yönelim için düşük ve yüksek puan alan yatırımcıların mağazalarındaki çalışan algıları, t-
test analizi ile karşılaştırılmıştır (bkz. Tablo 4). Buna göre çalışan bağlılığını sağlama yönelimi yüksek 
yatırımcıların mağazalarındaki çalışanların işle bütünleşmeleri düşük yatırımcılardan anlamlı derecede 
yüksektir. Aynı şekilde, müşteri sadakatini sağlama yönelimi yüksek yatırımcıların mağazalarındaki hizmet 
ikliminin düşük yatırımcılarınkinden yine anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

 

Tablo 4: Düşük ve Yüksek Uzun Vadeli Yönelimlere Sahip Yatırımcıların Mağazalarında Çalışan Algılarının 
Karşılaştırılması 

Bağımlı Değişken Yatırımcı Yönelimleri N Ortalama 
Standart 
Sapma t p 

Çalışanların işle 
bütünleşmesi 

Çalışan bağlılığını 
sağlama yönelimi 

Düşük 5 3,93 0,36 
-2,61 0,02 

Yüksek 9 4,63 0,63 

Hizmet iklimi 
Müşteri sadakatini 
sağlama yönelimi 

Düşük 6 4,31 0,56 
-2,37 0,04 

Yüksek 8 4,96 0,45 

 
Son olarak araştırma sorunsalında ortaya konulan yatırımcı profillerinin (bkz. Şekil 1) çalışan algıları 

üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla yatırımcıların üç profil grubuna ayrılmıştır:  1) Her iki boyutta 
yüksek olanlar, 2) iki boyuttan birinde yüksek diğerinde düşük olanlar, ve 3) her iki boyutta da düşük olanlar 
şeklinde. Bu profillerin çalışanların (işle bütünleşme ve hizmet iklimi algılarının ortalaması alınarak 
hesaplanan) toplam algılarıyla ilişkisi ANOVA analiziyle araştırılmıştır (bkz. Tablo 5). Sonuçlar, farklı 
profillerdeki yatırımcıların mağazalarındaki çalışan algılarının anlamlı şekilde farklılık gösterdiğini ortaya 
koymaktadır. Beklendiği şekilde, her iki boyutta yüksek yönelimler sergileyen uzun vadeli etkililik (yüksek-
yüksek) tipi yatırımcı profilinde çalışan algılarının en yüksek ortalamaya, her iki boyutta düşük yönelimler 
sergileyen kısa vadeli etkililik (düşük-düşük) tipi yatırımcı profilinde ise çalışan algılarının en düşük 
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. 

 
Tablo 5: Farklı Profillerdeki Yatırımcıların Mağazalarında Toplam Çalışan Algılarının Karşılaştırılması 

Bağımlı Değişken 
Yatırımcıların Uzun Vadeli 
Yönelim Profilleri N Ortalama 

Standart 
Sapma F p 

Toplam çalışan algıları (işle 
bütünleşme ve hizmet 
iklimi ortalaması) 

Kısa vadeli etkililik 
(düşük-düşük) 

4 4,02 0,36 

3,58 0,06 

Etkisiz beklenti 
(düşük-yüksek)  & 
Etkisiz cömertlik 
(yüksek-düşük) 

3 4,51 0,63 

Uzun vadeli etkililik 
(yüksek-yüksek) 

7 4,83 0,45 

 
4. Sonuç 
Araştırmamızda perakende sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerde işletme sahiplerinin iç yönetim 

felsefelerinin çalışanların işle bütünleşmeleri ve çalıştıkları mağazaların hizmet iklimine dair algıları 
üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu bağlamda uzun vadeli işletmeci felsefesi, çalışan bağlılığı ve müşteri 
sadakati sağlama amaçları üzerinden tanımlanmıştır. Karma yöntem kullanılarak 14 yatırımcı ve 114 
çalışandan elde edilen veriler analiz edildiğinde, beklenildiği üzere, yatırımcıların uzun vadeli iç yönetim 
felsefelerinin çalışanların algılarıyla anlamlı şekilde ilişkili olduğu görülmüştür. Buna göre her iki boyutta da 
yüksek profil sergileyen (yani uzun vadeli etkililik profiline sahip) işletmecilerin mağazalarındaki çalışanların 
en yüksek işle bütünleşme ve hizmet iklimi algısına sahip oldukları, her iki boyutta düşük profildeki (yani kısa 
vadeli etkililik profiline sahip) işletmecilerin mağazalarında ise çalışan algılarının en düşük seviyede olduğu 
tespit edilmiştir. 
Yatırımcı felsefeleri ile ilgili olarak öne sürdüğümüz kavramsal çerçevenin ilk defa sınandığı bu ön çalışmanın 
sonuçları beklentileri destekler niteliktedir. Bundan sonraki araştırmalarda burada nitel verilerin 
kodlanmasıyla ölçümlenen yatırımcı felsefelerinin geniş kapsamlı veri toplamaya elverecek şekilde anket 
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biçiminde ölçülebilir hale getirilmesi ve akabinde söz konusu profillerin daha geniş bir örneklem kullanılarak 
incelenmesi yararlı olacaktır. 
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 ÖZET 

Bu çalışmanın amacı; herhangi bir organizasyondaki örgüt iklimi ile işkolizm arasında ilişki olup 
olmadığını tespit etmektir.  Temel araştırma sorusu ise, örgüt ikliminin işkolizmi, işkolizmin de örgüt iklimini 
etkileyip etkilemediğini ortaya çıkarmaktır. Bu sorulara yanıt bulmak amacıyla nicel yöntemle 
gerçekleştirilen çalışma, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nde görev yapmakta olan araştırma görevlisi, 
yardımcı doçent, doçent ve profesörler olmak üzere tüm akademik personel üzerinde uygulanmıştır. 
Araştırma kapsamında evreni oluşturan tüm bireylere anket formları elektronik ortamda ulaştırılmıştır. 
Anket geribildirimi sonucunda yaklaşık 2000 kişiden 245 dönüt alınmıştır. Araştırmada elde edilen veriler 
istatistik analiz programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sürekli değişkenleri arasında pearson 
korelasyon ve regresyon analizi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular %95 güven aralığında, %5 anlamlılık 
düzeyinde değerlendirilmiştir. Akademisyenlerde örgüt iklimine ait argümanların işkolizmin tetikleyicisi 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 
 Anahtar Kelimeler: İşkolizm, Örgüt İklimi, Akademisyen 
  

1. Giriş 
 Günümüz çalışma hayatında bireyin zararlı bir şekilde içten gelen yenilmesi güç bir hissin tesiriyle 
çalışması şeklinde tanımlanan işkolikle karşılaşılmaktadır. İşkolizmi, çalışma hayatındaki iş doyumunu artıran 
ve işe bağlı olmak olarak algılayan olumlu bir bağımlılık olarak görenler olsa da, güncel araştırmalar 
neticesinde işkolikle işe bağlılık arasında fark olduğu ve işkolizmin olumsuz bir bağımlılık olduğu 
anlaşılmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı; herhangi bir organizasyondaki örgüt iklimi ile işkolizm arasında ilişki olup 
olmadığını tespit etmektir.  Temel araştırma sorusu ise, örgüt ikliminin işkolizmi, işkolizmiin de örgüt iklimini 
etkileyip etkilemediğini ortaya çıkarmaktır. Bu araştırma sorularına yanıt bulmak amacıyla Isparta’da çalışma 
gerçekleştirilmiş olup, çalışma sonucunda akademisyenlerde işkolizm ile örgüt iklimi arasındaki durum 
tespitinin açıklanması hedeflenmektedir. 
 
 2. Kavramsal Çerçeve 
 
 2.1. İşkolizm 

İşkolizm ilk olarak 1971’de Oates tarafından alkolizm kavramından yola çıkarak (Öncül vd., 
2013:197), bireyin zararlı bir şekilde içten gelen yenilmesi güç bir hissin tesiriyle çalışması şeklinde ele 
alınmıştır(Patel vd., 2012:2). Çalışma hayatında işkolizm farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Furnham, 
sözkonusu farklılıkları beş kategoride sınıflandırmıştır. Bunlardan birincisi; yüksek standartlarda 
profesyonellik, mükemmeliyetçilik eğilimi, yetersizliğe tahammülsüzlük, organizasyonlara yüksek bağlılık ve 
piyasa düzeyinde pazarlanabilir becerilere sahip olma gibi birtakım özellikleri içinde barındırmaktadır. 
İkincisi, ilk maddedeki özelliklerden herhangi birine sahip olmayıp da para veya prestij için bunu 
yapanlardan oluşmaktadır. Üçüncüsü, psikolojik veya parasal nedenler dışında çalışmış olduğu 
organizasyonun gerekliliği dolayısıyla işkolik olanları kapsamaktadır. Dördüncüsü, işkolik gibi görünüp de 
aslında işkolikle herhangi bir bağı olmayanları içermektedir. Beşincisi ve sonuncusu da, evden veya sosyal 
ilişkilerden kaçmak için ofiste kalanlardır (Furnham, 2014). 

Spence ve Robbins ise işkoliği, psikolojik olarak sürekli çalışmayla meşguliyet, önlenemez derecede 
çalışma eğilimi, çok yüksek veya çok düzük düzeyde işten zevk alma olmak üzere üç özelliğiyle ele almıştır. 
Bu kavramdan yola çıkarak işkolik tiplerini,çalışmaya bağlılık, işe güdülenme hissi ve işten zevk alma olmak 
üzere üç boyutlu işkolizm bataryası (WorkBat) adı altında toplamışlardır (Russo ve Waters, 2006:419).Ancak 
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birçok çalışmanın gösterdiği sonuçlara göre; işkolikler sayısız hatalar yapmakta, verimsiz çalışma eğiliminde 
olmakta, sağlık problemleriyle boğuşmakta, refah seviyesinde alt düzeyde yer almakta ve insanlar arası 
ilişkilerde yüksek oranlarda hata yapmaktadırlar (Adonis, 2014). 
 İşkoliklik her ne kadar çalışanların kendi içinden gelen bir durum olarak ele alınmış olsa da, 
çalışanın içinde bulunmuş olduğu atmosfer işkolizm davranışlarından ayrı düşünülemez. Bu sebeple 
çalışmanın kavramsal çerçevesinin ikinci bölümünde çalışanın içinde bulunmuş olduğu atmosfer diğer bir 
ifadeyle örgüt iklimi ele alınacaktır. 
 
 2.2. Örgüt İklimi 

Örgütsel iklim ilk kez Argyris (1958) tarafından örgütün psikolojik yapısını tanımlamak için 
kullanılmıştır. Örgütsel faktörlerden biri olan örgüt iklimi işgörenlerin işe güdülenme düzeyini etkileyen 
önemli bir faktördür. Yine, örgüt iklimi çalışanların iş ortamı davranışlarını ve iş tatminini etkileme 
potansiyeline sahiptir (Johnstone ve Johnston, 2005: 182). Forehand ve Gilmer örgüt iklimini ''örgütü 
betimleyen özellikler dizisi toplamı'' olarak nitelemiş ve bu özellikleri;  örgütü diğer örgütlerden ayıran, 
oldukça sürekli ve değişmez olan, örgüt üyelerinin davranışlarını etkileyen, nitelikler biçiminde 
sınıflamışlardır (Bucak, 2002: 2).Diğer bir ifadeyle örgüt iklimi, bir organizasyonu diğerlerinden ayıran içsel 
çevre ve organizasyon üyelerinin iş ortamına ilişkin algıları olarak tanımlanmaktadır (Çekmecelioğlu, 2005: 
23-25). Schneider vd. göre, örgüt iklimi çalışanların işe dair politika, prosedür ile bunların pratiğe 
yansımasındaki deneyimleri ve ödüllendirilerek desteklenen hareket tarzlarını gözlemleyerek paylaştıkları 
algılar bütünüdür (Mazzetti vd., 2014: 234). Tüm bu tanımlamalar sonucunda örgüt iklimi, örgütü diğer 
örgütlerden farklı kılan ayırıcı özellikler bütünü olarak değerlendirmek mümkündür. Çalışmanın kavramsal 
çerçevesinde işkolizm ve örgütsel iklim değerlendirilmiştir. Buraya kadar anlatılanlar doğrultusunda; 
çalışmanın kavramsal çerçevesinin üçüncü bölümünde işkolizm ve örgüt iklimi arasındaki ilişki ele 
alınacaktır. 
 

2.3. İşkoliklik ve Örgüt İklimi Arasındaki İlişki 
Bireyler davranış, tutum ve değerlerini içinde bulunmuş oldukları çevreden öğrenirler. Bu sebeple 

eğer ki örgüt iklimi işkolik davranışları destekliyor ve ödüllendiriyorsa, bu örgüt içinde işkolikler yetişir ve 
gelişir. Yine örgüt içerisinde uzun saatler çalışma ve kuvvetli baskılar bir norm halinde ise bireyler başarıyı 
elde edebilmek için bu baskılara boyun eğer ve uzun saatler çalışırlar (Johnstone ve Johnston, 2005: 182). 
İşe zamanlarını fazlaca ayıran işkolikler, işverenlerce genelde işe bağlılığı yüksek bireyler olarak düşünülerek 
ödüllendirilmektedir (Burke, 2001). Uzun çalışma saatleri gibi işkolik davranışlarına sahip bireyleri 
organizasyonlar çoğu zaman kariyer ilerlemesi veya takdir gibi teşviklerle ödüllendirir. Yine organizasyonlar 
faks makineleri, telekonferanslar, e-mail, ev ve diz üstü bilgisayarlar gibi teknolojik imkanları kullanarak 
çalışanları işkolik davranışlara yönlendirir (Burke, 2001: 639). 

Liang ve Chu’nun araştırması sonuçları işkolikliğin ortaya çıkmasında kişisel özelliklerden daha 
ziyade işkolik davranışların desteklendiği örgüt ikliminin rol oynadığını göstermiştir (Mazzetti vd., 2014:246). 
Johnstone ve Johnston (2005:185) ise çalışmalarında örgüt ikliminin sistematik olarak işkolikliği 
oluşturduğunu gözlemlemişlerdir. Fakat örgüt iklimlerinin çok uzun süre çalışmaları yönünde baskısı olan 
bireylerde, örgüt iklimlerinin baskıcı olmayan, destekleyici ve birlikteliği destekleyen bireylere göre çalışma 
memnuniyeti bulunmadığı da elde dilen sonuçlar arasındadır. Bunlara ek olarak işkoliklik erkek egemen 
kültürün hakim olduğu yarışa dayalı, güç  endeksli, görev bazlı ve hata yapmaktan korkulan örgüt ikliminde 
daha çok yaygın olarak bulunmaktadır (Mazzetti vd., 2014:233). 

 
3.  Araştırmanın Yöntemi 
Bu araştırmanın amacı; üniversitelerde işkolizm ve örgüt iklimi arasında bir ilişkinin olup olmadığını 

akademisyenleri dikkate alarak araştırmaktır. Bu amaca bağlı olarak anakütle Süleyman Demirel 
Üniversitesi’nde görev yapmakta olan araştırma görevlisi, yardımcı doçent, doçent ve profesörler dahil tüm 
akademik personel olarak belirlenmiştir.  Araştırma kapsamında evreni oluşturan tüm bireylere anket 
formları elektronik ortamda ulaştırılmıştır. Anket geribildirimi sonucunda yaklaşık 2000 kişiden 245 dönüt 
alınmıştır. Araştırmanın örneklemi 245 akademisyendir.  

Araştırmada; Spence ve Robbins’in WorkBAT ölçeğinden yararlanılarak geliştirilen ve Türkçe’ye 
çevrilerek (Kart, 2005) standardize edilmiş olan işkoliklik ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçekte geçerliği ve 
güvenirliliği sağlanmış iki alt boyut yer almaktadır. Bunlar, işten zevk alma (WE) ve işe güdülenme hissi (FD) 
alt boyutlarıdır. Ölçek; işten zevk alma boyutu 9, işe güdülenme hissi boyutu 11 olmak üzere toplam 20 
ifadeden oluşmaktadır. Çalışmaya Bağlılık (WI) boyutunun güvenilirliğinin ve geçerliliğinin daha önce yapılan 
çalışmalarda yetersiz (McMillan ve diğ, 2001, ss.69-91) olması nedeniyle çalışma kapsamına alınmamıştır. 
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Örgütsel İklimi ölçmek için araştırmada, Esra Tunçay’ın 2013 yılında yüksek lisans tezinde kullandığı, Litwin 
ve Stringer ( 2002) tarafından geliştirilen 24 sorudan oluşan ölçek kullanılmıştır. Bu ölçekte yer alan örgüt 
ikliminin alt boyutları teşvik ve ödüllendirme, bağlılık, güven ve destektir.   

Araştırmada elde edilen veriler istatistik analiz programı kullanılarak analiz edilmiştir. Öncelikle 
betimsel (descriptive) istatistikler yapılarak demografik özelliklerin dağılımı bulunmuştur.  Araştırmanın 
değişkenleri arasında ilişkinin düzeyini saptamak için pearson korelasyon ve regresyon analizi uygulanmıştır.  

Araştırmanın hipotezi: 
Örgüt İklimi ve işkoliklik arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. 

 
3.1. Bulgular ve Yorumlar 
Tablo 1’e göre; araştırmaya katılan akademisyenlerin %67,3’ü (n: 165) erkek, %51’i (n: 125) 31-40 

yaş aralığında bulunmaktadır. %32,7’si (n: 80) öğretim görevlisi olan katılımcıların %67,3’ü (n:165) 1-10 yıl 
çalışma süresine sahiptir. 

 
Tablo 7. Akademisyenlerin Tanımlayıcı Özellikleri 

Değişkenler Gruplar Frekans(n) Yüzde (%) 

Cinsiyet 

Erkek 165 67,3 

Kadın 80 32,7 

Toplam 245 100,0 

Yaş 

21-30 Yaş 55 22,4 

31-40 Yaş 125 51,0 

40 Yaş üstü 65 26,5 

Toplam 245 100,0 

Unvan 

Araştırma Görevlisi 65 26,5 

Öğretim Görevlisi 80 32,7 

Yrd. Doç. Dr. 45 18,4 

Doçent 35 14,3 

Profesör 20 8,2 

Toplam 245 100,0 

Çalışma Süresi 

1-10 Yıl 165 67,3 

11-20 Yıl 65 26,5 

21-30 Yıl 15 6,1 

Toplam 245 100,0 

 
 

Tablo 8. İşkolik Davranışlar İle Örgüt İklimi Algısı Alt Boyutları Arasındaki İlişkiler 

Boyutlar Ortalama 
Standart 
Sapma 

Teşvik Ve 
Ödüllendirme 

Bağlılık 
Güven Ve 

Destek 

İşten 
Zevk 
Alma 

İşe 
Güdülenme 

Hissi 

Teşvik Ve Ödüllendirme 2,902 1,368 1,000         

Bağlılık 3,690 1,129 0,777** 1,000       

Güven ve Destek 3,171 1,129 0,392** 0,372** 1,000     

İşten Zevk Alma 4,262 0,997 0,416** 0,422** 0,178** 1,000   

İşe Güdülenme Hissi 3,931 1,051 0,084 0,239** 0,083 0,599** 1,000 

 
Tablo 2’ye göre; bağlılık ve teşvik-ödüllendirme arasında yüksek, pozitif yönde anlamlı ilişki 

bulunmaktadır (r=0.777; p=0,000<0.05). Güven-destek ile teşvik-ödüllendirme ve bağlılık arasında zayıf, 
pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmaktadır (Teşvik-ödüllendirme: r=0.392; p=0,000<0.05; Bağlılık: r=0.372; 
p=0,000<0.05). İşten zevk alma ile teşvik-ödüllendirme ve bağlılık arasında zayıf, pozitif yönde anlamlı ilişki 
bulunmaktadır (Teşvik-ödüllendirme: r=0.416; p=0,000<0.05; Bağlılık: r=0.422; p=0,000<0.05). İşten zevk 
alma ve güven-destek arasında çok zayıf, pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmaktadır (r=0.178; p=0,000<0.05). 
İşe güdülenme hissi ile bağlılık arasında çok zayıf, pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmaktadır (r=0.239; 
p=0,000<0.05).  
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Tablo 9. Örgüt İkliminin İşten Zevk Alma Ve İşe Güdülenme Hissi Üzerine Etkisi 

Boyutlar İşten Zevk Alma İşe Güdülenme Hissi 

Bağımsız Değişken ß t p ß t p 

Sabit 2,985 13,148 0,000 2,953 11,533 0,000 

Teşvik Ve Ödüllendirme 0,163 2,396 0,017 -0,202 -2,635 0,009 

Bağlılık 0,220 2,700 0,007 0,404 4,392 0,000 

Güven Ve Destek -0,002 -0,041 0,967 0,023 0,368 0,713 

F 19,788 7,316 

Model (p) 0,000 0,000 

R² 0,188 0,072 

 
Tablo 3’te görüldüğü gibi; örgüt ikliminin alt boyutları olan teşvik ve ödüllendirme, bağlılık, güven 

ve destek ile işkolizmin alt boyutları olan işten zevk alma ve işe güdülenme hissi arasındaki ilişkiyi belirlemek 
üzere yapılan regresyon analizi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (İşten zevk alma: F=19,788; 
p=0,000<0.05; işe güdülenme hissi: (F=7,316; p=0,000<0.05). İşten zevk alma ve İşe güdülenme hissi 
boyutlarının belirleyicisi olarak teşvik ve ödüllendirme, bağlılık, güven ve destek değişkenleri ile ilişkilerinin 
(açıklayıcılık gücünün) zayıf olduğu görülmüştür (İşten zevk alma: R2=0,188; İşe güdülenme hissi: R2=0,072). 
Ancak akademisyenlerde örgüt ikliminin alt boyutlarından teşvik ve ödüllendirme (ß=0,163) ile bağlılık 
(ß=0,220) boyutlarının işkolizmin işten zevk alma boyutunu arttırdığı tespit edilmiştir. Buna göre 
akademisyenlerde teşvik ve ödüllendirmelerin artması, işten zevk almayı tetiklemektedir. Bunun yanında 
akademisyenlerin teşvik ve ödüllendirme düzeyinin işe güdülenme düzeyini (ß=-0,202) azalttığı, bağlılık 
düzeyinin ise işe güdülenme düzeyini arttırdığı görülmektedir (ß=0,404). Bu sonuçlar da akademisyenlerin 
işleriyle ilgili motivasyon unsurları arasında teşvik ve ödüllendirme araçlarının değil, çalıştığı örgüte olan 
bağlılığının daha etkin bir rol aldığını göstermektedir. 
 

Tablo 10. İşkoliklik Davranışının Teşvik Ve Ödüllendirme, Bağlılık, Güven Ve Destek Üzerine Etkisi 
  Teşvik Ve Ödüllendirme Bağlılık Güven Ve Destek 

Bağımsız Değişken ß t p ß t p ß t p 

Sabit 0,881 2,442 0,015 1,682 5,523 0,000 2,361 7,138 0,000 

İşten Zevk Alma 0,783 8,021 0,000 0,493 5,978 0,000 0,226 2,526 0,012 

İşe Güdülenme Hissi -0,335 -3,621 0,000 -0,024 -0,303 0,762 -0,039 -0,459 0,647 

F 33,265 26,264 4,061 

Model (p) 0,000 0,000 0,018 

R² 0,209 0,172 0,024 

 
İşkolizmin alt boyutları olan işten zevk alma, işe güdülenme hissi ile örgüt ikliminin alt boyutu olan 

teşvik ve ödüllendirme arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere regresyon analizi yapılmış ve Tablo 4’te görüldüğü 
üzere istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F=33,265; p=0,000<0.05). Teşvik ve ödüllendirme düzeyinin 
belirleyicisi olarak işten zevk alma ve işe güdülenme hissi değişkenleri ile ilişkisinin (açıklayıcılık gücünün) 
olduğu görülmüştür (R2=0,209). Buna göre akademisyenlerin işten zevk alma düzeyi teşvik ve ödüllendirme 
düzeyini arttırmakta  (ß=0,783) iken,   işe güdülenme düzeyi teşvik ve ödüllendirme düzeyini azaltmaktadır 
(ß=-0,335). Bu sonuçlar yukarıdaki sonuçlarla birlikte değerlendirildiğinde; akademisyenlerde işten zevk 
alma ile teşvik ve ödüllendirmenin çift taraflı birbirlerini etkilediği görülmektedir. Yani akademisyenlerin bir 
taraftan teşvik ve ödüllerle işini daha zevkle yerine getirdiği, diğer taraftan da işini zevkle yaparken örgütten 
teşvik ve ödül beklentisi taşıdığı söylenebilir. 

İşten zevk alma, işe güdülenme hissi ile bağlılık arasındaki ilişki belirlemek üzere yapılan regresyon 
analizi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F=26,264; p=0,000<0.05). Bağlılık düzeyinin belirleyicisi 
olarak işten zevk alma, işe güdülenme hissi değişkenleri ile ilişkisinin (açıklayıcılık gücünün) zayıf olduğu 
görülmüştür (R2=0,172). Akademisyenlerin işten zevk alma düzeyi bağlılık düzeyini arttırmaktadır (ß=0,493). 
Buna göre akademisyenlerde işini zevk duyarak, severek ve isteyerek yerine getirmenin örgüte olan bağlılığı 
tetiklediği söylenebilir. Akademisyenlerin işe güdülenme hissi düzeyi bağlılık düzeyini etkilememektedir 
(p=0.762>0.05). 

İşten zevk alma, işe güdülenme hissi ile güven ve destek arasındaki ilişki belirlemek üzere yapılan 
regresyon analizi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F=4,061; p=0,018<0.05). Güven ve destek 
düzeyinin belirleyicisi olarak işten zevk alma, işe güdülenme hissi değişkenleri ile ilişkisinin (açıklayıcılık 
gücünün) zayıf olduğu görülmüştür (R2=0,024). Akademisyenlerin işten zevk alma düzeyi güven ve destek 
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düzeyini arttırmaktadır (ß=0,226). Akademisyenlerin işe güdülenme hissi düzeyi güven ve destek düzeyini 
etkilememektedir (p=0.647>0.05). 
 

4. Sonuç ve Öneriler 
Yapılan araştırmalarda işkolikliğe yakalanma riskinin en yüksek olduğu meslek grubu, beyin gücü ve 

zihin kullanılarak yapılan işler olduğu belirtilmektedir. Beyin ve zihin gücünün kullanıldığı alanlardan biri 
şüphesiz eğitim sektörüdür. Bu sektörde ise bu konuda üniversiteler ve doğal olarak bu örgütlerde çalışan 
akademisyenler dikkatleri üzerine çekmektedir. Bu bağlamda bu çalışma; üniversitelerde işkolizm ve örgüt 
iklimi ilişkisini akademisyenleri dikkate alarak ölçmeyi ve açıklamayı amaçlamaktadır. Bu amaç kapsamında 
yapılan araştırma bulgularına bağlı olarak aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

 Örgüt ikliminin alt boyutları olan teşvik ve ödüllendirme, bağlılık, güven ve destek ile işkolizmin alt 
boyutları olan işten zevk alma ve işe güdülenme hissi arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan 
regresyon analizi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (İşten zevk alma: F=19,788; p=0,000<0.05; 
işe güdülenme hissi: (F=7,316; p=0,000<0.05).  

 İşkolizm ve örgüt ikliminin alt boyutları karşılaştırıldığında; akademisyenlerde teşvik ve 
ödüllendirmeler ile bağlılığın artması, işten zevk almayı tetiklemektedir. Ayrıca bağlılık düzeyi de işe 
güdülenme düzeyini arttırmaktadır. Örgüt iklimine ait faktörlerin işkolizme daha çok etki ettiği yani 
örgüt ikliminin işkolizmi tetiklediği ifade edilebilir. 

 Akademisyenlerde akademisyenlerin işleriyle ilgili motivasyon unsurları arasında teşvik ve 
ödüllendirme araçlarının değil, çalıştığı örgüte olan bağlılığının daha etkin rol oynadığı söylenebilir. 

 Bununla birlikte işkolizmin alt boyutu olan işten zevk almanın artması; örgüte olan bağlılık ile güven 
ve desteği arttırmaktadır. Dolayısıyla; her ne kadar örgüt iklimi işkolizmin tetikçisi olarak görülse de 
işkolik davranışlardan kimisi de örgüt iklimine pozitif katkıyı beraberinde getirmektedir. 
Bu sonuçlardan yola çıkarak; 

 Bölüm 2.3’te de ifade edildiği üzere; literatürde işkolizm ve örgüt iklimine dair yapılan çalışmalarda, 
örgüt ikliminin belirleyici unsur olarak görüldüğü, 

 Bu çalışmada da örgüt akademik örgüte olmasına rağmen literatürü destekleyen sonuçlara 
ulaşıldığı ifade edilebilir. 

 Bundan sonraki çalışmalarda örgüt ikliminden kaynaklanan işkolizmin negatif etkilerinden 
korunmak için neler yapılabileceği üzerine yoğunlaşılması önerilebilir. 

 
Kaynakça 
Adonis, J. (2014), “The Two Signs You're A Workaholic”, The Press, Dec 3, Fairfax Media: Fairfax New Zealand Limited. 
Bucak, E. B. (2002), “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Örgüt İklimi: “Yönetimde Ast-Üst İlişkileri”, 

Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, 7, ss. 1-17. 
Burke, Ronald J. (2001), “Workaholism in organizations: The Role of organizational values”, Personnel Review, Vol 30, 

No 5/6. 
Çekmecelioğlu, H. G. (2005), “Örgüt İkliminin İş Tatmini Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma”, C.Ü. 

İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 6(2), 23-39. 
Choı, Y. (2013), “The Dıfferences Between Work Engagement And Workaholısm, And Organızatıonal Outcomes: An 

Integratıve Model”, Social Behaviorand Personality, 41(10), ss.1655-1666. 
Furnham, A. (2014), “Every Break Can Be A ‘Holiday From Hell’ For Workaholics” Published: 5 October 2014, The Sunday 

Times. 
Johnstone, A. ve Lucy, J. (2005), “The Relationship between Organizational Climate, Occupational Type and 

Workaholism”, New Zealand Journal of Psychology, 34(3). 
Makikangas, A., Schaufeli, W., Tolvanen, A. ve Feldt, T. (2013), “Engaged Managers Are Not Workaholics: Evidence From 

A Longitudinal Personcentered Analysis”, Journal of  Workand Organizational Psychology 29, ss.135-143. 
Mazzetti, G., Schaufeli, W. B. ve Guglielmi, D. (2014), “Are Workaholics Born Or Made? Relations Of Workaholism With 

Person Characteristics And Overwork Climate”, International Journal of Stress Management, 21(3), ss.227–
254. 

Öncül, M. S., Tağraf, H. ve Özkan, A. M. (2013), “Akademik Personelde İşkoliklik: Cumhuriyet Üniversitesinde Bir 
Araştırma”, 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı. 

Patel, A. S., Bowler, M. C. Bowler, J. L. Scott A. Methe (2012), “A Meta-Analysis Of Workaholism”, International Journal 
of Business and Management, 7(11), June. 

Russo, J. A. ve Waters, L. E. (2006), “Workaholic worker type differences in work-family conflict: The moderating role of 
supervisor support and flexible work scheduling”, Career Development International, 11(5), ss.418-439. 

Seybold, K. C. ve Salomone, P. R. (1994), “Understanding Workaholism: A Review of Causes and Counseling 
Approaches”, Journal of Counseling & Development, 73, ss. 4–9. 



23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, MUĞLA 

540 
 

Tunçay, E. (2013), The Role Of Leadership Style In The Relationship Between Organizational Climate And Burnout, 
Yayınlanmamış Yüksek LisansTezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme Anabilim 
Dalı, İstanbul.  

  



23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, MUĞLA 

541 
 

İŞVEREN MARKASI ALGISI FARKLI TECRÜBE VE EĞİTİM SEVİYELERİNDEKİ ADAYLARIN 
TERCİHLERİNİ NASIL ETKİLER? KATILIM BANKASI ÖRNEĞİ 

 
Elif NARCIKARA 

Yıldız Teknik Üniversitesi 
 elifnarcikara@gmail.com 

Yonca GÜROL 
Yıldız Teknik Üniversitesi 

ygurol@yildiz.edu.tr 

 
Ahmet ÜZMEZ 

Bingöl Üniversitesi 
uzmezahmet@gmail.com 

 
Cemil Aydın LEK 

Yıldız Teknik Üniversitesi 
cemilalek@hotmail.com 

 
ÖZET 
21. yüzyıl’da özellikle bilgi odaklı şirketlere olan gereksinimin artması, şirketlerin rekabet ortamının 

yoğun olduğu piyasa şartlarında yetenekli personeli çekme ve tutundurma konusunda daha fazla çaba sarf 
etmelerine sebep olmuştur (Knox ve Freeman, 2006). Günümüz firmaları, ürün ve hizmetlerinin 
pazarlanmasında dış müşterinin yanı sıra iç müşterinin de öneminin farkına varmışlardır.  Bu bağlamda, 
Simon Borrow tarafından geliştirilen İşveren Markası kavramı 1990’ların önemli gelişmelerinden biri olmuş 
ve birçok firma tarafından dikkate alınan bir kavram haline gelmiştir (Tüzüner vd. 2009). Yetenekli iş gören 
bulma konusundaki zorluklar, hizmet sektöründe İşveren Markası uygulamalarını öne çıkarmıştır (Berthon 
vd., 2005; Knox ve Freeman, 2006). Kariyer portallarında en çok başvurunun hizmet sektörü içerisinde 
bankacılık sektörüne yapılması da araştırmacıları bankacılık sektörüne yöneltmiştir. 

Bu çalışmanın ana örneklemini katılım bankacılığı alanında hizmet veren Albaraka Türk’e daha 
güncel ve sağlıklı verilere ulaşılacağı varsayımıyla sadece son 3 ayda başvuruda bulunun adaylar 
oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı Albaraka Türk’e iş başvurusunda bulunan adayların tercihlerinde etkili 
olan İşveren Marka çekiciliği faktörlerini ölçmek ve tercihlerinde tecrübe ve eğitim durumlarının etkisinin 
olup olmadığını görmektir. Bu amaçla geçerliliği ve güvenilirliği tespit edilmiş olan Berthon’un İşveren 
Çekiciliği Ölçeği (Employer Attractiveness Scale) kullanılmıştır. Araştırma ile ilgili anket, pazarlama 
pozisyonlarına son 3 ayda başvuru yapan, farklı tecrübe seviyelerindeki 500 kişilik bir aday grubuna 
uygulanmıştır. Adayların seçiminde kolayda örnekleme metodu kullanılıp, Berthon’un 25 soruluk ölçeğinden 
oluşan anket 7’li Likert cevap ölçeği kullanılarak e-mail aracılığıyla adaylara gönderilmiştir. Elde edilen 
sonuçlar da SPSS programı ile analiz edilmiştir.   

 
Anahtar Kelimeler: İşveren Markası, İşveren Çekiciliği, Bankacılık Sektörü 

 
1. Giriş 
21. yüzyıl’da işletmelerin değerlerinin ve rekabet üstünlüklerinin ölçümlenebilmesi için ana 

göstergeler; araç, ekipman, binalar gibi maddi varlıkların yanı sıra, insanların bilgi ve becerileri, örgüt iç 
sistemleri, süreçler ve müşteri ilişkileri gibi maddi olmayan varlıkları da kapsamaktadır. Maddi olmayan 
varlıklar içerisinde insan sermayesi sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamak açısından önemli araçlardan 
biri haline gelmiştir. Bilhassa hizmet sektöründe; ihtiyaç duyulan yetenekli iş görenlerin firmaya çekilmesi ve 
elde tutulması için firmalar arasında yetenek savaşları yaşanmaktadır.  Özellikle bilgi odaklı şirketlere olan 
gereksinimin artması, şirketlerin rekabet ortamının yoğun olduğu piyasa şartlarında yetenekli personeli 
çekme ve tutundurma konusunda daha fazla çaba sarf etmesine sebep olmuştur (Knox ve Freeman, 2006). 
Örgütlerin insan kaynakları politikaları bu mücadelede belli başlı destek aldıkları iç kaynaklarından biridir. Bu 
kaynak rakiplere kıyasla ne derece avantajlı ve uzun solukluysa örgütlerin eli de o denli güçlü olur. Kalifiye 
personeli bulup firmaya bağlılığını sağlayabilen ve bu personelin yeteneklerini şirketin ihtiyaçlarıyla 
eşleştirebilen şirketler rekabet üstünlüğü sağlar ve rakipleri karşısında fark yaratırlar (Boxall, 1996). 
Günümüzde iş arayan adaylar için çok sayıda ve çeşitlilikte potansiyel işveren mevcuttur. Yetenekli adaylara 
olan talebin yoğun olması da bu adaylara iş arama sürecinde birçok potansiyel alternatif işveren ihtimalini 
yaratmaktadır; bu durum işverenler açısından doğru yeteneği bulma ve bu yetenekleri firmanın ihtiyaçlarıyla 
uyumlandırma noktasında sıkıntılar yaratmaktadır (Bhatnagar ve Srivastava, 2008). Dolayısıyla işarayan 
adayların bir şirketi çekici bulmasında örgütlerin işveren olarak piyasalarda algılanan imajı büyük önem arz 
etmektedir (Highhouse vd., 1999). Daha büyük bir aday havuzu yaratabilen ve daha kalifiye adayları 
çekebilen firmalar rakiplerine göre daha avantajlı hale gelmektedir. Bir işverenin adaylar gözünde yarattığı 
imajdan bahsedildiğinde, o işverenin adaylar nezdinde çalışılacak bir yer olarak yarattığı, diğer işverenlere 
göre farklı, ayırt edilebilir ve sürdürülebilir olumlu veya olumsuz imajından bahsedilmektedir (Highhouse, 
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Brooks ve Gregarus, 2009). Yetenek savaşlarının yaşanmaya başlandığı 90’lı yıllardan sonra, işverenlerinin 
işveren olarak imajlarını adayları çekebilecek şekilde yeniden yaratmaları veya geliştirmeleri önemli bir konu 
haline gelmiş ve bu süreç işveren markalaması olarak adlandırılmıştır (Edwards, 2010). İşveren markalaması 
da özellikle uygun aday bulma konusunda zorluk çekilen bilgi tabanlı işlerde ve hizmet sektöründe, 
şirketlerin insan kaynakları fonksiyonunun daha fazla sayıda ve daha yetkin adaylara ulaşmak için kullanılan 
araçlardan biri olmuştur (Ambler ve Barrow, 1996) . 
 

2. İşveren Markası Kavramı 
Marka algısı, ürün markalamasında önemli bir faktör olduğu gibi, şirketlerin işe alım sürecinde de 

potansiyel adaylar açısından işvereni cazip hale getiren önemli bir etken haline gelmiştir (Sivertzen vd., 
2013). Günümüz rekabet ortamının bir getirisi olarak, içe dönük pazarlama veya içe dönük markalama gibi 
tabirler pazarlama sözlüğüne girmiş (Berthonvd, 2005), iç müşteriler olarak kabul edilen çalışanların bir 
organizasyonun pazarlama yapması gereken öncelikli pazarlarından biri olduğu inancı yaygınlaşmıştır 
(Berthon vd., 2005).  Günümüz firmaları, ürün ve hizmetlerinin pazarlanmasında dış müşterinin yanı sıra iç 
müşterinin de öneminin farkına varmışlardır.   

İşveren markası, bir işletmeyi diğerlerinden farklı kılan soyut nitelikler ile isletme tarafından 
tanımlanan ve işe alım yoluyla sağlanan fonksiyonel, ekonomik ve psikolojik faydalar bütünüdür (Ambler ve 
Barrow, 1996). İşveren markalaması sayesinde işverene sağlanan marka kimliği ile işverenin imajında 
potansiyel çalışanları çekebilecek ve hali hazırdaki çalışanları motive edebilecek farklılıklar yaratılır 
(Srivastava ve Bhatnagar, 2008). İşveren markası kavramı da temellerini pazarlama literatüründen alır 
(Tüzüner vd., 2009). Nasıl ki pazarlama yazınında bir ürünün markası o ürünün bir nevi kimliği, müşteriye 
vaat ettiği değer, müşteriyle kurduğu duygusal bağ olarak müşterinin seçimlerini etkilerse (Tüzüner et al 
2009), işveren markası da, bir firmanın tüm paydaşlarını etkileyen ve o firma ile ilgili algılarını, 
farkındalıklarını ve seçimlerine yön veren amaçlı, planlı ve uzun dönemli bir stratejidir (Sullivan, 2004). Ürün 
piyasasındaki markaların potansiyeI müşterilere kendi ürünlerinin faydaları ve avantajları ilgili bilgi vermesi 
gibi işveren markası da potansiyel çalışanlara o firma ile ilgili bilgi verir (Ambler ve Barrow, 1996), firmanın 
çalışılmaya değer, cazip ve tatmin edici bir yer olduğunu mesajını aktarır. En nihayetinde, İşveren Markası; 
işveren tarafından sağlanan fonksiyonel, ekonomik ve psikolojik faydalardan oluşan bir pakettir ve işveren 
firmanın kendisiyle özdeşleşmiş bir nevi kimliğidir (Ambler ve Barrow 1996). 

Bu ve benzeri özelliklerinin yanı sıra, işveren markası olma, şirketlerin güven ve saygı oluşturmasına 
yardımcı olabilecek araçlardan biridir. İşveren markasının vaat ettiği mesajların daimi bir şekilde firmanın 
içinde ve dışında muhataplarına iletilmesi uzun dönemde işverene karşı güven ve bağlılık oluşmasına da 
sebep olmaktadır (Holliday, 1997). İşveren markası firmanın sadece dışa dönük yüzüne ait bir kavram 
olmayıp aynı zamanda organizasyonun dışında o organizasyona girmek için çaba gösteren insanların var 
olması nedeniyle içerdeki çalışanların tatmin seviyesini de arttırır. Bu organizasyonun bir parçası olmakla ne 
kadar yerinde bir karar almış olduklarını teyit etmiş olurlar. Lievens vd. (2007), güçlü bir işveren markasına 
sahip firmaların çalışanları firmalarına karşı daha yüksek oranlarda bağlılık gösterdiklerini belirtmişlerdir.  

Bahsedilen bu pozitif etkilerin yanı sıra işveren markalaması, firmanın stratejisi açısından da 
önemlidir. İşveren markalaması uygulamaları olan bir firmanın insan kaynakları süreçleri ve politikaları ile 
ilgili tutarlı bir çerçeveye sahip olur, önceliklerini ve planlarını bu çerçeveye göre yapar, organizasyonundaki 
insan kaynakları ve pazarlama fonksiyonlarını biraraya getirerek kararlar alır (Barrow ve Mosley, 2006).  
İşveren markası haline gelmiş bir firmada işverenin nasıl bir işe alım politikası izleyeceği, ne tür eğitimler 
düzenleyeceği, kimleri nasıl ödüllendireceği, performansı neye göre ölçeceği ve ücretlendirmeyi nasıl 
yapacağı gibi stratejik İnsan Kaynaklarına ait karar ve politikalar işveren marka imajı ile uyumlu ve onu 
destekler nitelikte olmak durumundadır. İşveren markası hem halihazırdaki strateji, iş yapış şekilleri ve 
kültürden etkilenir hem de ulaşılmak istenen amaçlardan etkilenerek hem potansiyel aday havuzunu hem 
de içeride çalışan personeli etkiler. Çalışanlar da aynen potansiyel adayların durumunda olduğu gibi 
kendilerinden nasıl bir çalışan olmaları beklendiğine dair mesajlar alır ve ona göre kendilerini 
uyumlandırmaya çalışırlar.  
 

3. İşveren Markası Kavramının Temelleri 
İşveren markası kavramın teorik olarak temellerine baktığımızda; akademik yazında birkaç ana 

teoriden etkilenildiği görülmektedir. Bunlardan ilki rekabet avantajı sağlamada kaynak temelli yaklaşımdır. 
Bu yaklaşıma göre şirketler ellerinde değerli, nadir, taklit edilemez ve ikame edilemez kaynakları 
bulundurdukları sürece rakipleri karşısında kolaylıkla rekabet avantajı sağlayabilirler (Barney, 1991). İnsan 
kaynağı da bu anlamda önemli bir kaynaktır. Yetenekleri ve özellikleri açısından kolaylıkla ulaşılamayacak bir 
personel kadrosu oluşturmak için güçlü bir aday havuzuna, güçlü bir aday havuzu için ise güçlü bir işveren 
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markasına ihtiyaç duyulmaktadır. Sinyal teorisi (2011) işveren markası kavramının oluşumda etkili bir diğer 
teoridir. Celani ve Singh (2011)’a göre işveren markası potansiyel çalışanlara firmanın özellikleri ile ilgili 
işaretler verir, bilgi ipuçları sağlar ve adayların başvurup başvurmama konusunda daha rahat karar 
almalarına yardımcı olur. Adaylar işveren markasında çizilen imajın yani verilen işaretin doğru olduğu ön 
kabulüyle hareket eder ve seçimlerini yapar. Pozitif sinyaller firmanın daha fazla aday çekmesine ve daha 
geniş bir aday havuzuna sahip olmasına vesile olur. 

Marka değeri perspektifi de işveren markası kavramını etkileyen bir diğer önemli perspektiftir. 
Pazarlama yazınında marka değeri yüksek olan bir firmanın ürünlerini marka değeri daha düşük olan 
firmalara göre daha rahat pazarlayabileceği, müşterilerin olumlu bir ön kabulle bu firmanın ürünlerine 
yaklaşacağı kabul edilir. İşveren markasında da marka değeri yüksek olan firmalarla ilgili hem adayların hem 
mevcut çalışanların firmaya yönelik olumlu hisler besleyeceği ve firma ile ilgili pozitif kararları daha rahat 
vereceği düşünülür (Wilden et al. 2010).  Örneğin marka değeri yüksek bankalar diğer bankalara nazaran 
daha fazla aday toplarlar boş pozisyonlarını doldurmada daha az zorlanırlar. 

 
4. İşveren Markası Oluşturma 
Backhaus ve Tikoo (2004)’a göre işveren markalaması oluşturmada 3 önemli süreç vardır. İlk adım 

mevcut personel profilini ve hedeflenen personel profilini temel alarak net ve tutarlı bir değer önerisi 
oluşturulması, ikincisi bu değer önerisinin gelecekte şirket bünyesine katılması planlanan personelin şirkete 
çekilmesi için araç olarak kullanılması ve son adım da işveren markası tarafından öne sürülen değer 
önerisinin şirketin pazarlama stratejileri ve genel kurumsal stratejileri ile uyumlu olmasıdır.Böylece söz 
konusu uyum gerçek manada kurum stratejilerine, vizyonuna ve misyonuna katkı sağlayabilecek çalışanların 
kuruma katılması ve uzun soluklu olarak kurum kadrolarında yer alması için anlamlı bir filtre görevi görür. 

Kuşkusuz, işveren markası oluşturmada en önemli adım işveren değer önerisinin belirlenmesidir 
(Hillebrandt ve Evens, 2011). Bir işverenin değer önerisi o işverenin adaylar nezdinde çekiciliği ile algılanarak 
değerlendirilir.Hem işveren markasının hem işveren çekiciliğinin boyutları birbiriyle örtüşmekte ve bu iki 
kavram birbirlerine çok yakın kavramlar olarak kabul edilmektedir  (Edwards 2010). Değer önerisi 
belirlendikten sonra ikinci önemli adım olan işveren markasının kurum dışında pazarlanması süreci 
gerçekleştirilir. Bu adımda cazip bulunan adayların kuruma çekilmesine odaklanır. Üçüncü adımda ise 
adaylara ve çalışanlara vaat edilen değer önerisinin şirketin gündelik hayatına dahil edilmesi ve kurum 
kültürüne adaptasyonu söz konusudur bir başka deyişle işveren markasının iç pazarlaması yapılır (Lievens, 
2007). 
 

5.İşveren Çekiciliği Kavramı Ve Boyutları 
Turban (1998), işveren çekiciliğini ölçme ihtiyacının temellerini beklenti teorisinden aldığını açıklar 

(Turban, 1998). Beklenti teorisine göre adaylar değerli neticeler elde edebilecekleri işleri kovalarlar. Daha 
önce yapılan araştırmalara göre maddi getiri, iş çevresi, işin çeşidi gibi iş ve organizasyonla ilgili unsurlarla 
ilgili beklentiler adayların firmaları çekici bulmalarında etkili olmakta, iş arayan adayların işverenlerde 
gözlemledikleri her bilgi o firmayla ilgili adayların algısını şekillendirmekte ve istihdam edilmeleri 
durumunda nasıl bir iş ortamında olacaklarına dair ipuçları vermektedir (Turban vd., 1998). Dolayısıyla 
firmaların iş ve emek piyasasında çizdikleri imaj, alacakları başvuruların sayısını ve niteliğini de etkiler.  

Çalışmada işveren çekiciliği ölçümünde Berthon’un (2005) yılında yayınladığı işveren çekiciliği ile 
ilgili çalışmada yer alan işveren çekiciliği boyutları baz alınmıştır. Berthon işveren çekiciliği anketini Ambler 
ve Barrow’un (1996) işveren çekiciliğinde kullandığı psikolojik, fonksiyonel ve maddi faydalar boyutlarından 
esinlenerek geliştirilmiştir ve işveren çekiciliğini ölçmede temel boyutlar olarak; fayda değeri, sosyal değer, 
ekonomik değer, gelişim değeri ve başvuru değeri boyutlarını temel almıştır. Çalışmada fayda değeri söz 
konusu firmanın ürün ve hizmetlerinde yenilikçi ve faydalı olmasına,çalışana heyecanlı bir iş ortamı 
sağlamasına odaklanırken, sosyal değer firmanın çalışanlar açısından sosyal anlamda tatmin ediciliğine, 
eğlenceli, mutluluk verici bir ortam sağladığına ve iyi iş arkadaşlıklarına uygun bir atmosferi olduğuna 
odaklanır. Maddi değer boyutu ise maaş, yan haklar, iş güvenliği ve terfi imkanları gibi firmanın sağladığı 
ekonomik faydalara, gelişim değeri boyutu ise firmanın çalışanlarını geliştirme eğilimlerinin ölçüsüne işaret 
eder. Başvuru değeri boyutu ise firmada çalışıldığı takdirde öğrenilen bilgilerin ve edinilen tecrübelerin 
başka bir firmaya başvuru yaparken ne derece anlamlı bir katkı sağlayabileceği ile ilgilidir. 

 
5. Bankacılık Sektöründe İşveren Markası Olmanın Önemi 
Türkiye’de bankacılık sektörü işe alımın en yoğun ve en profesyonel bir şekilde yapıldığı 

sektörlerden biridir. Sayısal veriler gözden geçirildiğinde Türkiye'de Ocak 2015 itibarıyla 51 banka 
bulunduğu, bunların 3'ünün devlet bankası, 12'sinin özel, 19'unun yabancı, 13'ünün yatırım bankası, 4'ünün 
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katılım bankası olduğu ve bankacılık sektörünün Türk mali sektörünün %88,2'sini oluşturduğu 
görülmektedir. BDDK Aralık raporuna göre, bankaların toplam mevduatı Eylül 2006 itibarıyla 473,7 milyar TL 
olup GSMH'nin %86,3'ü düzeyindedir. 2014 yılı net verilerine göre Bankacılık sektörü 2014 yılı itibari ile ciddi 
bir büyüme göstermiş, Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü Aralık 2014 itibari ile bir önceki yılın aynı 
dönemine göre %15,1 artmış, aynı oran katılım bankaların toplamında % 12,  Albarakatürk Katılım bankası 
özelinde ise % 39 olarak tespit edilmiştir. BDDK aralık verilerine göre bankacılık sistemi Türkiye’de çok 
önemli bir istihdam kaynağıdır. Aralık 2014 itibari ile tüm Türk bankacılık sisteminde 12.210 adet şube, 
216.880 tane ise çalışan bulunmaktadır. 2014 yılı itibari ile şube sayılarındaki artış tüm bankacılık 
sektöründe %2,2 ve tüm katılım bankaları içinde % 8,8 iken Albaraka özelinde %12,6 oranında artış 
görülmüştür. Buna paralel olarak da personel sayılarında tüm bankacılık sektöründe %6 iken, katılım 
bankacılığı genelinde %9 ve Albarakatürk özelinde %10 oranında artış görülmüştür. Albaraka Türk’ün hızlı 
şubeleşme politikalarının bankacılık sektörü ve katılım bankacılığı geneline nazaran daha fazla sayıda şube 
açmasına ve işe alım yapmasına sebep olmuş, bu durum da Albarakatürk’ün, çalışmaya konu olması için 
anlamlı bir durum oluşturmuştur. 
 

6.Albarakatürk ve İşveren Markası Olma Çabaları 
Albarakatürk, son dönemdeki kayda değer büyüme oranlarına paralel olarak aldığı iş 

başvurusayısında ve kalitesinde ciddi artış görülen bir bankadır. Son iki yılda Albarakatürk’ün aldığı başvuru 
oranı % 68 oranında artmıştır. Bu oran, Albarakatürk insan kaynakları nezdinde cazip kabul eden okullardan 
mezun olan adaylar arasında % 60,7 olarak görülmüştür ve banka söz konusu nitelikli başvuru oranını 
arttırmak için daha önce uygulanmayan birçok yeniliğe imza atmıştır. İnsan kaynakları departmanı üst düzey 
yöneticileri, bankaya İşveren Markası imajı kazandırılması gerektiğine karar vermiş, bu doğrultuda da 
nitelikli personeli çekmeye yönelik projeler başlatılmıştır. Örnek vermek gerekirse; işe alım süreçleri yeniden 
organize edilmiş ve mülakat süreci yetkinlik bazlı mülakat sistemine çevrilmiştir. Türkiye’nin önde gelen 
üniversitelerinde gerçekleşen kariyer günlerine katılınmış, söz konusu üniversitelerle işbirliği protokolleri 
imzalanmış ve part time stajyer öğrenci çalıştırma programları başlatılmıştır. Sosyal medyada daha aktif hale 
gelinmiş ve sanal işe alım portallarında daha fazla ve daha etkileyici metotlarla yer alınmaya başlanmıştır. Bir 
taraftan da kendi çalışanlara yönelik itibarını yükseltmek ve çekici bir marka algısı oluşturmak amacıyla  
sadece iletişim faaliyetlerine odaklanmış bir servis kurulmuş, bu servis aracılığı ile hem genel müdürlük hem 
de şube personeli ile daha fazla ve daha nitelikli bir şekilde temasa geçme yöntemleri geliştirilmiş ve 
çalışanları motive etmeye yönelik aktiviteler çeşitlendirilerek sayıları arttırılmıştır. Örneğin; İK online destek 
hattı, ücretsiz diyetisyen uygulaması, sigarayı bırakmak isteyenlere destek paketleri, şiir dinletisi geceleri, 
şube personeli ile İK Genel Müdür Yardımcısının planlı öğle yemeği buluşmaları dikkat çeken yeni 
uygulamalar arasındadır. 
 

6. Araştırmanın Metodolojisi 
 
6.1. Örneklem ve Verilerin Toplanması 
Albaraka Türk Katılım Bankası, Türkiye'de faizsiz bankacılık alanında hizmet veren finansal 

kuruluşların öncüsüdür ve 1985 yılının başından itibaren hizmet vermektedir. Albaraka Türk’ün kendi 
segmentininin öncüsü ve en eskisi olması sebebiyle, bilhassa katılım bankacılığı sektöründe çalışmak isteyen 
adayların gözünde olumlu bir marka imajına sahip olacağı ve bunun başvuru sürecinde adaylar üzerinde 
olumlu bir etki yapacağını öngörüsüyle çalışmanın Albaraka Türk Katılım Bankası’nda yapılmasına karar 
verilmiştir. 

Çalışmamızda işveren çekiciliği ölçümünde Berthon’un (2005) yılında geliştirdiği işveren çekiciliği 
anketi kullanılmıştır. İşveren çekiciliği anketinde temel alınan boyutlar Ambler ve Barrow’un (1996) işveren 
çekiciliğinde kullandığı psikolojik, fonksiyonel ve maddi faydalar boyutlarından esinlenerek geliştirilmiştir. 
Berthon (2005)’un ölçeği 25 sorudan oluşmakta olup; fayda değeri, sosyal değer, ekonomik değer, gelişim 
değeri ve başvuru değeri gibi alt boyutlardan oluşmaktadır. Fayda değeri söz konusu firmanın ürün ve 
hizmetlerinde yenilikçi ve faydalı olmasına, çalışana heyecanlı bir iş ortamı sağlamasına odaklanırken, sosyal 
değer firmanın çalışanlar açısından sosyal anlamda tatmin ediciliğine, eğlenceli, mutluluk verici bir ortam 
sağladığına ve iyi iş arkadaşlıklarına uygun bir atmosferi olduğuna odaklanır. Maddi değer boyutu ise maaş, 
yan haklar, iş güvenliği ve terfi imkanları gibi firmanın sağladığı ekonomik faydalara, gelişim değeri boyutu 
ise firmanın çalışanlarını geliştirme eğilimlerinin ölçüsüne işaret eder. Başvuru değeri boyutu ise firmada 
çalışıldığı takdirde öğrenilen bilgilerin ve edinilen tecrübelerin başka bir firmaya başvuru yaparken ne derece 
anlamlı bir katkı sağlayabileceği ile ilgilidir. 
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Bu çalışmada söz konusu anket Albaraka Türk’e son 3 ayda başvuru yapan 500 kişiye e-mail yoluyla 
gönderilmiş ve toplamda 102 adaydan dönüş alınmıştır. Bu adayların yaklaşık % 97’si 30 yaş altı kişilerden 
(%58,7’si 20-25 ve %36,5’i 26-30 yaş) oluşmaktadır. Anketi yanıtlayan bu kişilerin %62,5’i kadınlardan 
%37,5’i ise erkeklerden oluşmaktadır. Yanıtlayıcıların olarak tecrübe düzeylerinde ise % 45,2’sinin bir yıldan 
daha az tecrübeye sahip olduğu ve %17,3’ünün beş yıllık tecrübeye sahip olduğu göze çarpmaktadır. 
Adayların eğitim düzeylerinde ise çoğunluğu%60,6 ile lisans mezunları oluştururken, onları %33,7 ile ön 
lisans mezunları izlemektedir. Sonuçlar SPSS programında analiz edilmiştir. 
 

6.2. Araştırmanın Hipotezleri 
Çalışmamızda bağımsız değişkenler sırasıyla adayların tecrübe düzeyleri ve eğitim düzeyleri iken, 

bağımlı değişkenler sırasıyla işveren markasının sosyal, ekonomik ve gelişim değerleridir. Hipotezlerimiz 
sırasıyla; 

H0 a): Albarakatürk’e iş başvurusu yapan adayların işveren markalaşmasını etkileyen sosyal değerlere  
verdikleri önem, tecrübe düzeylerine göre farklılık göstermez. 
H1 a):Albarakatürk’e iş başvurusu yapan adayların işveren markalaşmasını etkileyen sosyal değerlere 
verdikleri önem, tecrübe düzeylerine göre farklılık gösterir. 
H0 b): Albarakatürk’e iş başvurusu yapan adayların işveren markalaşmasını etkileyen ekonomik değerlere 
verdikleri önem, tecrübe düzeylerine göre farklılık göstermez. 
H1 b): Albarakatürk’e iş başvurusu yapan adayların işveren markalaşmasını etkileyen ekonomik değerlere 
verdikleri önem, tecrübe düzeylerine göre farklılık gösterir. 
H0 c): Albarakatürk’e iş başvurusu yapan adayların işveren markalaşmasını etkileyen gelişim değerlerine 
verdikleri önem, tecrübe düzeylerine göre farklılık göstermez. 
H1 c): Albarakatürk’e iş başvurusu yapan adayların işveren markalaşmasını etkileyen gelişim değerlerine 
verdikleri önem, tecrübe düzeylerine göre farklılık gösterir. 
H0 d): Albarakatürk’e iş başvurusu yapan adayların işveren markalaşmasını etkileyen sosyal değerlere 
verdikleri önem, eğitim düzeylerine göre farklılık göstermez. 
H2 d): Albarakatürk’e iş başvurusu yapan adayların işveren markalaşmasını etkileyen sosyal değerlere 
verdikleri önem, eğitim düzeylerine göre farklılık gösterir. 
H0 e): Albarakatürk’e iş başvurusu yapan adayların işveren markalaşmasını etkileyen ekonomik değerlere 
verdikleri önem, eğitim düzeylerine göre farklılık göstermez. 
H2 e): Albarakatürk’e iş başvurusu yapan adayların işveren markalaşmasını etkileyen ekonomik değerlere 
verdikleri önem, eğitim düzeylerine göre farklılık gösterir. 
H0 f): Albarakatürk’e iş başvurusu yapan adayların işveren markalaşmasını etkileyen gelişim değerlerine 
verdikleri önem, eğitim düzeylerine göre farklılık göstermez. 
H2 f): Albarakatürk’e iş başvurusu yapan adayların işveren markalaşmasını etkileyen gelişim değerlerine 
verdikleri önem, eğitim düzeylerine göre farklılık gösterir. 

 
6.3. Araştırmanın Bulguları 
Araştırmamızda faktör analizi yapabilmek için öncelikle KMO ve Bartlett’s test uygulanmıştır. KMO 

katsayısı 0,566 büyük ise veri girdisi olarak kullanacağımız değerler setinin homojenliğinden bahsedilebilir. 
Bartlett Test of Sphericity sonucunda elde edilen anlamlılık düzeyi 0.05’ten küçüktür yani test 
sonucuanlamlıdır. Böylece korelasyon matrisinde kullanılan değerler, iş veren marka çekiciliği veri girdisi 
olarak kullanılabilir. Elde edilen verilere faktör analizi yapılmış ve sonuçlar sosyal değerler, ekonomik 
değerler ve gelişim değerler olmak üzere üç grup altında toplanmıştır.  Bunlardan sosyal değerler %27,859 
ekonomik değerler %27,064 ve gelişim değerleri % 19,336 olmak üzere toplam %74,258 ile işveren marka 
çekiciliğini açıklamaktadır. 

 
6.3.1 Açıklanan Toplam Varyans 

 

Tablo 1: Faktör Analizi % Gösterimi 
Boyutlar Yüklerin karesinin rotasyon toplamları 

   

Sosyal Değerler 6,965 27,859 27,859 

Ekonomik Değerler 
6,766 27,064 54,922 

Gelişim Değerleri 4,834 19,336 74,258 
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6.3.2 Güvenilirlik Analizi 
Bütün boyutların iç tutarlılığını ölçmek amacıyla Cronbach’s Alpha değerlerine bakılmıştır. Bu 

analiz sonucunda güvenilirlik çıkarımı yapabilmek için Cronbach’s Alpha değerlerinin en az 0.70 olması 
gerekir. Sosyal Değerler için Cronbach’s Alpha değeri 0,958, ekonomik değerler için Cronbach’s Alpha 
değeri 0,945 ve gelişim değerleri için Cronbach’s Alpha değeri 0,848’dir.  

 
6.3.4 istatistiki Analizler 
Geliştirilen hipotezlerin her biri için Anova testi uygulanmıştır. 

H0 a): Albarakatürk’e iş başvurusu yapan adayların işveren markalaşmasını etkileyen sosyal değerlere  verdikleri 
önem, tecrübe düzeylerine göre farklılık göstermez. 
H1 a):Albarakatürk’e iş başvurusu yapan adayların işveren markalaşmasını etkileyen sosyal değerlere verdikleri 
önem, tecrübe düzeylerine göre farklılık gösterir 

 

Tablo 2: Sosyal Değerler 
 N Ortalama Standart sapma Minimum Maximum 

0-1 yıl 46 6,3063 1,05293 1,18 7,00 

1-2 yıl 12 6,7045 ,30798 5,91 7,00 

2-3 yıl 19 6,3254 ,68990 4,64 7,00 

3-4 yıl 7 6,1688 ,87107 4,64 7,00 

4-5 yıl 18 5,9242 1,31120 2,36 7,00 

Total 102 6,2799 ,98443 1,18 7,00 

 
 

Levene testi 0035 yani 0.05’ten küçük oluğu için sosyal değer boyutu için anova testi yapılmamıştır.  
H0 b): Albarakatürk’e iş başvurusu yapan adayların işveren markalaşmasını etkileyen ekonomik değerlere verdikleri 
önem, tecrübe düzeylerine göre farklılık göstermez. 
H1 b): Albarakatürk’e iş başvurusu yapan adayların işveren markalaşmasını etkileyen ekonomik değerlere verdikleri 
önem, tecrübe düzeylerine göre farklılık gösterir. 
 

Tablo 3: Ekonomik  Değer Boyutu 
 N Ortalama Standart Sapma Minimum Maximum 

0-1 yıl 46 5,9928 1,17575 2,11 7,00 

1-2 yıl 12 6,2963 ,70326 4,44 7,00 

2-3 yıl 19 6,1228 ,66964 4,44 7,00 

3-4 yıl 7 5,5714 ,99882 4,00 6,56 

4-5 yıl 18 5,5864 1,41411 1,89 7,00 

Total 102 5,9521 1,09532 1,89 7,00 

Levene testi 0,174 olduğu için ANOVA testi yapılmıştır. 
 

Tablo 4: Ekonomik Değer 
 ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Grup İçi 5,473 4 1,368 1,147 ,339 

Gruplar Arası 115,700 97 1,193   

Toplam 121,173 101    

 

Yapılan anova testi sonucunda ekonomik değerlere verdikleri önem, tecrübe düzeylerine göre 
farklılık göstermemektedir. 

 
H0 c): Albarakatürk’e iş başvurusu yapan adayların işveren markalaşmasını etkileyen gelişim değerlerine verdikleri 
önem, tecrübe düzeylerine göre farklılık göstermez. 
H1 c): Albarakatürk’e iş başvurusu yapan adayların işveren markalaşmasını etkileyen gelişim değerlerine verdikleri 
önem, tecrübe düzeylerine göre farklılık gösterir. 
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Tablo 5: Gelişim Değeri Boyutu 
 N Ortalama Standart Sapma Minimum Maximum 

0-1 yıl 46 5,9913 1,07988 2,00 7,00 

1-2 yıl 12 6,2000 ,68224 4,60 7,00 

2-3 yıl 19 6,0316 ,70004 4,80 7,00 

3-4 yıl 7 5,4857 1,21577 4,00 6,80 

4-5 yıl 18 5,5333 1,45521 1,80 7,00 

Total 102 5,9078 1,07489 1,80 7,00 

Levene istatistiği 0, 054 olduğu için ANOVA testi uygulanmıştır. 
 

Tablo 6: Gelişim Değeri Boyutu Anova Testi 
  ANOVA 

 Karelerin Toplamı df Ortalamaların karesi F Sig. 

Gruplar Arası 5,408 4 1,352 1,178 ,325 

Grup İçi 111,286 97 1,147   

Toplam 116,694 101    

 

Yapılan anova testi sonucunda gelişim değerine verdikleri önem, tecrübe düzeylerine göre farklılık 
göstermemektedir. 

H0 d): Albarakatürk’e iş başvurusu yapan adayların işveren markalaşmasını etkileyen sosyal değerlere verdikleri 
önem, eğitim düzeylerine göre farklılık göstermez. 
H2 d): Albarakatürk’e iş başvurusu yapan adayların işveren markalaşmasını etkileyen sosyal değerlere verdikleri 
önem, eğitim düzeylerine göre farklılık gösterir. 

 
Tablo 7: Sosyal Değerler 

 N Ortalama Standart sapma Minimum Maximum 

Lise Mezunu 2 5,0909 ,64282 4,64 5,55 

Ön Lisans Mezunu 35 6,3091 1,09695 1,18 7,00 

Lisans Mezunu 63 6,3550 ,77993 3,73 7,00 

Yüksek Lisans Mezunu 2 4,5909 3,14984 2,36 6,82 

Total 102 6,2799 ,98443 1,18 7,00 

 
Levene testi 0.05’ten küçük oluğu için ANOVA testi yapılmamıştır. 

H0 e): Albarakatürk’e iş başvurusu yapan adayların işveren markalaşmasını etkileyen ekonomik değerlere 
verdikleri önem, eğitim düzeylerine göre farklılık göstermez. 
H2 e): Albarakatürk’e iş başvurusu yapan adayların işveren markalaşmasını etkileyen ekonomik değerlere 
verdikleri önem, eğitim düzeylerine göre farklılık gösterir. 
 

Tablo 8: Ekonomik Değerler 
 N Ortalama Standart sapma Minimum Maximum 

Lise Mezunu 2 5,0000 ,00000 5,00 5,00 

Ön Lisans Mezunu 35 6,0095 ,96201 2,56 7,00 

Lisans Mezunu 63 6,0035 1,06704 2,11 7,00 

Yüksek Lisans Mezunu 2 4,2778 3,37840 1,89 6,67 

Total 102 5,9521 1,09532 1,89 7,00 

 
Levene testi 0.05’ten küçük oluğu için ANOVA testi yapılmamıştır 

H0 f): Albarakatürk’e iş başvurusu yapan adayların işveren markalaşmasını etkileyen gelişim değerlerine 
verdikleri önem, eğitim düzeylerine göre farklılık göstermez. 
H2 f): Albarakatürk’e iş başvurusu yapan adayların işveren markalaşmasını etkileyen gelişim değerlerine 
verdikleri önem, eğitim düzeylerine göre farklılık gösterir. 
 
 
 
 
 
 
 



23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, MUĞLA 

548 
 

Tablo 9: Gelişim Değeri Boyutu 
 N Ortalama Standart Sapma Minimum Maximum 

Lise Mezunu 2 4,7000 ,98995 4,00 5,40 

Ön Lisans Mezunu 35 5,8229 1,12488 2,00 7,00 

Lisans Mezunu 63 6,0794 ,88976 3,00 7,00 

Yüksek Lisans Mezunu 2 3,2000 1,97990 1,80 4,60 

Total 102 5,9078 1,07489 1,80 7,00 

 
Levene Testi 0.328 olduğu için ANOVA testi yapılmıştır. 

 
 

Tablo 10: Gelişim Değerleri Anova Testi 
 Karelerin toplamı df Ortalamanın karesi F Sig. 

Gruplar Arasında 19,689 3 6,563 6,630 ,000 

Grupların İçinde 97,005 98 ,990   

Toplam 116,694 101    

 
Albarakatürk’e iş başvurusu yapan adayların işveren markalaşmasını etkileyen gelişim değerlerine 

verdikleri önem, eğitim düzeylerine göre farklılık gösterir. Tukey testi sonucunda Yüksek lisans mezunuyla 
ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasında anlamlı bir fark bulunmadığı, Yüksek lisans mezunlarının 
gelişime verdikleri önem ortalaması 3,2’iken; ön lisans mezunu adayların verdikleri önem ortalaması 5,8, 
lisans mezunu adayların verdikleri önem ortalaması ise 6,07 olduğu görülmüştür. 
 

7.Araştırmanın Kısıtları 
Araştırmanın bankaya yapılan güncel ilanlarla sınırlı tutulmuş olması ve sadece belirli işe alım 

portalleri üzerinden iş başvurusu yapan adaylara erişilmesine izin verilmesi örneklemin daralmasına sebep 
olmuştur. Yanıtlayan adaylar arasında yoğunluğun ön lisans ve lisans mezunu kişilerden oluşup eğitim 
düzeyinin homojen dağılım göstermemesi araştırmanın bir diğer kısıtını oluşturmaktadır. Ayrıca adaylara 
anketin e-mail yolu ile gönderilmesi dönüş oranını azaltan bir faktör olarak görülmüştür. Bundan sonraki 
araştırmalarda birden fazla katılım bankasının araştırma kapsamına alınması ve elde edilen sonuçların 
karşılaştırlıması, sektör hakkında daha genel ve geçerli bilgiler vereceğinden anlamlı olacaktır. 
 

8. Sonuç  
Bu çalışmada Albarakatürk katılım bankasına iş başvurusunda bulunmuş adaylar tarafından 

yanıtlanan anketler üzerinden Albaraka’nın farklı tecrübe ve eğitim seviyelerinden adaylar nezdinde işveren 
olarakçekiciliği ölçülmüştür. Elde edilen veriler sonucunda işveren markalaşmasının üç boyutu üzerine 
odaklanılmıştır. Bu boyutlar sırasıyla sosyal değerler, ekonomik değerler ve gelişim değerleri olmuştur. 
Tecrübe düzeyi ve eğitim düzeyi gibi iki demografik değişkenle bu boyutlar arasındaki farklılıkları ölçmek 
üzere hipotezler geliştirilmiş ve bu hipotezler ANOVA analiziyle test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda 
tecrübe düzeyi adayların sosyal, ekonomik ve gelişim değerlerine verdikleri değer arasında anlamlı bir 
farklılık bulunmamış, eğitim düzeyi ile ilgili yapılan analizlerde; sosyal ve ekonomik değerler arasında anlamlı 
bir fark bulunmazken eğitim düzeyi ile gelişim değerleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Ön lisans ve 
lisans mezunu adayların gelişim değerlerine verdikleri önemin yüksek lisans mezunlarına göre daha yüksek 
olduğu görülmüştür. Çalışmaya göre yüksek lisans mezunu adayların sosyal ve ekonomik değerlere gelişim 
değerlerine göre daha fazla önem verdikleri görülürken, lisans ve ön lisans mezunu adayların sosyal, 
ekonomik ve gelişim değerlerine verdikleri önem arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Araştırma 
sonuçları, uygulayıcı olarak Albarakatürk İnsan Kaynakları departmanının markalaşma konusundaki politikası 
ile tam olarak örtüşmemektedir. İlgili departman, son yıllarda yeni mezun adaylara yönelik markalaşma 
aktivitelerine öncelik vermiş, deneyimli adaylara yönelik ekstra bir çaba göstermemiştir. Bu anlamda 
Albarakatürk’ün sadece yeni mezunlara odaklanan tanıtım ve markalaşma faaliyetlerini tekrardan gözden 
geçirip daha kapsayıcı ve daha geniş aday kesimlerine hitap eden tanıtım aktivitelerinde bulunmasında 
fayda olacağı öngörülmektedir. Örneğin sadece üniversite tanıtım günleri ve kariyer günleri ile sınırlı 
kalmayıp deneyimli adayların da ziyaret ettiği sosyal medya sitelerinde aktif olmalı, deneyimli adayları 
çekecek cazip programlar tasarlamalı, ara kademe adaylara cazip gelecek, ücret, yan haklar ve gelişim 
imkanları ile piyasada bilinir hale gelmelidir. Gelişim değerine verilen önemin önlisans ve lisans 
mezunlarında yüksek lisans mezunlarına göre daha fazla çıkması bankacılık sektöründe görev alan çalışan 
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profilinin kendilerini geliştirmeye ve eğitimlerini ön lisanstan lisans seviyesine, lisanstan da yüksek lisans 
seviyesine çekme eğilimleriyle paralel gözükmektedir. Albaraka dahil birçok banka ön lisans mezunlarının 
açık öğretim ile eğitimlerini lisans mezuniyeti seviyesine çekmelerini izin vermekte ve teşvik etmekte, lisans 
mezunlarının da yüksek lisans yapmalarını desteklemektedir. Albaraka Türk de lisans ve yüksek lisans 
seviyesi eğitimi teşvik etmesi ve her pozisyondan çalışanı kurum içi ve kurum dışı eğitimlerle desteklemesi 
ile araştırmanın sonuçlarına göre anlamlı bir politika izlemektedir. 
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ÖZET 
Türkiye’deki yönetim/ örgüt yazınının, başlangıç yıllarından itibaren Amerika Birleşik Devletleri’nin 

(ABD) etkisi altında kaldığı bilinmektedir. Türkiye’de 1960’lı yılların sonlarında ayrı bir disiplin niteliği 
kazanan personel/ insan kaynakları yönetimi alanında da, ABD neredeyse tek öğrenme kaynağı olmuştur. Bu 
çalışma, Türkiye’deki ve ABD’deki insan kaynakları yönetimi (İKY) yazınlarında son 10 yılda hangi temel 
konuların ele alındığını, Türkiye’deki yazınının kendine özgü bir gündeminin bulunup bulunmadığını ortaya 
çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, içerik yazılım programları kullanılarak içerik analizi 
yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Örgüt Yazını, İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY),  İçerik Analizi. 
 

1.Giriş 
Türkiye’deki yönetim/ örgüt yazını, çeşitli yönleriyle, bugüne kadar çok sayıda çalışmaya konu 

olmuştur. Yapılan araştırmalar, yazının, başlangıç yıllarından itibaren, yönetim düşüncesinin gelişimine 
öncülük eden ABD’nin etkisi altında kaldığını ortaya koymuştur (Üsdiken ve Pasadeos, 1993; Üsdiken vd., 
1998; Üsdiken ve Erden, 2001). II. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye ile ABD arasında başlayan yakınlaşma, 
akademik alana da yansımış ve Amerikan modeli üzerine kurulan eğitim kurumları aracılığıyla, ABD’deki 
yönetim bilgisi ve uygulamaları Türkiye’ye taşınmıştır. Bu kurumlara, ABD’nin destek sağladığı bilinmektedir. 
Örneğin, Türkiye’de ayrı bir bilim dalı olarak işletmecilik alanında eğitim veren ilk kurum olan İşletme İktisadı 
Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi bünyesinde, 1954 yılında, Ford Vakfı’nın mali, Harvard Üniversitesi’nin 
akademik katkısı ile kurulmuştur (Üsdiken ve Pasadeos, 1993: 88). ABD’deki bilgi ve uygulamaların 
Türkiye’ye transfer edilmesi modernleşmenin ve ekonomik gelişmenin gereği olarak görülmüş, bu 
düşünceyle, ABD yazınındaki gelişmeler takip edilerek Türkçe yazına aktarılmaya çalışılmış,  örgütleri ve 
yönetim uygulamalarını bir akademik disiplin olarak anlama ve bilgi üretme anlayışı ise zayıf kalmıştır 
(Üsdiken ve Pasadeos, 1993: 87- 88). Stratejik yönetim alanında da benzer bir tablo bulunmaktadır. 
Türkiye’deki stratejik yönetim alanının kapsamını belirlemeye yönelik yapılan bir araştırma (Duman, Kalemci 
ve Çakar, 2005), alanın Amerikan yazınının etkisi altında kavramsallaştırıldığını ve Türkiye’de kendine özgü 
bir stratejik yönetim alanından söz edilemeyeceğini ortaya koymuştur (Duman, Kalemci ve Çakar, 2005: 70). 

Türkiye’de 1960’lı yılların sonlarında ayrı bir disiplin niteliği kazanan personel/ insan kaynakları 
yönetimi alanına odaklanıldığında, ABD’nin neredeyse tek öğrenme kaynağı olduğu görülmektedir (Üsdiken 
ve Wasti, 2002: 3). Personel/ insan kaynakları yönetimi bilgisinin evrenselliğinden kuşku duyulmamış, 
Türkiye bağlamına gösterilen ilgi ve görgül çalışmalar sınırlı kalmış, çalışmaların temel amacı bilime katkı 
yapmak yerine uygulamaya yol göstermek olmuştur (Üsdiken ve Wasti, 2002: 28). Yıllar içinde, bu 
eğilimlerde değişiklik yaşanmamıştır. Ancak, ilgi gösterilen konularda farklılaşma gözlenmiştir. 1970’li 
yıllarda, ağırlıklı olarak personel uygulamaları ve istihdamın maddi koşulları incelenirken, 1980’lerde maddi 
koşullara ilgi azalmıştır. 1990’lı yıllarda, bu konudan tamamen uzaklaşılmış, çalışanların bir kaynak olarak 
görüldüğünü yansıtan konulara kayılmıştır. Verimlilik ve finansal performans gibi örgütsel sonuçlarla 
ilgilenmede de az da olsa bir artış olmuştur (Üsdiken ve Wasti, 2002: 18- 19). 2000’li yıllarla birlikte, insan 
kaynakları yönetimi işlevleri ya da tekniklerinin ağırlıklı olarak inceleme konusu yapıldığı, daha üst düzeyli 
analizlerin hala azınlıkta olduğu, ancak bilime katkı yapma amacı taşıyan araştırmaların alanda yavaş yavaş 
yer bulmaya başladığı görülmüştür (Sayılar, 2005: 170- 171). 2000- 2009 dönemine ilişkin yapılan bir çalışma 
(Akar, 2013) da, söz konusu yıllar arasında Türkiye’deki insan kaynakları yönetimi yazınında üç ana konunun 
öne çıktığını ortaya koymuştur. Bu konular sırasıyla, “insan kaynakları fonksiyonları ve uygulamaları”, “insan 
kaynakları söyleminin temelleri ve gelişimi” ve “çalışma hayatındaki olumsuz davranışlar” dır. Ayrıca, yasal, 
sosyal ve kültürel farklılıklar göz ardı edilerek uluslararası alanda popüler olan söylemlerin sorgulanmadan 
benimsendiği tespit edilmiştir. Uluslararası alana ilişkin yapılmış bir çalışmaya göre de (Akar vd., 2011), 
hemen hemen aynı dönemde, 1998- 2008 yılları arasında üzerinde en çok çalışma yapılan insan kaynakları 
yönetimi konuları, “insan kaynakları yönetimi uygulamaları” ile “yeni istihdam biçimleri” olmuştur. Bunun 
yanı sıra, küresel koşulların, bölgesel işletme uygulamaları üzerinde benzerlik yarattığı, Amerikan modelinin 
Avrupa’da da etkili olduğu ve Avrupa’ya özgü tek bir modelin olmadığı gözlenmiştir (Akar vd., 2011: 97).  
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Bu bilgiler ışığında, Türkiye’deki ve ABD’deki insan kaynakları yönetimi yazınlarına ilişkin yapılacak güncel bir 
çalışmanın alana katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Söz konusu düşünceden hareketle, bu çalışmada, 
2004- 2015 yılları arasındaki dönemde Türkiye ve ABD insan kaynakları yönetimi yazınının odaklandığı temel 
konular ve Türkiye’deki yazının kendine özgü bir gündeminin bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması 
amaçlanmıştır. 

 
2.Araştırma 
Araştırmanın temel verisini, Türkiye’de ve ABD’de çıkan hakemli dergilerde 2004- 2015 yılları 

arasında yayımlanmış, başlığında “insan kaynakları” ya da “human resources” anahtar kelimeleri bulunan 
makaleler oluşturmaktadır. Türkiye’deki yazın için, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri 
Tabanı’nda yer alan makaleler taranmış ve 2004- 2015 yılları arasında yayımlanmış, başlığında “insan 
kaynakları” anahtar kelimeleri geçen toplam 88 makaleye ulaşılmıştır. ABD yazını için ise, Sosyal Bilimler Atıf 
İndeksi’nde (Social Sciences Citation Index -SSCI) yer alan makaleler taranmış ve 2004- 2015 yılları arasında 
ABD’de yayımlanmış, başlığında “human resources” anahtar kelimeleri bulunan toplam 257 makaleye 
ulaşılmıştır.   

Türkiye’de ve ABD’de çıkan hakemli dergilerde 2004- 2015 yılları arasında yayımlanmış, başlığında 
“insan kaynakları” ya da “human resources” anahtar kelimeleri olan makaleler elektronik ortama 
taşınmıştır. Türkiye’de yayımlanmış makaleler ve ABD’de yayımlanmış makaleler için 2 ayrı dosya 
oluşturulmuştur. Çalışmada, tek tek kelimelere odaklanılmış, Türkiye ve ABD’de yayımlanmış makalelerde 
hangi kelimelerin ne sıklıkta kullanıldığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Daha önce yapılan çalışmalar sadece 
özet bölümlerinin analiz edilmesinin, bu tarz bir analizin istenilen kalitede yapılabilmesi için yeterli olduğunu 
ortaya koymaktadır (Duman, Kalemci ve Çakar, 2005). Bu nedenle, oluşturulan dosyalara makalelerin özet 
bölümleri kaydedilmiş, özet bölümü olmayan, Türkiye’deki yazından 1, ABD’deki yazından 4 makale 
çalışmaya dahil edilmemiştir. Bu 5 makale elendikten sonra, çalışma toplam 347 makale ile 
gerçekleştirilmiştir.  

Nitel veri analiz programı NVivo, kaydedilen içerikte bulunan kelimelerin kullanım sıklığını ve 
oranını belirleme imkanı sunmaktadır. Bu çalışmada, Amerikan yazını için NVivo programı kullanılmış ve 
makalelerin özet bölümleri söz konusu programa taşınarak analiz edilmiştir. İlk aşamada belirlenen toplam 8 
binden fazla kelimenin rahat incelenebilmesi için, programın bazı kelimeleri engelleme (Stop Words List) 
özelliği kullanılmıştır. Bir sonraki aşamada, sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek amacıyla, İngilizce 
metinlerdeki aynı gövdeye sahip kelimeler tek gövdede toplanmıştır. İngilizce metinlerdeki “a, and, at, in, 
so, than, to” gibi ek ve bağlaçlar engellenerek kelime sayısı sınırlandırılmıştır. NVivo programı ile, Türkçe 
içerik üzerinde bu işlem yapılamamaktadır Bu nedenle, Doç. Dr. Atakan Kurt’un işbirliğinde Fatih 
Üniversitesi’nde Doğal Dil İşleme Grubu tarafından geliştirilen internet tabanlı Türkçe Metin Sıklık 

Çözümleyicisi yazılımından faydalanılmıştır (http://ce.istanbul.edu.tr/atakan/). Diğer programla benzer 

şekilde, Türkçe metinlerdeki “bazı, bu, de, ki, ve, veya” gibi ek ve bağlaçlar engellenerek kelime sayısı 
sınırlandırılmıştır. Aynı gövdeden türetilmiş Türkçe kelimeler de, söz konusu yazılım aracılığıyla tek gövdede 
toplanmıştır. İngilizce kelimelerin Türkçe anlamlarının karşılığı alınmak üzere toplam 238 kök kelimeye 
ulaşılmıştır. Sonraki aşamada Duman, Kalemci ve Çakar’ın (2005) çalışmasına dayanarak makale yazımına 
özgü araştırmaları niteleyen analitik, analiz, araştırma, bulgu, değişken, korelasyon, model, ölçek, veri ve 
benzeri gibi 26 kelime listeden çıkarılmıştır.  
 

3.Bulgular 
Yapılan çalışmada, 2004- 2015 yılları arasındaki dönemde, Türkiye ve ABD İKY yazınlarında 

kullanılan kelimelerin çok büyük ölçüde benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir. Diğer taraftan bazı kelimelerin 
sadece ABD ve Türkiye’deki İKY yazınında rastlanıldığı gözlemlenmiştir. Buna göre sıklık yüzdesi temel 
alınmak üzere en çok kullanılandan en az kullanılan kelimelere aşağıda yer verilmiştir. 

 Sadece ABD İKY yazınında olup Türkiye İKY yazınında rastlanılmayan kelimeler şunlardır; 
Büyüme, Aile, Çeşitlilik, Çin, Adalet, Evrensel, Hemşire, Ortaklık, Tazminat, AİDS, Doktor, Hasta, 
Hastalık, Hindistan, İmalat, İntihar, Önyargı, Reform, Restoran, Yakınsama, Afrika, Alkolizm, Bilişsel, 
Devamsızlık, Genç, Hastane, İşbirliği, Koordinasyon, Makro, Merkez, Melez, Norm, Prim, Refah, 
Siyah, Staj, Statü, Terörizm, Yetkilendirme, Anonim, Ayrımcılık, İfşa, Kore, Mahremiyet, Mikro, 
Singapur ve Vatandaşlık.  

 Sadece Türkiye’deki İKY yazınında olup ABD İKY yazınında rastlanılmayan kelimeler şunlardır; 
Kayırmacılık, Sendikal, Türk, Belediye, Hile, İstanbul, Ankara, Anadolu, İmaj, Kapadokya, Stres, İsveç, 
Japon, Nepotizm. 
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Buna ek olarak, her iki yazında da en çok kullanılan 50 kelimenin kıyaslaması, kullanım sıklık 
oranlarıyla birlikte Tablo 1’te gösterilmiştir. Sıklık oranları, aynı gövdeye sahip kelimelerin, metinlerde 
kullanılmış tüm kelimeler dikkate alınarak hesaplanmış kullanım sıklık oranını göstermektedir. Tablo 1 
dikkate alındığında en dikkat çekici bulgu her iki yazının da en çok çalışılan kavramın performans olduğudur. 
Diğer taraftan ABD yazınında en çok kullanılan 50 kelime içerisinde bazı kelimelerin Türkiye yazınında ki en 
çok kullanılan 50 kelime içerisinde bulunmadığı ve aynı şekilde Türkiye yazınında da en çok kullanılan 50 
kelime içerisinde bazı kelimelerin ABD yazınında ki en çok kullanılan 50 kelime içerisinde bulunmadığı 
görülmektedir. Bu kelimelerin hepsi her iki yazında da olmasına karşın her iki yazının en çok kullanılan 50 
kelimesi içerisinde yer almamaktadır. ABD yazının en çok kullandığı 50 kelime içinde olup Türkiye yazının en 
çok kullandığı 50 kelime içinde bulunmayan bu kelimler sırasıyla; sağlık, değer, hizmet, işveren, bağlam, 
öneri, gelecek, katkı, sosyal, tatmin, bireysel, inovasyon, işgücü, kontrol, zincir, sorumluluk, ulusal ve 
uluslararası kelimeleridir. Yine aynı şekilde Türkiye yazının en çok kullandığı 50 kelime içinde olup ABD 
yazının en çok kullandığı 50 kelime içinde bulunmayan bu kelimler sırasıyla; eğitim, yönetici, rekabet, kurum, 
Türkiye, planlama, teknoloji, kamu, karar, çevre, müşteri, kariyer, hizmet, dünya, kriter, okul, üretim, bağlılık 
tır. Bu kelimeler kullanım sıklık oranlarıyla birlikte Tablo 1’de koyu biçimlendirme ile belirtilmektedir.  
 

Tablo 1: Türkiye ve ABD İKY Yazınlarında En Sık Kullanılmış İlk 50 Kelime Kıyaslaması 

Kelimeler ABD  kullanım sıklığı (%) Kelimeler Türkiye kullanım sıklığı (%) 

İnsan 1.15 İnsan 2.99 

Kaynak 1.14 Kaynak 2.95 

Yönetim 1.03 Yönetim 2.2 

Çalışan 0.58 İşletme 1.18 

İşletme 0.57 Çalışma 1.12 

Performans 0.54 Çalışan 0.6 

Çalışma 0.52 İş 0.6 

Örgüt 0.44 Performans 0.56 

Sistem 0.43 Stratejik 0.55 

Geliştirme 0.38 Bilgi 0.52 

Örgütsel 0.37 Eğitim 0.47 

Etki 0.31 Örgüt 0.39 

Farklılık 0.3 Faaliyet 0.39 

İş 0.3 Sistem 0.36 

Stratejik 0.29 Süreç 0.36 

Sermaye 0.26 Yönetici 0.33 

Sağlık 0.24 Değişim 0.31 

Değer 0.21 Örgütsel 0.29 

Hizmet 0.21 Rekabet 0.28 

İşveren 0.2 Strateji 0.27 

Bağlam 0.18 Etki 0.26 

Kültür 0.18 Kurum 0.25 

Öneri 0.18 Türkiye 0.23 

Strateji 0.18 Farklılık 0.22 

Politika 0.15 Rol 0.22 

Değişim 0.14 İş gören 0.21 

Gelecek 0.14 Planlama 0.2 

Rol 0.14 Geliştirme 0.19 

Katkı 0.13 Teknoloji 0.19 

Sosyal 0.13 Sektör 0.18 
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Süreç 0.13 Kamu 0.18 

Tatmin 0.13 Karar 0.18 

Bireysel 0.12 Çevre 0.17 

Davranış 0.12 Müşteri 0.17 

Verimlilik 0.12 Kariyer 0.16 

İhtiyaç 0.11 Hizmet 0.15 

Yenilikçilik 0.1 Dünya 0.15 

İşgücü 0.1 Kriter 0.15 

Kontrol 0.1 Okul 0.15 

Küreselleşme 0.1 Üretim 0.14 

Sanayi 0.1 Sermaye 0.13 

Zincir 0.1 Politika 0.13 

Bilgi 0.09 Davranış 0.13 

Faaliyet 0.09 Verimlilik 0.13 

İş gören 0.09 Kültür 0.12 

Sektör 0.09 İhtiyaç 0.12 

Sorumluluk 0.09 Küreselleşme 0.12 

Ulusal 0.09 Sanayi 0.12 

Uluslararası 0.09 Bağlılık 0.12 

 
4.Sonuç 
Bu çalışmada, Türkiye’deki ve ABD’deki insan kaynakları yönetimi (İKY) yazını karşılaştırılmış ve 

içerik analizi yöntemi uygulamak suretiyle, buradan elde edilen kelime sıklığı ışığında, iki yazınının son 10 
yıllık gündeminin anlaşılması amaçlanmıştır. Buna göre çalışma bulgularını iki kısımda değerlendirmek 
mümkündür. Bunlardan ilki her iki yazında hiç rastlanılmayan kelimelerdir. ABD’deki İKY yazınını ele 
aldığımızda özellikle sağlık kavramını içeren AİDS, doktor, hasta, hastalık, alkolizm, hemşire gibi kelimelerin 
yer aldığı görülmektedir. Buradan yola çıkarak ABD’de İKY yazının Türkiye yazınından farklı olarak iş sağlığı 
konularına yer verdiği ve bu anlamda ABD’de iş sağlığının İKY’nin altında işlevsel bir uzmanlık alanı olarak yer 
alabileceği öngörülebilir. Diğer taraftan yine ABD yazınının iş etiği konularına ağırlık verdiği söylenebilir. 
Nitekim ayrımcılık, ifşa, mahremiyet, adalet gibi kavramlar sadece ABD yazınında yer alan kelimeler 
arasındadır. Türkiye İKY yazınına baktığımızda ise ABD yazınında yer almayan hile, kayırmacılık ve 
kayırmacılığın biçimlerinden akraba kayırmacılığını ifade eden nepotizm kelimelerinin yer aldığı 
görülmektedir. ABD İKY yazını ile karşılaştırdığımızda Türk İKY yazınının da iş etiği konularına değindiği ama 
iş etiğinin farklı konularını ele alındığı görülmektedir. Öte yandan çalışmaya ilişkin diğer bir değerlendirme 
her iki yazında en fazla kullanılan ilk 50 kelime üzerinden yapılabilir. Her iki yazında da en sık kullanılan 
kelimelerden biri çalışan ve performanstır. Böylece İKY’nin önemli konularından biri olan çalışanların 
performansları konusunun her iki yazınının gündeminde yerini koruduğu söylenebilir. Öte taraftan bazı 
kelimelerin karşılaştırılan yazınların en fazla 50 sıralamasında yer almadığı dikkat çekmektedir. Bu kelimeleri 
gruplandırdığımızda daha önce de Türkiye yazınında hiç yer almadığı belirtilen sağlık kelimesinin ABD 
yazının en fazla 50 listesinde yer aldığı görülmektedir. Yine bu durum iş sağlığı konusunun ABD’nin 
gündeminde olduğunu gösterebilir. Yine aynı şekilde ABD’nin en fazla 50 listesinde olup Türkiye’nin en fazla 
50 listesinde olmayan sosyal, sorumluluk gibi kelimelerin yer aldığı görülmektedir. Bu durum ABD’de sosyal 
sorumluk konusunun İKY ile birlikte ele alan çalışmaların yoğunlukta olduğunu göstermektedir. Son olarak 
ABD yazınının en fazla 50 listesinde olup Türkiye İKY yazınının en fazla 50 listesinde yer almayan bir diğer 
kelime yenilikçiliktir. Türkiye yazınının en fazla 50 listesinde baktığımızda ise Türkiye’de ABD İKY yazınından 
farklı olarak eğitim, yönetici, rekabet, müşteri, üretim, kariyer, planlama ve teknoloji gibi kelimelerin yer 
aldığı görülmektedir.  90’lı yıllarda çalışanların kaynak olarak ele alan yaklaşım ışığında verimlilik ve finansal 
konulara eğilimin arttığı ve 2000’li yıllar ile beraber İKY uygulamalarının ya da tekniklerinin ağırlıklı olarak 
çalışılan konular arasında yer aldığı bilinmektedir (Üsdiken ve Wasti, 2002: 18-19). Yine aynı şekilde Akar’ın 
(2013) 2000-2009 yılları arası dönemini kapsayan çalışmasında Türkiye’deki İKY yönetimi yazının en çok 
odaklandığı konulardan birinin ‘insan kaynakları fonksiyonları’ olduğu belirtilmektedir. Belirtilen kelimeler 
dikkate alındığında (örn; planlama, eğitim, kariyer) daha önceki bulgular doğrulanmakta ve aynı zamanda 



23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, MUĞLA 

554 
 

2015’e gelinen süreçte halen daha yerini koruduğu görülmektedir. Son olarak Türkiye’deki İKY yazınının en 
fazla 50 listesinde olup ABD İKY yazınında olmayan diğer bir kelime okuldur. Eğitim kelimesinin de 
Türkiye’deki en fazla 50 listesinde çıktığı göz önüne alınırsa Türkiye’deki görgül çalışmaların eğitim alanında, 
okullar üzerinde yapıldığı söylenebilir.  
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 ÖZET 
 Tersine ya da genç mentorluk, iş ortamında öğrenme ve gelişim adına son yıllardaki en yenilikçi 
araçlardan biridir. Tersine mentorluk, iş yaşamında kıdemi daha az olan “genç” çalışanın kendisinden “daha 
kıdemli” ve genelde daha üst yönetsel konumda olan kişiye mentorluk yapması olarak tanımlanmaktadır 
(Murhpy 2012: 550).  Tersine mentorluk, teknoloji üzerinden şirket içindeki farklı kuşakların birbirine 
bağlanmasını sağlamıştır (Baily, 2009; Chaudhuri ve Ghosh, 2011). Türkiye’de karşılıklı mentorluk, yeni ve 
cesur bir İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) uygulaması olarak olumlu karşılanmıştır (Capital, 2014). Türkiye’nin 
güç mesafesi (powerdistance) yüksek olan ülkelerden biri olması (Kağıtçıbaşı ve Cemalcılar, 2014), hiyerarşik 
rollerin tersine çevrildiği karşılıklı mentorluğun etkili bir şekilde uygulanması ve başarısı için potansiyel 
engellerden biri olarak görünmektedir. Bu bağlamda çalışmamız, Türkiye’nin genç çalışan nüfus 
yoğunluğunu ve kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak karşılıklı mentorluğun nasıl işlediğini anlamayı 
amaçlamaktadır. Bu amaçla, tersine mentorluk uygulayan iki ayrı şirketin süreçte yer alan 11 çalışanı ve 3 
danışmanla görüşülmüştür. İçerik analizi bulguları, dijital teknoloji konularında, hedeflenen gelişimin 
sağlandığını gösterirken; kuşaklararası iletişimin, farklılıklara ilişkin farkındalığın artmasıyla geliştiği dikkati 
çekmektedir. Diğer yandan, örgütsel kazanımlara ilişkin somut göstergeler tanımlanamamıştır.  
 

Anahtar Kelimeler: Mentorluk, Tersine Mentorluk, Yönetim Geliştirme, Liderlik Gelişimi, 
Çeşitliliklerin Yönetimi   
 
 1.Giriş 
 Tersine ya da ters yönde (reversed) mentorluk, iş ortamında öğrenme ve gelişim adına son 
yıllardaki en yenilikçi araçlardan biridir. İlk defa General Electrics (GE) şirketinde üst düzey yöneticilerin 
interneti öğrenmeleri için hayata geçirilen bu uygulama, bugün iş çevrelerinde yaygın olarak 
kullanılmaktadır (Greengard, 2002; Chen, 2013; Harvey, McIntyre, Heames ve Moeller, 2009).  GE’nin 
yönetim ve liderlik konusunda ün yapmış yönetim kurulu başkanı JackWelch 1999 yılında, 500 tepe 
yöneticisine ekiplerinde internet konusunda iyi çalışanları bulmalarını ve uzmanlıklarından yararlanmalarını 
isteyerek bugün tersine mentorluk denilen gelişim sürecini başlatmıştır. Welch kendisi de bir mentor 
seçerek sürece dahil olmuş ve internetle ilgili detay bilgileri almak, rakiplerin sitelerini incelemek için 
gereken zamanı ayırmıştır (Greengard,2002).  
 Mentorluk; “bireyin bir başkasına destek vermek ve onu cesaretlendirmek için isteğe bağlı veya 
profesyonel olarak zaman ayırdığı yargısız, bire bir ilişki” olarak tanımlanmaktadır (Özkalp vd., 2004). 
Mentor sözcüğü köken olarak, Homeros’un Odysseia destanında eğitim ve koruma rolünü üstlenmiş Mentor 
adındaki kahramandan gelmektedir (Harvey, 2009). Bu kavramın Türkçe’deki karşılığı olarak koruyuculuk, 
himaye etme anlamında hamilik sözcüğü önerilmesine karşın “mentor” ve “mentorluk” sözcüğü daha çok 
kabul görmüştür (Özkalp vd., 2004). Mentorluk alan anlamındaki İngilizce “mentee” sözcüğü ise 
İngilizce’deki gibi yazılıp okunarak, işletme ve insan kaynakları yönetimindeki mesleki yayınlarda 
yeralmaktadır (Aksakal, 2014). Türk Dil Kurumu (2015) sözlüğünde, mentor sözcüğü pratikte hiç 
kullanılmayan “yönder” sözcüğü ile açıklanırken, “mentee” sözcüğünü karşılayanbir sözcük yer 
almamaktadır. 
 Geleneksel anlamda mentorluk, örgüt içindeki deneyimli çalışanların, daha az deneyimi olanlara yol 
göstererek bu kişilerin kişisel ve örgütsel gelişimlerini tamamlamalarına destek olunması sürecidir. Tersine 
mentorluk, iş yaşamında kıdemi daha az olan “genç” çalışanın kendisinden “daha kıdemli” ve genelde daha 
üst yönetsel konumda olan kişiye mentorluk yapması olarak tanımlanmaktadır (Murhpy, 2012). Türkiye’de 
tersine mentorluk, yeni ve cesur bir İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) uygulaması olarak olumlu karşılanmıştır. 
Danone, General Electrics gibi çokuluslu şirketlerin yanında Akbank gibi köklü Türk şirketleri de genç 
mentorluk uygulamasını özellikle sosyal medya, internet, teknoloji ve genç kuşakla iletişim gibi konular için 
hayata geçirmişlerdir (Capital, 2014). 
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 2. Mentorluk  
 Mentorluk sürecinden; deneyimli kişinin rehber, öğretmen, rol modeli, destekleyici olduğu bir ilişki 
modeli olarak kariyer gelişimi için bir araç olarak yararlanılmaktadır (BurkeveMcKeen 1997; ChandlerveKram 
2005). Şirketlerde amacı, süresi önceden belirlenmiş ve yapılandırılmış olarak uygulandığı gibi enformel bir 
başka deyişle resmi olmayan, kendiliğinden gelişen mentorluğa da sıklıkla rastlanmaktadır. Mentorluk 
sürecinin iki kişi arasındaki ortak ilgi ve beceri paylaşımını içeren doğası gereği enformel olduğu 
düşünülmektedir (Özkalp vd., 2004). 
 Kram’in yaptığı ve alandaki ilk araştırmalardan biri olan çalışmaya göre, mentorluk sürecinin 
etkinliği iki ayrı fonksiyona dayanmaktadır: kariyer ve psikososyal fonksiyonlar. Bu fonksiyonlardan kariyer 
daha çok destek, yönlendirme, kendini gösterme ve ifade edebilme ile ilişkili iken; psikososyal ise iş 
ortamında danışmanlık ve arkadaşlık süreci ile ilişkilendirilmiştir.  
 Bir mentorluk ilişkisinin nasıl bir gelişim gösterdiği bu fonksiyonların ne kadarının var olduğuna 
göre söylenebilir. Buna göre, bir mentorluk sürecinde bu deneyimlerin yaşanması önemlidir. Tersine 
mentorluk sürecinde, bu fonksiyonlar büyük ölçüde aynı olmakla birlikte, örnek olma, örnek alma  (role 
modelling) yeni bir perspektif kazanmayı da içeren ayrı bir fonksiyon olarak ortaya çıkmaktadır (Murphy, 
2012).   
  
 3.Tersine Mentorluk  
 Tersine mentorluk sürecinin kuramsal çerçevesi başlıca iki kuramla açıklanmaktadır. Sosyal 
etkileşim (socialexchange) kuramı bunlardan ilkidir ve hem organizasyonel hem de ikili (dyadic) düzeyde 
ilişkinin gelişimi üzerinde durmaktadır (Blau, 1964).Tersine mentorluk sürecinde, etkileşim iki aşamada 
gerçekleşmektedir. İlkinde algılanan organizasyon desteği, çalışanlar bu sürece katılarak değerli olduklarını 
hissetmektedirler ve buna karşılık olarak organizasyonun hedeflerine daha çok sahip çıkarlar. İkinci aşama 
ise, mentor ve “mentee” arasındaki ilişkidir ve klasik “lider-ast etkileşim”inden farklı olarak “genç” mentor 
daha kıdemli olana geribildirim vermekle yükümlüdür.   
 Örgütsel yaş kuramı (organizationalagetheory) ise, yaşa ilişkin normların, tersine mentorluk 
sürecinde algı ve motivasyonu nasıl etkilediğine işaret etmektedir (Lawrence, 1988;Chaudhuri ve Ghosh, 
2011). Bu kurama göre, işletmedeki yaşa ilişkin normlar hangi rolün, hangi yaşa uygun olduğuna ilişkin 
stereotip imgelerin yaratılmasına neden olabilir. Dolayısıyla, mentor ve “mentee”’ rolüne hangi yaş 
grubunun daha uygun olacağına ilişkin normatif beklentiler olabilir (Noe, 1988; Chaudhuri ve Ghosh, 2011).  
 İki farklı kuşaktan olan herhangi iki kişinin etkileşiminde bilinçaltı olarak yeralan “ebeveyn” algısı 
tersine mentorluk ilişkisinde de görülmektedir (Eisner, 2005). Bailey (2009), “Üst yönetimin sürece ilişkin 
çok gönüllü olmaması bu ebeveynlik çağrışımdan kaynaklanabilir, çocuğu yaşında birisinden bir şeyler 
öğrenmeyi kaç kişi kabul edebilir ki?” diye bu durumu sorgulamaktadır. Bir başka konu da, geleneksel 
hiyerarşi ve rol algısından kaynaklanan “güçlü olma”dır. Kıdemli yöneticiler, herhangi bir konuda bilgi 
eksikliği görülmesini kendi pozisyonlarına bir tehdit olarak algılayabilirler (Coles, 2001). Böyle yöneticiler, 
gelişim ihtiyaçlarını mentorlarıyla paylaşmaktan kaçınabilirler (Chaudhuri ve Ghosh, 2011). 
 Tersine mentorluk sürecinde yer alan gençler, ya da genç mentorlarda üst yönetime bir şeyler 
öğretmek için yeterli özgüvenleri olmayabilir. Ve her ne kadar, “dijital bir dünyada sosyalleşmiş” olsalar da, 
kıdemli iş arkadaşlarıyla iletişim kurmada güçlük çekebilirler (Baily, 2009).  Greengard’a (2002) göre, bu 
süreçte mentor neyin önemli olduğunu öğrenmeli ve sabır göstermeli; “mentee” ya da “öğrenci” olan da 
egosunu kapıda bırakmalıdır.  
  
 4.Şirket Uygulamaları  
 General Electrics dışında Cisco, Johnson&Johnson’da uygulamalar olduğu bilinmektedir (Ellis, 2013; 
Johnston, 2013).  Procter &Gamble’da Bilgi Teknolojileri’nin başındaki 30 yıllık bir yöneticinin, araştırma-
geliştirme ekibinden biriyle bioteknolojik gelişmelerin işletmeye ilişkin kararları nasıl etkileyebileceğini 
görmek amacıyla bir araya geldiği bilinmektedir (Greengard,2002). 
 LinkedIn adındaki mesleki sosyal iletişim ağında, uluslararası bir İK grubunda başlatılan tersine 
mentorluk hakkındaki bir tartışmaya katılanlar bu uygulamayı  “futüristik” ve çılgın bulduklarını 
belirtmektedirler (Linked:HR, 2014). Bu uygulamanın olduğu işletmelerdeki İK yöneticileri, daha çok 
çeşitliliklerin yönetimi için kullandıklarını, süreçten iki yönlü yararlanıldığını, üst yönetimin de sonuçtan 
memnun olduğunu aktarmışlardır. IBM İrlanda İK yöneticisi, tersine mentorluk sürecinin engelli ya da cinsel 
yönelim farklılıkları olan yüksek potansiyelli çalışanlarla üst yönetimi biraraya getirdiklerini paylaşmıştır.  
 Bir işletmede, tersine mentorluk sürecinden etkin olarak yararlanabilmek için, örgüt kültürünün 
değişim ve öğrenmeye açık olması gerekmektedir (Gerstner 1999). Diğer yandan, ülkelerin yaş ve kuşaklar 
konusundaki norm ve tutumları da önemlidir. Coles ve Gardner’a (2001) göre İngiltere’deki yöneticiler, 
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deneyimi kısıtlı birisinden bir şeyler öğrenmek konusunda Amerikalı’lar kadar açık olmayabilirler. Türkiye’nin 
güç mesafesi (powerdistance) yüksek olan ülkelerden biri olması (Kağıtçıbaşı ve Cemalcılar, 2014), hiyerarşik 
rollerin tersine çevrildiği tersine mentorluğun etkili bir şekilde uygulanması ve başarısı için potansiyel 
engellerden biri olarak görünmektedir.  
 Türkiye’de İnsan Kaynakları alanındaki profesyonellerle yapılan bir çalışmada, deneyimi az olan 
“gençler” ile daha kıdemli ve deneyimli olanlar olarak tanımlanabilecek iki ayrı gruba, hangi konularda 
tersine mentorluk alınabileceği ile ilgili görüşleri sorulmuştur (MCT Türkiye, 2015). Yanıtlar, kıdemlilerle 
gençlerin arasında, üzerinde paylaşım yapılacak konularla ilgili dahi farklılık olabildiğini göstermektedir. 
Genç grup muhtemelen işletmelerde zorlandıkları konular olan duygusal zeka, enerjik olma, yeni fikirlere ön 
yargılı olmama gibi temelde bireysel gelişim noktalarını belirtirken, kıdemliler uygun gördükleri konular 
ağırlıklı teknoloji ve dijital ortama ilişkindir.  Genç grupta olanların iletişim konusunda tersine mentorluğa 
ilişkin vurgusu da kıdemli grupla karşılaştırıldığında göze çarpmaktadır.  
 Etkili bir mentorlukiliskisindementor ile danışan arasında belirgin bir takım amaçların ortaya 
konularak açıklanması da önem taşır (Özkalpvd, 2004). Tersine mentorluk süreci için de aynı yaklaşımın 
geçerli olduğu, başarılı bir programın iyi planlama gerektirdiği düşünülmektedir. Yapılandırılmış, hedefleri 
belli bir program katılımcıların günlük işler arasında boğulup toplantıları ertelemelerini engelleyecektir 
(Greengard, 2002).   
 
 5. Kazanımlar  
 Tersine mentorluk, teknoloji üzerinden şirket içindeki farklı kuşakların birbirine bağlanmasını 
sağlamıştır (Baily, 2009; Chaudhuri ve Ghosh, 2011).  Tersine mentorluktan, üst yönetimin daha genç ve taze 
bir perspektif kazanması için yararlanılmaktadır (Greengard,2002).  Bunun yanında, bilgi ve deneyim 
paylaşımları sayesinde, iş ilişkilerinde iyileşme, sosyal bağlar kurma ve liderlik gelişimi gibi başka olumlu 
sonuçları da görülmüştür (Murhpy, 2012; Harvey vd., 2009).  
 Murhpy’nin (2012) modeline göre bu süreç; mentor olanların şirkete, liderlere ve iş ilişkilerine dair 
doğrudan bilgi edinmelerine; mentorluk alanların ise yeni bilgi, beceri ve bakış açısı geliştirmelerine olanak 
sağlamaktadır. Her ne kadar, süreç tersine mentorluk olarak tanımlansa da, etkileşimin doğası gereği 
karşılıklı, iki yönlü olmaktadır. Dolayısıyla tersine mentorluk, genç üyeye daha deneyimli olan iş 
arkadaşından işletmenin genel stratejisine ilişkin bir şeyler öğrendiği karşılıklı yarar içeren bir şeye 
dönüşmektedir (Baily, 2009). Bu anlamda, tersine mentorluk; hem mentorun hem de mentorluk alanın 
kişisel ve yönetsel gelişimi üzerinde iki yönlü olumlu bir etkiye yol açmaktadır. 
 Tersine mentorluk, farklı kuşakları ve cinsiyetleri bir araya getirmesiyle çeşitlilik yönetimi için de 
önemli bir olanak sağlamaktadır (Murhpy, 2012; Chen, 2013). Aynı zamanda, şirket içinde yetenekli 
çalışanların fark edilmesini ve yönetilmesini, farklı kuşak ve kıdemdeki çalışanlar arasında köprü kurulmasını 
sağlayarak kişisel gelişimlerin örgütsel gelişime dönüşmesine olanak sağlamaktadır (Murhpy, 2012). Tersine 
mentorluğun kapsamının genişletilerek hedefinin organizasyonun zaten sahip olduğu bilgi birikiminden 
sonuna kadar yararlanmak olduğu dile getirilmektedir (Greengard, 2002).  
 İK yöneticileri ve mentorluk sürecine katılan çalışanlar, olumlu sonuçlar ve kazanımlar elde 
ettiklerini belirtmektedir (Capital, 2014). Buna göre genç mentorluğun, Türkiye’deki işletmeler ve akademik 
çevre için dikkat gerektiren bir akım olduğunu söylemek mümkündür. İki yönlü mentorluk üzerine yapılan 
sınırlı sayıda çalışma çoğunlukla batı ülkelerinde gerçekleşmiştir. Bu bağlamda çalışmamız, Türkiye’nin genç 
çalışan nüfus yoğunluğunu ve kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak tersine mentorluğun nasıl 
işlediğini, bir “büyüğün küçüğünden akıl alması”nın nasıl bir olgu olduğunu anlamayı amaçlamaktadır. Bu 
amaçla belirlenen araştırma soruları şunlardır:  
1. Tersine mentorluk, kuşak ve kıdem farklılıkları düşünüldüğünde, mentor ve mentorluk alan çalışanlar 
arası ilişkiyi nasıl etkilemektedir? 
2. Mentor olan ve mentorluk alanın liderlik gelişimine katkıları nelerdir?   
3. Çeşitliliklerin yönetimi ve organizasyonel gelişim açsından çıktıları nelerdir?  
  
 6.Yöntem 
 Çalışmamızda yöntem olarak, kişisel deneyimleri ve tutumları ilk elden almak amacıyla nitel 
araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Böylelikle tersine mentorluğun hem süreçteki taraflar hem de 
organizasyon üzerindeki etkisinin Türkiye’ye özgü olarak, yerel ölçekte tanımlanması hedeflenmiştir.   

  
 6.1.Organizasyon 
 Araştırmamız, tersine mentorluk uygulamasını İK projesi olarak yürüten çok uluslu iki ayrı üretim 

şirketinin Türkiye ofislerinde gerçekleştirilmiştir. İlk olarak şirketlerin İK yöneticileri ile görüşülmüş ve genç 
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mentorluk sürecine ilişkin bilgi ve izinler alınmıştır. Her iki işletmede de, tersine mentorluk çeşitli kuşakları 
bir araya getirmekle birlikte, yöneticilerin dijital medyaya aşinalığını arttırmak ve dijital şirkete geçiş için bir 
gelişim amacı olarak da görülmekte ve uygulanmaktadır.  

 
 6.2.Katılımcılar 
 Her iki şirkette de tersine mentorluk sürecinde yeralan tüm çalışanlarla görüşmek hedeflenmiş 
olmakla birlikte, şirkette çalışmaya devam eden ve görüşmeyi kabul eden toplamda 11 kişiyle 
görüşülebilmiştir. Ek olarak, bu oldukça yeni olan mentorlu biçimiyle ilgili eğitmen / danışman rolü olan, iki 
ayrı şirketten, üç İK danışmanı ile de görüşülmüştür. İlgilendiğimiz tutum ve davranışlara olası etkisinin 
kontrol edilmesi amacıyla bu görüşmeler de çalışmaya dahil edilmiştir. Görüşülen toplam 14 kişi, mentor 
(n=6), ”mentee” (n=5) ve İK (n=3) olarak olarak dağılım göstermektedir. Katılımcıların fonksiyonlarına göre 
dağılımı ise; “mentee” lerde müdür (n=1) ve direktör (n=4) pozisyonlarından, mentorlarda ise uzman (n=3) 
ve müdür yardımcılarından (n=3) şeklindedir. Demografik özellikleri açısından, mentorların yaş ortalası 22, 
”mentee” lerin 40’dır. Kadın (n= 8) ve erkek (n=6) dağılımı dengelidir. Katılımcı iki organizasyonun ilkinde 
yüz yüze görüşmeler tamamlanmış olup; ikinci organizasyondaki görüşmeler devam etmektedir.  
 
 6.3.Veri Toplama Araçları 
 Yüz yüze görüşmelerde yanıt aranan ve görüşme rehberini oluşturan sorular, ana kavramlar 
üzerinden şunlardır:  

A. Kuşak ve Kıdem Farklılıkları: Tersine mentorluk, kuşak ve kıdem farklılıkları düşünüldüğünde, mentor 
ve mentorluk alan çalışanlar arası ilişkiyi nasıl etkilemektedir?  

 Tereddütleriniz ne oldu?  

 Sizi en çok zorlayan konu ne/neler oldu?  

 Kıdem farkının (a) Yaş farkının (b) sorun olduğunu düşünüyor musunuz? 

 Neler iyi gitti bu süreçte? 

  (Mentorluk) öncesiyle karşılaştırdığınızda mentor/”mentee” nizle ilişkiniz nasıl değişti? 
B. Liderlik Gelişimi: Mentor olan ve mentorluk alanın liderlik gelişimine katkıları nelerdir?   

 Bu süreçte size en çok iyi gelen/yarayan ne/neler oldu? 

 Liderlik / Yöneticilik gelişiminize katkısı olduğunu düşünüyor musunuz? Evet ise, nasıl? 
C. Tersine Mentorluğun Çıktıları: Tersine mentorluğun örgütsel çıktıları nelerdir?  

 Sizce çalıştığınız şirkete katkıları nelerdir bu sürecin? 

 Teknik çıktıları dışında ne gibi çıktıları olmuştur? 
 
6.4.Prosedür 
Katılımcılarla birebir yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılarak, ses kaydı alındı. Deşifre edilen ses 

kayıtları MAXQDA nitel veri analizi programı kullanılarak analiz edildi. 
 
6. 5.Nitel Veri Analizi 
Deşifre edilmiş görüşme metinlerinde öncelikle araştırmanın ana kavramlarına ilişkin cevaplar, yani 

kuşak kıdem ve farklılıkları, liderlik gelişimi ve organizasyonel çıktılara ilişkin yanıtlardaki ortak eğilimleri 
görebilmek için “betimsel içerik analizi” yapılmıştır (Bilgin, 2006). Bunun için, her bir soruya verilen 
yanıtların içinde var olan kavram ve alt temalar ortaya çıkarılmış ve sınıflandırılmıştır. Bu 
sınıflandırmalardaki içeriğin, ne anlam ifade ettiği analiz edilmiştir.   

 
7.Sonuç  
 
7.1.Süreç    
İki şirkette de benzer hazırlık, eşleşme ve eğitim süreçleri olmakla birlikte; A Şirketi’de programlanmış 

yapısı itibariyle görüşme takibinin daha sıkı yapıldığı gözlemlenmiştir. Hem İK danışmanlarının hem de 
sürece katılan katılımcıların değerlendirmelerine dayanarak benzeşen yönler çıkarılmıştır. Buna göre, 
çalışmanın hedefi belirlendikten sonra, gönüllülük esasına dayalı bir seçim ve eşleştirme yapılmaktadır. Bu 
eşleştirmelerde ortak özellik mentor ve “mentee”nin aynı departmandan olmaması ve birbirine raporlama 
yapmamasıdır. Mentorluk için başvuran adayların seçimi de bir iş başvurusu şeklinde duyurusu yapılan ve 
aranan niteliklerin belli olduğu bir seçim gibi (ör. En az 6 aydır şirkette çalışan, aktif sosyal medya takipçisi) 
yürütülmektedir. Mentorların seçim ve eşleştirmesinden hemen sonra, mentor ve ”mentee” ler için bir ilk 
buluşma (kick-off)  düzenlenebilir. Sonrasında, mentorların eğitimi teorik (ör. iç ve dış dijital medya) ve rol 
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yapma (role playing) aktiviteleri ile desteklenmektedir. Bu eğitimlerin amacı, ajanda takibinin, istenilen 
toplam görüşme sayılarının, ”mentee”nin beklentilerini bilmek ve karşılaşılabilecek zorlukların aktarılması 
açısından önem taşıdığı belirtilmiştir. Bu anlamda, her iki şirkette ayda bir, ortalama iki saat, toplamda en az 
üç görüşme beklediklerini hem İK yöneticileri hem de çalışmaya katılanlar dile getirmişlerdir. 
Mentorluksürecinin başlamasından sonra ara dönem toplantısı ve değerlendirme anketleriyle hedefe ne 
kadar yaklaşıldığı takip edilebilmektedir. Son aşamada, bir kapanış toplantısı çalışmanın çıktılarını görmek 
açısından önem arz ettiği belirtilmiştir. 

Katılımcılar yaşadıkları deneyimler üzerinden bu sürecin gerekliliklerini, kolaylaştıran ve zorlaştıran 
etkenleri dile getirmişlerdir. Gereklilikler olarak gönüllülük esasını, ortak hedef ve amacın belirlenmesini, 
mentor ”mentee” arasında ortak bir zaman yatırımı yapılması gerektiğini vurgulamışlardır. Bir mentor 
katılımcı “Ortak hedefin (resmi olarak olsun ya da olmasın) belirlenmesi gerek, sohbetten öteye geçmesi için 
gerekli.” diye ifade etmiştir. Süreci kolaylaştıran faktörler arasında ortak ajanda belirleyebilme, yönetici 
desteği, mentorun takip etmesi ve ”mentee” nin ihtiyaçları doğrultusunda ilerlemeyi göstermişlerdir. 
Zorlaştıran faktörler arasında ise, hiyerarşiye duyarlılık ve mentor ve ”mentee” nin özellikleri vurgulanmıştır. 
Bir ”mentee” katılımcı “Bu projede gönüllü olanları, işte daha özgüveni yüksek, ben yapabilirim diyen kişiler 
olarak görüyorum” diye belirtmiştir.   

 
7.2. Ana Kavramlara İlişkin İçerik Analizi Bulguları 
Öncelikle, İK danışmanları yapılan görüşmelerde, tersine mentorluğun Türkiye’de kullanılan 

terminolojisi üzerine, “kuşaklararası dayanışma” ve “akıl hocası / elveren kişi” gibi kullanımlarından 
bahsetmişlerdir ancak “mentee, mentorun kadını mı diye sorular geliyor.” diyerek Türkçe’deki kullanım 
belirsizliğine de dikkat çekmişlerdir. Yukarıdaki üç ana kavram üzerinden (kuşak ve kıdem farklılıkları, liderlik 
gelişimi, organizasyonel çıktılar) verilen cevaplar kodlanarak içerik analizi yapılmış; ardından üst temaları 
tespit edilmiştir. Aşağıda bu analizden elde edilen ve her kavramın tanımlanmasına yardımcı olan temalar 
verilmektedir.  

 
7.2.1. Kuşak ve Kıdem Farklılıkları: Katılımcıların tersine mentorlukta kuşak ve kıdem farklılıklarından 

kaynaklanan cevaplar “tereddütler”, “iyi gidenler”, “öncesi-sonrası”, “kuşak ve kıdemin yansımaları” olmak 
üzere dört üst temada bir araya getirilebilmektedir.  

İlk kavram, öncesinde yaşanan tereddütlerdir. Mentorlar bu tereddütlerini, “ilk seans nasıl geçecek 
kaygısı oldu”, “Emin olamıyorsunuz, dinleyecekler mi diye” şeklinde ifade etmişlerdir. İkinci kavram, mentor 
ve ”mentee” ler açısından iyi giden davranış ve tutumlardır.  “Git bunu çalış dedi; beni canlı tuttu.” 
tarzındaki  ”mentee” lerin dinlemeye, istemeye açık tutum göstergeleri, mentorlar için bu süreci iyileştiren 
tutum ve davranışlar olarak algılanmaktadır. Aynı şekilde ”mentee” ler “Öğrenmekten memnun oldum; 
öğretmekten memnun oldular.”, “Yeniden öğrenci olmak, karşı tarafa geçmek çok hoşuma gitti.”, “Bana 
ödev gibi veriyordu, ben de çalışıyordum.” ifadeleri de mentorların bahsettikleri tutum ve davranışlarla 
ölçüşmektedir. Üçüncü kavram öncesi ve sonrasında gelişen daha özel ve samimi bir ilişki kalitesine dikkat 
çekmektedir. Örneğin, bir mentor “Ekibinden gibi oldum, doğum günümlerimi kutlar oldu, onun için özel 
oldum.” derken, bir ”mentee” “Bana bir şey öğrettiği için, benim için ayrı yeri var aynı seviyedekilere göre.” 
demiştir.  

Son temalar kuşak ve kıdem farklılıklarını ve ters mentorluk uygulamasına yansımalarını örneklerle 
ortaya koymuştur. Bir ”mentee” katılımcı, “Biz daha söyleneni yapan bir nesildik, bu daha kendinden katan 
bir nesil. Kendisinin bir şeylerini farklı yapabiliyor sanki.” ve “Her hastalığa aynı ilacı kullanamazsın. X kuşağı 
ile Y kuşağına yapacağın tutum farklı olmalıdır, farklı davranmak zorundasın.” şeklindeki ifadelerde 
farklılıklardan kaynaklanan tutumlara dikkat çekmektedir. Bu kavramda kodlanan görüşlerde katılımcılar, 
zaman problemi, yeniden öğrenci konumuna geçme ve mental açıdan hazırlığın uygulamayı zorlaştıran 
faktörler olabileceğini vurgulamışlardır.   

 
7.2.2. Liderlik Gelişimi: Katılımcılar özdeneyimlerine dayanarak bu uygulamanın “bireysel” ve 

“liderlik” gelişimine olan faydalarını iki grupta dile getirmişlerdir. İlk olarak, katılımcılar bireysel anlamda 
birbirlerinin dünyalarını tanıma fırsatı bulduklarını dile getirmişlerdir. İkinci olarak, liderlik gelişimi kavramı 
başlığında kodlanan görüşlerde katılımcılar, liderlik gelişimlerine olan katkıları ”mentee” deneyimlerinden 
faydalanmak ve mentorunjenerasyonuna dair bilgiler alabilmek olarak dile getirmişlerdir.  

 
7.2.3. Tersine Mentorluğun Çıktıları: Katılımcılar dışarıdan bir gözle bakıldığında, bu uygulamanın 

çıktılarına verilen cevaplar “yönetsel” ve “organizasyonel” çıktılar olmak üzere iki kategoride bir araya 
getirilebilmektedir. Dijital medyada öğrenilen ortak konular, şirketlerin kendi teknolojik iç araçlarının etkili 
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kullanılması ve dış araçlardan da;Linkedin’de iş profili açısından geliştirilmesi, Facebook profil düzenleme, 
whatsapp ses kaydı ve konum gönderme uygulamaları, RSS ve blog kullanma, googlealert ile ilgili haberleri 
alma gibi kullanımlarının öğrenildiği ifade edilmiştir. Yönetsel çıktılar temasında mentor katılımcılar “Kendi 
fikirlerimi sundum, normal şartlarda böyle yapıyorsunuz ama böyle yapmalısınız diyemezsiniz.” derken; 
“mentee” katılımcılar “Daha pozitif dinlememizi sağladı.” şeklinde belirtmiştir.  

 
8.Tartışma 
Çalışmanın ilk bulguları; tersine mentorluğun yeni kuşak çalışanlarının görüş ve önerilerini üst düzey 

yöneticilerle doğrudan paylaşmaları ve kıdemli yöneticilerin genç kuşak ile sosyal yakınlaşmasına olanak 
sağlayarak şirket içi iletişim ve ilişkileri geliştirdiğini göstermektedir. Diğer yandan, üst yönetim görünen 
amaca uygun olarak, dijital araç ve ortamlara daha açık ve yatkın hale geldiği görülmektedir. İşletmeler, 
dijital pazarlama başta olmak üzere iş hedeflerini gittikçe daha fazla teknoloji, dijital sosyal medya vb. ile 
ilişkilendirmelerine karşın, bu yatkınlığın ya da beceri gelişiminin sonucu somut olarak, henüz 
tanımlanmamakta ve izlenilmemektedir.  

Bu süreç, mentorlar açısından aynı zamanda bir kariyer yönetimi aracına da dönüşmektedir. 
Mentorluk için aday olan ve uygun bulunan kişilerin genelde şirket içindeki “parlak, gelecek vaat eden” 
kişiler olduğu algılanmaktadır. Özkalp ve arkadaşları (2006) tarafından mentorluğa ilişkin yapılan şu 
tanımlama tersine mentorluk için rahatlıkla ters-yüz edilerek kullanılabilir: “Mentorlar (”mentee”ler), örgüt 
içinde gücü ve statüsü yüksek olan kişilerdir. Bunun sonucunda mentorlar (”mentee”ler), geleceğin 
yıldızlarını (tarafından),herhangi bir baskı altında kalmadan rahat bir ortamda yetiştirebilirler 
(yetiştirilebilirler)”.   

Çalışmamız tersine mentorluk konusunda Türkiye’de bilinen ilk çalışma olması sebebiyle insan 
kaynakları yönetimi ve örgütsel davranış alanlarına yenilik anlamında katkı sağlamaktadır. Planlanan 
görüşmeler işletmelerin değişen programı nedeniyle tamamlanamadığından, ilk bulgularla temel bir nitelik 
analizi yapılmıştır. Tamamlanan görüşmeler sonrasında, gömülü kuram analizi yapılarak özgün bir model 
oluşturulması hedeflenmekte ve sözlü bildiride sunulması planlanmaktadır. Böylelikle çalışmadan elde 
edilen modelin Murphy’nin (2012) ortaya koyduğu modelle benzerliği karşılaştırılarak, bir anlamda testi 
yapılacaktır.  
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https://www.linkedin.com/groups/Does-your-employer-have-Reverse-3761.S.5874905399433404418?trk=groups_search_item_list-0-b-cmr&goback=%2Egde_3761_member_5991221643446341636%2Egna_3761
https://www.linkedin.com/groups/Does-your-employer-have-Reverse-3761.S.5874905399433404418?trk=groups_search_item_list-0-b-cmr&goback=%2Egde_3761_member_5991221643446341636%2Egna_3761
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=MENTOR
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ÖZET 
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de işgücü piyasasına giren farklı iki göçmen grubun karşılaştıkları 

engellerin sayısı ve engellerle başa çıkma kategorisine ait benzerlik ya da farklılıklarını ortaya çıkarmak, 
göçmenlerin bu engellerle başa çıkmak için hangi modları sergiledikleri ve bu iki göçmen grubun sahip 
oldukları mod farklılıklarını ortaya koymaktır. Araştırmada Türkiye’de işgücü piyasasına giren İran ve 
Azerbaycan uyruklu göçmenlerin profili ortaya koyularak, Türkiye’deki işletmelerin uluslararası insan 
kaynakları havuzundan ne derece yararlandıkları, bu iki grupta yer alan bireylerin hangi meslek grubunda 
yer aldıkları belirtilmiş ve sektörel kadrolama açısından karşılaştırmalara yer verilmiştir. Heilbrunn vd. (2010) 
tarafından ortaya konulan, işgücü piyasasına girişte engellerle başa çıkabilme modlarından (yetersizler, 
rahatlar, dezavantajlılar ve savaşçılar) ülkemizde lisans veya lisansüstü eğitim almakta ve aynı zamanda 
işgücü piyasasına katılmış olan İran ve Azerbaycan uyruklu göçmenlerin sergilemiş oldukları modların nasıl 
dağıldığı belirlenmiştir.  

 
 Anahtar Kelimeler: Göçmenler, İşgücü Piyasası, Engeller, Kadrolama 

 
1.Giriş 
İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) işlevlerinden olan işgören seçimi ve kadrolama, küreselleşme 

gerçeğinin yaşandığı günümüz işletme ve toplumlarının rekabetçi üstünlük aracı olarak algılanmaktadır 
(Bingöl, 2014; Noe, 2009). Doğurganlığın azaldığı ve yaşlı nüfusun giderek arttığı ülkeler, doğru bir stratejik 
karar olarak göçmenlik programlarına yönelmektedir (Borjas,1987; Weiss vd.,2003). Küresel ölçekte 
uluslararası işletmeler ise, program sonrası seçilen nitelikli Uluslararası İnsan Kaynaklarını (UİK) kadrolama 
eğilimindedir (Bingöl,2014; Noe,2009). Bazı ülkelerde kamunun ve özel sektör işletmelerinin ihtiyaç duyduğu 
insan kaynağını tüm dünya vatandaşlarına açık göçmen programları sayesinde seçme ve kadrolama arayışı 
artmaktadır (Nanda ve Kumar,2012; Bingöl,2014). Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya gibi 
ülkeler için bu göçmen programları kaçınılmaz stratejik bir öneme sahiptir. Ayrıca; dünyadaki savaşlar, 
bölgesel istikrarsızlıklar, ekonomik krizler ve daha konforlu bir yaşam arayışı vb. nitelikli insan kaynağının 
küresel göç yollarındaki izlerini daha belirgin hale getirmektedir. Türkiye’de son yıllarda göçmen nüfusu hızla 
artan ve işletmelerinde kadrolanan göçmen nüfusu hissedilebilir bir biçimde yükselme eğiliminde olduğu 
ülkeler arasındadır. Küreselleşmeyle birlikte uluslararası göç, kaçınılmaz bir gerçek olup, göçmen grupların 
çeşitlendirilmesiyle karakterize edilmektedir. Beşeri sermaye olarak göçmen işçilerin göç ettikleri ülkeye 
ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri göç araştırmalarıyla ilgili temel konular olmaya başlamıştır (Heilbrunn 
vd.,2010; Zikic vd, 2010; Nee vd., 1994). 

Bu çalışmanın amacı, farklı göçmen grupların ev sahibi ülkenin işgücü piyasasına girişinde 
karşılaşmış oldukları engellerdeki benzerlikler ve farklılıkları ortaya koymayı, engellerle başa çıkabilmek için 
hangi modları sergilediklerini ortaya koymaktır.  Buna bağlı olarak mevcut araştırmanın iki araştırma sorusu 
bulunmaktadır. 

 İş gücü piyasasına girişte karşılaşmış oldukları engeller bakımından göçmen gruplar (İran 
uyruklular ve Azerbaycan uyruklular) arasındaki farklılıklar nelerdir? 

 Engellerle başa çıkabilme kabiliyeti açısından göçmen gruplar arasındaki farklılıklar nelerdir?    
 
2. Göçmenlik ve Göçmenlerin İşgücü Piyasasına Girişlerinde Karşılaştıkları Engeller 
Uluslararası Göç Örgütünün yapmış olduğu tanıma göre göç; “Uluslararası bir sınırı geçerek veya bir 

devlet içinde yer değiştirmek; süresi, yapısı ve nedeni ne olursa olsun insanların yer değiştirdiği nüfus 
hareketleridir” (IOM,2011). Lee (1966:47)’ye göç “insanların kalıcı ya da yarı kalıcı bir şekilde yer 
değiştirmesi” olarak tanımlanmaktadır.  
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Uluslararası düzeyde genel kabul gören bir göçmen tanımı bulunmamaktadır. Göçmen teriminin, 
“kişisel rahatlık” amacıyla ve dışarıdan herhangi bir zorlama unsuru olmaksızın ilgili kişinin hür iradesi ile göç 
etmeye karar verdiği durumları kapsadığı kabul edilmektedir. Dolayısıyla bu terim, hem maddi ve sosyal 
durumlarını iyileştirmek hem de kendileri veya ailelerinin gelecekten beklentilerini arttırmak için başka bir 
ülkeye veya bölgeye göç eden kişi ve aile fertlerini kapsamaktadır” (IOM,2004).  

Türkiye’de son yıllarda yabancı göçü incelendiğinde ciddi bir artış göze çarpmaktadır. Özellikle 
işgücü göçü bağlamında yıllara göre verilen çalışma izin sayıları incelendiğinde bu artışın boyutları gözler 
önüne serilebilmektedir. 2008 yılında toplam 10.705 çalışma izni verilirken bu sayı 2014 yılında 45.834 
çalışma iznine ulaşmıştır (www.cibs.csgb.gov.tr). %328’lik bu artış işgücü göçü konusunun ülkemizde giderek 
artan önemini göstermektedir. Artan yabancı işgücünün işgücü piyasasına girişte yaşadığı sorunlar ve bu 
sorunlara işletme düzeyinde önlemler geliştirilebilmesi, işverenlerin yabancı istihdam etme eğilimlerinin 
nedenlerinin yorumlanması konuları artan işgücü göçü ile birlikte özellikle incelenmesi gerek başlıklardan 
olmaktadır. 

Ev sahibi ülkede hem düşük hem de yüksek vasıflı göçmenler işgücü piyasasına girişlerinde bir takım 
engellerle karşı kaşıya kalabilmektedirler (Heilbrunn vd.,2010:245). Heilbrunn vd. (2010) yerel işgücü 
piyasasında göçmen statüsünde olan bireylerin karşılaşabilecekleri engelleri objektif ve sübjektif engeller 
olmak üzere iki kategoriye ayırmıştır. Objektif engeller; işgücü piyasasında karşılaşmış oldukları rekabet 
(Card,2001:32-43), makro-ekonomik çevreden kaynaklanan sorunlar (Heilbrunn vd.,2010:246), ev sahibi 
ülkede göçmenlerin sahip oldukları sosyal ağın eksikliği ya da yetersizliği (Heilbrunn ve 
Kushnirovich,2008:146-157), ev sahibi ülkede göçmenlerin iş tecrübesinin bulunmaması (Nee vd.,1994:849-
872; Daneshvary vd.,1992:482-492), düşünsel/zihniyet farklılık, ev sahibi ülkenin işgücü pazar yapısından 
dolayı yeterli sayıda işin olmaması ve dil problemi (Heilbrunn ve Kushnirovich,2008:146-157; Nee 
vd.,1994:849-872) iken sübjektif engeller ise önyargı, iş ararken yapılan harcamalar, iş arama yollarına 
erişimde yetersizlik (Daneshvary vd.,1992:482-492), eğitim ve profesyonel yetenek eksikliği (Daneshvary 
vd.,1992:482-492), ikamet yerinin işyerine uzaklığıdır.  

 
Tablo 1: Göçmenlerin engellerle başa çıkabilme modları 

 AZ ENGEL ÇOK ENGEL 

Engellerle Düşük Başa çıkabilme Yetersizler Dezavantajlılar 
Engellerle Yüksek Başa çıkabilme Rahatlar Savaşçılar 

Kaynak: Heilbrunn vd. (2010:247) 

 
Heilbrunn vd. (2010)’a göre, “az engel”; göçmenlerin işgücü piyasasına girişlerine yönelik ampirik 

olarak elde edilmiş maksimum engel sayısının ortancasından daha düşük sayıda göçmenlerin karşı karşıya 
kalmış oldukları engel sayısı iken “çok engel” ise; maksimum engel sayısının ortancasından daha büyük 
sayıda göçmenlerin karşı karşıya kalmış oldukları engel sayısıdır. “Engellerle düşük başa çıkabilme”, 
göçmenlerin, kullanılan ölçekteki medyan değerinden daha düşük başa çıkabilme ölçüsündeki algısı olup, 
“Engellerle Yüksek Başa çıkabilme”, ise bu algı daha yüksektir. Bu sınıflandırma her bir göçmen grup için 
Heilbrunn vd. (2010)’nin çalışmasında olduğu gibi ayrı ayrı belirlenmiştir. Yapılan analizde likert ölçekle 
belirlenen başa çıkma medyan(ortanca) değeri üzerinde kalan katılımcıları yüksek başa çıkabilenler olarak 
tanımlanırken, altında kalanları düşük başa çıkabilenler olarak sınıflandırılmıştır. Benzer biçimde karşılaşılan 
engel sayısının az veya çok engel olarak sınıflamasında ise medyan değerinden büyük olanlar çok engelle 
karşılaşmış az olanlar ise az engel ile karşılaşmış olarak sınıflandırılmıştır.Buna bağlı olarak, az engelle 
karşılaşıp düşük başa çıkabilme, “Yetersizler”; az engelle karşılaşıp yüksek başa çıkabilme, “Rahatlar”; çok 
engelle karşılaşıp düşük başa çıkabilme, “Dezavantajlılar”; çok engelle karşılaşıp bu engellerle yüksek başa 
çıkabilme ise “Savaşçılar” modunda olduğu ortaya koyulmuştur (Heilbrunn vd.,2010:247).  

 
3.Yöntem 
 
3.1.Veri toplama, örneklemin Seçimi ve Demografik Bilgiler  
Mevcut araştırmanın katılımcıları 2011 yılından sonra Türkiye’de bulunan İran ve Azerbaycan 

uyruklu göçmenlerdir. Öncelikle İran ve Azerbaycan uyruklu göçmenlerin Türkiye’deki genel profili göz 
önüne alındığında, 2014 yılında 1382 Azerbaycan uyruklu kişiye izin verilmiştir ve bunlardan 707’si lisans ve 
üstü eğitime sahiptir.  Tablo 2’de İran uyruklular incelendiğinde ise 1284 kişiden 615’nin lisans ve üstü 
eğitime sahip olduğu görülmektedir.  

 
 

http://www.cibs.csgb.gov.tr/
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Tablo 2: 2011-2014 yılı Azerbaycan ve İran Uyruklu Göçmenlerin Eğitim Durumu 

Eğitim 
Durumu 

Azerbaycan İran 
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Okuryazar   5 20 24 1 6 13 22 
İlkokul 2 14 13 16 5 7 15 13 
Ortaokul 26 107 131 168 29 44 82 68 
Lise 75 181 337 385 144 385 480 507 
Yüksekokul 23 48 72 82 18 45 59 59 
Üniversite 251 393 564 612 140 293 411 482 
Lisansüstü 40 60 90 95 34 54 93 133 
Bilinmeyen 2           1   
Genel 
Toplam 419 808 1227 1382 371 834 1154 1284 

Kaynak: www.cibs.csgb.gov.tr 
 

Örneklemimizin hedef grubu olarak belirlenen İran ve Azerbaycan uyrukluların çalışmış oldukları 
işlerin ekonomik faaliyetleri incelendiğinde Azerbaycan uyrukların en çok çalıştıkları Sektörün İmalat sanayi 
olduğu, İran uyrukluların Türkiye’de çalıştıkları sektörlere bakıldığında en çok Toptan Ve Perakende Ticaret; 
Motorlu Kara Taşıtlarının Ve Motosikletlerin Onarımı faaliyetinde oldukları görülmektedir. 

Tablo 3’de görüldüğü üzere, mesleklerine göre Azerbaycan ve İran uyruklular incelendiğinde ise 
İran uyruklularda yöneticilerin sayısının, Azerbaycan uyruklularda ise hizmet ve satış elemanlarının sayısının 
daha fazla olduğu görülmektedir.  

 
Tablo 3: İran ve Azerbaycan Uyruklu göçmenlerin 2011-2014 yılı arası meslek bilgileri 

Meslek 
AZERBAYCAN İRAN 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 
1 Yöneticiler 102 157 192 201 196 455 515 474 
2 Profesyonel meslek mensupları 101 146 242 252 53 108 156 200 
3 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı 
profesyonel meslek mensupları 50 80 79 88 47 53 96 124 
4 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar 73 148 201 238 31 81 101 130 
5 Hizmet ve satış elemanları 77 168 288 375 37 121 203 252 

Kaynak: www.cibs.csgb.gov.tr 
 

Yapılan analizin örneklem çerçevesini Ankara ilinde yaşayan, Lisans ve üstü eğitime sahip İran 
uyruklu ve Azerbaycan uyruklu kişilerden oluşturmaktadır. Ankara ilinde lisans veya lisansüstü eğitime sahip 
Azerbaycan uyruklulara son 4 yılda toplam 203 ve İran Uyruklulara ise aynı hedef grupta toplam 242 izin 
verildiği görülmektedir. 

 
Tablo 4: Ankara İlinde Azerbaycan ve İran Uyruklulardan Lisans ve Lisansüstü Eğitime Sahip Olanlara Verilen 

Çalışmaİzin Sayısı 
Yıl Azerbaycan İran Genel Toplam 
2011 26 22 48 
2012 48 37 85 
2013 54 69 123 
2014 75 114 189 

Kaynak: www.cibs.csgb.gov.tr 
 

Mevcut çalışmaya Ankara’da yaşayan ve lisans veya lisansüstü eğitim almış 37’si İran Uyruklu ve 
26’sı Azerbaycan uyruklu olmak üzere 63 katılımcı bulunmaktadır. Aşağıda Tablo 5’de örneklemin 
demografik özellikleri yer almaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cibs.csgb.gov.tr/
http://www.cibs.csgb.gov.tr/
http://www.cibs.csgb.gov.tr/
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Tablo 5: Örneklemin Özellikleri 

 İRAN (N=37) AZERBAYCAN(N=26) T p 

Özellikler  Ortalama Standart 
Sapma 

Ortalama Standart 
Sapma 

Yaş 30,3784 5,21404 25,7692 3,05035 4,409 0,00* 
Göçmenlik Yaşı 24,2917 6,93889 20,1538 6,34786 2,400 0,02* 
Türkiye’de yaşadığı 
süre 

5,4189 5,68565 4,3846 4,63963 0,765 0,447 

İş tecrübesi 3,9167 4,03113 1,6923 1,15825 3,136 0,003* 
Toplam eğitim süresi 18,22 1,988 18,77 1,883 -1.11 0,271 

*p<0,05 

Yukarıdaki tabloya göre göçmenlerin yaş, göçmenlik yaşı ve iş tecrübesinde İran ve Azerbaycan 
uyruklu göçmen gruplar bakımından farklılıklar bulunmaktadır.  
 Mevcut çalışmada 2 temel hipotez bulunmaktadır:  

H1.İşgücü piyasasına girişte İran uyruklu göçmenlerin Azerbaycan uyruklu göçmenlere göre 
karşılaşmış oldukları engeller farklılık göstermektedir.  

H2.İşgücü piyasasına girişte İran uyruklu göçmenler Azerbaycan uyruklu göçmenlere göre engellerle 
daha az başa çıkabilmektedir. 

Araştırmada Heilbrunn vd. (2010) tarafından geliştirilen göçmenlerin işgücü piyasasına girişlerinde 
karşılaşabilecekleri engeller ile ilgili ölçek kullanılmıştır.  

 
4.Bulgular  
Araştırmadaki ilk hipoteze göre Türkiye’de işgücü piyasasına girişleri açısından İran uyruklu 

göçmenlerin Azerbaycan uyruklu göçmenlere göre karşılaşmış oldukları engellerde farklılık beklenmektedir. 
Bu hipotezi test etmek amacıyla belirli engellerle karşılaşan katılımcıların yüzdesi hesaplanmıştır. Bulunan 
sonuçlar Tablo 6’da görülmektedir.  

 
Tablo 6: Göçmenler tarafından karşılaşılmış olunan engellerin oranları 

Engel 
Kategorisi 

Engel Tanımı İran 
Uyruklulara 

Azerbaycan 
Uyruklulara 

Ki Kare p değeri 

 
 
 
 
 
 

Objektif 

Rekabet 62,6 69,2 21,506 0,001* 
Ülkenin 

Ekonomik 
Durum 

62,2 76,9 9,719 
0,084 

(anlamlı fark 
bulunmamaktadır 

Sosyal Çevre 
Yetersizliği 75,7 46,2 13,168 0,022* 

İş Deneyimi 64,9 46,2 11,835 0,019* 
Algısal Fark 83,8 53,8 20,698 0,001* 

Yeterli Çalışma 
Alanı  

Bulamama 
75,7 61,5 11,409 0,044* 

Dil Problemi 89,2 53,8 27,672 0,000* 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subjektif 

Önyargı 86,5 69,2 12,481 0,029* 
Kişisel Maddi 
Yetersizlikler 75,7 69,2 16,921 0,005* 

İş Arama 
Yollarına Erişim 
de Yetersizlik 

73 61,5 9,155 
0,103 

(anlamlı fark 
bulunmamaktadır) 

Eğitim ve 
Profesyonel 

Yetenek 
Eksikliği 

78,2 46,2 14,373 0,013* 

İkamet Yerinin 
İşyerine 
Uzaklığı 

83,8 69,7 17,32 0,004* 

a.Bu sütunlarda yer alan değerler engellerle karşılaştığı cevabını veren katılımcıların yüzdesini vermektedir. 
*p<0,05 

 
Azerbaycan ve İran Uyruklu göçmen katılımcılar karşılaştırıldıklarında iki grup arasında ülkenin 

ekonomik durumu ve iş arama yollarına erişim bakımından fark bulunmamıştır. İş gücü piyasasına 



23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, MUĞLA 

566 
 

entegrasyona karşı engeller bakımından 10 farklı engelde iki grup arasında fark olduğu tespit edilmiştir.  
İranlı göçmen katılımcıların kendi içindeki temel engeli “Dil Problemi” iken bu engel Azerbaycan’dan gelen 
göçmen katılımcılar için dokuzuncu sırada yer alan bir engel olarak görülmektedir. Azerbaycan’dan gelen 
katılımcılar için “Ülkenin Ekonomik Durumu” temel engel olarak görülmekte iken bu engel İran Uyruklular 
için son sırada yer alan bir engel olarak ifade edilmektedir. Buna bağlı olarak, Türkiye’de işgücü piyasasına 
girişte İran Uyruklu göçmenler, Azerbaycan’dan gelen göçmenlere göre farklı engellerle karşılaşmaktadır 
hipotezi (H1) kabul edilmiştir. 

Engellerle başa çıkmayla ilgili göçmenlerin algılarıyla ilgili olarak, hipotez ikiye göre, işgücü 
piyasasına girişte İran uyruklu göçmenlerin Azerbaycan uyruklu göçmenlere göre engellerle daha az başa 
çıkabileceği düşünülmektedir. Bu hipotezi test etmek amacıyla göçmenlerin her bir engelle başa 
çıkabilmelerini karşılaştırmak amacıyla T-testi yapılmıştır. Bulunan sonuçlar Tablo 7’de görülmektedir.   

 

Tablo 7: Göçmenlerin İşgücü piyasasına girişte engellerle başa çıkabilme durumu 

Engel kategorisi Engel Tanımı 
İran Uyruklu Azerbaycan Uyruklular 

T p 
değeri Ortalamaa Ortalamaa 

Objektif 

Rekabet 2,08 3,33 -3,21 0,003 
Ülkenin Ekonomik 

Durum 2,35 3,1 -2,051 0,047 

Sosyal Çevre Yetersizliği 2,46 3,5 -2,096 0,043 
İş Deneyimi 2 3,1 -3,658 0,001 
Algısal Fark 2,29 3,42 -2,985 0,005 

Yeterli Çalışma Alanı 
Bulamama 2,17 3,37 -3,198 0,003 

Dil Problemi 2,55 4,28 -4,685 0,000 

Subjektif 

Önyargı 2,25 3,22 -2,925 0,005 
Kişisel Maddi 
Yetersizlikler 2,28 3,67 -4,3 0,000 

İş Arama Yollarına 
Erişim de Yetersizlik 

2,26 3,25 -2,683 0,001 

Eğitim ve Profesyonel 
Yetenek Eksikliği 2,41 3,5 -2,74 0,009 

İkamet Yerinin İşyerine 
Uzaklığı 2,35 3,22 -2,586 0,013 

a.Göçmenlerin her bir engelle başa çıkabilme seviyesi beşli likert ölçeği kullanılarak ölçülmüştür(1=Bu engelle hiçbir 
şekilde başa çıkamadım, 5=Bu engelle başa çıkmak benim için kolaydı) 

 

Yapılan “Bağımsız İki Örneklem t Testi” sonuçlarına göre Azerbaycan uyruklu katılımcılar İran 
uyruklulara göre engellerle daha iyi başa çıkabilmektedir. İran uyruklu göçmenlerin Azerbaycan uyruklu 
göçmenlere göre engellerle başa çıkmada daha az başarılı olduğu hipotezi (H2) doğrulanmaktadır. 

Uyruklara göre engellerle başa çıkabilme modları Heilbrunn vd. (2010)’nın geliştirilmiş olduğu 
modele göre incelenerek Tablo 8’de belirtilmiştir. Tablo 8’de görüldüğü üzere İran uyruklu katılımcıların 
%33,30’ü, Azerbaycan uyruklu katılımcıların ise %15,40’ı az engelle karşılaşıp bu engellerle düşük başa 
çıkabilmişlerdir. Heilbrunn vd. (2010)’nin sınıflandırmasına göre işgücü piyasasında engellerle başa çıkabilme 
modlarından “yetersizler” olmaktadır. Aynı şekilde İran uyruklu katılımcıların %8,30’u, Azerbaycan uyruklu 
katılımcıların ise %53,80’i az engelle karşılaşıp, bu engellerle yüksek başa çıkabilme oranına sahip olarak 
“rahatlar” modunda yer almıştır. İran uyruklu katılımcıların %41,70’i, Azerbaycan uyruklu katılımcıların %0 
işgücü piyasasına girişte çok sayıda engelle karşılaşmış ve bu engellerle düşük oranda başa çıkabilmiştir. Bu 
bireyler Heilbrunn vd. (2010)’nin sınıflandırmasına göre “dezavantajlılar” olarak değerlendirilmektedir. İran 
uyruklu katılımcıların %16,70’i, Azerbaycan uyruklu katılımcıları ise %30,80’i çok engelle karşılaşıp bu 
engellerle yüksek başa çıkabilerek “savaşçılar” modunda yer almıştır.    

 
 
 
 
 
 
 
 



23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, MUĞLA 

567 
 

 

Tablo 8: Uyruklara göre engellerle başa çıkabilme Modları 
  İran Uyruklu( N=37) Azerbaycan Uyruklular (N=26) 
  Az Engel Çok Engel Az Engel Çok Engel 

Düşük Başa çıkabilme Yetersizler Dezavantajlılar Yetersizler Dezavantajlılar 
  33,30% 41,70% 15,40% 0% 

Yüksek Başa çıkabilme Rahatlar Savaşçılar Rahatlar Savaşçılar 
  8,30% 16,70% 53,80% 30,80% 

 
İran uyrukluların %40’ı işyerinde arkadaşlarından veya işverenlerinden karşılaştıkları sorunlarla 

mücadelede iş arkadaşlarından yardım aldıklarını ifade ederken bu oran Azerbaycan uyruklularda 
%54’tür.İşe alışma sürecinde katılımcılardan İran uyrukluların ve Azerbaycan uyrukluların çoğunlukla eğitim 
ve bilgilendirme kanallarından faydalandıkları tespit edilmiştir. Katılımcı işgören gruplarını çalışma sebebi 
incelendiğinde İran uyrukların %75’nin daha iyi kariyer olanakları için Türkiye’yi tercih ettikleri görülürken, 
Azerbaycan uyruklu katılımcıların hem daha iyi kariyer olanakları hem de daha iyi yaşam standartları için 
tercih ettikleri (%80) görülmektedir. Çalışma sebebi bakımından iki grup arasında fark bulunduğu tespit 
edilmiştir (F=4,856; p=0,002). Her iki grup katılımcının da Türkiye’ye uyumda %50 oranından fazla uyum 
problemi yaşadığı görülmektedir. Ancak bu katılımcıların büyük çoğunluğunun mevcut durumda kendilerini 
yabancı hissetmedikleri tespit edilmiştir. Katılımcıların eğitimlerinin diploma ve sertifikalarının Türkiye’de 
kabulü konusunda İran Uyruklarının yarı yarıya sorun yaşadığı ancak Azerbaycan uyrukluların bu konuda 
sorun yaşamadıkları (%85) tespit edilmiştir. Katılımcıların yerel iş normları ve gelenekleri öğrenmede çaba 
harcayanların oranı İran uyruklular için %51 iken bu oran Azerbaycan uyruklularda %69’dur. Yerel iş 
normlarını öğrenmeye çabalama bakımından iki grup arasında fark vardır (F=32,730; p=0,006). Katılımcı her 
iki uyruk grubunda da sosyal çevrelerini artırmak için sorun yaşanmadığı, genellikle daha önce ülkelerinde 
eğitim almaları nedeniyle sosyalleşme sorunu yaşamadıkları belirlenmiştir. Eğitimli katılımcılardan oluşan 
İran uyrukluların %77,8 oranda kariyer başarılarının şu anki işlerinden memnuniyetleri ile eşdeğer olmadığı 
görülmektedir. Azerbaycan uyruklularda ise bu oran %38,5’tir. Kariyer başarılarının iş memnuniyetleri ile 
eşdeğer olması ifadesi bakımından İran uyruklular ile Azerbaycan uyruklular birbirinden farklıdır. (F=6,570; 
p=0,002) 

 
5.Sonuç ve Öneriler 
Mevcut çalışmada Türkiye’de işgücü piyasasına giren İran ve Azerbaycan uyruklu göçmen 

katılımcıların karşılaştıkları engellerin sayısı ve engellerle başa çıkma kategorisine ait benzerlikleri ya da 
farklılıkları tespit edilmiş, işgücü piyasasına girişte engellerle başa çıkabilme modları ortaya koyulmaya 
çalışılmıştır. Buna göre her iki grup kendi aralarında karşılaştırıldığında ülkenin ekonomik durumu ve iş 
arama yollarına erişim bakımından fark bulunamamıştır. İran ve Azerbaycan uyruklu göçmen katılımcılar 
kendi grupları içinde değerlendirildiğinde İranlı göçmen katılımcıların en yüksek oranda görülen engeli dil 
problemi iken Azerbaycan’dan gelen göçmen katılımcılar için en yüksek oranda görülen engel ise Türkiye’nin 
ekonomik durumu olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda işgücü piyasasına girişte İran uyruklu göçmenlerin 
Azerbaycan uyruklu göçmenlere göre engellerle daha az başa çıkabildiği araştırma sonuçları arasında yer 
almaktadır. Heilbrunn vd. (2010) tarafından geliştirilmiş model ışığında uyruklara göre engellerle başa 
çıkabilme modları her iki göçmen grup için incelenmiş ve İran uyruklu göçmen katılımcıların %41,70’i 

“dezavantajlı” modunda yer alırken, %  8,30’u ise “rahat” modunda kendini göstermektedir. Azerbaycan 
uyruklu göçmen katılımcıların ise %53,80’i “rahat” modunda, % 0’ı ise dezavantajlı modunda yer almaktadır.  

Yapılan çalışma lisans ve/veya lisansüstü eğitime sahip İran ve Azerbaycan uyruklu  göçmenleri 
temsil etmektedir. Mevcut çalışma farklı uyruk gruplarında yer alan göçmenler üzerinde de devam 
ettirilerek işgücü piyasasına giriş modları ve karşılaşmış oldukları engellerin tespit edilmesi planlanmaktadır. 
Ayrıca araştırma farklı eğitim düzeylerine sahip göçmen gruplarıyla da yapılarak ilgili göçmen grupların 
beşeri sermayesinin işgücü piyasasına entegrasyon ve uyum kabiliyet açısından etkisinin analiz edilmesi 
sağlanacaktır. Beşeri sermayesi yüksek göçmen grupların karşılaştıkları engellerin analizi ve tespiti yapılarak, 
işverenlerin yetenekli göçmen gruplarından yararlanmasını sağlamak amacıyla, göçmen grupların karşılaşmış 
oldukları engelleri azaltıcı çalışmaların yapılmasına katkı sağlanacaktır.        
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ÖZET  
Çalışmanın amacı, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamında yer alan ve kurumsal sürdürülebilirlik 

performansları üst seviyede olan firmaların, “Sürdürülebilirlik Raporlarında” insan kaynakları yönetimi 
alanında öne çıkan konuları belirlemektir. Firmaların sürdürülebilir İKY uygulamaları incelenirken 
değerlendirme kriteri olarak Shih, vd.,(2006) tarafından ileri sürülen yüksek performanslı çalışma sistemleri 
modeli esas alınmıştır. Model kapsamında şu İK uygulamaları yer almaktadır: seçme süreci ve çalışanların 
bilgi, beceri ve yeteneklerini artıran yetiştirme programları, bilgi paylaşımı ve çalışanların katılımı 
mekanizmaları, performansla ilgili ücretlendirme ve kariyer olanakları, iş güvencesi. Buna göre söz konusu İK 
uygulamalarının mevcudiyeti ve bu uygulamaların kapsamı açısından içerik analizi yapılmıştır. Araştırmanın 
bulgularından hareketle Shih vd. (2006)’nin ileri sürdükleri yüksek performanslı çalışma sistemleri modelinin 
araştırmanın örneklemi kapsamında değerlendirilmesi sonucu, modelde evrensellik bakış açısını yansıtan iş 
altyapısı ile ilgili temel insan kaynakları uygulamalarının çalışmanın örneklemi açısından geçerli olduğu 
saptanmıştır. Ancak bu temel uygulamaları destekleyen İK uygulamalarının uygulanma düzeyinin temel 
uygulamalar kadar yüksek olmadığı dolayısıyla bu uygulamaların ilgili bağlama göre değişebileceğini ileri 
süren durumsallık görüşünün de geçerli olacağı ifade edilebilir.  

 
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kalkınma, Kurumsal Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirİnsan 

Kaynakları Yönetimi, Yüksek Performanslı Çalışma Sistemleri. 
 
1.Giriş 
Sürdürülebilir kalkınma Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu'nun yaptığı tanımda "bugünün 

insanihtiyaçlarının gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerini feda etmeden karşılanabilmesi" 
(UN, 1987) olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda kurumsal sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınmanın 
sadece bir bölümünü içine alan -özellikle de üretimden sorumlu ekonomik karar birimleri olan- kâr amaçlı 
işletmelerin devamlılığını ifade eden bir kavramdır (Kuşat, 2012). Kurumsal sürdürülebilirlik, gelecekteki 
paydaşların gereksinimlerini karşılamak için imkânlardan ödün vermeksizin bir işletmenin doğrudan veya 
dolaylı paydaşlarının (hisse sahipleri, çalışanlar, müşteriler, baskı grupları, topluluklar vb.,) gereksinimlerinin 
karşılanması olarak tanımlanabilir. Kurumsal sürdürülebilirliğin ekonomik, çevresel ve sosyal boyutları 
vardır. Sürüdürülebilirlik için bu farklı yönlerin tek tek ve birbirinden bağımsız olarak değil, birbirleriyle 
etkileşim içinde ele alınması gerekir (Besler, 2009:9).  

Son yıllarda kurumsal sürdürülebilirlik kavramının insan kaynakları yönetiminin evriminde gelinen 
son nokta olarak ele alındığı görülmektedir. Sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi yaklaşımı İKY ve 
sürdürülebilirlik arasındaki bağlantıyı araştırmaya yöneliktir (Kramar, 2014:1069). İnsan kaynakları 
yönetiminin evrimi içinde son aşama olan sürdürülebilirlik yeni bir paradigmadır. Bu aşamada İK örgütsel 
sürdürülebilirliğin merkezinde yer alır (Ehnert, 2009; Freitas vd.,2011; Pfeffer, 2010).  

Bu çalışmanın amacı sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi ile ilgili kuramsal çerçeve temel 
alınarak “BIST Sürdürülebilirlik Endeksi”kapsamında yer alan ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst 
seviyede olan firmaların, “Sürdürülebilirlik Raporlarında” insan kaynakları yönetimi alanında öne çıkan 
konuları belirlemektir. Böylece uygulama açısından işletmelerin, kurumsal sürdürülebilirliğe katkıda bulunan 
insan kaynakları yönetimi uygulamalarına dikkatleri çekilerek, insan kaynakları yönetimi stratejilerini, 
politikalarını ve uygulamalarını yeniden gözden geçirmelerine katkıda bulunulacaktır. Teorik açıdan ise 
sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi ile ilgili bilgi birikimine katkı yapması hedeflenmektedir. 
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2.Kuramsal Arkaplan 
Sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi, insan kaynakları politikalarının, stratejilerinin ve 

uygulamalarının geliştirilmesi yoluyla örgütsel sürdürülebilirliğe ulaşılması ile ilgilidir. İnsan Kaynakları 
yönetiminin sadece ekonomik performansı artırması yeterli değildir. Firmanın ekonomik performansının 
yanı sıra sosyal ve çevresel performansını destekleyecek bir insan kaynakları yönetimine ihtiyaç vardır 
(Ehnert, 2009; Freitas vd.,2011). Literatürde Sürdürülebilir İKY ile ilgili çalışmaların, Stratejik İnsan Kaynakları 
Yönetimi, Kaynak Temelli Yaklaşım, Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi, Paydaş Yaklaşımı ve Kurumsal Yönetim 
gibi araştırma alanlarına dayandırıldığı görülmektedir.  

Sürdürülebilir İKY bir yandan finansal, sosyal ve ekolojik hedeflere ulaşmayı sağlayacak İK stratejileri 
ve uygulamalarını ifade ederken diğer taraftan uzun dönem için insan kaynakları temelini yeniden üretmeyi 
de hedeflemektedir. Sürdürülebilir İKY doğal çevre, insan ve toplum üzerindeki negatif etkileri minimize 
etmeye çalışmaktadır (Kramar, 2014:1084).  

Ehnert (2009:62-67) sürdürülebilirlik ve İKY ilişkisini açıklamaya yönelik üç bakış açısı ileri 
sürmüştür. Bunlar sorumluluk odaklı bakış açısı (responsibility-oriented), verim ve yenilik odaklı bakış açısı 
(an efficiencyandinnovation-oriented), varlık odaklı (a substance-oriented) bakış açılarıdır. Sorumluluk 
odaklı yaklaşım sürdürülebilirlikle ilgili ilk yaklaşımdır ve açık sistem düşüncesine dayanarak farklı çıkar 
gruplarına yönelik sorumluluk üzerinde durur. Bu yaklaşıma göre örgütün performansı, çalışanların refahı 
(well-being), toplumun refahı ve yaşam kalitesi gibi göstergelerle ölçülmelidir. Verim ve yenilik odaklı bakış 
açısı, sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluğun ekonomik çıktılar ve sürdürülebilir çıktılar arasındaki 
ilişkilerle gelişeceğini kabul etmektedir. Bu bakış açısının hedefi tüketimin ve maliyetlerin azaltılması ya da 
kaynak kullanımında verimliliğin artması, değer yaratma ve yenilik yoluyla sürdürülebilirliğin gelişeceğidir. 
Varlık odaklı bakış açısı ise tüketim ve kaynakların yeniden üretiminin bir örgütün ve insan kaynaklarının 
gelecekte sürdürülebilirliğini sağlayacağı üzerinde durmaktadır.   

Sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi ile ilgili çalışmalarda, yüksek performanslı çalışma 
sistemlerinin (high-performanceworksystems)  hem örgütsel performansı hem de çalışanların refahını (well-
being) etkilediği ortaya konulmuştur (Chan vd., 2014;Gollan, 2006; Guest, 1997;Mariappanadar ve Kramar, 
2014a;b;MacDuffie, 1995;Wood ve De Menezes, 2012). Yüksek performanslı çalışma sistemleri, çalışanları 
sürdürülebilir rekabet avantajı kaynağı olarak ele alarak, çalışanların becerilerini, bağlılık ve verimliliklerini 
artırmak için tasarlanan bir İKY  uygulamaları sistemi olarak ele alınmaktadır (Lawler, 1992; Levine, 
1995;Pfeffer, 1998 aktaran Fu vd.,2015: 211). Aslında yüksek performanslı çalışma sistemlerinin asıl hedefi 
örgütsel performansı çok daha üst düzeylere yükseltmek olmakla birlikte sürdürülebilir İKY bakış açısı, 
yüksek performanslı çalışma sistemleri bakış açısını, karşılıklı kazanç bakış açısıyla birleştirerek ele alır. Buna 
göre, yüksek performanslı çalışma sistemleri işverenler için örgütsel performansı artırırken, işgörenler için 
artan teşvik ve yararlar sağlamaktadır (Appelbaumvd., 2000; Guest, 1997). Böylece yüksek performanslı 
çalışma sistemleri örgütsel performansa olduğu kadar iş tatmini ve örgütsel bağlılık yoluyla çalışanların 
refahına da katkıda bulunur (Mariappanadar ve Kramar, 2014 b: 208). 

Delery veDoty (1996), yüksek performanslı çalışma sistemleri ile ilgili mevcut teorileri üç bakış açısı 
ile tanımlamıştır. “Evrensellik” bakış açısı, bazı İK uygulamalarının her zaman diğer İK uygulamalarından 
daha iyi olduğunu ve tüm örgütlerin her koşulda bu uygulamaları yerine getirmeleri gerektiğini ileri 
sürmektedir. “Durumsallık” bakış açısı, İK uygulamalarının örgütün diğer unsurlarıyla ve çoğunlukla da 
durumsallık olarak firma stratejisi ile uyumlu olması gerektiğini belirtmektedir. “Konfigurasyonel” bakış 
açısına göre, herhangi bir İK uygulamasının etkililiği, bu uygulamanın diğer İK uygulamaları ile karşılıklı 
ilişkilerine dayanır. Farklı endüstrileri kapsayan çalışmalardan elde edilen bulgulara göre (Appelbaum vd., 
2000; BeckerandHuselid, 1998; Delaney ve Huselid 1996; Delery ve Doty 1996; Guthrie  vd. 2002; Huselid, 
1995; Ichniowski vd., 1997; Osterman, 1994; Pfeffer, 1994; Pil ve MacDuffie, 1996; Youndt vd., 1996; 
aktaran: Shih vd., 2006: 743)yüksek performanslı çalışma sistemlerinin unsurları olarak çeşitli İK 
uygulamaları önerilmiştir. Örneğin, seçici kadrolama, kapsamlı yetiştirme ve geliştirme, mentorlük, 
performans yönetimi ve teşviklerin kullanımını, istihdam güvencesi, esnek çalışma programları, şikayet 
prosedürleri, yüksek ücretlendirme gibi uygulamaların (Fu vd.,  2015: 211; Gollan, 2006: 280; Pichler vd., 
2014: 693) çalışanların refahını, motivasyonunu ve bağlılığını artırdığı, kurumsal sosyal sorumluluğa katkıda 
bulunduğu ve işgören devir hızını azalttığı saptanmıştır (Mariappanadar ve Kramar, 2014b: 208; Pichler vd., 
2014: 693). Bu uygulamaların merkezinde çalışanların işleriyle ilgili kararlara katılımı, örgütsel stratejiler, 
hedefler, politikalar ve uygulamalar ile ilgili bilgi verilmesi yer almaktadır (Mariappanadar ve Kramar, 2014b: 
208). 

Literatürde yüksek performanslı çalışma sistemleri kapsamında yer alması gereken İK 
uygulamalarının neler olması gerektiği konusunda görüş birliği olmamakla (BoxallveMacky, 2007) birlikte 
farklı çalışmalarda sürekli tekrarlanan yüksek performanslı İK uygulamalarıolarakShih vd., (2006:743) 
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kadrolama, merkezi olmayan karar verme, kapsamlı yetiştirme, çalışanların katılımı, bilgi paylaşımı, 
performansla bağlantılı motivasyon planları, iş güvencesininöne çıktığını ortaya koymuşlardır ve yukarıdaki 
bulgulardan hareketle “evrensellik bakış açısının” ileri sürdüğü gibi  her işkolunda daha iyi performansa 
öncülük eden bir dizi temel İK uygulamaları seti olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu öz/temel yüksek 
performanslı iş sistemlerini   “iş altyapısı” ve “iş güvencesi” olmak üzere iki grupta toplamışlardır.  

Sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi uygulamaları için zemin oluşturan yüksek performanslı 
çalışma sistemlerine ilişkin yapılan önceki çalışmalara dayanarak Shih vd., (2006)’nin ileri sürmüş oldukları 
modele bazı ilaveler önermek mümkündür (Şekil 1). Buna göre yüksek performanslı çalışma sistemleri 
yalnızca finansal performansa yol açmamakta bunun yanı sıra karşılıklı kazanç bakış açısına göre çalışanın 
refahı, iş tatmini, örgüte bağlılığı, çalışan devrinin azalması gibi çalışanlarla ilgili pozitif çıktılara olumlu yönde 
katkı yaparak finansal performansla birlikte sürdürülebilir insan kaynakları yönetimine ulaşmaya olanak 
tanıyabilir. İnsan kaynakları ile ilgili sürdürülebilirliğe ulaşmak için insan kaynakları politikalarının ve 
uygulamalarının işletme performansı ve çalışanlarla ilgili pozitif çıktılarla bütünleştirilmesi gerekir (Gollan, 
2006: 282). 

 

Şekil 1: Yüksek Performanslı Çalışma Sisteminin Unsurları ve Sürdürülebilir İKY 

 
Kaynak: Shih, Chiang ve Hsu (2006), s. 744’den uyarlanarak çalışmanın yazarları tarafından geliştirilmiştir. 

 
Shih vd.,(2006)’nin ileri sürdükleri yüksek performanslı çalışma sistemlerinin unsurlarını daha 

somut hale getirmek açısından Jiang ve Liu, (2015: 127)’nunyüksek performanslı çalışma sistemlerine ilişkin 
öne çıkan İK uygulamalarını, bunların tanımını ve örneklerini içeren sınıflandırması önemli gözükmektedir. 
Jiang ve Liu(2015: 127) geniş kapsamlı bir literatür taraması yaparak bilimsel makalelerde öne çıkan yüksek 
performanslı çalışma sistemlerini yedi grupta özetlemişlerdir: kadrolama, kendi kendini yöneten takımlar, 
merkezi olmayan karar verme, yetiştirme, esnek çalışma düzenlemeleri, iletişim, ücretlendirme. Yüksek 
performanslı çalışma sistemlerinin genel ve temel görüşü,  örgütsel işleyişin çalışanların kontrolü yerine, 
çalışan katılımı, bağlılığı, güçlendirilmesi ile sağlanmasıdır. Böylece çalışanlar kendilerini örgütsel başarının 
mimarı ve sorumlusu olarak hissedeceklerdir. 
 

3.Araştırmanın Metodolojisi 
Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden aşırı 

durum örneklemesi kullanılmıştır (Şimşek ve Yıldırım, 2013). Araştırmanın örneklemini Borsa İstanbul’da 
işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin yer aldığı “BIST 
Sürdürülebilirlik Endeksi” kapsamındaki 15 şirket oluşturmaktadır. 

Verilerin analizinde, içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamada Sürdürülebilirlik 
Raporlarında yer alan insan kaynakları yönetimi ile ilgili konular incelenerek içerik analizi yapılmıştır. İçerik 
analizi için değerlendirme kriteri olarak Shih vd. (2006) tarafından ileri sürülen yüksek performanslı çalışma 
sistemleri modeli esas alınmıştır. Ayrıca modeldeki yüksek performanslı çalışma sistemlerinin genel 
unsurlarını daha net hale getirmek için Jiang ve Liu (2015: 127) tarafından yapılan sınıflandırma dikkate 
alınmıştır. Model kapsamında genel başlıklar olarak yer alan İK uygulamaları şunlardır: seçme süreci, 
çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerini artıran yetiştirme programları, bilgi paylaşımı, çalışanların katılımı 
mekanizmaları, performansla ilgili ücretlendirme ve kariyer olanakları, iş güvencesi.  
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Ayrıca çalışmada yüksek performanslı çalışma sistemlerine ilişkin İK uygulamalarının örgütlerin 
faaliyet gösterdikleri sektörlere göre farklılık gösterip göstermediğini incelemek için imalat ve hizmet 
sektörü ayrımı dikkate alınmıştır. 

 
4.Bulgular ve Değerlendime 
Yüksek performanslı çalışma sistemlerine ilişkin İK uygulamalarına yönelik “BIST Sürdürülebilirlik 

Endeksi” kapsamındaki şirketlerin web sitelerinde yapılan araştırmada 15 şirketin 9’unda sürdürülebilirlik 
raporu olduğu, diğer altı şirketin ise sürdürülebilirlik konusuna faaliyet raporlarında yer verdiği görülmüştür. 
Sözkonusu raporların yüksek performanslı çalışma sistemlerine ilişkin İK uygulamaları açısından içerik analiz 
yöntemi ile incelenmesi sonucu ulaşılan bulgular aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.  

Yüksek performanslı çalışma sistemleri, iş alt yapısı ve iş güvencesi olarak iki grup altında 
toplanmaktadır. İş altyapısı grubunda yer alan İK uygulamaları ise üç alt başlık (iş yapma yeteneği, işin 
çalışan için anlamı, iş yapma motivasyonu) altında toplanmaktadır.Tablolarda yer alan uygulamalar sıklık 
derecesine göre sıralanmıştır.  

 
Tablo 2: İş Altyapısının İş Yapma Yeteneği Grubunda Ele Alınan İK Uygulamaları 

İŞ ALTYAPISI / İŞ YAPMA YETENEĞİ  Evet % Hayır % 

Çalışan seçim politikaları 15 100 - - 

İşletme içi iş ilanları 15 100 - - 

İşletme dışı iş ilanları 15 100 - - 

Mevcut görev eğitimleri  15 100 - - 

Aday olunan görev eğitimleri 15 100 - - 

Yönetici adayı eğitimleri 15 100 - - 

Yetiştirme uygulamaları  14 93.3 1 6.7 

Kişisel gelişim eğitimleri  14 93.3 1 6.7 

Yetkinlik temelli seçim politikaları  13 86.7 2 13.3 

Gelişim merkezi birimi  13 86.7 2 13.3 

Yetkinlik geliştirme programları  13 86.7 2 13.3 

Sertifikalı eğitim sistemleri  9 60 6 40 

Koçluk uygulamaları  8 53.3 7 46.7 

İş rotasyonu 6 40 9 60 

Mentorluk uygulamaları  5 33.3 10 66.7 

Yurtdışı sınav hazırlık eğitim desteği  5 33.3 10 66.7 

Etik ve iş ahlakı eğitimi  4 26.7 11 73.3 

İş zenginleştirme 4 26.7 11 73.3 

Sürdürülebilirlik eğitimi  4 26.7 11 73.3 

Esnek çalışma sistemleri  2 13.3 13 86.7 

Çapraz eğitimler 1 6.7 14 93.3 

 
İş yapma yeteneği ile ilgili İK uygulamalarında seçim politikaları ve eğitim faalietlerinin%100, 

yetiştirme ve kişisel gelişim faaliyetlerinin %93, yetkinlik temelli gelişim, yetkinlik geliştirme, gelişim 
merkezleri birimleri faaliyetlerinin %87 düzeyinde uygulandığı görülmektedir. Esnek çalışma uygulamaları 
içinde yer alan iş zenginleştirme %27, iş rotasyonu %40, esnek çalışma sistemleri %13 ve çapraz eğitimlerin 
%7 düzeyinde bulunduğu tespit edilmiştir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, MUĞLA 

573 
 

Tablo 3: İş Altyapısının İşin Çalışan İçin Anlamı Grubunda Ele Alınan İK Uygulamaları 
İŞ ALTYAPISI / İŞİN ÇALIŞAN İÇİN ANLAMI Evet % Hayır % 

Bilgi paylaşımı sistemleri  14 93.3 1 6.7 

Yönetim mesajlarını paylaşmak  14 93.3 1 6.7 

İşgören görüşlerini bildirme sistemleri  14 93.3 1 6.7 

Etkin iletişim sistemi  14 93.3 1 6.7 

Çalışan katılım mekanizmalarının varlığı  13 86.7 2 13.3 

Ortak bilgi platformu  13 86.7 2 13.3 

Yönetim-çalışan ilişkileri kurma  12 80 3 20 

Ortak hedefleri paylaşmak  12 80 3 20 

Kurum ile ilgili gelişmeleri paylaşmak  11 73.3 4 26.7 

Çalışan önerilerilerini sunma sistemi  11 73.3 4 26.7 

Kurum kültürünü paylaşmak  10 66.7 5 33.3 

Çalışan memnuniyeti anketi sistemi  9 60 6 40 

Stratejik öncelikleri paylaşmak (İşl. Strj açıklamak) 8 53.3 7 46.7 

İşgören sorularını cevaplama sistemleri  5 33.3 10 66.7 

Müdür toplantıları  5 33.3 10 66.7 

Takım çalışması uygulaması 4 26.7 11 73.3 

Genel müdür toplantıları  3 20 12 80 

 
İşin çalışan için anlamı başlığı altında yer alan İK uygulamalarında şirketlerin %93’ünün bilgi 

paylaşımı, etkin iletişim, işgörenlerin görüşlerini bildirme ve yönetimin mesajlarını paylaşma sistemlerine 
sahip olduğu, %87’sinin çalışan katılımı mekanizmalarına ve ortak bilgi platformlarına sahip oldukları, ancak 
takım çalışması uygulamaları ile ilgili faaliyetlerin sadece şirketlerin %27’sinde bulunduğu ortaya çıkmıştır. 

 
Tablo 4:İş Altyapısının İş Yapma Motivasyonu Grubunda Ele Alınan İK Uygulamaları 

İŞ ALTYAPISI / İŞ YAPMA MOTİVASYONU  Evet % Hayır % 

Performansa dayalı terfi sistemi  13 86.7 2 13.3 

Performansa dayalı prim sistemi 9 60 6 40 

Performansa dayalı ücret sistemi  5 33.3 10 66.7 

Yüksek düzeyde ücretleme 4 26.7 11 73.3 

Kâr/kazanç paylaşımı 1 6.7 14 93.3 

Çalışan sahipliği  1 6.7 14 93.3 

Takım düzeyinde ödeme - - 15 100 

 
İş yapma motivasyonu grubunda yer alan İK uygulamalarındanperformansa dayalı terfi sistemleri 

%86, performansa dayalı prim sistemleri %60, performansa dayalı ücret sistemi %33 düzeyinde 
kullanılmaktadır. Piyasa ortalamasından yüksek ücret düzeyine sahip olduğunu belirten şirketler ise %4 
oranındadır. Kâr/kazanç paylaşımı, çalışan sahipliği gibi ücretleme uygulamalarının %7 düzeyinde olduğu, 
takım düzeyindeödeme uygulamasının ise şirketler tarafından uygulanmadığı görülmektedir.  

 
Tablo 5: İş Güvencesi Sınıfında Ele Alınan İK Uygulamaları 

İŞ GÜVENCESİ  Evet % Hayır % 

Çalışan haklarına saygı 14 93.3 1 6.7 

Fırsat eşitliği sağlama 14 93.3 1 6.7 

Sözleşme değişikliği ihbarları  14 93.3 1 6.7 

İstihdam güvencesi  13 86.7 2 13.3 

Kadın çalışanların fırsat eşitliği  8 53.3 7 46.7 

Doğum izinleri 8 53.3 7 46.7 

Sendika üyeliği desteği  7 46.7 8 53.3 

Süt izinleri  6 40 9 60 

İşgören devir oranları 4 26.7 11 73.3 

Doğum sonrası ücretsiz izin hakkı  4 26.7 11 73.3 

Doğum masrafı yardımları  4 26.7 11 73.3 

 
İş güvencesi sınıfında yer alan İK uygulamalarından işgörenlerin haklarına saygılı olma, fırsat eşitliği 

sağlama ve sözleşme değişikliği ihbarlarında bulunma %93, istihdam güvencesi sağlama  %87 oranında 
kullanılmaktadır. Kadın çalışanlara yönelik fırsat eşitliği sağlama ve doğum izinleri uygulamaları %53 
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oranında (özellikle hizmet işletmeleri), sendika üyeliği konusunda işgörenlere verilen desteğin %47 oranında 
belirtildiği görülmektedir. İşgören devir oranları bilgisi şirketlerin %28’inde yer almaktadır.  

 
Tablo 6:Sürdürülebilirlik Raporlarında Yer Alan Diğer İK Uygulamaları 

Diğer İK Uygulamaları  Evet % Hayır % 

Performans yönetimi sistemleri  14 93.3 1 6.7 

Dönem sonu performans değerleme  14 93.3 1 6.7 

Kariyer yönetimi sistemleri 14 93.3 1 6.7 

Kariyer geliştirme faaliyetleri  14 93.3 1 6.7 

İşgören sağlığı politikaları 14 93.3 1 6.7 

İş güvenliği sistemleri  14 93.3 1 6.7 

Geri bildirim sistemleri  12 80 3 20 

İşgören sağlık ve güvenliği eğitimleri  12 80 3 20 

Sosyal etkinlikler  11 73.3 4 26.7 

Yetkinlik değerleme sistemi 9 60 6 40 

Sağlık hizmetleri desteği  7 46.7 8 53.3 

Kariyer destek uzmanları-rehberleri 6 40 9 60 

Yardım sandıkları sistemleri  6 40 9 60 

Sağlık ve korunma eğitimleri  6 40 9 60 

Kariyer haritaları  5 33.3 10 66.7 

Bireysel emeklilik sistemleri  5 33.3 10 66.7 

Sürdürülebilir performans değerleme  3 20 12 80 

Kurumsal karne sistemi (balancescorecard)  3 20 12 80 

 
Yüksek performanslı çalışma sistemleri içinde yer almayan ancak şirketlerin İKY politikaları arasında 

yer alan uygulamalar ise performans yönetim sistemleri, kariyer yönetim sistemleri, iş sağlığı ve güvenliği 
sistemleri, geri bildirim sistemleri, yetkinlik değerleme sistemleri, kariyer destek uzmanları vb. gibi 
uygulamalardır.  

Sürdürülebilirlik endeksinde yer alan şirketler sektörleri açısından hizmet ve imalat olarak ele 
alınmıştır. Hizmet ve imalat sektöründe yer alan şirketlerin yüksek performanslı İK uygulamaları arasında 
fark olup olmadığı t-testi ile analiz edilmiştir. İş yapma motivasyonu açısından hizmet ve imalat sektörleri 
arasında farklılık bulunmuştur (p<0.05). Hizmet sektöründe yer alan işletmelerin iş yapma motivasyonunu 
oluşturan İK uygulamalarına daha daha fazla önem verdikleri görülmektedir.  

 
5.Sonuç 
Bu çalışmada BIST Sürdürülebilirlik Endeksindeki firmalarda sürdürülebilirlik İKY kapsamında öne 

çıkan uygulamalar Shihvd.’nin (2006) “yüksek performanslı çalışma sistemleri modeli” esas alınarak 
tanımlayıcı yaklaşımla incelenmiştir. “BIST Sürdürülebilirlik Endeksi” kapsamındaki firmalarda İK 
uygulanmalarının durumunu belirlemeye yönelik olarak yapılan içerik analizi sonucunda elde edilen bulgular 
yüksek performanslı çalışma sistemi modeli ile karşılaştırıldığında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

Shih vd. (2006) modelinde yer alan ve “evrensellik bakış açısını” yansıtan iş altyapısının unsurları 
olan uygun seçme ve yetiştirme programları, bilgi paylaşımı ve çalışanların katılımı ile ilgili mekanizmalar, 
performansla ilişkili ücretlendirme ve yükselme fırsatlarının bu çalışmanın örneklemini oluşturan firmalar 
tarafından uygulandığı saptanmıştır. Buna göre iş altyapısında yer alan birinci boyut olan “iş yapma 
yeteneği” ile ilgili İK uygulamalarından kadrolama ve yetiştirme faaliyetlerinin şirketlerin hepsinde mevcut 
olduğu ve aktif olarak uygulandığı saptanmıştır. İş altyapısının ikinci boyutu olan “işin çalışan için anlamı” 
başlığı altında yer alan İK uygulamaları için şirketlerin çok büyük bir kısmının bilgi paylaşımı, iletişim, 
işgörenlerin görüşlerini bildirme ve yönetimin mesajlarının paylaşılması sistemlerine,  çalışanların katılımı 
mekanizmalarına ve ortak bilgi platformlarına sahip oldukları saptanmıştır. İş altyapısında yer alan üçüncü 
boyut olan “iş yapma motivasyonu” grubunda şirketlerin büyük bir kısmının performansa dayalı terfi 
sistemlerini ve performansa dayalı prim sistemlerini uyguladıkları görülmüştür. Performansa dayalı ücret 
sisteminin uygulanması ise daha sınırlı kalmıştır. Yüksek performanslı çalışma sistemlerinin diğer unsuru 
olan “iş/istihdam güvencesi” açısından şirketlerin oldukça büyük bir kısmının çalışanlarına istihdam 
güvencesi sağladığı anlaşılmıştır. Elde edilen bu bulgular yüksek performanslı çalışma sistemlerinin iş 
altyapısının ana unsurlarının genel olarak araştırmanının örneklemini oluşturan şirketlerde de uygulandığı, 
dolayısıyla Shih vd. (2006) önerdikleri modeli desteklediği görülmüştür. Diğer taraftan iş altyapısında yer 
alan İK uygulamalarının konfigürasyonel bakış açısına göre birbiriyle uyumlu olması durumunda 
sürdürülebilir insan kaynakları yönetimine ilişkin pozitif çalışan çıktıları elde edilebilir. 



23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, MUĞLA 

575 
 

Araştırmanın bulgularından hareketle Shih vd. (2006)’nin ileri sürdükleri yüksek performanslı 
çalışma sistemleri modelinin araştırmanın örneklemi kapsamında değerlenirilmesi sonucu, modelde 
evrensellik bakış açısını yansıtan iş altyapısı ile ilgili temel insan kaynakları uygulamalarının çalışmanın 
örneklemi açısından geçerli olduğu saptanmıştır. Ancak bu temel uygulamaları destekleyen İK 
uygulamalarının uygulanma düzeyinin temel uygulamalar kadar yüksek olmadığı dolayısıyla bu 
uygulamaların ilgili bağlama göre değişebileceğini ileri süren durumsallık görüşünün de geçerli olacağı ifade 
edilebilir.  

Bu çalışmanın bulgularından hareketle bundan sonraki çalışmalarda, sürdürülebilir insan kaynakları 
yönetimine ulaşmaya katkıda bulunan yüksek performanslı çalışma sistemlerinin unsurlarının uygulanma 
düzeyi, yüksek performanslı çalışma sistemlerinin sürdürülebilir İKY açısından hangi olumlu sonuçlara yol 
açtığı geniş örneklemlerle ve ampirik olarak incelenebilir. Ayrıca işletmelerde insan kaynaklarının 
sürdürülebilirliğini etkileyen faktörler ve sürdürülebilir insan kaynakları yönetiminin çıktıları da incelenebilir.  
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ÖZET 
Bu çalışma hedef yönelimlilik ve örgütsel etik inancının bireylerin etik olmayan satış davranışı 

üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamıştır. Bu kapsamda kuyumculuk sektöründe çalışmakta olan 86 satış 
personeli yüz yüze görüşülerek bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda bireylerin örgütsel 
etik hakkındaki inancı ile etik olmayan satış davranışları arasında olumlu ve güçlü bir ilişki bulunmuştur. 
Bireyin bağlı olduğu örgütü desteklemek için etik olmayan davranışının kabul gördüğüne olan inancı ve 
örgütünü koruma düşüncesi etik olmayan satış davranışı göstermesinde büyük ölçüde etkili olduğu tespit 
edilmiştir. Buna karşılık performans/hedef yönelimlilik ve etik olmayan satış davranışı arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Buna göre satışçıların daha yüksek performans gösterme eğilimi etik 
olmayan satış davranışı ile ilgili değildir. Çalışmaya katılan satışçıların oldukça önemli bir kısmı (%35) 
çalıştıkları iş çevresinde etik olmayan davranışlarla karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Açık uçlu sorularda 
buna örnek verilmesi istendiğinde çoğunlukla satışı yapabilmek için müşteriye yalan söyleme, haksız 
rekabet, ürünü olduğundan daha iyi gösterme vb. durumlarla örneklendirmişlerdir. 

 
Anahtar Kelimeler: Etik, Hedef Yönelimlilik, Etik Olmayan Davranış, Satış Personeli 

 
1.Sorunsal 
Etik davranma olgusu, günümüzün acımasız rekabet koşullarında endüstrileşmenin de etkisiyle 

gittikçe önemini arttırmıştır. Bu alanda gerçekleştirilmiş araştırmaların sonuçlarının, çalışma etiğinde 
meydana gelen negatif yönlü değişikliklerin iş performansı, devamsızlık ve iş gücü devri üzerinde olumsuz 
etki ettiğini ve üretkenlik karşıtı davranışları arttırdığını ortaya çıkarması nedeniyle konunun her geçen gün 
daha fazla ilgi görmeye başladığı şüphe götürmez bir gerçektir (Dubinsky vd., 1991: 652; Miller vd., 2002:2; 
Jaramillo vd., 2006:271).  

Davranışsal etik üzerine yapılan çalışmalarda, araştırmacıların bir kısmı hırsızlık, hile, yalan dolan 
gibi doğrudan etik olmayan davranışlara odaklanırken, diğer bir kısmı dürüstlük, yasalara itaat gibi minimum 
ahlaki standartlara odaklanmaktadır. Bir diğer kesim araştırmacı ise yardım-bağış faaliyeti ya da ahlaka-etiğe 
aykırı davranışların ihbar edilmesi gibi minimum ahlaki standartların üstünde doğrudan etik davranışa 
odaklanmaktadırlar (Trevino vd., 2006: 952). Etik davranış, yasal ve ahlaki olarak toplumun geniş 
kesimlerinde kabul edilebilir bir davranış olarak; etik olmayan davranış ise, toplumun geniş kesimlerince 
yine meşru ve ahlaki olarak görülmeyen bir davranış olarak tanımlanabilir (Jones, 1991: 367). Bir başka 
tanıma göre etik olmayan davranış, herhangi bir örgüt üyesinin geniş ölçüde kabul edilmiş (sosyal) ahlaki 
normları ihlal etmesi olarak tanımlanabilir (Kish-Gephart vd., 2010:1). Örneğin yalan söylemek, hırsızlık 
yapmak, hile yapmak bu tarz davranışlar içinde değerlendirilebilir (Trevino vd., 2006: 952). Kish-Gephart vd. 
(2010:1), yaptıkları meta analiz sonucuna göre, etik olmayan kararlarla ilgili belirleyici olarak araştırmacıların 
birey, vaka ve örgütsel çevreyi incelediklerini tespit etmişlerdir. Örgüt düzeyinde etik davranışın 
belirleyicilerine ilişkin iki okul bulunmaktadır. Bunlardan biri genel kültürel normların rolünü tartışırken 
diğeri ise etik iklimin rolüne odaklanmaktadır. Buna göre bireylerin ödül ve ceza sistemleri, pekiştirmeler 
yoluyla etik davranışları etkilenmektedir. Bunun yanı sıra, örgüt çalışanları tarafından paylaşılan ahlaki 
olarak doğru ya da yanlışları içeren inanç ve değerler de örgütün etik iklimini oluşturarak etik davranışı 
etkiler (Ashkanasy vd., 2000: 240; Jaramillo vd., 2006:272). Kişisel etik değerleri ve algılanan şirket çıkarları, 
bireylerin karşılaştıkları etik ikilemin bir kaynağını oluşturabilir (Ashkanasy vd., 2000:241). Etik karar verme 
ve değerlendirmeler, kişinin bir etik-ahlaki problem karşısında nasıl davrandığı konusunda etkili olmaktadır 
(De Coninck, 1991:790). Etik olmayan kararlar bireysel ve durumsal faktörler tarafından etkilenirler. Trevino 
(1986:601), etik karar verme davranışını etkileşimsel bir modelle açıklamaktadır. Buna göre bireysel ve 
durumsal faktörlerin etkileşimi etik karar vermeyi etkilemektedir. Bireyin güçlü egoya sahip olması ve içsel 
kontrol odaklılık gibi bireysel faktörler ile içinde bulunulan iş çevresi-bağlamı, örgütsel kültür ve işin niteliği 
gibi çevresel faktörler, etik veya etik olmayan davranışlar üzerinde etkilidir (Jones, 1991: 368).  

Günümüzde çalışanlar, işleri gereği her gün ahlaki-etik ikileme düştükleri çok çeşitli olaylarla 
karşılaşabilmektedirler. Özellikle bir işletmede çalışan satış personelleri karşılaştıkları problemler 
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bağlamında etik açıdan en fazla eleştirilen kesimi oluşturmaktadırlar (Roman & Munuera, 2005: 473). Bunun 
yanı sıra uzun dönemli örgütsel amaçlar açısından da satışçıların davranışları daha fazla önem taşımaktadır. 
Performans/hedef yönelimlilik,  Kısa dönemde, çoğunlukla satış miktarına göre de performansı ve ücreti 
belirlenen, üstlerinden gelen satış baskısı ve müşteriyi memnun etmek arasında kalan oldukça stresli bir iş 
tanımına sahip bu çalışanların, performans/hedef yönelimli olmaları etik olmayan davranışlara yol 
açabileceği düşünülebilir (De Coninck, 1991; Roman & Munuera, 2005; Belizzi & Bristol 2005). Buna karşılık 
bireylerin etik olmayan davranışların ortaya çıkmasında bağlı oldukları örgütün etik olmayan davranışlara ne 
derece müsamaha gösterip göstermediğine ilişkin inancı da, bu tür davranışların bir çözüm yolu olarak 
ortaya çıkmasını etkileyecektir. Karar verme davranışında etik bir yaklaşım takip edip etmeme, sorunun nasıl 
tanımlandığı ve çerçevelendirildiği ile ilgilidir (Kellaris vd., 1994: 69). Çalışanın karar vermek zorunda olduğu 
bir durumda etik davranıp davranmayacağı, örgütün çıkarlarına katkı sunmak veya bireysel performansı 
nasıl etkileyip etkilemeyeceği gibi nedenlerle şekil değiştirebilir (Kellaris vd., 1994; Mudrack & Mason, 1996; 
Schwepker vd., 1997; O’Fallon & Butterfield, 2005).  

Roman ve Munuera (2005), sabit ücret-ödül sistemleri ve etik davranışı teşvik edici, etik olmayan 
davranışı caydırıcı kontrol sistemlerinin satışçıların etik davranışı ile olumlu yönde ilişkili olduğunu 
bulmuşlardır. Bunun yanı sıra, etik satış davranışının iş tatminiyle yüksek oranda ilişkili iken yüksek 
performansla aynı ölçüde ilişkili olmadığını tespit etmişlerdir. Davranışsal temele dayalı bu tür bir kontrol 
sistemi, satışa ait hedeflerden ziyade uzun dönemli hedeflere ve müşteri ile olan ilişkilere odaklanmaktadır 
(Ramon ve Munera, 2004: 476). Buna bağlı olarak bireylerin sahip oldukları hedef yönelimliliğin etik 
olmayan satış davranışıyla olumlu yönde ilişkili olması beklenebilir. Buna karşılık, Jaramillo ve arkadaşları 
(2006: 271), etik iklimin düşük iş gücü devri ve yüksek iş performansıyla ilişkili olduğunu ortaya 
koymuşlardır. Örgütün etik uygulama ve yaklaşımlarının çalışan davranışları üzerinde ne ölçüde etkili 
olduğuna ilişkin bir diğer önemli çalışmada Umhress, Bingham ve Mitchell (2010), örgütsel özdeşleşmenin 
etik olmayan davranışla ilişkili olduğunu, çalışanla örgüt arasındaki ilişki iyileştikçe de bu ilişkinin artarak 
güçlendiğini tespit etmişlerdir. Bu bulguya dayanılarak çalışanların şirketlerini korumak ve desteklemek için 
etik olmayan davranışlara gidebileceği çıkarımı yapılabilir.  

Satış personelinin ağır rekabet koşulları altında satış performanslarını arttırabilmek adına sürekli 
yüzleşmek zorunda kaldıkları etik davranma ikilemleri çalışma yaşamı için önemli bir sorunu 
oluşturmaktadır. Gerek müşteri bazında düşünüldüğünde, gerek sürdürülebilir güvene dayalı performans 
için örgütler açısından, gerekse de satış çalışanlarının yaşadıkları rol çatışmaları ve etik karar verme kaygı ve 
stresinin yönetilmesi açısından konunun incelenmesinde yarar bulunmaktadır (Dubinsky vd., 1991:653). 
Yapılan yazın taraması sonucunda etik olmayan satış davranışların ortaya çıkmasında örgütsel etik inancının 
ve performans/hedef yönelimlilik gibi temelde performans açısından olumlu olarak kabul edilebilecek 
tutumların etik satış davranışı üzerinde etkili olup olmadığı ile ilgili olarak çalışma eksikliği göze 
çarpmaktadır. Buna bağlı olarak bu çalışma, satış personellerinin etik olmayan davranışlarında, örgütsel etik 
inancı ve performans/hedef yönelimliliğin etkili olup olmadığının incelenmesini amaçlamıştır. Buna göre 
aşağıdaki temel hipotezler formüle edilerek test edilmiştir. 

 
H1: Örgütsel etik inancı, genel ve alt boyutları itibariyle etik olmayan satış davranışı üzerinde etkilidir. 
H2: Hedef yönelimlilik, etik olmayan davranış üzerinde etkilidir. 

 
2.Yöntem/Kapsam 
Çalışmanın ana kütlesini kuyumculuk sektöründe çalışmakta olan satış personeli oluşturmaktadır. 

Verilerinin elde edilmesinde yüz yüze görüşme yöntemi kullanılmış, ölçek ifadeleri ve açık uçlu soruların yer 
aldığı yapılandırılmış soru formu aracılığıyla veriler toplanmaya çalışılmıştır. Araştırma kapsamında kolayda 
örnekleme yöntemi uygulanmış ve 86 kişi ile görüşme yapılmıştır. Örnek kütleye ilişkin demografik veriler 
Tablo 1’de ayrıntılı olarak sunulmuştur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, MUĞLA 

579 
 

Tablo 1: Örnekleme İlişkin Demografik Bilgiler 

 
Araştırma kapsamında bireyin örgütsel etik inancı Froelich ve Kottke, (1991)’nin 10 maddeli ölçeği, 

etik olmayan satış davranışı Roman ve Munuera (2005)’nın 3 maddelik ölçeği ve performans/hedef 
yönelimlilik ise VandeWalle, Brown, Cron ve Slocum (1999)’un hedef yönelimlilik ölçeğinin 5 maddeli 
performans boyutu kullanılarak ölçülmeye çalışılmıştır.  

 
3. Analiz ve Bulgular 
Ölçek güvenilirlik ve geçerliliğini değerlendirmek için ölçeklere faktör analizi ve güvenilirlik analizleri 

yapılmıştır.  Hedef Yönelimlilik Ölçeği için gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda 5 maddenin tamamı 
orijinal ölçekte olduğu gibi tek faktör altında toplanmıştır. KMO değeri 0.659 olarak hesaplanmış, ve Bartlett 
Testi sonuçlarının 0.01 düzeyinde anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğe ilişkin Cronbach’s alpha değerinin 
ise 0.711 olduğu belirlenmiştir. Etik Olmayan Satış Davranışı Ölçeği’ne ilişkin faktör analizinde de tüm 
maddelerin tek bir boyut altında toplandığı görülmüş, KMO değeri 0,67 olarak hesaplanmış, ve Bartlett Testi 
sonuçlarının 0.01 düzeyinde anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğe ilişkin Cronbach’s alpha değerinin ise 
0.761 olduğu belirlenmiştir. Örgütsel Etik İnancı Ölçeği için gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda ise 10 
maddenin orijinal ölçekte olduğu gibi Destek ve Koruma boyutu olarak adlandırılan iki alt boyut/faktör 
altında toplanmış olduğu görülmüştür. KMO değeri 0.848 olarak hesaplanmış, ve Bartlett Testi sonuçlarının 
0.01 düzeyinde anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğe ilişkin Cronbach’s alpha değerinin ise 0.876 olduğu 
belirlenmiştir. 

Araştırma değişkenlerine ait, ortamala, standart sapma ve varyans gibi tanımlayıcı istatistiki bilgileri 
Tablo 2’de sunulmuştur.  

 
Tablo 2: Tanımlayıcı İstatistikler 

 

 N Ortalama St. Sapma Varyans 

 
Etik Olmayan Satış Davranışı  
 

86 2,6085 1,09329 1,195 

Hedef Yönelimlilik 86 3,9209 ,76160 ,580 

Örgütsel Etik İnancı (Genel) 86 2,5581 ,83094 ,690 

        Örgütsel Etik İnancı (Destek Boyutu) 
 

86 2,4244 ,88807 ,789 

        Örgütsel Etik İnancı (Koruma Boyutu) 
 

86 2,7587 1,00692 1,014 

 
Araştırma kapsamında ele alınan değişkenler arası ilişkiler, korelasyonlar ve α katsayılarından 

oluşan tanımlayıcı istatistikler de Tablo 3’de sunulmuştur. 
 

 
 
 
 
 
 

    Cinsiyet Yaş 
Toplam Çalışma Kıdemi  

(Yıl) 
İşyeri Çalışma Kıdemi 

(Yıl) 

Erkek 

Ortalama 30,53 12,85 6,24 

N 74 74 74 

St. Sapma 8,691 8,514 7,540 

Kadın 

Ortalama 24,17 4,25 2,50 

N 12 12 12 

St. Sapma 3,786 3,019 1,931 

Toplam 

Ortalama 29,64 11,65 5,72 

N 86 86 86 

St. Sapma 8,464 8,510 7,142 
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Tablo 3: Değişkenler Arası Korelasyonlar 
 

 
Hedef 

Yönelimlilik 

Etik Olmayan 
Satış 

Davranışı 

Örgütsel 
Etik İnancı 

(Destek 
Boyutu) 

Örgütsel Etik 
İnancı 

(Koruma 
Boyutu) 

Örgütsel 
Etik İnancı 

(Genel) 

Hedef 
Yönelimlilik 

Pearson 
Korelasyon 

1     

Anlamlılık (Çift 
Kuyruk) 

 
    

N 86     

Etik Olmayan 
Satış Davranışı  

 

Pearson 
Korelasyon 

,132 1    

Anlamlılık (Çift 
Kuyruk) 

,226 
 

   

N 86 86    

Örgütsel Etik 
İnancı (Destek 

Boyutu) 
 

Pearson 
Korelasyon 

,127 ,572** 1   

Anlamlılık (Çift 
Kuyruk) 

,243 ,000 
 

  

N 86 86 86   

Örgütsel Etik 
İnancı (Koruma 

Boyutu) 
 

Pearson 
Korelasyon 

-,057 ,557** ,569** 1  

Anlamlılık (Çift 
Kuyruk) 

,605 ,000 ,000 
 

 

N 86 86 86 86  

Örgütsel Etik 
İnancı (Genel) 

Pearson 
Korelasyon 

,054 ,637** ,917** ,850** 1 

Anlamlılık (Çift 
Kuyruk) 

,620 ,000 ,000 ,000 
 

N 86 86 86 86 86 

**p  0,01 

 
Buna göre, bireyin bağlı olduğu örgütü desteklemek için etik olmayan davranışının kabul göreceğine 

olan inancı (r: 0,572 , p: 0,000) ve örgütünü koruma düşüncesinin (r: 0,557 , p: 0,000)  etik olmayan satış 
davranışı ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir.  Buna karşılık performans/hedef yönelimlilik ve etik olmayan 
satış davranışı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (r: 0,132 , p: 0,226). 

Hipotez testleri için çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır. Analiz örgütsel etik inancı genel 
değeri ve alt boyut değerleri itibariyle iki ayrı modelde test edilmiştir. Regresyon analizi sonuçları 
çerçevesinde, her iki model itibariyle etik olmayan satış davranışını etkileyen unsurlar Tablo 4’te ayrıntılı 
olarak sunulmuştur. 
 

Tablo 4: Hedef Yönelimlilik ve Örgütsel Etik İnancının Etik Olmayan Satış Davranışı Üzerindeki Etkisini 
Belirlemeye Yönelik Çoklu Regresyon Analiz Sonuçları 

Bağımsız Değişkenler B 
St. Hata 

(B) 
β t p F S.D. R2 

Genel Model     0,000 29,480* 2 0,415 
      Hedef Yönelimlilik 0,14 0,12 0,098 1,162 0,248    
      Örgütsel Etik İnancı             

(Genel) 
0,83 0,11 0,632* 

7,516 0,000    

Örgütsel Etik İnancı Alt Boyutlar İtibariyle Model   0,000 19,616* 3 0,418 
      Hedef Yönelimlilik 0,16 0,12 0,108 1,162 0,248    

Ö. E. İnancı (Destek Boyutu) 0,43 0,13 0,352* 3,371 0,001    
Ö. E. İnancı (Koruma Boyutu) 0,39 0,11 0,363* 3,495 0,001    

*p  0,01 , Bağımlı Değişken: Etik Olmayan Satış Davranışı 

 
Çoklu regresyon analizi bulguları, tüm modelin %41,5’lik bir varyansı açıklayarak değişkenlerin etik 

olmayan satış davranışı üzerinde büyük ölçüde etkili olduğunu göstermektedir. Buna göre, bireyin örgütsel 
etik inancının etik olmayan satış davranışı üzerindeki etkisi β:0,63 , p:0,000 düzeyinde anlamlı iken, hedef 
yönelimlilik β:0,09 , p:0,248 istatistiksel olarak anlamlı bir etki ortaya koymamıştır. Örgütsel etik inancının 
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alt boyutlarına bakıldığı ikinci incelenen modelde, destek boyutunun regresyon katsayısı β:0,352 , p:0,001 
iken, koruma boyutunun regresyon katsayısı β:0,363 , p:0,001 düzeyinde istatistiki olarak anlamlı 
bulunmuştur. Hedef yönelimlilik her iki modelde de anlamlı bir etki ortaya koymamıştır. 

Araştırma sonucunda elde edilen bir diğer bulgu, şirketi korumak adına rakiplere yalan söylemenin 
diğer unsurlara nazaran daha makul bir etik dışı davranış olarak görülmesi olmuştur. Ayrıca, çalışmaya 
katılan satışçıların oldukça önemli bir kısmı (%35) çalıştıkları iş çevresinde etik olmayan davranışlarla 
karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Açık uçlu sorularda buna örnek verilmesi istenildiğinde, yanıtlayıcılar 
çoğunlukla satışı yapabilmek için müşteriye yalan söyleme, rekabet koşulları nedeniyle ürünü olduğundan 
daha iyi gösterme gibi durumlarla örnekler vermişlerdir. Yine, müşterilerin bilinçlendirilmesi, satıcıların 
eğitilmesi gibi unsurlar, bu etik olmayan davranışların ortadan kaldırılabilmesi için alınabilecek önlemler 
olarak ifade edilmiştir. 

  
4.Katkı 
Çalışmanın sonuçları yazında bulunan ilgili çalışmalarla büyük ölçüde tutarlılık göstermiştir. 

Çalışmanın sonucunda etik olmayan davranış ve bireyin örgüte ilişkin etik inancı arasında güçlü bir ilişki 
tespit edilmiştir ve H1 hipotezi desteklenmiştir. Örgüte ilişkin etik inanç ve etik olmayan davranış arasındaki 
ilişki, karar kuramındaki çerçeveleme etkisini destekler niteliktedir. Buna karşılık performans hedef yönelimli 
olmanın etik olmayan davranışı etkilediği yönündeki H2 hipotezi ise reddedilmiştir. Çalışmanın sonucunda 
performans hedef yönelimliliğin etik olmayan davranışla herhangi bir ilişkisinin olmaması, örgütün etik 
olarak neyin doğru neyin yanlış olduğuna ilişkin oluşturduğu algının etik olmayan davranışta çok daha 
önemli bir belirleyici olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu sonuç yüksek performans ve etik davranış arasında 
ilişki olmadığı bulgusunu ortaya koyan Roman ve Munera (2004)’nın çalışmasını da desteklemektedir. Bu 
çalışma sonucunda, iş ahlakı alanında, kuramsal olarak özellikle müşteri ile en yakın ilişkide olan satış 
personelinin etik karar verme davranışında belirleyici olan değişkenlerin incelenmesi açısından Türkiye’de 
bir araştırma boşluğunu doldurmaya çalışarak, pratik olarak da nasıl etik karar verme ortamı oluşturulur 
konusunda fikir vererek katkı sağlaması beklenmektedir. Bu çalışma örneklemi farklı sektörleri de 
kapsayacak biçimde genişletilerek tekrarlanması ileriki çalışmalar açısından önem taşımaktadır. Ayrıca açık 
uçlu sorulara verilen yanıtlarda sıklıkla ifade edilen etik olmayan davranışın kaynağı olarak “kişilik-karakter” 
olarak görülmesi, önceki çalışmalarda makyavelizm gibi çeşitli karaktere ait ipuçları veren değişkenlerle 
incelenen konunun genişletilerek, bu alanın daha detaylı olarak incelenmesi gerekliliğini doğurmaktadır.  
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Özet 
Yetkinlik ve yetkinliğe dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) uygulamaları son yıllarda günümüz 

işletmelerinde yaygın bir yaklaşım olarak yerini almıştır. IKY’nin işgören seçme ve yerleştirme sürecinde 
gerek bireysel düzeyde gerekse ekibe dayalı yapılarda adayların bilgi, beceri ve davranışlarının 
değerlendirilmesinde yetkinliklerden faydalanılmaktadır. Özellikle son yıllarda ekip çalışması olgusunun 
artan önemi doğrultusunda, işletmeler ‘ekibe yatkınlık’ yetkinliğini jenerik bir yetkinlik olarak 
kullanmaktadırlar. Uygulamacılar, bir yöntemin diğer yöntem ya da yöntemleri tamamlayıcı nitelikte olduğu 
görüşüyle işgören seçimlerinde kişilik envanterleri, mülakat, değerlendirme merkezi uygulamaları, grup 
tartışmaları gibi yöntemlerden faydalanmaktadırlar. Bu bağlamda araştırma sorusu şu şekilde 
tanımlanmıştır: Seçme ve yerleştirme sistemlerinde bir arada kullanılan yöntemler olarak grup tartışması, 
yetkinlik-bazlı mülakat ve kişilik envanterinin sonuçları birbirlerini desteklemekte midir? Araştırmada, 
çalışanların ekip yetkinliklerini ölçmek amacıyla, ilgili işletmedeki uygulamacılardan grup tartışması ve 
yetkinlik-bazlı mülakatlardan elde edilen sonuçlar temin edilmiş ve ayrıca bu sonuçlarla ilişkisini belirlemek 
amacıyla ilgili örnek işletmenin adaylarının kişilik özellikleri Mini-IPIP Beş Faktör Kişilik Envanteri ile 
değerlendirilmiştir. Çalışmada adayların üç ekip-yetkinliğinin (‘Kendine Güven’, ‘İşbirliği ve Uyum’ ve 
‘Etkileme ve İkna’) değerlendirilmesine yönelik kullanılan grup tartışması ve yetkinlik bazlı mülakat 
yöntemleri ile adayların kişilik özelliklerinden (Sorumluluk Bilinci, Uyumluluk, Dışadönüklük, Deneyime 
Açıklık ve Duygusal Denge) hangisi ya da hangilerinin adaylarla ilgili nihai değerlendirmeyi yordadığını 
belirlemek için çoklu regresyon analizi kullanılmıştır.  

 
Anahtar Kelimeler: Seçme ve Yerleştirme, Ekip Yetkinlikleri, Beş Faktör Kişilik Envanteri, Çoklu 

Değerlendirme 
 

 1.Giriş 
Günümüzde yaşanan yüksek rekabet ortamı işletmeleri daha yüksek performans, verimlilikle 

çalışmaya zorlamakta ve “insan” faktörünün önemi her geçen gün artmaktadır.  Bu doğrultuda pek çok 
işletme performanslarını yükseltebilmek için İnsan Kaynaklarına yapmakta oldukları yatırımlara hız 
vermektedir. Bu kapsamda yetkinlik ve yetkinliğe dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) uygulamaları son 
yıllarda günümüz işletmelerinde yaygın bir yaklaşım olarak yerini almıştır. Yetkinlikler İKY sürecinde uygun 
adayların seçimi ve yerleştirmesinden, çalışan becerilerinin geliştirilmesine, performans yönetimi ve 
geliştirilmesinden kariyer yönetimine kadar geniş bir çerçevede uygulanmaktadır.  

İşgören seçme ve yerleştirme süreçlerinde gerek bireysel düzeyde gerekse ekibe dayalı yapılarda 
adayların bilgi, beceri ve davranışlarının değerlendirilmesinde yetkinliklerden faydalanılmaktadır. Özellikle 
son yıllarda ekip çalışması olgusunun artan önemi doğrultusunda, işletmeler ‘ekibe yatkınlık’ yetkinliğini 
jenerik bir yetkinlik olarak kullanmaktadırlar. Bununla birlikte teknolojik gelişmelere bağlı olarak örgütsel 
ilerlemenin başarılı ekiplerle ilişkilendirildiği günümüzde, alana ilişkin yapılan kuramsal çalışmaların 
(Armstrong, 2009; Margerison, 2001; Hay/McBer 1996) önemli bir bölümünde, ekibe-dayalı yapılarda ekibe-
yatkınlık yetkinliğinin ötesinde, ‘kişiler arası anlayış’, ‘etkileme ve ikna’, ‘müşteri hizmetleri yaklaşımı’, 
‘uyum’, ‘takım çalışması ve işbirliği’, ‘sözlü iletişim’, ‘başarı odaklılık’, ‘örgütsel bağlılık’ gibi daha ayrıntılı 
yetkinliklerin aranması gerektiği üzerinde durulmaktadır.  

Seçme ve yerleştirme süreci ile ilgili başka bir konu da bu süreçte kullanılmakta olan çeşitli 
yöntemlerle ilgilidir. Uygulamacılar işgören seçimlerinde kişilik envanterleri, mülakat, grup tartışmaları, 
çeşitli simülasyonlar, rol oynama gibi yöntemlerden faydalanmaktadırlar. Bununla birlikte konuyla ilgili 
yapılan araştırmalarda, tek başına kişilik envanterleri uygulanması yolu ile seçim kararı vermenin, adayın 
geleceğe yönelik iş performansını tahmin etmede etkin ve geçerli bir ölçme aracı olup olmadığı yönünde 
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çelişkili bulgular mevcuttur (Stabile, 2002; Schippmann ve Prien, 1989). İşgören seçme ve yerleştirme 
sürecinde birden fazla yöntem bir arada kullanılarak adaylarla ilgili nihai karara ulaşılmaktadır (Demirkol ve 
Ertuğral, 2007; Society for Industrial and Organizational Psychology, 2003). Burada amaç, bir yöntemin diğer 
yöntem ya da yöntemleri tamamlayıcı nitelikte olduğu görüşüyle, bilgi ve beceriyi ölçmek ve adayın işe 
uygun yeteneğe sahip olup olmadığını belirlemektir.   

Bu amaçla, seçme ve yerleştirmede kullanılan yöntemlerden kişilik testi, mülakat ve grup tartışması 
uygulamalarının birbirlerini destekler nitelikte sonuçlar ortaya koyup koymadığının değerlendirilmesi 
çalışmamızın araştırma sorusunu oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, ekip yapılanmasının olduğu bilişim 
sektöründeki bir işletmede örnek olay incelemesi yapılarak elde edilen sonuçlar paylaşılacaktır. 

 
2. Kavramsal Çerçeve 
 
2.1. Yetkinlik Temelli İK Yaklaşımı, Ekip Yetkinlikleri ve Seçme ve Yerleştirme Süreci 
Artan rekabetle beraber işletmeler için, insan faktörü ve buna bağlı olarak insan kaynakları 

yönetiminin (İKY) önemi her geçen gün biraz daha artmaktadır. Nitelikli ve verimli çalışabilecek insan 
kaynağını elde etmek ve elde tutabilmek, İKY’nin en önemli süreçlerinden biri olan seçme ve yerleştirme 
sürecinin etkinliği doğrultusunda mümkün olduğu anlaşılmıştır. Bununla birlikte, IKY, rekabet avantajı 
yaratmada işletmelerce destek fonksiyonu olarak görülen operasyonel anlayıştan, kurumsal hedef ve 
stratejilerle uyumlu bir stratejik ortaklığa geçiş sürecini de beraberinde yaşamıştır (Lievens, Dam & 
Anderson, 2002; Duman Kurt, Kılıçarslan, Alakavuklar, Mayatürk, Budak, 2008). Bu anlayışla birlikte, işletme 
kültür ve yapısına uyum sağlayacak, kişisel bilgi, beceri ve davranışlar ile iş gerekliliklerini en doğru şekilde 
örtüştürecek yetkinlik temelli IKY bir çok işletmede kendine uygulama alanı bulmaya başlamıştır. Bu 
doğrultuda diğer tüm insan kaynakları süreçlerinde olduğu gibi, personel seçme ve yerleştirme süreci de 
yetkinlik temelli olarak gerçekleştirilmektedir.  

Yetkinlik kavramı yabancı literatürde “Competency” kavramının Türkçe olarak karşılığıdır ve 
“yetkinlik”, sözlük anlamı olarak “bir iş için gerekli bilgi ve beceriye sahip olma durumu” olarak tanımlanır. 
Kavram, ilk defa 1973 yılında McClelland tarafından ifade edilmiştir. Literatürdeki tanımları incelediğimizde, 
alana konuyla ilgili önemli katkılar sağlayan araştırmacılardan, Boyatzis’ göre (1982; 21) yetkinlik, bir işte 
etkin ve/veya üstün performans sonuçları doğuran, kişiye özgü temel özelliklerdir. 
  Yetkinlik temelli IKY yaklaşımında, işletme içindeki görev tanımlarının yanı sıra, her işten beklenen 
yetkinlik profillerinin bireysel düzeyde tanımlanması, her işin yetkinlik düzeylerinin tespit edilmesi ve 
bunlara sayısal değerler verilmesi gerekmektedir (Sadullah vd.; 2013; Uyargil, 2013; Duman Kurt, v.d.2008). 
Her seviye kendisinden önce gelen seviyenin özelliklerini kapsayacak şekilde tanımlanır. Seçme ve 
yerleştirme süreci yetkinliğe dayalı olarak gerçekleştirildiğinde, görev odaklı iş tanımları yerine işle ilgili 
sorumluluk ve roller birlikte dikkat alınarak iş performansı gereklilikleri tespit edilmekte ve adayların başarı 
potansiyelleri yetkinlik profilleri doğrultusunda değerlendirilmektedir (Duman Kurt, v.d., 2008). Çeşitli seçim 
yöntemleri yoluyla işle ilgili hedeflenen yetkinliklerin seviyesi ile mevcut aday yetkinlik seviyeleri arasındaki 
farkı saptanabilmektedir. Böylece, personel seçme ve yerleştirme sürecinde, ilgili işler için ihtiyaç duyulan 
yetkinlikler önceden belirlenmekte ve işlere doğru adayların seçilmesi amaçlanmaktadır.  

İşlerin ekip esasına göre tasarlanması, son yıllarda işletmelerin sıkça başvurduğu örgütlenme 
biçimlerinden biri haline gelmeye başlamıştır. Bireysel işlerde olduğu gibi, ekibe dayalı işlerde de adayların 
bilgi, beceri ve davranışlarının değerlendirilmesinde yine yetkinliklerden faydalanılmaktadır. Özellikle ekip 
çalışması olgusunun artan önemi doğrultusunda, bir çok işletmenin ‘ekip çalışmasına yatkınlık’ yetkinliğini 
jenerik bir yetkinlik olarak kullandığı görülmektedir. İşlerde bireysel olarak çalışacak adayların seçiminde 
değerlendirilecek bilgi ve becerilere ilişkin sonuçların, ekip içerisinde çalışacak adayların seçiminde de 
kullanılıp kullanılamayacağı konusunda net araştırma bulguları mevcut olmamakla birlikte (Morgeson, 
Reider & Campion, 2005) bazı çalışmalarda, ekip üyelerinin seçiminde aranılan bilgi ve becerilerin, 
geleneksel ve bireysel işlerde çalışacak adaylarda aranılan başlıca teknik bilgi ve becerilerden çok daha 
kapsamlı olduğunu görüşü hakimdir (Jones, Stevens, ve Fisher, 2000). Margerison (2001), işletmeleri 
başarıya götürecek örgütlenme biçiminin ekip temelli çalışma şekilleri olduğunu vurgulamaktadır. Birey 
düzeyinde yetkinliklerin ölçümünü anlamlı bulmakla birlikte, personel seçimi ve/veya personel 
değerlendirmelerinde kişilerin ekip yetkinliklerinin ekip başarısındaki rolü bakımından değerlendirilmesini 
çok daha anlamlı bulmaktadır. Hay/McBer (1996) ise çalışmalarında vurguladıkları ekip çalışması yetkinlikleri 
aşağıdaki gibidir:  

 

 Kişilerarası anlayış: Başkalarının duygularını doğru yorumlama, güçlü/zayıf yönlerin farkında olma.  
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 Etkileme: Doğru kişilerarası iletişim yöntemleri ve mantıklı gerekçeler kullanarak başkalarını farklı 
fikirleri kabul etme konusunda ikna etmek.   

 Müşteri İlişkileri Yaklaşımı: İç/dış müşteri ihtiyaçlarının karşılanması yönünde hassasiyet göstermek 

 Uyum: Değişime kolay uyum sağlamak 

 Takım çalışması ve işbirliği:  Diğerleriyle işbirliği içinde çalışarak kabul edilebilir çözümler üretmek  

 Sözlü İletişim: Grup içinde fikirleri ifade edebilmek  

 Başarı Odaklılık: Zorlu ve fırsalarla dolu hedefler koymak ve bu hedefleri gerçekleştirmek  

 Örgüte Bağlılık: İşini, örgütsel hedeflere bağlı kalarak ve büyük resmi görerek yerine getirmek  
 

2.2. Ekibe Dayalı Yapılarda Seçim Sürecinde Kullanılan Yöntemler ve İşe Alım Kararı 
  Bu bölümde seçim yöntemlerinden yalnızca örnek olaydaki işletmede yararlanılan yöntemler 
açıklanacaktır.  

 
    2.2.1.Kişilik Testleri  

Ekip-bazlı organizasyonlarda doğru adayların seçimi için kullanılan araçlardan biri de kişilik 
testleridir. Bu testler, işe alım sürecinde kullanıldığında kişilikteki çeşitli boyutları ölçerek bireyin gelecekte 
işle ilgili bir durum karşısında ne yönde bir davranış sergileyeceğine dair tahminleme yapar (Çiftçi ve Öztürk, 
2013). Ekip üyelerinin seçimi ve yerleştirilmesine ilişkin sınırlı sayıda çalışma bulunmakla birlikte, çeşitli 
araştırmalarda, etkin çalışma gruplarının oluşturulmasına yönelik yapılan kişilik değerlendirmelerinin, 
tahminleri doğrulayıcı nitelikte olduğu görülmektedir (Neumann, Wagner, & Christiansen, 1999; Mount, 
Barrick & Stewart, 1998).  

Seçme ve yerleştirme sürecinde kişilik envanterlerinin kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. 
Değerlendirmeler özellikle beş faktör kuramı doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Bunun temelinde ise 
1985 yılında ve Costa ve McCrae tarafından geliştirilen Beş Faktör Kişilik Kuramı ve bu kuramın geniş bir 
kabul görmüş olması yatmaktadır. Kuram, dünyanın her yerinde kişilik özelliklerinin beş temel boyutta 
açıklanabileceğini ileri sürmektedir. Bu boyutlar ve özellikleri aşağıdaki gibi açıklanabilir:  

 Sorumluluk Bilinci: Bireyin güçlükler karşısında kolay pes etmeyen, hedeflerine ulaşmak için gayret 
eden, detaylara dikkat eden, planlı hareket eden ve disiplinli biri olmasını ifade eder. 

 Uyumluluk: Bireyin başkalarını düşünen, yardımsever, gösteriş meraklısı olmayan, başkalarıyla geçimli 
ve açık sözlü biri olmasını ifade eder. 

 Dışadönüklük: Bireyin girişken, kendinden emin, çıkarlarını koruyan, başkalarına mesafeli yaklaşmayan, 
sıcakkanlı biri olmasını ifade eder. 

 Deneyime Açıklık: Bireyin sürekli yeni fikir üreten, farklı ilgi alanları olan, yaratıcılığı yüksek, sabit fikirli 
ve tutucu olmayan biri olmasını ifade eder. 

 Duygusal Denge: Bireyin stresle başedebilme, öfkesini kontrol edebilme, farklı koşullarda özgüvenini 
koruyabilme, eleştirilere açık olma eğilimini ifade eder (McCrae ve Costa, 1991: 367). 

 
Çeşitli meta-analizlerde, Beş Faktör Kişilik özellikleri ve takım çalışması arasında anlamlı ilişkiler 

bulunmuştur. Bu çalışmalarda, kişilik tiplerinden özellikle sorumluluk, duygusal denge ve uyumluluk 
boyutlarının takım çalışmasına yatkınlık boyutunu yordadığı belirtilmektedir (Mount, v.d., 1998; Hough, 
1992). Morgeson v.d. (2005) ekibe dayalı yapılarda işe alım sürecinde Beş Faktör Kişilik boyutlarının adayın 
iş başarma potansiyelini yordadığını ve uygulamacıların işe alım kararında etkili olduğunu belirtmektedirler. 
Bu verilere göre önerilen ilk hipotez aşağıdaki gibidir: 
 

Hipotez 1: Ekibe dayalı yapılarda seçme ve yerleştirme yöntemlerinden kişilik testi sonuçları ve işe 
alım kararı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
 

Beş Faktör Kişilik boyutları özelinde yapılan çalışmalarda, dışadönüklük boyutunun yöneticilerin işe 
alım kararında etkili olduğu görülmektedir (Lievens, Highhouse, De Corte, 2005). Cole ve Giles (2004) 
araştırmalarında, dışadönüklük boyutu yüksek çıkan adayların, girişkenlik ve yoğun iletişim gerektiren işler 
için (örn; pazarlama), dışadönüklük boyutu düşük çıkan adaylara göre daha yüksek puan aldıklarını 
belirtmişlerdir. Bu anlamda dışadönük kişilik özelliği ekibe dayalı çalışma şekilleri için önem arz etmektedir. 
Öncelikle dışadönüklük özelliği yüksek olan kişiler, sosyal, başkalarıyla birlikte olmaktan keyif alan, olumlu 
ilişkiler geliştiren, kişilerarası ilişkilerinde başarılı olan bireylerdir. Başkalarıyla iletişim halinde çalışmaya 
isteklidirler ve bu yönde kendilerine güvenirler. İkinci olarak, ekip-temelli bir yapıya yeni katılacak birey için 
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kendine duyduğu bu güven hissi önemlidir. Bu açıklamalara dayalı olarak diğer hipotezimiz şu şekilde ifade 
edilebilir. 

Yöneticilerin işe alım kararında etkili olduğu görülen bir diğer Beş Faktör Kişilik boyutu da 
‘sorumluluk bilinci’dir (Moy, 2006). Geçmiş araştırmalarda da sorumluluk bilincinin iş performansın yordama 
konusunda geçerli bir kişilik boyutu olduğuna ilişkin bulgular mevcuttur (Behling, 1998; Mount, Barrick & 
Steward, 1998; Barrick ve Mount, 1991). Benzer şekilde birçok çalışmada düşük sorumluluk bilinci boyutu ve 
üretkenlik karşıtı iş davranışı arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur.  

Literatürde Beş Faktör Kişilik Modeli’nin özellikle sorumluluk bilinci ve dışadönüklük boyutlarının işe 
alım kararında etkili olduğuna ilişkin sonuçlar bulunması nedeniyle, araştırmamızda bu iki boyuta ilişkin iki 
alt hipotez de geliştirilmiştir: 

 
Hipotez 1.a.: Ekibe dayalı yapılarda, dışadönüklük boyutu ve işe alım kararı arasında anlamlı bir 

ilişki vardır.   
Hipotez 1.b.: Ekibe dayalı yapılarda, sorumluluk bilinci boyutu ve işe alım kararı arasında anlamlı bir 

ilişki vardır.   
 
  2.2.2.Yetkinlik-Bazlı Mülakat  
  Yetkinlik-bazlı işe alım uygulamalarında, geleneksel görev ve sorumluluklara dayalı işe alım 
yöntemlerine göre çok daha objektif ve verimli sonuçlar ortaya çıkmakta ve adayın gelecekteki iş başarısına 
yönelik daha yüksek geçerlilik oranlarına ulaşılmaktadır. Çiftçi ve Öztürk (2013)  geleneksel mülakatın 
tahminsel geçerlilik oranının %16, yetkinlik bazlı mülakatın tahminsel geçerlilik oranının ise %56 olarak 
bulunduğuna değinmişlerdir. Macan (2009) Yetkinlik-bazlı mülakat yönteminin adayların istihdam kararında 
etkin olarak kullanılan yöntemlerden biri olduğundan söz etmektedir. Bir araştırmada, yapılandırılmış ve 
davranış odaklı mülakat yöntemlerinden elde edilen sonuçlar ve yerleştirme sonrası takım çalışmasına 
yatkınlık davranışları arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur (Klehe ve Latham, 2005; Sue ve Latham, 2004). 
Bu durumda, önerilen diğer hipotez aşağıdaki gibidir: 
 

Hipotez 2: Ekibe dayalı yapılarda seçme ve yerleştirme yöntemlerinden yetkinlik-bazlı mülakat 
sonuçları ve işe alım kararı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

 
  2.2.3.Grup Tartışması  
  Grup tartışması, bir ya da daha fazla görüşmeci tarafından aynı anda birden fazla adayın 
değerlendirildiği bir değerlendirme merkezi uygulamasıdır. Adaylara bir konu verilerek tartışmaları istenir. 
Burada yine amaç; aday hakkında geçerli, geniş ve ayrıntılı bilgi sağlamaktır. Grup tartışması uygulamasının 
seçme ve yerleştirme sürecinde kullanımının çok da yeni olmadığı görülmekte, hatta Fields’in 1950 yılında 
yazmış olduğu makalede grup tartışması uygulamasının klasik iş mülakatının yerine kullanılabilecek bir 
seçme aracı olduğundan söz edilmektedir.  
 

Hipotez 3: Ekibe dayalı yapılarda seçme ve yerleştirme yöntemlerinden grup tartışması sonuçları ve işe 
alım kararı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

 
 3. Araştırma Metodolojisi ve Bulguları 
 

  3.1. Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Değişkenleri 
Seçme ve yerleştirmede kullanılan yöntemlerden kişilik testi, mülakat ve grup tartışması 

uygulamalarının birbirlerini destekler nitelikte sonuçlar ortaya koyup koymadığının değerlendirilmesi, 
çalışmamızın araştırma sorununu oluşturmaktadır. Bu amaca yönelik olarak çalışmamız ekibe-dayalı 
yapılanmanın olduğu bilişim sektöründeki bir işletmede gerçekleştirilen bir örnek olay incelemesi 
içermektedir. Bu işletmenin yeni mezun işe alım sürecinde değerlendirdiği adaylarda üç ekip yetkinliği 
araştırılmaktadır: Bu yetkinlikler, işletme tarafından ekip çalışmasında gerekli olduğu öngörülen ‘Kendine 
Güven’, ‘İşbirliği ve Uyum’ ve ‘Etkileme ve İkna’ yetkinlikleridir. Bu yetkinliklerin varlığı ve düzeyine ilişkin 
veriler, grup tartışması, yetkinlik-bazlı mülakat ve Beş Faktör Kişilik Testi doğrultusunda elde edilmektedir. 
Tüm sonuçlar birlikte değerlendirilerek adayların işe alınması doğrultusunda karar verilmektedir. Buna göre, 
çalışmamızın bağımsız değişkenlerini adayların kişilik özellikleri (Beş Faktör Kişilik Testi), ekibe yatkınlıkları 
(Grup Tartışması) ve yetkinlikleri (Yetkinlik-Bazlı Mülakat); bağımlı değişkeni ise sürecin sonunda 
uygulamacılar tarafından verilen işe alım kararı oluşturmaktadır. 
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  3.2. Örneklem ve Veri Toplama Aracı 
Çalışmamızın örneklemini bilişim sektöründeki bir işletmenin işe alım sürecinde değerlendirilen 118 

yeni mezun oluşturmaktadır. Adayların ekip yetkinliklerini ölçmek amacıyla ilgili işletmedeki uygulamacılar 
grup tartışması ve yetkinlik-bazlı mülakatları gerçekleştirmişler ve bunlardan elde edilen sonuçları 
araştırmacılarla paylaşmışlardır. Bu nedenle, araştırmanın verileri ikincil veri olarak işletmenin 
veritabanından elde edilmiştir. Her bir grup tartışması uygulamasına en fazla 6 aday davet edilmiş, tüm 
uygulamalar tam katılım ya da en az 4 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Her grup tartışmasında 3 IK uygulayıcı 
değerlendirici olarak görev yapmış ve iki adayı gözlemleyerek üç yetkinlikle ilgili değerlendirmeleri 
gerçekleştirmiştir. Grup tartışması uygulamasının ardından adaylarla yetkinlik bazlı mülakatlar 
gerçekleştirilmiştir. Mülakatlarda, grup tartışmasında ilgili adayı değerlendirmekle sorumlu olmayan bir 
başka kişi değerlendirici olarak görev almıştır. Her iki uygulamada değerlendirmeler her bir yetkinlik için 
beşli bir skala üzerinden gerçekleştirilmiştir (5: Beklenenin çok üzerinde, 4: Beklenenin üzerinde, 3: 
Beklenen seviyede, 2: Beklenenin altında, 1: Beklenenin çok altında). 

İşe alım sürecinin başında adayların kişilik özelliklerini ölçmek amacıyla kendilerine Mini-IPIP Beş 
Faktör Kişilik Envanteri (Donnelan vd., 2006) uygulanmıştır. Ölçek bireylerin kişilik özelliklerini beş faktör 
temelinde değerlendirmeye yönelik toplam 20 ifade içermektedir. Ölçekte her bir boyut için dörder ifade 
yer almaktadır. İfadelere verilen yanıtlar beşli Likert ölçeğinde düzenlenmiştir (5: Kesinlikle katılıyorum, 1: 
Kesinlikle katılmıyorum). Buna göre ölçekteki boyutlardan alınan yüksek puan bireyin ilgili boyuttaki kişilik 
özelliklerine sahip olduğunu ya da ilgili davranışları sıklıkla sergilediğini, düşük puan ise tam tersi bir durumu 
göstermektedir. Ölçek için hesaplanan Cronbach’s Alfa değerleri 0,83 ile 0,87 arasında değişmektedir. Bu 
veriler de yukarıda belirtildiği gibi söz konusu işletme tarafından araştırmacılara iletilmiştir.  

Uygulayıcılar sürecin sonunda adayların grup tartışması, yetkinlik bazlı mülakat ve kişilik envanteri 
sonuçlarını birlikte ele alıp kendi aralarında tartışarak adaylar hakkında işe alım kararına ilişkin görüş 
birliğine varmışlardır. Araştırmanın bağımlı değişkeni olan, uygulamacılar tarafından verilen işe alım 
kararının belirlenmesinde beşli bir skala (5: Beklenenin çok üzerinde, 4: Beklenenin üzerinde, 3: Beklenen 
seviyede, 2: Beklenenin altında, 1: Beklenen çok altında) kullanılmıştır. 
 
  3.3.Araştırmada Kullanılan Analizler ve Araştırma Bulguları 

Çalışmada kullanılan değişkenlerin birbirleriyle ilişkisinin belirlenmesi için korelasyon analizi, 
değerlendirme kriterlerinden üç ekip-yetkinliğine (‘Kendine Güven’, ‘İşbirliği ve Uyum’ ve ‘Etkileme ve İkna’) 
ilişkin elde edilen değerlendirmelerle kişilik özelliklerinden (Sorumluluk Bilinci, Uyumluluk, Dışadönüklük, 
Deneyime Açıklık, Duygusal Denge) hangisini/hangilerinin, uygulamacıların verdikleri işe alım kararını 
yordadığını belirlemek amacıyla ise çoklu regresyon analizi kullanılmıştır.  

Uygulayıcıların adaylarla ilgili verdiği nihai puanın üç yönteme göre elde edilen değerlendirme 
puanlarıyla ilişkisi incelendiğinde: (Tablo 1)  

 

 Nihai değerlendirme puanının kişilik özellikleri içerisinden sadece Sorumluluk Bilinci (r=0,22) ve 
Dışadönüklük (r=0,24) ile anlamlı düzeyde ancak düşük seviyede (r<0,40) ilişkili olduğu ancak diğer 
kişilik özellikleriyle ise anlamlı bir ilişkisi bulunmadığı (Hipotez 1; Kısmen Kabul), 

 Nihai değerlendirme puanının yetkinlik-bazlı mülakat uygulamasında yetkinliklere ilişkin yapılan 
değerlendirmelerin tamamıyla anlamlı ve orta düzeyde (0,40<r<0,70) ilişkili (0,51 ile 0,55 arası) olduğu 
(Hipotez 2 kabul); 

 Nihai değerlendirme puanının grup tartışması uygulamasında yetkinliklere ilişkin yapılan 
değerlendirmelerin tamamıyla anlamlı ve orta düzeyde (0,40<r<0,70) ilişkili (0,52 ile 0,63 arası) olduğu 
(Hipotez 3 kabul) görülmektedir. 
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Tablo 1: Değerlendirmelerden Elde Edilen Sonuçlara İlişkin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri ve 
Korelasyon Analizi Sonuçları 

 O SS (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

(1) Kendine 
Güven 
(Grup 
tartışması)  

2,98 0,97 1           

(2) İşbirliği 
ve Uyum 
(Grup 
tartışması) 

2,88 0,81 0,70** 1          

(3) Etkileme 
ve İkna 
(Grup 
tartışması) 

2,73 0,89 0,83** 0,72** 1         

(4) Kendine 
Güven 
(Mülakat)  

3,46 0,83 0,34** 0,24* 0,30** 1        

(5) İşbirliği 
ve Uyum 
(Mülakat) 

3,28 0,85 0,31** 0,26* 0,23* 0,61** 1       

(6) Etkileme 
ve İkna 
(Mülakat) 

3,02 0,91 0,33** 0,13 0,28** 0,72** 0,58** 1      

(7) 
Sorumluluk 
Bilinci 
(Kişilik) 

4,30 0,51 0,08 -0,01 0,13 0,10 0,14 0,15 1     

(8) 
Uyumluluk 
(Kişilik)  

4,30 0,48 -0,08 -0,04 -0,01 0,03 0,08 0,14 0,12 1    

(9) 
Dışadönüklü
k (Kişilik) 

3,78 0,72 0,31** 0,26* 0,37** 0,21* 0,24* 0,21* 0,24** 0,22* 1   

(10) 
Deneyime 
Açıklık 
(Kişilik) 

4,35 0,51 0,09 -0,03 0,11 0,15 0,24** 0,18 0,11 0,30** 0,34** 1  

(11) 
Duygusal 
Denge 
(Kişilik) 

2,55 0,74 -0,14 -0,15 -0,10 -0,04 -0,02 0,10 -0,09 
-

0,25** 
0,02 -0,13 1 

(12) Nihai 
Değerlendir
me (işe alım 
kararı) 

3,09 0,77 0,63** 0,52** 0,62** 0,55** 0,51** 0,51** 0,22* 0,12 0,24* 0,11 -0,09 

     * p<0,05  **p<0,01 

 
Grup tartışması ve yetkinlik bazlı mülakat uygulamasında üç ekip-yetkinliğine ilişkin yapılan 

değerlendirmelerin ve kişilik özelliklerini değerlendirmek üzere kullanılan ölçekten elde edilen sonuçların 
uygulamacıların işe alım kararı üzerindeki etkisini belirlemek üzere her bir değerlendirmeyle ilgili ayrı ayrı 
çoklu regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir.  

Grup tartışması uygulamasında üç ekip-yetkinliğine ilişkin yapılan değerlendirmelerin 
uygulamacıların işe alım kararı üzerindeki etkisini belirlemek için gerçekleştirilen çoklu regresyon analizi 
sonuçlarına göre (Tablo 2) anlamlı bir sonuç elde edilmiştir (F=20,64 p=0,00<0,01). Sonuçlara göre grup 
tartışması uygulamasında yetkinliklere ilişkin yapılan değerlendirmelerin adayların nihai değerlendirme 
puanındaki değişikliği açıklama gücü %42’dir. Yetkinlikler içerisinden sadece ‘Kendine Güven’ yetkinliğinin 
nihai puan üzerinde anlamlı ve pozitif yönde etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. Uygulayıcılar işe alım kararını 
yapılandırırken grup tartışmasında değerlendirdikleri üç yetkinlik içerisinden adayın kendine duyduğu 
güvene ilişkin değerlendirmeleri daha fazla dikkate almışlardır.  
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Tablo 2: Grup tartışmasında Değerlendirilen Ekip Yetkinliklerinin Adayların Nihai Değerlendirme Puanına 
Etkisine İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları 

 
B 

Standart 
Hata 

Beta t P 

(Sabit) 1,38 0,24  5,69 0,00** 

Kendine Güven  0,27 0,12 0,34 2,25 0,03* 

İşbirliği ve Uyum 0,08 0,12 0,09 0,70 0,49 

Etkileme ve İkna 0,23 0,14 0,27 1,67 0,10 

    R2=0,42 F=20,64 p=0,00<0,01 
    * p<0,05  **p<0,01 

 
Yetkinlik bazlı mülakat uygulamasında üç ekip-yetkinliğine ilişkin yapılan değerlendirmelerin 

uygulamacıların işe alım kararı üzerindeki etkisini belirlemek için gerçekleştirilen çoklu regresyon analizine 
göre (Tablo 3) yine anlamlı sonuçlar elde edilmiştir (F=18,02 p=0,00<0,01). Bu sonuçlara göre uygulamada 
yetkinliklere ilişkin yapılan değerlendirmelerin adayların nihai değerlendirme puanındaki değişikliği açıklama 
gücü %36’dır. Buna göre uygulayıcıların işe alım kararını verirken grup tartışmasında yapılan 
değerlendirmeleri yetkinlik bazlı mülakat uygulamasından elde edilenlere kıyasla daha fazla dikkate aldıkları 
söylenebilir. Değerlendirilen yetkinlikler içerisinden ‘Kendine Güven’ ve ‘İşbirliği ve Uyum’ yetkinliklerinin 
nihai puan üzerinde anlamlı ve pozitif yönde etkisinin olduğu görülmektedir. Buna göre uygulayıcılar işe alım 
kararını yapılandırırken mülakat uygulamasında değerlendirdikleri üç yetkinlik içerisinden adayın kendine 
güven ve başkalarıyla işbirliği ve uyum içerisinde çalışabilme düzeyinden etkilenmişlerdir. 
 

Tablo 3: Yetkinlik Bazlı Mülakat Uygulamasında Değerlendirilen Ekip Yetkinliklerinin Adayların Nihai 
Değerlendirme Puanına Etkisine İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları 

 
B 

Standart 
Hata 

Beta t P 

(Sabit) 1,08 0,28  3,89 0,00** 

Kendine Güven  0,29 0,11 0,33 2,59 0,01* 

İşbirliği ve Uyum 0,20 0,09 0,24 2,20 0,03* 

Etkileme ve İkna 0,10 0,10 0,13 1,03 0,31 

   R2=0,36 F=18,02 p=0,00<0,01 
    * p<0,05  **p<0,01 

 
Adayların kişilik özelliklerini ölçmek amacıyla kullanılan ölçekten elde edilen sonuçların 

uygulamacıların işe alım kararı üzerindeki etkisini belirlemek için gerçekleştirilen çoklu regresyon analizine 
göre (Tablo 4) anlamlı sonuçlar elde edilememiştir (F=2,08 p=0,07>0,05). Buna göre uygulayıcıların işe alım 
kararını verirken adayların kişilik özelliklerine ilişkin yapılan değerlendirmeleri dikkate almadıklarını 
söylemek mümkündür. Öte yandan kişilik özellikleri içerisinden özellikle ‘Dışadönüklük’ boyutuna ilişkin elde 
edilen sonucu istatistiksel olarak anlamlı olmasa da, anlamlılık düzeyine çok yakın olduğu göz önüne 
alındığında, uygulayıcıların nihai değerlendirme puanı üzerinde etkili olmuş olduğu söylenebilir.  
 

Tablo 4: Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Adayların Nihai Değerlendirme Puanına Etkisine İlişkin Regresyon 
Analizi Sonuçları 

 
B 

Standart 
Hata 

Beta T p 

(Sabit) 1,33 0,90  1,47 0,14 

Sorumluluk Bilinci 0,26 0,15 0,17 1,69 0,09 

Uyumluluk 0,00 0,17 0,00 0,02 0,99 

Dışadönüklük 0,22 0,11 0,20 1,97 0,05 

Deneyime Açıklık -0,03 0,16 -0,02 -0,16 0,87 

Duygusal Denge  -0,03 0,10 -0,02 -0,26 0,80 

R2=0,09 F=2,08 p=0,07>0,05 

 
Son olarak tüm değerlendirme yöntemlerinden elde edilen sonuçlar birlikte ele alınarak regresyon 

analizi gerçekleştirilmiştir. Analizde bağımsız değişkenler içerisinden bağımlı değişkene en çok etki edenleri 
seçerek Adım Adım (Stepwise) Regresyon Yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analize göre (Tablo 5) anlamlı tek 
bir sonuç elde edilmiştir (R2=0,58 F=32,25 p=0,00<0,01) ve adayların nihai değerlendirme puanındaki 
değişikliği açıklama gücü %58’dir. Bu oran tek başına grup tartışması ya da tek başına yetkinlik bazlı mülakat 
sonuçlarının dikkate alındığı regresyon analizlerinde elde edilen oranlardan (Grup tartışması %42, Yetkinlik 
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Bazlı Mülakat %36) çok daha yüksektir. Grup tartışması ve yetkinlik bazlı mülakat uygulamalarında ‘Kendine 
Güven’ yetkinliğine ilişkin yapılan değerlendirmelerin adayların nihai puanı üzerinde anlamlı düzeyde etkili 
olduğu ortaya çıkmıştır. Yapılan analiz sonucunda ‘Dışadönüklük’ boyutunun anlamlılık düzeyi %5’in 
üzerinde olduğu görülmektedir. Kendine Güven yetkinliğine ilişkin mülakat ve grup tartışması 
uygulamalarında yapılan değerlendirmelerin birbirine benzer düzeyde ve ‘Dışadönüklük’ kişilik özelliğine 
kıyasla çok daha yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Buna göre uygulayıcıların adaylarla ilgili nihai 
değerlendirmeleri üzerin-de ağırlıklı olarak adayların ‘Kendine Güven’ yetkinliğine ilişkin grup tartışması ve 
mülakat uygulamasında yapılan değerlendirmelerin önemli bir rol oynadığı görülmektedir.  
 
Tablo 5: Tüm Uygulamalardan Elde Edilen Sonuçların Adayların Nihai Değerlendirme Puanına Etkisine İlişkin 

Adım Adım Regresyon Analizi Sonuçları 

 
B 

Standart 
Hata 

Standart 
Beta 

T p 

(Sabit) 0,08 0,37  0,22 0,83 

Dışadönüklük (Kişilik) 0,16 0,08 0,15 1,83 0,07 

Kendine Güven (Grup tartışması) 0,34 0,07 0,43 4,99 0,00** 

Kendine Güven (Mülakat) 0,39 0,08 0,42 5,08 0,00** 

R2=0,58 F=32,25 p=0,00<0,01 
**p<0,01 

 
  4. Sonuç Ve Öneriler 

Araştırma sonuçları ekip yetkinliklerinin değerlendirilmesinde özellikle grup tartışması ve yetkinlik 
bazlı mülakat uygulamasından elde edilen sonuçların adayların nihai değerlendirmeleriyle ilişkili olduğunu 
ortaya koymaktadır. Kişilik özellikleri içerisinden ise, özellikle Dışadönüklük boyutunun ve Sorumluluk 
Bilincinin adayların nihai değerlendirme puanıyla düşük düzeyde ilişkili olduğu görülmektedir.  

Uygulayıcıların aynı yöntem (mülakat ya da grup tartışması) kapsamında değerlendirdikleri 
yetkinliklerin birbirleriyle ilişkisinin yüksek olduğu görülmektedir. Başka deyişle uygulayıcılar aynı anda farklı 
yetkinlikleri değerlendirmelerine rağmen, yetkinliklere ilişkin yaptıkları değerlendirmeler birbirinden önemli 
ölçüde etkilenmektedir. Buna karşın farklı yöntemlerden elde edilen sonuçların birbiriyle ilişkisinin ise bu 
kadar güçlü olmadığı dikkat çekmektedir. Bu nedenle yetkinliklere ilişkin değerlendirmelerde birden fazla 
değerlendirme yönteminden yararlanılmasının uygulayıcıların değerlendirme yanlılığını azaltacağı ileri 
sürülebilir. Değerlendirme yöntemlerinden elde edilen sonuçların adaylara nihai değerlendirme puanı 
üzerindeki etkisi incelendiğinde, özellikle mülakat ve grup tartışması uygulamasında adayların Kendine 
Güven yetkinliğiyle ilgili yapılan değerlendirmelerin adayın nihai değerlendirme puanı üzerinde etkili olduğu 
görülmektedir. İşe alım sürecinde uygulayıcıların üç temel yetkinliğe odaklandığı dikkate alındığında, sadece 
tek bir yetkinliğin nihai karar üzerinde etkili çıkmış olması, değerlendirme sürecinde uygulayıcıların 
değerlendirici hatalarından etkilenerek yanlı değerlendirmeler yapmış olma olasılığını düşündürmektedir. 
Buna göre adaylarla ilgili nihai kararın, tüm yöntemlerden elde edilen sonuçlar bir arada 
değerlendirildiğinde, ekip çalışması için özellikle önem taşıyan ‘İşbirliği ve Uyum’ yetkinliğinden 
etkilenmemiş olması, değerlendirme sürecinin etkinliğini azaltan bir unsur olarak görülebilir. ‘İşbirliği ve 
Uyum’ yetkinliği ile doğrudan ilişkili görülebilecek Uyumluluk kişilik özelliğinin de etkili bir unsur olarak öne 
çıkmamış olması bu görüşü destekler niteliktedir. Sonuçların bu doğrultuda çıkmasında, değerlendiricilerin 
yüzyüze ve kendi kontrollerinde olan seçme yöntemlerine (yetkinlik-bazlı mülakat ve grup tartışması) nihai 
kararlarında daha çok önem vermelerinin etkili olduğu düşünülebilir. Seçim sürecinde kullanılan bu 
yöntemlerin amacı, kişilerin gelecekte nasıl performans göstereceklerini belirlemek olduğundan ileride bu 
öngörüyü destekleyecek yöntemlerden elde edilen sonuçlar ile kişilerin gelecekteki performans 
değerlendirme puanları arasındaki ilişkinin araştırılması önemli olacaktır.   
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ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, işe alım süreçlerinde sosyal medya kullanımı ile aday sayısı, aday kalitesi ve 

işe alım süresi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu amaçla Konya Ticaret Odasına kayıtlı firmalarda 212 
işletme anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda işletmelerin tamamına yakını sosyal 
medya araçlarından kariyer sitelerini kullanmaktadırlar. Sosyal ağların kullanımında ise daha çok Facebook, 
Linkedin ve Twitter tercih edilmektedir. Sosyal ağ kullanımının işe alım süresini azalttığı, başvuran aday 
kalitesinin yükselmesinde etkisi olduğu görülmektedir. Sosyal medya araçlarından kariyer sitelerinin iş 
başvuru sayısını arttırdığı gözlemlenirken, sosyal ağ kullanan firmalarda aday başvuru sayılarının az olduğu 
tespit edilmiştir. Sosyal medya araçları hem işverenler açısından, hem de iş arayan insan kaynakları 
açısından karşılıklı etkileşimin artmasına ve farkındalığa yardımcı olmaktadır.  

 
Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları, İşe Alım Süreci, Sosyal Medya, Sosyal Ağlar 

  
1.Giriş 
Örgütlerde doğru işe doğru eleman seçiminin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Örgütler 

ancak, yaptıkları işin niteliklerine uygun beceri ve yeteneğe sahip elemanların örgüte kazandırılmasıyla 
ilerleyebilirler. Doğru işe doğru elemanın alınması bu kadar önemli olduğuna göre, doğru elemanların doğru 
yöntemlerle bulunması gerekmektedir.  

İnsan kaynakları temininde çok çeşitli aday bulma yöntemleri vardır. İşletmeler öncelikle elindeki 
mevcut insan kaynakları potansiyelinin farkında olmalı, işgören ihtiyacında bunu işletme içinden mi yoksa 
işletme dışından mı karşılayacağına karar vermelidir. İşletme dışından gereken işgören ihtiyacını karşılamada 
kullanılan birçok yöntem mevcuttur. Günümüzde kullanılan bu yöntemlerden birisi ve en çok tercih edileni 
sosyal medyadır. Sosyal medyanın kullanılması halinde insan kaynaklarına sağladığı birçok yarar vardır. Bu 
yararlar arasında aday bulma, aday araştırması, potansiyel adaylar ile iletişim sağlama, aday havuzu 
oluşturma, iş ilanları yayınlama, işveren marka reklamı yapma, iş teklifi yapmayı örnek olarak verebiliriz. Bu 
çalışmada işgören tedarikinde sosyal medyanın önemi vurgulanarak hangi araçlardan ne düzeyde 
yararlanıldığı tespit edilmeye çalışılmaktadır.Bu konuda literatür kaynaklarından elde edilen veriler ile 
araştırma sonucunda elde edilen bulguar karşılaştırmalı olarak aktarılmaya çalışılmaktadır.  
 

2. Literatür Taraması 
 
2.1. İnsan Kaynakları Yönetiminde İşgören Tedariki 
İnsan kaynakları yönetiminin en önemli fonksiyonlarından birisi de, işin gerektirdiği niteliklere sahip 

bireylerin temini ve seçim sürecidir. Bu süreç; işgören ihtiyacının tespit edilmesi, adayların bulunması, 
gerekli niteliklere en uygun işgörenin seçilerek açık (boş) pozisyona yerleştirilmesi şeklinde işlemektedir 
(Özkan, 2010: 3). İşgören temininde temel amaç; oluşturulacak aday havuzuna, işletmenin ihtiyaç duyduğu 
sayıda ve işlerin gerektirdiği niteliklere sahip işgörenleri çekebilmektir (Palmer ve Winters, 1993: 71). 
İşgören ihtiyacını karşılamada kullanılan kaynakları, temelde işletmenin kendi iç kaynakları ve dış kaynakları 
oluşturmaktadır. İşletmede söz konusu olan işgören ihtiyacının, mevcut çalışanlar arasından giderilmesi iç 
kaynaklardan yararlanmayı ifade etmektedir (Uyargil vd., 2013: 117).  İşletmeler, gerekli esnekliğe ve 
uzmanlığa ayıracak maddi kaynaklara sahip olmadıklarında, daha ekonomik çözümler sunan işletmelerden 
yararlanarak, faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu yöntem dış kaynaklardan yararlanma yöntemi olarak 
tanımlanmaktadır (Raynor, 1992: 43). İş gören temininde dış kaynaklardan yararlanma yöntemi günümüz 
şartlarında gerek özel işletmeler gerekse kamu sektöründe kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır (Ofluoğlu ve 
Doğan, 2009: 139). Çoğu işletme, iç kaynaklardan işgören temini yönteminin etkisiz olması nedeniyle, 
potansiyeli olan etkileyici adayları dış kaynakları kullanarak sağlamaktadır. İşçi referansları, iş bulma 
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ajansları, kendiliğinden başvuranlar, eğitim kurumları vb. gibi çok sayıda dış kaynak bulunmaktadır (Bach ve 
Sisson, 2002:117).  

Yaşamımızın her alanında olan internet, işgören bulmada da bir imkân sağlamaktadır. Eleman 
bulma ile ilgili hizmet veren birçok web sitesi bulunmaktadır. Bu alanda verilen hizmetler zamanla daha da 
artmaktadır. İnternette klasik iş ilanları, web siteleri, sanal iş ve işgücü bulma kurumları, işletmelerin web 
sitelerinde iş olanaklarını görselleştirmeleri, iş arayanların meydana getirdikleri boardlar başlıca eleman 
bulma teknikleridir (Sabuncuoğlu, 2012: 94). 
 

2.2. İşgören Tedarikinde Sosyal Medyanın Rolü 
Teknolojik gelişmenin sağlanması ve internet olanaklarının artmasıyla birlikte kullanıcıların daha 

önce okuma ve alışveriş yapmakla sınırlı olan web üzerindeki etkinliği en üst düzeye çıkmakta; teknik bilgiye 
gerek duymaksızın içerik oluşturmaları ve bunları paylaşmaları mümkün olmaktadır (Kahraman, 2010: 13). 
Web ortamındaki gelişmeler ve özellikle Web 2.0 uygulamasının yaygınlaşması ile birlikte sosyal yazılım 
araçları hızla büyümeye devam etmekte ve sosyal medya ortamının değişimini doğrudan desteklemektedir. 
Web 2.0 sosyal medyanın daha çok teknik boyutunu ifade etmektedir. Uygulama boyutunda ise Web 2.0 
yerini sosyal medya kavramına bırakmaktadır (Akar, 2010: 20). 

Sosyal medya kavramı, medya etkileşimlerinde kullanılan fikirleri, bilgileri ve haberleri seçen insan 
toplulukları arasındaki faaliyetler, uygulamalar ve davranışlar olarak ifade edilmektedir. Medya etkileşimleri 
ise, kelime, resim, video ve ses formunda kolayca ulaşım sağlamanın mümkün olduğu web tabanlı 
uygulamalar olarak tanımlanmaktadır (Safko ve Brake, 2009).  Lariscy vd. (2009) sosyal medyayı, blogların, 
çevrimiçi network sitelerinin dünya çapında ve anlık ağ iletişiminde bilgi aktarma ve paylaşma mecrası 
olarak tanımlamaktadır.  

Sosyal medya, dünyada insan kaynakları alanında 2006 yılından itibaren uygulanmaktadır. Ancak 
ülkemizde sosyal medya ile insan kaynaklarının etkileşimi 2011 yılında başlamıştır. Özellikle ülkemizde 
yabancı kaynaklı firmalar tarafından uygulanmaya başlayan sosyal medyanın kullanımı gün geçtikçe artmış 
ve gücü kabul edilmeye başlanmıştır (Kahraman, 2010: 159-160). Özgencer (2012), sosyal medyanın insan 
kaynakları üzerindeki etkisini özellikle işgören tedariki açısından şu şekilde açıklamaktadır:  

Nitelikli işgücünün kolayca bulunabilmesi; Türkiye’de yaklaşık 36 milyon Facebook ve 1 milyon 
üzerinde Linkedin kullanıcısının olduğunu göz önüne alınırsa, bu veri tabanı şirketler için, başvuran adayın 
kim olduğu hakkında, nelerden hoşlandığından, neler yaptığına kadar işverene bilgi verebilir. Böylece 
nitelikli iş gücü daha doğru tespit edilebilir.  

İşe alım sürecinin kolaylaştırılması; verilen ilanların sosyal medya entegrasyonlarının yapılması 
büyük önem taşımaktadır. Örneğin, “paylaş” butonu ya da “beğen” butonunun eklenmesi, o ilanın viral 
etkisini arttırarak şirkete daha fazla aday sunacaktır. 

İnsan kaynaklarının sosyal medya ile entegre bir şekilde çalışması için öncelikle insan kaynakları 
yöneticileri, firma için sosyal medya kullanımı ile ilgili dokümanlar oluşturmalı ve çalışanlara duyurmalıdırlar. 
Etkili sosyal medya kullanımı ile ilgili çalışanların katılımına önem verilmelidir. Yapılacak uygulamalar üst 
yönetim ve diğer birim çalışanları tarafından firma içinde ve dışında sürekli olarak desteklenmelidir 
(Isaacson ve Peacey, 2012: 5). 

Sosyal medya araçları özellikle sosyal ağlar, kullanıcıların etkileşimlerine olanak tanıyan web tabanlı 
profiller oluşturmalarına izin vermektedir. Bu ağlar işe alım konusunda profesyonel aracı olarak görülmeye 
başlanmıştır. Sosyal ağlar iki ana amaca hizmet etmektedir. Birincisi, pazarlama aracı olarak; iş arayanların 
potansiyel işverenlere bu ağlar sayesinde kendilerini göstermek ya da işverenlerin potansiyel işgörenlere 
kendilerini tanıtmak amacı gütmektedir. İkincisi, bir izleme mekanizmasıdır; işverenler, geleneksel 
yöntemden daha kolay ve ucuz bir yolla potansiyel işgörenlere ulaşmak için mevcut sosyal ağları 
kullanabilirler. İşe alım yöntemi olarak sosyal ağların kullanılması bu alanda sosyal medyanın potansiyel 
yükselişini göstermektedir (Broughton vd., 2013: 5).Sosyal medya, işe alımda kullanılan uygulamalar olarak 
podcasting, bloglar, internet videoları, insan kaynakları e-postaları gibi geniş bir kategoride incelenebilir 
(Joss, 2008: 51). Bu araçlara ek olarak işverenler Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, Wikipedia ve Yahoo 
gibi popüler olan siteleri kullanmaktadırlar. Bloglar, wikiler, podcast ve video platformları potansiyel 
adayların ve pasif adayların dikkatini çekmek için çeşitli araçlar içermektedir (Broughton vd., 2013: 12). 

Sosyal işe alım olarak da bilinen sosyal ağların işe alımlarda kullanılması yaygınlaşmaktadır. Jobvite 
(2012)’nin küresel çapta işverenler arasında yaptığı araştırmada, işe alımlarda kullanılan sosyal ağlar içinden 
%93 oranla Linkedin en çok popüler sosyal ağ, %66 oranla Facebook ve %54 oranla Twitter bulgularıyla 
karşılaşılmıştır. US Society for Human Resource Management (SHRM)’in yaptığı bir ankete göre, 2006 yılında 
organizasyonların sosyal ağları işe alımlarda kullanması %21 iken, 2008 yılında bu oran %44 olarak 
belirlenmiştir. Sosyal ağları işe alım sürecinde kullanan organizasyonların %34’ü, bu ağları işe alımlarda 
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pazarlama aracı olarak ya da başvurularda iletişim aracı olarak kullanırken, %13’ü sosyal ağları izleme aracı 
olarak kullanmıştır (Davison vd., 2011: 153-154). 

UK Commission for Employment and Skills’in yaptığı bir araştırmaya göre, İngiltere’de bulunan 
şirketlerin %3’ü aktif olarak istihdam sağlamak için sosyal medya kanallarını kullanmaktadır. Böyle bir 
yöntemin kullanılması, iş arayanların sayısının artmakta olduğu göz önüne alındığında, potansiyel işveren ve 
boş pozisyonların bulunması için sosyal medyanın kullanılmasına neden olmaktadır (Shury vd., 2012: 174). 

Amerika’da yapılan bir ankete göre, iş arayanların %90’ı, şirketlerin bir görüşme veya iş teklifinden 
önce sosyal medya hesaplarına baktıklarına inandıklarını göstermektedir (Simply Hired, 2012). Başka bir 
çalışma, 25 yaşın altındaki genç iş arayanların neredeyse %100’ünün giderek artan oranda sosyal medyayı 
kullandıklarını ve işverenlerle iletişim kurduklarını ve aynı zamanda İngiltere’de Linkedin’ in %48 oranla 
Facebook’ tan daha fazla tercih edildiğini göstermektedir (Potentialpark, 2011). 

İşverenler arasında yapılan küresel bir araştırma, işe alımlarda sosyal medyanın etkisinin yanı sıra 
gelecekteki potansiyel artışının önemini de vurgulamaktadır. Ankete katılanların %92’si işe alımlarda sosyal 
medyayı kullanmayı planladıklarını ve bu oranın 2010 yılından sonra neredeyse %10’luk bir artışı 
gösterdiğini belirtmektedir (Jobvite, 2012). Ayrıca, 1998 yılından bu yana, potansiyel çalışanları çekmek için 
Global 500 firmanın %90’dan fazlası, sosyal medyayı kullanarak ve kurumsal web siteleri aracılığıyla işe alım 
uygulamalarında % 60 artış olmuştur (Searle, 2006: 339). Buna ek olarak, hem genel hem de özel online işe 
alım sitelerinde keskin bir artış görülmüş ve kurumsal ve özel kullanıcılar için karmaşık fonksiyonlar 
sunulmaya başlanmıştır (Broughton vd., 2013: 9). ACAS araştırma şirketinin, 2013 yılında personel alımında 
sosyal medyayı kullanma alışkanlığını araştıran bir anketine göre, katılımcıların sadece %9’u yetenek 
aramada sosyal medyayı kapsamlı bir şekilde kullandığı, buna rağmen %36’sı sosyal medya araçlarının bir 
kısmını kullandığı ve %38’inin de yetenek aramada sosyal medyadan hiç yararlanmadıkları ortaya çıkmıştır. 
Ancak, katılımcıların %16’sının sosyal medyayı kullanmadıklarını ama yetenek aramada sosyal medyayı 
kullanmayı planladıklarını göstermektedir (Broughton vd., 2013: 56). 
 

3.Metodoloji 
 
3.1. Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Yöntemi 
Bu çalışmanın amacı, işletmelerin işe alım süreçlerinde hangi sosyal medya araçlarını 

kullandıklarını, bu araçları işe alım sürecinin hangi aşamasında kullandıklarını,  bu yöntemin nitelikli adaylara 
ulaşım oranlarını nasıl etkilediğini tespit etmektir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket 
uygulanmasına karar verilmiştir. Araştırmanın evrenini Konya ilinde faaliyet gösteren Konya Ticaret Odası’na 
kayıtlı 464 işletme oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenini temsil edecek örneklem büyüklüğünü belirlemek 
için yapılan hesaplamalarda (Baş, 2010: 40-41) 211 anket sayısının yeterli olduğu görülmüştür.  

Çalışmada mikro ölçekli (çalışan sayısı <10) işletmeler insan kaynakları yönetimi faaliyetinde 
bulunmayacakları düşünülerek araştırma kapsamına alınmamıştır. Araştırma kapsamına dâhil edilen 
işletmelerde sektör ayrımı yapılmamış, basit rastgele örnekleme sonucu elde edilen sektörden işletmelere 
anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın dayandığı hipotezler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: 

 
H1: İşe alım sürecinde, başvuran adayların işe alım süresi, sosyal ağların (facebook, linkedin, 

twitter) kullanılıp kullanılmamasına göre istatistiksel açıdan anlamlı derecede farklılık göstermektedir.   
 

H2: İşe alım sürecinde, başvuran adayların sayısı, sosyal ağların (facebook, linkedin, twitter) 
kullanılıp kullanılmamasına göre istatistiksel açıdan anlamlı derecede farklılık göstermektedir.   
 

H3: İşe alım sürecinde, başvuran adayların kalitesi, sosyal ağların (facebook, linkedin, twitter) 
kullanılıp kullanılmamasına göre istatistiksel açıdan anlamlı derecede farklılık göstermektedir.  

 
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anket Jobvite (2012), Jobvite (2013), 

Tüzüner vd., (2013), ve Broughton vd., (2013)’ nin çalışmalarından yararlanılarak, sosyal medya ve insan 
kaynakları yönetimi literatürü dikkate alınarak hazırlanmıştır. Araştırmalar sırasında insan kaynakları 
departmanına sahip firmaların insan kaynakları yöneticileri ile insan kaynakları departmanına sahip olmayan 
firmaların ise işe alım sürecinde yer alan yetkili kişiler ile doğrudan görüşme yapılmıştır. Gizlilik gereği şirket 
isimleri ve görüşülen kişiler araştırmacı tarafından saklı tutulmaktadır. 
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3.2. Araştırma Bulguları ve Yorumlar 
Araştırmaya katılan işletme yetkilileri ile yüz yüze yapılan anket uygulaması sonucunda 212 adet 

anket değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Araştırmaya katılanların yaklaşık %73’ü erkek ve %27’si 
kadınlardan oluşmaktadır. Anket uygulamasına katılanların %71’i insan kaynakları uzmanlarından, %29’u ise 
işletmede farklı görevlerde yer alan kişilerden oluşmaktadır. Ankete katılanların hepsi işe alım süreçleri 
içinde bulunduklarını ifade etmişlerdir. Araştırmaya 9 farklı sektörden (Bilişim Teknolojileri, Enerji, Gıda, 
İnşaat, Danışmanlık, Otomotiv, Tekstil, Hazır Giyim, Deri Ticareti, Tarım) firma katılmıştır. Araştırmaya 
katılan işletmelerin %9’u küçük (çalışan sayısı 10 ile 49), %69,3’ü orta(çalışan sayısı 50 ile 249) ve geriye 
kalan %21,7’si büyük ölçekli (çalışan sayısı >250) şirketlerdir. 

Araştırmaya katılan firmaların sosyal medya kullanımlarına bakıldığında; %99,5’i kariyer sitelerini, 
%60,4’ü Facebook, %17’si Twitter, %8,5’i Linkedin sosyal medya araçlarını kullanmaktadır. %16’sı diğer 
(Google+, Youtube, kurumsal site) sosyal medya araçlarını kullanmaktadır. 

Araştırmaya katılan firmaların işe alım süreçlerini desteklemesi amacıyla; %99,5’i kariyer sitelerini, 
%6,1’i profesyonel iş ağı olan Linkedin’i, %2,8’i kurumsal sitelerini, %1,4 Facebook, %0,5 i ise Twitter 
kullanmaktadırlar. 

Araştırmaya katılan firmaların sosyal medya ağlarında işgören ihtiyacını karşılamak için yaptıkları 
“aday araştırma” sonuçlarına göre; %81,6’sı herhangi bir aday araştırması yapmadıkları, %10,8’i Facebook 
üzerinden bir araştırma yaptıkları, %7,5’i Linkedin, %6,6’sı kariyer siteleri, %0,5’i de Twitter üzerinden aday 
araştırması yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre, firmaların her ne kadar sosyal medya 
ağlarında bulunsalar da, sosyal medyayı aday araştırma faaliyetlerinde kullanmadıkları görülmektedir.  

Araştırmaya katılan firmaların sosyal medyayı “adaylarla iletişime geçme” faaliyeti için kullananların 
%97,6’sı kariyer siteleri, %6,6’sı Linkedin, %1,9’u Facebook, %0,5’i Twitter kullanarak iletişime geçtiklerini ve 
%0,5’i de sosyal medya ağları aracılığıyla adaylarla herhangi bir iletişimi olmadıklarını belirtmişlerdir. 
Firmaların büyük bir çoğunluğu adaylarla iletişime geçme yöntemi olarak kariyer sitelerini kullandıklarını 
belirtmişlerdir. Bu iletişim yönteminin daha çok adayın başvuru yapması sırasında kullandıklarını 
belirtmişlerdir. 

Araştırmaya katılan firmaların sosyal medyayı “aday havuzu oluşturma” faaliyeti için kullananların 
%97,2’si kariyer siteleri, %5,2’si Linkedin, %1,9’u Facebook, %0,5’i Twitter aracılığıyla aday havuzu 
oluşturduklarını belirtmişlerdir. %0,9’u ise sosyal medya aracılığı ile herhangi bir aday havuzu 
oluşturmadıklarını belirtmişlerdir. Kariyer siteleri firmalara aday havuzu oluşturma olanağı sağladığı için 
firmaların büyük bir çoğunluğu aday havuzu oluşturmak için kariyer sitelerini tercih etmişlerdir. 

Araştırmaya katılan firmaların sosyal medyayı “iş ilanı yayınlama” faaliyeti için kullananların %99,1’i 
kariyer siteleri, %5,2’si Linkedin, %0,5’i Google+ ve Facebook aracılığıyla iş ilanlarını yayınlamışlardır ve 
%0,5’i bu ağların hiçbirini kullanmamıştır. Kariyer sitelerinin oluşturulma amaçları gereği iş ilanlarını 
yayınlaması, firmaların kariyer sitelerini tercih etmelerine neden olmaktadır. Firmaların diğer sosyal medya 
araçlarını da kullanmalarıyla oluşturulan aday havuzunun daha geniş olabileceği muhtemeldir. 

Araştırmaya katılan firmaların sosyal medyayı “işveren markası tanıtımı” faaliyeti için kullananların 
%54,2’si Facebook, %13,7’si Twitter, %6,6’sı Linkedin, %5,2’si Google+, %2,4’ü kariyer siteleri, %0,5’i 
Youtube kullanarak işveren markası tanıtımı yapmışlardır. %44,3’ü ise sosyal medya ağlarında herhangi bir 
işveren markası tanıtımı yapma ihtiyacı duymadıklarını belirtmişlerdir. Bu sonuçlara göre firmaların 
yarısından fazlası Facebook’un sağlamış olduğu işveren markası tanıtımı fırsatlarını kullanmışlardır. 

Araştırmaya katılan firmaların sosyal medya kullanmalarından itibaren “aday sayılarında bir artış 
olduğu” tespit edilmiştir. Firmaların %84,4’ü başvuran aday sayılarının yükseldiğini, %15,6’sı ise aday 
sayısında herhangi bir artış olmadığını belirtmiştir. Bu artışın sebebi olarak sosyal medyanın kullanım 
oranıyla doğru orantılı olduğu söylenebilir. 

Araştırmaya katılan firmaların sosyal medya kullanmalarından itibaren “işe alım sürelerindeki 
değişim” şöyledir; %58,5’i herhangi bir değişim olmadığını, %39,6’sı işe alım süresinin düştüğünü, %1,9’u da 
işe alım sürelerinin arttığını belirtmişlerdir. Sosyal medya araçlarının kullanılmasıyla işe alım süresinin 
yükseldiğini belirten firmalar, başvuran aday sayısının yüksek olması nedeniyle bu adaylar arasından en 
iyilerinin seçilmesinin fazladan bir süre gerektirdiğini ve bu nedenle işe alım sürelerinin yükseldiğini 
belirtmişlerdir. 

Araştırmaya katılan firmaların %64,6’sı “aday kalitesinde bir değişme” olmadığını, %26,4’ü aday 
kalitesinin yükseldiğini ve %9’u da aday kalitesinde bir düşüş gösterdiğini belirtmişlerdir. Aday kalitesindeki 
nötr bir değişmenin firmaların ihtiyaç duyduğu işgören ihtiyacının herhangi bir nitelik gerektirmediğini 
belirtmişlerdir. Aday kalitesindeki yükselişi ifade eden firmaların bu yükselişi, sosyal medya araçlarının 
kullanımının artmasıyla yükselen eğitim kalitesindeki artışın neden olduğunu düşünmektedirler. Sosyal 
medya aracılığıyla verilen çevrimiçi eğitimlerin bu yükselişe bir katkısı olduğu muhtemeldir. 
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3.3. Hipotezlere İlişkin Bulgular 
Araştırmada belirlenen hipotezlerin test edilmesi amacıyla, işe alım süreçlerinde sosyal ağların 

kullanılıp kullanılmamasının başvuran adayların işe alım süresinde, başvuran adayların sayısında ve 
kalitesinde istatistiksel açıdan anlamlı derecede farklılık gösterip göstermediğini ölçmek için Bağımsız t testi 
kullanılmasına karar verilmiştir. Analize dahil edilen verilerin normal dağılım göstermemesinden dolayı 
bağımsız t testinin nonparametrik versiyonu olan Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Mann Whitney U testi 
sonucu elde edilen veriler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.  
 

Tablo 1: İşe Alım Sürecinde Sosyal Ağ Kullanımına Yönelik Mann Whitney U Testi Tablosu 

Test Statisticsa 

 İşe Alım Süresi Aday Sayısı Aday Kalitesi 

Mann-Whitney U 829,500 771,000 964,500 

Wilcoxon W 949,500 891,000 20467,500 

Z -3,294 -4,913 -2,656 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,008 

a. Grouping Variable: Sosyal Ağ Kullanımı (Facebook, Linkedin, Twitter) 

Ranks 

 Sosyal Ağ 
Kullanımı N Mean Rank Sum of Ranks 

İşe Alım Süresi Hayır 197 109,79 21628,50 

Evet 15 63,30 949,50 

Toplam 212   

Başvuran Aday 
Sayısı 

Hayır 197 110,09 21687,00 

Evet 15 59,40 891,00 

Toplam 212   

Aday Kalitesi Hayır 197 103,90 20467,50 

Evet 15 140,70 2110,50 

Toplam 212   

 
Tablo 1’de Mann Whitney U testi verilerine göre H1, H2 ve H3 hipotezleri kabul edilmiştir. Buna 

göre sıra ortalamaları incelendiğinde işe alım süresi sosyal ağları kullanmayan firmalarda daha uzun 
olmaktadır. Literatürde de belirtildiği üzere sosyal medyanın kullanımı işe alım süresinin kısalmasında etkili 
olmaktadır. İşe alım süresi sosyal ağları kullananlar ve kullanmayanlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı 
derecede farklılık göstermiştir (sig. 0, 001). H1 hipotezi kabul edilmiştir.  

H2 hipotezi incelendiğinde sosyal ağ kullanılıp kullanılmamasına göre başvuran aday sayısında da 
istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılık görülmektedir (Sig. 0,000). H2 hipotezi kabul edilmiştir. Sıra 
ortalamaları incelendiğinde literatürdeki bulguların tersine sosyal ağları kullanmayan firmalarda işe 
başvuran aday sayısı yükselmiştir. Diğer sosyal medya araçlarından olan kariyer siteleri aday sayısını 
arttırmıştır.  

H3 hipotezi için, sıra ortalamaları incelendiğinde sosyal ağları kullanan firmalarda işe başvuran 
adayların kalitesi yükselmiştir. Bu durumda istatistiksel olarak H3 hipotezi kabul edilir (Sig. 0,008). 
Literatürde de sosyal ağlar firmaların faaliyet alanlarına göre farklılık göstermekle birlikte daha nitelikli ve 
eğitimli kişiler tarafından kullanılmaktadır. Sosyal ağları kullanarak iş başvurusu yapan bireylerin daha 
kaliteli oldukları görülmektedir.   
 

4. Sonuç Ve Öneriler 
İşletmelerin en değerli kaynaklarından birisi insandır. İnsanın işletmeye kattığı değer işletmenin 

varlığını devam ettirmesi, rakiplerinin önüne geçmesi açısından çok önemlidir. Bilgi, teknoloji, kullanılan 
yöntemler vb. unsurlar rakip işletmeler tarafından taklit edilebilir ancak iyi seçilmiş işgörenlerin 
performansı, becerileri vb. bireysel özelliklerinin taklit edilmesi zordur. İşletmeler için personelin niteliği 
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böylesine önemli olduğuna göre insan kaynaklarının temin edilme yolları da o derece önemlidir. 
İşletmelerde zaman ve emek kaybına yol açmayacak, maddi yük getirmeyecek aday bulma yöntemlerini 
kullanmak işletmelere kolaylık sağlayacaktır. 

Yapılan araştırmada da görüldüğü üzere işletmeler aday bulma ve seçme konusunda sosyal 
medyayı etkili bir şekilde kullanmaya başlamışlardır. İşletmelerin büyük bir çoğunluğu işe alım süreci 
içerisinde sosyal medya araçlarından olan kariyer sitelerini ve Facebook’u kullanmaktadır. Kariyer siteleri, 
işgören temininin karşılanmasında diğer yöntemlerden daha kolay ve hızlı olması nedeniyle tercih 
edilmektedir.  
İşletmelerin genellikle sosyal medya araçlarını aday araştırma, adaylarla iletişime geçme, aday havuzu 
oluşturma, iş ilanı yayınlama ve işveren markası tanıtımını yapma amaçlı kullandıkları tespit edilmiştir. 
Sosyal medya aracılığıyla aday araştırması yapan firmaların daha çok Facebook’u kullandıkları 
görülmektedir. Adaylarla iletişime geçme ve iş ilanı yayınlama konusunda firmaların büyük bir kısmı kariyer 
sitelerini tercih ettiklerini ve çok az bir kısmı ise Linkedin profesyonel iş ağını ve Facebook’u tercih 
etmektedirler. Facebook sosyal medya aracının en çok tercih edildiği konu ise işveren markası tanıtımı 
yapılmasıdır. Facebook’un diğer sosyal medya araçlarına göre daha fazla kullanıcısı olması nedeniyle reklam 
yapılacak bir mecra olarak tercih edilmesine sebep olmaktadır. 

Sosyal medya kullanımının işletmelere sağladığı avantajlar her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle 
işletmeler sosyal medyada yer edinmeli ve sayfalarını sürekli güncelleyerek ve içeriklerini zenginleştirerek 
daha çok sayıda işgören adayları tarafından izlenmesi sağlanmalıdır. Sosyal medyanın aday sayısını 
artırmasındaki önemli etkisinin yanı sıra, mesleki ve sosyal çevrelerle bağlantıya geçmek için de imkânlar 
sunmaktadır. Bu açıdan da firmalar gerek ulusal gerekse uluslararası fırsatları sosyal medya aracılığı ile bilgi 
paylaşımı yaparak işbirliklerini geliştirebilir. 
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